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Casa de cultură — redivivus
Videoteca — educație și 

divertisment
Astăzi - intrarea gratuită

Dinr »1o de faptul că, intr-un 
nn.inț publicitar, organizatorii vi
ei ii da la Casa de cultura 
,ne luau mințile" cu un ecran 
mii u> >r să-l sari d< it să-l oco
leai . n.-arn convins, cu ochii 
noștri, că filmele proiectate la 
vechiul lacaș de cultură din cen- 
tt 1 orașului Petroșani oferă 
condiții spotite de confort ți de 
vizionar--. „C’.n • st arde cu cior

ba, suflă și-n iaui t“, drept pen
tru care grupul de entuziaști de 
la Casa dc cultură au reorgani
zat videoteca la parametri adap- 
' iți prntru o ••alu de 700 de spec
tatori.

Dind curs inițiativei organiza
torilor, cu speranța că va avea 
efect in rîndul iubitorilor celei 
dc-a șaptea arte, adresam pre
zent i

Invitație
Vă inviliîm azi, 9 decembrie 1992 la două reprezen

tații GRATUITE (orele 15 și 17) la filmul sexy SCIROCCO, 
avindu-i ca protagoniști pe I ION’A GELIN si ENZO DE- 
CARO.

Noua diagonala a ecranului o veți vedea astăzi!

30 de secunde cu dl. Țurnă
Domnul Țurnă susține (In scris, In gazeta „Călăuza") că nr 

citește ziarul in... 30 de secunde. Cu toate că prin această afirma
ție (ți prin altele) a adus prejudicii ziarului nostru, ii oferim pri
lejul sa ne citească zilnic (intr-o „juma" de minut). Prin noua 
noastră rubrică „30 de secunde cu domnul Țurna" dorim să-l 
împrospătăm momoria d-lui cu pricina și să-l creăm o cit mai 
veselă atmosfeiă cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Țțț, țțț, țțț...

O femeie bolnavă, dar de bună 
credință, după ce s-a interesat 
peste tot, nevenindu-i să creadă, 
ii, a Întrebat:

— Este adevărat că doamna 
doctor Țumă e*.U soția Iui „Țur
nă care n-a-ncăput in urnă?". 
A i de bună e doamna doctor I

Da, doamnă, așa este. Șl noi 
cr exprimăm toată Mima față

de doamna Țurnă, față de omul 
și medicul Țurnă, față de răbda
rea și profesional,smul dlnsei, 
dar natura lucrează in compen
sație. li împreună, de multe ori, 
pe unul bun cu unul rău I

care biata femeie a ripostat:
— Păi, de ce nu-1 vindecă Intii 

pe el ?
Nu știm, doamnă, poate o fi 

încercat dar daca nu s-o fi putut...

■ O publicație pentru liniștea Crăciunului dumnea
voastră.

■ CALENDAR — 1993, însoțit de principalele sărbă
tori religioase ■ De cînd se face Pomul de Crăciun ?

Q PORCUCIDERi DE SEZON, sau GENOCIDUL PORCI
LOR ■ COLINDE, COLINDE... ■ UMOR B DIVERTIS
MENT ■ ALTE GIUMBUȘLUCURI.

Citind suplimentul „POMUL DE CRĂCIUN'*, uitați 
de necazuri!
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De la Biroul Senatorial
Locuitorii județului Hunedoara sini înștiințați că la Biroul 

Senatorial circ. 22, Hun doara. din str. 1 Decembrie 1918, nr. 93. 
etaj 1 Petroșani, telefon 093/541825, se primesc propuneri legisla
tive, sesizări, solicitări, etc.

La biblioteca nou înființată se pot consulta, pe bază de bu
letin, toate numerele din „Monitorul oficial", înccpind cu luna 
octombrie 1992, proiecte de legi ce urmează să se pună in discuția 
Senatului, reviste de specialitate, etc.

Totodată, anunț Un cetățenii, sindicatele, administrațiile etc, 
că îi vom sprijin; in eventualele audiențe (îndreptățite) la repre
zentații Guvernului, Parlament, Procuratura Generală, etc.

Programul Biroului Senatorial este: luni orele 8—16; marți 
orele 12—16; miercuri orele 8—16; joi orele 14—18: vineri orale 
8—16; sîmbată orele 8—16; de la 10—13 audiențe la senator.
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i Remember l ! 

I Ne pare râu câ o facem ața. ■ Î Șomăm, pe această cale, S.G.
„Diamant” să ne vireze suma de

Îbanî pe care o datorează S.G.
„ZORI NOI”, reprezentincl con-( 

Îlravaloarea anunțurilor publici-) 
tare COMANDATE, și neplătitel Î (unele chiar din luna martie). ;

J.a alte somații și facturi nu s_a • Î răspuns. E rușinos, dar asta el
Așteptam cu interes!

1 SOCIETATEA COMERCIALĂ • 
) .ZORI NOI" I

Teatrul Dramatic L D. Sîrbu Petroșani
ULTIMA ÎNFĂȚIȘARE A PÂRTILOR

DOMNUL ALEXANDRU CODREANU, actor; 
,Am fost foarte bun prieten cu domnul director 
/elea. Dar dinsul a făcut și face foarte multe 
ircșcli. înlocuiește actori cu experiență cu ti- 
>eri necalificați, in roluri loarte grele. Are un 
lomportament deranjant fața de toată lumea 
i m ceea ce mă privește, domnul Velea a pier- 
lut un prieten, tocmai din aceste considerente".

DOAMNA FRANCISCA CHUROBEA. actriță; 
„Noi nu avem nimic cu domnul Velea. Nici noi, 
ar toni șl nici sindicatul. De altfel, noi am în
ființat acest sindicat pentru a ne ajuta reciproc, 
atît pe noi personalul, cit și jconsiliul de admi
nistrație. Nu dorim decit punerea in scena a 
unor piese care să fie pe gustul publicului dn 
Petroșani. Am cerut angajarea unor regizori 
calificați, a unor actori calificați și să jucăm. 
Dar intre consiliul de administrație și noi nu 
există nici un fel de colaborare. Mereu tinlein 
amenințați de domnul director că vom fi dați 
afară. In ceea ce mă privește, chiar dacă dj.

I

Velea mu consideră de alta etnie aș dori să știe i 
că sint născuta in București și că n-am făcA. 
politică etnică niciodată. Dorim ca dl. Veleaj 
să nu mai regizeze dinsul spectacolele, ci regl-^ 
zori de specialitate. N'u putem ieși in fața pu-i I 
blicului cu orice și oricum. De altfel acest la- ] 
cru se vede acum la spectacole, cind jucăm In : 
fața citorva zeci de spectatori. Nu-i drept. Așa; 
nu ne putem face meseria și e păcat dc munca] 
noastra",

DL. EMIL SCHMIDT. actor: „Am venit la 
Petroșani să joc teatru și nu sS fiu director. Dar j 
ceea ce văd că se intimplă aici este incredibil.! 
Mărturisesc că n-am văzut așa ceva nloălerli 
pe unde am fost. Nu știu cum o s-o scoatem la 
capăt dar trebuie găsită o soluție ca lucrurile la , 
teatru să intre in normal Avem cu toții nevoie1 
de acest lucru și mai ales are nevoie publicul) 
din Petroșani".

Un fel de concluzie
Atmosfera din teatru nu cs'e 

deloc propice realizării unor 
spectacole de calitate. Vinovați 
slnt, deopotrivă toți cei ce sint 
implicați in acest conflict, in 
care ies la suprafață intoleranta 
și disputele personale. Este mare 
păcat, căci teatrul nu este al ce
lor care lucrează sau se luptă 
pentru cauze ce nu nu nimic co
mun cu arta. Sigur domnului di
rector Velea nu-1 contestă nl-

m< ni meritele, căci de cînd s 
preluat dinsul conducerea tea
trului s-au jucat foarte multe 
spectacole și publicul a redesco
perit plăcerea de a ven; la tea
tru. Cu toate acestea considerăm 
că este nevoie de mai multă în
țelegere <1 toleranță, de un cli
mat de muncă adevărată care să 
nc facă pe toți să avem de clștl- 
gat. Iar dacă e ceva de făcut, 
credem că e nevoie de interven

ția inspectoratului Județean dej 
cultura pentru a pune lucrurile, 
pe făgașul normal, sau chiar de! 
intervenția Ministerului Cultu-i 
rii. sponsorul activității cultu
rale din teatru. Teatrul este al] 
nostru al tuturor și e păcat ea; 
din aceste dispute să avem eu, 
toții de pierdut Imensa plăcere, 
pe care ne-o dă Jocul pe scenă.) 
In rest, s-auzim de bine I

Gheorghe C1IIRVASA
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VULCAN
ta pință de.. Sfinții

VARVARA

IT i
A căzut cortina și peste divizia B

I.a Vulcan, cinci spui sîmbătă, 
spui piața. Reciproca este și ea 
valabila. Atunci insă, cînd sis
ta; ma „simbâtu-piațil" se aso
cia-a și cu „zi de bani" ori „Sfin- 
ta Varvara" (care pentru mulți 
înseamnă tot... bani) piața devi
ne un adevărat furnicar uman.

Așa a fost și sîmbăta aceasta, 
cind incă de la ușa halei agro- 
alimentare se stătea la coadă. 
M-am așezat și eu la coadă, pre
cum tot românul, urmind să văd 
„ce se dă“ cînd voi ajunge în 
față. In față insă, coada (care de 
fapt era la intrarea în piață) se 
prelungea cu o altă coadă. Anu
me, cea a ieșirii din piață. Deh, 
poate c mai bine că la coa lă 
nu se dădea nimic. Oricum, 
mi-am zis, pe mine nu m-a bla
goslovit Sfinta Varvara cu 29— 
32 000 lei...

In piață, ca la piață. Brînză, 
carne, smîntină, legume, fructe, 
zarzavaturi, precupcțc, gură- 
cască, hoți de buzunare; intr-un 
cuvint, o puzderie de oameni 
și de mărfuri. Prețurile ? Mici, 
spun cei cu miarelc Sfintei Var
vara in buzunare. Monstruoase, 
spun cu indignare pensionarii. 
Acceptabile, spunem noi, făcind 
media aprecierilor și comparația 
cu „piața de vineri", adică cea 
df> la Petroșani.

Zarvă multă și măruntă, lume 
bună și nebună, sînt adunate 
deopotrivă la orele dimineții
în piață. Drept urmare, spre a 
satisface toate cererile, doamna 
Florica Georgescu — fostă admi
nistrator, actualmente lucrător 
gestionar, că de’, și aici ca peste 
tot, s-a schimbat „pălăria" Mă
riei — ia pe loc o hotărire „popu- 
listă": „Azi, piața rămînc deschi
să pină la ora 16 I". Deși pro
gramul normal este pină la 12. 
Uralc, aplauze, zgomote. Se pă
rea cu inițiativa a creat i-umoa- 
re. Uitîndu-mă însă mai atent, 
constat că de fapt, pricina era 
alta, și anume aceea cu un „dro
gat" manglisci un... ou. Aparent, 
faptul pare nesemnificativ, dar 
vorba păgubitului: „Cine fură azi 
un ou, mîinc va fura un bou". 
După potolirea spiritelor, revin 
în biroul doamnei Georgescu, 
unde apare cutînd și cealaltă 
gestionară, doamna Silvia Creții,

Povestea unui om necăjit
Domnul B.ițalan Precup locu

iește in Petroșani, str. Aviatori
lor, nr. 141E/33, incă d n 1989, 
cind a venit in Valea Jiului. As
tăzi, ci a ajuns in situația dc a 
nu-și putea plăti locuința și, ceea 
ce este mai grav, dc a nu-și pu
tea hrăni familia cu cei 3 copii 
ai săi. După cc și-a picidut lo
cul de muncă dc la EM Petrda, 
adică din martie 1992, a bătut la 
mai toate porțile posibile pentru 
a fi ajutat. Zadarnic, nicăieri nu 
■ s-a răspuns. Intr-o ultimă in- 
cercare, a venit la rcalacțic spre 
a-și spune of-ul. Am fi vrut să-1 
putrm ajuta pe acest om, însă 
singurul mod in care o putem 
face este să-i publicăm „istoria" 
In speranța ca poate sa inmul.i 
sufletele celor caie pot să dea o 
mină de ajutor. Iată, deci, po
vestea domnului Bâțal.in, așa cum 
nc-a istorisit-o el insuși.

„Am lucrat, din 1989, cînd atn 
v nit in Valea Jiului, la Lon:a 
•și ultima perioadă la P. trila Sud. 
J-a data de 31 martie a.c., de la 
această ultimă mină la care am 
lucrat ca vagonetar mi s-a des
făcut contractul dc muncă, con
form art. 130, lit. a, CM, motisin- 
du-mi-se că postul mi-a fost res
tructurat. Cu toate acestea, nu 
am beneficiat de ajutor de șo
maj. Iată de cc! încă de atunci 
am început să bat din poartâ-n 

[poartă, sporind să găsesc un loc 
<1< muncă, pentru a-mi putea în

care tocmai venise de pe teren 
furioasă foc: „Oamenii ăștia, 
dom’le sînt foarte neînțelegători. 
Unul, cu un camion de porumb, 
crede că dacă a plătit ieri, nu 
mai trebuie să plătească și azi". 
Intr-adevăr, asta e o mare pro
blemă a pieței, după cum avea 
să ne spună și doamna Georges. 
cu. Poate că Poliția ar trebui să 
ne ajute mai mult. Mai ales la 
bișnițarii din spate, care dară 
trebuie să plătească, fac . un 
scandal monstruos. Mai tîrziu, 
aveam să aflu că de fapt, pro
blema sprijinirii administrato
rilor — pardon! lucrătorilor ges
tionari — din piață a fost pusă 
și în consiliul local, unde s-a 
vehiculat chiar ideea prezentei 
la piață, simbăta, a membrilor 
consiliului. De asemenea, s-a ce
rut trimiterea zilnică a unui po
lițist, in piață. Pină acum însă, 
cu părere de rău trebuie să o 
spunem, n-am văzut nici o miș
care. Și știți dumneavoastră cum 
e cu cei care spun una și fac... 
ce fac I

Am părăsit piața după amia
ză, cind nu mică mi-a fost sur
priza să constat că marfa se 
terminase cam peste tot — chiar 
și la ultraaprovizionatul chioșc 
al CAP-ului, unde doamna Du
mitra Pop făcea deja monetarul 
— mulțumind pe toată lumea. 
Pe soțiile minerilor, că le-a um
plut Sfinta Varvara frigiderele 
și cămările de sărbători. Pe mi
neri, că, în sfîrșit, le-au cumpă
rat nevestele și o sticlă de rachie 
pentru acasă. Dc cealaltă parte, 
crîsmarii, precupețele și bișni
țarii erau și ei mulțumiți că nu
mai în cîteva orc au intrat și ei 
în posesia banilor Sfintei Varva
ra. Undeva la marginea pieței, 
sprijinit de un stîlp, cel mai fe
ricit dintre toți, un cetățean cu 
nasul roșu și ochi de sticlă into
na de zor „Mai dă-ne nouă 
Doamne...".

încet, încet, noaptea se lăsa 
peste oraș, iar piața devenea, de 
pc acum, pustie. Ciinii vagabonzi 
încercau și ci să mai găsească 
ceva de... pomană. Pentru că, Ia 
Vulcan a fost sîmbătă, a fost zl 
de piață și au fost bani. A fost 
Sfinta Varvara...

treține familia, /un tost la for
țele de muncă (n.n. Oficiul pen
tru muncă și protecție socială). 
Nimic. Am fost la directorul ge
neral al RĂII Nimic. Am fost la 
dl. Torsan, la Ligă. Nimic. Am 
fost la dl. Cozma, iar acesta, in 
loc de alt răspuns, a zbierat la 
mine, imbrincindii-mă pe scările 
de la Ligă și ordonlnd sa fiu dat 
alar<i.

Am as ul o razii de spcianță, 
alune, cind dl. Bădircă (tot de la 
Ligă) mi-a găsit un loc de mun
că Ja'RAGCL, la Uricani. Dar 
acesta era pe post de sudor, iar 
eu nu cunosc nimic din această 
meserie și n-am putut accepta. 
Am continuat să bat la toate u- 
șile posibile și imposibile, dar 
nimeni nu vrea să mă ajute. Oa
re unde să ma mai duc, unde să 
mai caut, la cc uși să mai bat?".

E<-te foarte adevarat că, așa 
cum reiese din cartea de muncă, 
di. Buțâlail a maj avut DCM uri 
cauzate dc absențe nemotivate, 

luc.u care desigur spune... mul
te. Pentru că și la ultima rubri
ca din cartea dc muncă a dom
nului Bățâlan stă scris: „In a- 
ccastâ perioadă a avut 7 aben- 
țe nemotivate". Și totuși, avînd 
in vedere situația familială a a- 
cestui om, credem că ar fi tre
buit tratat și cu puțin... suflet, 
și indulgență. Dar, mă rog...

Rubrică realizată de 
Tibcriii \ 1NȚAN

Repriza lui Krautil O victorie
MINERUL LUPENI — PETRO

LUL STOINA 3—0 (2—0). Ultima 
intilnire cu publicul a echipei 
Minerul Lupeni s-a soldat cu o 
victorie categorică în fața lide
rului, care-1 are la timonă pe ni
meni altul decit fostul mijlocaș 
al Craiovei, Costică Donose. Pen
tru prima dată, după 8 ani de 
fotbal, gazdele nu au cedat a- 
casă, nimănui, nici un punct și 
au încheiat turul în forță. Jocul 
a fost frumos, foarte curat, cu 
faze electrizante, mai ales în pri
ma repriză, -cind „senatorul" de 
drept, talentatul Krautil, a fă
cut jocul formației sale, înscri
ind pe deasupra și două goluri 
superbe, unul din plonjon cu 
capul, celălalt din 11 m, fiind cu 
un cap deasupra celor 24, cîți 
au evoluat în teren. Minerul a 
deschis scorul relativ repede, 
în min. 10, cînd, în urma unui 
corner executat de Troncea, un 
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Fotbal, divizia B
REZULTATE TEHNICE: ULTIMA ETAPA — Minerul Uri

cani — Metalurgistul Slatina 4—1; Rova Roșiori — Electrica Ficni 
2—0; Minerul Lupcni — Petrolul Stoina 3—0; Gaz Metan Mediaș 
— Metalurgistul Sadu 2—0; Victoria Curtea de Argeș — Unirea 
Alexandria 3—0; Șoimii Sibiu — CSM Caransebeș 5—0; FC Ca
racal — Minerul Anina 1—0; Arsenal Reșița — Dacia Pitești 0—0; 
Cimentul Ficni — AS Paroșeni 3—1; CS Tîrgoviște — Minerul 
Mătăsari 1—0.

CLASAMENT — TUR

tanța miercuri, 9 decembrie.

1. Cimentul Ficni 19 11 1 7 44—29 23
2. Petrolul Stoina ’) 18 11 1 6 33—23 23
3. Victoria Curtea de Argeș 19 10 3 6 32—23 23
4. Gaz Metan Mediaș 19 10 1 8 39—20 21
5. Minerul Mătăsai j 19 10 1 8 34—22 21
6. Arsenal Reșița 19 9 3 7 36—27 21
7. Dacia Pitești J9 9 3 7 31—24 21
8. Minerul Anina 49 10 1 8 26—22 21
9. Minerul Uricani 19 10 1 8 33—32 21

10. CS Tîrgoviște 19 10 0 9 35—22 20
11. Minerul Lupeni 19 10 0 9 27—31 20
12. Șoimii Sibiu *) 18 9 1 8 35—30 19
13. AS Paroșeni 19 9 1 9 32—33 19
14. Metalurgistul Slutim J 19 8 2 9 23—26 18
15. Unirea Alexandria 19 8 2 9 26—33 18
J6. CSM Caransebeș 19 8 1 10 29—36 17
17. Rova Roșiori 19 7 2 10 29—27 16
18. Electrica Ficni 19 8 0 11 22—36 16
19. Metalurgistul Sadu 19 6 2 11 25—41 14
29. FC Caracal 19 2 2 15 20—74 C

’) Echipele Petrolul Stoina și Șoimii Sibiu își vor disputa res-

POPICE —SUPERLICAEchipe bune, arbitraj 
slab

CIMENTUL F1ENI — AS I’AROȘENI 3—1 
(1 — 1). După valoarea echipei gazdă, rccunos- 
culă și de oaspeți, nu era cazul ca în repriza a 
doua, imediat la reluare, centralul să acorde lin 
11 m gratuit Cimentului, pentru a se realiza 
desprinderea și a putea pc urmă arbitra liniștit. 

Jocul dintre cele două formații, cu jucători 
dc real talent, Cristca, I.ala, Tudosc (Cimentul), 
Neiconi, Stcfoni, Ispir (AS Paroșeni) a fost deo
sebit de plăcut, cei peste 1500 dc spectatori a- 
plaudind ambele echipe. După mai multe ratări 
dc către ambele echipe gazdele deschid scorul 
prin Cristca, min. 29, șut fără speranță pentru 
Farkaș. Se joacă deschis cu contraatacuri po 
aripi și după o fază ce n-a putut fi oprită, fun
dașul aripă — Ispir s-a dus pină în colțul ca
reului, a centrat jiutcrnic și, cu un voie necru
țător, Stcfoni, dovedindu-și clasa, a marcat spec
taculos, încheind conturile Ia pauză.

Imediat, la reluare, o lansare a extremei 
Chircă a fost oprită prin deposedare de Nâ- 
crcală și... 11 ni, spre stupoarea rhiar șic asis
tenței.

REZULTATE TEHNICE:
Jiul Pctrila — Aurul Baia Mare 
Gontstr. Galați — CFR Iași 
Gloria București — CFR Cluj 
UNIO S. Marc — Metalul Tîrgoviște 
Minerul Vulcan — Voința București 
meci disputat în devans.

alt posibil conducător de joc, 
Krautil a plonjat cu mingea în 
poartă.

A înscris însă, din nou, Krau
til, din 11 m, șut cu pămintul și 
2—0, min. 32. Pină atunci ex-'ii- 
vizionarul A Băluță și-a fă< ’ 
meseria, ca și Stroe, Diaconu, 
Doană, Năstase.

După pauză, jocul se liniștește, 
ambele echipe joacă prudent, dar 
se și descoperă în apărare, prin 
infiltrarea fundașilor centrali — 
ca manieră tactică — și apar si
tuațiile de gol. Min. 65, Popa 
Georgel, singur în fața lui Fli- 
che.ș, a șutat afară, Băluță, min. 
71, a respins Flicheș, Doană, min. 
80, pe lingă, Brănețiu II, min. 86, 
a reținut Iova. Și cînd nimeni nu 
mai aștepta dccît finalul, a venit 
golul trei, unul frumos, înscris 
de Păuna, min. 89, dar și vacan
ța... cea mult așteptată.

a... visuri or
MINERUL URICANI — ME

TALURGISTUL SLATINA 4—1 
(2—0). Cel mai grăbit dintre co
echipieri, pentru a încheia re
pede conturile, în această ulti
mă etapă a fost ex-divizionarul 
A Ccacusta, autor al două goluri, 
el deschizind scorul în min. 15, 
după lungi și permanente ata
curi la poarta oaspeților, o 
formație care trăiește doar din.. 
amintiri.

Publicul prezent a putut ve
dea la fața locului o echipă Mi
nerul, cu mari disponibilități 
tehnico-tactice, cu un joc aeri
sit, proiectat direct pe poartă, 
în care experimentații Ccacusta, 
Florcscu, Baltaru, Roșea, Tolciu 
și-au fixat deja crampoanele în 
11-le de bază. Golul doi este o- 
pera aceluiași jucător, Ceacusta, 
care a șutat puternic pe spa- 
țiul porții, Florea a respins șl, 
prezent pe fază, Baltaru a în
scris din apropiere. Oaspeții au 
contat în atac doar prin Mozăn- 
ceanu, dar apărarea imediată a 
fost la post.

După pauză, același joc în sens 
unic și linia din fața porții oas
peților greșește, presată dc am
biția jucătorilor din atac, scorul 
devenind 3—0, printr-un autogol. 
In min. 76, Metalurgistul reu
șește Să înscrie, gol Mozănceanu, 
dar partida se va încheia cu alt 
scor, pentru că Ccacusta a în
scris, min. 84, din 11 m, cons
fințind o victorie ce nu putea a- 
parține dccît unei formații care 
s-a numit MINERUL URICANI.

Volei
RECORD CLUJ — JIUL PE

TROȘANI 3—0 (15—6; 15—8;
15—4). Joc foarte slab al echipei 
Jiul, care n-a reușit să blocheze 
atacurile gazdelor, pierzînd fără 
drept de apel partida.

Clujcncele și-au depășit adver
sarul la capitolul mobilizare, reu- 
șind „recordul" de a_.și asigura 
victoria, chiar după primele 
schimburi de mingi.

5362—5358
5177—5114 
5414—5259
5345—5154 

5405—4856,

„• Rubrică realizată <lc Dorel NEAMȚU

CLASAMENT — TUR

1. Aurul B. M. 9 8 0 1 16 (+1511) 4 8
2, Min. Vulcan 9 7 0 2 14 (+1941) +4
3. Jiul Pctrila 9 7 0 2 14 (- 194) +4
4. Gloria 9 6 0 3 12 (+. 901) +«
5. UNIO S.M. 9 5 0 4 10 (+ 26) 0
6. CFR Cluj 8 3 0 5 6 (— 132) —2
7, Metalul 9 3 0 6 6 (- 477) -2
8. GFR Iași 8 2 0 6 4 (— 630) —2
o Constructorul 9 2 0 7 4 (— 670) —6
0. Voință 9 1 p 8 2 (—2086) —8
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I FĂRĂ PROTECȚIA MEDIULUI blU EXISTA 
i i l

Precum am mai informat cititorii noștri, Va. 
lea Jiului a găzduit un interesant simpozion 
pe tema „MEDIUL ÎNCONJURĂTOR — PRO2 
TECȚIA VIEȚII”, organizat cu sprijinul RAH 
Petroșani, de Agenția pentru Supravegherea și 
Protecția Mediului — Deva, întrunire ce a reu
nit reprezentanții Ministerului Mediului și ai 
^ențulor teritoriale ale acestuia din Caraș-

,-erin, Craiova, Deva, Rm. Vilcea, Slatina, Tg. 
Jiu, Turnu Severin, precum și cadre de specia
liști din Valea Jiului.

Simpozionul a abordat, pentru prima oară, 
într-un cadru larg și competent, problematica 
poluării Văii Jiului in toată complexitatea sa. 
In acest sens, au fost expuse referate vizînd sur
sele de poluare ale mediului ambiant — pre
parațiile de cărbune și exploatările miniere ale 
bazinului, susținute de d-na ing. Maria Sularea,

PROTECȚIA
responsabil cu protecția mediului în dadrul 
Exploatării de preparare Petroșani, ing. Horea 
Frățilă, responsabil cu compartimentul mediu
lui în direcția APMM din cadrul RĂII, precum 
și două referate din partea ASPM — Deva, 
privind efectele poluării Jiului asupra florei și 
faunei din zonă și tehnologii de utilizare eco
logică a cărbunelui, prezentate de d-nii ing. 
Constantin Ormindeanu, șef birou reglementări, 
și ing. Constantin Teodorașcu, inspector șef din 
cadrul agenției județene — ASPM. Pe marginea 
referatelor, invitații au purtat discuții care au 
prilejuit un larg schimb de opinii pe tema e_ 
fectclor poluării și a mijloacelor de poluare a 
zonei Văii Jiului. Dat fiind realismul ideilor șl 
opiniilor exprimate, le redăm în sinteză.

APA, AERUL $1 SOLUL

VIEȚII
PREOCUPĂRI Șl

PERSPECTIVE

If
f

f

Problema cea mai acută în 
cadrul exploatărilor miniere, es- 

-calizarca noilor investiții, 
r iru executarea de lucruri in 
seaerca epurării apelor.

APELE folosite in procesul teh
nologic în subteran și refulate 
la suprafață printr-o rețea de 
canale, jompuri colectoare, con
ducte etc. au în componența lor 
particule fine de praf de cărbune 
și steril, particule care fac obiec
tul impurificării apelor de mi
nă.

In subteran, decantarea apei se 
realizează in jompurile colectoa
re de pe galeriile dc transport 
(parțial) și în jompurile colec
toare ale puțurilor, apoi printr-o 
rețea dc conducte și pompe mon
tate in cascadă unde este necc-, 
*r pentru refularea la suprafa- 

ță-
Pcntru deversarea apei dc mi

nă in emisari, Jiul de Est, res
pectiv Jiul de Vest, s-au realizat 
stații de epurare; uncie in func
ție, altele în curs dc realizare.

a vederea deversării în t- 
misar a cît mai puține suspensii 
au fost luate măsuri dc realizare

de obiective noi (stații de filtre), 
lucrări care sînt fie în curs de 
realizare, fie în fază de finali
zare.

Au fost realizate și puse 
funcțiune stații de epurare a a- 
pclor de mină la 
I’aroșcni, Valea de Brazi, Ani- 
noasa, Dilja. La Lonea, I.ivezeni, 
Bărbătcni, Uricani stațiile sint în 
curs de execuție avînd termen de 
punere în funcțiune în 1993. EM 
Lupcni deversează apele de mi
nă in dccantoarele, respectiv, sta
ția dc filtrare a preparației.

în

exploatării

DIN PUNCT DE VEDERE AL 
AERULUI se pune problema cen
tralelor termice aflate în cadrul 
unităților miniere și care deser
vesc clădirile administrative, res
pectiv, băile miniere și sistemul 
de încălzire pe timp de iarnă, 
în vederea diminuării noxelor c- 
libcrate pe coșurile centralelor 
termice în urma arderii cărbu
nelui, este necesar, la majorita
tea evacuărilor, montarea unor 
filtre în vederea reținerii noxe
lor și a particulelor fine de ce
nușă eliberate în atmosferă. Pî- 
na în prezent, studiile elaborata

Efectele poluării: flora
pericol

nu au avut darul să determine 
factorii implicați în acest 
meniu să procure astfel dc 
trc.

do- 
fil-

DEPROBLEME DI?4 PUNCT 
VEDERE AL SOLULUI se pun 
prin faptul că exploatarea sub
terană in felii orizontale conduce 
la micșorarea cotei inițiale a 
terenului, ceea ce a condus la 
numeroase exproprieri dc tere
nuri agricole, silvice și zone lo
cuite cu implicații psiho-sociolo- 
gicc. Exemplul cel mai elocvent 
din acest punct de vedere este 
exproprierea unor zone locuite 
și agricole din perimetrul locali
tății Cinipu lui Ncag.

In vederea evitării in 
poluării apei, acrului și 
s-au propus .și realizat o
studii, unele cu caracter informa
tiv, altele cu măsuri concrete și 
aplicabile. Important c să se gă
sească modalități pentru aplicarea 
soluțiilor propuse în studii. fi
nanțarea acestora.

viilor a 
solului, 
scrie de

și fa una în

Sintifîzfftd problemele legate 
de protecția calității apelor se 
conriată menținerea impurificării 
organice și minerale pe ansam
blul bazinului superior al rîului 
Jiu, situație cauzată de evacua
rea unor ape uzate, ncepuratc și 
insuficient epurate de la agenții 
cconomjci, negăsindu-se pînă în 
prezent soluții eficiente pentru 
reținerea, practic integrală, a par
țialelor de cărbune rezultate de 
Ia unitățile miniere. Alături de 
impurificarea de natură minera
lă, și impurificarea biologică ne 
dă o imagine de ansamblu a < di

nții apei rîului Jiu.
După rezultatele analizelor e- 

fectuate în anul 1991, rezultă ur
mătoarele: rlul JIUL DE EST, în 
secțiunea Răscoala, are un grad 
de curățire medie de 96%, co
respunzător zonei ollgo-betameza- 
sa probe cu reprezentare co
respunzătoare a biocenozelor ben- 
lonice și planctonice, cu valori 
alo oxigennlu] dizolvat cuprinse 
între 8,1 — 10,4 mg/1. In schimb, 
în secțiunea Livczeni, după e- 
vacuarca apelor uzate insuficl-. 

Cnt epurate, Jiul se alterează, 
patul albiei se acoperă cu un 
mii fin dc cărbune ce acționea-

za asupra organismelor acvatice, 
bcntosul are un delicit dc spe
cii cuprins intre 88—100 la sută 
(rar apar trichoptere), iar planc
tonul un deficit de 70—100 ia 
sută (rar apar diatomec); oxige
nul dizolvat este cuprins intre 
5,6 — 6.3 mg/1, jar suspensiile au 
atins valori pînă la 1787 mg/1. 
Rlul JIUL DE VEST, In secțiunea 
Cimpu lui Ncag, arc un grad dc 
curățire mediu dc 95 la sută, co
respunzător zonei oligo-betame- 
zosa probă, cu reprezentarea co
respunzătoare a speciilor specifi
ce bentosului și planctonului.

In secțiunea Iscronl, odată cu 
deversarea apelor uzate de la a- 
genții ecoii'’micj din zonă, pe 
fundul apei pietrele sînt acoperi
te cu un mii l,n care compromite 
in cea mai mare parte faum 
bentală rczultînd un deficit de 
specii dc 78—100 la sută (numai 
oligochetelc) și plactonul cu un 
deficit dc specii de 53—90 % (rar 
diatomec). Oxigenul dizolvat este 
cuprins între 3,9 și 5.0 mg/1, Iar 
suspensiile au atins valorj pînă 
la 2223 mg/1.

Tr» concluzie, efectele Impurifi- 
cărij rîului Jiu determină alte
rarea faunei șl florei aval de Is- 
imni și I.ivezeni, cu afectarea

ciclului natural al mediului ac 
vatic; costuri ridicate pentru pre
levarea unor noi cerințe de apă; 
exploatarea greoaie a instalați
ilor de tratare a apei pentru 
captările din aval.

I
I

Principala sursă de poluare 
a Jiului, ca urmare a activității 
industriei carbonifere, o consti

tuie apele reziduale provenite din 
instalațiile de preparare a căr
bunelui aparținînd RAI! Aceste 
instalații prelucrează cărbunele 
brut, provenit de la exploatările 
miniere, preponderent prin me
tode hîdrogravitaționale, folosind 
o cantitate importantă de apă 
(circa 1,2—1,5 mc pe tona de căr
bune supusă preparării), canti

tate diferită de la o preparație 
la alta, în funcție de calitatea 
cărbunelui brut.

Una din caracteristicile huilei 
tinere din bazin o consti
tuie conținutul relativ ridicat de 
material fin 0—0,5 mm și de par
ticule de argilă coloidală. Deci, 
apa folosită în procesul de pre
parare este impurificată cu sub
stanțe solide, care necesită, înain
te de deversare in emisar, un 
proces de epurare. Volumul de 
apă reziduală supusă epurării la 
preparațiile de cărbune din Va
lea Jiului este de 5 mii. mc/an, 
iar tehnologia de epurare constă 
în sedimentarea în decantoare ra- 
diale cu adaos de reactivi flocu- 
lanți și filtrarea îngroșatului In 
filtre-prcsă. Preparația Coroești 
dispune, în plus, de iazuri de 
sedimentare. Apele uzate prove
nite din instalațiile de preparare 
au următoarele particularități 
care conferă caracteristici de 
limpezire extrem de dificile: con
ținut foarte ridicat de material ul- 
trafin (peste 90 la sută material 
cu dimensiuni mai mici de 0,014 
mm); conținut ridicat de acizi 
huinici (3—5 g/1); conținut de 
săruri (100 mg/1); conținut va
riabil dc suspensii (30—90 g/1); 
conținut de cenușă 
pil slab acid 
unor materiale 
nitului.

Din analiza 
gistrate privind limpezirea 
dustrială a apelor reziduale 
preparațiile de cărbune 
că, în general, nu satisfac cerin
țele de calitate prescrise pentru 
a fi deversate in emisar, iar vi
tezele dc sedimentare rcalizatg 
pentru suspensiile solide conți
nute nu depășesc 0,5—1 m/h. Din 
acest motiv, pentru 
rea fenomenului dc 
și limpezire, pînă în prezent au 
fost testați o seric de reactivi 
clcctroliți și polielectroliți din 
țară și străinătate. Dar prețurile 
enorme .și lipsa unei instalații 
adecvate de dozare a varului au 
făcut ca acești reactivi să nu fie 
folosiți încă la scară industrială.

Obținerea unei ape limpezite in

(63-69%);
(6—6,5); prezență 
din grupa caoll-

rezultatelor înre- 
in- 
h 

reiese

îmbunătăți- 
sedi montare

preaplinul decantoarelor de șlam 
steril este condiționată, in primul 
rînd, de extragerea continuă a 
îngroșatului care se poate rea
liza numai printr-o bună func
ționare a filtrelor-presă și exis
tența unei posib.lități de valori
ficare sau spațiu de depozitai e 
a turtelor obținute.

Funcționarea filtrelor-presă este 
defectuoasă datorită următoare
lor motive: fiabilitate scăzută a 
plăcilor de filtru; calitatea neco
respunzătoare a pînzelor suport 
și de filtrare; utilizarea pompe
lor centrifugale pentru alimen
tarea filtrelor care nu ating per
formanțele pompelor cu mem
brană; descărcarea manuală a 
filtrelor; neasigurarea ritmici
tății evacuării filtratului.

Toate aceste neajunsuri, 
cum și lipsa unei instalații 
vate de reglare automată 
zării floculanților, fac să 
numărul de cicluri de 
perturblnd procesul de limpezire. 
Dar, în condițiile actuale, cînd 
producția supusă spălării s-a re
dus foarte mult, fie prin scăderea 
producției brute de huilă, fie 
prin livrarea unei cantități sub 
formă de sortat, a scăzut canti
tatea de apă supusă epurării și, 
chiar în condițiile funcționării 

defectuoase a filtrelor, capacita
tea stațiilor de epurare este aco
peritoare, înregistrindu-se pe pe
rioadele cînd este asigurată des
facerea de turte, extracții în în
groșat pînă la 98 la sută. Problema 
cea mai grea în această perioadă 
este asigurarea depozitării sau 
comercializării turtelor (circa 
350 000 tone anual). In acest an. 
datorită creșterii prețului produ
sului, de la 40 la 400 lei/t și, mai 
ales, a creșterii fantastice a pre
țului transportului, s-a reușit să 
se desfacă doar 79000 tone de 
turte. Pentru anul 1993 nu sint 
încheiate contracte cu beneficiarii 
turtelor, datorită creșterii prețu
lui transportului.

Rezolvarea definitivă a proble
mei poluării Jiului de către pre- 
parații ar fi dată de promovarea 
investiției Cu realizarea treptei a 
doua de limpezire în lazuri de 
sedimentare, investiție foarte 
scumpă, dar cu efecte benefica.

In prezent, în condițiile cînd 
nu sînt posibile promovări de 
investiții, achiziționări de utilaje 
fiabile perfecționate, preocupările 
se canalizează spre: întreținerea 
instalației de sedimentare, fil
trare, in general, a stațiilor de 
epurare pentru funcționarea 
parametrii maximi; crearea 
noi capacități de depozitare; ex
tinderea utilizării șlamului steril.

pre- 
adec- 
a do- 
scadă 

filtrare

la 
de

Problema problemelor:
a cărbunelui

Din procesele de ardere a cărbunilor 
moccntrală și de obținere a cocsului, 
importante cantități de noxe evacuate in 
feră (peste 200 kg/tonă de cărbune folosit) care 
generează SMOGUL = un efect local cauzat în 
principal prin formarea de noxe din dioxidul 
de azot, sub acțiunea razelor solare ultraviolete; 

tinde să fie o problema
tică regională cauzată de formarea acidului sul
furic din dioxidul de sulf șl într-o cantitate 
mai mică a acidului mitrlc (azotic) din oxizi de 
azot; ÎNCĂLZIREA PAMlNTULUI = o proble
matică globală, cauzată de dioxidul de carbon, 
care este responsabil de circa jumătate din c- 
fcctul de seră.

:țiune;
PLOAIA ACIDA

utilizarea ecologica

in t<r- 
rezultă 
atmos-

Rcduccrca emisiilor dc CO'J se realizează prin 
cinci căi: convertirea în gaz a cărbunelui; efi
ciență sporită in producerea energici electrice; 
dezvoltarea surselor regenerabile — energic so
lară, vint, valuri, geoternială, dar cu pondere 
mică In producere; transport și Îndepărtare de 
CO2 sau reciclare, reprezentind o soluție încă 
departe de a deveni economică; consum redus 
dc electricitate, o soluție tehnică realizabilă, d ir 
inconvcnicntă din punct dc vedere social.

Rămîn, deci, numai două căi dc acțiune: creș
terea eficienței in producerea dc energie elec
trică și convertirea cărbunelui in gaz; paralel 
cu utilizarea tehnologiilor ecologice dc folosii ? 
a cărbunelui prin reducerea noxelor.
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Actele de violență împotriva străinilor

Declarația d - Iui Richard von Weizsacker
.Atacurile comise asupra st răi-, 

nilor și căminelor acestora sînt 
intolerabile. Manifestările ra
siste, antisemite ne Indignează. 
Ctae pretinde că recurge la forță 
tn interesul Germaniei acela dis
creditează numele națiunii noas
tre. Numele Germania nu tre

buie folosit, nici ca lozincă, nici 
ca bîtă, pentru a ne autoimpune 
In fața celor mal slabi sau de a 
ne elibera de propria furie sau

Guvernul Federal declară :

! In Germania se alia aproximativ U milioane de refugiati
In prezent, in Germania tră

iesc 1,4 milioane de refugia ți 
strâmt Răspunzind unei Între
bări a PSD, răspuns dat publici-, 
lății de către Bundestag, Guver
nul Federal a precizat că aceas
tă cifră reprez ntă 7,8 la sută 
din totalul de 18 milioane de re- 
fugiați, cit se apreciază că exis- 

VINZARJ DIVERSE

SOCIETATEA Comercială „Șatra" Petroșani, cu sediul la 
Bufetul Romanilor, vinde dubă izotermă Raba, 10 tone, preț con- 
vcnalrtl. Telefon 545402, 545207. (6093)

VlND Dacia 1300 și Skoda S 100, ambele stare bună. Telefon 
j? 631, după ora 16. (6087)

CONSIGNAȚIA „Dana- vinde video pLa>er Funai și Orion, 
sigilate, cu telecomandă, preț avantajos. Relații, telefon 545181, 
intre orele 10—20. (6211)

QUASAR Electro SRL vinde părți componente instalații de 
satelit complete și televizoare color Samsung. Deva, telefon 
0'5611261. (6039)

VlND Fiat 127 Diesel. Telefon 570486. după ora 16. (6219)
VlND garaj tablă, preț convenabil. Informații str. Indepen

denței, bloc 6, ap. 16. (6222)
VÎND urgent Opel Manta. Relații, Petroșani, str. Zorilor 3/30. 

(6221)
VlND video recorder, marca Orion. Relații: telefon 545270. 

(6229)
VlND Opel Record Diesel 2,3 cmc, înregistrat. Vizibil Ia depo

zitul CLF Iscroni (aprozar). Telefon 544324 (Andiei). (6230)

COPIATOARE •

RANK XEROX
prin S.C. ZORI NOI S.A

Relații la telefon
093 - 545972

SOCIETATEA Comercială Mondo-Turism SRL Deva-Petroșanî, 
str. Republicii, bloc 71 (colț cu BTT-ul), telefon 545852 și 
612162 (Deva), organizează săplămînal, cq plecare duminica din 
Petroșani, excursie Ungaria — Ceho-Slovacla — Polonia, cu o 
cazare în Varșovia, la 13 000 lei + 20 DM (4 zile); Ungaria cu 
plecare din Deva, fiecare miercuri — 4800 lei.

Oferă tabere pentru elevi în stațiunile Felix, Herculane, So- 
vata. Predeal.

Vă invită la petrecerea Crăciunului în toate stațiunile din 
țară sau Egipt — 17—25 decembrie; Italia — 23—29 decembrie | 
și la petrecerea Revelionului in stațiunile: Geoagiu — 5800 lei | 
Gcrmisara — 14 100 Ici; Felix — 15 840 lei; Căciulata — 15 840 lei) 
Sovata — 25 000 lei s.iu în străinătate: Anglia, Cipru, Egipt, Fran
ța, Grecia, Italia, Malta,

Cu această ocazie, Societatea Comercială Mondo-Turism SRL 
Dcva-Petroșanl urează tuturor Sărbători fericite, tradiționalul 
„La mulți ani !“ și vă așteaptă la ghișeele sale din Deva și Petro
șani pentru informații suplimentare și înscrieri. (6225)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră Petrila, Republicii, bloc 103 A, ct. 2, ap. 
12, cu apartament 2—3 camere, zona Republicii — Tudor Vladl- 
mirescu. (6014)

PIERDERI

PIERDUT diplomă absolvire 10 clase, pe numele Gimpu Elena, 
eliberată de Școală generală nr. 6 Petrila. O declar nulă. (6220)

AU DISPĂRUT din grădina casei doi cal: iapă albă, urme 
albe de stea prelungita pe bot, crestată urechea dreaptă, coamă 
stufoasă notunsă șl mînz 1 an, murg, cu stea albă în frunte. A- 
dresați Gălățan Lazăr, Malcia, 5. Recompensă. (6224)

DECES

FAMILIA îndoliată, mulțutn< șic tuturor celor care le-au fost 
alături cu lacrimi ți flori, in marea durere pricinuită de dispari, 
ția fulgerătoare a minunatului și neprețuitului soț tată și bunic

CUȚUREAN M1IIAI (MIȘU) 61 ani
Te vor plinge mereu a ta soție, copiii și nepoții.
Nu te vom uita niciodată. (6223)

de temeri pe seama celor lipsiți 
de apărare. Este necesară impu
nerea, fără compromisuri, a mo
nopolului forței de stat, a scutu
lui legii și aplicarea de pedepse.

Aceste măsuri nu duo nici pe 
departe la rezolvarea situației. 

Actele de violență ne interesează 
pe toți. Nu ne ajută cu nimio să 
constatăm sau să citim în repor
tajele jurnaliștilor străini, co

tă în Întreaga lume. In Germa
nia au fost aproximativ 520 000— 
550 000 de solicitanțl de azil. Pînă 
la data de 30 septembrie 418 208 
dintre aceste cazuri nu primiseră 
încă răspuns. Raportind la Eu
ropa Occidentală, Germania se 
situează în frunte cu un procen
taj de 47 la sută din totalul so-

recțl, că și alte țări au de luptat 
împotriva atacurilor brutale asu
pra străinilor. Nedreptățile nu 
pot fi comparate între ele.

,Va fi val de noi, dacă vom 
continua să acceptăm im: 'dnile 
noilor atacuri cu sentime- ‘ că 
sînt Inevitabile, dacă ne obiș im 
cu ele șl dacă devenim ins osl- 
bill. Nu este suficient să eh., m 
poliția șl apoi să lăsăm totu n 

licitanților de azil- In 1991, cota 
aprobărilor de azil a fost în me
die de 6,9 la sută. Cota cea nai 

scăzută a fost pentru romfini — 
0,3 la sută. Gea mal ridicată 
cotă a fost pentru Iranieni și af
gani cu 47,2 .și respectiv 41,5 la 
sută. In 1991 o treime din cei 
256 112 de solicitanți de azil aa 

seama autorităților. Fiecare din
tre noi este chemat să apere de
mocrația noastră demnă și statul 
nostru de drept. Iar dacă cetă
țenii dau dovadă de curaj civic 
prin aceasta ei acordă o mină de 
ajutor poliției.

Oare să ajungem din nou în 
situația de a ne face că nu vedem 
sau, și mai rău, de a privi cum 
sînt hăituiți oameni lipsiți de 
apărare?".

venit din losta Iugoslavia. Po
trivit datei >r guvernului, anul 
trecut, în Europa Occidentală 
au solicitat azil peste 515 000 de 
persoane. Dintre acestea 54 813 
au solicitat azil In Franța, 57 710 
în Marca Britanîe, 41 629 în El
veția, 27 306 în Austria și 23 317 
in Italia.

HOROSCOP
SĂGETĂTOR

Puterea de decizie, care vl 
se oferă, nu vă poate ajuta mal 
mult decit adevărul și sinceri
tatea deplină.

CAPRICORN
Planul dv. este respectat pînă 

la penultimul capitol, clnd in
tervine alt... plănuitor.

VĂRSĂTOR
Cheltuieli mari, neprevăzute, 

Este posibil să vă îndatorați...
PEȘTI

O idilă ce părea sortită eșe. 
lui evoluează, tinzînd spre a- 
pogeu.

BERBEC
Aii prins o „rara vis". Pâ'tra- 

rea ei reclamă investiții năuci
toare,

TAUR
Cețurile de sus sînt pericu

loase, nu cele de la sol,
GEMENI

Recenta dv. aventură nu va 
rămine fără urmări...

RAO
Treceți pe lingă marea șansă 

a vieții șl aflațl abia în ultimul 
moment.

tru
Judecarea cauzei care vă In- 

teresează atît de mult se amină,
FECIOARA

VI se pregătește o mare sur- 
surpriză, pe care, cu un pic de 
efort, o puteți intui mai de
vreme...

BALANȚA
Oboseală accentuată și impasi

bilitatea de a ține sub control 
propriile gesturi.

SCORPION
Fiți, în orice clipa, gata de 

drum!

PROGRAMUL 
TV,

MIERCURI, 9 DECEMBRIJ
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film serial. MARO Șl SG) 

PUIE. Episodul 21.
11.15 LA SEPT.'
12.10 Ora de muzică.
13,00 Vîrsta a treia.
13.30 Audio-vizual studio.
14,00 Actualități.
14.15 Civilizația montană.
14,45 Avanpremieră TV.
14,55 Prcuniversitarîa.
15.30 Teleșcoalâ.
16,00 Tineri interpreți de muzi

că populară.
16.20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronocxpres.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 Reflector.
18.30 Fascinația bluesului (I). 
19,00 Studioul econom io.
19.30 Desene animate. CAPTAIN 

PLANET.
2u,00 Actualități.
20.30 Film Serial. DIN VCJ. 

DOMNULUI. Episodul 3.
21,25 FOTBAL: PSV Eindhoven 

— AC Milăn.
23.20 Universul cunoașterii.
23.50 Actualități.
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