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Supărare mare le Senat
Din protestul vehement 

unor senatori in legătură 
moțiunea de 
Național Sindical am aflat 
stupoare că problemele 
i-au determinat pe acești 
meni de bine să organizeze 
miting .și un marș nu sint 
bleme sindicale. Pe un ton au
toritar, sindicaliștii au fost sfâ- 
tuiți să ia bine seama la ceea 
ce fac, să se ocupe de proble
mele lor, adică de stringerea co
tizațiilor, lâsind deoparte orice 
fel de revendicări, pentru că în 
etapa actuală ele au caracter po
litic, și poate primesc chiar 
culoare electorală.

Cu uimirea firească ce 
încercat și de această dată, 
întotdeauna cind e vorba de o 
lecție a tinerei noastre demo
crații, am recapitulat amintitele 
revendicări care i-au supărat 
atit de tare pe domnii senatori. 
De fapt ce probleme îi frămîn- 
tă pe sindicaliștii HNS ? Inflația? 
Dar asta nu e problema lor I

al 
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protest a Blocului 
cu 

care 
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pro-

Nu e 
că altfel 
„turn de 
tare care 
caliști ar

nici a Senatului pentru 
în acest confortabil 
fildeș", vocile autori- 
i-au certat pe sindi- 

fi luat atitudine încer-

și o

m-a
ca

Judecind Iară, prejudecăți și 
patimă evenimentele politice ac- 
tua,e din țara se poate constata 
o anumita creștere a febrei pre
electorale. După îndelungate ter
giversări a lost stabilită data a- 
iegcrilor genei ale — 26 iulie a.c. 
Adoptarea acestei decizii in Ca
mera Deputaților poate fi pusa 
in legătura, Iară doar și poate, 
cu presiunea făcută de sindicate. 
Incepînd de luni 1 iunie, sindi
catele din Blocul Național Sin
dical au organizat in Capitală un 
miting de protest, solicitind ur
gentarea alegerilor generale ca 
o condiție necesară pentru asi
gurarea stabilității economice. 
Stabilirea datei alegeri
lor generale simultan cu cele 
prezidențiale a dat cîștig de cau
ză par.amentarilor situați de par
tea celor ce înțeleg că a sosit 
momentul să fie pus mai presus 
de a'fe considerente interesul 
național.

In acest context, pe eșichierul 
jocului partidelor politice se fac 
tot felul de mutări In căutarea 
Clștjgului de prestigiu In rindul 
electoratului. La Poiana Brașov 
a avut loc primul congres al 
Partidului Național Liberal — 
Aripa Tînără, in cadrul căruia 
principala decizie este de a-și 
urma drumul electoral indepen
dent, de a nu adera la Conven
ția Democratică. „Nu se pune 
problema aderării la Conven
ția Democratică, a spus domnul 
Călin Tăriceanu, In cuvintul său

cind să stopeze pe cit se poate 
evoluția unor prețuri. Șomajul? 
Păi nici asta nu e o problemă a 
sindicatului, de ce se obosesc, 
căci și așa nu o rezolvă 
meni ?! Starea economiei ? 
fim serioși, sindicatele nu
competență, nu au specialiști. 
Cit privește organizarea și des
fășurarea alegerilor, cu atit mai 
puțin trebuie să-i intereseze pe

ni-
Sa
au

membrii de sindicat. E un a- 
mestec în treburile 
lui. Dacă ridici problema 
nomiei, e un alt amestec 
treburile executivului. Iar 
majul și inflația, fără supărare, 
dar in condițiile unei democrații 
aflate la început de drum, sint 
amestecuri in... drepturile omu
lui.

Deci, să recapitulăm. Cind mi
nerii — dar nu numai ei — au 
protestat pe tonul cunoscut, se
natorii au fost lezați în dreptu
rile lor și i-au certat din, să 
admitem, tumul lor de fildeș. 
Cind alți oameni de bine care 
au organizat cel 
marș de protest, au înaintat 
moțiune de protest, senatorii 
fost de asemenea afectați.

concluzie, pe acești aleși

mai civilizat 
o 

au

I
1

In
între aleșii neamului să nu-i a- 
tingi nici cu o floare. E un ma
re sacrilegiu 1

Fragilitatea alianțelor
la Congres decit In condiții de 
egalitate cu ceilalți". Pe de altă 
parte, în ceea ce privește pro
gramul politjc, PNL-AT s-a situ- 
a: drept un partid de dreapta 
in pofida unor controverse ale 
delegați lor la Congres.

I
< i
l1
I

ta tea idealurilor democratice ale 
FSN de după 22 decembrie 1989. 
Conferința a stabilit o strategic 
economică proprie. Pornind de la 
ideea că reforma în stadiul ei 
actual trebuie să fie ajustata, in- 
trucit terapia de șoc n-a dat re-

Reține atenția In mod deosebit 
Conferința organizației din Bucu
rești a Frontului Democrat al 
Salvării Naționale, care s-a situ
at net spre stingă democratică. 
Delimitindu-se fără echivoc de 
FSN și revendieîndu-și continui-

zultalele scontați' dp orientarea 
pro-Roman, sint stabilite citeva 
direcții de acțiune care merită să 
fie menționate : Industrja româ
nească este capabilă de competi
tivitate. Ilclehnologizarea nu tre
buie să cuprindă întregul aparat

Casa de cultură va cunoaște 
miine, din nou, bucuria co
pilăriei. Incepînd cu ora 16, 
in sala mare iși vor da întîl- 
nire exuberanța, candoarea, 
muzica, desenul arta plastică, 
dansul, cultura. Totul sub

semnul binecunoscutelor, de 
acum, cuvinte „TIP-TOP,
MINI-TOP". Vor concura e- 
chipajele școlilor calificate 

după semifinalele care au avut 
loc la sfîrșitul lui mnj. Indi
ferent de cîștigători. bravo 
tuturor! Bravo și dascălilor 
lor, după cum se cuvin mul
țumiri organizatorilor — Casa 
de cultură din Petroșani — 
și sponsorilor pe care ii vom 
cunoaște și noi, tot azi. (Al. II.)

Prinde 
orbul, 
scoate-i 
ocnii !

A apărut în ziarul nostru 
nota „Urmăriți, prindeți, și 
arestați!"

E adevărat, Constantin Mă- 
nesc a fost invitat in Germa
nia, împreună cu prietenul 
său Dumitru Alionesc. Și. cum 
prietenul la nevoie se cunoaș
te, Dumitru Alionesc i-a tras 
clapa lui Măncsc. Mai preci , 
ei trebuiau să împartă o da
torie de 500 mărcj pp care 
trebuiau s-o achite cetățeanu
lui Crausam Iosif.

prixluctiv. Privatizarea este indis
pensabilă, dar nu exclude inter
venția statului acolo unde este 
necesară subvenționarea sau di
rijarea unor activități economice 
de jnleres național. In agricul
tura să fie avantajate formele a- 
sociative. Ca program politic. 
F DSN se declară un partid al 
tuturor păturilor sociale...

Se discuta despre o posibilă 
platformă politica de centru-stin- 
ga, din care să facă parte Par
tidul de Uniune Națională a Ro
manilor, Partidul Național Agrar, 
Partidul Romanța Mare, in ju
rul ideii de „Partidă națională".

Pentru a-și mari șansele, unele 
formațiuni politice s-atl grăbit să 
anunțe candidații proprii la pre
ședinția Republicii. Conferința 
FDSN a aprobat o propunere de 
susținere a candidaturii domnu
lui Ion Iliescu la realegerea în 
funcția prezidențială..-.

Se fac și sc desfac alianțe po
litice. Se anunță intenții bune, 
ademenitoare, in fața unui elec
torat divizat și dezorientat, care 
s-a manifestat la ultimele ale
geri prin indiferență și absen
teism.

Animate de cele mai bune in
tenții, partidele poljticc care 
și-au dovedit viabilitatea Iși 
șiling rindurilc în jurul unor p- 
li.irițe care se pot dovedi fragile, 
dar și indubitabile hi viitoarele 
alegeri.

Vlorel STRAI’T

Manesc a venit in România 
și a achitat partea sa rudelor 
cetățeanului german. Alionesc 
insă a rămas prin cele strui- 
nătățuri și s-a făcut că plouă. 
Și, cum în Germania e greu 
să găsești un momirlan de la 
Iscroni, păgubașul suflă în 

degete. Practic, Măncsc și-a 
pl. tîl partea «a de datorie. 
Cealaltă jumătate (250 de 
mărci iiibuie s-o plio.s.'ă 
Aljpnesc. Așa că domnul Crau- 
sam poate să prindă orbul 
și si.-j scoată ce n-«.re. Adică 
ochii. Petele de pe obraz ori
cum np i le poate scoate.' 
Sc-aude la Iscroni ? (M B.)

„NAVE l iȘI li 
| HUILE?' 
| varianta Ligii
) Nemulțumita de punctul de

vedere al TVR, față de succesi
vele deplasări ale minerilor la 
București, exprimat in serialul

1 „Navetiștii huilei", Liga sindica
telor miniere Valea Jiului inten
ționează sa scoată un alt film, 
in replică, folosind „aceleași 1- 
magini" (după cum s-a exp. imat 
domnul llie Torsan, la o recen
ta conferința de presa), dar 
cu alți „specialiști". Pe care, 
deocamdată, nu-i arc. Aviz u- 

i maiorilor. ț.Șt.C )
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— Vă propunem, domnule pri
mar, să începem cu cea mai 
mare problemă a orașului...

— Deci, cu canalizarea. E, la 
ora actuală, o problemă deosebit 
de dificilă. Avem forța de mun
că necesară și am început lucră
rile, dar descoperim mereu noi 
dificultăți in sensul că unele blo
curi nu au nici racordurile între 
ele și nici cu canalele colectoare. 
Am stabilit un program de lu
cru pentru toată perioada lunilor 
iunie — octombrie, program ce 
cuprinde inclusiv desfundarea 
subsolurilor de blocuri inundate.

— Deci, forță de muncă aveți 
Vă lipsește totuși ceva ?

— Avem forță de muncă a- 
vcm materialele necesare, iar de 
rurind, dl. Aljc, președintele Con
siliului județean a promis că ne 
va ajuta și cu ceva fonduri bă
nești. In intenția noastră este 
să urgentăm acest program, să 
coordonăm cit mai bine lucrări
le așa incit să le terminăm în 
timp util.

— Ce străzi sau cartiere din 
Vulcan sînt mai afectate de a- 
eps-t necaz ?

— Toate. Ceva mai mult car
tierul cunoscut sub numele de 
„Da lins".

— Ar fi posibjl ca lucrările să 
nu fie terminate pînă la începu
tul iernii ?

— Nu.
— Alte probleme ?
— Am început lucrările <Jc re

parații la drumuri și artere de 
circulație. Mai avem mici por
țiuni pe care le vom termina cit 
de curind. Dacă timpul ne ajută, 
în următoarele săptămini avem 
în vedere și reparațiile la terase-

CONVORBIRE CU DOMNUL 
ING. OVID1U AVRAMESCU, 

PRIMARUL ORAȘULUI

VULCAN

le și acoperișurile blocurilor. Du
pă cum știți, e vorba de lucrări 
care s-au repetat de multe ori, 
în anii trecuți. Ca să le asigu
răm calitatea necesară și întrucît 
nu le putem executa numai cu 
echipele RAGCL, vom face apel 
și la contribuția locatarilor din 
blocur*. mulți dintre ei fiind me
sei iași pricepuți și destdînici.

— Primiți sprijin și din partea 
unităților din oraș ?

— Avem o colaborare foarte 
bună cu sindicatele șî unitățile 
economice, sîntem sprijiniți de 
cele două exploatări miniere. 
Vulcan și Paroșeni, de prepara-

ție, termocentrală, chiar și din 
Lupeni sînt unități care se im
plică în executarea unor lucrări 
de importanță socială.

— Cum apreciați rețeaua co
mercială a orașului Vulcan față 
de alte localități din Valea Jiului?

— Cred că stăm mai bine în 
prr'ința spațiilor. Bine ar fi să 
le asigurăm și o aprovizionare 
acccvată. Avem spațu frumoase 
și suficjente, dar avgm și multe 
cîrciumi dughene, chioșcuri, do
meniu în care va trebui să fa
cem ordine. Împreună cu Consi
liul primăriei am început să ne 
ocupăm de acest aspect prin 
prisma rostului lor economic, dar 
și social, ca și prin prisma as
pectului urbanistic.

— Credeți că s-au făcut gre
șeli mari în acordarea spațiilor 
comerciale ?

Sînt două aspecte în acest 
sens: s-au făcut greșeli pentru 
că unele unități nu au întrebat 
pe nimeni și au acordat spațiile 
după libera lor apreciere. In 
alte cazuri, s-au deschis unități 
în spații particulare fără consul
tarea cerințelor. Așa s-a dezvol
tat o rețea în care predomină a- 
limentația publică. Cert este că 
în noile condiții de lucru, mă 
refer la cadrul creat prin alege
rile pentru primărie, avem în 
vedere să reparăm unele greșeli 
să asigurăm un oraș cu un flux 
comercial corespunzător.

Ion MUSTAȚA

PET R 0 Ș A NI Dar locatarii?

VA
ÎNVINGĂTOARE

A. P. C.

Dl. .Ștefan Chițcscu, președintele APCA (de-acum mai toți 
știu ce înseamnă asta), a expediat redacției o nouă scrisoare. O 
chestie interesanta: omul a expediat-o în 26 mai (ștampila poștei 
din București), iar la Petroșani a ajuns după 2 zile, deci în 28 
mai (ștampjla poștei din Petroșani). La redacție, adică la noi, pli
cul a poposit în... 3 iunie 1 Nu mai comentăm (că tot degeaba).

După ce descrie atmosfera din sala în care, la 25 mai S-a 
judecat, la Curtea Supremă — secția contencios administrativ — 
„Procesul autoturismelor", dl. Chițcscu scrie că: „președintele
completului de judecată, dl. Ovidiu Zărnescu, a comunicat că 
pronunțarea va fi făcută pe 9 iunje a.c., orele 14, în aceeași sală".

Odată comunicarea făcută, a urmat „o defilare" a celor pre
zinți dc askî dată, la Guvern, unde au fost primiți de d-nii “ 
trescu Constantin și Atanasiu Crișan, inspectori din corpul 
control al primului ministru. Ulterior, s-a deplasat acolo și 
miniștrii adjunct Miron Mihp lJjji. Acestora lc-a fost înmînat 

de pagini privind situația celor care și-au 
mașina, pentru a constata, mai apoi, că au 
scumpirea autoturismelor. Domnul ministru 
studia materialul depus (o fl promis doar așa, 
— n r.) și că în prezent nu se poate întreprinde

Pe- 
de 
dl. 
un 

depus 
luat 
lc-a 

sâ

material de 35 
banii pentru o 
plasă odată cu 
răspuns cir „va 
scape de ei ? _ ........
nimic decit după apariția hotărîrii instanței de judecată. A recu
noscut că aceasta constituie o problemă care trebuie rezolvată".

In încheierea scrisorii, dl. Chițcscu își exprimă speranța că 
dreptat a va fi de partea asociației, iar ziua de 9 iunie „va deve
ni o ărbatoarc pentru toți cej care au suferit pînă în prezent". 
Evident, bănuiesc că domnia-sa ii are în vedere pe cei care au 
cotizat la APCA. Pentru ceilalți sărbătoarea se amină ceva mai 
încolo.

Cine ești dumneata 
domnule ECU?

Sîntem în posesia a două co
mentarii și a unei traduceri du
pă Expansion" — toate pe 
teme economice — deosebit de 
interesante și actuale, dar sem
nate, pur și simplu, ... „ECU“. 
Nu ne-ar deranja acest fapt, da
că am ști despre cine e vorba j 
oricine poate folosi un pseudo
nim, indiferent de motivele pe 
care le invocă. Totuși, avînd în 
vedere faptul că ne considerăm 
un ziar serios, vă rugăm, dom
nule ,,EGU“, să ne vizitați, pen
tru a face cunoștință, înainte de 
a vă publica opiniile. (Șt.G.)

Gheorghc OLTEANU

Privind înapoi 
și înainte

Smt mulți acei gospodari cai’ 
pinâ jn anul 158'J au fost amă
giți Cu promisiunea că dacă vor 
preda la fondul pieții 1—2 porc: 
vor primi, contra cost desigm 
O butelie de aragaz. Unii dintre 
ei încă mai cred în această șansă 
numatf că lucrurile s-au schimbai 
radical. ,,Fondul pieții"" a fo 1 
dizolvat fără să.i ia cineva Jocul, 
deși unele societăți comerciali' <6 
profij or merita să știm ilcze pe 
cont propriu Creșterea anir.ii'c- 
tor !n zona noastră. S-au s •'•im- 
bat ți primarii, iar coi de astăzi 
au multe motive să plivească 
înapoi cu mînic. Printre „moște
nirile" preluate, care Ic dau b;j 
4oic de cap se află și acoo-rta pro-

cu mînie 
cu speranță

bleina a buteliilor pentru locul- • 
lord din mărginimije orașelor. I 

f'c se poate face? Mai mhit.il 
cineva vechile datorii ale pi imă- 1 
riilor? Cred că în zadar mai pri- | 
viin înapoi, <înd viața c atil. de i 
dinamică. Poate, la sugestia fie- i 
cărei primării, cite-o societate , 
comercială — poate fi si cu rus- I 

14-..4 .................  ..v f: %

II I
stimulente, 1 

■; CU gospo- ’

I

prindere limitata, numai să fie * 
de „profil" — ar prelu i njerne 
ned activități adiicind din nou 
în atenție contractare,) de ani
male. Desigur, pe alte baze c- 
conomice, deci cu alte s 
eventual prin negociere ci 
darul, care să fie întreb.il ec
dorește jn schimb: bani, sau ilari■’ 
Imnuri materiale! (I.M.)

din

Pusă pc fapte mari. Primăria 
orașului Lupeni anunță că „ince- 
pînd cu data de 1 iunie .1992, a-; 
sociațiile de locatari din cartie
rul Bărbâtcni SE DESFIINȚEA
ZĂ în vederea unei restructurări 
și reorganizări". Din cîte am 
înțeles, prima și ultima ” ■ iră

I Uiue-i apara 
I pe brutar ? 
| De mulți ani, un locuitor
’ cartjerul „Carpați" — Petroșani 
| face mult bine vecinilor săi ocu- 
» pîndu-se cu o activitate cit se 
[poate de utilă. Este vorba des

pre o mică brutărie amenajată 
Iîntr-un spațiu care și-a pierdut 

folosința inițială. Vecinii apelea- 
!ză cu toată încrederea la servi

ciile brutăriei, avînd atît garan
ția calității, cît și a executării în 

! termen a comenzilor.
Și iată că deasupra acestei ac- 

itivjtăți utile planează pericolul 
numit privatizare. Mai mulți lo- 

! catari ne-au sesizat telefonic des
pre o iminentă licitație a spațiu
lui respectiv, organizată pentru 

* favorizarea unei activități cu 
’ care ei nu sînt de acord. Cineva 

o fj pus ochii pe acest spațiu și 
ar fi capabil să-1 obțină. Urma
rea ? In loc de brutărie, un nou 
restaurant !

Noi, cum se spune. sîntem 
alături de locatari. De restauran
te nu ducem lipsă, dar o pîine 
bună se coace foarte greu! (I.M.)

LUPENI

I
I
I
I

a acestui program de restructu
rare și reorganizare este înlocui
rea din funcție a unei salariate 
(căzută în dizgrație, pe semne) 
și numirea alteia care să îndepli
nească atribuțiuni de birou.

Cred că locatarii vor rămîne 
uimiți de această practică atît 
de originală a noului primar, jng. 
Gheorghe Abalașe. care semnea
ză dispoziția respectivă. Vasăzi- 
că. asociațiile de locatari se des
ființează, fără ca această măsură 
să fie luată de ADUNAREA GE
NERALA A LOCATARILOR, sau 
măcar a responsabililor de 
curi; de asemenea, măsura 
doptată 1N VEDEREA unei 
tructurări (și reorganizări!) 
ca locatarilor să li se dea măcar 
speranța unui termen do finali
zare. (I.M.)

blo- 
e a- 
res- 
fără

Desen de Zoltan SZABO

CITATE

CALDE ȘI RECI...
• „Ne chinuim să reîncepem 

lucrările la drumul din Aninoa- 
sa", mărturisea primarul orașu
lui, dl. Ilie Botgros. Prefectura 
a dat 3,5 milioane lei. Puțin, 
însă dccît nimic... Pînă cînd a- 
cc.ști bani nu vor intra în buzu
narul Direcției județene de dru
muri și poduri starea actuală a 
drumului cu pricina, va rămîne 
așa cum este, neterminată.

• Dacă în 1991 gospodarii din 
Aninoasa și Iscroni aveau în 
total 605 oi și 214 vite, acum, 
cînd au urcat la pășunatul mon
tan (care-i costă pe oameni ast
fel: 40 lei pentru o oaie și 190

ANINOASA
• Se afirmă (și noi credem în- 

trucit nu putem verifica) că a 
fost eficientă acțiunea dc derati
zare a localității. Efectuată de 
firma „DDD Minaela" din Alba 
lulia. A costat vreo 120 000 lei. 
In perioada verii, care a venit 
deja, se va face și dezinsecția. Cu 
aceeași firmă specializată în a- 
< est gen de lucrări.

• Există intenția înființării. în 
Iscroni, unui centru de desfacere 
către populație a unor substanțe 
pentru distrugerea gîndacilor dc 
Colorado, care iși fac de cap 
prin ciilturjh de cartofi, cariile 
de pomi sau, preventiv, împotri
va manei. Cu aceeași firmă albn- 
.uliană < are i fectuca/A cu* o 
echipă specială, toate stropirile 
cerute de client. .

pentru o vacă sau un cal), pre
cedat de vechiul obîcel de mă
surat, numărul animalelor a 
crescut: aproape 800 oi și vreo 
220 vite. Sînt, deci, oarccari spe
ranțe dc lapte și brînză la pre
țuri, poate', mai omenești.

• In săptămina următoare 
primăria va oferi cetățenilor in
teresați 60 tone tărîțe. Evident, 
conlracost.

• Nicj o perspectiva apropia
ta în domeniul construirii dc 
noi ansambluri dc locuințe. Nu 
sînt bani, este lait motivul cc-1 
auzi peste tot. Pentru isprăvi rea 
blocului CI (apartamente) din 
Iscroni ar trebui 15 milioane iar 
pentru blocul <1 (garsoniere) djn

Aninoasa suma e ceva mal mare. 
17 milioane lei.

• Privatizarea a început și în 
Aninoasa ca peste tot, din sfera 
serviciilor. In oraș sînt 18 între
prinzători particulari.

• In ziua de 1 iunie, de cînd 
a început eliberarea carnetelor 
cu certificate de proprietate, în 
Aninoasa nu s-a distribuit ni
mic. N-a fost nici picior dc om.

• „împreună cu Institutul de 
proiectări IIuncdoara-Deva, e- 
fectuăm un studiu și proiect pen
tru amplasarea garajelor", mai 
aflăm de la primarul din Ani
noasa. Aeolo se poate ..

• l’entru ca blocul F din Anj- 
noa.sa să nu se mai degradeze în
același ritm alert, spațiile au 

fost date întreprinzătorilor par 
ticulari. Sîht, sau vor fi, frizerie, 
atelier foto, înregistrări audio- 
video, producerea și vînzarca pu- 
fuleților, celebru pufuleți care 
,m inundat piețele și tîrgurile.

'I'iboriii SPATARU

mhit.il
%25c3%25aentreb.il
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INCA O PENALIZARE! WORLD CUP ’94
JIUL—UNIREA ALBA 1ULIA 1—0 (1—0). Spectatori circa 

1000; plătitori: 357; teren moale; șuturi la poartă: 25—7; pe poartă: 
II—3; cornerc: 6—2. A marcat: Stăncic, min. 5. In min. 10, Dodii 
a rat «t un penalty. Cartonașe galbene: Gațpar.

Oaspeții, „legați de mîini și de 
picioare'*, cu un minus unu la 
adevăr, chiar amenințați cu re
trogradarea, prin jocul rezulta
telor, au închis jocul cu 6 apă
rători și au blocat contraatacu
rile rctrăgîndu-i pe Sipos șh 
Corpodean din linia întii, lăsind 
doar pe Moldovan sau Mărgi
nean să rezolve la intîmplare 
vreo fază, dacă e... posibil.

Jiul, avertizată de situația ex- 
liderului, a rulat motoarele în 
„crescendo" dominîndu-și copios 
partenerul, dar „derapînd" une
ori. Rcvăzînd caseta, să mai a- 
dăugăm și „reaua credință" □ 
centralului Mustățea, care nu a 
acordat în min. 51 ceea ce se 
cuvenea, la un fault asupra lui 
Militaru, invocind poate, că do
uă penalty-uri într-un meci nu 
constituie un act de curaj, ci 
de slăbiciune — sintagmă ce 
ii crește meritul de a fi avut 
curajul refuzării acestei posibi
lități.

Scorul a fost deschis destul de 
repede, în min. 5, după mai 
multe atacuri la poarta lui Se-« 
liuc. Stăncic a șutat spre poar
tă, mingea a fost respinsă, a 
intervenit Popoviciu, pas acelu

iași Stăncic care, venit in viteză, 
a reluat, sec, din careu modifi- 
cînd tabela de marcaj : 1—0.
La numai cinci minute, Popovi
ciu a fost faultat în careu, s-a 
dictat 11 m, a executat Dodu, 
puternic, dar balonul a trecut 
pe lingă bară, ieșind afară. A- 
cest „moment" avea să lase am
prente asupra reprizei. Combi-

Fotbal, divizia B
națiile nu s-au mai prea legat, 
terenul a jucat destule feste, iar 
atacanții s-au pierdut în driblin
guri, ce nu le-au ieșit nici pen
tru aplauzele tribunei. O mare 
ocazie a ratat același Dodu, min. 
25, venit în careu să-și răscum
pere greșeala, dar șutul lui pu
ternic avea să fie scos în cor
ner. Doar Militaru a mai ieșit 
în față, creînd două bune situa
ții, ultima ratată chiar de el, 
min. 43 — singur cu ultimul a- 
părător a șutat afară. Ghițan a 
respins doar o lovitură liberă, 
în rest, neavînd probleme.

La reluare, gazdele vor supu
ne adversarul unui presing per
manent, menținîndu-1 in terenul 
advers, mai mult de 30 de mi
nute, creindu-și mari ocazii de 
gol, toate ratate ca la antrena
ment. Militaru, cel mai bun de 
pe teren, a croșetat 4 adversari 
și a fost oprit în careu, dar nu 
s-a acordat nimic. Radu șut pe 
lîngă Seliuc, din nou Militaru, 
min. 63 s-a dus pină la gol și 
tot el, min. 89, vrînd să rupă 
plasa a rupt inima tribunei, șu
tul lui fiind blocat în ultima 
clipă. Oaspeții au avut „șansa" 
egalării în min. 80 cînd Bruken- 
tal a executat o lovitură liberă 
de la peste 35 m, șut extrem de 
puternic, Ghițan a trebuit să 
„iasă" din șomaj și să devieze 
în ultimă instanță balonul în 
corner.

Nici un-doi-urile lui Cristescu 
— Radu, Cristea — Popoviciu, 
Militaru — Stăncic, toate fina
lizate cu șuturi pe poartă, unul 
din ele lovind bara, n-au avut 
darul de a trece linia porții, pen
tru a se înscrie pe tabelă o di
ferență de cel puțin 3—4 goluri, 
care ar fi liniștit publicul și 
atmosfera, redînd de fapt, fidel’, 
raportul de forțe.

JIUL : Ghițan — Cămărășanu, 
Gașpar, Dodu, Cristea, Huza, 
Militarii, Cristescu, Popoviciu, 
Radu, Stăncic.

INSULELE FEROE — BELGIA 0—3.
CLASAMENT

1. România 2 2 0 0 12—1 4
2. Belgia 2 2 0 0 1—0 4
3. Cehoslovacia 0 0 0 0 0—0
4. Cipru 1 0 0 1 0—1 9
5. Țara Galilor 1 0 0 1 1—5 0
6. Insulele Feroe 2 0 0 2 0—10 0

Următorul meci 17 iunie; Insulele Feroe — Cipru.

Fotbal feminin
Campionatul European ’93
OLANDA — ROMANIA 1—1 (1—0). Gazdele au condus cn 

1—0 (min. 28), româncele au egalat cu trei minute înainte dc fi
nal (min. 77), prin Adriana Gricore,

CLASAMENT
1. Olanda 3 2 1 0 6—1 1
2. România 3 1 2 0 2—1 4
3. Grecia 4 0 1 3 0—6 1

Ultim wtidă: România — Olanda, la 23 septembrie.
Se călii j pentru turneu) final prima clasată.

Popice
Minerul Vulcan — campioană națională

S-a încheiat campionatul național de popice. Minerul Vulcan, 
care a condus tot timpul lupta, prin valoarea individuală a spor
tivilor săi, urmează să fie încoronată cu titluj de campioană na
țională și să îmbrace tricourile de campioni. Dar iată clasamentul 
final:

Judo SUCCESE PE LINIE
• LILIANA ȘUBA in lotul olimpic pentru Barcelona.
• Locul îl la finalele Campionatului Republican individual 

al senioarelor și seniorilor. • I’rof. ion Cordea aduce rezultate de 
excepție cu sportivii pe care ii pregătește. • AS Jiul l’etrila — o 
forță in perimetrul sportului național/Trei echipe în divizia A: 
judo, lupte libere, popice. • Alte echipe bat la poarta consacrării. 
• Judoka Elisabeta Șanta, locu) V, la egalitate cu vicecampioana 
europeană Sifnona Ricliter.

La Brașov, 28—31 mai, s-a 
scris cea mai frumoasă pagină 
din istoria zbuciumată a unei 
echipe feminine, ce avea să 
cucerească, prin rezultatele el, 
lumea judo-ului, populată pină 
nu demult doar de cltcva „me
tropole" ce aveau, prin statut, 
dreptul la... supremație. Cei mai 
valoroși sportivi și sportive din 
țară s-au înfruntat într-o între
cere în care forța fizică a tre
buit dublată și de una moral- 
volitivă. Duelurile tactice au 
permis strălucirea medaliilor 
doar pe piepturile celor mai 
puternici. Liliana Șuba, compo
nentă de bază a echipei Jiul Pe- 
trila, s-a Întrecut pe sine, lup- 
tind in finală Intr-un picior, ob- 
ținind o medalie ce are strălu
cirea... aurului. Ea a întrecut. In 
limitele categoriei 56 kg, înain
te de limită, toate adversarele 
(eliminind-o și pe campioana cn- 
titre a României, în tururi), prin 
Ippon, In primele două minute 
ale fiecărei Intilniri. Mirela 
l’rodan (Poli Inși), Irinn Cioclu 
(Unirea Iași), Melinda Kael (Vo
ința Sălii Mare) au fost învinse 
cu o tehnică de SjOTO MAKI- 
KOMI, intervenind apoi un ac
cident stupid la piciorul sting,

înaintea semifinalei, Maricica 
Băiuț (Minerul Filipc.știi de Pă
dure) devine și ca învinsa unei 
Voințe de fier, cînd nimeni nu 
mai spera la victoria accidenta
tei. Rezultatul este cu atit mai 
valoros cu cît a fost obținut tot 
prin ippon. A urmat finala. Me
dicii întilnirii recomandă repaos. 
Sportiva cu piciorul tumefiat 
vrea aurul. Nicoleta Moisc (Me
talul Buzău) la fel. Disputa a 
fost aspră. Liliana atacă fulge
rător in primele secunde, dueîn- 
du-și aversara în situație criti- 
că, dar accidentarea sa oprește 
șansa adversarei, care, cîștigă în 
final locul I și medalia de aur.

Devenind vicecampioana Ro
mâniei, Liliana Șuba a fost co
optată în lotul olimpic și dru
mul spre Barcelona nu mai este 
un vis.

■ Judoka Elisabeta Sania, in 
limitele categorici 72 kg, a ocu
pat un meritat loc V, doar o 
neatenție a despărțit-o dc o 
marc și frumoasă surpriză. Ea 
a învins pe F. Ghcorghiu, A. 
Anghel și a pierdut, ajutată de 
un arbitraj părtinitor, bronzul 
la Liliana Oltcanu (Voința Iași), 
clasîndu-se astfel între primele 
cinci sportive ale finalelor.

Pagină realizată de 

Durei NEAMȚIJ
• Minerul Vulcan participă la Cuoa Mondială.
• Aurul Baia Mare participă la . .pa Europei.

1. MINERUUL VULCAN 18 14 0 4 28
2. Aurul Baia Mare 18 12 0 6 24
3. Gloria București 18 11 0 7 22
4. CFR Cluj 18 10 0 8 20
5. Unio Satu Mare 18 9 0 9 18
6. Constructorul Galați 18 9 0 9 18
7. JIUL Petrila 18 9 0 9 18
8. Voința București 18 8 0 10 1G
9. Electromureș 18 6 0 12 J2

J0. Metalul Hunedoara 18 2 0 16 4

Ultima oră
MiINE, 10 IUNIE 1992, EURO *92 

SUEDIA — FRANȚA
JOI, 11 IUNIE 1992, JIUL PETROȘANI, CHEMATA jN FAȚA 

COMISIEI DE DISCIPLINA A F.R.F.

DIVIZIA B 2
REZULTATE TEHNICE: Jiul 1EEL1F Cra 

iova — FG Bihor 2—1; UM Timișoara — Gloria 
Rpșița 1—2; Metalul Bocșa — Aris Arad 5—1( 
Metalurgistul Slatina — UTA 2—2 | FC Dro- 
beta — Chinnia Rm. Vilcca 2—0; CSM Reșița — 
CER Timișoara 4—0; Jiul Petroșani — Unirea 
Alba lulia 1—0; Astra Arad — Metalurgistul 
Cugir 1—2; Gaz Metan Mediaș — GOMPA S) 
biu 3—1.

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE: Gloria Bistrița — 

FC Bacău 2—0; FC Farul — FC Brașov 3—1| 
Sportul Studențesc — Dacia Unirea Brăila 0—1| 
FC Inter — Rapjd 3—1; Petrolul — ASA Elec- 
tromureș Tg. Mureș 2—0; Corvinul — Oțelul 
3—1; Dinamo — Elcctroputere 1—0; „Poli" Ti
mișoara — FC Argeș 2—1, Universitatea — 
Steaua 5—4.

CLASAMENT

Unirea Alba lulia - in greva foamei
După cum s-a anunțat public, echipa dc fotbal Unirea Alba 

Iuji,i <j hotărît să facă greva foamei, în fața Guvernului României, 
a semn de protest la măsurile luate de FRF. Din discuțiile cu 

antrenorii actuali al echipei, după meciul Jiul — Unirea, am re- 
ținut: „Sintem ncvinovați, am depus memorju la prim-minist.il 
și avem avocați care să ne apere drepturile știrbite de tdlim.i 
nolărire a Biroului Federal".

*
Și echipa de fote Ardeleana Alba lulia — divizia B — a f«. l 

penalizată cu 4 puncte, după incidentele din meciul Ardeleana — 
( PL Arad! *

l'n duc) aprig Alba • FRF,

< LAȘA MENI’
1. CSM Reșița 32 19 4 9 j0- 2 1 42
2. UTA’») 32 19 6 7 58—27 36
3. Jiu) Petroșani 32 15 4 13 61—36 34
4. FC Bihor*) 32 14 6 12 65-3b 33
5. Chimia Rm. V. 32 13 7 12 40—34 33
6. Jiul 1EELIF 32 13 7 12 38- 38 33
7 Gloria Reșița 32 13 6 13 48—44 32
8. Metalu) Bocșa .12 14 4 14 45—47 32
9. CFR Timiș. 32 14 4 14 35—16 32

10, Metalurgistul Cug. 32 15 2 15 37—48 32
11. Unirea*’) 32 19 1 12 56—33 31
12. FG Drobela 32 12 7 13 44-47 31
13. Gaz Molan Mediaș 32 12 7 13 48—56 31
14. COMPA Sibiu 32 11 7 14 47—17 29
15 Mel„ Slatina .12 10 9 13 44—46 29
16. Aris Arad .12 12 5 15 41—55 29
17 UM Timișoara 32 9 6 17 31 -67 24
18. Astra Arad 32 5 4 23 31—92 14

”) Echipe penalizate Cil 8 pu nete
') Echipă penalizată eu un punct.
ETAPA VIITOARE; 13 iunie. Glorii Ib.ița

— Jiul IICELIF Craiova; Chimia — FC Bihor; 
CFll Timișoara — Jiul Petroșani; Metalurgistul 
Cugir — Gaz Metan Mediaș; Unirea Alhj lulia
— Astra Arad. COMPA Sibiu — Metalul Pocșai 
Aris Arad — Metalurgistul Slatina: UTA — 
IJM Timișoara; FG Drobola — CSM Roș'ța,

1. Dinamo 31 20 11 0 69—20 bi
2. Steaua 31 18 8 5 58—26 44
3. Universitatea 31 12 11 8 35-24 85
4. „l’oli" Timișoara 30 13 8 9 33—29 34
5. Petrolul 31 14 6 11 35—13 34
6. Elcctroputere 31 13 7 11 38—26 33
7. Gloria Bistrița 31 13 5 13 41-35 31
8. FC Brașov 31 12 7 12 50—46 31
9. FC Inter Sibiu 30 12 7 11 37—38 31

10. Dacia Unirea 31 12 7 12 32—33 31
II. Rapid București 31 11 9 11 30—35 81
12. Oțelul Galați 31 13 5 13 41 35 81
J3. FC Farul 31 13 4 14 35—37 30
14. FC Bacău 31 10 6 15 29—50 26
15. Sportul Stinl. 31 8 8 15 29—42 04
16. FC Argeș 31 8 7 16 16 11 23
17. ASA Electromureș 31 7 5 19 27 |9 19
18. Corvinul 31 5 7 19 31—61 17

ETAPA VIITOARE — 14 iunie ; l’C Bacău *
Dinamo; Elcctroputere — Corvinul) ASA Ele«- 
tromureș — Sportul Studențesc; Oțelul —- Pe
trolul; Steaua — Gloria Bistrița; FC Argeș — 
Universitatea; FC Brașov — „Poli1* Timișoara! 
Rapid — FC Farul, Dacia Unirea Brăila — FC 
Biter Sibiu.

minist.il


«ORI NOI MABȚI. 1 IUNIE. 19M

Regia autonomă de gospodărie comunală 
si locativă Petrosani-Aninoasa• »

ANUNȚĂ
. Organizarea licitației, în vederea închirierii spațiului 

din Pe.ioșani, str. Grivița Roșie nr. 38, Baia Comunală, 
de preferat și cu menținerea profilului.

Licitația va avea loc în data de 12 iulie 1992. ora 10, 
Ia sediul din str. Mihai Eminescu. nr. 15—17.

Cereiile și celelalte documente prevăzute de lege pot 
fi depuse la secretariatul Comisiei de licitație, pîna în 
data de 1 iulie 1992, ora 12. Caietul de sarcini poate fi 
consultat, pînă la aceeași dată, la sediul din str. Mihai 
Eminescu nr. 15—17 — Serviciul Tehnic-Dezvoltare.

Societatea Comercială „ALPIN"
T.A.A.I. SRL VULCAN
ORG XN1ZEAZĂ EXCURSIE

in condiții deosebite, TURCIA — 1STANBUL, 5 zile, 
două nopți cazare, mic dejun, hotel Ylmaz (10 min. de 
bazar) camere cu 2—3 paturi.

Plecarea: 16 iunie din Vulcan.
Autocar — aer condiționat, v'deo-tv. color.
Preț 1 7 500 lei.
Relații: Societatea Comercială „ALPIN** T.A.Ă.I., SRL 

Vulcan, B-dul Mihai Viteazul (Magazinul Tineretului). 
Telefon 70288, între orele 10—13 și 11—17. (2518)

Societatea de asigurări

Alba lulia, str. încoronării, nr. 4 1 B
INIȚIAZĂ

un sistem de întrajutorare financiară pentru populație.
Trimiteți suma de 2000 lei prin mandat poștal, la 

adresa SC „MALIV** SRL, cont 402303036122 Bankcoop 
Alba lulia, cod 2500 si, în aproximativ 45 zile, veți primi 
un ciștig de 6100 lei.

Așteptăm să să puteți bucura de prestațiile noastre!

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE 
CONSTRUCȚII „CONPET" SA PETROȘANI 

cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie nr. 90. telefon 
12150, telex 72526, fax 11152.

EXECUTĂ
in condiții avantajoase și termene garantate:

— lucrări de construcții-montaj;
— prestări servicii in domeniul construcțiilor și insta

lațiilor;
— confecții metalice;
— prefabricate;
—- borduri;
— betoane.

Ol- ERĂ
spre vînzare din stoc, prefabricate (la prețul anului 1990), 
utilizabile la garaje, gospodării anexă, etc.

E ■ =

— MICA\ PUBLICITATE -
ANIVERSARI

CU OCAZIA zilei de naștere, copiii, ginerele, nora și nepoții 
urează scumpei lor mame și bunici, Danciu Catinca, „La mulți 
am (2420)

COLECTIVUL Societății Comerciale IMPEX „Eros" Vulcan 
urează domnului patron Luca Danii, cu ocazia aniversării zilei da 
naștere, un călduros „La mulți ani !“, multă sănătate, fericire și 
mult succes în afaceri. (2550)

VINZAR1
VlND apartament 2 camere, zonă centrală. Informații Șt. O. 

Iosif, bloc 2A/45, între orele 16—20. (2534)
VlND ARO 244, nou, cu motor de Cîmpulung. Informații te

lefon 41176, după ora 17. (2549)
VlND mobilă dormitor, sufragerie hol, bucătărie, TV color, 

frigider, casă. Anton Pann, nr. 30, Petroșani. (2551)
VlND instalație pe gaz, sigilată, nefolosită. Telefon 45581, după 

ora 20. (2533)
VlND apartament 4 camere, parchet, central, Petroșani, str. 

Avram Iancu, la circa 200 m de piață. Preț negociabil, informații 
telefon 41684, după ora 18. (2530)

VlND instalație satelit completă, nșfolosită, marca Wosley 
(Anglia) și Televizor Telecolor, telefon 44158.

VlND Dacia 1300, cu îmbunătățiri 1310, stare bună, preț con
venabil. Telefon 70569 sau, după ora 17 — 70354. (2512)

VlND Dacia 1310, 1983. Relații, Aninoasa, str. Uzinei nr. 11/40. 
(2558)

VlND casă, garaj, curte, Petroșani, str. Bazinului, nr. 10 Te
lefon 41326. (2559)

VlND televizor color STARING și videorecorder TENSA1, 
multiprograme, noi, stare perfectă. Petroșani, Aviatorilor 34/5.(2560) 

DIVERSE
SOCIETATEA Comercială Ovitur SRL Tg. Jiu, organizează 

două excursii în Turcia pe 18 și 25 iunie.
Prețul excursiei — 8500 lei’, cu plecare din Tg. Jiu și 10 500 

cu plecare din Petroșani — Casa de cultură. Relații la telefoanele 
45452 și 44142. (2556)

SOCIETATEA Comercială Mondo-Turism SRL Deva — Filia
la Petroșani (Nord), str. Republicii, bloc 59, parter (lingă Mic 
Gros Librărie sau BTT), telefon 45852, zilnic, orele 7—10 și 17—20, 
sau 41915, între orele 12—16 — prin Katy Kovacs, oferă bilete 
și excursii la alegere pentru petrecerea concediului dv. în mod cit 
mai plăcut și convenabil, cu următoarele prețuri/persoană: Lito
ral (11 zile): Neptun (Tomis) 2750—10 340 lei (fără masă); Mamaia 
(Național) 12 870—20 570 (cu masă); Eforie Nord (Uranus-Venus) 
11 200—18 700 (cu masă); Cap Aurora (Onix) 11 000—15 300 (cu 
masă); Techirghiol (vilă) 4400—7150 (cu masă). Tratament: Buzia.ș, 
Căciulata, Felix, Govora, Geoagiu, Lipova Moneasa, Mangalia, 
Olănești, Sinaia, Singeorz, Sovata, Slănic-Moldova, Tușnad — Va
tra Dornei 6600—25 500 lei/pcrs., în funcție de stațiune, categorie 
de confort și perioadă. Excursii: săptămînal, miercuri — Budapes
ta — Dorog 3500 lei: sîmbăta — Banska Bvstryca 5500 Iei Ț- 20 
DM • Istanbul — 10 850 lei 5 DM, cu 2 cazări + 2 mese: Soci
— 33 300 lei; Yalta — 35 050 lei; Insulele Păros — 34 000 lei; Siria
— 125 400 lei; Franța — 168 000 lei; Egipt — 212 000 lei; China 
217 500 lei. Transport cu autocarul în RFG, pentru cei cu viză : 
Nurenberg — 11 500 lei, Stuttgart — 15 700 lei, Munchen — 13 700 
lei. Vă dorim concediu plăcut ! (2557)

AGENȚIA de turism AURUM SRL Tg. Jiu organizează ex
cursii săptămînal, la Budapesta, preț 4500 lei — joia și Istanbul, 
8500 lei — sîmbăta. Informații telefon 929/16500. (2484)

FIRMA particulară solicită închiriere de spațiu pentru activi
tăți comerciale în Petroșani sau Petrila. Telefoane 41957, 44809.
(2a55)

PREDAU contract apartament 2 camere pe str. General Vasile 
Milca (Dr. Petru Groza), bloc 28, sc. 2, et. 1, ap. 17, Petroșani. 
Preț convenabil. (2548)

CEDEZ contract apartament 2 camere, mobilat. Republicii, 
bloc 101/64, Petroșani. Informații, zilnic, între orele 17—19. (2531) 

OFERTE SERVICIU
PREDAU lecții pian, la domiciliu, Aeroport, Independenței, 

bloc 3/37. Helcovschi Elconora. (2546)
DECESB

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30. TVE Internacional.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzică pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru top
16.30. Conviețuiri,
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Interpreți și ansambluri.
18,00 Salut, prieteni I
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20,45 Telecinemateca.

Boudu salvat de la îneo. 
(Franța, 1932)

22.10 In fața națiunii.
22,40 Cultura în lume.
23.10 Cronica Parlamentului.

— Actualități.
23,50 Jazz-fan.

SOȚIA Emilia și fiul Florin, cu nemărginită durere, anunță 
decesul prematur al iubitului lor soț și tată

MOGA MIRCEA (40 ani)
Odilinească-sc în pace !
Ininormintarea are loc astăzi, ora 14. Cortegiul funerar pleacă 

din str. Vlad Țepeș, nr. 5. (2535)
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ZDROBIȚI de durere părinții, sora, cumnatul și nepotul, 
anunță dispariția iubitului lor fiu, frate, cumnat și unchi 

MOGA MIRCEA
Lacrimi și flori pe mormintul lui. (2536)

NAȘA Lenuța cu fiicele și prietenii Mihai și Rcta aduc un 
ultim omagiu finului și prietenului

MOGA MIRCEA
Fic-i țărina ușoară, (2537)

COLEGII de muncă din Atelierul mecanic al EM Aninoasa 
sînt alături de familie în durerea pricinuită do dispariția prema. 
tură a bunului lor coleg

MOGA MIRCEA
Sincere condoleanțe. (2538)

I

RESPECTUOS omagiu și gînduri pioase prietenului nostru 
MOGA MIRCEA

pe ultimul drum.
Sincere condoleanțe familiei. Familiile Lupa și I.ăhan. (2538)

I 
I
I

HOROSCOP
GEMENI

(21 mai — 21 iunie)

Tentativa de racolare a unul 
asociat eșuează lamentabil.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Optimism exagerat față de 
motivele reale...

LEU
(23 iulie — 22 august)

încercare de a ieși din rînd și 
punere la punct promptă,

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Fiind într-o încurcătură de 
natură pecuniară, aveți ocazia 
să vă verificați „prietenii**.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Toate speranțele dv. gravitea
ză în jurul unor ochi verzi...

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Asumați-vă riscul de a mări 
miza jocului I

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

VI se fac multe promisiuni — 
nici una nu merită reținutâl

GAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Puterea dv. de a influența de
ciziile unui șef crește brusc.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februariet

Falsa amabilitate ascunde in
tenții subversive.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Discuție aprinsă, pe tema com
petenței profesionale.

BERBEO 
(21 marile — 20 aprilie)

Dovedind generozitate, puteți 
cîștiga însutit.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Recidivă la capitolul „disci
plina muncii".
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