
Cozma
In cursul săptămînii trecute, în timp ce 

ne deplasam spre Capitală, cu ocazia des
chiderii Tîrgului Internațional București, 
ne-a parvenit întîmplător o informație, 
potrivit căreia, cu o zi înainte (n.r. —
marți. 6 octombrie), o delegație a lideri
lor sindical; din Valea Jiului, avîndu-1 
In frunte pe Miron Cozma (credeați că pe 
altcineva ?), s-a deplasat la Guvern, re- 
clamînd faptul că, datorită lipsei de bani 
din băncile Văii Jiului, există riscul de 
a nu se efectua la timp plata salariilor 
mine- lor, lucru ce ar putea crea noi tul
burări sau chiar... o nouă minrriadă. Vi
zita s-a of. ctuat într-un mod tacit, presa 
necunoseînd mai nimic despre aceasta,

și ai lui, în „inima” tîrgului!
Iar factorii implicați nu prea s-au grăbit 
sfi furnizeze lămuriri clare.

Cu toate acestea, pentru a avea confir
marea știrii și pentru a cunoaște „peripe
țiile" ortacilor prin saloanele Palatului 
Victoria, ne-am adresat unui participant 
la discuțiile cu liderii amintiți. Este vorba 
despre domnul Florian Bercea, ministru 
al bugetului statului. Domnia sa ne-a 
certificat veridicitatea informației, confir- 
mind prezența la București a liderilor din 
Vale. Dincolo de problemele ridicate de 
aceștia, chestiunea este mult m.?j dificilă, 
în acest context, domnul ministru ne-a 
declarat, în exclusivitate, următoarele : 
„Cred că mai sînt încă frămîntări în Va

lea Jiului. Chiar azi (n.n. — joi. 7 octom
brie), au fost aici liderii minerilor din 
Vale, cu Cozma în frunte, nemulțumiți de 
niște salarii. Ei nu înțeleg însă că marea 
problemă este alta. Din totalul încasărilor 
pe care le realizează o Regie, cum este 
de exemplu, RAH, o treime o reprezintă 
ceea ce înseamnă subvențiile de la buget 
și restul de două treimi reprezintă ceea 
ce înseamnă încasări pe care trebuie să 
Ie realizeze de la beneficiari. Cum unii 
dintre beneficiari, din diferite motive, 
nu-și onorează obligațiile față de furnb 
zori, este normal că apar aceste neconcor- 
danțe, între ceea ce vrea să însemne în
casări și plăți. Bugetul statului a acționat 

foarte prompt și a achitat obligațiile pe 
care le are față de ei. I-am scos ele multe 
ori din încurcătură, tocmai pentru a J 
putea plăti salariile. I-am rugat și r zi. 
în discuțiile avute cu conducerea Rcgi ’i. 
să acționeze, pe toate căile pe care le au 
la îndemînă, ca și acele două treimi să 
se poată realiza, în așa fel îneît să se e- 
vite apariția unor distorsiuni vis-a-vis de 
problemele lor de disponibilitățile exis
tente pentru efectuarea plăților și s dari
ilor. Asta c marea problemă".

Credem că lămuririle sînt destul d^ e- 
locvcnte Oare minerii vor înfclc c ? D ir 
liderii lor? D.nr „big" Cozma ?

Do-el NEJMȚIJ 
Tibtriu VINȚAN

3 Noi forțe și relații
■ politice

și-ar fi do- 
să izbutească 
decît au fost 
acești urmași
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Săptămîna Crucii Poșii
S 1,'timîna 12—18 octombiie a 

focls rlarată „S.iptî n.lna Crucii 
Roșie. In Valea Jiului, vor av< a 
loc, cu acest prilej, o scrie de 
acțiuni înscrise în aceasta tema

tică, manifestați ce vor culmina 
cu organizarea, duminică, la ora 
18, la Casa de cultură Petroșani, 

a unei înlilniri cu publicul.

Cilremur de pămînt in taâîiia
I -u i, la ora 21,33 s-a produs in România, in reghin, a 

V a i, un cutremur de pămint cu magnitudinea de 4,5 grade pe 
sc ira Kiciii. r. Nu s-au produs pagube materialo, iar durata aces
tuia a h.t i îati. scurtă. (IJ.N.)

Piața 
] universității 
| redivivtis

Colaboratorul nostru din 
n București transmite

„Fenomenul Piața Universității 
[pare să renască, după alegeri, cu 

o creștere in intensitate în ul- 
Itimele zile, ca efect al reluării 

cursurilor universitare. Tendința 
ocupării carosabilului, ca în urmă 

!ci( doi ani, e vizibilă. Fo-țclc de 
ordine sînt cleja prezente. Lip- 

J sește doar domnul Miron Cozma, 
| ca „balul” să poala începe”.

Robert fft'MEL

Dacă părinții nil 
r’t c.i urmașii lor- 
a face mai mult 
ci în stare și dacă 
ar fi uitat să folosească expe
riența, cunoștințele .și chiar în
țelepciunea înaintașilor, omeni
rea ar fi progresat lent și poate 
că ne-am fi bălăcit pe undeva 
prin mlaștinile istoriei. Tot cam

C așa stau lucrurile, de doi ani si 
8 zece luni, cu structurile politice 
* și legislative. Este cît se pcate 
n de evident că Parlamentul ales 
Șîn 20 mai 1990 a fost un pro- g greș în comoara*ie cu aproape 

uitatul țfUN. Așa că est? de 
R aștentat c, si parlamentarii al>-i 
Iîn 27 septembrie să nu mfii facă 

grașelile prccodosorilor, adică să 
Inii se maț repete neserioasele 

migrații dintr-o paste spre alta 
și răfuielile care, 'ă fim serioși, 
au cam făcut deliciul spectato- 

Îrilor, adică nouă.
însă este prematur și hazardat 

să ne aștentăm la minuni, chiar 
(dacă în bicameralul for poate 

că a pătruns mai mult grîu și 
mai puțină neghină. Deocamdată 

(cunoaștem
Multe noi, e 
este un fapt i mental ii, cei 

* Valea Jiului.

Isutfl. Este cît se poate de nor
mal să se mai cearnă oamenii 
acțiune așteptată de acest popor 
icarc asistă cu neputința la a- 

ccea.și lipsă de criterii de va- 
Jloare ce a pătruns în viața pu

blică.

La alegerile pcnlru structurile 
o locale, din februarie acest an, 
0 electoratul a opt it pentru schim- 
* bare. Care nu s-a produs din

doar niște nume, 
drept. De acum, 
notoriu că parla- 
cu rezidență în 

s-au înnoit sută la

{ multe si felurite motive. Chiar 
dacă ar fi fost bani din belșug, 
este puțin prolaalail că s-ar fi 

J întrebuințat cu folos imediat, 
și, implicit, cu bătaie ceva mai 
lungă. Atîta vreme cit se mai

15 consideră, așa cum se petrec 
ii lucrurile, că dacă îmi merge mic 
, bine, o duc bine și ceilalți, nu 

11 înaintăm dccîl insesizabil. So

luția este alta anume că da^ă 
o duce bine colectivitatea, o di? 
bine și cei care sînt, întimulă- 
tor, în fruntea ei Poate că o 
momentul, așa cum am auzit li
nele intenții ale noilor pari im n- 
tari. să sc pornească la drum 

cu declar.m'oa avuti i. mobile Li 
imob'la. tuturor c°lor aleși. ne 
verticală si pe orizontală. Aceas
ta este cursa tuturor susnicinni 
lor întrvcît. dosi r>r iha corupției 
e greii de dovi dit. se știe că 
prea au prosperat unii si alb' 
că nrea mult fariseism mai oslo 
din nefericire. îmnăn. t cu con
diment . 1,. democrat'ce. De acrr 
electoratul a cînfărit cu el 
ziiin*ă. atunci cînd a ales în 
sentomlrie. Acea zicere nrecu"? 
că cine s-a friut cu suna snf’ 
si în iaurt, a fost, nnabzind struc
tura .politică a Parlamente1 >' 
princiniul potrivit căruia s--m 
,l?s cei mai credibili, resnint'îr 
du-so ba demagogia z"om<T>v»s' 
ba aventurierii cu idnj politico 
confuze, ba ambictiitalca. Se v > 
realiza noi alianțe în Snn?t 
în Camera D tmlabîor astfel in
cit va fi dif "ila formarea noul"' 
guvern cart' să adopte* altă ma
nieră de lucru, cu program an
ticriză economică socială. in
flaționista. P' nlrti protejarea mo
nedei naționale, leul nostru 
autohton, care par? definitiv în
ghițit de dolar si alle monede 

mai mult «au m ii puțin stabilo 
în țările lor.

Cei supăr.iti de rezultatele ale
gerilor nu sînt nici cei din zom 
de stingă, nici cei de centrii. 
Suspiciuni că ar fi fost manipu
lări și malvcrsații vin de tind"* 
nu mă așteptam, adică de 1? 
I’DAR. partid care s-a nimerii 

să fie reprezentat doar în Senat 
însemnează că nu arc dccit o 
modesta audiență tocmai acolo 

unde s-ar cuveni, adică printre 
truditorii gliei. Liberalii, indu-

Tiberiu SI’/.TARU

(Continuare in pag. a 2-; )

VIZIJĂ UE 
PRIETENIE

Tn perioada lfi—18 octom
brie, o delegație din provin
cia Belluno — Italia vizi
tează Valea Jiului.

Este vorba despre o legă
tură de suflet — statornicită 
în ultimii doi ani, grație în
ființării Asociației Familia 
Emigranților Bellunez.i „Jiu— 
l’iavc”, a cărui președintă 
este doamna ingineră Daniela 
Blendca.

Vom reveni cu amănunte.

î /Wraca, un
Daca stum strimb și, vorba înțeleptului, ju- J decam drept, campania electorala a ținut cam 

doi ani și mai mult de jumătate. în sfir.șit, la 
p 11 octombrie s-a consumat ultimul act, cînd 
.. nc-atn prezentat 1, urne pentru alegerea pre- 
• ședintelui. L-am ales.
a Acum, se cuvine să ne întoarcem la prcocu-

■ pările cele mai folositoare și anume lti muncă, 
I la învățămint, la cultură. Gata cu politica, bine 
„ ar fi ca și televiziunea să o mai rărească cu3 cronicile de partid și să ne dsa vești cît mai
. multe din economie, cu transparența necesară, 
’ așa îneît să știm și noi cum stă țara cu oțelul 
Jși cu petrolul, cîte grîne ne dă Bărăganul și cîtă 

energie electrică avem pe cap de locuitor. O 
campanie electorală de peste doi ani ne ajunge, 

(cred că a satisfăcut pofta tuturor, am aluns 'a 
un saț total astfel incit din următorii patru

vis frumos
ani, cel puțin in trei ar trebui sa ne vedem li
niștiți de-treaba.

Dar, vom fi lisați în pace ? Dacă partidei • 
care au pierdut actuala competiție cMctorală v< r 
lăsa țara să-și regăsească echilibrul de altădată 
cînd exportul nostru prinsese avint. vor face ce i 
mai constructivă politică de opoziție, dovedind 
că țin cu adevărat la protecția socială, la bun is 
tarea mult promisă, la imaginea Romanței. Loc 
do muncă avem, de meseriași destoinici .și t h 
nieicni specializați nu ducem lipsă, poate scă
păm de blocajul financiar — caro, în multe 
privințe, e menținut artificial — poate mai cresc 
comenzile și se dcscilcOsc căile aprovizionării ca

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Pi IN EA NOASTRĂ ta STIL S. 1 e nevoie de mai mult... stil !
O GRIJĂ ÎN MINUS
Considerații ceaușista. contestată și hulită, măsură „Indepen

denta" de cartelarc a plinii in Valea Jiului, spre dezamăgirea scep
ticilor. a condus, totuși, la rezolvarea problemei aprovizionării cu 
piine, eliminind cozile, eliminînd sincopele și golurile în aprovi
zionare.

Nu știm cit de bună o consideră majoritatea populației, dar 
fa|>tul că piinea se găsește in magazine la orice oră, cu mici ex
cepții, este un lucru îmbucurător și dătător de speranțe pentru 
fiecare dintre noi și mai «ales pentru conducerea și colectivul fa
bricii de piine „Spicul" Petroșani, singurii care cunosc și simt, 
zi de zi, fața văzută și nevăzuta a producției de pîine din Valea 
Jiului.

Dar cu toate acestea, indiferent de piedicile mai mult sau 
mai puțin ortodoxe puse de fel de fel de creștini, de la diferite 
nivele, pe masa noastră putem asigura zilnic piinea trebuincioasă, 
chiar dacă în cele ce urmează o să vedem cum este posibil acest 
lucru.

I 
I 
I 
I 
I

Griul și noul preț
Cu siguranța, cei mai mulți 

dintre cetățenii orașului nostru 
au observat că, de luni prețul 
la piinea nesubvenționatâ a su
portat noi modificări, in sensul
majorării.

Aducem la cunoștința cetățeni
lor ca aceasta nouă majorare nu 
este o măsură luată cu de la 
sine putere de conducerea fa
bricii de piine, ci este impusă 
de modificările, tot în sensul ma- 
îorării, intervenite la prețul griu
lui. Deci, din sâptămîna trecută, 
prețul unui kilogram de grîu, 
cumpărat de fabrica de pîine 
Petroșani, indiferent fie zona 
ile repartiție sau de piață, din 
țară, a crescut, de la 28 de lei, 
la 48 de lei. lucru ce a condus 
în mod direct la scumpirea pro
duselor de panificație în general 
ri al specialităților, care aveau șl 
piua acum tin preț nesubvențio- 
nat.

Același fenonr n se înregistrea
ză și la făina de griu. al cărei 
preț de livrare do către firma 
producătoare se ridică la 93—97 
lei pe kilogram. Prin urmare. 

< rcs< înd prețul la griu șl la 
faina. dar și la celelalte Ingre
diente, în special ulei, zahăr, ouă, 
lapte praf și altele, în mod fl 
iese a crescut și prețul la plinea’

Moara și remontul

specialitate și la celelalte produse 
dc panificație ce intră în cate
goria specialităților. Menționăm 
faptul că prețul la piinea sub
venționată a rămas același, chiar 
dacă Guvernul întîrzie și acum 
cu subvenția cam două luni de 
zile. Iar fabrica de pîine nu 
poate cumpăra nimic decît cu 
bani pe CEG.

Pentru a elimina unele discuții 
ce ar putea să apară. în legătură 
cu noile prețuri, redăm, in cele 
ce urmează noul preț la cele 
mai semnificative produse de 
panificație din categoria specia
lităților: franzelă sandwlch, dc 
la 36 la 50 lei; batoane de la 17 
Ia 25; Germina 15—24; gris 82— 
108; covrigi 7—10; chifle 16—2.3 
și pufuleți, de la 15 la 10 lei.

Menționăm faptul că aceste ma
jorări de prețuri, la specialită
țile produse de „Spicul" Tetroșanl 
sini corelate cu majorările In
tervenite la produsele menționate 
anterior și ele se regăsesc în 
toate țudețole tării, pentru că 
peste tot prețul la grîu și Ia 
făină a suportat majorări sem
nificative, iar altă soluție pen
tru rentabilizarea producției nu 
există, căci ea este impusă de 
prețul de pe piața griului.

i 
i 
i 
i 
i i I

Gu puțin timp în urmă. Ia 
redacția ziarului nostru a sosit 
o scrisoare din paftea unul 
grup de femei de la SG ȘTIE 
SA Vulcan. Dînsele ne semnalau 
acolo cîteva fapte ambigue, puse 
pe seama conducerii fabricii. Ei 
bine, chiar dacă întrebările puse 
de dv. vizează chestiuni sindi
cale, noi ne-am făcut „ecoul” 
vocilor dv. poate pe drept re
voltate și am solicitat răspunsu
rile respective. Interlocutoare 
ne-au fost doamna Gabriela 

Slăbîi, director tehnic și doamna 
Veta Dogaru, lidera de sindicat 
a dumneavoastră. Iată în cele 
ce urmează punctate, răspunsu- 
rile solicitate, așa cum ne-au 
fost ele transmise.

1. După Revoluție, și mai ales 
după transformarea unității fn 
societate comercială, funcțiile de 
contabil șef, șef birou comercial, 
șef birou administrativ și-au 
schimbat denumirile în director 
tehnic, comercial, administrativ, 

sub conducerea unui director ge
neral. Aceasta este și explicația 
faptului că la ora actuală la 
SG Stil SA există 4 directori 
și nu unul singur. Este vorba, 
dacă vreți, de o altă Mărie cu 
aceeași pălărie...

Dănuț și „surpriza” basarabeanului

o «A*
O
V»-

— o. 
E
c

o un

2. Ne adresați întrebarea: „Ce 
salarii au muncitorii și persona
lul TESA?”. Dacă în privința sa
lariilor muncitorilor, conform ce
lor relatate in scrisoarea dv., 
vă putem spune că se situează 
undeva la cota de 3—5 mii lei, 
nu putem știi care este exact 
salariul nici al unui muncitor, 
nici al personalului ’J’ESA, întru-

Pe marginea unei 
scrisori
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cît acest lucru contravine legii. 
Este însă foarte adevărat că fie
care muncitor are dreptul să-și 
cunoască propriul salariu. Iar la 
acest capitol nu putem decît să 
ne întrebăm de ce conducerea 
societății nu eliberează, așa cum 
prevede legea salarizării, fișe de 
plată complete către muncitori.

3. In ceea ce privește chestiu
nea autoturismului fabricii șl 
odiseea sa, totul plutește intr-un 
con de umbră. Noi am vrea să 
facem lumină în acest caz, însă 

Danuț a dat o raita, după orele de 
școală, prin piață. Cu un văr. Vinzoleula 
din perimetrul pieței oferă, doar, pentru 
orice copil, și nu numai, un adevărat spec
tacol. Și, pentru că era ora prînzului, fi
resc, i-a fost și foame. „Hai să luăm o 
pungă de pufuleți...*, zise, la un moment 
dat, varului. Bani avea. O sută. Dar cum 
vinzătorul de pufuleți cerea bani potriviți, 
s-a adresat unui vinzător de la o tarabă 
vecină, cerind să-î schimbe suta. Vînză- 
lorul i-a luat suta și a început să-i nume
re „restul": „Ține!". Și i-a numărat din 
teancul de bancnote pînă la... 5000.

Dănuț a rămas înmărmurit. N-avuscse 
nici o dată 5000 de lei în palmă. A crezut 
că vinzătorul ii dă bancnotele de mii și 
sute pînă-șl găsește monezile pentru a-1 
schimba suta. Dar cind i-a dat și monezi
le și l-a intrebat „e bine ?“, atunej s-a 
prins Danuț că vinzătorul distrat greșește 
și nu-și da seama ce face. „Pai, nene, eu 
v-am dat o suta .și v-am rugat să-mi dați 
două monezi <le cincizeci...".

Abia la aceste cuvinte ale copilului s-a

prins negustorul că era să greșească șl 
încă profund, greșeală ce l-ar fi costat 
5000. „Extraordinar, a exclamat el cu ac* 
cent specific basarabean și cu surprinde
re, parcă ar fi făcut o mare descoperire? 
Oameni buni, mai există pe lumea astă 
și copii buni I".

în parte, înțelegem surpriza musafiru
lui. în condițiile cind negustorii ambulanți 
veniți de dincolo de Prut cu tot felul efe 
mărfuri Ispititoare, sînt asediați în pefr 
manență de „bruneții" pieței, rrfai mîci satl 
mai mari, care se proțăpesc în fața tara
belor cu ochii avizi și mîinile hrăpărețe, 
este firesc să-i obsedeze frica de hoți.a
Ceea ce nu știu acești comercianți, ce) 
puțin nu știa neguțătorul In cauză, c fap* 
tul că nu toți copiii care trec prin piață 
sînt hoți. Dimpotrivă, sînt copii cinstiți. 
Așa este și Dănuț — pe numele întreg 
Danuț Ilopartu, Mcv in clasa a Vllf-a B 

la Școala generală nr. 1 Petroșani. Ca do* 
vadă că basarabeanul s-n convins de 4- 
eest lucru în cnzul Dănuț, l-a bătut p» 
umăr și i-a zis, simplu: „mulțumesc". (T.Dj

fără „felinarul” dv. de ajutor nu 
vom reuși.

4—5. Conducerea societății dv. 
a preferat să nu ne răspundă 
cifric, exact la această întrebare, 
privind vînzarea unor materiale. 
Am aflat în schimb că scade 
simțitor numărul... comenzilorț?!). 
Oricum, mașinile fabricii sînt 
mereu plecate pe teren, în țară, 
după marfă și comenzi.

Ne mai Întrebați, ce s-a făcut 
din partea conducerii pentru 
îmbunătățirea fabricii. Ei, bine, 
aflăm că de cîțiva ani buni, 
există un proiect de extinde*^ 
aprobat vizat șl paravizat, chre 
nu poate fi pus fn practică, din 
lipsă de... bani.

Printre altele, am reținut dlp 
discuția cu lidera de sindicat că 
lipsa unor salarii adecvate, cat£ 
zată de lipsa de comenzi, aces
tea cauzate — poate? — de slaba 
calitate a producției este gencS 
ratoarea nemulțumirilor dv. Tof. 
odată, am mal înțeles că ă» 

■exista oarece „favoritisme” 
dacă îmi este permis termenul — 
pentru anumite formații de lu
cru. Dar asta este o altă po
veste.

Tibcriii VTNȚAN

Dopa cum sc știe începind din 
........ tu lună, moara di’ 1, bă. 
tini, singura de acest i I din 
Valea Jiului, se afla in remont, 
după doi nni de funcționare ne
întreruptă. Pentru ca reparațiile 
să decurgă în mod normal, la 
nivelul fabricii s-au luat din 
vreme măsuri de asigurare a 
bazei de materii prime, materiale 
și piese de schimb necesare și 
au fost constituite cîteva echipe 
specializate din fabrică, dar și o 
echipă a UMIROM și alta de la 
EM Lupeni, care lucrează efec
tiv la remontul morii. Dc ase-

Noi capacități
Este vorba despre nona 

rapacitate de producție de la 
l'etrila, aflata In aceste zile în 
probe tehnologice (vom consem
na și momentul in'rarii în pro
ducție), precum și noua capa
citate de la Lupeni, care. de 
asemenea, se află in fază de
finalizare, urmînd să Intre cu- 
rind în producție. Totodată se 
are in vedere și repun . i în 
funcțiune a cuptorului din sec
ția nr. I, aflat acum In repa
rații, ca șl măsurile luate pen
tru ca pe parcursul iernii să nu 
existe situații ce pot împiedica 
pioduceren piinii în cantitățile 
necesare municipiului nostrru.

Practic, cu aceste noi capaci
tăți ce vor crește puterea de 
producție a fabricii, nu vor ii 
probleme legate de piine. 

menea, a fost adusă șl o echipă 
de specialiști de la Baia Mare. 
Conducerea fabricii de pîine a- 
dresează public mulțumiri con
ducerilor UMIROM EM Lu
peni, precum șl echipei fie spe
cialiști fie la Baia Mare, pentru 
sprijinul prompt în remontarea 
morii <1 in B irbăteni. Dc aseme
nea, tot în această perioadă, se 
lucrează la cele două centrale 
termice proprii, cu o echipă de 
la UPSRUEEM, pentru a se In
tra in iarnă fără griji In ce pri
vește căldură.

A

In perspectivă
In pi ez.< nt, f.ira moai ă, sc lucrea

ză cu faină adusă de Ja Arați, Deva, 
cu faină adusă de ia Arad, Deva, 
Alexandria, Roșiori, Timișoara. 
Dar se aduce și grîu pentru rea
lizarea unui stoc de rezervă. Se 
așteaptă să sosească noi canti
tăți de faină din Olanda și Un
garia. In același timp au în
ceput să Intre noi cantități de 
grîu, atît din import, cit și din 
interior, conform programărilor 

Departamentului, ceea ce în
seamnă că se intră in normal, 
puțind spune că plinea va fl 
pentru noi în Iarna care urinează 
o grijă In minus.

Rubrică realizată de 
Gheorghe CHIU VAS A

Noi forțe și relații politice
(Urmare din pagina I)
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rerați, luci caza in tăcere la re
formarea acestui partid cit se 
poate de respectabil, insa orien
tat de o tactică ce s-a dovedit 
a-i Ii fatala. Două partide dc 
dala mai recentă sini mai tari 
decît liberalii, adică Partidul 
România Mare și Partidul Socia
list al Muncii,

In ce privește PSM-ul, mărtu
risesc cu, socotind că sînt mulți 
in pluton care au antrenament 
în piopaganda și „muma de la 
om ia om", au o audiență res- 
trin-ă, oamenii nu au încredere 
m el. Este foarte puțin probabil 
că va mai crește >n viitor, deoa
rece românii au întors definitiv 
spatele trecutului. Dur rezulta
tele obținute de l’UNR și l’HM 

(Urmare din pag. 1)

a ieșim din actuala slrimtoare economică. Ar 
fi ca un vis frumos sd avem liniște pentru 
muncă, noj cu ale noastre, guvernul cu ale lui, 
să reclădim o casă inamic de a fi complet de
molată.

Valea Jiului nu face excepție de la toate a- 
ceste preocupări. Loc de muncă este nu numai 
in minerit, domeniul care atrage atenția prin 
importanța economică și socială. Șantierele (le 
construcții așteaptă să fie cuprinse dc forfotă, 
uzinele «lnt dornice de comenzi, industria ușoa
ră trebuie să sc dezvolte acum, ca să supravie
țuiască fn viitor, să se afirme pe piață cu pro
duse competitive. Eață de alte zone „fierbinți"

lc pun in relație eu altceva, a- 
nilliw cu asistența unui partid 
pe criterii etnice. Deoarece e- 
xista UDMIt, s-a creat o contra
pondere, l’UNR ,și l’HM, împreu
na, au cumulat atitea voturi 
imit vor avea o anumită forță 
in Parlament, Frontul Salvării 
Naționale, în continuă scădere 
de viteză din aprilie acest an, 
are rezultatele pe care le merita 
pi nii u violența atacurilor din 
campania electorală, în loc să se 
concentreze la propriul program. 
Așa se face ca acei care au obți
nut cele mai multe sufragii sînt 
l’DSN .și Convenția Democrati
ca, cu axul ei, PNȚCD, adver
sari redutabili dp vreo doi ani. 
S.nt sceptic cii dacă raportul de 
forțe ar fi fost invers, România 
ieșea mal repejor, cum frumos

>
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zic frațij din Basarabia, din miș
cătoarele nisipuri ale tranziției 
către economia dc piață, al că* 
rei corn al abundenței nu se 
rnstoarna prea curînd, pcnlrtl 
temeinicul motiv că e gol. Cli 
despre regimentul partidelor dfl 
buzunar, ieșite tnn atenția tk-O- 
torilor, ele sînt inexistente ditt 
punct dc vedere politic. Poate 
vor supraviețui numai din org’j- 
lii rănite.

Aștept cu nerăbdare să vad lă 
treabă noul Parlament ales 
electoratul din România. Nu CIJ 
schimbare a actorilor, clintr-O 
piesă, ci pentru a da mai mull 
conținut pielei înseși, ce a 3- 

-jitns o dramă, în care este vorba 
dc România din următorii patru 
ani ai acestui bulversat și buJ- 
versant sfirșit de secoL j

ale țarii, nu ne putem plinge că — cel puțin în 
acest m — nu am avut liniștea necesară, cil 
mici excepții. pentru muncă. Dc dorit ca șl In 
continuare climatul să lie favorabil unei crc.ș* 
ieri economice reale, stabile și încurajatoare.

Liniștea pentru care pledăm depinde, în pri
mul rind, de viața politică a țării, dc trepidați
ile care sc petrec în sferele înalte ale societății. 
Dai mai depinde și de puterea fiecăruia dc a se 
stăpîni, de a nu se lăsa antrenat In Jocuri poli'* 
tice, pentru a-și vedea cum se cuvine, dc muncă.

Deci, la capătul unul maraton politic de peste 
doi ani și jumătate, ajunși la saț electoral, să 
ne întoarcem la muncă, cu gîndul că pentru noi 
<■ mult mai folositoare dccit politica. Roate n0 
ajută și televiziunea, dar mal ales partidele.
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Suferința cămărilor 
toamnei...
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„Pentru a aduce zahărul de la Constanța cit maj repede și 
a-1 livra unităților comerciale din Valea Jiului, care au restanțe 
față de populație (nu din vina lor), am pierdut un milion de lei. 
Principal este. însă, că, în sfîrșit, am acoperit toată cota lunii 
aprilie și nicj O familie nu va răniine fără zahăr". Așa a început 
dialogul nostru cu dl. Stelian Corobea, directorul Filialei „Rete
zatul" SA Petroșani, firmă care are cea mal mare pondere în a- 
provizionarea populației cu produse subvenționate și nu numai, 
încă dirijate de Guvern (zahăr, ulei. ouă). Cum o vom duce-o Jn 
continuare, rămînc de văzut. La multe produse vom depinde încă 
de repartiții, de blocaje financiare, de CEC-uri sau bani lichizi 
ori de marile firme importatoare care-și vor regltj conturile pe 
seama adaosului comercial. Producția internă, intr-un cuvînt a- 
grieultura, nu dă semne 'de redresare așa că decalajele între 
cantitate și prcțliri vor despărți cele două „maluri" tot cu o marc 
prăpastie, unde, nu de puține ori, se pierde orice speranță de mai 
bine, în depozitele firmei se află cantități suficiente de conserve, 
legume, fructe, conserve de pește, margarina, alte produse cu 
desfacere zilnică și, lucrul cel mai important. în prezent, cota de 
idei aferentă populației, pentru următoarele luni, se află în cis
terne și desigur nil va crea probleme cu aprovizionarea.

Dacă firma „Retezatul" SA nu mai este unica .societate cu 
obiect de activitate — aprovizionarea populației — „diferențele 
au fost preluate din mers de toate societățile comerciale din fie 
care oraș, acestora adăugîndu-li-sc alte firme particulare care au 
intrat mai încet sau mal repede în circuitul comercial. Nu vom 
înșira aici nici un fel de stocuri de mărfuri (cum eram obișnuiti' 
pentru că economia de piață elimină din vocabularul economic 
acest „paradox" care nu aduce decît pierderi financiare și nici 
nu vom face „apologia" marilor succese, pentru că între spiritul 
liniștit al cumpărătorului (apăsat de atitea griji) și spiritul co
mercial al producătorului, care nu mai are grafice, ci numai In
terese financiare, este o diferență ca de la mîncărică la... mîn- 
cărime.

Rețeaua comercială a Văii Jiului nu poate fi catalogată nici 
după amplasarea ei în zone de maxim interes, cartiere, platforme 
industriale, nici după trecutul apropiat, ci numai după acumula
rea benficiilor, care însumează întreaga activitate comercial-fi- 
nanciară și a interesului permanent pentru păstrarea relațiilor 
contractuale și de loialitate în plata mărfii cumpărate.

Furnizorii locali. Fabrica de pîine. Fabrica de lapte, Abato
rul, precum și cei județeni (Fabrica de bere. Abatorul Hațeg) 
oprindu-ne doar aici, nu dau intotdeaun i siguranța unei aprovi
zionări constante, dcrcglindu-sc mecanismul care ci greii se poate 
nxlresa și aceasta cil mari pierderi pentru populație și implicit 
pentru societate. Mărfurile aduse zilnic de la sute de kilometri 
distanții nu sînt o garanții a abundenței.

I’n raid prin citeva magazine nu a scos nimic nou pe rafturi, 
ei aceleași prețuri izbitoare ale tranziției spic economia de piață. 
întOTcindu-ne din nou la „Retezatul" SA am afl tt că relația cu 
Danemarca pentru a adi.ee mărfuri de calitate și la prețuri ac
cesibile ar fi un beneficiu pentru firmă și linul și mai mare pen
tru populație. In comerț, de pier/i oii ciștigi, tot negustor te 
numești ! ‘Dorel NEAMȚU)

Petroneia Pușcașu,
La Iași, în perioada 2—4 octombrie, s-a 

desfășurat campionatul republican individual 
de tineret la judo, cu participarea tinerilor ,iu- 
docani din toată țara, care s-au calificat în fa
zele zonale. Printre finaliști, AS Jiul Petrila, 
cu o strălucitoare medalie de bronz, obținută, 
la capătul unei frumoase dispute sportive, de 
judoka Petroneia Pușcașu. Deși sorții nu i-au 
fost prea favorabili, junioara petrileană la ca
tegoria 72 kg, a început concursul cu însăși 
campioana României. Maria Rus, CSM Reșița, 
în fața căreia a pierdut prin Ippon. în urmă
toarele tururi, Petroneia a trecut însă, relativ 
ușor, de sportive consacrate, ca Maria Pop 
(F'ilipesti), Aurelia Ion (Brăila), Maria B. (Bucu
rești), intîlnind in semifinală pe Carmen Cheța 
(Cli.j), pe care o prinde în fixare, dar lipsa de 

ca dintr-o situație favorabilă
se ajungă la dezavantaj, trecind astfel pe
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încurcate sînt

la al doilea bronz

experiență face■sa

lingă medalia de argint, ce i sar fi ciivi n t.
Așadar, Pctronela aduce încă o med.ilie m 

bronz în Valea Jiului, pentru culorile chibul ii 
ei.

A doua sportivă, junioara Carmen liăd r 
deși a avut o evoluție bună, nu a „piins" nici 
o medalie, dar a contribuit la punctajul bun 
al echipei sale. Și aici, sorții au trimis-o in turul 
I direct în fața campioanei României la senioare 
și tineret, ieșeanca Maria Toiea, unde a pierdut.

■Tudokanii Petrilei termină acest an corupe- 
tițional cu un bilanț mulțumitor, adneînd pen
tru vitrinele clubului din care fac parte patru 
medalii: două de argint, prin I.iliana Șuba, la 
senioare, și Claudia Barcza, la junioare, și două 
dc bronz, prin Pctronela Pușcașii.

Principalul sponsor al acestei echipe rămlne 
Sindicatul Independent al EM Petrîla. care 
poate avea satisfacția implicării și a reușitei.
e***H**************4* *444444»»* *4**4»

RUGBY

începe maturizarea

I’r n 1988 Ioan 
Iro ,irn cumpur.i un 
IM.S de ia Ilic Jurca din Lonea. 
Omul avea 64 de am. I 
L'u prea mai avea ce 
„trasina", - arc, culmi a, 
funcționa. Pretenții — 
iei plus o „semnătură" la Nota
riat" potrivit căreia Ioan Tecșa, 
nvind în vech-re starea băliinu- 
lui, se angaja să-l transporte po 
acesta, de 4—5 ori pe lună, pc 
unde ar fi avut nevoie. Cum 
mașina — dotată cu motor pe 
benzină — nu funcționa, a fost 
nc\oie do motor nou.

S a găsit, 
ce ntrele
un
loi 
tre 
dc 
Ioan a dat 39. Tirgnl s a Înche
iat

Și a Apărut sui|i, za, in persoa- 
ti.i domnului Iiks-tinian Maican, 
mpotnl domnului Turca, care, 
odată cu „Revoluția", și-a dat 
seama că are nevoie dc mașină. 
Ca urmare, profitând dc căderea 
la pat a fostului proprietar, Ilie 
Jurca, unchiul său, și-a pus 
cap să facă rost dc mijloc 
transport propriu. Chilipir, 
ba aia, pentru n< poț< Iul 
amintise că 
deasupra bolnavi, dccl pot 
n-prezentați în Instanță 
procură. Urmarea, hai la Tribu
nal I Mai în Ui La Judec atoila

Tc.șa din Pi
an tot uri iin

Pensionar, 
face ■■‘fi 

, nici nu 
• 10 mii

într-unul dintre 
„service" foste de stat, 

motor care a ezistat 45 mii 
Bani dați de Ti.cșa Toan. în- 
timp, vânzătorul a cerut 30 
mii în loc de 10 mii, Tecșa

în 
de 

vor- 
care-șl

are unchi,ori. Și pe 
fi 

prin

|i

I;

!
Inerespee- ș

I
I

I1i

... domnilor
Petroșani. Proces, negații. avo 
câți, bani, timp. n< rvi Motivul, 
rezilieri u contractului de vinzi 
re. Argument, ișa-zisa 
tare a contractului. H.iida. 
nod in papură 1 S-a d.it șl 
sentința, s a emis o hotărîrc 
sechestru aplicată incredibil 
repede de executorul judecăto
resc Vrabie, pe baza unei minu
te și nu pe baza hotăririi instan
ței. s-a sechestrat ma ina în lip 
sa proprietarului de drept, s-n 
ajuns la recurs Ia Deva. între 
timp, autoturismul stă blocat (are 
numărul 1 IU) 1594) Proprieta
rul nu 1 ponte folosi. Vorba a ■> 
ea... și cu banii dați......Nepoțelul"
face „minuni". Sprijinit, din um
bră, zic gurile rele, recursul a 
ajuns să fie amînat pînă în... 6
rxlombric, la Dcvn. Nipoțclul 
mii folosește șl prestigiul unul 
renumit merii, dm Petroșani 
domnul f! , trîmbițîndu i numele 
pe te tot. și tot așa. în fnpf, o 
lent itivâ de deposedare a dom
nului ’Toeșn dc un bun cc îl a- 
parținr Cu toate mijloacele po
sibile încurc,atr sini căile... dom
nilor ?

de, 
o 

dc 
do

NOTA REDACȚIEI: între
timp, recursul a fost Judecat la 
Tribunalul Județean. Petiționa
rul a pierdut cauza. Cu dr<>ptatea 
In mînă șl cu „adio", tată, dacă 
vrei să o obții I

Fxlstfi încă o cale — recurg 
la instanța superioară do ta 
București. Cine știe 7 >

FARUL CONSTANTA — MI
NERUL LUl’ENI 29—15 (14—0). 
încă un meci bun al Minerului, 
care a reușit să răstoarne pro
nosticurile unui scor fluviu în 
patria rugby-ului, acolo, pe țăr
mul marii, unde Farul „înghite" 
orice val al provinciei sau al 
capitalei. Dacă n-ar f; fost timo
rarea și de ce nu și ratările, 
tapa putea consemna o 
surpriză. Primele 20 de

e- 
mare 

minute 
au fost, dincolo de tatonare, 
îndrăzneală a Minerului de

o 
a 

surprinde apărarea gazdelor, du
pă care Parul a „luminat" jocul, 
impunindii-și superioritatea tac
tică, scoțind în teren nume 
Sasu și Bezărău (ambii 
ționali). Dominarea se 
zează in ultimele două 
ale primei reprize cînd 
pune prima încercare 
mată de Bezărău. iar Sasu 
și el e-eu (în următorul minut) 
și același jucător transformă, sco
rul devenind 1 4- -0.

După pauză, partida se echili
brează. alit ca joc cit si pe ta
bu) i de piarcaj, ambele echipe 
înscriind lin număr egal de

ca 
interna- 

concretl- 
minute 
Florea 

transfor- 
face

jucătorii 
Bezărău 

transfor- 
l’an. 

pe- 
ratind

Elevii antrenorului Costică
Marmaliuc au început cu dreptul 
campionatul dc lupte. La PelfJlJ, 
in zilele de vineri și •imbătil, 
s au întilnit echipele Jiul Pctrila 
și Constructorul Hunedoara, pen
tru câ echipa Astra Brașov ml 
s-a prezentat, din motive.,, necu
noscute.

Meciul a fost ctștigat, la «cro. 
de pctrilenl, 10—0, hunedorcriii 
neputînd să se afirme la nici o

im iții
50, după care 
eseu șl 26—0.
Minerul nu 
și începe să 
sa valoare,

puncte : 15. Cei care punctează 
în continuare sînt tot 
constănțeni și Sasu ■ 
(primul eseu, celălalt 
ma) ridică scorul la 21—0.
dele ratează o lovitură de 
deapsă, Patrichj il 
două, în min. 48 și 
Farul mai pune un 
Din acest moment, 
mai arc ce pierde 
joace la „viitoarea"
iar Văduva pune prima încerca
re. min. 60, transformată de Pa
triciii. Cei peste 3000 de specta
tori il aplaudă din nou pe 
Iași jucător 
celui de-al 
format, din 
Piu trimite 
nu’, dinlr-o
înscrie .și el din ultima lovitură 
acordată dc Victor Marir.cscu 
București, arbitrul de centru 
re a condus corect partida.

MINERUL: Pingert, Ștefan.
pa. Hosu, Sușinschi. Cîști. Dimu- 
lescu, David, Ceru, Piu, Pand. le. 
Nastase. Văduva, Chiru, Patriciii. 
Au mai jucat: Vcreș, Sabăli, Deac 
și Boșniag.

ace- 
(Vădova), autorul 
doilea eseu, netrans- 
păcate, de Patrichi. 
printre Luturi balo- 
fază fixă, Bezărău

din
ea-

1’0-

LUPTE LIBERE

Jiul cît șl Corvt- 
cu același scor,

categoric. Atît 
nul au ci.știgat 
10—0. meciul cu Astru.

JIUL: Vasile Adumitrel (48 
Gabricl Lupii (52 kg) locul 
la Campionatul Mondial de 
nioii '91. Florin Bolohar (5> 
Ion Ailincai (62 kg), Cristi thlro- 
iti (68 kg). Dan Mihăeseu (74 kg), 
proaspăt transferat de la -Gloria 
Buzău, medaliat cu argint la In
ternaționalele din ’91, Aron 
C'îndea (82 kg). Iulian Taciuc (90 
kg). Adrian Dacica (100 kg), Ros. 
ca Daniel (130 kg) dublu cam
pion internațional la campiona- 
t-le de seirori și tineret.

fi»), 
HI 
j«- 
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Fotbal, campionatul județean
REZULTATE TEHNICE: Minerul 

Mureșul Diva 3—1; Met.iloplastica 
Minerul Aninoasa 4—3; Minerul
Faringul Lunca 0—1; Haber Hațeg 

căștii- 3- 0 (neprezentare); Metalul 
.■ nernl Ci rtr| 1 — I; Aurul Brad - 
n 
toi 
ml

i — i;
■ia 2 -0; Construi torul 

i Calan 5—1; Minerul 
Tcliuc 6—0.

Hunedoara 
Bărbăteni

Vulcan —
c>> . —

Cheiuri —
— Favior 

C rlsclor — 
- Cil: Si* 

Vic- 
Mme-

1. Minerul Viili’.m 9 8 1 0 22— 6 17
2. Paringul Lonm 9 6 l 2 22—12 13
3. 1 labcr Il.iți-g 9 5 3 1 15—16 13
4. Uonstriiitoriil JJD 9 6 0 3 28—15 12
5. CFR Simvria 9 5 1 3 26—10 11
6. Mel.ili»|i) islita Orăștie 9 5 0 4 32- 21 10
7. Victoria (. Ilan 9 5 0 ■1 20—10 10
8. Minei ni Ci-rti j 9 3 3 3 15—10 9
9. Minerul Aninoasa !) 4 0 5 11—17 8

10. Minerii BarbaRni 9 4 0 5 11—21 8
1 1. Mineral Glu lari 9 2 3 4 13—21 7
12. Aurul I rad 9 3 t 5 9 — 17 7
13. Murepil Deva 9 3 0 6 10—18 6
14. Minerul Teliix 9 3 0 6 11—29 6
15. Favior Orăștie 9 2 0 7 10 37 4
16. Metalul C riscior 9 1 1 7 12—20 3

ETAPA VIITOARE, octombrie: 
Aninoasa — Minerul Ghelarl; Mureșul 
Motaloplastica Orăștie; Victoria Călan — Mi
nerul Vulcan; CFR Simeria — Constructorul 
Hunedoara; Minerul QTliuc — Aurul Brad; Mi
nerul Certe] — Minerul Bărbăteni; Favior Orăș- 
tic — Metalul Griscior; Paringul Lenea — Ila- 
ber Hațeg.

18 Minerul 
Deva —

Rubrică renlizată de

Dorel NEAMȚU

Reintră V oicu
MINERUL VULCAN — MUREȘUL DEVA 

3—1 (2—0). Oaspeții și-au adunat iar jucătorii, 
încropind o alta echipa, care a < pus o dirză 
rezistența liderului. 'Topor a marcat in prima 
repriza, in min. 25 și 3ă. Reintia Voicii (feli
citări) și jocul curge tot in favoarea gazdelor, 
dar Mureșul reduce d n handicap, min. 68 
Mnnlcanli a ridicat scorul, la 3—1. in mm. 89.

A înscris Movilă
MINERUL GI1ELARI — PARÎNGUL L( )- 

NEA. 0—1. Meci deosebit de disputat, în care 
Paringul și-a organizat foarte bine jocul, făcind 
in apărare un zid de nctrecut. iar la mijlocul 
terenului a dominat disputa. Deși au fost ne
numărate faze de atac, doai' din una singură 
s-a inscris, prin atacantul Movilă, 
aduce astfel o prețioasă victorie din 
apropiindu-sc amenințător dc lider.

In ultimul minut
MET ALO PLASTIC A ORĂȘTIE — 

ANINOASA,

șl rrhip.i

MiNFIfl I. 
4—3 (2—2). După dușul re..

acasă, Minerul a făcut, la Orăștie, ce) mai 
joc din campionat (pină acum), reușind 
scrie trei goluri fostei campioane. Gazdei, 
condus cu 2— 0, Mixlream; .și 
rezultat cu care s-a încheiat prima 
După pauză. în min. 86. scorul era de 3 
favoarea gazdelor. A egalat Fătu, din 11 
min. 67. ca in min. 89, Melaloplastiia 
desprindă in câștigătoare, printr-un gol 
rabil.

■ «lui 
Im - 

Ml 
Ungur an »t,

r« pt if i.
< in

I n., 
«;> 'O 

nu

De la 0—fi la fi—0
MINERUL BARBATtNl — MINERi. 

L1UC, 6—0 (3—0). Cu patru juniori in
t. TE- 
terrn, 

Minerul a Învins detașat echipa din Teliuc. do- 
vcdlndd o... altă față. Au marcat BaMn< anii 2. 
Ambruș 2, Beji-narti ți Gird.i, cile un gd. După 
aceasta victorie, ne putem întreba car. iste 
adevărata valcare a echipei. Acel 0 -f sau a- 
Cesl G- -0? ——
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Exploatarea Minieră 
Lupeni

cu sediul în str. Vitoș Gavrilă nr. 1, telefon 93/560580; 
560581

ÎNCADREAZĂ
direct sau prin transfer

■ DOI MEDICI, cu specialitatea balneo-fizioterapie și
■ DOUĂ ASISTENTE MEDICALE, pentru „Centrul 

de recuperare a condiției fizice".
Informații suplimentare se pot obține la biroul OPNS.

Societatea Comercială 
„Voievodul” Cosa S.L.L. 

Petrila
51

Societatea Comercială 
„Harieoi” 

(româno - germană)
ca distribuitori autorizați ai fabricilor : Timișoreană SA, 
Kandia SA, Bega Pani SA, Fabrica de țigareta Timișoara, 

invită

toți beneficiarii pentru ridicarea următoarelor produsei
— berc Pils Timișoreană
— tablete ciocolată
— biscuiți, Eugenia, paste făinoase, napolitane
— țigări Carpați, Bucegi, Snagov

Asigurăm livrare promptă pentru orice cantitate.

Relații suplimentare — Căminul Cultural Cimpa. 
(5157)

MICA PMBL.ICITATE1
aniversari

SORA Sanda, colegele Cami și Emi urează dragei lor Lențica 
Dăneasa, „La rnulți ani !“, cu ocazia aniversării zilei de naștere. 
(5096)

VINZAR1
VÎND convenabil garaj zidărie, Maleia, telefon 545520, după 

ora 16. (5099)
VÎND Volkbwagen, 9 locuri, preț negociabil. Telefon 544966. 

pînă la ora 18. (5098)
V1ND Dacia 1320 CN, Vulcan, str. Aleea Viitorului, bl. A6, ap. 

18. (5094)
VÎND frigider nou, preț convenabil. Telefon 541741, diminea

ța. (5153)
VÎND apartament 3 camere, Petroșani — Hermes, str. Repu

blicii, bl. 97, sc. 1, ap. 26, negociabil, orele 11—17. (5092)
FIRMA PACO SRL vinde autodubă 1,5 tone, preț negociabil. 

Telefon 543956, Petroșani. (5155)
DIVFRSE

SC DISCO-BAR Paringul, angajează tinere sub 25 ani, pre
zentabile pentru meseria de ospătari. Relații: BAR Paringul. (5152)

SOCIETATEA Comercială Cerbul de Aur SRL Petrila, str. 
Republicii nr. 27 angajează : • electricieni; • brutari; • Barman; 
• Ospătar; Informații, zilnic între orele 12—13, la sediul firmei. 
(5079)

ASOCIAȚIA FAMILIALA „MAGIC" Vulcan, în baza autori
zației 7044/28.05.1992, desface către populație produse alimentare 
și nealimentare. (5156)

MAGAZINUL „MONTANA" angajează vinzătoarc. Condiții: 
sub 25 ani, absolvente liceu. Informații : vineri, 16 octombrie, ora 
18, la sediu. (5159)

PREDAU contract apartament 2 camere, Petroșani, Aviatori 
lor. Telefon 545359. (5161)

PIERDERI

PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice nr. 86, eliberate 
de UT Petroșani. Le declar nule. (5101)

PIERDUT carnet șomer pe numele Buliga Dorina, eliberat de 
Oficiul Forței de Muncă Petroșani. 11 declar nul. (5160)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Stamatin Grigorc, 
eliberată de EM Bărbăteni. O declar nulă. (5100)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Oprea Toadcr, clL 
berată de RAGCL Vulcan. O declar nulă. (5158)

DECESE

FAMILIA Barta Tosif anunță împlinirea a G luni de la dispa
riția scumpei noastre fiice

BARTA LAURA MIHAELA
Vei rămînc veșnic în inimile noastre. (5088)

PĂRINȚII Ștefan Florin și Marcela și bunicii Fane și Floarea, 
anunță cu durere împlinirea a 6 luni de cînd ne-a părăsit, la o 
prea fragedă vîrslă (1 lună), fiica noastră și nepoțica

ȘTEFAN MARIA MADALINA
Nu te vom uita niciodată. (5039)

HOROSCOP
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Dacă vă alegeți asociatul pe 

criteriul simpatiei, eșecul e ga
rantat.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Manevra dv. poate trece ne

observată doar dacă nu faceți 
caz de ingeniozitatea ei.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Mergeți pe „fir direct” — orice 
mediere e o complicație inutilă.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Mutare decisivă într-un șah 
absurd. Avantaje nesperate.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Un real talent așteaptă bino- 
cuvîntarea dv.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Sînteți surprins(ă) în flagrant 
delict de dezinformare.

BERBEO
(21 marile — 20 aprilie)

Rostiți cuvîntul care aduce îm
păcarea și totul va fi OK.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Nu vă uitați la bani — afa
cerea e cit se poate de serioasăl

GEMENI
(21 mal — 21 iunie)

Deplasare cu „cîntcc”, peste 
hotar...

RAO
(22 Iunie — 22 iulie)

Cioburile aduc noroc — nu 
însă și cel care le face...

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Pasărea speranței vă redă sta
rea de grație.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Numai dorința nu ajunge. E 
nevoie de multa muncă și luptă..,
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7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Tclcmatiml.

10,00 Actualități.
10.10 Cal<_ ndarul zilei.
10.20 Super Channel.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.15 Avanpremiera TV.
14.20 Tradiții.
14 50 Preuniversitaria.
15.30 Telcșcoală.
16,00 Agenda muzicala.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 Documentar TV.
18,00 TM> discul muzicii popular?.
18.20 Simpozion.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.

•20,35 Sport.
'20,45 Film serial. DALLAS.
21.35 Memorialul durerii.
23,00 Actualități.
23.15 Reflecții rutiere.
23.30 Stadion.

VINERI, 16 OCTOMBRIE

7.00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Trlcmatin.il.

10.00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10,20 Film artistic. OPERA DE 

TREI PARALE. (G rmania, 
Franța, 1962),

12,00 Super Channel.
12,50 Descoperirea PJaneli i.
13.10 Ora de muzică.
11,00 Aclu.abt.iți,
11,15 Avanpremiera TV.
1 1,20 Mondo muzica.
1 I. <0 Medicina pentru toți.
1.»,10 Recitalul tenorului 1 >n 1 

Voincag.
15,25 Prci ini ver-r taria.
16,00 Limba noa-lrâ.
16.30 Ti agerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiune in limba german î.
18,00 Documentar științific.
18.30 Divertisment internațional.
19,00 Viața parlamentarii,
19.30 Desene animate.

20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI HOWARD. Ep. 43.
21.45 Studioul șlagărelor.
22,15 Gong!
22,15 TOP 10.
23,20 Actualități

23.35 Întiinirca de Ia miezul nopții.

SÎMBATA, 17 OCTOMBRIE

9,00 Buna dimineața!
9,50 Șahul -1 la A 1.» Z 

10,00 A< t’lalltăți.
10,10 A i I -d i ' 11 11 • *
1 1,10 Alia șl Om. i

12,00 Itincrarii spirituale.
12.30 Ora de muzică,
13.30 7X7.
14,00 Actualități.
14,10 Reflecții rutiere.
14,20 Desene animate.
14,45 Reîntilnirc cu C'ORINA 

CIIIRTAC.
14,55 FOTBAL: Rapid — Dacia- 

Unirea Brăila, Divizia Na
țională.

16.50 Magazin cinematografic.
17.50 Pagini instrumentale.
18,00 Laureații premiului Nob^j 

pentru literatură: Rudyard 
Kipling.

18.30 Mapamond.
19,00 Refrene de neuitat...
19,15 Telcenciclopcdia.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. TW'IN l’EAKS.
21.35 Săptămîna sportisă,
22,00 Autorul nu mai c în sală! 

Pagini din opera Iul Ion 
Băic.șu.

22.50 Actualități.
23,05 Film artistic. STEAGUL

ROȘU: ULTIMUL JOC (SU/t, 
1981).

0,35 Rock-panorama.

DUMINICA, 18 OCTOMBRIE

8.30 Bună dimineața!
9.30 Arlechino.

10,25 I'ilm artistic în serial pen
tru copii. ALBUL BIM — 
URECHE NEAGRA. Ep. 2.

10.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 Cintecclc lancitlui.
11.30 Actualități.
14.40 Atlas.
15,00 RUGBY: Steaua — Selecțio

nata Armatei Sud-Africane.
16.30 Video-magazin.
18.40 Convorbiri de duminică.
19,10 Film serial. DALLAS.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. „DIAVOLII" 

LUI DAYTON (SUA, 1968).
22.30 Duminica sportivă.
23,00 Actualități.
23,15 Diamond Awars Fcsliv.il, 

1986 (VJ).
23.50 închiderea programului.
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