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, Acest Guvern a muncit!”
Pe domnul general-locoten ni NIC'ULAE SP1ROIU, ministrul 

apărării naționale, l-am intilnit din nou, cu ocazia deschiderii 
oficiale a largului Internațional București, ediția 1992. Și pentru 
ca dl. ministru este un prieten mai vechi al nostru, i-am solicitat 
— în exclusivitate pentru ziarul nostru — un interviu, pe care 
domnia sa ni l-a acceptat cu deosebită amabilitate.

— Domnule ministru. anul 
trecut am as ut ocazia de a ne 
Ii intilnit pentru prima dată...

— Cu ocazia mineriadei ?
— Doamne ferește 1 Ediția de 

anul trecut a TIB ne-a oferit 
prilejul de a dialoga. Ne-ați spus 
atunci că ar fi ceva de făcut. Ce 
pârer, aveți despre ediția din 
acest an ?

— Eu nu slnt un specialist în 
acest domeniu. Totuși, dacă vreți, 
vâ pot spune că am venit aici 
din mai multe motive. In pri
mul rinei, pentru că are și corpul 
industrial al armatei un stand 
foarte bun. In al doilea rînd pen
tru că in calitatea pe care o am. 
d" membru al Guvernului. mă 
interesează să văd relansarea 
economiei românești, jar pulsul 
se vede și aici și asta contează 
foarte mult. Și poate lucrul cel 
mai important, vin dintr-o soli
dar tate guvernamentală.

— Vedeți vreo legătură între 
st irea economică a țării și ca
pacitatea operativă a armatei?

— Sigur că da. Pentru că în
totdeauna capacitatea operativă

a unei armate șl capacitatea de 
a organiza bine apărarea țării 
depinde de capacitatea economi
ca a fiecărui stat.

— Este posibilă o relansare a 
economici românești in viitorul 
apropiat ?

Interviu în exclusivitate 
pentru ZORI NOI, cu 

gen. It. NICULAE SPIROIU, 
ministrul apărării naționale

— Eu aștept această relansare 
a economiei și cred că, maț de
vreme sau mai tirziu, aceasta se 
va produce.

— Cum apreciați activitatea 
acestui Guvern ?

— Cred că acest Guvern a 
reușit să miște ceva. Și să știți 
că. indiferent ce scrie un ziar 
sau altul, acest Guvern a mun
cit. A muncit mult și, cred eu, 
a muncit bine.

— Domnule ministru, guver
nul Stolojan se află la sfîrșitul 
mandatului. Credeți că veți 
mai obține portofoliul de min s- 
tru al apărării naționale ?

— Nu aceasta este problema. 
Fie că voi fi eu, fie ca va fl 
altcineva ministru al apărării 
naționale, armata rămîne ace
eași. Bazată pe disciplină și pre
gătire, gata mereu pentru a se 
pune in slujba poporului român 
.și acestui pamînt. Portofoliul pe 
care-1 dețin mă onorează, însă 
dacă va fi cazul să plec, o voi 
face și voi reveni la munca de 
cadru activ al armatei române.

— Aminft'ali, la începutul dis
cuției noastre, despre mineria- 
de. Credeți că acestea mai sînt 
posibile ?

— Bineînțeles. Sînt posibile 
pentru că ORICE ESTE POSI
BIL. Insă, din punctul de vede
re al democrației, pot să vă spun 
că aceste mineriade NU VOR 
MAI AJUNGE LA BUCUREȘTI.

— Vă mulțumim foarte mult 
domnule ministru, și vă dorim 
succes I

Mulțumesc, asemenea.

Interviu realizat dei
Doici NEAMȚU
Tibcriu V1NȚAN

neguvernabii
i 
i 
iI Se avansează cu aplomb regal 
tideea năstrușnică și plină de ifo

se că, datorită rezultatelor înre
gistrate la alegeri, vom avea o 
țară neguvernabilă. Se mal spu- 

f ne pe la colțuri că cel puțin în 
R șase luni de zile vom avea miș- 
If cari de stradă prin care poporul 
-își va exprima mînia, deoarece 
? guvernul nu va fi capabil să-și 
| îndeplinească mandatul. Apoi, că 

guvernele se vor succeda într-o I criză continuă... Ce să zicem ? 
E Pasărea mălai visează I Parti- 
- dele care au pierdut încrederea 
«alegătorilor — chiar și a propri- 
| ilor membri sau susținători — 
^părăsesc cu greu prima scenă po- 
| litică a țării. Climatul intern al 
• acestor formațiuni este tot mai I tensionat, nori negri acoperă în

trunirile și convențiile lor. pre
vestind furtuni aspre, de purifi- 

Icare Ideologică. In aceste condi
ții. cei învinși recurg cu antici
pație la mobilizări de stradă, 
știind că greutățile guvernării pot 

Ifi oricînd folosite ca argumente 
prin care să dovedească așa-zisa 
lor știință de carte.

(Deocamdată, poporul a
și nu vedem de ce ar contesta. 
In stradă, propriile opțiuni. Si- 

Ig'ir că astfel de mișcări sînt pa
sibile. dar știm bine că ele nu 
sînt întîmniătoare. cl pregătite 
șl organizate din vreme. Nimic 
inu e întîmplâtor în materie 

confruntări politice stradale.

Dar. iată că ideea unei țări

I guvernamentale e declinată
toate cazurile și de unele parti
de victorioase în alegeri. După 
bătălia pentru ocuparea cît mai1 multor fotolii parlamentare. în- J cepe etapa a doua a marii com- 

porto- 
logica 
unor 

destule

ales

de

ne- 
la

Iv P . . .. ...............
petiții, pentru împărțirea 
foliilor ministeriale, iar 
opoziției e simplă: dacă 

«partide nu li se atribuie

ministere, țara e n -guvern.ibilal 
Dacă li se atribuie altele 
cele dorite, țara nu poate 
dusă decit spre prăpastie 
uite-așa, singura soluție e 
rim numărul ministerelor 
pofta partidelor care-și revendi 
că puterea de a guverna in orice 
condiții biata noastră națiune 
Să avem, adică, două ministere 
de externe, trei de comerț și in 
că două de învățămînt. patru 
pentru industrie și patru pentru 
agricultură. Dacă nu ne ajun' 
mai suplimentăm cu minist -r 
noi, să facem impresie buni in 
Europa

Lăsînd gluma deoparte, pro
blema împărțirii ministerelor e 
deosebit de serioasă. Probabil că 
la primele înfățișări — sau pro
puneri — privind noua echipă 
guvernamentală vor exista reac
ții de respingere. Nu-i nimic, ur
mează alte propuneri, alta înfă
țișări. avem destui oam. ni în 
țară, capabili să conducă sectoa
rele vieții economic si sociale. 
Din acest punct de ved. re, țara 
este guvernabilă și, mai devreme, 
sau mai tirziu, își va găsi cehi-’ 
librul. Ceea ce nu înseamnă câ 
opoziția va fi împăcata si.fleteș 
te cu o situație calmă și echili
brată. Nu. căci opozi'i , are, în 
principal, tocmai acest rol ne
fast — să se opună ! Si conteste 
structuri, echipe, programe 
platforme, căi și metode de 
vernare. orice altceva, 
cu oamenii ‘desemnați 
în spate povara unui 
sau domen u de care 
existența noastră.

Cu toată opoziția — 
prin alte părți nu cunoaște 
dihna — țările sînt totuși guver- 
n,abile și merg înainte după des
tinul implacabil al progresului.

decit 
fi con. 
I Ș) 
să nu -

după

•li î

• sau 
gu- 

începînd 
să ducă 

minister 
e legată

care nici
o-

Fon MUSTAȚA

^Despre cărbune, cu argumente
Mineritul și soarta oamenilor lui — iată una din marile du- 

(reri ale Văi; Jiului. Frămintări au fost multe, mii ales după 
decembrie 1989. Mineritul nu se face nici cu bîta. nici cu „dusul 
cu căciula" la Guvern, Parlament, Președinție sau la străini, nic i 

Icu schimbări spectaculoase la nivelurile de decizie. Nu se face 
nici cu greve, nici cu mitinguri sau declarații sforăitoare și pi.i- 
misiuni fără acoperire. Există aici, intre noi, oameni care gindcsc, 
specialiști pe caia ii frâmîntă soarta cărbunelui românesc și a S celor ce îl slujesc de ani și ani. Fără a avea pretenția câ epuizăm
subiectul, fără a u erija în sfătuitori sau a ne substitui celor 
aflați in situația de a decide, vă propunem in pag na a 3-a a 

* ziarului de astăzi, o dezbatere pe această temă.

[INVITAȚIE
(Membrii Consiliului munici

pal Petroșani sint invitați sim- 
bâtă, la ora 9,30, la întîlnirea cu 

(delegația din provincia Bellum- 
Italia, care vizitează, in perioada 
16—18 octombrie, Valea Jiului.

I Balul Crucii Roșii
ț Subfiliala de Cruce Roșie din 

Petroșani organizează Balul Crucii 
Roșii, in data de 17 octombrie 
1992, la Restaurantul „JIUL" 

din Petroșani, incepind cu ora 
1 18. In cadrul acestuia, pe lingă 

muzică și consumație, va fi or
ganizată o tombolă la care toate 

. biletele sint ciștigâtoare. (T.V.)

JIULUI!
B1ENVENUTO IN 
VALEA

Aseară, au sosit Ia Petroșani 
primii oaspeți din delegația pro
vinciei Belluno-ltalia, care — 
prin intermediul Asociației „Fa
milia Emigranților Bellunezi Jiu 
-Piavc" — vor întreprinde o vi
zită de prietenie în Valea Jiului.

Este vorba despre primarul co
miții a Ponte nclle Alpi, domnu' 
BOR IOT, insotit de consilieri ai 
acestuia. Nu vor lipsi prietenii 
d' suflet ii familiei, maestrul 
BRUSTOLON, colega noastră d 
breaslă, jurnalista PAOLA BOR 
TOLAN și concitadinul nostru, 
emigrat In Italia, ALIN UDREA.

Este posibil să sosească și dom
nul RENATO DE FANȚI pri
mar de 20 de an| șl de nota 100.

Mircca BUJOIIESCU

•
De luni dimineața, Așadar din ziua 1- 

mediat următoare celui dc-al doilea tur 
de scrutin in alegerile prezidențiale, pre
țul unui kilogram de gnu s-a stabilit, deo
camdată la 40 lei. Sint, omenește, de în
țeles cile dificultăți trebuie sa străbată, cu 
fruntea sus, cei ce fac plinea, caic sa 
produce precum se știe, in două variante: 
subvenționată și nesubvenționată. Din
cea dc-a doua categoric produce secția 8, 
a Societății Comerciale „Spicul", care
funcționează intr-un spațiu dintr-un vad 
comercial din cele mai bune: piața agro- 
alimentară din Petroșani. Este spccializa- I tă numai in pline și sortimente de pati
serie, ale căror prețuri nu descurajează 
clienții. O bună bucată de timp i 
deschidere (23 iunie) s-a produs* 
piinc, un anume tip, apoi s-au testat

i

după 
doar 

șl 
specialități, astfel că acum se prepară : 
franzelă sandvici de 400 grame (a fost 36 
lei, iar acum 50 Ici), batoane cu lapte (25 
lei), brlnzoaicc (27 Ici), chifle uriașe (23 
lei). „Încercăm să producem, îmi spunea 
șefa secției, încă două sortimente, anume 
cornurl cu rahat și cornuri „Bistrița". In 
funcție de cum vor fi apreciate de cum. 
părători ele vor intra în fluxul de fabrl-

*

£
Q.

determinată de cerere". Numai ui luna 
septembrie s-au produs — din gnu și cu 
utilaje indigene, doar cuptorul este tur
cesc — 70 185 franzele (400 grame). 422 il 
franzcluțe Retezat (300 gram •), 8220 cu - 
fie „uriașe", diverse alte cantități de b i- 
toane, brînzoaice, etc. M ii semnificativ 
este altceva, anume câ cei 25 de salariați 
lucrează in trei schimburi, inclusiv in 
zilele de simbata și duminica, cu un pro
gram de vînzare (6—22) specific economiei 
de piața, potrivit relației dintre cerere >i 
ofertă.

Acum, la mijloc de toamna, totul p ire 
in echilibru, mai este grîu iar oam. nu 
au trecut șocul prețurilor. Ce va fi in 
iarna, îndeosebi la primăvară, iste impo
sibil de anticipat. Vom cumpără iarăși 
griu deoarece e improbabil că hambarele 
țăranilor sint fără fund sau că vor fi dis
puși să vînda acum ori vor mai aștepta. 
Dar, pentru un timp nedefinit, nu vor fi 
schimbări esențiale ale sistemului de sub
venționare bugetară a cîtorva cunoscute 
produse de strictă și zilnică folosință.

Tibcriu SI’ATAKU
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Săptămina Crucii Roșii
In acest an, între 12—18 octombrie 1992, săr

bătorim săptămina CRUCII ROȘII, sub generi
cul „CRUCEA ROȘIE SINTEM TOȚI“. Astăzi, 
Ia peste 125 de ani de la inițiativa umanitară a 
lui HENRY DUNANT pe cîmpul de luptă de 
la Solferino, Mișcarea Internațională de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie este universală, 
numără peste 250 milioane de membri și 
voluntari in aproape 150 de țări.

îngrijirea răniților de război, asistența oferi
tă handicapaților, vizitarea deținuților, ajutora
rea victimelor seismelor, transmiterea de vești 
familiilor separate, cursuri de puericultura și

Ea 
de

m, —I — z- 
R’O gs

«Jj
M 
O 
□

O

I

s w
z 
z

Oferiți copiilor
• w - « fjucării !

Creșa nr. 7 din Vulcan este singura cu program săptămînal 
din Valea Jiului. Nu e de mirare, în aceste condiții, că la servi
ciile sale apelează părinți din Petroșani, Iscroni, Aninoasa și bi
neînțeles Vulcan. Patronul instituției este UACCVJ Petroșani, a- 
sistența sanitară fiind asigurată de cadre medicale ale Spitalului 
orășenesc Vulcan. Patru persoane în serviciul auxiliar plus zece 
infirmiere. Am ajuns la locul documentării pe la amiază.

Copiii — aproximativ 50 — impărțiți în două grupe de vîrstă, 
respectiv grupa mijlocie și grupa mare, așteptau cuminți să Ie 
fie servită masa de prînz. Cuminți, cît pot fi niște copii de vîrsta 
lor. „Ghid" și interlocutor ne-a fost doamna Maria Penlșoară, a- 
sistent șef. „Capacitatea cre.șei este de 100 locuri. Media de o- 
cupare este de 60—70 copii. Momentan, numărul lor este dimi
nuat, cauza fiind o epidemie de rujeolă. Taxa lunară ajunge, in 
medie, la 1600—1700 lei, la un venit al părinților pînă la 23 mii 
lei. Majoritatea copiilor provin din familii dezorganizate, în multe 
cazuri condițiile oferite de noi depășindu-le calitativ și afectiv 
pe cele de acasă. La taxa amintită, care, considerăm noi, nu este 
mare, oferim copiilor 5 mese pe zi, consistente și diversificate, 
condiții de trai și de joacă bune. In ce privește joaca, ar putea 
fi și mai bine dacă ana avea mai multe jucării". Vizitînd dormi, 
toarele, sălile, bucătăria, cămările, spălătoria și uscătoria am 
rămas plăcut impresionat de ordinea și curățenia desăvîrșită. 
Chiar dacă mobilierul este vechi, datind din 1970, anul in care 
s-a inaugurat creșa, se vede că a fost bine întreținut. Majoritatea 
personalului are aceeași vechime, atașamentul lor față de insti
tuție resimțindu-se benefic. „Unii părinți, uită, uneori, să-și ia 
copiii acasă, la sfîrșit de săptămînă — ne spune doamna Peni, 
șoară. In aceste condiții, trebuie să organizăm serviciul și în 
zilele de sîmbătă și duminică. Alimentele pentru iarnă sînt de
pozitate. UACCVJ-ul a asigurat aprovizionarea cu „materie pri
mă", conservarea făcîndu-se de personalul creșei. Medicamentele 
uzuale, de primă intervenție, sînt asigurate de spital. Evident 
că îmbolnăvirile serioase — foarte rare, de altfel — sînt tratate 
tot la spital". Înainte de încheierea documentării am avut o 
scurtă discuție și cu doamna Ileana Doșa, administrator. Dum
neaei a menționat că, în mod cert, anul viitor va fi înlocuit mo
bilierul actual, ce va fi dat la casare, cu unul nou. In rest, toate 
bune. Și cînd ne gîndim că, pînă nu demult, creșa se afla în 
pericol de a fi desființată ! Ar fi fost o mare greșeală. întrucît 
rolul social al acestei instituții s-a dovedit a fi, clar, benefic.

Paul NICULESCU

I 
de igienă, donarea de sînge, protejarea popu_ c 
lației din teritoriile ocupate, cursuri pentru § 
pregătirea surorilor de Cruce Roșie etc, toate § 
aceste activități sînt fructul uneia și aceleiași Ș 
idei: să vii în ajutorul celor in suferință, fără § 
discriminare.

Și, cu toate acestea, înlăturînd cuvintele de ș 
laudă sau de critică, putem spune că, într-ade- Ș 
v5r Crucea Roșie CSte cunoscută ?

Semilunii Roșii a proclamat următoarele șapte
Jmparția- Ș 

Voluntariat § I
de s 

I

văr, Crucea Roșie este cunoscută 7
Conferința Internațională a Crucii Roșii și

principii fundamentale: Umanitate, 
litate, Neutralitate, Independență, 
Unitate, Universalitate.

Esența acestor principii
UMANITATE

Născută din grija de a ajuta, fără nici o discriminare, răniții 
pe cîmpurile de luptă, Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie, sub aspectul său internațional și național, se 
angajează să prevină și să aline, în toate împrejurările, suferin
țele oamenilor. Ea tinde să protejeze viața și sănătatea acestora, 
precum și de a face să fie respectată persoana umană. Ea favo
rizează înțelegerea mutuală, prietenia, cooperarea și o pace du
rabila între toate popoarele.

IMPARȚIALITATE

Mișcarea nu face nici o deosebire de naționalitate, de 
de religie, de condiție socială sau de apartenență politică, 
dedică numai ajutorării indivizilor în măsura suferințelor 
acordă ajutor prioritar celor mai urgente nenorociri.

NEUTRALITATE

rasă, 
Ea se 
lor și

In scopul menținerii încrederii tuturor, Mișcai ea sc abține să 
ia parte la ostilități și Ia controverse de ordin politic, rasial, re
ligios ți ideologic.

INDEPENDENȚA

Mișcarea este independentă. Auxiliare ale puterii publice In 
activitățile lor umanitare și supuse legilor ce le guvernează țările, 
Societățile naționale trebuie să-și păstreze o autonomie care să le 
permită să acționeze totdeauna numai după Principiile Mișcării.

VOLUNTARIAT
Mișcarea *te o instituție de ajutor voluntar .și dezinteresat.
UNITATE

într-o țara nu poate exista decit o singură Societate dc Cruce 
Roșie sau Semiluna Roșie. Ea trebuie să fie deschisă tuturor 
să-și extindă acțiunile umanitare pe întreg teritoriul.

Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie, 
In cadrul cărceia toate Societățile naționale au drepturi egale și 
datoria de a sc intrajutora, este universală.

In mod firesc. Subfiliala 
Cruce Roșie Petroșani, organi
zează în această săptămînă o 

suită de manifestări, înscrise sub 
genericul: „Săptămina Crucii
Roșii”. Iată pe scurt, cele mai 
semnificative din acestea.

Astfel, în această sătpămînă 
acțiunile noastre se vor canaliza 
spre: donări de sînge; organiza
rea sărbătoririi zilei de naștere 
a bătrînilor născuți în luna oc
tombrie, dc la Căminul de bă-
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oferi cadouri și flori; organiza- §

I
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rea unei expoziții cu vînzare, la 
Teatru, pentru colectarea de fon
duri; donarea către cinci per
soane cu situație materială grea 
a cîtc unei sume de 2000 lei; or
ganizarea balului Crucii Roșii, 
in vederea colectării de fonduri) 
donarea către secția „Distrofici” 
a Spitalului municipal, a 2 ma
șini de spălat, 2 storcătoare, 1 
aspirator, 1 reșou electric, ab
solut necesare acestei secții în 
vederea îngrijirii în bune con
diții a copiilor.

Menționăm faptul că donațiile 
provin din partea Grucy Roșii 
Germane, care în permanență, 

începînd din anul 1991 a colabo
rat și 
țiunile 
Crucii

Pe stadioane

sprijină îndeaproape ac-
aSubfilialei Petroșani 

Roșii.
Silvia NYLAȘ, 

Secretar al Subfilialei Petroșani 
dc Cruce Roșie

SIMTEM LIBERI !
hhl sintem lib ri. pentru câ, 

îa primul rind, sin*< m săraci, 
foarte săraci. Această „nccarac- 
teristică" a poporului român este 
acum „însușită" in unanimitate 
de marile, de toate popoarele 
lumii. Piticii Europ- i, Andora, 
Luxemburg, Vatican ctc, au reu
șit să nc întreacă, de-a lungul 
istoriei, cu chi ir maj mult 
cit o lungime de barcă.

Nu sintem liberi pentru 
in primul tind, nu avem 
Toate marile c< ntre urbane 
adapă de la o „fintinu" a satului, 
care are c iutura spai tu. de pe 
care au căzut doagele, și contra- 
greu'atea cumpenei uscată, adi- 
ca ușoara. Scosul apei din fintî- 
na răminind la acest „nițel in
dustrial" o practică ce amintește 
doar de „copilărie". Apa, aceas- 

molcculă indispensabilii vic- 
nu sc supun ■ nici 

caro O invirtc 
„spiralei", nedindll-i 
ci numai legilor sale na-

devans, 
și a- 
a mai 

s-a putut, 
minuni

de-

Cit, 
apă.

ta
ți
pe centrifuge 
si nsul 
loan.i, 
tui alo dc a curge, de la facerea 
Inimi pinii J.i sfii -.itul ci (I), nu
mai in jos.

" u 'intern liberi, pentru câ, 
in ...imul rind. nu avem j/iine. 

la ca Pat ui spicelor în pi
cioare dc călări ții Iul Alexandru 
M.o don pină la ard' rea paielor 
sau gr>n lor nost cerate în „epo
ca d< jui", ie<.ulta României s-a

unei pom- 
in

co-

consumat aproape în 
hrănind mai întii armate 
poi „prieteni", iar din ce 
rămas s-a pus, cînd 
sub brazdă. Cele șapte
ale lumii nu sînt, cum s-ar cre
de, grădinile suspendate, pirami
dele egiptene sau farul dc la A- 
lexandria, ci cele 7 țări ale lumii, 
fără România, singurele care* 
își asigură hrana popoarelor sa
le, din propria recoltă (de grîu).

Nu .intern liberi, pentru că, In 
primul rînd, nu putem opri mă
tur o clipă istoria în loc, sâ pu
tem gîndj la prezentul și viito
rul țarii. Aceasta mișcare de re
voluție și rotație a păminfiilul ne 
aruncă mereu în afară, ca în- 
tr-iin joc dc „linghișpir" (folo
sesc expresia hazlie), avînd încă 
miinilc legate în cătușele tre
cutului șl mințile na rcu bulver
sate de această atracție numită 
„epoca vitezei".

Nu sintem liber] pentru câ, 
in primul rind. nu avem In po
litică și o poziție a opoziției. Din- 
toidcaiina c< i caro au creat 
rente paralele, dar cu sens 
vers, au „Lent ficîal" (în

cn-
4n- 

fnte- 
i ior) de o anume recesiune poli
tică și (in exterior) de o depăr
tare față dc țărm, niciodată gă
sind punctul imaginar căutat. 
Un triunghi de interese este în
să imposibil de desenat.

Nu sîntem liberi, pentru eă, 
In primul rînd, nu avem bani. 
Intr-o lume a „afacerilor", de la 
arme pînă la copii, nu sîntem 
primiți nici pe malul locului de 
îmbarcare pentru micile călătorii 
în lungul și latul continentelor, 
ncavînd dreptul dc a intra, deci, 
în apele internaționale ale Isto
rici. Intr-o lume care produce 

1 avem decit senti- 
putca li „cumpă-

I
I
I

S1MBATA, 17 OCTOMBRIE
Ora 10, Rugby: MINERUL LU- 

PENI — SPORTUL STUDEN
ȚESC. Va fi, poate, meciul care 
va propulsa echipa gazdă la 
mijlocul clasamentului. >

Fotbal: JIUL — CFR CLUJ. 
Conjunctură favorabilă a echi
pei antrenată de Dumitru Mar- 
cu de a schimba fotoliul cu e- 
chipa din Hunedoara.

Popice: MINERUL VULCAN 
— GLORIA BUCUREȘTI. Cam
pioana va triumfa din nou în 
fața suporterilor, aruncind bila 
dincolo de granița celor 5400 
popice doborite, adjudeeîndu-și 
o nouă victorie.

DUMINICA, 18 OCTOMBRIE,
Ora 11. Fotbal, Divizia B: MI

NERUL URICANI — VICTORIA 
CURTEA DE ARGEȘ. După în- 
frîngcrea dc la Caransebeș, ele
vii lui Maria și Marian au în 
față „oglinda" victoriei. Dar ad-i 
versorul e unul de calibru.

AS PAROȘENI — METALUR
GISTUL SADU. Nou promovata 
echipă gorjană va da piept cu 
trio-ul Oprița — Nâcrealfi — 
Neiconl, care va demonstra că 
eșecul de la Stoina are drept 
consecință victoria de acasă.

Fotbal, Divizia C : M1NERUB 
ANINOASA — MINERUL GHE- 
LARI. Ambele echipe au fost 
învinse în etapa trecută, dar una, 
sigur, va cuceri cele două puncte 
puse în joc. Și aceasta se nu
mește Minerul Aninoasa.

PAR1NGUL LONEA — IIA- 
BER HAȚEG. Un meci echilibrat, 
cu resurse pentru victorie din 
partea gazdelor. Movilă, Lăză- 
roiu, Nichimiș știu că „înaltul" 
Mache Vizitiu poate să se aplece 
pînă la recunoașterea succesului 
gazdelor. Să vedem dacă o va 
face.

Dorel NEAMȚU

IN ATENȚIA ÎNTREPRINZĂTORILOR PARTICULARI

și vinde, nu 
meniul dc a 
ra ți".

Nu sintem 
în primul rind, 
nici măcar acel elementar 
loc dc transport, carul. Intre 
extraordinară capsulă cosmică 
și milenara roată dc car, noi nu 
avem nici una, nlcț alta. Gu 
miinilc legate la carul sărăciei, 
parcă nc-am oprit de mult să 
mar „respirăm" puțină „odihnă".

Nu sintem liberi. în sfirșit. 
pentru că... nu sîntem liberi. 
Intri; gurile dc Iun îndreptate în
spre noi, din toate colțui ile lu
mii. chiar dacă, încă, nu trimit 
săgețile morțil și „obligațiile" de 
a începe ciclic o nonă și nonă 
istoric, do aproape 20(10 dc ani. 
ramîncm doar Meșterul Manole. 
Nu legendă, el realitate.

Nu sintem liberi, pentru că, 
în sfirșil, am dat dc Diimnfizcu 
și do noi înșine.

Don I Ni AMȚU

liberi, pentru 
nu mai

că, 
avem 
mij- 

o

ji

I

1

Se reduc dobinzile la creditele bancare!
In cadrul ședinței guvernamentale de săptămina trecută, 

guvernatorul Băncii Naționale a României, domnul Mugur Isă- 
rcscu, a prezentat o informare cu privire la situația valutară a 
țării noastre, apreciind faptul că, la ora actuală, în conturile 
bancare ale exportatorilor români sc află peste un miliard de 
dolari. Aceasta reprezintă cota cca mai ridicată a lichidității va
lutare din septembrie '90 și pînă în prezent.

Acest lucru, coroborat cu faptul că, în lunile de vară ale 
acestui an, Inflația a fost ținută sub control la un nivel mediu de 
3,6 la sută, constituie premisele necesare pentru ca, în cel mai 
scurt timp, nivelul dobinzilor practicate la crcditelo bancare să 
se reducă în mod substanțial. Premierul Stolojan a estimat chiar, 
in cadrul unei conferințe de presă organizații ad hoo în incin’n 
TIR, ca acestea vor atinge 60—67 la sută.

Tot pc temn creditelor b,încarc, a avut de curînd loc, i.> 
București, un seminar organ zat de Camera de Comerț și Indii •- 
trie a României.

Tlbcrîu VINȚAN
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Există oameni, în mineritul nostru, care mai și gîndeso. 
gîndesc pentru binele tuturor. Mult controversatul minerit, 
„cale de a fi închis" (cel puțin așa propovăduiesc prooroci de 
iurea și „cozile lor de topor" de pe la noi), subiect devenit 
o dată „monedă electorală" în disputa partidelor politice sau 
diverselor sindicate, poate, și trebuie, să fie, din nou, „number 
one“ in industria României. Fie și numai pentru a nu mai. da 
„pe fereastră" bani grei, plătind transport, taxe vamale., ' alte 
hangarale și... cărbune. Ca să nu mai vorbim că avem aici, la noi, 
în Vale, cîteva zeci de mii de oameni care trăiesc, împreună eu 
familiile lor, din minerit. Se vor închide minele ? Ce vom face 
cu aceste familii ? Ce vor face copiii lor. peste două decenii ? Se 
vor închide minele ? O soluție extremă. Din vina cui se va ajunge 
la această soluție ? Iată întrebări la caic veți găsi posibile 
punsuri citind analiza tehnico-economică ce urmează, rod al 
munci de documentare temeinică depusă de un specialist în 
nerit, al cărui nume, din considerente lesne de înțeles, nu 
putem da publicității. Recurgem deci, la un pseudonim.

Mulțumim așadar, domnului inginer I.F. LUPENI, autorul 
acestei analize. Reacțiile, opiniile pro și contra, le puteți trimite, 
în scris, pe adresa „Redacția ziarului „ZORI NOI", Petroșani, stra
da Nicolae Bălcescu nr. 2, cu mențiunea: Replică Ia pagina „Des
pre cărbune, cu argumente".

Conținutul de cenușă Puterea calorifică inferioară

CARBUNr
CJ ARGUMENT

răs- 
unei 
mi- 

il

De cînd a început să se vorbească des
pre „economie de piață" a început să se 
vorbească și despre rentabilitate, cu o deo
sebită acuitate. Fapt inevitabil. Cu „pier
deri planificate" nu se poate face econo
mie, fie ea de piață sau 
cărbunele, cînd vorbim 
tate trebuie să avem în 
rele aspecte :

— cît se produce ?
—- la ce calitate se produce?
— cu ce productivitate se produce ?
— cu ce costuri se produce ? 
Așadar, teme de dezbatere.

Conținutul de cenușă (Aanb) 
al producției brute

nu. Cit privește 
despre rentabill- 
vedere următoa-

20 la sută
30 la sută
40 Ia sută
50 la sută

•

60 Ia sută

Cantitatea de steril cuprinsă 
într-un vagon (50 t) pr. brută

10 la sută 6707 kcal/kg 149 kg
20 la sută 5609 kcal/kg. 178 kg
30 la sută 4780 kcal/kg 209 kg
40 la sută 3952 kcal/kg 253 kg
50 la sută 3123 kcal/kg 320 kg
60 la sută 2295 kcal/kg 436 kg

Conținutul de cenușă Puterea calorifică Kcal/vag. (50 t)
inferioară

10 la sută 6707 kcal/kg 335350 Kcal
20 la sută 5609 kcal/kg. 280450 Kcal
40 la sută 4780 kcal/kg 239000 Kcal
30 la sută 3952 kcal/kg 197600 Kcal
50 la sută 3123 kcal/kg 156150 Kcal
60 la sută 2295 kcal/kg 114750 Kcal

Cantitate de cărbune 
echivalentă cu 1 gcal.

Nr. vagoane 
echivalent

1,000
1,198
1,403
1,697
2,148
2,920

CIT SE PRODUCE ?
Trecînd in revistă producția lunară me

dic realizată in 1989 și cea din anul 1992, 
se constata că producția realizată in a- 
cest an reprezintă doar 25—40 la sută 
din cea realizată în 1989 1 Dacă recunoaș
tem că realizările din anul 1989 nu 
constituit „un virf", situația este cu 
mai „edificatoare" din acest punct de 
dere.

au 
atît 
ve-

1,01 tone
7,72 tone
14,43
21,14
27,85

în bazinul nostru 
aflarea mărimii caracteristicilor 
cînd acestea nu se determină în 
se folosesc relațiile :
• PENTRU PUTEREA CALORIFICA IN
FERIOARA

tone 
tone 
tone

carbonifer, pentru 
atunci 

laborator

LA CE CALITATE SE PRODUCE ?

Este evident că, din punct de vedere al 
puterii energetice, un vagon cu 10 la sută 
cenușă echivalează cu 1,403 pînă la 
proape 3 vagoane cu cărbune livrat din 
Valea Jiului ti!

Situația reflectă în medie, Valea Jiului, 
între exploatările noastre miniere există 
însă diferență apreciabilă. Unele exploa
tări stau bine, altele stau mai rău! Cum 
se poate reduce conținutul de cenușă al 
producției brute ? In mod direct, prin 
tăiere selectivă, prin alegerea sterilului în 
subteran (la front), sau prin evacuare se
lectivă. în mod indirect, prin utilizarea 
formelor de stimulare a personalului, 
cointeresare a muncitorilor la toate 
Iurllc.

a-

de 
nive-

cantitate de steril foarte mare (in aba-o cantitate de steril foarte mare (in aba
taj și pe fluxul de transport) o tonă de 
cărbune din Valea Jiului ar valora la ex
port de 3 ori mai puțin dccît o tonă 
cărbune pe care o aducem ci.. 
Deși ar costa mal puțin, nimeni nu 
cumpăra cărbune de această calitate 
două motive: ar cheltui de 2—3 ori 
mult cu transportul iar randamentul 
nergetic este inacceptabil. După cum 
cunoaște, datorită calității și 
necorespunzătoare a producției de cărbu
ne, precum și a prețului de desfacere 
dicat, RENEL importă cărbune încă 
vara acestui an.

de 
din import.

va 
din 
mai 

e- 
se 

cantității

ri- 
din

Problema calității cărbunelui extras 
implica analiza calității cărbunelui in 
zacumint (strat) ți tennologia de extracție. 
Se adaugă, deși n-ar trebui, influența nc- 
lavorauua a transportului. Tennologia de 
extracție, in acești trei ani, nu s-a schim
bat.

cit privește calitatea, dacă luăm In 
calcul conținutul de cenușă (Aanh), pute
rea caioniicâ inferioară (Qi) ți umidita
tea totală de referință (Wt), adică acei 
parametri care o definesc sub aspect fi- 

co-chimic și dacă vom analiza, pentru 
fiecare perimetru minier de exploatare, 
atit pe verticală (de la stratul 3 pînă la 
stratul 17/18) cît și pe orizontală (in ca
drul aceluiași strat) vom constata, pe baze 
statistice că in ceea ce privește conținutul 
de cenușă, la anhidru, minima 
oscilează intre 5 și 12 la sută iar maxima 
oscilează intre 30 și 35 la sută. S-au intil- 
nit și valori mai mari (38—48 la sută), dar 
in acest caz probele analizate au fost 
contaminate cu noroi de foraj sau nt| 
este vorba de cărbune, ci de argilă curbat 
noasă sau cărbune argilos. Conținutul me
diu de cenușă a cărbunelui în Valea 
Jiului se situează în apropierea valorii 
de 18,5 la sută. In condiții de strate cali
tativ asemănătoare, calitatea producției 
brute prezintă variații (în plus) de 5 pînă 
la 30 la sută. Nivelele de calitate (conți
nut de cenușă la anhidru) la care, în cele 
ce urmează, vom determina producția și 
sporul suplimentar de steril sînt do 
30, 40, 50, 60 la sută. Pentru un 
jit mai exact utilizăm relația

P x Abr = Pcb x Acb 4- Pst x Ast 
unde P = cantitatea de cărbune din pro
ducția brută, exprimată în tone; Pcb == 
-antitatea de cărbune din producția bru
tă, de asemenea exprimată în tonei Pst 
= cantitatea de steril din producția brută 
(în tone): Abr = conținutul de cenușă al 
producției brute (in procente); A^b = 
conținutul de cenușă al cărbunelui (în ză- 
cămint, exprimat în procente); Ast — con
ținutul de cenușă al sterilului egal la rîn- 
rl:il său cu 93 la sută. Situația aplicîndn-so 
Ia majoritatea exploatărilor miniere.

Plcoîndu-se de la relația de mal sus țl 
fn vagoane de cîtc 50 de tone, cantitatea 
de steril (corespunzătoare unui anumit 
nivel de calitate, cuprins în producția bru
tă) se poate calcula cu relația 1

„ , 50 x (Abr — Acb)
Ast — Acb ’

desigur, exprimată in tone.

PENTRU DENSITATEA APARENTA
Da = 1,122 -I- 0,0138 X Aanh -ț- Wt/100 

care se exprimă în tonc/metru cub sau 
kg/dm cub).

La diferitele nivele de cenușă Ia anhl- 
dru și la umiditatea de 4 la sută (medie), 
valorile puterii calorifice șl ale densității 
aparente sînt :

CU CE PRODUCTIV ITATE 
SE PRODUCE?

Deși studiul nu apelează la datele 
productivitate a muncii de la toate 
ploatărilc miniere, se poate afirma

Conținutul de cenușă (Aanli)

de 
ex- 

_________ ___ _ că 
scăderea productivității are corespondent 
egal și direct în scăderea producției. Pro
ductivitatea muncii în 1992 este de 3—4 
ori mai mică decît cca realizată în 1989 II! 
Cu asemenea productivități, rezultatul 
final nu este decît unul singur; FALIMEN
TUL I

20, 
calcul

10
20
30
40
50
60

la 
la 
la 
la 
la 
la

sută 
sută 
sută 
sută 
sută 
sută

Puterea calorifică inferioară
(qi)

6707
5609
4780
3952
3123
2295

kcal/kg 
kcal/kg. 
kcal/kg 
kcal/kg 
koal/kg 
kcal/kg

CU CE COSTURI SE PRODUCE ?
I.uînrl in considerare costurile privind 

producția din anul 1989 (500—900 lci/tonă) 
se constată că, in 1992, costurile unitare 
prezintă o diferențiere mult mai mare fa
ță de cca existentă în anul 1989. Prețul 
maxim de desfacere către preparații a 
cărbunelui era de 5000 de lei pentru o 
tonă. In urma celei dc-a doua reduceri a 
subvențiilor de către guvern, la unele 
produse, prețurile dc desfacere la huilă 
s-au dublatII Dar în unele cazuri costuri
le unitare de producție au depășit acest 
nivel, trecînd de 15 000 lei și chiar 
20 000 lei II La această „i 
tribuit mai mulți factori: scăderea

Densitatea aparentă (da)

t/m.c. 
t/m.c. 
t/m.c. 
t/m.c. 
t/m.c. 
t/m.c.

de
.reușită" au con- 

i pro
ductivității muncii, reducerea timpului de 
lucru (22, 5 zile lucrătoare lunar, față de 
25,5 zile în 1989), creșterea cheltuielilor cu 
munca vie față de anul 1989 și 
cheltuielilor materiale. La unele 
miniere ponderea salariilor în costul 
de cărbune s-a ridicat de la 25—30 
sulă în 1989, la 60—65 la sulă în 
ENORM I Iar salariile sînt numai o 
din cheltuielile cu munca vie !

creșterca 
unități 

tonei 
la 

1992 1 
parte

ValeaIn
țic bruta livrata cu conținutul de cenușă 
de 10 la sută pentru că ca reprezintă ca
litatea cărbunelui importat de RENEL 
(10—15 la sută) am prezentat șl această 
valoare, pentru o comparație elocventă.

Clgacaloiia este utilizată pentru evalua
rea cantității dc energie produsă șl livra
tă (1 gcal ■= 1000 000 000 calorii). ȚinJnd 
scama dc puterea calorifică a unul kilo
gram de cărbune, la diferite calități, se 
poate calcula cît cărbune trebuie extras, 
la diferite calități șl livrat pentru a echi
vala cu energia conținută do un vagon 
( — 50 t) de cărbune adus din import. Ur
mătoarele două tabele pe caro vl le pro
punem spre studiu conduc la concluziile 
(Ircști.

Jiului nu există produc-
UNELE CONCLUZII...

Se produce de 2—1 ori mai puțin deșii 
anul 1989, calitatea producției nu s-a 
îmbunătățit, energia conținută inlr un 
vagon de cărbune importat echivalează cu 
energia obținută din 2—3 vagoane de căr
bune din Valea Jiului. Scăderea alarman
tă a productivității muncii constituie cau
za principală a scăderii producției. Pon
derea salariilor în prețul do cost al tonei 
de cărbune extras a crescut de la 20—25 
la sută la 60—G5 la sută I In condițiile 
nivelului actual al producției, al produc
tivității și al costurilor unitare de pro
ducție la mai multe unități miniere ACTI
VITATEA MINIERA NU ESTE RENTA
BILA DIN PUNCT DE VEDERE ECONO
MIC. Datorită amestecului cărbunelui «u

...ȘI CITEVA PROPUNERI
Se impun analize și măsuri ferme, 

principii economice a căilor de creștere 
a producției de cărbune, a productivității 
muncii, a calității concomitent cu reduce, 
rea costurilor de producție. Măsuri con
crete, obiective concrete, eșalonate în 
timp. Pentru aceasta se cere ca salariile 
să nu mai fie acordate în funcție de pro
ducția exprimată în tone ci în funcție de 
producția exprimată în gigacalorii. Adică 
cine muncește bine, să ia și bani, oricît 
de mulți, cine nu... Adoptîndu-se acest 
sistem se va reuși orientarea preocupări
lor spre calitatea producției. Mai exa't 
se va livra cărbune, nu steril. Se va reuși 
dc asemenea, reducerea masei 
transportată la suprafață (prin 
La front a celei mai mari părți a sterilul li 
și depozitarea lui în subteran), ceea 
are și efecte ecologice pozitive. Tot astfel 
se va obține reducerea cheltuielilor de 
transport a producției la suprafață si an ai 
pînă la preparați!, se vor reduce costurile 
unitare de produclie si vor CRESTE VE
NITURILE EXPLOATĂRILOR MINIE
RE PRIN ÎNCASAREA UNUI PREȚ A- 
VANTAJOS, pe criterii de CALITATE

O consecință negativă, exploatarea nu
mai a acelor stratc cu un conținut de ce
nușă redus, se cere ca factorul calitativ să 
nil se refere la calitatea producției brute, 
ci la cenușa suplimentară față dc cca a 
cărbunelui curat din stratul resoectiv. Ast. 
fel. Ia un strat cu un conlinut de 15 
sută se extrage, să presupunem, nn 
bune cu conținut de cenușă de 40 la sută. 
Se va lua în calcul pentru salarizare di
ferența de 25 la sută nn valoarea absolu
tă do 40 Ia sută. Cuantificarea si reflecta
rea în bani a preocupărilor tuturor celor 
implicați în extracția cărbunelui ar fl 
astfel mai corectă si stimulativă. Dc ase
menea, prin măsuri concret,-, eșalonate în 
timp, să zicem, intr-un an. să se iting'i 
Ia producție nivelul călit itiv corespunzător 
cărbunelui în strat, pluș 10 la sută, 
precis, la un strat unde cărbunele are “’O 
la sulă, cenușa product ii i brute s,ț fi-’ I 
maximum 30 Ia sută. Timp pentru aplici- 
ren unor idei noi. pe baza nalizoi con
crete a situației cărbunelui în Valea Jiul ii 
încă mai este, astfel ca. prin decizii nc - 
tlnenle. luate la nivelul RĂII, rlc la 1 ia
nuarie 1993 să se treacă pe un 'sistem d" 
producția fundamentat economie

Pagină coordonată do
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R.A.G.C.L. Petroșani - 
Aninoasa

(ace cunoscut celor interesați că întocmește documentații 
tehnice pentru obținerea autorizației de construire pentru:

— construcții de locuințe, anexe gospodărești (bucă- 
' 1 ie de vară, magazie, grajd, etc.), garaje, chioșcuri,
nbane și alte construcții.

__ demolări de construcții (locuințe, anexe gospodă-
• e^ti ș.a.).

— planuri de situație și planuri de încadrare în zonă 
v-ntru obținerea certificatului de urbanism.

De asemenea, mai întocmește:
—- devize de lucrări (construcții, R.K., IÎ.C.).
— reevaluări
— branșamente (documentații)
— aviz pompieri, sanepid, pentru persoane fizice, 

’ wsiilutii, firme, etc.*
Prețuri convenabile.
Relații suplimentare la telefoanele: 42293, 41920,

11921, interioare — ii, 43.

S.C. „Prima Telecom” 
S.R.L. Deva

cu sediul in b-dul Decebal, bloc P Me/.azin, 
telefon 61 1777, Fax 619170, telex 72316

La sediul lirinei se asigură următoarele servicii: re
parații aparate telefonice de toate tipurile, radio-telefoane 
iixe, mobile și portabile.

„PRIMA TELECOM" SRL Deva primește comenzi 
pe,>n u:

al instalări cențiale telefonice, instalații de secreta
riat, le diverse capacități și tipuri;

tS instalări de sisteme de pază și alarme;
U instalări de inteifoane;
oî preluarea in întreținerea rețelelor telefonice de 

int iioi și aparatelor telefonice aferente, propritatea a- 
ge.fjilor economici;

tj executarea, la comandă, a reparațiilor capitale 
|. ,ru centrale și rețele telefonice.

..PRIMA TELECOM" SRL Deva comercializează a- 
paiate telefonice de diverse tipuri, centrale telefonice, 
faxuri tip „Panasonic", sisteme electronice de pază și a- 
larinare, video telefon cu cameră de luat vederi în infla
mau, cit și alte produse electronice.

OMEGA
Unitatea nr. 40 — Ceasuri — aparținind SOCOM 

„Uimea" Petroșani — cu sediul in b-dul Republicii nr. 80 
(vis a vis de Restaurantul „Bulevard")

O F E R A:
— ceasuri de masă și de mină, fabricate in țară și 

străinătate;
— pendule și ceasuri de perete.

P RIME Ș T E:
— mărfuri in consignație

EXECUTA
— reparații de ceasuri.
Se ac ordă garanție de 6 luni pentru ceasurile vindute 

și pentru reparații.
ORARUL MAGAZINULUI
Luni —• V ineri, orele 8—20.

I irma OMEGA vă așteaptă! (5185).

MICA PUBLICITATE
FELICITARE

STANA Vasile.și Monica urează tinerilor Daniela și Marius, 
multă fericire, casă de piatră și „La mulți ani cu ocazia căsă
toriei civile și a nuntii care au loc simbătă 17 octombrie ora 13. 
(5167)

ANIVERSARI
DE ZIUA TA, dragă Aurel Potroacă și majoratului, dragă 

Sergiu Potroacă, mama vă dorește sănătate .și fericire. (5170)
VINZAR1

VlND sau închiriez apartament 3 camere str. Păcii, bloc 12. 
Informații: bloc 12, ap. 27. (5180)

FIRMA PACO SRL vinde autodubă 1,5 tone, preț negociabil. 
Telefon 513956, Petroșani. (5155).

VÎND apartament 3 camere Petroșani—Hermes, str. Republi
cii, bloc 97, sc. 1, ap. 26, negociabil, orele 11—17. (5092)

VlND abricht circular cu toate anexele cu motor 3 kW, preț 
informativ 120 000 lei, negociabil. Lonea, Republicii, bloc 321, ap. 
25. (5169)

VÎND cățelușă lup alsacian (3 luni). Petrila, str. Traian Vuia 
nr. 11 (Pod fabrică). (5178).

VlND apartament 2 camere, zona Hermes. Informații str. Vi
itorului 37/16. (5174)

VlND garsonieră Petroșani (zona Preței), strada Avram Ianca, 
bloc 2A/24. Poate fi folosită ca spațiu comercial. (5175)

VlND videorecorder. calculator, aragaz cu butelie, bicicletă. 
Informații: telefon 543997. (5174)

VlND casă în construcție (spatele Spitalului nou), str. Rovine 
10. Informații, între orele 16—18. (5171)

VlND circular nou, preț negociabil. Telefon 545698, după ora 
19. (5162)

VlND urgent convenabil garsonieră complet mobilată, Petrila. 
Relații: telefon 543925. (5183)

DIVERSE

^UgQSCOQ

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

SOCIETATEA COMERCIALA COMTIM LAZ „Gabi Lux“ 
Vulcan oferă la vinzare ARO 10, pe motorină, cazangerie, preț 
convenabil și în rate. In curtea brutăriei. (5173)

SOCIETATEA Comercială „Cerbul de Aur'1 SRL Petrila, 
str. Republicii nr. 27 angajează : electricieni, brutari, barman, 
ospătar. Informații zilnic intre orele 12—13. la sediul firmei. (5079)

PIERDERI
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Răduța Timar, 

eliberată de UPSRUEEM Petroșani. O declar nulă. (5163)
PIERDUT carnet șomer pe numele Bețianu Iuliana. elibîrat 

de Oficiul forțelor de muncă Lupcni. 11 declar nul. (5176)
PIERDUT tichet butelie seria A nr. 1074, eliberat de Centrul 

de preschimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. (5172)
OFERTE DE SERVICIU

CAUT femeie care să prezinte garanție pentru îngrijire copil 
2 ani. Telefon 514419, după ora 16. (5188).

DECESE
CU ADINCA durere, fiica Viorica, nepoții Forin și Alin, a- 

nuntă dispariția celei ce a fost o minunată mamă și bunică 
BARTI1A MARGIT

ihinormintarea, 16 octombrie, ora 11, de la Capelă. (5177).

CON E M () RARI__________________ _____
FAMILIA Furdui anunță cu aceeași durere că astăzi se îm

plinesc 6 luni de la dispariția scumpului lor
FURDUI TRAIAN

Amintirea lui luminoasă ramine veșnic în inimile noastre. 
(5168)

UN AN de cind dureroasa veste a morții fulgerătoare a ine
galabilei mele surori

C1UVAȚ AURELIA-RODICA 
mi-a răpit pentru totdeauna zimbctul și bucuria.

Lacrimi de durere vor uda veșnic mormintul tău. Marieta- 
Cristina, soră. (5105)_________________________________ ________

S-A SCURS un an de cind, tu fetița mea cea care ai fost 
C1UVAȚ AURELIA-RODICA 

ți-ai luat un ultim bun rămas, fără voia ta.
Lacrimile cad udind hirtia care pai-că refuză aceste rinduri 

prea devreme așternute.
Inima mea este îndoliată acum la adinei bătrineți.
Mereu te voi plinge, Rodica dragă I Maria, mama. (5166)____
PE 17 OCTOMBRIE se împlinește un an db cind moartea ne

miloasă a smuls de lingă mine pe buna mea mamă
CIUVAȚ AURELIA-RODICA 

printr-un tragic accident rutier.
Am rămas singur in lume, mamă, speranța mea I
Lacrimi .și flori voi presura mereu pe mormîntul celei care 

m-a iubit. D.iniel-Sorin, fiu. (5164) ____________________
PIOS omagiu la împlinirea unui an de la despărțire, celui 

care a fost
dr. ISACU FULVIU

Secția Boli înfecțioase. Spital Vnlcan. (5181)________________
SPITALUL orășenesc Vulcan amintește că s-a scurs un an 

de cind ne-a părăsit neuitatul om de înaltă probitate profesională 
dr. ISACU FULVIU

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Astăzi afișați o dispoziție zbur
dalnică, agreată de compania 
dv. insolită.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Faceți un pas pe care-1 veți 

regreta, dar nu-1 puteți evita 
din lipsa unei certitudini

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Dovediți o fermitate de nez
druncinat, punctul dv. de vedere 
cîștigînd tot mai mult teren.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

O manevră greșită vă poate 
arunca direct pe nisipurile miș
cătoare din curtea vecinului.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Insatisfacții legate de eșecul 
profesional al unui (fost) prie
ten.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Fardul nu înlătură ridurile, o 
doar o mască a neputinței.

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Trăiți sub impre'ia vocii care 
v-a răsunat in urechi într-o 
dimineață de vis...

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Acolo unde bîntuie confuziile, 
certitudinea dv. este aur curat,

GEMEN) 
(21 mai — 21 Iunie)

Zona maxilo-facială e pîndită 
de pericolul unei agresiuni fizice.

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

Singura cale liberă este ure
chea.., acului.

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Aprobați cu discernămînt ceea 
ce vi se cere, dacă țineți la in
dependența dv. !

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Euforia succesului alternează 
cu dezumflări posace, datorate 
unor greșeli puerile.

PROGRAMUL 
TV

VINERI, 16 OCTOMBRIE 
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telemalinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic. OPERA DE 

TREI PARALE. (Germania, 
Franța, 1962).

12,00 Super Channel.
12,50 Descoperirea Planetei.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.15 Avanpremiera TV.
14.20 Mondo muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Recitalul tenorului Ionel 

Voineag.
15,25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
lf,30 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,00 Documentar științific.
18.30 Divertisment internațional
19,00 Viața parlamentară.
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 Gongl
22.45 TOP 10.
23.20 Actualități.
13.35 Intîlnirea de la miezul nopții.
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