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Da vorbă cu parlamentarii noștri

r rw
I

— Așadar, cine sinteți, d-le 
S'-nator?

— I data dc 27 septembrie 
1992 cc’ățenii cu drept de vot 
au fost chemați la urne. Atit in 
țară cit și in județul Hunedoara 
opțiunile au fost împărțite. Am 
candidat pe lista CDR pentru 
calitatea de Senator în Parla- 
1’.cntul României. Ca urmare a 
orientării profund democratice 
a unei mari părți a populației 
județului nostru, am fost ales. 
Consider rle datoria mea ■ i mă 
prezint populației acestui pideț 
M am născut la data de 20 iulie 
195? în localitatea T.ivadia, ju
dețul Hunedoara. Părinții sint 
ț«irani. Am sp-r-iaiilatcn matema
tică in care mi-am luat și doc
toratul. Am funcționat cadru u- 
niversitar la Universitatea Teh
nică P'-troșanl. Sint căsătorit și 
am doi copii minori T.ocuicsc 

în orașul Petroșani. Sint preșe
dintele filialei locale a I’NȚ-cd.

— Concret, ce intenționați să 
întreprindeți în parlament 2

—Legat dc viitoarea mea acti
vitate în Parlamentul României, 
Informez cetățenii Văii Jiului

art.

despre două aspecte concrete și 
anume:

1. Ce pot face în cadrul com
petențelor oferite de lege.

2. Cum pot acționa înăuntrul 
acestor norme legale.

In conformitate cu disp.
120 din HG nr. 13/26 innicl990 
oricine are dreptul de a adres , 
petiții Senatului. Potrivit art. 
122 al. 3. din același act norma
tiv, senatorul cărui i îi sint a- 
dresate direct politii arc dreptul 
dc a depune (<.i obli' ilia supre- 
n i) diligentele necesare pentru 
soluționarea acestora de organele 
rle stat competente, informîn I 

despre ai casta p-> președintele 
comisiei (romi ia dc petiții na). 
Potrivit art I1X din 1IG 13/19"O 
în fiecare lună C< misia de vali
dări și petiții prezintă Senatului 
un raport asupra petițiilor 
mite și asupra modului de 
Iuționare a acestora.

Potrivit art. 119, din 
1990 al. 4, senatorii au 
dc a cere, in scris sau
la organele locale ale adminis
trației d~ stat din circumscrip
ția electorală pe care o repre-

zintâ acte, dosare precum și alte 
informații 
tea lor.

Cum se 
concret aceste relații senator — 
populație este simplu. In orașul 
I’etro.ani va funcționa cu un 
orar ce va fi adus la cunoștința 
populației in cadrul unui birou 
sen itorial, condus de un 
birou retribuit de s nat

Așa cum spune legea 
va putea depune la acest 
petiții. Aici, 
că potrivit i 
199i), petițiile (in forma scrisă)

utile pentru activila-

pot realiza în mod

șef de

oricine 
birou 

, informez cetățenii, 
art. 121 din HG 13/

(Continuare in pag. a 2-a)

ale
pri-
so-

13/11G 
dreptul 

oral, de

Dreptul la replică
Ma numesc I>tiția Jula și sint profe

soara de limba română .șl de limba italia
nă la Se. Gen. Nr. I din Petroșani.

Solicit dreptul la replică deoarece d-1 sc- 
cri tar de redacție. Ștefan Cimpoi, a pu
blicat în ziarul „Zori noi". din 20 octom
brie 1992, un articol în care referindu-se 
la persoana mea a folosit un limbaj im
propriu. pe care 
dreptul jignitor.

Necunoscindu-mi 
întregime, lansînd 
limbajul impropriu a dat dov.idâ de 
totală lipsă a eticii profesionale.

însuși". Deci 
?
pentru limba 
și mi doresc

cu îl

nici
un

consider de-a

măcar numele în 
zvon și folosind 

o

Știm că „stilul este omul 
cine umblă după „învîrteli"

Eu port în suflet dragostea 
italiană de douăzicl de ani 
s-o cunosc mai bine 1« ea acasă, fi.ir nu 
admit ca activitatea mea, care s-a bucu
rat într-adevăr dc apreciere unanimă, să 
fie ținta unor astfel de calomnlil

E regretabil că d-1 Ștefan Cimpoi nu a 
avut ochi să vadă pe scena Teatrului 
„f 0. Sirbu" și pe cei 30 do copii selectați

La stațiile d benzină din țara er.iu c i 
benzina, intr-un cuvint combustibilul, 
ția era liniștitoare, precum că este in 
menii se aprovizionau excesiv ori o 
data. Guvernul Stolojan ia, in grabă 
dublării prețurilor. Probabil pentru 
practicate in Europa, unde prețul barilului e în scădere.'în'ca'c 
no tot străduim să intrăm, ca si cum pînă acum vn fi fost pe 
undeva prin Asia ori Africa. I.a urm i urm i, a- i cum ne dăm 
seama, toate vocile do sir< nă. care inginau cinteee de leagăn, se 
dovedesc a fi bocete. Pi imim. ca la box. o lovitură directă, din 
care* ne revenim cu dificultate si cu costuri n bănuite asupra 
buzunarului nostru care după ce că c gol. mai e (■’ si rupt.

Dublarea prețului combustibililor est” inc pulul unei avalanșe 
care va antrena toate celelalte prețuri și costuri ce ne vor strivi, 
acc tnind saracia noastră de fiecare zj. Cum aprovizionarea agen- 
țior economici și a întreprinzătorilor particulari se realizează cu 
mijloace auto, care și așa nu er.ui. fie vorba intre noi, ieftine, 
este do așteptat ca acc-tia să-și reconsidere costurile și prețurile 
di desfacere. Șe vor reașeza prețurile și transp rttil in comun, 
chiar și c 1 pe calea ferată. Așa că această hotărire erie un bo
lovan ce ni se atirnă de git.

Deoarece explicații nu se dau, haideți sa 1" căutăm n i ! 
Mai întii, se cuvine să spunem că explicai a ace tei hotunri. in 
prea mare grabă, imi readuce in minte vremuri ceva mai vecni. 
d.ir încă ncu.tate, cind prețul benzinei se dubla și râmin a acolo 
parca bătut in cuie. Este adevărat că in Ungaria. Cehia Slovacia. 
Polonia prețurile sint mai mari ca la noi. deoarece ele nu extrag 
țiței, ca noi. Dacă ne luăm după anuare statistice ceva mai vechi, 
se extrăgeau 10—11 milioane tone. Poate că se exagera, insă nouă 
milioane tot erau. Aci.m, ca în întreaga viață economică cîndl* 

l producția s-a aflat .și este in cădere liberă, se mai extrag 5—6 i 
. milioane tone. Suficiente, zice-se, prin rafinare, pentru jumătate ' ( 
’ din consumul intern. \ .

Este un aspect, intrucit al doilea are in vedere puterea le t ' 
i comparare a romanului, al cărui salariu nu arc corespondent în ' ' 
' Europa, Acum, să fim sinceri, nici munca noastră nu e-te corn- i, 

pirabilă cu a altora. Insă nici o motivație a muncii nu e-te și 
pentru acest lucru ar trebui să-și framînte creierii onorabilul . ■ 
Guvern, intrucit deține controlul asupra capitalului «genților >» 
economici. \

Și, in sfîrșit. al treilea aspect cu privire la hotărirea recentă, i
Că era oportun sau că nu era e un fapt ce aparține deja trecu- '
tului. dar este uimitor cit de mult a dospit ideea. Lansată discret, \ • 
ca altădata, pe piață, sub forma zvonului, și apoi, cind românii k
au intuit de unde și cum va sufla vintul. pac, s-a adoptat măsura. . .'

l’ailamintul este la începutul ostenelilor așa că Guvernul )j 
ț Stol jan. lipsit de sinceritate și transparență, consiliat de minis- iî 

ti ui industriilor a aplicat o nefericită „ordonanță". La momentul » 
potrivit, adică la nici o lună de la alegeri. Atunci nu era oportuna. ’ ' 
acum este. )’

Costul acestei nefericite 'hotăriri guvernamentale este mult i' 
mii mare și il vom plăti toți, deoarece se conturează și se va in- 
registru o nouă escaladare a prețui ilor. Tocmai acum, în prag de), 
iarnă. Tibcriu SP Vl’AKU i'

>*■ rmui.il. iif. Deși 
se livr.i cu tiriita, explic i- 
cantitați suficiinte dar oa 
vind vecinilor. Și, d ntr-o 
și fără explicații, măsura 

a nc „alinia" la prețurile
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Oricît <lc urit ar fi adevărul, tot c mai frumos <lccît^ 
ic i mai frumoasă minciună. Miliai CODKEANU :

prețuri la ccmbustibiii lichizi DE LA C C I. DEVA

a Guvernulu. 
de premii rul 
incepind de 
ora z rn, pre-

Prinți-o lioti.rire 
I; imănii i semnai i 
Theodor Slolojan, 
ieri. 22 octombri 
țul ben/mei s-a corelat cu cursul
la zi leu/dol.ir avind către popu
lație următoarele valori în lei:

— benzină preminm — 100 lei 
litrul, in cadrul cotei; 220 lei în 
afara cotei;

dintre cei 90 de elevi ai claselor a H-a O. 
E și G. care invață dc 3 ani de zile limba 
italiana fără manuale și fără casete...

Ei au oferit publicului un spectacol de 
excepție: „Ciiore", prezentat in limba i 
taliană și ar fi meri.ut să fie menționați 
alături de ansamblul folcloric: Mindra.

Dar așa cum spuneau micii prezentatori: 
„E difficile mostrare la roșa al cieco, 
canlaic per il surdo...".
11 invit pe d-1 secretar de redacție 

vină 
lese" 
lese" 
mai

Pi

să 
la școală să vadă cum mă „invir- 
printre elevii mei și cum se „învir- 
ej in Jurul meu și poate va înțelege 
bine proprietatea cuvintelor.

Rina atunci il avertizez că il voi acuza 
de calomnie, d.ir pentru a nu fi suspec
tată ca-mi lipsește simțul umorului il in
vit la un duel... literar.

N.R. Cu scuzele de rigoare, nu publicăm 
epigrama d-nei Jul.i. In primul jind pen
tru ca nu e epigramă, ci calomnie.

lei— benzin., regular — 95 
litrul, in cadrul cotei; 210 lcj in 
afara cotei;

— motorina — 90 lei litrul, 
in cadrul cotei; 200 Ici litrul in 
afara cotei.

Tichetclc nevaloi ificate vor fi 
onorate la prețul actual al car
burantului.

de comerț ?i 
are deosebita

Camera 
trie Deva 
de a va invita să luați pai 
prima ediție a Tirgului 1 
nai de contractare-vinzare 
confecții din blană si articole d.n 
piele, „BLANEXPO ,92“, orga
nizat intre'25 octombrie și 1 no
iembrie 1992, la Galeria de Artă j 
a UAR Deva, b-dul Decebnl, bloc ( 
8. Deschiderea oficială. domini ' 
că, 25 octombrie 1992, ora 11.
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In ce privește limba română, ne price- j 
pcm și noi cit de cit. Știm chiar și cum»/ 
se scrie corect, prescurtat, cuvintul „dom-^ 
nul" (din limba română, cvidi nt !).

Italiană nu știu, așa că mulțumesc din 
„cuorc" pentru invitația de a vă vedea 
cum vă invirtiți printre elevi. Poate se 
prinde „proprietatea cuvintelor" și de mi
ne și-atunci o să vorbim aceea .i limbă.

înainte de a pune punct final acestei 
dispute fără obiect, vă mulțumesc că din 
prima lovitură m-ați făcut celebru, deși, 
dacă-mi permiteți o părere personală, eu 
tot n-am înțeles ultimul vers. Și-ap >i, 
stimată doamnă, dacă ar fi să fă răspund 
in versuri, cum ați făcut-o dv . legîndu-vă 
cu prea multrâ ușurință de numele meu 
— pentru care n-am nici o vină — cre
deți că n-aș găs; o rima? Pix fer să n-o 
caut, din respect pentru limba română.

Replică la replică
După cum vedeți, stimată doamnă pro

fesoara, v-am făcut plăcerea. Am publicat 
integral scrisoarea dv. Nu de frică, ci pen
tru că cu. personal, mă simt măgulit. 
Scrisoarea dv. c un semn că, totuși, cine
va ma citește. Chiar dacă mă citește pe 
dos... Oricum, primiți, vă rog, stimată 
doamnă, scuzele mele pentru faptul că 
nu v-am publicat numele intreg. Mă sur
prinde insă că, referindu-va la un singur 
cuvint, și anume „î ’ *
ginfi întreagă, ridicindu-1 la rangul 
„LIMBAJ impropriu, de-a 
tor".
vcșle 
celui

Iar 
fund 
fj un 
multe motive. In primul rînd, lupta ar fi 
inegală din start : dv. sînteți femeie Iar 
cu mă consider... dimpotrivă. Intr-o altă 
ordine de idei, ziarul nostru nu poate ti 
transformat în arena unor polemici pe 
criterii personale. Mai mult dectt atît, 
noi nn facem literatură, ci gazetărie, cc*a 
ce. deși seamănă, e bine a nil se confun
da...

învirtit", scrieți o pa- 
de 

dreptul Jigni- 
scris, mă pri- 
și pot explica

Cit despre ce n-am 
de ce n-am făcut-o 

ce Înțelege...
acum să trecem la 
regret, țin să vă anunț că, 
laș, nu accept provocarea. Din

duel. Cu pro
fană a 

mai

Cu aceeași stimă. 

Ștefan CIMPOI /
/

I

rmui.il
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LIJ M IMITA SS4 SPORT
— Viitorul este, pentru oricine, o mare 

necunoscut.i. Ca șef al Secției de distribuție a 
en.'i i electrice Valea Jiului, de ce vă temeți 
rr.a mult, acum, in pragul iernii, domnule in
giner ăndrei S imuel?

— Ca sa fiu tine înțeles, aș vrea să fac, mal 
in i. o ■ c..i i i introducere. Vale i Jiului este un 

t In ț.iră. 80 la s ita din populație plătește 
i . .t il cu 0,25 l i. in timp ca m toată țară 

te cu 6 lei la c n animatorii casnici și 
cu 12.70 lei de către ag. nții economici...

. Știți, cumva, dacă se sa scumpi de Ia 1 
brie?

■ Ce să vă spun? Ați văzul cu benzina. Nu
mai avem încredere in nimeni!...

Să revenim.
Da. Am vizit.it multe puncte de dl&trl- 
n energiei electrice, <l,n întreaga |at î. 

stau mal bine dveit noi. In linele locuri 
i >z nr'.an, in altele se dă suficientă apă 
: iu merge tei moficarea. La noi, nu e

miU 
lllll

ni

buție 
Toți 
existâ 
calda

l-l 
a 
P 
£ <

"O

apă. n-J si 
sint suplii 

— Tot 
căldură la

int but. Iii. nu 
site prin con' 
uși. s-au dat 
i iarnă...

e tncfllzlre. Toate astea 
;.m dc energie electrică, 
asigurări că vom avea

»—1 
tu 
K 
Q 
Z

O
ra
>

— Nu știu de cc ne tot ascundem după dc- <
>f3 O

RCt Tcrrrlo.-cntrala l’ar oșeni nu poale asigura
câIdura p ntru Vab-.i Jiului. Sur-n de bază ti •+-» o
îâmîne cuirvnt'.l! Ca un argument în plus pen- c o
tru uniciilate, consumu 1 casnic reprezintă, la —; o
ni1vel națh o 1 14—16 hi sută din total, pe cînd .2
in Valea ,țiului >e ridic â la 40 la sută, ceea ce ‘S
e <ile-a dn’ptul enorm, i i.nlrti țara noastră, dar o

tîtucaza la nivelul țărilor avans.ite tehno- .5
c 
o

loi?ic. o
— D d n acest punrl dc ved re, am Inti al S

In Europa. □ 
-O

— I' n p’.înrt <!<• vd" C tehnic, no despart
Vfipo 30 de ani <1<* poat ta Eurcp<l. Instalațiile Z)
noa^tre 'ii 
Am vizitat 
tot timpul 
f.ctinn.. Ti 
< smparațte

— Vor
iarnă, ca pe

primitive.
si aveam 

<le sci ncc- 
Nu încape

i i i fi ir.; trup rl pleaiflcatc la 
timoul ir ■ i. ..țiul .i) „odios"?

CATEGORIC. NUI Oamenii trebuie aA 
ră că lntr«ri| ri vor fi. dor nu se pre- 

■i inii ri. ri planificate. Nui am revi-

SUit toate instalațiile de transport al energiei J 
la consumator, am Înlocuit kilometri de cablu,■ 
dar ceea ce se află In interiorul blocului 11! 
prive te p*' proprietar și mesia este RAGCL-ul. ! 
IniI d 'iile slnt proiectate conform unor „norme! 
re p ti li in ", de itru 0.5—0,7 !
kwh. i a ce Inse tmnfi un frigider. un televizor! 
.și 3 becuri. In condiții normale, ar fi • iiicicntî» 
o puter in' tal.'.l 1 do 1 kwh. dar noi depășim" 
orice condiție, normală sau limita! AVARIILE 
I’E TIMP DE IARNĂ SÎNT INEVITABILE; 
întreruperea dureatt, pentru consumatorii de; 
cat ''iii a lil-.-> (unde sini Înclini abonați! 
casnicii), conform contractului, „p’nfl la repa-* 
rarei sursei" Echipele noastre pot Intervenit In! 
maximum o lum'itatc de oră d - la semnalarea! 
defecțiunii, dar. rcoet. respon*abilita'.* a noastră!* 
•o încheie la f tiflă, de undo, normal, ar tr-bulî 
'.1 preia ștafeta proprietarul... !

— Cum veți proceda cu agenții economicii 
care-și depășesc cotele de consum alocate? -

— Aici, sigur, n-o să avem probleme. Știți, ! 
no! .i in, in fi r.ire moment, pulsul economic! 
al Vflll Jiului, Aeest puls B început să KOcUl ■ 
Chiar si la RAH. Bănuiesc că or avea niște" 
cote, dar nu alung la ele. Fată de 3000—3100 ■ 
Mwh/zl, cit se consuma pini În 1088, acum" 
media este de 2800 Mwh/zi. Mulți .ig. nti vvo-;

au insă datori! mari către noi: umirom. • 
i rALOTI Pe- •

i ini. Radlorelcu Nici 1.1 abonați! casnic! nu* 
stăm mai bine. Avem cel mai marc număr de 
i t.inți rl la plată din ju*l ț — 9303 i ” .tanțkrl _ 
din 51000 abonați — în condițiile in care con
sumul a crescut, dc Ia 400 Mwh/zl. in.iin' d ; 
i: oluție, la 811 Mwh/2i (21 octombrie 19921." 

Caracteristic Vâil Jiului slnt
ndn Haite total (cintrale
Inundate). Anul trecut, am cheltuit 20 milioane! 
pentru a instala cile un post de transformare2 
p nti i A care bloc, Iar acum slntem in situa-* 
iii . di antfl trin.i. Un transformator costă! 
un milion Intr-o zonă l-am sfhimb.it de pairu! 
ori Fa ți $1 dv. c tlt tiuit !n d I con-!
nunului ca ni slntem n rentabili. Pierderile! 

planificate, depăși sc, aici. 10 la sulă. ■
tn concluzie, ceea < ira de aflat im alint:! 

vum avea lumină la 1urnă. I. umtnM d n lumină ■

■

șl uncie zone» 
defecte, subsoluri;

VULCAN Privatizarea...
• Hi ii! i iu.ui Bâtei .l'„ roii iț

menUirr c it va nrn .«zinc ale u-
nor wocidtoți cu capital privat
**aii <Jc sUi 
f omrrcicil.

it completează p'is.'ijul
SC ..Livia" I.MPEX

SKL f’in 1 ' iz.«. in zonă, din
aprilie n.c Desface mărfuri ali-
irwnLirc • i, i i le. Magazi-
nu| de p ■ 1 i< t ite se afla
ui locația hui.- a «toamnei
S. Chrhir< i pati< in a societății
.imintltc. Dumn'.i-.i sc plinge

de slaba aprovizionare cu lapte 
din part* a fabricii de profil de 
ia Lisizenl șl, mal ales, de ne
număratele piedici care sc opun 
privatizării.
• Unitatea nr. Iul a SC „STRA

JA" SA Vulcan oferă preparate 
din iarne, carne, conserve,, dul
ciuri, țigări, Dispune șl de o 
sal.» cu 7—8 nic c, unde se pol 
găsi cafea șl sucunl.

• SC Conscrvcom SRL func- ; 
lioncaza In spațiul fostei berării,'! 
piîșlrindu-.ți profilul, completat 
ulterior și cu servirea băuturilor 
spirtoase. Patronul, doamna Sil
via Ciortca, intenționează efec
tuarea unor lucrări de moderni
zare caic să i idice nivelul de 
clasificare a unității. Și incâ un 
amănunt menit n dezamorsa su
biectul un. i birfe. Bcrâiia este 
dotată -’t grup -anilor propriu.

■

ACASĂ, CA Șl IN CONFRUNTĂRILE NAȚIONALE,
cit și la cea dc vai 5 a raliului 
echipelor salvamont din țară, Iar 
la recentul seminar internațional 
de iu Baia de Fier a fost distinsă 
cu Trofeul Salvamont pe 1992, 
drept recunoscătoare n rezultate
lor. echipei in competițiile re
publicane șl acțiunea de nutodo- 
tare cu cchipami nt do salvare.

pe turnai ^iipilu, .șt fan* — vechea și simboll-
i I • < n'ulni acestui <c<?ol — s-a desfășurat o opc- 

s.k Sus, m virf, s-au < .<iut.il lucrări de reechi-
ii . a inveli'Ului de protecție a turnului, a in.ta- 
r< i .i ridul. Operația a fost executată de cițiva
■ ți in r, l i zei i de metri de sol, legați de funii.

rnij <!, au vopsit, l’c cei interesați să știe cine
■ i. ; .ti ii put m Informa că sint tineri munclloii 

4>z . Mr ni dif .it? pruLs i, 'ini și ilva-
i . iiî , . 1 ' - it a 1 i in lliui-- țin de o

P O P i C E
MINERUL VULCAN — GLO

RIA ] ri - • . d
(5—1). Intnr-l de la Cupa Mon
dială. campionii și-au salutat pu
blicul și i-au dăruit Încă o vic
torie. Pop — 962 p.d., Lupu — 
931 pd., Ardac — 922 p.d., Si- 
ir.■ tru — 91" p.d. (de la gazde).

Tlîdor — 051 p.d. (de l.i 
oaspeți), sint principalii realiza

tori ni spectacolului. Victoria gaz
delor nu a fost pusă nici o clipă 
la îndoială și forma bună a tu
turor componcnțlior va fi men
ținută in continuare de prof. 
Valeriu Pițcoi, pentru dificila 
intilnire din 7 noiemprie, cînd 
echipa susțme următorul meci, 
în deplasare, la CFR Cluj.

Jiul învinsa
UNIO SATU MARE — JIUL PETRILA 5271—5161 p.d. Meci 

greu pentru ii'.li ti. caic au intllnit o echipă ce urcă mereu dl 
<l.i irn.nt. obținind, Cu această Victorie, locul III in ierarhie; Di- 
( r nța 'le 110 p.d. se d Tor aza, in primul rind. obosel.i drumu
lui, dar .și dorinței ,".i I |>h .le n ieși din pasa neagră cu care «au 
debutat in ace t campionat, l’ină la meciul cu CFR lași. Jiul are 
posibilitatea de a-și regrupa forțele, pentru o victorie cc îi sta 
la indcmlnă.

Locul 1,
Cit prilejul meciului de fotbal 

Belgia — România, 2-16 de tu
riști români au dispărut din de- 
legațla „suporterilor" echipei 
Românit i. Iar nlți 60 au cerut

la ••• illg u
azil politic. Autoritățile belgiene 
nu au autorizat pină ai uni nici 
un fel de cerere, cel în rauz i 
urmlnd să fie „expulzați'' în țara 
de origine.

De vorbă cu
(Urmare din pag. 1)

se înscriu intr-un registru, Sn 
ordinea primirii, consemnlndu-se 
numărul de înregistrare, numele, 
prenumele, domiciliul petiționa

rului •. i Obiectul cererii. Am fă
cut referim la dispozițiile legale 
pentru câ am decis cu țoală ac
tivitatea mea să fie in limitele 
legii și bunului simț.

— Insistăm să fiți și mai con
cret...

— Nu slnt reprezentantul li
nei ‘.au unor categorii sociale 

suu electorale. Trebuie să-mi 
coordonez întreaga activitatea în 
scopul ridicării calității nivelului 
<Jc trai, material și moral, al în
tregii populații. De aceea rog să 
mă ajutați în munca ce o voi 
desfășura prin intermediul aces
tor petiții. Cetățenii cu nevoile 
și grijile lor de zi cu zi sint, în 
opinia mea, cel mai serios mode
lator a unui program politic.

CDR este bine cotată in țările 
civilizate și bogate. Voi depune 
eforturi pentru a depăși faza

panasnentiirii
„înfrățirilor" de suprafață și de 
fanfaronadă, cu alte părți ale 
lumii. Sint matematician și do- 
l*B$e *-ă aplic tratamentul lio
telor in locul vorbelor fără a- 

■-•rirc, motiv pentru care nici 
in prai nt nu m i hazardez în 
„voi face", „voi drege" ș.a. 
Prefer su pot zice „am 
făcut". Corupția care a 
cuprins în ultima vreme aproape 
toate sferele societății, de care 
au beneficiat in primul rînd cel 
cc au formal și structurile vechi, 
va face un obiect separat al 
activității senatoriale pe care 
o voi desfășura. Eradicarea aces
teia, cu toate riscurile ce le im
plică și de ceva sint conștient, 
va fi esențială pentru mine. In 
încheiere țin să arăt că am in 
vedere anumite categorii socio- 
profeslonnle n| căror statut le
gal și material a fost umilitor 
pînă în prezent și pentru care 
mă voi implica tn mod deosebit 
in activitatea mea. Acestea sint: 
cadrele didactice, medicii, preoții 
și magistrații din justiție.

îi 3 ti 3 (9 O c i u •‘ U C 

re, dnj snlvamontiști au partici
pat și l.i un curs dc monitori la 
centrul GOPR din Zokopanc.

Cum c explică reușitele din 
ultimul timp alo echipei? Lămu
riri nc da domnul sing. Oscar 
Simonls, președintele Centrului 
S.ilv.imont, respectiv, al secției 
S.ilvamont a AS „Minerul" Lu- 
pcnl. Explicația e simpla: dupfi 
< e. .ini dc-a î inelul, m ii jnccis 
■ lin '89, patronajul, respectiv sub
venționarea echipei S.ilvamont dc

liului Național Solvamont — 1993 
la Straja, se ccr făcute din timp 
pregătiri și pc piftiile de schi, 
care au Șl început. Problema ca
re sc ridică, insă, cu acuitate, 
e.tc reînnoirea echipamentului, 
a dotării echipei, cerință care 
impune subvenționarea dc către 
Primărie. De doi ani această 
subvenționare a fost total ne
glijată, inclusiv de Prefectură. 
Mal este necesar .sprijinul Spita
lului, prin permanentizarea u-

aha spe< laliz.irc — alpinismul industrial.

...Celor Care uu văzut, in a-
astă Vi'iră, pe miri Ic crcste nlc
dozatului cițiva tineri in <xhi«
im 'nt roșu: p.itiulinJ tr.- IS*.'C10
pine sau acordlnd primul a j fi

unui .icidvnt.it L<l TCfllRil ii rlc
■ malul lacului Bt«cura k pu-
m spune că erau s;ilv.»m •ntiș-
l.up: niuli.i.
.. C< lor care, de c<ți\a nni

mi. s au obișnuit &/i pi detica
■ til pe pirliilc Slr. nu rnni

* 1 •unr m c■4 tl-
•rit In tcliipamcnl royUj «•care
r. m < u rikja pentru a trans
la un «chior accidcnt.il sint

t t Ivamontișlil Lupeniulul. •
Ipostaze d< noig că, In 

" ' mp, in pofida unor con-
ui n 1 ivor.ibilc, determina-

• ■' pi r....i'l.i <!■ ciizâ economi-
• i • ' i il •» cind multe ramuri 

rih e dhpar • hi cel puțin
Juv z'se, Ji Centru] Salvamont 
1 ni i t ila’.<a a runoscat a

O nultate notabili, al.imin- 
du -se pe multiple planuri. Alit 
iarna, pe pirliilc Strajei, cit și 

i. la lubiira dc prim ajutor, 
■ ;.n 1 t>. al. s iiii'.intiștii Lupe- 
n . qu fost la datorie, avînd 
ulii in Straja cil șl In Retezat, 
•aci de InterVenUlf dintre caro 
multe cazuii deosebit de gra
ve — ■" ’.iuni dc salvară a unor

■ i i ut.r.i < i fi i îm i, c.iulal’ca 
unor tineri dispăruți in masiv, 
pi.t.'ii' i a la c.iituca victimc- 
: i 1 ' ' I i a i. iw, tot in Ilc- 
U ■ in august 1991 ctc. Prezcn-

l onli, tilor in zona alpl- 
i i a i - ' l o iiripoi t nlă

n Ibuțla și la pi InUiăplnacca
i i'Lirit n iI'ji o, șl la o mai 

: na i ah l ai ne a IIaxului tu- 
i islic din masiv. Tot in această 
. ' ) l . echipa din I ip ni șl a
afiimat cu prisosință valoarea In 
competițiile n ițînnalc, ocnplnd 
locul I. ntlt în etapa di Iarnă,

SALVAM0NT1STII LUPENIULUI
SÎNT LÂ ÎNÂLȚiME

De inințiomit ra li, caic din par
ticipările la competițiile naționa
le a fost precedată dc intense 
acțiuni dc pre gătire-perfecționare, 
atlt teoretice, cit, mai ales, piac- 
Ucc. condiția fizică optimă a 
membrilor formației: Nicolac 
Vlalc, șeful formației, B.nlamln 
Cioantă, l*>ncl Morar, Alexan
dru Kad.iș, Constantin I’u;a, Da
niel Bușcă, Martin Domokoț, 
Ghcortthe ltc lga, Paul CAț.maș, 
Ionel l’op, Ghcorghe l'rațilâ, Du
mitru Oni'ci, lsduaid losa și Ma
rin Dobril. Sini tineri, de diferi
te profesii, po care, In af.iiă dc 
nestăvilita pasiune pentru mun
te, ii unește dragostea dc semeni. 
I’c lingă alic forme fl< p ■’giiti- 

călre forul ci legal — Primăria 
Lupeni, a devenit ca și inexis
tenta, iar m ijnritatca salvamon- 
liștilor slnt s.ilariați ai EM Lu- 
peni ți, deci, pentru orico acțiu
ne, a fost nevoie de sponsoriza
rea de către mină, AS „Minerul" 
a adoptat Întreaga echipă, ca 
secție a asociației, IpostflS cc 
conferă acesteia avantaje spori
te pentt u antrenamente și inter
venții. Dar patronajul minei, prin 
AS „Minerul" nu epuizează pro
blemele... Pentru perioada re
zonului rece, echipa primește 
sprijinul necesar in reamenaja- 
rca unei baze salvamont la Ca
bana Straja. Pentru că FRSS a 
programat etapa de iarnă a R.i-

riUl ca<liu medical in componen
ța echipei și. Ci . ;r. .. .. I
in continuare, a medicamentelor 
și a materialului medical. Un 
mare ajutor ar li pentru mișca
rea Salvumontului in Valea jiu
lui, in general, colaborai ca cu 
echipa din Petroșani, despre a 
căror existență nu sc mai știu 
prea multe și, îndeosebi, elabo
rarea unei legislații adecvate ca
re să creeze un cadru optim ac
tivității salvamont, atit In pro
movarea unui turism civilizat, 

cit și in ocrotit'•.< mn I noastre 
montane.

l<>«n Dl BI.K

vizit.it
sfhimb.it
icidvnt.it
accidcnt.il
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Cu ocazia aniversării celor peste 125 de ani de la 
inițiativa umanitară a lui Honry Dunant, pe cîmpul de 
luptă de la Solferino. Mișcarea Internațională de Cruce 
Roșie sărbătorește „Săpiămîna Crucii Roși**, manifestare 
însci'să sub egida celor 7 principii care călăuzesc activi
tatea acestei organizații.

In Valea Jiului, activitatea Crucii Roșii a cunoscut 
o amploare deosebită, prin dăruirea plină de suflet și 
umanitarism de care dau dovadă secretara subfilialei de 
Cruce Roșie de aici, doamna SILVIA NYLAȘ, în colabo
rare cu membrele grupei de tineret ale subfilialei.

La Petroșani, ..Săptămîna Crucii Roșii** a fost marcată 
de numeroase acțiuni pe care vi le-am prezentat, în mare, 
de-a lungul săpiămînii trecute și asupra cărora rcvcn'm 
— iată — acum, cu noi amănunte și cu secvențe fotografice.

Cine este de fapt „Crucea Roșie**? O organizație in
ternațională, cu peste 250 de milioane de membri activi, 
din peste 150 de țări. Activitatea acesteia se bazează, în 
exclusivitate, pe înt:ajutorare, pe umanitate și ceea ce 
este mai important, pe voluntarism. Iată de ce putem 
spune, parafrazînd genericul acestei manifestări: „CRUCEA 
ROȘIE SINTEM TOȚI!**

Balul
Crucii Roșii

Simbătă scara, la restaurantul 
„Jiul” din Petroșani a avut loc. 
cu ocazia incheiciii ciclului de 
manifestări organizate in „Sup- 
tamina Crucii Roșii**, un bal care 
s-a bucurat ele o prezență nume
roasă și, mai ales, de... calitate! 
Pentru că, intr-o ambianță de 
vis s-au intilnit personalități din 
„li mea bunfc" a municipiului. 
In acest context, putem aprecia 
acest bal, chiar ca un eveni
ment monden. Am petrecut 
seară minunată în compania 
telor de la grupa de tineret 
subfilialei Petroșani, 
oaspeții .și totodată 

f '’ucii Roșii. Balul s-a 
prezența domnișoarei

Lut, din partea grupei

alfituri 
prietenii 
bucurat 
Eeatricc 
de tine

ret a Crucii Roșii Germane, de 
prezența doamnelor Elisabcta 
Ciorobea, secretar al filialei Ju
dețene de Cruce Roșie, Magda- 
lena Racz și Pușa Albu de la 
organizațiile din Deva-ITunc.loara. 
A fost prezent, de asemenea, 
vic< primarul orașului Petroșani, 
dl. Joan Pe caș, rcprez.cntanti ai 
Subfilial' ’ locale de Cmce Roșie 
și ziariști.

s

I

I

merită 
firme-

manifestările organizate 
scop umanitar, de subfiliala 

de Cruce Roșie din Petroșani, 
prilejuite de „Săp. imîna Crucii 
Roșii** n-ar fi fost posibile fără 
nemijlocitul ajutor al sponsorilor, 
care merită toate aprecierile 
noastre pentru inegalabilul gest 
de întrajutorare. Cine sînt ace.-ti 
sponsori? In primul rînd, Crucea 
Roșie Germană, apoi firma VEST- 
SERVICII SRL, care, prin patro
nul său, cil. Gclu Presecan, a fost 

sponprima firmă receptivă la 
sorizarea acțiuni.

Tot cu această ocazie, 
evidențiate sponsorizările 
lor AURORA SRL (patron — Mag- 
dal.na Albulescu), care a donat 
prăjituri; SOCOM UNIREA (Ne
meș Eugen) care a contribuit cu 
numeroase obiecte de îmbrăcă
minte; Unitatea legume-fructe 
(locatar — Ion Gafcncu); dl. dr.
Gheorghe Urdea care a donat 

răcoritoare.
Pentru gestul umanitar al tu

turor, manifestat in întrajutora
rea bătrînilor de la căminul de 
bătrîni din Lonea, precum și 

in celelalte manifestări 
zale de Crucea Roșie, 
mulțumiri.

l

organ i- 
sincore

Evenimentul monden al 
săptăminii Crucii
Roșii.

Fotoreportaj realizat de 
Tibci'u VINȚAN
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ex — ADU:
în acti itatea Crucii Roșii, un ■■ 

rol important il are voluntaria- * 
tul. In acest context, se remarcă- 
activitatea pe care laboratorul ■ 
de transfuzie a singelui din Pe-] 
troșani o desfășoară în colaboȚ 
rare cu donatorii onorifici de 
singe. în ziua documentării noas-i 
tre, la cabinetele de recoltare! 
era lume multă. Dl. dr. Constan
tin Gheorghiu ne spune că acest, 
laborator este unul cu foarte ! 
mulți... âlienți. Asta pentru că, 
minerii sini niște oameni foarte 
receptivi la chemarea de întră-• 
jutorarc a confraților, constituin- 
du-sc, chiar dacă nu oficial, în- 
tr-o bine închegată asociație 
donatorilor onorifici. Iată, 
încheiere, numai cîtcva 

din sulele și poate chiar 
de donatori: Eugen Bratu, 
Panduru, Florian Cristea, 
Agape, T.aszlo Ștefan.

i
I

_a< 
in 

nume,, 
miile' 

Iulian i 
Ioan,

Cw suflet, pentru bătrîni
In ciclul manifestărilor organizate d 1 Subfiliala Petroșani, cu 

oca zi 1 „Suptaminii Crucii Ro.ii**, vizita întreprinsă la căminul de • 
bătrîni din Lon a s-a înscris pe primul loc, ca importanță.

Cu acest prilej, bStrinilor le-an fo l oferite din partea spon- •' 
sorilor numeroase obiecte de îmbrăcăminte, dulciuri, struguri și 
sucuri. An fost sărbătoriți bătrinii care in aceasta Îl.mi și-au ani
versat ziua de naștere, dar in aci ca i nw ut i, s-au bucurat de 
atenție și ceilalți locatari ai căminului. JVIomcn.id „sensibil al < 
zilei l-a constituit miniupcdacolul po care copiii de a grădiniță 
3 (Carp.iți) 1-au dat in cinstea acestor „adevărul, părinți1’ cum ii 
definea linul din organizatori. Dl.pă spectacol, in care copiii au 
recitat poc 'ii și au intonat cintccc de o mare sensibilitate, pri
virile inocente și glasurile cristaline ale copiilor au.emoționat de 
așa naturii auditoriul, incit am văzut lacrimi de fericire și zimbete. , 
care au înflorit pe chipurile acestor bătrîni cu suflet noliil.

Iată de ce, mani testarea înscrisei in respectarea ide.dm doi 
care călăuzesc activitatea Crucii Roșii — umanitate, xoli.nt i i it. 
întrajutorare — a dovedit, încă o dată, ca ascini nea acțiuni 
dacă nu necesare, cel puțin binevenite. Pentru ca ac ști oam a 
ajunși la vîrsta neputințe i, merită cel puțin atenție, dacS nu chi ii 
mai mult din partea noastră. Tocmai de ace.ea apreciem gc • i 
de calitate al organizatorilor, precum și aderența sponsorilor.
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Actualitatea internațională
Gorbaciov și piedicile spre libertate

A rtizanul dezintegrării impe
riul ii sovietic și al căderii regi
murilor totalitare din Europa de 
Est, celebrul Mihail Serghcevici 
Gorbacîov, a fost primul cetă
țean rus care a căzut in pro- 
pri„-i capcană. Cedind poate 
prea u?or, din motive necunoscu
te incă, puterea, rivalului său 
cel mai inveterat, l-am numit pe 
Boris Eltin, Gorbacîov s-a mul
țumit su creadă in sinceritatea 
acestuia, care, de paradă, după 
demisia d n funcția de președin
te al URSS, i-a lăsat și gardă 
personală, l-a creat și alte avan
taje materiale, înlesnindu-i chiar 
să primească, din străinătate, 
milioane de dolari depuși în 
contul personal.

Așa a ajuns ca în contul său, 
deschis în bănci străine, dar cu 
ramificații șl In băncile sovieti
ce. să existe sume uriașe pentru 
un om de rînd rus, care il fao 
pe Gorbacîov unul dintre cei 
mai bogați oameni din fostul im
periu sovietic. Dar gurile rele 
spun că, totuși, averea lui Gorba
ciov nu este așa de mare, In 
comparație cu serviciile aduse 
occidentului, prin destrămarea 
„puterii sovietice" șl a regimuri
lor totalitare din țările foste a- 
liato. Faptul că acțiunile „demo
cratice" ale lui Gorbacîov au dat 
verde puterii americane să se 
impună la nivel mondial este 
apreciat ca un serviciu imens 
adus acestora, Iar plata, practic 
nu poate fi făcută pentru așa ce
va. Dar dincolo de bogăția sa 
sl de avantajele create de Elțîn, 
Gorbacîov s-a văzut dintr-odată 
incol’it. de chiar ccl care l-a 
promis că va avea griiă le el 
Citar a sa ca martor în proccsii) 
intentat de justiția rusă fostului 
VCUS a fost prima breșă P<? care 
Elțîn a creat-o mitului Gorba- 
ciov. Refuzul acestuia de a com
părea in fața instanței de jude

f/////////. ✓///’/'//////'///////.•//a

V1NZAK1
’.'lND apartam< nt doua cam re, zona Piață. Informații: tele- 

f n 51390, intre orele 12,30—15 30. (5260)
VIND g irsonieră. zona centrală confort I si motor Renault 12 

piu cutie Viteze. Telefon 515930. (5279)
ViND garsonieră cu mobilă bucătărie, covoare persane, I’e- 

trila, telefon 543925. (5276)
V1ND Audi 100, fabricat )981, stare excepțională, preț 600 000 

1 , negociabil, telefon 543905, după ora 14. (5244)
VINO Dacia 1310. Informații: Zgripcea Aurel, Lonea, str. 

Aușelului, nr. 4, după ora 15. (5277)
V 1ND Trabant 601, stare perfectă, preț 120 000. Petrila, Kepu- 

blieii (14/4. (5273

ASOCIAȚIA Familială „Rapid" vinde cruci, in Petroșani, pia
ța agroalimentară In 24—25 octombrie, In Vulcan, 24 octombrie. 
Relații: telefon 513322. (5275)

VlND dozator sucuri, grâtar-rotisor import pe mangal. Ma
ieu, 63. (5280)

DIVERSE
SOCltiAlEA COMERCIALA „SUCiU Lupcni vii 

gros, la prețuri avantajoase: whisky, bomboane, alune 
acadele, gumă, i-----  * ......., 2.._, ~
boabe, pantofi. B-rJu) Păcii,’ nr?’7.’(5233)

ÎNCHIRIERI
- • *arlo9icră sau apartament 2 camere,

COMERClAf-A „SUClU" Lupcni vinde i-n
. . ' —........................'j< biscuiți,
acadele, guma, neșs, Assos, Las Vegas. Bastos, săpunuri, cafea

Jubilate. lelefon 544093, Intre orele 17—19. (5272)

cată după mal multe încercări ale 
acesteia, a fost semnalul începe
rii disputei fățișe dintre Gorba- 
ciov și Elțîn, dispută care potri
vit ultimelor declarații ale celor 
doi, dar și ultimelor decizii luate 
s-ar putea să capete accente 
dramatice. Gorbaciov rămîne ferm 
în a refuza să se prezinte în fa
ța instanței, solicitînd doar o 
întrevedere cu aceasta în calita
te de persoană particulară. Este 
o noutate absolută In materie de 
jurisdicție, procurorul general al 
Rusiei dcclarînd că nu știe dacă 
acest aspect poate fi sau nu con
stituțional. Pină una alta însă, 
Gorbacîov a fost amendat, pen
tru refuzul de a nu se prezenta 
la proces cu suma modică de 250 
de ruble, pe care fostul lider de 
la Kremlin le-a plătit, dar la 
proces tot nu s-a dus.

Un moment culminant al dis
putei dintre cei doi oameni po
litici, între care rivalitatea s-a 
ascuțit și mai mult în ultimele 
săptămîni. l-a constituit participa
rea lui Mihail Gorbaciov la fu
neraliile lui Willl Brandt, unul 
din priet nii apropiați al Iul 
Gorbaciov, prietenie de care se 
leagă atît unificarea Germaniei, 
cît șl celelalte mișcări politice 
din Europa. Pentru refuzul său 
de a se prezenta la proces, El
țîn l-a pedepsit pe Gorbaciov cu 
Interzicerea deplasării în afara 
teritoriului Rusiei. Un fel de do
rnic lin forțat, care în esența sa 
încalcă în profunzime drepturi
le omului. Situație prompt spe
culată de cele mal multe guver
ne ale Europei care și-au expri
mat public dezacordul față de 
îngrădirea libertății de mișcare 
a lui Gorbaciov. Primul ofensat 
a fost guvernul Germaniei, care 
asa cum se știe s-a arătat încă 
de Ia începutul reformei din Ru
sia lin fidel sprijinitor. Strîns cu 
Ușa, Elțîn a cedat și a dat voie

Iul Gorbaciov să participe la fu
neralii. La rindul său, guvernul 
italian, a considerat interdicția 
lui Elțîn ca Gorbaciov să nu vi
ziteze Italia ca pe o jignire adu
sa guvernului și poporului ita
lian. ale căror ajutoare către 
Rusia s-au diminuat treptat du
pă această măsură restrictivă. 
Pus in fața unei asemenea situa
ții limită, Gorbaciov a trecut la 
atac direct. Intr-o declarație fă
cută public, el a afirmat că, chiar 
dacă unii vorbesc despre „epoca 
Gorbaciov" ca despre o perioadă 
apusă, aceștia se înșeală, deoa
rece epoca Gorbaciov abia înce
pe, iar Elțîn a demonstrat că nu 
este în stare să conducă poporul 
rus. Ba mai mult declt atît, Gor
baciov a cerut deputaților popo
rului să reducă din prerogative
le puterii prezidențiale a lui El
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PIERDERI
PIERDUT contract închiriere pe numele Chiraș Constantin, 

eliberat de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (5278)
PIERDUT legitimație periodice nr. 1744, eliberată de UT Pe

troșani. O declar nulă. (5267)
PIERDUT contract de închiriere pe numele Gligor Constan

tin, eliberat de RAGCL Petrila. II declar nul. (5268)
PIERDUT contract închiriere pe numele Constantinescu Ște

fan, eliberat de RAGGL Lupeni. II declar nul. (5274)
COMEMORĂRI

SOȚIA Irina anunț cu durere împlinirea a 6 săptămîni de 
cînd m-a părăsit pentru totdeauna bunul meu soț 

GORPODEANU IOAN
Lacrimi și flori pe tristul luj mormînt. Nu te voi uita nicio

dată. (5271) 

SE ÎMPLINESC 6 luni de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna 
mama noastră cea bună și frumoasă

ALEXAN MARIA (Magda)
Un gînd pios, o floare și o lacrimă pe mormîntul el- Familia. 

(5263)

FAMILIA Săninoiu anunță cu durere Împlinirea a doi ani de 
la decesul fiuluj lor

S.ANINOIU VALERIU
Vc.nic vor fi lacrimi și flori pe tristul său mormint. (5270)

țîn pentru ca poporul rus să su
fere mai puțin, apel ce a fost i- 
mediat însușit de conservatorii 
comuniști din Congresul depu
taților poporului, cu care Elțîn 
va avea serios de luptat.

Recent, Elțîn a mai cedat un 
pas în fața lui Gorbaciov. In 
fața presiunilor Germaniei a 
semnat din nou un document care 
permite deplasarea lui Gorba
ciov, pe teritoriul fostei RDG la 
o festivitate prilejuită de decer
narea titlului de cetățean de o- 
noare la doi mari oameni poli
tici aj lumii Ronald Reagan și 
Helmuth Kohl. Deplasarea lui 
Gorbaciov se va face pe data de 
9 noiembrie .șl ea poate fi înce
putul revenirii pe prima scenă 
politică a Rusiei a „celebrului" 
star politic Mihail Gorbaciov.

upâoscog
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Alungați, cît mai departe, din 

minte, ideea că sinteți de ncin- 
locuit 1

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Pe trei roți sînteți mai stabil 
dccit pe două...

CAPRICORN
(21 decirr?b>ie — 19 Ianuarie)

Peștele gras nu se face din 
untură de pe.te, ci invers 1

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Problemele insolvabile vă ian 
în primire cînd deschideți ochii 
și vu conduc la culcare.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Pentru banii pe care-i visați 
ar mai fi o speranță, dar se plă
tește in natură.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Puteți da replica potrivită, nu
mai după pronunțarea unei deci
zii fără drept de apel.

TAUR
(21 aprilie — 20 mat)

Sub aparențe inofensive, o 
persoană misterioasă atentează 
subtil la viața dv. intimă.

gemeni
(21 mal — 21 Iunie)

Calul de dar șl cățeaua veci
nului nu se caută la dinții — 
mușcă 1

RAO 
(22 Iunie — 22 Iulie)

Supa încălzită are totdeauna 
alt gust. Evitați persoanele prea 
bine cunoscute.

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Bătaia cu pumnul în masă vă 
va crea, sigur, dureri de cap.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Vi se vor cere bani șl-i veți 
da... fără să-J fi avut..,

BALANȚA
(23 leptembrie — 22 octombrie)

Excesul de pudoare vă este 
contraindicat astăzi.

PROGRAMUL 
TV

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

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artiștic.
12.15 Super Channel.
12,50 Descoperirea Planete .
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.15 Avanpremieră.
14.20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți
15.10 Scenă din Opera
15,25 Pieuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16,30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiunea în limba germană.
18,00 Festivalul internațional de 

romanțe, canțonete și șan- 
seaete.

20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI IIOWARD. Ep. 44.
21.45 Universul cunoașterii.
22.15 Gong t
22.45 Actualități.
23,00 Festivalul Internațional de 

jaîz „București ’92“.
23.55 Inttlnlrea de la miezul 

nopții.
0,55 închiderea programului.
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