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Va aproba 
parlamentul lista 
noului guvern ?
Iată lista propusă de dl. NICOLAE VĂCARO1U, 

premierul desemnat ;
N MIȘU NLGRIȚOIU, ministru de stat, președinte al 

Consiliului pentru strategie și reformă economică;
E DAN MIRCEA POPESCU, ministru de stat si mi

nistru al Muncii și Protecției Sociale;
U I LOR1N GEORGESC’U, ministru de stat și mi- 

nistiul Finanțelor;
E3 TllEODOR VIOT1EL MELEȘCANU, minisltu de 

stat și ministru al Afacerilor Externe;
3 PETRE N1NOSU, ministrul Justiției ;
3 NICULAE SPIROIU, ministrul Ap ârârii .Națio

nale ;
H GEOllGE IOAN DANESCU, ministru dc Interne;
Ei DUMITRU POPESCU, ministrul Industriilor ;
a IOAN OANCE'A, ministrul Agriculturii si Alimen

tației ;
E PAUL TEODORU, ministrul Transporturilor ;
M ANDREI C1IIRICA, ministrul Comunicațiilor ;
■ CONSTANTIN TECULESCU, ministrul Comerțu

lui ;
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MATEI AGATON DAN, ministrul Turismului; 
MARIN CRISTEA, ministrul Lucrărilor Publice' si

Pu/si// €)V/e ț
In faza demersurilor

La Vulcan se fac demersuri, 
pentru înființarea . unui nou 
punct termic, care sâ preia o 
sarcină c'.e termoficare pentru 
circa 2 1 * de apartam.n > d'n car- 
itierul Carpați. PT. 7. A, ib spre 
care este vorba, va putea clevfni

funcțional pentru iarna viitoare, 
dacă aprobările dc amplasament 
sînt obținute încă din acest an 
Primăria urgentează demersuri
le, fiind decisă să urgenteze și 
lucrările de construcție și ra
cordare a viitorului P.T. (I.M.)

Lovită și abandonată
Dimini.ă seara, in jurul orei 

23. iâ, cițiva locuitori de pe stra
da B.inciloni din Tscroni (șoseaua 
rr.ncipalâ, înainte de intrarea 
In Vulc n) au auzit zgomotul 
produs de o lovitură puternică, 
dup< care., nimic.

G î'.enii au ic-șft în drum șl 
au zărit o „Dicia 1300“ — de c t- 
loare ro ie, înmatriculata în Ju
dețul Olt —, «priponită*4 cu bo
tul într-unul din stilpii de pe 
mar ținea ;o#elci

..P Ima data ne-a fo«-t teamă 
să n a ’ropiem — mi-a mărtu
risit domnul care locuiește la

numărul 218 —, pentru că am 
crezut că șoferu-i mort, în ma?i- 
na. După aia, nc-am dus lingă 
Dacie, dar nu era nimenj 
ca Șoferul dispăruse. Ori 
beat, oti autoturismul o fi 
furat*4.

Ieri dimineață, pe la opt

in 
era 
fost

i 
ceva, agentul dc circulație de 11 
Poliția orațului Aninoa'a, dl 
sergent major Florin Tat. efec
tua investigațiile necesare în v: 
clcrea stabilirii cauzelor a^rid- n 
t ui ui.

Ghcorghc OLTEAN (J

FESTIVAL

„liiitecul aiiîncului5’

Dum ni a ți luni, pe scena 
d. ut cea dc-a 29-a ediție
z u .ra ; „Citite ii adin-ului**.

Pe scena Ci i de cultură și-au dat întilnire, într-o oompe- 
tije mult gustată ci publicul petroștinean, mal mtilți intci-preți 
con icrați ai genului, din țară, dar șl din municipiul nostr.;. 
Cel doua zile dc concurs au demonstrat un înalt nivel calitativ 
a prez-nț lor scenice. d<tmr.net rinei incă o dată interesul pentru 
cane Ui -ui dm Petroșani.

Juriul Festivalului a avut uim.itoarea compon- nță: compozi
torul Ș«rban Georgescu 
tel >r miniprc, 
Negraru, 
I rc -chn'el'.' f*...................
'l'uțu, di’c-jo key, piof. Va-dle 
ra a studenților și cunoscuinl 
O- a . i -n Ursulc<ru.

C' lc două z le de conții 
int-rcat '] a-.iffct au dovedit 
( i rle cultură din Petroșani, 
Ton Dnl.imiță, ch monstrînd Încă o d.'tu cu sînt gazde ospitaliere și 
Luni cunoscători în pregătirea unor ascmrnca spectacole de maro 
anvergură.

Gn sigu uiț.i I esti> Iul se înscrie pe lin a evenim nt> Im cnl- 
tur.d - ren ile, cu atit mai mult cu cit actuala ediție a fost și 
jubil ara.

Casei de cultura dia Petroșani s-a 
a tradiționalului Festival de mu-

prc.-cdinte, Petre Bralț, Liga sindica- 
ing. Gnrol Schrctter, directorul EM DilJ.a, Gcorge 

ec. Vacile Chirculescu, RAlf Valea Jiului, Ion Vclica, 
filial t Jud-țenc a Partidului România Muie, Gena 

Repede, directorul Casei dc ciilt'1- 
prezentator de muzică ușoară

di-rulate în prezența unul p.ib’io 
o bună ori; m^.ue a Fest'r jiului, 
personalul său, condus de prof

în pagina a 3-a
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IN CAPUL CL I SPARGEM

B ____________ _  _
Amenajării Teritoriului ;

■ AUREL CONSTANTIN ILIE, ministru al Apelor. 
Pădurilor și Protecției Mediului ;

■ L1VIU MAIOR, ministrul Invățămîntului;
■ DORU DUMITRU PALADE, ministrul Cei cc-î i'-,i 

Tehnologiei ;
B IULIAN MINCU, ministrul Sănătății ;
B MIIIAI GOLU, ministrul Culturii;
B GIIEORGIIE ANGELESCU, ministru al Titmr. 

lui și Sportului ;
B VASILE MOIȘ, ministru pentru Relația cu 

lamcntul.
Din cei 17 plus 4 miniștri de stat, 9 sînt membri 

iar unul este propus de aceeași formațiune ■

și Protecției Mediului ;

și

Par-

încă de săptămîna trecută

Țineți-vă bine
In ultima discuție purtată cu 

dl. Mihai Dogar, șeful „Comp? 
trol“-ului d n Vulcan, domnia sa 
imj spunea că. in zilele im.chat 
următoare, va face un periplu 
prin țară pcntiu a vedea cc 
mai poate 
benzina.

Turneul
3—1 .și 5 
P,teșii si 
tat și l-am ri. il să-mi spună cc 
„a împușcat" in urma parcurge
rii trasculu; re-p -ctiv.

— Domnule Dogar, haideți s-o 
luam in ordinea devenita de-a-

rezolva cu buteliile
se
și

i-esp-ctiv l-a făcut 
noiembrie, in Ploiești. 
București, L-am cău-
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c-a venit benzină
cum clasică: 
benzina.

— Scopul 
fost acela de 
butelii de la 
ra la Craiova. Din lipsă de re
surse, în speță butan, nu s-a 
putut face acest transfer, stația 
de imbutcliere de la Craiova 
fiind, și-a?a, suprasolicitată, su
praîncărcată. Deci, am rămas tot 
cu cota dc 18 mii dc butelii. 
12 000 la Pitești și 6 000 la Timi
șoara.

— Niscaiva supliment.iri, 
ici, pc colo ?

— Nici o promisiune.

buteliile și, apoi.

deplasării mele a 
a transferai cota de 
Piteștj și Timișoi-

pe

In Valea Jiului, nu a
Șoferii tui amînat-o...

A-.lcplat cu marc intt’ics, rezultatul rugucir 
iilor dintre sindicate șl guvern a condus la 
aminarea grfcvei generale pe care sindicatul șo
ferilor și-o programase pentru acest 
de săp'tămină. La negocierile de vineri, 
zentanțij guvernului șl cel nl sindicatelor 
căzut do acord asupra unul preț acceptat 
carburanții auto, acord care a condus la 
narea grevei generale ce fusese anunțată.

început 
repri- 

aa 
la 

ruuî-

v 
a

— DeCi. Vorba UCi < 
duru- Cc- ■ iți ivolvat 
na? Ca, uitați, coz.le 
vezeni și Vulcan 
trainice

— Dom'lc. aici 
In noaptea de ă 
br>c, la Ploi ști s-au tnccirc.it d -- 
uă vaguanc de benzina — C() 9’- 
—, adică 93 cle tone, pentru Va
lea Jiului. In 8 noiembrit, (> 
ncștiul încărca 46 tone dc ben
zină — CO 90 —, jar astazi cin I 
noi discutam (11 noiembrie ni ). 
sc recartează un vagon eu 
tone dc benzină — CO 98 — de 
la Deva, l’iimcle vagoane — cc'.- 
clin Ploiești — cran, in II 
icinbric. in gara Petroșani. Itc.- 
tul vagoanelor vor sosi așa; cel 
din Deva in 12 — 13 noicmbim . 
și tot în 13, cel ele la One.di In 
litri, toal.i aceasta cantitate e-J ■ 
dc 216 mii dc litri dc benzin... 
Deci, inscamnii cotele pentru i 
proximativ 6160 dc autoturism

— Domnule Bogar, după ci! ' 
.știu, rezervoai -le multor mașini 
sint deosebit de însetate. Dup. 
CC se' va termini și bcn/in.i ’is i. 
tot așa, cu țniila. o vom iii i

— Dom’lc, noi inc< rcâm 
nem lcgâlm-n cn Ploicștiul. 
vom giisj in lei ago re de u 
suplimenta...

— Sfl dea Dumnezeu să 
si ți. Va nu lț urnesc.

,'U, 
cu 
de 

dcsin tot
l.l

s-u fiicilt ceva, 
spre 6 nmem

no-

Să ț!
D.i i 
m il

O !4*i-

Ghcorglic OLTIANV

intrat nimeni în grevă
„Sanitas44 lucrează

Deși la nivel dc țară, ba chiar șl în trei spi
tale din județul nostru, sindicatul „Sanitas al 
cadrelor medii a intrat in grevă, doamna Vin- 
țan, liderul sindicalului Sanitas din cadrul Spi
talului municipal Petroșani ne dădea ieri o 
veste bună: Sonsiliul do conducere al sindica
tului respectiv, deși se solidarizează cu colegii 
Jntrați în grevă la nivel de țară nu a fost de 
acord cu declanșarea grevei în Valea Jiului.

tmr.net
tnccirc.it
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S-a vorbit mult, la timpul potrivit, ba 
despre vidul politic, ba despre cel legis
lativ care au cuprins rind pe rind sau 
(b'oda'.â țara, intrecindu-se in bulversarea 
1 ravei noastre ordini ccor|omice î* socia
le postcleccmbriste. Aceste vidurj au dus 
in spate, cu vinovăție, toate erorile — o- 
menești, de altfel — ale tranziției. Cind 
o decizie se dovedea greșită, vina cădea 
asupra vidului dc lege; cind decizia era 
prea bună și deranja forțele incontrale 
ale democrației, de vină erau structurile 
încă nematurizate, intr-un climat domi
nat de vidul cel politic...

Intr-un fel. toate acestea aii trecut. Dar 
nu ne am vindecat încă do vidolopie. Să 
vedem ce va mai urma, căci despre ase
menea feuom. ne se poate vorbi și cu an
ticipație.

Este verosimilă afirmația că <11. Stolojan 
și-a încheiat anul de activitate in frun
tea executivului cu o „răzbunare", in- 
trucit a lăsat in urma un vid de persona
litate greu de depășit de succesorul său. 
Maniera in care a sus* nut recentul exa
men in Sen it și subtilitatea cit care a 
implet t răspunsul, plimbîndu-se nestin- 
țihrrit printre cauzele economice și efec
tele lor so ialc îl recomandă ca pe un pro- 
f ion < despre care, dacă vom mai vorbi, 
vom adapta un ton de regret. Să nu nm 
alo de împătimiți și să-i punem in spa
te toată sărăcia țării. Sa nu ne pripim 
,i ini r dacă aveam un alt premier e- 
c n nnia noastră ar fi fost relansata. M ii 
ales sii nii-i ne ■ .m cîteva calități de care 
a făcut uz cu z’ircenie, una dintre >"!«• 
fiind umorul, bine adăpost t după o cor
tină d. calm, dar ușor de întrezărit din 
sincerii ițea unor vorbo, mult mai sțcbo. 
d(. decit inrăduie protocolul ministerial.

S) ini a dl. Stolojan, de pildă, că există 
inc.i forțe polit ce care aprobă reforma dar 
o intirz e cu bună știință tocmai pentru 
ca le convine starea de tranziție, atil de

profitabilă pentru el. Dacă tranziția se 
prelungește, posibilitățile lor „de a mulge 
vaca" cresc proporțional cu .starea de 
prelungire și viceversa, dacă 
reforma va fi accelerată pentru a scurta 
durerea celor mul ți, aceste forțe oculte vor 
pierde avantajul de mulgători la aceeași 
vacă grasă și lăptoasă. Deosebit de ne
protocolare aceste vorbe, care nu s-ar fi 
cuvenit să fie rostite de un prim-minist'U 
dar. să recunoaștem că ele provin din 
nesecatul izvor de umor care a dat să
nătate în decursul anilor pătimitului ță
ran român. Mai spunea dl. Stolojan, fi
ind vorba despre corupție, că acest flagel 
nu poate fi vindecat „cu o altă corupție", 
vorbă cu tîlc din care se înțelege limpe
de că flagelul are două fețe. Una est? 
corupția materială, strins legată de ne
voile celor mulți, alta este cea politică, 
cuibărită în sf< ra înaltă a demnitarilor 
care ar trebui să o combată pe cea din 
ții. E greu să faci ordine, atîta vreme cî‘ 
aceste forme de manifestare a corupție! 
se sprijină între ele, sub protecția celei 
mai tari. Să mai amintim vorbele la fel 
de neprotocolare prin care dl Stolojm 
a împărțit guvernanții în două tabere 
distincte, de o parte aflîndu-se cel car" 
„an vrut să fac.i ceva și po tc că nu nu 
reușit", de cealaltă, cei care „nu au vrut 
nimic si an reușit".

Pleacă un profesionist al genului, vine 
altul, roata morii se-nvirteșle, așa se 
scrie istor’a, lumea nu se oprește în lua 
chiar dacă se creează un oarecare vi i 
el va fi umplut, căci de personalități nu 
am dus și nu vom duce lipsă nici în vi
itor. Ne vor lipsi însă multe altele. Po ite 
și benzina, din cînd in cind fîina, dar 
cel mai rău v;1 fi dacă seacă izvorul nos
tru de sănătate din caro ne adăpăm de 
mii de ani...

Ion MUSTAȚA

Studenții

PUBLICITATE
Societatea Comercială

Rom. OIL - S.R.L. 
Petroșani

în calitate de reprezentanță unică în Valea Jiului a

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

dispoziție echipamente electrice și piese de schimb,

după cum urmează :

Aparataj antigrizutos; Aparataj pentru mine norma
le; Aparataj anticxploziv; Comutatoare cu came ; Prize 
cu fișe ; Aparataj de comandă, semnalizare și derivație; 
Controlere; Limitatoare dc cursă; Limitatoare de turație 
centrifugale tip „LIMICRON**; Microîntrerupătoare cap
sulate ; Separatoare și întrerupătoare; Aparataj electri» 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- 
lectricc pentru mașjni-uneltc; Tablouri de comandă pen
tru aparate dc sudură și grupuri electrogene; Dulapuri de 
automatizare pentru poduri rulante și macarale; Dulapuri 
de automatizare pentru cazane; Tablouri și pupitre de 
comandă, distribuție și automatizări; Presgarnituri; A- 
parataj divers.

Nomenclatorul dc produse vă stă la dispoziție, ia 
sediul firmei noastre.

Adaos comercial practicat zero.
Conta< tați-ne la telefon 515511, teiefax 545893 sau 

la sediul societății in Petroșani, str. Livezeni, nr. 11 (lingă 
PECO).

Sintem șansa dumneavoastră de a vă aproviziona 
ieftin și operativ. (Eactura 847)

Atenție la 
buzunare!

Pentru doi * (reî 
litri de benzina

La atac 
cu toporul
Auzi fel de fel de minuni 

de-ți vine sa te crucești. Parca 
a dat strechea în toți! Chiar și in 
oameni cu scaun la cap. Joi rea 
ra, bunăoară, la benzinăria din 
Vulcan, in urma unei alter'ați 
intre doi automobiliști — din 
neatenție, unul dintre ei i-a pri
cinuit celuilalt o risipă de vreo 
2—3 litri de benzina. Vinovatu 
s-a oferit imediat să i-o platias 
că „la liber" — s-a ajuns nu la 
cuțite, ei la... topor! Păgubitul . 
scos respectiva unealtă din mi 
șina și l-a tras una vinovatului. 
Acesta n-a pățit mare lucru ș 
a mulțumit Domnului ca ataci 
torul n-a utilizat tăișul «culei.

Gh. OLTEANU
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TO BE OR 
NOr TO BE

Zilele trecute, Li 
tilm" din Petroșani 
<i irttilnir.
/ - I i . V

1

a avut loc 
a im mbrilor urg.ini-

.Viitorul studențesc" din 
lotca Tehnica Petroșani 

rezentanti ai presei locale, 
cadrul ac steia s-au dezbătut 

mai 
sup. rior

Vineri, zi tradițională de tir,: 
Petroșani. Piața agroalimentara 

este supi aaglomeraLa. I’rin mul
țime ’și fac simțită prezența, 
hoții d< buzunare, care dovedesc 
infinite manifestări de ingeniozi- 

O biata femeie, văduvă ți 
a venit la tirg, după ce 

cu chiu cu vai, 6000

la

In 
probb mele cele mai acute ale ' 
invuțaminlului sup. rior tehnic, 
viitorul ase-lui.i văzut prin pris
ma st id ntului. Totodată, s-au 
•lis iilal posibilitățile de integra 
re in cimpul muncii a tini iilor 
au>ulvcnți ai învățamintului su
perior tehnic, precum ți alte as- 
I" .te 1 gate de viața stu 1 .-nțeascu 
1*. Pe TCșani. In cursul aci stei 
<optum>ru vom reveni cu amă
nunte asupra acestei dezbateri, 
<le mare interes pentru studen
ții Vuu Jnllui și pentru noi toț'.

libtriu VINȚAN I

I
)

I

Xs s
I
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tale, 
butrina, 
și-a strins, 
lei, să-și cumpere încălțăminte, 
pentru că vine iarna. Dar a ră
mas fără bani. Un hoț. intuind 
unde-și ține femeia banii, i-a 
taiut straița, a în fâcat teancul 
de bani, fără a fi văzut sau sim
țit. Cind să facă plata pentru 
încălțămintea pe care tocmai ți-o 
alesese, ia banii de unde nu-sl

Astfel de scene pot fi vazu«e 
destul dc des, in ultimul timp 
Piața din Petroșani, deși este 
in imediata apropiere a sediului 
poliției, constituie un loc centra) 
unde hoții iși exercită „mese 
ria". Cred.m că ar fj binevenit'.’ 
n.scaiva acțiuni de-ale poliției, 
macar in zilele de tirg. pentru a 
le veni de hac hoților, care-și 
fac de cap nestingheriți de ni
meni. (V.S.)

Cerși tu 1
Evoluează spre economic de 

piața hiper-inflaționistă pina și 
cerșetorii care, mai ales în zilele 
de joi și vineri, Impinzese strada 
Nicolae Balccscu din Petroșani, 
pentru ca este zi de tirg la pia
ță. Pină acum vreo șase -apte 
lunj îi auzeai milogindu-sc; Ne-

!>i inflația
•nea, da și mie un leu!" Acum ff 
auzi: „Nenea, dă și mie 10 lei!*. 
Inflație, nu? Pina una alta, da 
ce nu intervine nimeni pentru 
eradicarea acestei rușini urba
nistice? Articol de lege, in acest 
sens, există. tC. Holban)

; = In
Petroșani

T-a magazinul nr. 12 din Aero
port, o am ca interlocutoare 
vinz.itoarca Vera B.ilic. „Primim 
sticle cind omul cumpără ceva 
de la noi. Adică una plină, una 
goala. Altcumva, nu. Nici con
tra bani, nici contra marfâ. Asta 
pentru că em lucra în pierdere. 
F RA ne la rece la suta din 
valoare, cu toate că noi facem 
rost de mașină pentru transport 
și noi o plătim Ne mai dă. cîte- 
odată, mijloc de tiansport, dar 
foarte rar. Asta e. Ne iau rece 
la sutl ea ai fie ei rentabil! ți 
< 1-5I plătească muncitorii". -Ve
deți. Ia fiecare sticlă pierdem 
trei lei — intră In discuție d-ng 
Mrfenla Bcrbocam, o altfl rin- 
dfftoare. Am călătorit cu cineva 

>!•

capul cui
din Lupeni și mi-a zis că, aco
lo la ei, nici măcar in schimb 
nu 1 a luat sticle la magazin, 
f’ai atunci7 Adică ei, ICRA, să 
fie rentabili, iar noi nu ?**,

„S-a dat și in „Zori noi“ 
ta luam doar la schimb**

„A venit de la biroul nostru 
o circulată ca se primesc sticla 
doar la schimb. S-a dat și-n 
„Zori noi" anunțul asta**, imi spu
ne d-na Nlcoleta Dragomir, șefa 
alimentarei nr. I, situată pesta 
drum da magazinul auto-moto.

„Au aparul mulți privatizați 
rara wlnd cu totul, dar nu iao 
sticla In schimb — îmi relatea- 
Kă d-na Dragomlr. ICRA nu na 
la ambalajul dectt dacă a marfă 
de la ef. întreprinderea noastră 
are datori! către ICRA, așa «I

spargem sticlele goale ?
nu nc mai ridica ambalajele. Eu 
zic c-o sa avem problem'' și m 11 
mari. Personal, am fost la A 
rad, la furnizor, am dus amba
lajul de sticlă dar ni l-a dat îna
poi. Asta a fost exact luna tre
cuta, pe paisprezece. Și unde pu< 
ca ambakijul acesta era de M 
ei, sticle de berc I11 care fusese 
alcool rafinat. Nu nl l-a luat 
c-au zis cu sticlele nu-s cu filet. 
Sint cam peste trei mh de sticle 
de acest fel, adică de bere, pe 
cate n-au vrut, la Arad, să h 
primească. Nici buteliile de spu
mos ți de vin roșu nu ni se m u 
ridică de către ICRA- Spun că 
tiu slnt de la el. Ba slnt, că noi 
le-am luat tocmai da la el, In 
martie-apriile, ți acum s-au co
lectat, pe parcurs, de la clienți 
(4-acum stăm cu ele in stoc. Ar 
vem in stoc, la ora asta, amba
laj de sticlă In valoare de 200

mia lei. Lfe boi cane, nu m.ii zic 
nimic. Nu lc ridica nici un fur
nizor. Hațegul ia doar in schimb 
Mai spun o data o să fie și mal 
problematic. Dc vină sini fur
nizorii în mod special. Nu știu 
de unde au resurse incit nu mai 
vor sa primească sticle. Înainta 
le căutau, se bă tea u pentru sti
cle goaie. Atom le ducem. la 
fiecare, lj scară, și tot nu le 
primesc!"

Iscro ni
Și centrele particulare sint 

blocate

Nu puțini erau aceia care, Io 
carcați eu o sacoșă, două, sau 
chiar nial multe — doldora de 
sticle goale — se opreau ia casa

cu nr. 32a dc pc strada Costeni 
din lsc.-oni. Asta vine chiar lin
gă pod. l'aoeau oamenii acest 
drum pentru cu știau că, la a- 
dresa respectiva, funcționează UM 
centru particular de primire a 
sticlelor șa borcanelor goale, ți 
câ pe ele primesc bănuți. Acum, 
centrul cu pricina nu mai pri
mește. „Dc vreo douâ săptămiai 
nu mai primim nitnx — aflu <l« 
la doamna Margareta Constantin, 
a cărei Lată, Adriana Ștefan, st 
ocupa cu operațiunea de primi
re a ambalajului de sticlă. No 
mai putem lua dc La oameni pen
tru că nu ne la nicj noua amba
lajul. Nid Fabrica de lapte, nlei 
CLF-ul ăla. Avem ți acum sticlă 
goafe, dar nn ni le primește. 
Asta e. Da’ dc unde zici eă 
ești? De la ce partid? A, da iă 
ziar! Ia să-ți văd lrpititna<ia1".

Glicorghe OLTEANU
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U~ tractor fără motorină 1-1, Dinu n-a dat „tunul” !
JIUL PETROȘANI — TRACTORUL BRAȘOV 5—1 <3—0). 

• Spectatori : circa 1500 ; plătitori — 579 • Teren — puțin în
ghețat, apoi moale • Șuturi la poartă; 19—9 • Pe spațiul porții : 
13—4 a Cornere : 8—2 • Cartonașe galbene: Dodu (Jiul), Boldor 
(Tractorul) • Au marcat: Gașpar. min. 22, Militaru, min. 25, șut 
bombă, după ce Di>du a ,călcat" mingea la o lovitură liberii di
recta; Călugăriță, min. 33, șut nupraznic de la circa 25 metri, jos 
In colțul lung: Gașpar, min. 53, din careu a tr.mis pe lingă por
tar: Slancu, min. 59. din pasa 
bară din interiorul careului.

Tina in min. 8 jocul a fost 
echilibrat, oaspeții trimițind in 
min. 3 un șut bombă, de la 20 
metri, prin Griand, la o palmă 
de transversală. Mai inainte si 
un minut, MiLtnru a reușit și 
el sa „opteascâ" răsuflarea lui 
Un- ininu. A maj fost un duel 
Gașpar — Boldor, ultimul un 
' tezist de suta de metri, după 
care partida a mirat in cursjl 
ti firesc, adică Jiul impunin- 
du-se decisiv e i argununte . ina
tacabile". Joc de pase, driblin- 
» irj subtile, lan-uri pri isc și 
.șuturi de la distanța, dublate 
de un presing și o apărare in 
c.iri .dispariția" lui Gașpar. me
reu in atac, a fast suplinită de 
Stănc:c, ajuns șl el 1? citeva 
ori in atac.

Oaspeții, o echipă de luptă 
d r ca gabarit mic. nu Înțeles 
ca rostul lor in a<est meci este 

lui Radu; Decu, min. 80, șut lingă

de a lujAa pentru a educe pro
porțiile scorului, nnzind mereu 
pe cartea contraatacului. Joc.il 
propriu-z.is a început cam din 
min. 10, cind Gașpar a trimis 
o ghiulea in adversar, iar Mili- 
taru n-a mai putut fi oprit. Deși 
a fost faultat în acest meci de 
11 014 el a adus golurile, in pa
tru din cele cinci situații con
cretizate, valorificindu-i-se pa
sele, cornercle și loviturile li
bere. Primul punct a fost înscris 
in min. 22, cind. a driblat pe 
stingă și a trimis printre, pen
tru Gașpar, acesta ;l șutat sec 
in colțul lung de la 1 1 m: 1—0. 
A urmat acea .racheta" sol-sol. 
min. 25, cintl, in urma unii 
fault, Dodu a .călcat" mingea și 
Militam a șutat năpraznic pe 
jos, balonul oprindg-se in plasă 
fără ca Ungureanu sa poală 
schița vreun gest: 2—0 A v> nit 

și golul trei, corner Militam, 
mingea a ajuns la circa 25 m .le 
poartă, a preluat-o Călugăriți 
in viteză și cu stîngul a trimis 
aproape imparabil tot în colțul 
lung: 3—0. Finalul de repriză 
i-a avut în prim plan pe „min- 
gicarii" Radu, Stoica. Militam, 
Dodu. G.tjpar, ultimul fâcîn 1 
„magie" in propriul careu.

După pauză acelnși aspect al 
jocului, tot trei goluri, dar un il 
a ajuns in poarta lui Ghițan 
După ce Gașpar, min. 52, a tri
mis „cornerul" lui Militam g i 
capul in brațele lui Ungurean 1 
el n-a mai greșit in următorul 
minut si, din coltul sting al c 1- 
reului mare, l-a învins încă i 
dat;j pe portarul oaspeților, ri- 
dicind scorul la 4—0. /X ieșit 
Cristescu, a intrat Bi none P j 
pescu și Slancu a înscris cu la 
tul. după o fază in care coautoi 
a fost, dc data aceasta, Radu 
5—0. Momente aplaudate: ' min 
65, cin I s-a produs rocada Mi 
litaru — Frumoca și cel in car-- 
Ghițan a ieșit la >0 m de poar 
tă pentru a respinge un at ic 
„unit la unu". Dar, la următori1 
a fost gol, pentru că Decu. din 
interior 1 careului, a înscris pro 
fitind d" singura ere e dă a a 
plrării Ji: lui : 5—1.

Pe o ploaie deasă, care s-a transformat in lapovit.i, împreună 
cu numeroșii suporteii ai echipei naționale, nc-am deplasat la 
stadionul „Steaua", beneficiind dc ajutorul colegilor de la „Gaze
ta sporturiloi" (Adrian Vasilescu. Octavi.in Guțti Aurel Neagu).
• Din nefericire, înainte de meci, ia
poarta stadionului Ghencea, incidentul de la 
„Clubul tricolorilor" s-a reeditat. Cele 2 galerii rivale (Steaua șl 
Dinamo) și-au continuat disputa, într-o totală lipsa de faii-play, 
făcind chiar uz de violență. Spiritele au fost și mai mfi rbîntate, 
odată Cu intervenția scutierilor, care a provocat intonai’ .1 unor 
lozinci non-sportive, de genul: „Jos Iliescu I". Acest inc dent a 
provocat mare îngrijorare la masa presei, unde Fan ș Neagu a- 
firma că „Mă tem de un Jleysell la București". N a io t cazul, 
întrucît 1/3 din spectatorii de pe Ghencea an fost oameni de
ordine. • In ciuda condițiilor atmosferice precare, gazonul s-a 
prezentat in cele mai bune condiții de' ioc. și asta pen'ru că, cu 
numai citeva orc înainte da începerea partidei, două elicoptere 
militare att „măturat" apa de pe gazon.
• După meci, la vestiare, agitație mare. Deși culoarele 
erau pline de gazetari, in obținerea declarațiilor, prioritate au 
avut reporterii de la Radio și TV, care au trairmis in direct.
• Cu toate acestea, înainte de conferința de presă, am reușit să-1 
abordăm pe antn norul echipei noastre, Corne) Dinu, care, vizibil 
marc it de rezultat, ne-a declarat: „Am dominat c<. 1 mai mare 
parte a jocului, lucru relevat și de casetj tehnica a meciului. D.ip 
n-am avut .șansă. De asemenea, lipsa lui Balint. Gică PopCscu șl 
Raducioitl s-a resimțit. Am jntîlnit azi o echipă cu o mare capaL » 
citate, o Ccho-Slovacie nouă, complet regenerată. Ce pot să vă 
spun este că lupta este încă lungă și grei. Urmează un meci greii, . 
cu Cipru, in care nu ne mai rămine clecit o singură alternativă l , 
victoria !“. I.a cocktailul ce a urmat conferinței dc presă, Ovîdiu 
Joanițioaia afirma că: „Deși n-am ciștigat, putem totuși boa 0 
.șampanie din pahare de Boemie !“. (T. VINȚANj

Debutantul !
Claudiii Frumoca, născut la 22 

martie 1976. Elevul Liceului de 
informatică Petroșani, în clasa a 
XI-a (?. /X început fotbalul la 
Jiul, cu Ionel Grc< u. A Irosit la 
Leca, l-a instruit Trifa, „l-a a- 
funcat" in lupta Dos.nn și i-a „vi- 
nat“ Dumitru Marcu. Este gol- 
gcterul echipei de Republicani I. 
• u 11 goluri la .1 tiv doi ani la 
lind chemat in iotul largii al 
l'EFA 94.

A fost primit foarte bine d< 
r> hipu, care ni< i nu a „simț't" 
<ă ,1 ratat golul in min. 87, in 
> ie.:-iul cu Tr i'-tonil Brașov. Bun 
atlet, cu o constituție fizica ro
busta, joc cu ambele picioare, cu 
o det -ntâ buna și mult curaj, 
are mari șanse sa calce pe urmele 
celor ce i sini idoli. Succes I

Declarații după meci
• GAȘPAR: „Am două goluri 

la activ. Echipa merge bine. Sin. 
tem toți in formă. Nu vom mai 
ceda locul l pină la terminare".

• BURUNTIA: „Nu virau ra 
m.ii pierd postul de titular. Nu
mai cind joci ești intr-adevar a- 
preciat. A fost joc greu 4.1 înce
put, dar nc-.un dus peste ei pî- 
na au cazul total".

• FRUMOCA: „Ani așteptat 
a est debut mai mult ca x>rice în 
viața. In fața golului parcă m-am 
topit N-am mai văzut nici poar
ta ni< i adversarul. La următo
rul. n-am sa mai iert nimic. 
Mulțumesc spe miorilor, care lo
tuși m au aplaudai".

M E T E H N E

— De spoi tul asta m-am sat m al pmă-n 
git ! I Desen de Va li I.OCOTA

Fotbal, divizia A Fotbal, divizia B
REZULTATE TEHNICE: -M.talul Boc-,a — Gloria Reșița 1—9; 

olimpia Satu Mare — Metalurgistul Cugir 3—0; UTA — Ct l< 
Cluj 4—0; M> trorn Brașov — Armfltur.i ZalSu 2—1; CI 11 Timi
șoara — FC Drobeta J—0; TC Maramure — Uniri a Alba lulia 
1—J; ICJM Brașov — Corvinnl 0—9; FC Bihor — Jiul IEI,IE 
Cra >va 3—0; ,ljul Petroșani — Tractorul Brașov 5—1.

CLASAMEN TI T.

șa: Unirea Alba luiia — IC IM Brașov; GER Cluj — CFR Timl- ! 
țoara; FC Drobeta — FO Maramureș; Gloria Reșița — Jiul Pe- J 
troșani; Tractorul Brașov — FG Bihor; Jiul IELIF Craiova — S 
Olimpia Satu Mare; Metalurgistul Cugir — Metrom Brajov; Ar- J 
matura Zalău — UTA. S

1 Jiul Pctio mi 14 8 2 4 28 — 16 18 ( t J)
2 U T A. 14 8 l 5 30—18 17 ( 1 3)
3. FC Maramureș 1 l 7 2 5 28—13 16 ( 1 2)
4. Metrom Bi.ișov 14 G 1 4 lu—12 16 ( 1 2)
5. Corvinnl 1 1 6 3 5 24-14 15 (-1 1)1 IC IM Brașov 1 1 6 3 5 21—15 15 1 1 >)
7. Metalul Bor șa 14 7 1 6 22—23 15 ( — l)
R. FG Drobeta 1 1 6 2 6 15—14 11 ( Oj
9, Jiul IELIF Craioia 1 1 7 0 7 18—21 14 ( 0)

10. Unirea Alba Julla 1 1 7 1 ti 17—25 14 ( 0)
1 1. FC Bihor 14 5 3 ti 16-15 13 (— 1)
12. Gloria Rer.ața 14 6 1 7 15—15 13 ( h I)
13. Tractorul Brașov 14 5 3 6 19-20 13 (-1)
14. CFR Tlmișoar.i 14 6 l 7 15—24 13 (— 1)
15. Olimpia Satu Mare 14 5 2 7 25—22 12 (-2)
16. Armătura Zalău 14 6 0 8 19—26 12 (—2)
17. Metalurgistul Cugir 14 5 2 7 21—38 12 (—2)18. CFR Cluj 14 4 2 8 19—^33 10 (-»)

ETAPA VII I OARE. 21 no enibi ie: Corvinnl — Metalul Bu®-

REZULT/XTE TEHNICE . KUVzX Roșiori — 
Minerul Lupeni 2—0. Metalurgist il SI it na — 
Gaz Metan Mediaș 1—0; Electrica Meni — Vic
toria C. d' Argeș 1—0, Petrolul Sloina — Șoimii 
Sibiu 3—0 (iicprezcntare); Metalurgistul Sadu 
— FU Caracal 5—I; CSM Caransebeș — Arse
nal Reșița 1—1; CSM Caransebeș — Cimentul 
Fieni 2—0; Minerul Anina — CS Tirgoviș'e 
2—0; Dacia Pitești — Minei ul Matasari 1—0, 
AS Paroșcnl — Minerul Uricani 4 3.

CLASAMENTUL
1. Petrolul Sloina 16 11 1 4 32 -15 23
2. Cimentul Fienj 16 9 1 ti 39—20 19
3. M nerul Mătăsuri 16 9 1 6 30- 19 19
4 Minerul Anina 16 9 1 ti 23 -19 IU
5. Arsenal Reșița 16 8 2 6 .J3—21 18
ti. Dacia Pitești 16 8 2 6 28—20 18
7. Victoria C. de Argt ș 16 8 2 6 21 21 18
8. Gaz Metan Mi-diaș 16 8 1 7 31 — 17 17
9. A.S Paroșcnj 16 8 1 7 28-26 17

10. Mimrul Uricani 16 3 1 7 27—28 17
1 1. C,S Tirgnvl te 16 8 0 8 30—18 16
12. Metali.rg. Slatina 16 7 2 7 18-18 15
13. Unirea Alexandria 16 7 2 7 21—27 16
14. Minerul Lupeni 16 8 0 8 20- 29 in
15 C.SM Caransebeș 16 7 1 R 26- 29 IA
16. ROVA Roșiori 16 6 2 R 27—22 14
17. Șoimii Sibiu 16 6 1 9 25--32 13
IR Metalurg Sado 16 6 1 9 24—35 13
19. Electrica Eleni x) 16 6 0 10 19—31 12
20 FC Caracal 16 1 2 13 IR- 67 4

x) Partida Electrica Ficnl Minerul MătA
sari a fost omologată rn 3—0 (în teren 2 — 1) în 
favoarea oaspeților Electrica luxasînd medicul 
prezent pe toată din ala medului.

1.
2.
3.
4
5.
6.
Următoarele partide — 18

— Țara Galilor; 29 noiembrie: Cipru — Româ
nia.

CLASAMENT
Belgia 4 4 0 0 7— J 8
Român ia 4 2 1 1 13— 3 6
Țara Galilor 3 2 0 1 8— 5 4
Ceho-.Slovacia 3 1 1 1 6— 3 3
Cipru 3 1 0 2 2- 2 2
Insulele Feroe 0 0 5 0-22 0

noiembrie : Belgia

Rugby A 1

Duelul promovatelor
MINERUL LUPENI — CFR CONSTANȚA 

20—8 (10—3) Miză marc pentru acest meci, pes
te 2000 de spectatori, cu o prestație de excep
ție a gazdelor, care, ași cum au afirmat „spe
cialiștii", au făcut cel mai bun joc de pină a- 
cum, ciștigind intr-o manieră detașată duelul 
cu ccalalta promovata, CFR Constanța. D< mi
narea s-a concretizat mcă din min. 10, cind 
Kellemen a pus pi imul eseu al partidei, ieșind 
dintr-o Încleștare la centru, transformarea ti-> 
ind rat.ită de Pândele. Oaspeții, cu a a easi lec-' 
ție ofensivă bine învăț.ita, au contraatacat pe
riculos și au transformat o lovitură d< pedeap, 
să prin Murdare, scorul devenind 5—3. Min9« 
rul face insa „faza" Jocului, tribunele au gustai 
spectacolul și mingea nu „cunoaște" adversarul, 
ea trece prin toate cele trei linii, cursa colecti
vă nu mui poate fl oprită și llosu se duce din 
nou in terenul de țintft al adversarului, eseu 
spectaculos, transformarea este ratată de ace
lași Pândele. GFR-ul scapă ușor I 1 pauză, pen
tru că Pândele și Patriciii au greșit in două 
rinduri, tiimițind balonul greu, puțin pe lîngă 
buturi.

Partida se relansează în partea a dona, Ne- 
greci pune eseu, 10—3, dar Patriciii găsește 
acum barele și ridică scorul la 13 -8. printr-o 
execuție rară, cind transforma de la circa 38 
m. Minerul arc 15 min. de toe, 111 care "valul* 
constănțcan, este „spart" in bucăți, el nu se va 
mai ptiiea reface pin 1 in final și aripa Văduvă, 
cel care învățase „lecția" Salomie la Timișoara, 
a luat o acțiune pe cont propriu, cursă le 50 
m, eseu la centru, transformă Pândele, în eu
foria unul public cais știe să-și încurajeze și 
să și iubească echipa, și 20—8. rezultat aplau
dat, dar în primul rind meritat.

A arbi'rai foarte bine Marcel Galanda
MINERUL: Pinfert, Ștefan. Popa. Hosu, I’i- 

văl, Sușinschi, D.ivid, Kellemen, Ceru. Piu, 
Vaduvn. Nast.isc, Pândele, Chirii Patriciii. Au 
mal Jucat: D, a •. X'ereș ,S ibău.

Vatile Bei'cii antrenor; ,Echipa <1 început să 
se matui izeze la ti , joacă faza do ilac in for
ță, ține cont de ideib tactice ah' adversarului 
și lucrul cel m ii important este că acoinoiiarea 
cil prima grupa i.dorică, putem spune Că. ia 
făcu făia șocui. sau complexa. Vom forța ori
cum nota la Sibiu.
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JU8LICITATE MICA PUBLICITATE

Primăria municipiului 
Petroșani

pune la dispoziția agenților economici (societăți comerciale 
cu capital privat sau de stat) panourile de afișaj situate 
pe teritoriul municipiului Petroșani, în vederea realizării 
reclamelor comerciale sau publicitare.

Taxa minimă pentiu aceste reclame este de 80 leiz 
mp'zi, conform deciziei Consiliului județean.

Doritorii se pot prezenta zilnic, între orele 11—15,30, 
la Serviciul de urbanism și amenajarea teritoriului, pentru 
detalii privind amplasamentul acestor panouri, suprafețele 
și procedura de autorizare.

Exploatarea Minieră
Petrila

ORGANIZEAZĂ CONCVRS

in data de 30 noiembrie 1992, pentru ocuparea unui post de

— OPERATOR CALCULATOR
Condiții necesare :
St VOII: — de specialitate ;

VECHIME: — minimum 3 ani in specialitate- 
Informații suplimentare, la sediul exploatării, (fact, 

818)

Societatea Comercială 
„Agrocom” S.A. Petroșani

\ ÎNDE
la populație și societăți comerciale, direct din dcpoz.i-

i tul legumc-fructe Iscroni, la prețuri convenabile:
— cartofi pentru furajare;
— fructe pentru industrializare;
— butoaie fag 200 litri — de la secția de răcoritoare 

Livezcni,

Primăria orașului Petrila
A N L N I A :

In conformitate cu Legea nr. 50 1991 s-a excmlat 
numerotarea garajelor din orașul Petrila.

Cetățenii ale căror garaje au fost numerotate sint ru
gați să se prezinte la Primăria orașului Petrila, in scopul 
perfectării actelor de evidență și legalitate.

Consiliul local al orașului Petrila
OR«G ANIZE\Z.A

concurs pentru ocuparea postului de
— economist

in data de 15 decembrie 1992, ora 8.
Relații suplimentare la telefon; 550977.

SCUIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de nutnir 

Viorel STRAUȚ 
Corectară i

Emilia ACHIREI (| Viorica FIRȚtjLESOU

VINZAR1
V1ND casă cu dependințe, curt0 mare și livada în Petroșani, 

str. Plopilor nr. 3. Telefon 543091. după ora 16. (5715)
V1ND instalație de gaz și Histodil, medicament pentru trata

rea ulcerului. Telefon 570510. (5708)
V1ND video player Funai, sigilat, preț negociabil. Telefon 

545954, între orele 10—20. (5709)
V1ND Dacia 1310 Break, Petroșani, str. Malcia. 44 după ora 

15. (5698)
SCHIMBURI LOCUINȚA

OFER garsonieră proprietate în Dimitrov, pentru contract a- 
partament 3 camere zonă centrală, str. 9 Mai, bloc 4, sc. 3, ap. 5. 

SCHIMB casă proprietate, curte, zonă centrală cu apartament 
3 camere, contract sau proprietate, zonă centrală. Telefon 542799. 
după ora 18. (5702)

SCHIMB garsonieră, confort I, Pctiila, cu apartament 2—3 
camere, Petroșani sau similar Tg. Jiu. Informații: Petroșani, A 
viatorilor, 52/57. (5706)

CAUT pentru închiriat garsonieră sau apartament în Vulcan, 
zonă centrală, cu plata in lei sau valută. Telefon 570815. (5707)

OFERTE DE SERVICIU
CAUT femeie îngrijire copil un an și jumătate. Petrila, str. 

Minei, 39/43. (5700)
CAUT femeie pentru curățenie săptămînală. Telefon 541547. 

după ora 14. (5690)
PIERDERE

PIERDUT diplomă absolvire .școală profesională, pe numele 
Tașcă Sandu, elibe-ată de Școala profesională „Nicovala" Sighi
șoara. Adresați Petrila, 8 Martie, 10/20 Recompensă. (5696)

______ ____________________ DECESE__________
SI’IN’OCHE ANA cumnată, Manuel și Sergiu nepoți aduc un 

ultim omagiu celui ce a fost
TURNEANl: CONSTANTIN (16 ani)

Dumnezeu să-I ierte. (5703)_______
CI ADINCA durere în suflet, soția I lorica, ficele Dana. Cris- 

tina și ginerele Ghiță, anunță dispariția prematură și fulgerătoare 
a celui care a fost

TURNEANl CONSTANTIN (16 ani) 
soț și tată cu lin suflet deosebit.

Te vom plinge mereu și nu te vom uita niciodată. Dumnezeu 
să-l ierte. (5717)

FAMII. IA mulțumește colegilor de la Administrația Finan
ciară Petroșani, conducerii E.M. Petrila și tuturor prietenilor 
care au fost alături la marea durere pricinuită de dispariția ful 
gerătoare a celui care aTost
____________ TURNEANl CONSTANTIN (16 ani). (5711)_______  

NEPOȚII Camelia și Crislian, soacra Marin anunță cu du
rere in suflet dispariția prematură și fulgerătoare a celui care a 
fost

TURNEANl CONSTANTIN
___  I aci inii și flori pe tristul tău mormînt. (5712)

FAMILIA Miclăuș mulțumește celor caic le-au fost alături 
prin prezență și flori la marea durere pricinuită de dispariția 
dragului lor tată, socru și bunic. (5699)

SOȚIA liiuța mulțumește pe această calc tuturor rudelor, 
prietenilor, cunoștințelor și vecinilor, care au fost alături de ca 
la greaua pierdere pricinuia de decesul soțului

BO.IAN IULIUS 5 IC TOR
Dumnezeu să-l odihnească in pace’ (56^1)______________________
V IC INII de bloc aduc lin ultim și pios omagiu celui ce a fost 

V ASII.IU VIRGII.
și transmit condoleanțe familiei. (5701)____________________________

rAMILl/X Sofian icgrcta profund și este alături de familie 
la dispariția bunului vecin

\ ASII IU \ IRGIL
Sincere condoleanțe! (5705) ____  _______
COI’.C-ll din cadrul INSI.AIIX Petroșani sint alatllri de co

lega lor iig. (ristina Kncbel, Ia pierderea prematură a fiului 
sau drag

RAUI.
Sinceri- condoleanțe ! (5701)
C RISTINA KNEBEL mulțumesc tuturor celor care au fost 

alături de mine iii greaua încercare pricinuită de pierderea celui 
mai drag fiu
__________________ _______ RAUI (5701)___________ _ ___________

(OLI-Gll de ia ll.C .R. Petroșani sint alaiuri de d-na Grădi
narei Marin in momentele de grea încercare pricinuite de dece
sul laiului

Bl RC EA GIIEORGIIE
Sinceri- condoleanțe.___________________
I AMII.IA Maiincau este alături de familia Gradinaru la 

imensa durere pricinuita de- decesul tatălui.
‘ ini re condoleanțe.

COMEMORARE

1 AMII.III.E Kis amintesc că sau împlinit 6 luni do la tre
ci i’ca in neființa a dragului lor fiu și frate

KIS CSABA
\a răininc veșnic in amintirea noastră. (5688)
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SCORPION

Deși aveți avantaj la deschi
dere, il pierdeți imediat, datorită 
unei mutări greșite.

SĂGETĂTOR

Efectul avansurilor dv. insis
tente nu va întirzia să se arate.. 

CAPRICORN

O persoană aproape necunoscu
tă vă provoacă la destăinuiri... a- 
proape intime.

VĂRSĂTOR

Decizia justă are in ea puțin 
iz de... venin.

PEȘTI

Sinteți intr-o dispoziție exce
lentă, iar ținuta vă conferă un 
plus de distincție.

BERBEO

Vă
— la

Nu 
trăi

petreceți ziua printre flori 
propriu și la figurat.

TAUR

disprețuiți clinele care la-.

GEMENI

Criza de inspirație este comperh 
sală printr-un efort intelectual 
sporit.

RAO

Preconizata .senzație de ușura
re e, deocamdată, înlocuită eu 
o stare de inhibiție voluntară.

LEU

Lucrul 
apreciat 
noase.

făcut ide mina dv. e 
cu superlative mincl-

FECIOARA

Starea
ca urmare a oboselii acumulata.

BALANȚA

sănătății ușor agravată.

Materialele necomandate 0 nci>u- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală 0 juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse la arti
cole aparține, fn exclusivitate, autori
lor.

I
I
i
I
I

Replicile clv. „dure" nu mai 
sperie pe nimeni, dar reușesc să 
va pricinuiască destul rău...

PROGRAMIH
*

j
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7,00 Programul Televiziunii Na-< 
ționalc din Republica Mol. 
dova. Telematinal, 

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10,20 " ‘ ‘ -------
12.10
13,00
13.30 Muzica pentru părinți.
1 l,oo Actualități.
14.15 Muzica pentru toți.
11.15
15.30

I
I
I
I
1

17,00 /Actuali 
17.05 Repere 
17,35 fnlcrp

1
I
I

Worldnet USIA.
Ora de muzică.
Oameni de lingă noi.

Avanpremieră TV.
Tele.școală. Curs de limba 
franceză. Curs de limba 
rusă.
Conviețuiri — magazin.111,00

17,00 Actualități.
: transilvane.

fnlcrpreți ai cînlccuiui 
popular.

( 18,00 Salul prieteni!
19,00 .Studioul economic.
19,30 Desene animale.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Film artistic,

DRUMEȚ IN CALEA LU
PILOR. (Casa do Filmo 
Gincl, 1990).

22,40 Cultura în lume.
_ 23,10 Actualități.
S 23,25 Meridianele dansului.
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*

TIPARUL i Tipografia PetrOfaal. Itf. 
bHcolae Dălceica nr. 2. Telefon 1(1351


