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Catacombele de
Se pare că, după decembrie 1989, nici 

ir car su zugrăv .m ceea ce era construit 
n-am fost în stare. Ce să mai vorbim de 
terminarea unor investiții, unele de lm- 
po:tanțu capitală pentru un oraș, cum este 
cazul blocurilor de locuințe. 6ă este așa, 
stau dovadă blocurile din zona Mignon. 
Dc jur-împrejurul lor, totul pare șantier. 
•Și este Încă șantier, ce e drept, abandonat, 
pentru cti blocurile sint neterminate, deși 
in ele s-au mutat oameni încă din 1990. 
Găsești de toate: fiare, resturi de ciment 
și mortar, cabluri atîrnînd, iar printre 
încăperile ce ar fi trebuit să fio astăzi 
spații comerciale poți întilni f<-l de fel de 
„resturi", Conductele de apă caldă .șl rece, 
ca și cele pentru încălzire, dat fiind fap
tul că acești zeci de metri pătrați sînt 
descop iriți, sint neizolate. Dacă 1i iarnă 
dă uri ger, aceste conducte crapă jar blo
cul va raminc fără apă potabila .și fără
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la Mignon i 
căldură. Mirosurile pestilențiale întregesc | 

tabloul. Ai senzația că ai pătruns în ca- < 
tacombele dc pe vremea „omului de Nean- 1 
derthal". Sub ochii nepăsători ai edililor J 
ca șl sub cei ai constructorilor care nu au < 
terminat lucrarea, imobilele au intrat în... . 
degradare. La nici trei ani de la muatrea ■ 
locatarilor.

Pătrundem, la întîmplarc pe una din i 
scările imobilului ce se află la adresa „I « 
Decembrie" 121. Un afiș pus pe un tablou I 
electric avertizează: „Votați MERI". După | 
care apare scris cu litere de o șeluoapă, j 
textul: „Un om curat, într-o țară curată, I 
intr-o lume curată !“. In jur, o mizerie ’ 
cruntă. Deviza este însă scrisă. Pe scară, 
urcăm pe bijbîite, din lipsă de lumină. 
Descoperim, la lumina unei brichete, Im- î 

Hoiațiu AI.EXANDRESCU ’ 
(Continuare în pag. a 2-a) |
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Dincolo de penibilul situației, 
învinuirile aduse electoratului 
român de cei care nu -știu să 
piarda o competiție sau nu au 
puterea morală să recunoască va
loarea superioară a adversaru
lui nu sînt decît ultima încerca
re a înecatului de a se salva. 
Jocurile sînt făcute și, în politi
că mai mult decît în sport, nu 
poate să apară un miracol care 
să mai aducă vreo schimbare în 
ultimul moment, înainte de sfir- 
șitul partidei. Electoratul a me
ditat în tăcere, a ascultat cu 
răbdare ambele părți și a optat 
„după cum i-a dictat conștiința*1, 
ca să folosim o expresie consa
crată. Vom avea un Parlament 
mai sobru și stabil în gîndire, 
vom avea mai puține orientări 
colaterale, ca efect benefic al 
unui număr mai mic — dar su
ficient — de partide prezente 
în legislativ. Vom avea un pre
ședinte ales dintre cei doi can
didați, care s-au dovedit vrednici 
să ajungă în faza finală jar elec
toratul va opta din nou, după 
cum îi dictează conștiința, știind 
că face o alegere de mare res
ponsabilitate politică.

1 Ca să aflăm un răspuns Ia 
întrebarea „pentru ce a optat e- 
lectoratul la 27 septembrie" — 
cu referire la partidele și forma
țiunile politice — este mai sim
plu să apelăm la metoda mult 
mai expresivă a negației: „Ce nu 
a votat ?". Ge nu a dorit electo
ratul să mai vadă în forul legis
lativ al țării ? Ge a respins, de- 
terminînd o selecție atît de se
veră ? , , i

Cred — și poate că mulți citi
tori gîndesc la fel •— că în pri
mul rînd a fost respins amato
rismul unor „creatori" de partide 
și lipsa lor de seriozitate, de 
maturitate politică. Pot fi date 
zeci de exemple. Partide care, de 
la înființare, cind au avut obli
gația celor 251 dc membri, nil 
au mai cî.știgat adepți, dimpotri
vă. au pierdut. Au mai fost res
pinse nesiguranța și lipsa de cla
ritate în stabilirea de programe.

Prea multe partide au împrumu
tat, pentru platformele lor poli
tice. obiective din platformele al
tora. Pînă la urmă, platformele 
lor au ajuns să semene cu covoa
rele de iută, puse de gospodine 
pe sîrmă, la uscat: cînd izbeai 
cu bătătorul, odată cu praful, 
cădeau aceleași formule ș! sloga
nuri politice, aceleași lozinci e- 
Icctorale.

A respînS electoratul nostru 
demagogia. Ca să promițî e ușor, 
dar total nefolositor. E chiar 
dăunător. Promisiunea fără aco
perire nu e decît ideologie, așa 
cum a fost interpretată de mulți 
ginditori, ca un reziduu politic. 
De ideologie, în sensul ce ne este 
prea cunoscut, ne-am săturat. Iar 
demagogia nu a făcut niciodată 
casă bună, cu omul care trăiește 
doar din munca sa.

Ar fi încă multe de spuS des
pre ceea ce a respins electoratul. 
Actualul Parlament a pornit la 
drum, în 1990. cu mulți lideri 
care s-au scăldat în cîte două, 
trei ape, ca și cu unii lideri că
rora nu le-au priit decît apele 
tulburi, murdare. Se pare că nu, 
ne vom mal întîlnl cu mulți din
tre ei. iar această bucurie a se
lecției. nc-a făcut-o «electoratul 
nostru, acum învinuit, pe ne
drept, ba de lipsă dei educație 
politică, ba de ignoranță. Este 
ultima dovadă că cel ce învinu
iesc poporul nu au ce căuta în- 
tr-un for menit să facă legi pen
tru popor •

Desigur, din Parlament vor 
lipsi personalități care isingure 
au decis să nu mal. participe la 
viața politică. Vor. lăsa In Sarma 
lor un gol. De asemenea, ■’ este 
posibil ca și printre,cei nou so
siți, să se strecoare amatori dc 
ape tulburi. Trăim însă speranța 
că ei nu vor domina viața poli
tică și vor fi doar,niște hilme 
apariții 
înscrie 
mcntul 
lament

Ion MUSTAȚA

la microfon, stare se vor 
întră penibilul și amuza- 
nelipsit din nici un Par
ai lumii moderne.

OPOZIȚIA 
a avut neșansă. 
Poate alta dată! 
Acum a fost
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AGÂRBICEANU
l’rinir? scriitoi .i intrați în con- 

i n‘a c titurilor și pe care pro-
■ n lixeaza pentru 

s le gimnazii.
se alu și Ion Agârbiceanu. fiu 

. i Apus mior, autorul prozelor 

.11irul I ii Mus M ron" și „Fife-

De-a lun.atil milur el a desfă
șura'. o bogata aciHitate eclc- 

astică. ci preot în spcci-®. ap'i 
literară, culturala și socială, con- 
dieînd .și publicații cum sint 
„Patria". „Transilvania", .Tribu
na'', fiind și unul dintre membrii 
i ndatori ai Societății Scriitorilor 
R mâni. al'.' in 1955 membru 

anuare al Academică
l n Agârbice.mi s-a afirmat 
in pr“ a scurtă, debutul edito- 
dl ■•nscmnindii-se in 1905 cu 

volumul _Dc la țara". urmat, a- 
•xri. tic alklo care impun titluri 
■ le nuvele, povestiri cum

ni l’e. 1-. așa". „F»<p.anul". „L i- 
in .“, _M• •!■ n'.ia", .Omul cu
ața sen . r J’.f mier 1" _ 1 m-

1 irmiil". cii’t:vin -i romanul r.>-
, • ii pi n „ hanghclii".

e- '-C „ I.ci'c.i m nț'i".
. oiinî".? r.,“ et<-

E! cs. i j:r;nuil s. r;it«r de ru
r. ne i j im nic in literaturi
r m m ' miiu / r in p >-

. t nn‘ ; „Fcfrbaga"
in vcli; :1 .Duhul .ii-

lor“ (1909), proze care ne Intro
duc într-o lume a legendelor, ale 
credințelor in vilve, scriitorul 
reunind trei mineri din Apuseni 
care vor depăna scurte povestiri 
despre semne care se arată băie- 
șilor sub formă de glas ce strigă 
.aspru și răgușit" și sub chipul 
unor ființe umane, el vehiculînd 
concepția populară potrivit căreia 
acestea .sint semne care, dacă 
le la în seamă băieșul, nu mun
cește în zadar".

Dar cea mai amplă lucrare 
scrisă pe această temă este ro
manul .Arhanghelii" (191-1 In 
volum), operă care deschide noi 
perspective romanului româneso 
modern. Prin romanul acesta, în 
primul rfnd, el se manifestă ca 
scriitor realist, dar șl un mora
list In genul Iul Slavici, vrînd 
să demonstreze că patima oarbă 
a Îmbogățirii degrad azâ conști
ința, atrăgînd nenorociri asupra 
tuturor color care s-au lăsat do
minați de ea.

.Masivitatea creației, vasta el 
geografie, varietatea tipologică 
și îndelungata sa prezență în 11- 
t<.- itnr.i, scria Mircea Zaciu, 11 
impun pe Agârbiceanu drept li
nul dintre prozatorii români cei 
m.ij semnificativi prin viziune, 
etos și specific național".

Prof. Mircca MUNTEANU
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Primăria, copiii, privatizarea
Cazul Societății comerciale 

„Prietenia Comcrț-Servicii” SRIS 
din Petroșani este deja de noto
rietate. Patronul acesteia, dom
nul Eucian lftimie, relatează 
nu fără a afișa tot necazul care 
îl macină. Domnul lftimie a pri
mit, în 1991, aprobarea primă
riei de a prelua și duce la bun 
sfîrșit o investiție socio-culturalâ 
începută încă din 1987 și „ui
tata" de edili, de toată lumea, 
după ce se băgaseră destui bani 
in ea. Este vorba de baza spor
tivă situată în Petroșani, între 
străzile Avram Iancu șl Aleea 
Poporului in imediata apropiere 
a Casei de cultură și a cinema
tografului „Paringul”. Primăria 

nu a avut bani să o termine. 
Investitorul cu capital privat a 
închiriat terenul și s-a pus pe 
treabă. A continuat execuția pro
iectului, a construit în incintă 
o cofetărie, a cheltuit bani se

rioși și muncă. Totul pentru ca 
flecar copil din Petroșani să 
poată petrece clipe plăcute de 
destindere, la iarnă. Pentru că 
destinația bazei sportive este 
patinoarul. Firesc pentru un o- 
raș de munte. Cum contractul 
de închirierea bazei a expirat, 
omul s-a adresat primăriei, soli- 
citind concesionarea în continua
re a terenului, fapt firesc și 
legal. Este vorba de o unitate 
non-profit, intrucît se intențio
nează ca intrarea copiilor să fie 
gratuită. Pentru aceasta, legea 

prevede că orice concesionare se 
face fără licitație. Primăria „se 
pune cruciș și curmeziș”. Pri
măria a ajuns contra copiilor 7 
F.a „de-a gata”, edilii se înghe
suie. Domnul lftimie a propus 
trei variante de funcționare a 
patinoarului care, de altfel, era 
necesar și este foarte bine plasat. 
Intrarea gratuită pentru copii cu

asigurarea personalului care să 
supravegheze copiii și intrarea 
persoanelor in incintă, ferind ast
fel copiii de răufăcători, de in
divizi dubioși, urmînd ca lefu
rile personalului de întreținere 
și suprave-ghere sa rezulte dip 
activitatea cofetăriei sau intrare 
pe bază de taxă cu jumătate 
din fonduri virate administrației 
locale, și așa aflată în criză de 
bani, sau fondurile virate inte
gral primăriei care ar urma s3 
plătească din acești bani și leafa 
personalului angajat. Primăria 
nu vrea să audă. Pur și simplu 
se Ignoră o inițiativă. Este Im
posibil să înțelegem de ce? După 
ce că edilii nu au bani și pri
mesc ajutor pentru finalizarea 

unei investiții de Importanță so
cială (beneficiari fiind copiii 
municipiului) tot ei se pun „In
vers”.

i •
*
», ■'
:ur
I

♦

<

h

F-
r

Turism I
O știre de ultima oră. în aten-j 

ția celor care, in pofida timpu- ’ 
lui tomnatic, înțeleg să petreacă > 
zile de destindere in stațiunile 1 
balneo-climaterice și climaterice. | 
Fiii da Petroșani a Agenției .ie 
turism a sindicatelor pune la 1 
dispoziția tuturor bilete de odih- I 
nă și tratament, în toate stațiu
nile din țară. Prețurile sint foarte 1 
avantajoase, Iar pentru pensio-1 
nari, reduceri de preț, pină la 90 ■ 
la sută ! (Al. H.) [

ne-a pus „ceva”
„palinkă

m I 
I

Vine vremea... porcilor
Anotimpul rece, perioada în care începe „sezonul" de saci ifi- 

carc a animalului domestic cu șorici, cunoscut și sub numele de 
porc, este aproape. Animal care trăiește pe lingă bloc, containt/e 
dc gunoi, calea ierată, alte zone pitorești șt, uneori, chiar p> ungă 
casa omului. Prețul lui este in continuă creștere, ca și nivelul 
actual de colație al mărcii germane (DM) la bursele de schimb 
valutar. D.n pacate, uneori valoarea lui este adusa la zero prm 
infestarea cu un parazit bine cunoscut de acum la noi in Vale — 
trichinella. Consumarea cărnii de animale inleslate cu acest para
zit provoacă la om boala — destul de grava — numită trichineloză.

Circumscripția sanitar-veterinai a pentru igienă Și control jj 
alimentelor din Vulcan, a cărui activitate se desfașoara in zona 
vestică a Văii Jiului, ne-a pus la dispoziție o statist.câ a îmbolnă
virilor — depistate și confirmate — la animale cit și la oameni, 
incepind din 1990 pina luna trecută inclusiv. Deci, in 1990 uj 
fost confirmate til de îmbolnăviri la animale, și 222 la oameni. 
În anul 1991 s-au depistat J65 de îmbolnăviri confirmate la ani
male și 7J ia oameni. Anul acesta, din ianuarie pină in septembrie 
inclusiv, raportul a fost de 298 îmbolnăviri ale animalelor și j-f imbui- 
naviri ale oamenilor. După cum se poate constata, raportul s-a in
versat progresiv, demonstnnd un regres îmbucurător al îmbolnă 
virilor la oameni. Domnul doctor Cristea, șeful Circumscripției 
samtai-veterinare Vulcan afirmă că, in cițiva ani, trichincloza 
poate li eradicată in Valea Jiului, aceasta implicînd un plan de 
masuri mai amplu. Una dintre soluțiile vizate ar Ii tratarea ani
malelor cu medicamente — un fel de vaccm cu efect pe durata 
unui an — caic au fost testate .și și-au demonstrat eiicacit.dca. 
Tratamentul parc relativ scump — aproape 2000 lei — dar e pre
ferabil sa „pierzi" suma asta decit de zece ori pe atit, în cazul în 
care animalul s-ar îmbolnăvi sau, și mai mult, consumind carnea 
infestata a acestuia. Paul NICLLESCU

Icores- 
limite- 
tutală 

tfust

— import Ungaria — nu 
puiule datorita depășirii 
l«r adm se dc aciditate 
(dubla fața de normal) cu 
respingător. iritant.

Fața de cele prezentate, 
obligația, in situația in care de
țineți aceste p’oduse să faceți 
analize complete la laboratoare 
autorizate si sa luați masurile ce 
se impun dc rrti agere de la vinza- 
rc a loturilor necor: spunzatoare.

Dc aserm nea, veți transmite 
-i la Direct a generală pentru 
protecția ronhumatorilor. infor
ma'.i complete asupra rezultatu
lui accvlri an.di/c (mărimea lo
tului. d< numire.i importatorului. 
P •'Iu ăb.rtilui. daca e însoțit de 
■rtifii.it de conformitate, nor- 

m i dirpa care se fabrica și re
zultat'Ie analizelor fizico-chimi- 
<<■, ma-urile intri prinse)".

n ,n per* o.i unul 
■re mtAreM?, inc.i 
.i... băutura nu c 
wn'imit uf vX-ict al tcle- 
•. I a| Otpartam. n-

i< • .n' irii cviti-rțului și 
fii I-, ția gen raL. a 

i i< . imaturilor: _Va
i in b iza fccrr'. e-.li-ri- 

iv inului nr. aiâ/ 
i : '.ite como'cia- 

n'iniii’ producător, 
i rl.'i'.or. poarta 

; md< re pentr r < <di- 
lor i int obllf iți 

livrările, i-csn, tiv să 
la

s-i i
m

c.ilru
sân ’ ite , 

Din se- 
aWci-iț. 1 

consum,ito. dor
lor cfci t oate dc Ofi- 
contr dul calității 

mu i -i l> ,i irilor iboolire s-.ș 
c«n ’ . I. t >i «dusul „paLnka"

o

aveți

județul Hunedoara. Incet-incet, 
nc aliniem la regulile comerciale 
ale Occidentului .ți importanța a- • 
cestui activități începe să capele I* 
.....-li :—■.<: jn j

I.
• i c*4

■ : f»i
■ f - . r«i

. I «*!di:<
T'r vu
r..z.. le n<ș pi.iță sau d" 

'■< ri urodusch < a s 
•’ ,1U . ior p mori in

’ nța unor rhilrt t.ș 
<.1-1 viața -au 

n «i .a, ■ malrl'.r. 
T? primit de la

■< protecția 
in ii

>

I

r- t
i a

-aii răriri NI’. Acest JKlex a fost emis 
'<>■ i> t.i.i conu ri i de cu ridicata 
pinlni piud.se aliment re din

CAIAC
(Urmai • <Jii> pag. I)

pruvi.a', ek' i, r . ,tt r,f c( picăm
n ii.< il «are vrr.i <* t - .i».. liftului. (Jn

I ■ ri''d perm.mint pentru < opiij rar» se 
.i'culenta mortal. D. lifturi, se pare 

ta r.'t ponte fi vorba ini.i. Pina vor veni
• I dc la IfM A București... Locatarii, 

•>n i in vii stă. alții s j bagaje in brațe sint 
< ■ i -a ur< r de riteva ori pe zi. scările

'■ t-.-rles". Și daca locui'Ști J.i «Salul VI 
•. i VII, te a bătut Dumnezeu '

• » itar.il Invan Ton, locui»- le In Apar
tamentul nr. 5 pe v.ir.i I. Arc patru copil.
Instalațiile sanitare. < Ind ne am mutat 

.o i. erau intr-un 11 f.-ră hal. Txx-tilm din 
1 alga 1901. si c'impărlm, aparta- 
n. nful. trilu » «a dăm pt 3(W de mfl. 
f> r bliieul •• « ncfinBat și pentru fațadă 
n • t '• i ut alți ban*. Vreo cît«va zerj 
de îmi N.i iuțeli gjnn «le «e 7 Ce vină ■-

audiența la factorii .mpucați 
acest domeniu.

Kamine in sarcina gărzii 
nanciare, a poliției sanitare, 
consiliilor locale (prin 
de control) sa ceicetcze. să depis
teze și sa retraga din circuit 
„produsul", precum și altele 
căror calitate, termene de* 
ranție și valabilitate nu mai 
recitind.

fi- 
a 

comisiile

I
Horei NEAMȚU

Sediu

ale 
ga-

1
I
I

locuitorii Vulcanului 
nu au aflat, noul sediu I 
Autonome de Gospodă- ] 

este ’

Pentru
care inca
al Regiei
rie Comunala și locativă 
următorul: bulevardul Mihai Vi-1 
traziil, bloc 91, la parter. ■

SEMINAR 
internațional

L.i Baia de l icr — l’eștcra Mu
ierii, a asul loc un seminar in
ternațional salvamont, la care a 
participat și echipajul salvamon- 
liștilor din Lupcni. Seminarul s-a 
dcslașural in doua secțiuni — o 
dezbatere teoretica pc tema or
ganizăm acțiunilor de salvare 
montan — tema susținuta de 
r< feicnțr din țara, din Austria 
și Bulgaria, precum și o de
monstrație practică de salvare 
din abrupt.

lai pioba practiia, salv.imon- 
tițtii din Lupcni, deși .m avut

parteneri de întrecere redutabili 
— sportivi din tradiționalele cen
tre sal'amonl Brașov, Sinaia, 
Predeal, raguraș, Brun, Borșa — 
au ocupai în clasamentul line] 
primul loc. Din echipaj au făe.lf 
pute Nicol.u Vlaic. >el'ul fo ma- 
ției, George ltesiga, Bcmamin 
Cioantâ, Ionel Morar, Dan Pușcă 
și Domokoș Martin.

încă o precizare: echipajul a 
pierdut la punctajul general din 
cauza lipsa unui cadru m< rlical, 
ca membru al formației. Ar fi 
bine ca, pe viitor, acest handicap 
să fie prevenit, mai ales că tu- 
peniul dispune de cadre medica
le tinere și cu dragoste de mun
te. (l.D )

O M B E L S DE LA Ml G bl O N
seni noi că nu s-au electu.it aceste lu- 
ii.iit la timp și in internatul dc un an — 
doi prețurile au crescut astronomic l*. 
In familia domnului lovan exista astm 
lnlr-un an. de cind locuiește aici, domnul 
lovan a zugrăvit de doua ori. Condensul 
— pentru «a fațada «st.» ne terminată șt 
pentru ca instalațiile sanitare sint prost 
execut d« (cln« o fi făcut recepția bloeu- 
lui . ). pei sista. Muregal. miros urît Intrat 
în haine «au mobile. Intrăm pe sc.ira a- 
laturată. Un alt locatar, Gheorghc Bere;, 
ne spune: „pe această • doua scară, e»w* 
este numerotată, locatarii s-au mulat In 
perioada lanuarle-septembrie 1990. Deei 
de doi ani. Improvizațiile electrice șl sa
nitare — lată sub cc semn s au mutat 
oamenii. Ca să se „bucure" de cosă nouă. 
R?repțla blocului a-a făcut formal, în bâ
tele de Joe. Invităm la fața locului pe re- 

proaentnnțH Primăriei șl el RAGCfS ■« 
vadă că avem dreptate (n.r. — poate ar

fi bine, dacă invitații vor unora ideea, 
sa asistăm și noi la discuție. Nu de alta, 
dar am Înțelege mai bine cum sr I. ce sau 
cum nu se face recepția unui bloc). Chi
ria O plătește fiecare local ar. Dacă s a 
(acut recepția, este de vina cine a fărut-o. 
Dacă nu s-a făcut și avem informații că 
nu, se incaseaad chirie 7 Pentru termina
rea fațadei ni s-au cerut frică S2 de mii 
de lei. De ce 7 Materialele lăs.de pe șan
tier au fost, pur și simplu carate cu sacii 
după decembrie 1989. Nimeni nu a luat 
nici o măsură Împotriva furtului. Și In
terlocutorul adaugă cu obida: „clnd ne am 
mutat, aici a fost o cocină". Dură afirma
ție, da» asta este Continuăm „exciwsii" 
prin „catacombele de la Mignon". I.a eta
jul VI, găsim acasă un alt locatar. Locu
iesc 2 familii cu copii fntr-nn apartament 
cu patru camere Și clnd te glndcștk ee 
bloc bine proiectat este, și ce prost a 
fost executat. „Și eu faianța pusă în bale

s-au făcut afaceri" — acuză omul. „Ni s-.vu 
pus numai jumătăți. Resturi. Unde or ii 
plăcile intrigi 7 lai cine 7". fe'urg acuza
țiile și la adresa celui ce a condus lucrai 
rea de construcție, domnul Savin. „Fe«.'.e 
50 000 de lei am Investit în remedieri la 
apartament, după ce ne-am mutat, in 1990, 
pentru a 1 face cil de cit funcționabil".

„Excursia" s a încheiat. Încă o iarnă 
bate la ușa. A treia.

Fațadă — loc, în «ase, din aceasta cauză 
frig, coniicns, umezeală, boală in oase — 
Instalații sanitare șl electrice — ea va! de 
lume, acolo unde omul nu a avut sufl» 
«ienti bani ca să repare teea ce trebuia 
să găsească bine făcut. Aceasta lNTR-Ubî 
BLOC NOU! Încă e«te In garanție, fie aș» 
Ic ap tu să mal (ic „jnpuiți" de niște bani 7 
Daeă un bloc dc locuințe nou construit 
arată așa. «c să mal spunem dr unul eon- 
slrtill cu zece ani in urmă, undeva P« 
strada, sîi zic» m, Saturn 7 -

%25e2%2596%25a0rtifii.it
piud.se
itar.il
electu.it
l%25c4%2583s.de
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Fotbal și violentă
FG DROBETA TR. SEVERIN 

— JIUL PETROȘANI 1—1 (0—0). 
Au marcat: Uavid. min. 47 (Dro- 
beta). Huza. min. 89 (Jiul). Oas
peții au fost primiți cu ostilitate, 
fiind l.i discreția organizatorilor, 
trebumd să stea în vestiare timp 
de peste o oră înainte de meci și 
doua ore după meci, fără a putea 
intra in atmosfera premergătoare 
meciului. In tribune, cei peste 
7W0 de spectatori s-au compor
tat intr-un mod greu de descris, 
huiduind la nesfirșit echipa Jiul 
si intrind în altercații cu micul 
gi ihp de suporteri, spulberîndu-1 
în citcva minute, veniți 
vad;i favoriții. Steaguri 
bătăi în toată regula, poliție aler
tată, jucători agresați, arbitrii 
și observatorul federal ținuți sub 
escortă, toate intr-un decor .co
mandat* de gazde, care au vrut 
răzbunarea acelui 2—1 din cam
pionatul trecut, care le-a semnat 
retrogradarea (de moment). Me
ciul propriu-zis a fost o încleș
tare de forțe in care n-an lipsit

să-și 
rupte,

duritățile. Intimidările șl mai 
ales râturile. In min. 13 Radu a 
driblat tot. a centrat și Huza, ve
nit în mare viteză, a trimis 
parabil cu capul, dar Badea 
scos senzațional balonul de 
bară. Ghițan salvează golul, 
17, cînd fundașul David a trimis 
din apropiere, un șut foarte pu
ternic, deviat în corner. Tot Jiul 
este la cîrma partidei și Stoica 
min. 19 și 23, a avut golul în 
picior, iar Gașpar, min. -13. din 
2 metri a șutat în portar. Radu 
a fost dispecerul atacului, făcînd 
împreună cu mijlocașii și faza de 
apărare, iar Militam și Cristescu 
două vîrfuri care au pus mari 
probleme apărării imediate. „Fur
tuna* primei reprize se încheie 
cu un 0—0, care a pregătit ..ura
ganul* care avea să bată în con
tinuare. Imediat după 
gazdele deschid scorul.
executat de Gugu, cap David 
gol.
veni.

Im- 
a 

sub 
min.

pauză 
Corner 

ȘÎ 
Ghițan neamaiputind inter-
Tribunele s-au „aventurat*

în a sărbători victoria, dar după 
gol Jiul s-a instalat totalmente 
la conducerea ostilităților, supu- 
nîndu-.și partenerul la un presing 
fără milă. Ghițan accidentat (sus
pect de fractură de coastă) a 
fost înlocuit de Anton, care nu a 
primit nici un șut pe poartă. Bu
za. min. 75, singur de In 7 me
tri a trimis puternic peete barâ. 
Stoica, min. 78. a trimis din 10 
m in transversale Radu ți Huza 
au făcut ah-mat apărarea, dar 
ultimul, min. 83, cu capul, a 
trimis pe lingă. Golul egalizator 
a venit în min. 
a șutat extrem 
la 20 de metri, 
reține și Huza 
forță, 
poarta disperatului Badea spre 
„surprinderea* celor ce n-au ac
ceptat în nici un fel semieșecul.

JIUL: Ghițan (min. 50, Anton), 
Cămărășanu. Cioabă. Gaspar, Do. 
du. Stoica. Stăncic. Huza, Cris- 
tescu, Militaru, Radu.

89. cînd Militaru 
de puternic de 
Badea n-a putut 

a intervenit in 
înscriind imparabil în

I Voleibalistele, din nou ia file >
I
I
I
I
I
I
I

După o lungă perioadă dj tatonare, 
minine de volei era nesigură, derbv '.ii 
s-a terminat cu victoria Jiului, care a 
prcluînd din mers formația si.b cuier:!»’ s<-J" Așa 
„Viitorul* I’c’rce-ani are acum o altă der.umre, r 
Petroșani ți ,ioaca sub cylorile ac estui club. F> • dincolo de 
mare realizare și o mare performanța. A mcn'me j< t 
legat de sport în Valea Jiului și in țara, nu e-ir la 
cui. Toate formele de transfer, insei ierea echipei, 
echipament .și altele au fost rezolvate pinii la capăt < : 
acum un statut bine definit

Prima etapă de campionat a coincis ci. di ulasari 
corn Tg Mureș, unde gazdele au cîștigat cu 3—2. du; ă 
și un 2—2 la seturi, lată scorul în cele cine: si tur. 
15—8; 17—15; 11 —J5; 8—15; 15—3.

A urmat etapa de Cupă (1—4 octombrie), f iir-ici.ir. cu OltcH 
Craiova: .3—0 la Petroșani și 2—3 la Craiova, r zult do c c ilifică 
echipa Ji-il In etapa viitoare

Antrenori.1 Puni Si.săian arc la rlisp -z ție ac» lom t>< ătoaro, 
printre care Hodinâ, Cari in ■ z, Lazăr. (’ Tic. T idoroiu. Petrovan. 
Coriescii. Partida de dnmin'că, 11 octombrie, ni Oltcit Craiova. a 
fost aminată.

în c irc so irta c-.-li pei fc- 
I1AGCI Petroșani — Jiu) 
ințcl’s greutățile „Regiei"

Iar, fb<.li eclrrpă 
” <ol:v Jiu) 

» 
es»c 
o,f- 

efe

ne
in lamina

; i»il'l-me
p i avînd

’.i MaîrB 
e a fost 

disputate;

********************************* *<i**m4i*******

RUGBY Pe cînd și victoriile ?
.ȘTIINȚA PETROȘANI — CFR 

CONSTANȚA li—I- (3—3). Jocul 
debutează chiar din mm. 1, cu 
o lovitura de pedeapsă pentru 
Știința, imediat după repunerea 
<lc Ia centru pe care o ratează 
m puțin Florea. După două pă
trunderi în min. 4 și 7 in 22-ul 
<-on»tanțean, acești i contraatacă 
foarte viguros dar smt stopați 
de apărătorii Științei. Vine și 
deschiderea scorului în min. 16 
cind Ivănuș transformă o lovi
tură de pedeapsă ți 3—0. Jocul 
in continuare se derulează anost 
cu greșeli de ambele părți, ex
cepție făcind grămada Științei, 
care se remarca prin stabilitate. 
In min. 28, Ivănuș din poziție 
centrală ratează o lovitură de 
pedeapsă, dar vine min. .37 cind 
n g.umadu clar ciștigata de stu- 
denți, Uraghici întiizie scoaterea 
balonului și oaspeții beneficiază 
•le o iosituia de pedeapsă pe 
care o transforma sigur Mur

dare și 3—3 contrar cursului 
jocului. Știința pare mai hotflrita

dar același joc de uzură nu a- 
duce nimic nou pe tabela de 
marcaj. In min. 55, Știința este 
la o jumătate de metru de în
cercare după o grămada in care 
balonul ajunge pina la aripa 
Pancu care este scos in tușă. Se 
dictează trei grămezi in apro
pierea terenului de țintă advers 
dar nu marcăm. Ivănuș iți face 
numărul și in min. 65, 68 și 73, 
rateaza incredibil din situații 
bune. Oaspeții prind curaj ți 
sînt pe punctul de a înscrie o 
încercare, dar in ultimul moment 
apucarea Științei stopează atacul. 
In min. 78, după o grămadă la 
circa 30 m, în terenul Științei, 
Mazilii de la CFR execută 
vitură de picior căzută și 
stanțenii iau conducerea

Știința egalează in min. 80 
Uraghici, care transformă

labilitate nu ne putem pronunța, 
se impun unele masuri pentru 
o mai buna claritate în jocul 
echipei.

ȘTIINȚA: Soare, Costache,
Locziko, Drumc-a, Bolea, Mure- 
țan, Palamariu (Gh. Claudiu), 

Tranca (Suiogan), Uraghici, Ivă- 
»nuș, Andreiță, Medragoniu, I.a- 
rie, Pancu Florea.

NOTA: La ora cînd citiți a- 
ceste rînduri, a avut loc ședința 
biroului de secție cu sportivi pen
tru măsurile de redresare a e- 
chipei fanion a Văii Jiului, noi 
revenind cu amănunte.

(Alpinism
I
I
I
f 

irepreze 
șov, M

I
I
I
I
I
I

Cupa „JIUL” Pctrila
Cheile Taia a avui loc ul- 
etapa a Campionatului Na- 

an, 
Pctrila. 

alpi- 
: mai

Bra- 
RAT 

Bucure?ti, Antilopa București și 
altele.

Ue.și vremea a fost nefavor 1- 
bila, gazdele, respectiv amenaja- 
torii traseelor au ales trasee di
ficile, dar ferite de ploaie, 
rind concui enților condiții 
me de confruntare.

Rezultatele tehnice ale 
cursului au fost următoarele : 
Primele locuri, la fete, in clasa
mentul final au fost ocupate de 
alpinistele Sanda Mihalcca și E- 
lena Cioreanu. de la Antilopa

I București, iar locul III a revenit

La 
lima 
țion.d de escalada pe acest 
organizat de AS „Jiul* 1 
Au participat 8 echipe de 
nism din țara, dintre cele 

.-nlative — Armata 
Metalul Hunedoara,

ofe- 
opti-

ren-

reprezentaniei AS Jiul 
— Elena 
mele trei 
rilor Ion 
Onica de 
f in Adrian de la

In cla uoevtul Cupei Jiul 
ocupat prim ie l-x ri, la 
Vizitiu Elena, M.li.ilcea 
.și Cioroianu Elena, iar la 
ieți Ștefan Adrtr.n. Enr Ionel 
Curbat Romică, ultimul de la CS 
„Salt* Piatra Neamț. sjstiv.no
rilor li s-au oferit pion n in nuni 
și materiale sportive i n 
sindicalului miner t ia 
„Jiul*.

O contribuție in-emu.na 
reușita concursului .. < i tx
pa de arbitraj și im aiar. 
antrenorul Nae ()' i -o >loi 
nifrtii Ghiță Vizitiu S el n F>an 
și ionel Salceanu. (1 »> )

P.lr.l
Vizitiu, ba bă,eț>, prt- 
locuri au revenit line- 

I E’ne, RATA, MariiM 
la AGMUS lași ți Șlc- 

litil Petrii a.
an 

fete, 
Sanda 

bă- 
si

parte., 
»» -CS

k»
rcii|.

o lo- 
con- 

.3—6. 
prin 

i o 
lovitură de pedeapsă. Chiar dacă 
echipa studenților merita poate 
victoria mai ales prin ocadiile 
avute înscriind o încercare prin 
Mureșan la scorul de 3—0, a- 
nulată de arbitru de a cărei va-

A inceput campionatul repu
blican de lupte libeie. Primii ca
re au intrat pe saltea fiind ju
niorii echipelor divizionare. In 
seria a IV-a, Jiul Petnla are in 
„spate* echipe puternice, de tra
diție, cum ar fi Dm.imo Brașov, 
Viitorul Cluj, Astra Arad, 
struclorui Hunedoara, CS 
Armatura Z dau. înfrățirea 
dea ți CS Hunedoara. In prima

Juniorii pe sartsa

Gon- 
Ueva, 
Ora-

etapa, la triunghiularul de la 
Hune, loara, deslățurat in zilele 
de vinei i și simbătă 2—3 oc
tombrie. Jiul a obținut următoa
rele rezultate: 10—0 cu CS Deva 
și 7—3 cu CS Hunedoara. In ce
lalalt meci, CS Hunedoara — GS 
Deva, 10—0. Antrenorii Ion Cor-

mizna.’ă 
ah goria 

> \yi 
Ervin 

58 kg, M îrton Biru, G3 kg,

bei și Nicolae .Șcrban 
pe Daniel Bostănaiu,
46 kg, lanoș Biro, ca'.- «ori.» 
kg. Mihaița Sturzii, 34 kg. 1 
K iss
Constantin Grigorcscu, 6<1 kg. An
drei Suto, 74 kg, Adri.ai Op., 
țescu, 81 kg, Gasian Pmzaru, ** 
kg și Nicolae Porfirci, 88 hr

UTmatoarea etapa v.i avea 4c» 
la Oiadea, in 17 ocltuubrir

Fotbal, Divizia
REZULTATE IERNILE: I

A, seria a II-a
>uv

1
VI-talul Bucșa — Metrom Bra

2 -0; Cori inul — Oli-mpia Salu Mare 2—1; Unirea Alba Iulia
ÎL Bihor 2—0. 1'13 Maramureș — CFR Timișoara 6—1 ; 1CIM
lira.ov — UI'A 6—1; CFR Cluj — Tractorul Brașov 0--1; l-’O I
Drobi-ta Ir. Sestrin — Jiul P< troșani 1 — 1; Metalurgistul Cur r ș— f.loi-,.i Re itu l>. 0; Armulur.i Zalau — Jiul I ELI1-' Craiova 4--0. 1

• 7.ASAMENT 1
f. vinul <1 6 2 1 24— 9 14
2. Jiul Pctro.;.mi 9 5 2 2 15— 9 123. FC Maramureș 9 5 1 3 21— 9 11
4 IC1M Brașov 9 5 1 3 20—11 11
5. Metalul Buc7<> ?) 5 0 4 18—13 10

l nii wa Alba IuIîh 9 5 0 4 13— 9 10 $
7. Armatura Z.al.iu 9 5 0 4 19—15 10
» IC Urobeta ir. Ses»r,n 9 4 2 3 11 —10 109. Gloria Reșița 1) 4 1 4 11 — 10 9

>0 Mctrom Brașov 9 3 3 3 H— 8 o $
li. UTA Arad 9 4 t 4 11 -19 9
H. JiB] IEI,11’ Craiova f) 4 0 5 11—17 a $
»J Metalurgistul Cugir 9 3 2 4 15—26 u
H. Tractorul Brașov 9 2 3 4 10—13 7 $
k-i. CI k l imi'oai a 9 3 15 11—20 ? §
>6 10 Bihor 9 2 2 9 6—11
17. CFR Cluj 9 3 0 • 12—23 «
18 Olimpia Sat» Mare 0 2 1 0 13—17 fi

El APA VHTOAFtE, 17 nrionnbrie: Olimpia Satu Ma r« — Uni-
*•' 1 i -i. UJA — M Bocșaj Metrom Brașov — Gorvi- §

nui, i rti timișoara — IGIM Brașovi Gloria Reșița — FC Marn-
mureș; re Bihor — FC Drobeta Tr. Severin; T rac torul Brașov
Armătura 2almi; Jiul Petroșani — 6FH CTul; Jiul IELIF Craiova— MeAiluraisli.l Cilglr. , aK ' KM . ...

Fotbal, divizia B, seria a LI [-a
REZULTATE TEHNICE: Victoria Curtea de Argeș — Șoimii 

Sibiu 3—0; Gaz Metan Mediaș — FU Caracal 4—U; Minerul Lu- 
peni — Arsenal Reșița 3—1; Rova Roșiori — Cimentul FMni 1—1 
Metalurgistul Slatina — CS Ttrgovikle l—0; Electrica lieni — 
Minerul Mâtă»ari (aminat); Petrolul Stoina — AS Paro;eni 1—9, 
Metalurgistul Sadu — Dacia Pitești 2—1; Unirea Alexandria — 
Minerul Anma 1—0; CSM Caransebeș — Minerul Uricani 1—0.

CLASAMENT
1. Petrolul Stoina 10 7 1 2 21— 8 15
2. Victoria Curtf’H de Argeș li) 6 1 3 18—14 13
3. Gaz Metan Mediaș 10 6 0 4 21— 8 12
4. Cimentul Fieni 1(1 5 1 4 29—19 1 1
5. Dacia PiteRi 10 5 1 4 20—15 11
6. Arsenal Reșița 10 9 1 4 21 — 19 11
7. Unii ea Alexandria 10 5 1 4 13—15 11
8. Minerul Anina >0 5 1 4 13—16 11
9. CS Țiigoviște 10 5 0 5 1!)—12 10

10. Minerul Malasari 9 5 0 4 23—17 10
11. AS Faroșeni 10 3 0 5 18—15 10
12. Metalurgistul Sadu 10 5 0 3 16—20 10
13. Minerul Lupeni 10 5 0 3 12 £21 10
14. ROVA Roșiori 10 4 1 5 17-14 9
15. CSM Caransebeș >0 4 4 6 18—17 9
16. Minerul Uricani 10 4 I 5 >4—21 9
17. Șoimii Sibiu 10 4 0 6 20 -20 »
18. Metalurgistul Slatina 10 3 2 5 10-13 8
19. Electriea Fieni 9 3 0 9 9—20 6
2o. FC Caracal 10 1 2 7 15—4.3 4

ETAPA VIITOARE. 18 e.totnbrie: Mieerul Uricani — Victo-
Curtea de Argeș: Șoimii Siliți — Gal Metan Mediaș; FC Ca

racal — Minerul Lupeii; Arsenal Reșița — ROVA Roșiori; Ci
mentul Fii-ni — Metalurgistul Slatina; CS TTram ișt* — Eleetri. a 
Fieni; Minerul Mâtă.*ari — feirolnl Stoinai AS l'^roțcni — M 
mînrgislul Sadu; Da- .a Pitești — ]V*irea Alenamb.a, Minerul A- 
nina — CSM Caransebeș.

Rez 1 tatcle
concursului
pronosport 

din 11 X 1992
1. Chimia Rm. V. — C< ahlanl >
2. Calaiis — CSM Suci av.i 1
3. l-'C Drobctn — Jiul X
4. B.ii i — 'Ti rnan.i 1
5. Bologna — F Andri.i X
6. Coscn; a — Ces-na .s
7. I.» cer — Padov.i 1
8. Moilcn.i — Rcggiana N
9. blonzii — C.Trnionc'-,

10. P acenze — f.ucchesc '
11. Piu — Spăl X
12. Venrzia — T.iranLi 1
13. Veaicnsi — A* oli 1

Fond de «ișligiiri : 23 138 lei

Patimi reatiiaf.)

' 1
l

«1»-
ț iMivt l.b AM 11
1
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Exploatarea Minieră 
Valea de Brazi

ANGAJEAZĂ

direct sau prin transfer,

— ARTIFICIERI
cu legitimație și autorizație pentru împușcare in mine 

grizutoase.

Administrația publică 
locală Petroșani

Persoanele care s-au înscris pentru participare la 
licitația publică din zilele de 13, 11 august 1992, in vederea 
concesionării de terenuri destinate construcției de garaje, 
și nu s-au prezentat, conform următoarelor numere de 
iniegistrare: 191, 205, 198, 161, 80, 33, 270, 260, 286, 166, 
163, 231, 217. 300, 26, 185, 301, 302, 23, 21, ^03, 15, 63, 
251, 219, 277, 88. 160, 39, 125, 81, 75, 92, 156, 157, 170, 
69. 280, 253, 65, să se prezinte, in zilele de 13—16 octom
brie 1992, pentru ridicarea garanției de participare, la 
set viciul amenajarea teritoriului, din cadrul,Administra
ției publice locale Petroșani. (Comanda nr. 656P8.X. 1992).

Sucursala de Exploatare Transport
Tehnologic și Prelucrare Primară a

' Lemnului Petroșani
1

scoate la licitație

cai din coloana proprie după cum urmează:
— in data de 28 octombrie 1992, sector Lonca, Ex

ploatarea Voievodu, cabana Voievodu;
— în data de 29 octombrie 1992, sector Iscroni, Ex

ploatarea Sașa — cabana forestieră;
— in data de 30 octombrie 1992, sector Lupeni, Ex

ploatarea Valea de Brazi, Arcanu și Valea de Pești.
Licitațiile vor începe la ora 10.

Relații suplimentare se pot obține la 
lei (lin Petroșani, telefon 511820, 511521.

sediul sucursa-

'i

Sucursala de hploaîare și Transport
Tehnologic Petroșani (II. t. E. T.)

angajează
de urgență următorul personal:

—- mecanici II RON — întrețineri drumuri forestiere;
— 2 muncitori necalificați pentru întreținere drumuri 

foiestiere.

MICA PUBLICITATEA
ANIVERSARI

SOȚIA Carmen, fiica Patricia, urează iubitului lor Sorin 
Marius un călduros „La mulți ani !“. (5065)

VINZAR1
VlND sobă încălzit cu cuptor, tip „Gristina“. Petroșani, Ara

dului, 52/2. (5031)
V1ND video sigilat FUNAI. Telefon 550845, intre orele 14—22. 

(5056)
V1ND Dacia 1310, impecabilă, preț negociabil, Petrila, Prun

dului, 2/8. (5067)
VlND baracă metalică (pentru privatizare sau garaj), str. 

Viitorului, bloc 9A, ap. 25, Petroșani. (5061)
VlND Citroen, motor Diesel, an fabricație 1981, stare foarte 

bună. Uricani, str. Brazilor, bl. 3A, ap. 51. Vrabie Ion. (5059).
VlND rezervor 1500 litri din fibră de sticlă, nefolosit. Tele

fon 543667. (5054)
VlND garaj PFL, str. Lunca, în spatele Pompierilor. Telefon 

544673. (5053)
VlND masă sufragerie cu scaune, preț negociabil. Telefon 

543122, după ora 16. (5052).
VlND BMW, roșu, stare bună. Paroșeni, Piscului, nr. 8. (5070)
VlND aparat auditiv, aparat cu ultraviolete (pentru trata, 

ment, bronzare) și Histodil pentru tratarea ulcerului. Telefon 
570510. (5066)

VlND Dacia 1100, preț 150 000, negociabil. Petroșani, Str. 
Vcnus, 5A/7, între orele 14—20. (5074)

DIVERSE
SC COM. IMPEX ADICON SRL Petroșani (vizavi de spital), 

vinde la cele mai avantajoase prețuri arăgaze, plite electrice cu 
cuptor, mașini de spălat. (5055)

SOCIETATEA FAMILIALA „DIMA — GORADI“ vinde tele
vizoare color Alfa, diagonală 61 cm, garanție un an, preț 106 000 
lei. Telefon 545685. (5071)

SOCIETATEA Comercială „Lili—Prest“ SRL Lupeni angajea- 
I ză două vînzătoare. Informații la sediu, str. Aleea Plopilor, 1. (5075)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră Petroșani Nord cu apartament 2—3 ca

mere, zona centrală sau casă colonie. Telefon 543445, după ora 19. 
(5069)

| PIERDERI
PIERDUT diplomă bacalaureat pe numele Drăgan Gabriela, 

eliberata de Liceul industrial nr. 1 Petroșani în anul 1986. O de
clar nulă. (5062)

PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Vladimirescu Da- 
rius, eliberata do UT Petroșani. O declar nulă. (5077)

DECESE

HOROSCOP

NE-Al părăsit pentru totdeauna, scumpa și iubita noastră 
mamă și soție. Amintirea ta va trăi veșnic în inimile noastre. 
Soarta nemiloasă tc-a luat dintre noi cind aveam mai marc nevoie 
de tine. 1

SOȚUL Miliai și fiicele Mihacla și Claudia anunță cu durere 
încetarea din viață n bunei, scumpei, iubitei noastre

PREDA ELENA (li ani)
Vom păstra veșnic amintirea la. 
Lacrimi și flori pc mormîntul tău. 
Dumnezeu să te odihnească în pace. (5072).

Cil adincă durere familia Cinpeanu regretă dispariția ful
gerătoare a scumpei și neuitatei lor vecine

l’REDA ELENA (11 «ani)
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (5073),

COLECTIVUL de cadre didactice al Școlii generale nr. 4 
Petroșani, este alături de colega lor, prof. Irina Nicolaescu, în 
pierderea grea suferită prin dispariția mamei sale.

Sincere condoleanțe. (50G8).

COMEMORĂRI

PĂRINȚII, sora și fratele anunță cu durere oă s-ă scurs un 
an de cind ne-a părăsit draga noastră

OSTAFE N1GOLETA
(14 ani)

Vei rămîne mereu în inimile noastre. (5058)

AZI, 13 octombrie, se împlinesc 8 ani de lacrimi și durere, de 
cind soarta nemiloasă ne-a despărțit dc dragul nostru fiu

VINCZE SAMIR
Părinții nu îl vor uita niciodată. (5045)

PIOS omagiu dc diagoste, prețuire și neuitare, dragului nos' 
tru coleg,

prof. univ. dr. mg. ISAG VAS1I.E
la 6 săptămîni de la dispariția sa prematură.

Colegii din Catedra dc Electrotehnică. (5076).

BALANȚA
(23 Septembrie — 22 octombrie)

Vă loviți de capriciile cuiva 
mic, dar demn de băgat în seamă.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Subiectivismul de care dați do

vadă va fi drastic amendat.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Stare accentuată de îrascibili- 

tate pe un fond depresiv. Cău- 
tați să vă stăpîniți!

CAPRICORS
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Un intrus reușește să vă răs
toarne niște planuri minuțios 
pregătite.

VĂRSĂTOR 
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Șansa vă surîde.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Perspective bune în vederea 

unor schimbări.
BERBEO 

(21 martie — 20 aprilie)
Lipsa unui element concret în' 

ceea ce doriți să întreprindeți vă 
obsedează.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Relații personale bune, în coli 
tinuă creștere.

- GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Contradicții cu apropîații dv. 
pe teme financiare și nu numai...

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

Atenție la modul de e.xprimaret
LEU

(23 Iulie — 22 august)
O perioadă propice reflecției,-- 

concluziilor.
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie)
Veți face o descoperire cu mari 

influențe asupra propriei per
soane.
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MARȚI, 13 OCTOMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10,20 WORLDNET USIA.
12.10 Ora de muzică. .
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru toți.
14,00 Actualități.
14.15 Avanpremiera TV.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Gonviețuiri-magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 A venit toamna!
18.10 Salut prieteni!
19,00 Studioul economic. TIB ’92.
19.30 Desene animate, 1
20,00 Actualități,
20.35 Sport.
20.15 Telecincmatcca. ORAȘUL 

NOSTRU. (SUA, 1940).
22.30 Cultura în lume.
23,00 Actualități.
23.15 Meridianele dansului.
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