
Parlamentul a învestit noul Guvern
Ieri dimineață, în urma unor dezbateri care s-au desfășurat 

pe parcursul a două zile. Parlamentul României a acordat vo'ul 
de învestitură pentru noul Guvern, care va fi condus de domn 11 
Nicolae Văcăroiu

Votul de încredere i-a fost acordat cu 260 de voturi pentru, 
împotrivă au votat 203 parlamentari.

De astăzi, noul Guvern își intră în atribuții. Stă sperăm 
va ști să facă fala dificilei situații care ii revine, de a s^oaft® 
țara din criză. (V.S.)

In sprijinul familiilor sinistrate
Am scris nu de mult despre o crim i abominabilă lin cartie 

rul Ștefan din Lupeni. O femeie de 70 de ani a fost găsită moar
ta, cu capul despicat. Criminalul a dat foc și casei. Incendiul care 
a cuprins apoi alte trei gospodării a lăsat fără acoperiș, fără t- 
proape nimic, trei familii, dintre care una cu mai mulți copii. In 
sprijinul familiilor sinistrate au venit Insă oameni de suflet — 
administrația locală și organisme obștești. Prin grija Primăriei, 
cele trei familii au primit noi locuințe — una in cartierul Ște
fan, alta un apartament la bloc, iar celei de-a treia i s-a asigu
rat ,in mod provizoriu, un spațiu do locuit intr-un cămin. Tot
odată, familiilor le-au venit în aiutor sindicatul minier. prin 
alocarea unei sume de bani din fondul social, precum și Fund i- 
ția IMPRO, in colaborare cu Filiala Forumului Democra* German, 
care au. acordat familiilor ajutoare constind în obiecte de îm
brăcăm nte și încălțăminte. (I. D.)

COTIDIAN DE OPINIE Șl INFORMAȚII AL VĂII JIULUI

O veste bună pentru toată lumea

De ieri prețul benzinei a scăzut I
Unnare a negocierilor dintre Cînvern și sindicate, pe 

marginea controversatei Ilotărîri 412 a guvernului Sto- 
lojan in ședința gu1 ornamentală care a avut loc miercuri 
la Palatul Victoria din Capitală, a fost adoptată o nouă 
hotărire, privind stabilirea de noi prețuri cu amănuntul 
la carburanți.

Potrivit acesteia, prețurile noi vor fi următoarele;
■ benzină PREM1UAI — 100 Ic-iZl la tichet și 1G0 

l' i'l la liber;
■ benzină REGULAR — 95 leUl, respectiv 145 lei i, 
fl benzină NORMALA — 90 lei'l, respectiv 135 leizl;
■ MOTORINA — 90 lei/1, respectiv 110 lei/].
Noile prețuri au intrat în vigoare de ieri, 19 no

iembrie 1992, ora 0,00 și vor fi valabile pînă la data de 
31 decembrie 1992, dată la care so va desființa sistemul 
di cartelare a carburanților și se va stabili prețul unic 
pentru aceștia.

Un nou secretar 
al primăriei

De curînd, Primăria orașului 
Vulcan are un nou secretar în 
persoana domnului Nicolae Dre- 
ghicl, fost consili'-r juridic al 
Primăriei.

Mutația s-a produs ca urmare 
a transferării domnului Vasil; 
Sufletn. fostul ocupant al a 
cestui post-cheie, din Primărie In 
Prefectura județului Hunedoara, 
în calitate de consilier juridic, a- 
vind raza cb' acțiune în perima 
trul orașelor Urie.ini și pină la 
Pui. (T.V.)

Handicapați! 
se adresează primarului

Asociația noastră de handicapați, „Libertatea" Valea Jiul i. 
se zbate intre a fi și a nu fi, întrucît nimeni nu vrea să știe de 
noi, dintre cei care ar trebui să se ocupe să avem și noi handi
capați!, minimul necesar.

In principal este vorba despre faptul că primăria municipa
lă, respectiv dl. primar, refuză in mod categoric sg ne ofere și 
noua un sediu. în orașul Petroșani.

De fapt, noi am avut un sediu în Petroșani Nord, dar ne-a 
fost luat pentru a se face un oarecare magazin particular al unei 
persoane. Ni s-a dat alt sediu, cu înțelegerea celor ce dețineau 
spațiul, în magazia magazinului Apicola, un spațiu insalubru .și 
insuficient ca mărime, dar unde ne făceam cit de cit activitățile 
noastre. Acum am fost somați să eliberăm și acest spațiu, justifi
cat dc altfel, pentru că magazia a devenit necesara magazinului.

Insistențele noastre la dl. primar au rămas în zadar și nu știm 
ce vom face. Ne exprimăm protestul public față dc o asemenea 
atitudine din partea primăriei și declarăm ca dacă în termen de 
o săptămînă nu ni se va rezolva problema sediului toți h.indira- 
pații din Valea Jiului vor participa la un marș de protest și la 
greva foamei în fața primăriei Petroșani

Ștefan NAGY — președinte 
Alexandru IEDERAN — 

vicepreședinte 
Aron JELEU 
losif RIMAU

Vulcanul
Strada Goni din Vulcan Sini 

orele zece și ceva ale d'min ,i 
zilei dc marți, 17 noiembrie. 
Știdm că, in d ipă-amiaza acelei 
zile, în fața uneia dintre casele 
ck pe ac'asta strada urmează să 
se desfășoare o festivitate. Dc 
sufl t, am spune. CVutăm casa 
i.spccLva. O găsim repede. Este 
cea cu numărul 17, de lingă bru
tărie. Zărim și plăcuța comemo
rativa aplicată doar cu două-trei 
ceasuri înainte. Citim inscripți i 
pe care o poartă; „In această ca
să s-a născut, la 17 noiembrie 
4926, celebra artistă Teodora L'J- 
caciu". Alit. Nimic mai mult. Pe 
strada este circulație mate. Sint 
si mulți care merg per-pedes. P 
Ijc ni? sine o id^c. Cc-ar Ii s*t 
facem un mic test. Să-i rugăm 
p cițiva trecători aleși la in- 
tirnplai• , să citească înscrisul do 
pe [>l i< uță și să ne spună da ă 
sPu cine a feri artista al cărei 
nume este menționat acolo. 6<-, 
și făcut. Primul clic. ionat es‘ j 
muncitorul I m Moțe.inii. N rfc 
pu-ndi „Nu, nu știu Da' ști i 
cine va poate da relații...". Tre
cem la următorii. Dorina I . c i - 
n cu: „Nu știu cin -a fost. Zio 
<a nu știu", Scrobuț Eugen, mi
ner: „T xloi a L:r:iciu? Sa ț! 
spun drept, nu știu". Mihaj B'Z- 
cu, mtmritor : „O rin!.ir >ta“. „Ee 
fel d? cin Ir da"“ „I> muzi- ft

recunoaște paternitatea unei celebre artiste
uțoara, dc operă". Doru i’.ivel 
șomer: „Nu știu, pe cuvint ei 
nu știu". Constantin Mihalache 
muncitor: „Dumnezeu șli-.l Eu d' 
undo sa știu cinc-a fost?", loan 
D ogan, fără ocupație : „Nu m-am 
interesat. Născută in ’26? Vai de 
capul meu! Nici bătrinul nu er.i 
născut atuncil" Aurel IJamian : 
„A fost cîntiîreața de opera. Da’ 
ce-i cu ea? A murit?"

Deci, cu o excepție, înșiși lo
cuitorii,din orașul in care sa 

E timpul să corectăm vechile greșeli
născut nu știu cine a tost Teo
dora Lucaciu. E jalnic, e grav, 
ceea ce denotă ignor.înț i între
ținută de vechiul regim, preocu
pat dojr de actele de pseudocul
tură înr gimentate in „Cintar.a 
României". Sau de cultul dus 
pină la paroxism al celor doi 
foști. Artiștii și oamenii de cul
tură autentici, înzr-strați, intr- 
ad< văr, cu har șl talent, au fot 
ținuți sub un con dc umbră, li
nii dintre ei — cum a fost și 
cazul Teodorei Lucaciu — nu a- 
les exilul. Și acolo, departe de 
țară, valoarea lor a fost cu h- 
dec arat prețuită După exilul pe 
care șl 1 an impus, numele iar 

au fost șterse de peste tot. S-a 
poruncit chiar ca ele sa fie dato 
uitării. Și al Teodorei Lucaciu 
este un exemplu in acest sens 
Moartea ei, survenită in mai J985, 
a fost menționată doar înlr-un 
mic anunț, la rubrica „Decese" 
a ziarului „România liberă". Mai 
trebuie spus ceva? Credem cu 
nu.

Celebrarea acestui eveniment a 
continuat la primărie, ospilalic 

ra sală de festivități din Casa 
Căsătoriilor. In prezența unei 
a'istcnțe rcstrînsc, formate din 
funcționari al primăriei, consi
lieri, oameni din învăț Imint, ciți- 
vi iubitori ai muzicii lirice și 
a doamnej Chiistina Anabell i 
1 ucaciu, ncpoa!;1 artistei, dom
nul dr. Mircca Gavrilaș a evocat 
pc scurt viața și, mal ales, aclp 
vjlatca celei care a fost nna din. 
tre Doamnele muzicii lirice uni- 
vc rsale,

Avlnd in vedere că Un astfel 
dc eveniment este o raritate, con
siderăm necesar a puncta cîtnva 
aspecte esențiale ale traiect orl”l 
piin viul a și pe firmamentul nni- 

zii.i al acestei stele de prim i 
mărime. • >Ș-a născut la 17 
noiembrie 1926, la Vulcan, in 
casa cu nr. 17 dc pe — incă — 
actuala stradă a Gării • Tatăl 
ci a fost revizor școlar și un ex
celent violonist • Mama, func
ționară la PT1R, era dotată cu 
o voce dc excepție • Primele i- 
pariții in public sint prilejui1? 
dc micile concerte oferite de fa
milie cunosctiților din Vulcan și, 
mai apoi, din întreaga Vale n

Jiului • După absolvirea liccu- 
luj este descoperita de o comisie 
de depistare a talentelor a MAI 
și angajata prim-solistă în An
samblul MAI București • Absol
vă studiile muzicale la Conser
vatorul „Gțprian I’orumbcscu" — 
clasa de operă — cu nota 10, de
venind prim-soprană a Operei 
Române din București • In 19.>1. 
primul său premiu important la 
Concursul național de canto • 
Anul 195G înseamnă recunoaște 
rea .Internaționala a valorii sal .’, 
prin premiul clștigat la Geneva 
• Urmează un lung șir de mari 
premii și medalii (te aur la di
ferite Goncursuri internațional* 

dm întreaga lume a Voci.i »« 
deosebita a fost aprecia ,i in 
concertele susținute in Ausiri i. 
Bulgaria, Cehoslovaci.i, Ungari .. 
Uniunea Sovietica, ITanț.i. EL 
veția, Turcia, Italia, Israel, Ihd- 
gia, Germania, Ecuador. Ciul-. 
Peru, Venezuela, Argentina. A 
interpretat roluri celebre din 
opere și operete dintre care a- 
mintim doar citeva: Miim m 
„Boema", Margareta in „Faiist", 
Gho-Cho-san in Madame Butter- 
f|v, Dcsdcmona in Olhi Io. l.i.i 
in Turandot, Ileda in Paiațe, tic 
gina în „Don Charlos", II,mn i 
din „Văduva veselă", Maritza dm 
„Contesa Maritza", Silvia din 
„Silvia", Madch inc din „B il Ia 
Savoj" ctc. • Ultimul spectacol 
suținut în România a avut 1 k 
1;i 19 decembrie 1976, in Bucii 
roșii, cu „Faiist" • Din 1977 a; 
ceptă invitația de a preda canio 
la Conservatorul Național „Bii'- 
tamcnlc Celli" din orașul Loy.t, 
Ecuador • După un an. împreu 
nă cu fratele Vasile Lucaci i 
pune bazele Institutului de m i 
zică W.A. Mozarl in orașul M i- 
chala • Activitatea sa in Era i 
dor, concertele desfășurate tn

Gli. Ol,TEA NU
Paul NICI LESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Piinea, din nou o problemă ?
PETROȘANI
Dc un timp încoace ne vin iot 

mai multe semnale de la cititori 
cu plivire la existența unor de
reglări in aprovizionarea cu pîi- 
ne. In ultimele doua zile jle săp- 
tăminii trecute, cîteva sute de 
cetățeni n-au putut să-și cumțue- 
re piinea raționalizată. Rafturile 

, magazinelor de vînzare a pîinii 
pot fi văzute din nou 
timp de ore în șir. Iar 
cînd piinea sosește, cantitățile nu 
fac față cerințelor. In prima zj 
a acestei săptămini, bunaoara. 
magazinele de pîine din zona 
cartierului Aeroport-Petroșani 
n-au primit, pină la ora inchi- 

. derii, nici jumătate din cantită
țile de pîine care le revin con
form „cartelelor". In după-amia- 
za accleai-și zile nu puteai să 

* cumperi o pîine, chiar cu pre
țul căutării ei în toate unitățile 
din zona centrală a orașului...

Ce se întîmplă cu piinea ?
T.a nivel guvernamental se 

susține că grîu avem în cantități 
îndestulătoare. Liniile de fabri
cație a pîinii existente în locali
tățile miin:cipi»hii nostru pot

goale, 
atunci

produce pe măsura cerințelor de 
consum ale populației. Raționali
zarea pîinii a avut, la început, 
consecințe favorabile. Aprovizio
narea cu pîine s-a mal îmbună
tățit. Dar din nou se pare »ă 
apar probleme. De două săptă
mini, piinea mare care se vindea 
la prețul de 38 Iei, cel puțin In 
magazinele din Petroșani, a dis
părut. In locul ei se oferă la vîn
zare franzele albe, mai puține și 
maî mici, dar mai bune, calita
tiv, la prețul 
De cîteva zile 
plin o linie de 
la Petrila. cu 
aprovizionarea 
ceastă localitate. In mod normal, 
era de așteptat ca punerea 
funcțiune a 
fabricație a 
să aibă un 
favorabil si 
ril cu pline 
trosani.

Cauza 
nare se 
brica de 
fie oare 
provizionării ritmice cil 
în cantități îndestulătoare, chiar 
în condițiile raționalizării ei 7

»<«

avut dc soluționat < hiâr țl 
lasate de constructorii 

precedenți ca un fel de „moște- 
a lost surs 

< WinL 
nu d ip.

VULCAN
In V'ih-.m lipsa pTînu s-a r 

simțit nidj acut decit in cele
lalte orașe ale Văii Jiului. In- 
ccpinJ de vineri. 13 noiembrie, 
proi urarea rației zilnice a de
veni'. o problemă extrem de grea 
pentru locuitorii ora» dui. Can
titățile insuficiente au generat 
cozi interminabile, dcg< nerind 
uneori și in busculade. Pentru 
a proteia geamurile și mobilie
rul. personalul magazinelor spe
cializate au luat hotărîrea de a 
vinde piine, „prin spate", prote
jate de Ușili de fier. S-a stat ’a 
rind și noaptea. Mica fabrică de 
piine de pe strada Gării a cu- 
no> -ut. de asemenea, presiunea 
zecilor si sutelor de oameni a- 
șezați la rind așteptind uneori 
cu ordi’ scoaterea șarjelor din 
cuptoare, 
condiții,
tura -ii Moara și fabricile de 
piine din Lupeni și Livezeni. A 
primit asigurări că totul este in 
regulă, se va 
e- ti
zul" 
C.’tIf.
vezoni.

Normal 
Primăria

rezolva. vioara 
proaspăt reparată. Au „că- 
însă cîte o linie do fabrl- 
atît la Lup. ni cit si Ja 1,1- 

c'i. ca o dovadă că cin?

I

Tn 
le

de 20 lei bucata, 
funcționează din 
fabricație a pîinii 
rezultate bune în 
populației din a-

In 
denoii capacități 

pîinii de la Petrila 
efect indirect, dar 
asupra aprovlzionă- 

a cetățenilor din Pe-

golurilor în aprovizio- 
pare că se află la Fa- 
pîine din Petroșani. Să 
insolubilă problema a- 

pîine.

Viorel STRAUȚ

împarte, parte-și lace, în dimi
neața zilei de 17 noiembrie o 
mașina cu pline venind de la 
fabrica din Lupeni a fost întoar
sa din drum de către autorități
le locale. Asta in situația în 
care s-au promis trei mașini pli
ne pina-n amiaza .și două după 
masă. In Vulcan, pe icj pe colo 
mai ființează mici brutării parti
culare. Culmea, atunci cind es
te criză in rețeaua magazinelor 
de stat, nici acestea nu produc, 
din lipsă de faină. Lipsa pîinii a 
fost discutată cu asiduitate și In 
ședința Consiliului local din 
după-amiaza aceleiași zile de 
marți. S-a pus problema construi
rii unei fabrici in oraș. Reiterind 
chestiunea spațiului și, mai ales, 
a finanțării, dl. primar Avri- 
mescu, a subliniat principalul 
impediment: procurarea făinii. 
Dacă aceasta ar fi asigurată In 
cantități suficiente și cu ritmi
citate. capacitatea instalată de 
producție ar acoperi — și chiar 
depăși — cererea, In întreaga 
Vale a Jiului. Ori. cum în hi- 
deț, producția de griu este mal 
mult simbolică, trebuie apclat în 
alte itirli țe. Care acceptă. sau 
nu acceptă, să ne aiute. Plus n > 
ta de plata a transportului. Deci. 
n< -am lămurit!

Paul NICULESCU

Orașul Vulcan va intra in iarna 1992— 
1993 cu mai puține griji decit în anii 
precedenți. Și cu mai puține decit alt» 
orașe. Faptul poate fi confirmat de foar
te mulți locuitori, practic de toți cei de 
bună credință care nu sint luați de valul 
opoziției. Se .știe că potrivit unor opinii, 
după revoluție „nu s-a mai făcut nimle 
bun" prin localitățile noastre și din aceas
tă cauză „greutățile vieții sînt enorme'...

Greutăți, intr-adevăr sînt destule, 
fața lor, ca gospodar aj de ales: sau
lași să te copleșească, sau „faci ceva". La 
Vulcan, unde despre consens se face mai 
puțină teorie decit practică, a fost aleasă 
a doua soluție și s-a trecut la treabă. Cu 
eforturi mari și eu cheltuială puțină a 
fost executată cea mal amplă lucrare e- 
dilitară, de punere la punct a rețelelor 
de alimentare cu apă și canalizare. „Nu 
e un secret pentru nimeni că la actualei» 
prețuri, lucrarea ne-ar fi costat o sumă 
imensă, estimată de noi la peste 200 mi
lioane lei" — ne-a relatat primarul ora
șului. dl. ing. Ovidiu Avramescu, nu fără să 
precizeze că „bugetul modest al oricărui 
oraș de talia Vulcanului, nu ar fi dis
pus de asemenea fonduri nici In cîțiva 
ani consecutivi". Lucrarea a fost realiza
tă cu un mare volum de materiale recu
perate și recondiționate pe olan local. Iar 
manopera a fost încredințată unor echips 
de inimoși pensionari, care ar putea ob
ține oricînd atestatul de meseriași pollc?- 
lificați.

Practic, a fost revizuită întreaga rețea 
dc conducte pe care circulă apa pluvială 
sau menaieră. Au fost desfundate 1800 
cămine de apă si s-an făcut reparații 
înlocuiri dc conducte pe o lungime 
10 kilometri. Pentru optimizarea celor 
uă rețele au fost construite 376 noi 
mine de apă, fntrucît s-a dovedit că
ganizarea tehnică a rețelelor era rămasă 
în urmă față'de dezvoltarea orașului. K-
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chipelc au 
situații ciudate, 
anilor 
n i re".
priza 
ne au 
ceau nicăieri, fund montate de construi lori 
numai ca să reziste în fața comisiilor de 
recepție din acei ani. In unele cazuri, 
conductele au fost subdimensionata față 
de debit. Dc asemenea, mul’c conducte șl 
racorduri se aflau intr-un stadiu avansat 
(cronic!) de uzură fizică. Dintr-un inven
tar general al lucrărilor executate din 
inițiativa primăriei in acest an nu tre
buie să omitem și cele destinate pcnlrtl 
punerea la punct a rețelei fie termofica- 
re.

„Din cooperarea noastră cu echipele d» 
pensionari, am avut mai multe avantaje", 
nc-a spus și viceprimarul orașului, dL 
sing. Vasile Giurgiiilescu. In primul lind, 
seriozitatea șl punctualitatea in respec'a- 
rea graficului, în al doilea rind. faptul cj 
ci cunosc foarte bine orașul. Au fost U 
tuații cînd împreună am stabilit varian
te noi pentru alimentarea cu apă și ca
nalizare fiind mult sprijiniți de solubil# 
propuse dc ei", fn mod deosebii s-a des 
tașat echipa condusă de Ing. Aurel Ma- 
tiaș, cea mai numeroasă care și-a asumai 
și cele mai grele lucrări.

Am început cu cîteva cuvinte despr» 
opoziție și c bine să nu lăsăm o idee nâ- 
terminată. încă din primăvară, cînd prU 
mărul orașului ne-a vorbit despre 
ccastă lucrare ca „intenție", ne spunea cM 
în fața problemelor mari sau miel ale 
orașului nu există decit consens»! forțe
lor politice dc a lc rezolva. Nu există 
„opoziție". Greutăți sînt destule De »* 
să le sporești în mod artificial*' Ca eospo-. 
dar nu ai de ales dccît soluția rațională? 
să le rezolvi! Crea ce au făcut și dore*» 
să mai facă, vulcănenfi.

Ton MUSTATA

De exemplu, nu mică 
pensionarilor cind la uncie 
descoperit conduite care

*••••*•*•»••«*•*«******************************************************************

E timpul să corectăm vechile greșeli

Vulcanul recunoaște paternitatea unei celebre artiste
ll.'rmare din pag. 1)

intreaga America Latină s-au 
bucurai de unanime aprecieri • 
Artista a incet.it sâ mai existe 
fizic din data de 9 octombrie 
1986, cind inima ei s-a oprit de
finitiv, pe pămint străin, depar
te de țara • Ca omagiu, Mi
nisterul Culturii .și Invățăinin- 
tului Ecuadorian a dispus, ia 
25 febi uarie 1987, ca Institutul 
de muz.ică W.A. Mozart sa-.șl 
schimbe denumirea in „lnstituto 
de musica d-ra Teodora Luca
ciu".

Pe fundalul sonor al unej ard 
de operă interpretate de artiști 
care niciodat i n-a uitat că este 
mesagera școlii liricii romanești, 
discutam cu cîțiva dintre cei 
prezenți. Am aflat, astfel, că dl. 
primar Ovidiu Avramescu ju-

tenționeaza ca, nu peste mult 
timp, să organizeze o sală de 
expoziție în casa dc pe strada 
Gării nr. 17. „Am dori să reu
nim acolo fotografii, discuri, do
cumente, știu eu?, chiar .și o- 
biccte ce an aparținut artistei. 
Este, cred, după festivitatea 
fața, pasul următor prin 
ne vom strădui să reparăm gre
șelile mai vechi ale altora". Că 
incă se mai lucrează pe .stil"

de
care

Intr-o perio idă de așa criză mț- 
rală, spirituală, e ceva deose
bit".

Emoția cea mai puternică 4 
trăit-o, insă, nepoata artistei* 
d-na Christina Anabclla Lu* 
caciu. Act st sentiment reiese țf 
din modul în care ne-a făcut 
mâtoarea declarație: „M-a miș< 
cat, intr-adevăr. Nu mă aș'efi- 
tam să găsesc un colectiv 
de excepțional, care

anj
să-și aducă

Este mai ieftin să previi...
Una d.n principalele proble

me ale reorganizării unităților e- 
conomice după principiile econ > 
rn.ei dc piața este investirea a- 
■:< iților economici cu drepturi 
depline in luarea deciziilor eco
nomice și financiare. Ca urma
re, aspectele coneurcnțiale cît 
și cele care rezultă din raportul 
eciere-ofcrlă, in condițiile ex
tinderii proprietății private și a 
instalării relațiilor și mecanis
melor pieței libere, necesită a- 
doplarea de către agenții econo
mii i a celor mai adecvate deci
zii privind problemele tehnico- 
cconoinice și sociale.

In acest context, statul poate 
interveni numai în a-j proteja 
pe cei c.ire sint beneficiarii bu- 
n oilor realizate și a serviciilor 
pi state, obligind agenții econo- 

s m ci sa le asigure condițiile op
time de sănătate și securitatea 
utilizatorilor, precum și protec
ția mediului,

A pectele legale ale acestei 
problematici au fost deja rezol
vate, fiind In curs de derulare 
elaborarea normativelor de lucru. 
După cum ecte cunoscut. Intr-o 
unitate economică, securitatea 
muncii poate fi asigurată prin- 
tr-o dotare tehnică oorespunză-

toare, adaptarea unor tehnologii 
adecvate și o instruire temeini
ca a întregului personal tehnic .și 
ingineresc.

Cum adoptarea unor tehnolo
gii sigure șt deci dotarea tehni-

>>„Costul” securității 
muncii

că depinde de resursele finan
ciare ale agenților economici, re
zultă că nivelul de securitate a 
muncii este condiționat dc fondu
rile alocate In acest sens. Re
zolvarea acestor două aspecte eu 
caracter tehnic nu asigur^ nive
lul de securitate scontat dacă 
personalul nu este instruit co
respunzător. Instruirea temeini
că poate reduce „costul securității 
muncii", avîndu-se In vedere fap
tul — pe care specialiștii mi
nieri din Valea Jiului ii cunoso 
foarte bine — că este mal 
tln“ șl mal ușor să previi 
•ccldent decit să-i lichidezi 
mările, sub toate aspectele 
tehnic, financiar, social.

Un rol important în viața eco
nomică a urni unități îl are „cli
matul dc securitate". In unitățile 
care iși desfașoara activitatea in 
m< d i cu pericol de explozie 
„climatul de securitate" .-țre un 
rol decisiv și în obținerea unor 
rezultate economice corespunză
toare. I’cntru formarea acestui 
climat, odată cu patronatul, poa
te acționa și sindicatul din uni
tatea respectivă. Este cert c.< in 
această direcție, interesele pa
tronatului și cele ale sindicatului 
sint convergente; ca urmare, a- 
ccastă pirghie a mecanismului 
unității trebuie folosită eficient.

Cele cîteva aspecte enumerate 
denotă că reorganizarea unită
ților economice, după principiile 
economici de piață trebuie 
determine asumarea unor 
ponsabilitățl sporite .și față 
exigențele legate de securitatea 
muncii. In această direcție luarea 
deciziilor se afă la îndemîna pa
tronatului, ceea 
tul Văii Jiului 
deosebite.

să
res-

de

ce ți în mineri- 
ridica exigențe

Jcf- 
un 

ur

ZAI’OROJAN.I)r. Ing. Mihai 
director general al Institutului 

Național pentru Securitate 
minieră și protecție 

■ntiexplozivă Petroșani

I
II
I
I
I
I
I
I
I
I

fbre al d-1 
Csimbalmoș. 
lucru dense p

■ nu

vechi. O dovedește și faptul c.i 
intenția dc a schimba den ili- 
rca străzii Gal ii in Ti orlora Lu
caciu este aminata. Nu știu da i 
intenționat sau nu, dar — dup.i 
cum ne relata dl. Draghici, s ■- 
crctarul primăriei — dilii nț- 
necesare au fost expediate cam 
de peste doua luni Prefecturii 
din Deva. Dar nici un răspuns. 
„Ce fel de autonomie locală o fi 
asta?" — remarca malițios ci
neva. Nu fără să aibă dreptate, 
adăugăm noi. Interesant și la 
adevăr a fost și punctul de ve-

‘ lui profesor Franclso 
). 11 redăm: „Este un 

lucru deosebit. Orice localitate 
se mîndrește cu oamenii dc v.i- 

>are nascuți acolo, chiar dacă 
nu s-au format în acele locuri.

aminte de cea al cărei nume 11 
port .și eu. Vă mărturisesc, am 
ajutat, și eu, acest colectiv. In' 
sensul că i-am pus la dispoziția 
multe date ale familiei. Asta S 
fost acum două-trei luni, cînd am 

stat ia dispoziția d-]ui dr. Gavrilaș, 
Ii mulțumesc că a avut această 
inițiativă și că, datorită ajuto
rului și strădaniilor domniei sa
le. Teodora Lucaciu trăiește".

Da, trăiește. Șl la Petroșani, 
unde Școala populară de artă a 
primit numele celei care a 
faima liricii noastre pe alte 
ridiane

P..S. Filiera prin care s a

ci 11
me-

des
coperit casa din Vulcan esle ea 
insă i <> istorie. Vom reveni eu 
relatai■ a ei.

incet.it
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SOCIETATEA COMERCIALĂ ASTRA S. A. LUPENI
FIRMA, CA O MARE FAMILIE A OAMENILOR

viitorul comerțuluiPrivatizarea
Chiar in momentul documentarii n rastre, directorul Societă

ții Comerciale ASTRA Lupeni era ocupat cu primirea dosarelor 
p ntru participarea la licitarea unor noi spații comerciale ce vor 
ii privatizate în următoarea perioadă. Dc altfel, deschiderea con
ducerii ASTRA spre privatizare este cit se poate dc largă. Șl 
acest lucru este demonstrat ți de numărul mare de unități ce au 
trecui la una din formele legale de privatizare.

Din totalul de 16 unități, in momentul de față două sint în 
l'1 ație de gestiune, 7 sînt în SRL, una este închiriată iar cinci 
au rămas în administrare directă, singurele care vor fi menținu
te in această formulă, ca unități de bază ale societății. Este demn 
de remarcat faptul ca toate unitățile, indiferent de forma de 
funcționare reușesc să se mențină pe linia unei rentabilități pro
gramate, ba chiar să o șl depășească, aducînd Importante benefi
cii. atlt societății cît sj persoanelor ce le administrează. Din I>e- 
neficiile realizate de magazinele trecute la una din formele de 
privatizare, un coeficient de 2.5 la sută revine societății, iar restul 
este beneficiul unităților respective, ce creează posibilitatea ru
lării fondului de marfă șl disponibilizarea banilor necesari dez
voltării activității lor, precum .ți modernizării mijloacelor fixe 
din dotarea acestora. Și încă un lucru foarte important: între 
toate unitățile societății, indiferent de forma în care funcționează 
și societate, există o bună colaborare, ce se realizează prin mal 
multe forme, dar cu un singur scop: funcționarea lor pe criterii 
de rentabilitate în folosul lor, a] societății, dar mai ales al oa
menilor din oraș, care au nevoie de o aprovizionare constantă cu 
bunuri de larg consum, in oricare zi.

.Magazinele S.C. ASIRA, zilnic stau la dispoziția 
dumneavoastră, intre mele 6,30—19, iar in zilele dc sim- 
bâta, duminică pentru a veni in sprijinul populației, per
sonalul societății a luat hotărirea de a deschide magazine
le între orele 6,30—19, simbăta și intre orele 6,1(7— 11 
duminica. O măsură binevenită pentru populație, semn 
<ă cerințele economiei de pi.ită au fost însușite pe deplin 
la ASTRA.

Unități moderne și 
rentabile

Dt i pe uns.tmblui c-,, 
tea comerciala A.'/IRA 
are o activitate decsi-bit 
labilă, totuși in mod firi 
le unit.Ui ale ei reușesc să se 
mențină in fruntea topului ren
tabilității. Nc face plăcere sa 
con■••mn.ini aceste unități 
produc 
f.ci;: 
Vi> '.< ri.i 
dil'.a de 
nr. A, 
unit n.
l.iric 
N 
Un ’ iți 
nu ■rit 
.= .1 Ma. • 
M.,:; l’a 
pr .m 
diif . Te. M 
tr >, A i'ira 
p'.inu și 1’. Jv’tșc'i. 
1ri u u. iri'.- miim i 
lui din mag iz'nc. condir.er- 
luat O scrie d< 
re . maga.’inel.ii: cu e re eb. < triț- 
nice dc marrat. cu cint.ire elec
tron ce, mijloace cu care 
C notate in ecurt timp 
mag izinclc " . i î'.ii. I»e 
la ni-, ciul s< cii tații sc intenția* 
ncazâ in perioada i rmătoarc și 
alte dotări, moderni,ari ți igie
nizări, pentru ca intr «desar mo
rb rnit ifca s.'i |,atrun'la peste tot, 
știut fiind faptul <ă prin mij
loace moderne sc asigură șl un 
grad mii in.ilt dc r» nlabilitate.

S< iciet.i
l.U[ oi 

de rt n- 
esc unc- 

unit.ui ale ei reușesc să

o buna parte din b. ne- 
. or IU, crmdusâ 

ia <r .i, unit. nr. 17,
■ *<al.di i Bugnar.
• .adusa dc E’ a

1, < ond g 'ă ilp 
(mutata tic irind

n i). I.ii faptul cu 
sînt fruntj/.’. un

i vine d> leeațijoi: 
U, Ni'i>l.io

Iffn, Al. .a Virg.nia, 
'r'.i.naiului de con- 
>i l'icr i. M !• ia K i- 

n i. An i C im- 
I ,r pen- 

pfcr-oniil'j-
.i a 
dolu-

Je 
con- 
un:t. 

B.nab |
Aurie i 
intr un 

acest J 
mare 
Mir

ii.ui.i.

mă'-mi de

vor 
toate 

altf 1,

I

ASIRA S. A. Lupeni este singura
societate comercială, care pe baza rezultatelor 
economice a procedat la indexarea salariilor, 

conform hotărîrii guvernului, cu 23,1 la sută, fată 
15,3 la sută cit era prevăzut, pentru că într*adevăr 

consiliul de administrație ține la oamen ,

Cifra de afaceri — continuă evoluție
Deși începutul a fost mai greoi, 

ca orice început, A.stra și-a 
trat in rol 
dc la luna 
au inccput 
lucru este 
calcul cifra 
ții, ce a cunoscut o evoluție as
cendenta. depășind cu mult pro
punerile lunare pe care condu
cerea și le-a făcut.

Chiar dacă unii gestionari, do
rind s’i treacă la o formă de 
privați are au micșorat voit sto
curile ti’ marfa, păgubind socie
tatea, ci -orintlerea lor de socie
tate a condus în mod direct la 
rentabilizarea societății. Astfel, 
din septembrie, luna cind aceș
tia s-au desprins, cifra de afi- 
cci i a crescut de la 110 la 140 
la sula, fapt ce a creat posibili
tățile fin mci.ire necesare plății

in- 
rapid, demonstrind 
la lună că afacerile 
să meargu și acest 
vizibil dacă luăm în 
de afaceri a societă-

salariilor negociate pe scama 
dezvoltării activității pînă in 
procent de 120—170 la sută. Ba 
chiar și in cond.țiile în care so
cietatea nu și-a realizat cifra 
de afaceri propusa, rezervele sa
le financiare au permis plata 
integrală a salariilor, dovadă că 
societatea are in principal in 
vedere grija fața de oamenii săi.

Dc altfel, această grijă se înte
meiază pe continua preocupare 

pentru creșterea volumului de

desfacere al societății, 
criteriu de apreciere a 
dar și singura sursă 
a beneficiilor. Și existînd acest* 
beneficii consiliul de 
trație a luat hol-irirca 
juta oamenii soc.etății 
te situații de necazuri
prilejul unor evenimente majo
re din viațj familiilor acestor*. 
Un lucru cit se poate de bun 
ce pune încă o dată in cvidcnțâ 
grija pentru oamenii societăți^

singurul 
munHi, 

de creare

ajmlnivi 
de a 3- 

>n diferit 
sau ea

LARGĂ A U T O N O M I E
— dialog cu dl. (.HEORGIIE Ml REA, 

directorul societății —
— Domnule director, in fie! hr< dimineața sinteți in riț. ana 

mai'azin lor societății. De CC l
— Cr<d că prezența mea in fiecare dimineața la prima oră 

pc r< țea este un lucru b'.n. Numai așa pot cunoaște exact ceea 
ce conduiiH-a societății poate face pentru ca magazinele să fie 
cit mai ren bile. Este dacă vreți o sondare a cererii de marfă a 
populației, pe baza căreia noi nc luăm .măsurile de aprovizionare 
pi n'.ru perioada următoare. Vreau să știți că noi, conducerea so
cietății lăsăm o larga autonomie de mișcare magazinelor noastre, 
'hi cons rliT.im in act lași timp că numai o cunoaștere amănun
țită a realităților d;n rețea pe seama căreia putem interveni pen
tru i
"pm i
tone 
porc • 
mult

i da ajutorul necesar. Să vă d.m cîteva exemple. Noi desfa- 
in fierari- saptamină in medic: 5 tone carne de pasăre, 
dc pr<-pnr,ilc din carne, 60 000 buc. ouă, 

•■i vită i alt b-. D ir < \i--ta perioade < md 
și numai prezența pe rețea ne conduce 

pcrio.irlr, ..j .(tunc. supliment ,m cantitățile.
— Știm că personal ați fost in țar ij și 

tante cant '.iți de marfă. Caro esb- secretul
— Este simplu. Noi avem contracte cu 

se derulează normal. Dar nu ascund nici faptul ca dintre furni
zori, cei rr.al mulți Îmi sint prietini personali sj mă solicită -• i 
mec? cu. N-am stat nieiod. ta pe gintlmi. M-am urcai pe mașină 
sau pe tron - i am plecat, iar r. zullatu) d plas rilor sc rcgăse<‘e 
In cantitățile do marfa pe caro Je-arn adus, lai erori c;i nici unul 
d ntre noi nu trebuie să no ferim dc implicare, dacă act istă 
implicare poate aduce r'zidt ifo financiare. Una c să tr ib zi în 
baza moi conți act și ilta e să tr it< i afaceri dc la prieten la 
pri ti n. E num.ii dc cistig d.

— Totuși 
ționat'’.

- Lira și 
<o in țc mai 
laptele, un- ori cu pimra, 
n, i sortimente. I a f< 1 avem problem'- cu uleiul. D.ir sperăm ca t >- 
I i i Ic vom rezolva intr un fel, deși repet, noi nu av< m nc .iz irl 
d- it eu aceste produse subvenționate.

— fum re/ohati problemele cr se invcsc in societate ?
— Slin nn lutru. Munca este muncii 

facem C.'inc gr' .e,to c pedepsit, cine are 
Noi im menținut persr.naiul în proporție 
nm făcut acest lucru <m si pretenția ra 
Și. de regulă, oamenii an înțeles și drept 
n ■ .stro financiare. A’t.i «.

nu spun nn 
pilim sj n<i

la

10
2 tone carne de 
putem desfaci m d 
localizai c<i acestor

nti contractat jmpor- 
?
molți furnizori și ele

n

1 n
cu

•■ecr-t Ansfr produ o se produc 
o șina noastră că avem probleme

ii unl'il. cu brinz Im te si alic a .rm --

și toți fr< linie s,', ne o 
inițiativă ești st,mula’, 
dc 99 la sută, dar dacă 
fiecare sâ ne înfeleat’ă. 
dovada stan rezult.ib le

In oricare zi
S.A. LUPENI, 
Liliacului nr.
93-560739.

puteți contacta S.C. ASTRA 
la sediul său de pe Aleea 
2. Telefon; 93-560766;
Fax : 93-560740

SUPERMARKET, LA LUPENI
Intenția cea mai laudabda, dar 

in același timp .și cea mai impor
tantă a Societății Comercial? 
ASiRA Lupeni o constituie, iară 
îndoială, înființarea unui SU- 
PERMAIIKET in orașul l.up.m. 
Este o Idee mai veche a con 11- 
cerii firmei și in special a di
rectorului societății, pentru care 
există o orientare clara, urmind 
ca in anul viitor sa se găsească 
resursele de disponibilizare a 
fondurilor necesare.

Di ocamdată, exista orientare 
asupra spațiului pe care să se 
construiască acest siipcrmagazin. 
a cărui existență va veni și mai 
mult in sprijinul populației ora
șului pentru a-i tișiir.i posibili
tățile de aprovizionare.

• treie
ra za 
ofe- 

p< ntru 
să in-

De altfel, nu e nici un secret 
faptul că pentru realizarea unul 
asemenea magazin de mare im
portanță este nevoie- de o cola
borare fructuoasă între 
tățile comerciale de pe 
orașului, ASTRA Lupeni 
rindu-și disponibilitatea 
acest ’J-icru, ce ar trebui
tereseze toți factorii cu pusibrti- 
tați din oi aș. Tot ce sc face, »c face 
în interesul oamenilor ți este bine 
ca pentru oameni orașul să fia 
receptiv și dispus la un efort 
financiar, după posibilitățile 
xist'-nli’. Acest supe rm.ir ket 
presupune a fi un 
care cel iteanul 
ce are nevoie 
narea sa

șapazin 
sa r .scasca 

p. ntru

e—
>0 
în 

tot
aprovizio-

ASTRA S.A. OFERĂ:
Societatea Comercială ASTF \ Lupeni oferă din stoc 

eu gros mărfuri de cea mai bună/ calitate, in condiții a- 
v anta joase de pieț și intr-o bogată gamă sortimentala.

i!n amănunt esențial, cantitățile dc marfă contrac
tate prin \STR \ S.A. Lupeni de alte societăți comerciale 
ori agenți economici au asigurat și transportul < ii mij
loacele auto proprii societății.

Puteți contacta in orice moment conducerea •iiictâții 
pentru a vi se livra orice cantitate do marfă pc care <> 
solit itați. Nu ezitați. Cu cit o contactați mai repc’e <u 
atil mai bine.

• ~~~ f • *

Pentru copiii ort ani
Cu puț n I mp în urmă. ASIRA a J ,n'ăt un apel către to ite 

letățilc comerciale din oraș pentru a și face din vreme comen- 
Par,l.',c fl" Crăciun, funcțip «le numărul dc copii. 

, . ..............   pentru jiorto-
eale. Umane și nl'c prodii c specifice cu furnizori din țară și de 

do produse

ASTRA are contractate comanzi pentru dulciuri, 
e ' 1 ----- '
pi te hotare, avirflrl posibilitatea să aducă astfel 
p< n‘ru toți r.->],.,i T ufxni Tini.

Nil nifati • Comenzile dnmni-a'.oa-.tră pot fi 
ASIRA f lipi ni pină la 1 decembrie <| onorarea 
Ută

Regină realizată fie

Gheoiglie CHlRVASA

si

Dorcl NEAMțU

Șl In acest ăn, la fel cum a 
fivul și tn anii din urmă. Socie
tatea Comerciala ASTRA Lupeni 
cuprindo In gîndurilc sale și co
piii necăjiți ai Lnpcn ului. Se 
.știe că Pomul de Crăciun sim
bolizează de regulă o lume a 
abundenței, a cadourilor pentru 
toți copiii lumii.

Și cum in orașul Lupenj sini

I’omi.l 
tlo.ii o 

AS I HA 
obicei 

oi j’.inia 
pro.

p ntru 
alin bu- 

• Ui’

mulți copii pentru rare 
de Crăciun reijrezinta 
sptt anța nep ilpabila, 
Lupeni, conform unui 
ce s-n încetățenit, va 
și în acest an din rcsui se 
prii pachete cu cadouri 
acești sărmani < pii, a i 
curii-, tn astfel dc cazuri 
incomensurabilă. Așa a fir t 
acum doi ani.
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PUBLICITATE
Direcția Județeană Hunedoara 

a Agenției Naționale pentru 
Privatizare și Dezvoltarea 

întreprinderilor mici și mijlocii
ANUNȚĂ:

Au mai rămas numai 7 zile calendaristice pînă la în- 
cheieiea distribuirii carnetelor cu certificate de proprietate.

ATENȚIE I
Cetățenii români, cu domiciliu] în România, care au 

împlinit 18 ani pînă la 31 decembrie 1990 și care nu și-au 
ridicat carnetul cu certificate de proprietate pînă la 27 
noiembrie 1992 pierd acest drept, prevăzut în Legea pri
vatizării societăților comerciale nr. 58 1991.

Societatea Comercială
Rom. OIL - S.R.L. 

Petroșani
în calitate de reprezentanță unică în Valea Jiului a

S.C. ELLCTROCONTACT — S.A. Botoșani, vă pune la

dispoziție echipamente electrice și piese de schimb,

după cum urmează I

Apar.itaj antigrizutos; Aparataj pentru mine norma
le; Aparataj antiexploziv; Comutatoare cu came ; Prize 
cu fișe | Aparataj de comandă, semnalizare și derivație ; 
Controlere; Limitatoare de cursă; Limitatoarc de turație 
centrifugale tip „LliVIICRON**; Microîntrerupătoare cap
sulate ; Separatoare și întrerupătoare; Aparataj clectri» de 
instalații; Aparataj cu destinație specială; Limitatoare in
ductive ; Aparataj optoelectronic; Aparataj electronic cu 
destinație specială; Aparataj electronic pentru îmbunătă
țirea microclimatului; Transformatoare; Tablouri capsu
late; Tablouri de apartament; Tablouri și echipamente e- 
leclricc pentru mașini-uneltc; Tablouri de comandă pen
tru aparate de sudură și grupuri electrogene; Dulapuri de 
automatizare pentru poduri rulante și macarale; Dulapuri 
de automatizare pentru cazane; Tablouri și pupitre de 
comandă, distiibuție și automatizări; Presgarniluri; A- 
parataj di\ ers.

Nomenclatorul de produse vă stă la dispoziție, la 
sediul firmei noastre-

Adaos comercial practicat =■ zero.
Contactați-ne Ia telefon 515511, lelefax 515893 sau 

la sediul societății in Petroșani, str. I.ivczeui, nr. II (lingă 
I’ECO).

Sintcni șansa dumneavoastră de a vă aproviziona 
ieftin și operativ, (factura 817)

WICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

SOȚUL urează dragei lui Rebeca Zaharia, cu ocazia aniver
sării zilei de naștere, sănătate, fericire și „La mulți anii . (5837)

PENTRU Rebeca Zaharia, la aniversarea zilei de naștere, 
multe flori, sănătate și „La mulți ani !“. Socrii. (58^0)

FIICA, ginerele și nepoții urează dragei lor 1 ULOP ELlbA- 
BETA, cu ocazia zilei onomastice, multă sănătate și tradiționalul 
„La mulți anil“. (5834)

VINZAR1
VIND Fiat 600, stare foarte bună, cu piese de schimb. Tele-

VIND Dacia 1310, an fabricație 1990. Telefon 545120, 543262. 
(5826)

VIND en-gros sucuri, ciocolată cu alune și IFA, 6,5 tone. 
Adresați : S.G. „Suciu“, Lupeni. (5824)

VIND casă, grădină mare, satul Sinpetru. Informații: Hațeg, 
telefon 770725. (5827)

VIND instalație de gaz pentru mașini și Histodil, medicament 
pentru tratarea ulcerului. Telefon 570510. (5831)

VlND urgent, preț negociabil rulotă tip turist și Volkswagen. 
Petro-ani, Aviatorilor, 14/13. (5832) w

S.C. VINFRA IMPEX S.R.Ii. vinde: apartament 2 camere, 
confort I, oraș Petrila, preț 2 100 000; apartament 3 camere de
comandat cu garaj — 3 600 000. Informații: Petrila, Măgura, 9/1. 
(5838)

DIVERSE
Soc. Corn. „G & F“ Petroșani, angajează barman, virsta ma

ximă 25 ani. Informații: la sediul societății, str. Independenței, 
nr. 37 (lingă școala nr. 6) după ora 18. (5737)

MAGAZINUL ABO din Petrila angajează prin concurs lucră, 
tori comerciali. Concursul va avea loc duminică, 22 nov. 1992, 
ora 12 la sediu. Relații, la magazin. (5821)

FIRMA AUTORIZATA S.G. PRESTO — TORENTE S.R.L. 
vă oferă: TV alb-negru; TV color KITT, diag. 51, garanție 0 
luni; TV color ZASS, diag. 51, garanție 1 an; copiator (xerox) 
secretary II, format A4; firme luminoase, cîntare electronice, 
instalații de pom electrice, jocuri TV, calculatoare, radiatoare, 
jucării, detergenți, săpunuri, frigidere, mașini de spălat (Alba Lux 
il). mături, găleți de plastic, rezistențe, garnituri de pat (Damasc), 
confecții. (5839)

OFERTE DE SERVICIU
CAUT femeie îngrijire copil 2 ani. Petroșani, 1 Decembrie, 

bl. 122, sc. 1, ap. 15. (5836)

PIERDERI
PIERDUT legitimație periodice nr. 917, eliberată de U.T. Pa. 

troșani. O declar nulă. (5830)
PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Ștoîu N. Constan

ța, eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (5828)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Prodan Ton, eli

berată do E.M. Vulcan. O declar nulă. (5835)

COMEMORĂRI

SE împlinesc doi ani de cînd m-a părăsit iubita mea soție 
MA.TDIK- TRMA

Nu te voi uita niciodată. Soțul Karoly. (5812)

SE ÎMPLINESC 3 ani de cînd un destin crud și nedrept a 
curmat viața celui care a fost

RAKOVSZKY FUNEST
Cu aceeași durere familia îl plinge și îl readuce în memoria 

celor ce l-au apreciat și iubit pentru calitățile lui excepționale. 
(5693)
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PUBLICITATE j
Firma Exigent S.R.L. I

Import - Export j
cu sediul in ’l'g. .lin .

prin reprezentantul IVAN CONSTANTIN, Petroșani, str. Șt. O. 
losii, bl, 112, sc. 3, ap. :)8

ACHIZI ȚIONEAZĂ MANATARCl I SCATE — I (100 lei/l<g, 
in orice cantitate CU PLATA PE IOC. (5828) |

SCORPION
Deși aparent suferiți o inii în

gere, avantajul dv. devine consis
tent spre sfirșitul zilei,

SĂGETĂTOR
Deplasarea dv. este in esență 

o aventură, cu o notă de plată 
deloc neglijabila.

CAPRICORN
Șansa reabilitării dv. atîrnl 

de un fir de păr... blond.
VĂRSĂTOR

Aveți ocazia de a vă arăta a- 
devărata valoare, prin compara
ție.

PEȘTI
Flerul dv in descoperirea intri

gilor de culise nu se dezminte 
nici astazi...

BERBEC
Tur de forță, in compania u- 

nui „alergător de cursă lunga“
TAUR

Sinteți cooptat(ă) într-un „joc" 
cu finalitate indecisă.

GEMENI
Ziua scadenței pentru o dato

rie contractată într-o zi tulbure 
a sosit.

RAO
Ruptura pe care ați dorit-o 

bruscă începe să îmbrace altă 
formă, mult mai dureroasă.

LEU
Vă pierdeți capul... printre hîr- 

tii.
FECIOARA

Așteptarea cu îngrijorare a 
celor ce vor veni vă stimulează 
în activități „domestice14,

BALANȚA
Durerea dv. nu e în piept, dar 

e pe aproape...

PROGRAMUL 
rv.

VINERI, 20 NOIEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na-, 

ționale din Republica Mol
dova. Tclematinal.

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

GOANA DUPĂ AUR. 
(SUA, 1925).

11.50 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 to i
15.10. Centenar Paul Al'i
15.25 Preunivcrsitaria,
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiunea in limba ger

mană,
18,00 Documentar științific.
18.30 Divertisment muzical-core- 

grafic.
18.15 Trofeul „Carpați" la hand

bal masculin: România — 
Rusia (repriza a H-a).

19.15 Viața parlamentară.
19,15 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial.

DESTINUL FAMILIEI HO- 
WARD. Episodul 48.

21.45 A venit toamna!
22.20 Gong!
22.50 Top 10.
23.25 Actualitiiți
23.10 Intilnirea de la miezul nou
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