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COLINDA F COLINDA
Nouă azi 

ne-a răsărit
Noul azi ne-a r&sirit 
Domnul Isns Hristos. 
Mesia cel mult dorit. 
Domne] Isus Hristos.

Tir
Din Fedojri a-a născut 
Domnul Isus Hristos 
Și cu lapte s-a crescut 
Domnul Isus Hristos.

*
In smtece s-a înUșat 
Damuul Inn Hristos 
Și in brațe s-a purtat 
Domnul Isus Hristos.

☆

Cum e rateul s-a smerit
Domnul laus Hristos 
Și pe nai ne-a mintuit 
Domnul Isns Hristos.

Parlamentul cu trei
In lipsa unor politicieni de 

carieră, sau tocmai datorită uno
ra prea calificați pentru așa ceva, 
Parlamentul nostru s-a transfor
mat. pe tăcute, intr-un înalt for 
legislativ cu trei camere, fapt 
pentru care vom fi unanim apre- 
ciați pe plan mondial ca autori 
ai unei democrații originale. In 
general, sint mai cunoscute două 
dintre acestea. Senatul și Camera 
Deputaților. Pe tăcute, cum spu
neam. a fost creată și cea de a 
treia, de care alții duc lipsă: 
„comisia**.

* Zilele trecute scriam, In spiri
tul adevărului, că Incărcătorii- 
descărcători de In Fabrica de 
pline erau pe punctul de a în
trerupe lucrul datorită condițiilor 
necorespunzătoare In care Iși d-s- 
fășoară activitatea. S-a găsit În
țelegere la primărie și totul pă
rea să Intre In normal, dar iată 
că, vineri, respectivii au dat bir 
cil fugiții. S-au gîndit că or «A

De exemplu, putem vorbi des
pre comisia de mediere. Ea și-a 
inceput activitatea cu un prero- 
gativ provizoriu, dar într-o de
mocrație sănătoasă nimic nu e 
mai definitiv dccit provizoratul. 
Comisia a avut sarcina să medi
eze neînțelegerile in privința 

unor articole de Lege. Adică să 
medieze intre liberalii din Se
nat și liberalii din Camera De
putaților, între țărăniștii respec
tivelor camere, precum și, după 
tehnica încrucișărilor în pătrat, 
să medieze între fiecare cu fie
care pină cind so ajunge la un

punct de vedere comun. Legea a 
fost aprobată, dar comisia iși 
păstrează în continuare preroga
tivele de mediator, așteptind noi 
apeluri la intervenția ei salva
toare.

Mai putem vorbi despre comi
sia de anchetă. Se petrece ceva 
in țară ? Cuprinși de griji, dom
nii senatori și domnii deputați, 
de regulă aceiași, mai învățați 
cu microfonul, lasă legilor un 
bob de răgaz și cer anchetarea 
faptului. Să se constituie comisia, 
să se facă audieri, să se prezinte 
raportul, iar guvernul să-și dea 
demisia. Prilej de interpelări, de 
replici, de noi acuzații la adresa 
Televiziunii care ut tăiat sec
vențele cele mai importante din 
casetă**.

Intre timp, prima comisie se 
intersectează cu cea de a doua. 
Deputății se intilnesc cu senato
rii. In sălile parlamentare se 
văd multe locuri goale (vinovată 
c televiziunea), iar mecanismul 
legislativ se împotmolește iarăși 
la cite un articol. Comisiile lu
crează. opoziția „lucrează**  și cere 
să se spună adevărul. Cunoscut

camere
de toată țara, adevărul nu este 
valabil dacă opoziția mi-și pune 
viza pe raport. Legile mai așteap
tă. Despre economic nu se prea 
vorbește, căci dintr-un turn de 
fildeș nici nu poți vedea cite și 
ce fel de probleme se ivesc în 
fabrici și uzine, pc ogoare. Vi
novată e televiziunea care nu-i 
informează pe parlamentari. De
putății și senatorii se întîlnesc șl 
se gratulează cu politcțuri reci
proce despre cit respect poartă 
unul altuia...

Noi, cititorii și telespectatorii, 
care in fond sintem alegătorii 
domnilor senatori și deputați, 
așteptăm cu interes viitoarele ■- 
legeri pentru care de pe acum 
sintem pregătiți sufletește in i- 
deea celor trei camere parla
mentare. Ar fi de dorit chiar, ca 
după ce-i vom cunoaște bine pe 
domnii atit de pasionați după 
comisii, să-i alegem grămadă în 
cea de-a treia cameră undo să 
dispună fiecare de cite un micro
fon și un monitor de televiziune. 
Altfel, nu intrăm in Europa nici 
după anul 2000.

Ion MUSTAȚA
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Hoții de... ziare
Hai că-i bună I Dacă 

pină acum cirtițele de spăr
gători dădeau atacuri la 
cîrciumi și mașini, aflăm 
că săptămina trecută au ac
ționat și la chioșcul dc zi
are din piață. Pc noi, zia
riștii nu ne poate decît 
bucura faptul că hoții sparg 
chioșcuri dc ziare, apreci
ind setea lor dc informa
ție. Niște cunoscători în 
domeniu ne-ay asigurat că, 
in timpul spargerii, hoții 
căutau „Zori noi" și ..Re- 
lachc*'.  Spargcți băieți, 
spargeți, cum spargcți, așa 
ajungeți ! (M.B.).

Federația municipiilor din România
Aflăm că la Sibru a avut loc. 

Ia 5 și 6 rtc- - mbrie, adunarea 
generală a Federației municipi
ilor din România, la care a a- 
ăerat st municipiul Petroșani. 
Potrivit articolului 2 din Statut, 
stopul orr- n.rației este apolitic, 
<■ principal nepatr.monial, și 
constă In punerea In comun a in
tereselor și activităților practice 
pentru materializarea pe plan 
Juridic, economic și administra

Nimeni nu este de neinlocuit

Protestul șoferilor
Sindicatul șoferilor și-a respectat amenințarea : ieri, după 

ora 14, o mulțime de privitori au văzut marșul de protest al șo
ferilor. D» la SUCT. Or mai fi fost ți alții ? N-am scăpat de 
vremea lozincilor deoarece unele mașini erau purtătoare de În
scrisuri : „Eroii au murit pentru un trai mai bun și fericit**  ctc., 
etc. Poliția a însoțit convoiul celor vreo 70—80 de mașini de 
toate tipurile. (Se vede treaba că au și cauciucuri, ți baterii, și 
motorină). N-au fost incidente.

Uitindu-mă la insolita acțiune — care s-a hotărlt, ca-n vre
murile de curind apuse, tot la... București — nm auzit opiniile 
spectatorilor atrași de claxoane: protestează nu cu mașinile lor 
și nu rii motorina cumpărată de la Peco. Erte un aspect dc fond 
al marșului motorizat. Cine plătește motorina? SUCT?

Un d doilea a-pect : nic ăieri în lume sindicatele nu fac po- 
} litică. Niri presiuni împotriva ordinii de drept. Dar la noi totul e
I posibil. Le uită Un adevăr elementar : în nici o țară din lume, 

care n-a trecut prin ce am trecut noi, nu se piotestcază ca la noi. 
Acolo, in Statele Unite, Japonia, Germania, Suedia etc., oamenii 
muncesr. N-au timp de s'.ptâminale mitinguri, greve ți marșuri.

tiv a cerințelor rezolvării fn cele 
mai bune condiții a problemelor 
vieții economico-sociale din mu
nicipii. La reuniune a par
ticipat si domnul Constantin 
Dincă. primarul municipiului Pe
troșani. A fost un util schimb de 
experiență (urbanism, gospodărie 
comunală, buget, amenajare te
ritoriu), fiind dezbătut proiectul 
Legii privind alegerea organelor 
local0 ale administrației de stat.

vină minerii, or să dea Jos di
rectorul, contabilul șef și... o să 
fie bine. Minerii Insă le-au În
șelat așteptările. Romeo Roșia, 
Georgel Hîncu, Nicolae Veinea, 
Marinelu Jitca, Marian Radu, 
Carol Muntean, Viorel Giosu, 
Mihai Mngn, de la I. M. Dilja și 
Viorel Surd, șofer la SUCT au 
luat locul echipei răzvrătite.

De la Primăria municipiului
Liderii tuturor sindicatelor din Valea Jiului 

sint invitați să ia legătura cu primăriile orășe
nești — iar cei din Petroșani cu Primăria mu
nicipală — pentru organizarea activităților spe
cifice sărbătoririi Pomului dc Crăciun. In acest 
sens, sint invitați să se prezinte intre 11—15 
decembrie la sediile primăriilor cu date pri

vind numărul de copii și sumele pe care le pot 
aloca, in vederea obținerii fondului de m irfă 
necesar.

Deci, toți liderii sindicatelor sint așteptați 
incepind de astăzi pină simbătă (ultimi zi) la 
primăriile din Vricani, Lupcni, t’ulcan, Ani- 

noasa, I’etrila și, bineînțeles, Petroșani. (I.M.).

Coada SEDIUL 
GÎNDIRII POLITICE

Acești părinți disperați și odraslele lor studioase
In ultimul timp la redacția 

noastră au inceput să sune pă
rinți disperați, care ne roagă „să 
facem ceva**  pentru că nu mai 
reușesc să-și Înțeleagă propriii 

copii. Copiii lor sint oameni ma
turi deja, cel puțin biologic, sint 
tinerii noștri studioși — studen
ții. Părinții se pling că odras
lele lor au uitat că student vine 
de la a studia, că munca în bi
bliotecă, și nu mitingul sau gre
va, ar trebui să fie principala 
lor preocupare. Am putea taxa 
această atitudine drept eternul 
conflict Intre generații, dacă a- 
cest fenomen n-ar avea și alte 
manifestări în alte cadre de re
ferință. Ne amintim că după e- 
vcnunentcle din decembrie au 

fost trecuți pc listele negre ală
turi de profesori compromiși și 
mulți profesori universitari foar
te buni dar exigenți, anul tiv
ea t universitar fund, in opinia 
profesorilor .și studenților serioși, 
un an ratat din punct de vedere 
al învățăturii. Nl( putem uita că 
implicarea politică a studenților 
a depășit dc multe ori măsura, 
școala fiind aproape uitată In a- 
nul caie a trecut de la revolu
ție. Emisiunea „Gaildcamils**  ne-a 
arătat de atiten ori amfiteatre a- 
proape goale și biblioteci pustii, 
baruri și alte inițiative particu
lare studențești. Liga studenților 
a organizat zeci, sute de m tin- 
guri și greve dar n-a organizat 
colocvii, asociații de cercctaresau 

alte manifestări științifice sau 
culturale. Politica a cotropit In- 
tr-atît școlile nonstre înalte Incit 
Ia un moment dat s-n vorbit chiar 
de un posibil candidat la pre
ședinție din rlnclul studenților. 
La nivelul facultăților au înce
put să apară disensiuni Intre 
studenții adevărați (pentru că e- 
xistă și aceștia, chiar dacă sint 
puțini) și Liga studenților. Uei 
caic știu .au fieri adus aminte 
că dc fant au venit la o fa 
cultate pentru a învăță sint 
nemulțumiți că li se d.cienză 
prea des să facă grevă sau mi
ting și ei nu mai au cfn 1 să

\ asilc Sehnstian DlNCU

(Continuare în r>ng. a 2-.1)
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OMENIE 
P E 0 k A T I S

D u capul locului o precizai,' absolut necesară : omul des- 
pr. cate ’-rriu, cabanierul de la „Căsuță din povești" diti 
Purmg nu mi-a dat nici mîncare, nici băutură pe gratis, 

I au m:-,i făcut nici un cadou și nici un favor, nu m-a cazat dc- 
I geaba Pe mine ma cheama cu „eseu", iar pe el cu „y“ și nici 

n-avem aceleași conving» ri politice. Fu sînt fără de partid, el — 
treaba lui Ceea ce ins . ma determini sa-i adresez aceste rîn- 

| duri est'1 ca omul acesta, Alexandru Dobay, are o deviză, care 
a devenit profesiune de credință la Căsuța din povești. Ea ar 

■ suna cam așa „Omenie pe gratis". l)a, e adevărat, omenia nu 
(ostă o mir- de lei și nici nu se vinde la kilogram. De aceea, el 
si soția se poartă cu toți musafirii la fel, adică de parcă ar fi 
de-ai casei. De fapt, la toată lumea adresează același apelativ : 

1 „Vecine".
Paringul este acum o poveste. O poveste adevărată, un vis 

văzut < ti ochii și cu sufletul. Indiferent că ochii și sufletele sînt 
, h'semste, liberale, țărăniste, liber schimbiste sau udemeriste.

în toată această poveste adevărată, un episod de un farmec 
, aparte este Costița din povești, unde Alexandru Dobay a făcut 
| tot cu mina lui, cxtinzinil cabana și amcnajînd-o cu toate utili

tățile. Camere curțile și călduroase, o sală de mese mai mult 
deeit curată, bucătărie ca-n Neckerman. Și, ceea ce nu găsești 
ni, i la restaurantele noa-tre de pe bulevard, grupuri sanitare 
model.

Soția cabanierului, doamna Anița, ne-a îneîntat cu o surpriză: 
„Scara italiană". Spaghetti, sos milanez (ar.ș !), vin roșu. I.a 
torul molcom al căminului, piuă noaptea tîrziu — ignorînd cele 
1 îleva „ingerințe" cu amestecătura de băutură și politică — cei 
care am avut noroc de această seară nc-am simțit mai buni cu 
•> viață. Și cum toată lumea îi spune cabanierului „Nașul", din 
• est colț de pagină îi adresăm și noi mulțumiri pentru omenia 
pe gratis pe care o dăruiește turiștilor. Nasule, ești băiat fin I

Mircea BUJORESCU

— Alo, Vădim Tudor ? Am un subiect trăznet : ncvastă-mca, 
Erji, și-a demascat in sfirșit intențiile șovine, amenințindu-mă că, 
dacă o mai bat o singură dată, se întoarce la maică-sa !!!

Desen de Vali LOCOTĂ

BUNE...
ȘCOALA DE ȘAH. Din dorin

ța de a oferi copiilor o vacanță 
cit mai plăcută, la inițiativa or
ganizației Forumul Democrat 
German din Petroșani se va or
ganiza un curs de inițiere și de 
perfecționare în șah. Sub condu
cerea d-lui Schmida, maestru al 
sportului, tinerii de naționalita
te germană și de alte naționali
tăți în calitate de simpatizanți, 
pot participa la aceste concursuri 
la clubul F.D.G., cu sediul în 
Petroșani, bulevardul 1 Decem
brie (fost Republicii), nr. 90, ca
mera 41, etajul II. înscrierile se 
primesc începînd de astăzi și 
miercuri—joi 12 și 13 decembrie 
la sediul clubului între orele 
10—12.

Biserica catolică din Petroșani, 
care sprijină această inițiativă, 
pune la dispoziția clubului case
te video selecționate despre șah. 
Se precizează că la sediul clu
bului nu se servesc băuturi al
coolice, iar fumatul este oprit. 
(V.S.).

Acești părinți disperați 
fierbîntați și mediocri îi trag 
după ci de lanțul ideii de soli
daritate. La emisiunea „Gaudea- 
mus“ de vineri noaptea am vă
zut o grevă a studenților din 
Ploiești, care cereau printre alte
le desființarea tuturor verificări
lor pe parcurs și a colocviilor. 
Mai e un pas și se cere desfiin
țarea examenelor.

în același timp am auzit că și 
Ja Petroșani au avut loc mani
festări extrașcolare asemănătoare. 
Tot în cadrul emisiunii am aflat 
că la Facultatea de drept din 
București s-a creat Societatea 
studenților juriști ce cuprinde 
studenții care vreau cu adevărat 
să învețe, societate ce deja a 
organizat manifestări culturale și 
științifice și care a lăsat-o mai 
moale cu manifestările de natură 
politică. Este un lucru care ne 
dă speranțe, pentru că studenți
mea trebuie să se trezească la 
realitate. Nu se poate ca tinerii 
studioși ai patriei să devină 
doar ceea ce visa capul înfier- 
bîntat al dictatorului „revoluțio
nari de profesie".

Studenții reprezintă o forță a 
societății, capitalul ei intelectual 
pe care-1 dobîndesc prin studiu 
în cadrul organizat al institute
lor. Ei pot deveni agenți impor
tanți ai schimbării politice nu
mai prin această energie spiritu
ală difuzată în societate, nu fă- 
cînd greve sau demonstrații. Cu 
cit neglijează mai mult studiul, 
cu atît influența lor socială și po
litică va fi mai slabă și de aici 
derivă un marc pericol pentru 
națiune.

(Urmare din pag 1)

meargă la cursuri sau la biblio
tecă. Liga studenților sau alte a- 
sociații studențești extrem de 
„apolitice" îi acuză că sînt spăr
gători de grevă sau feseniști.

Mulți studenți au început să se 
sature de strigat lozinci dar nu 
pot face altfel pentru că cei în-

Adevărul despre consignații
Sursa de aprovizionare a consignațiilor sînt 

persoanele particulare care doresc să vîndă din 
bunurile proprii. Exista o evidență riguroasă a 
mărfurilor. Clientul fixează prețul. Consignației 
îi revine un comision de 15 la sută din acest 
preț, pentru o perioadă de prezentare a măr
furilor timp de maxim 30 de zile. In cazul în 
care marfa stă în magazin mai mult de 30 de 
zile, se percepe un comision suplimentar de 5 
la sută. Dacă marfa nu se vinde iar clientul și-o 
retrage, consignația perccpînd un comision de 
numai cinci la sută din preț. Simplu și eficient. 
Fenomenul de cumpărare și revindere a măr
furilor de către personalul consignațiilor < ste 
exclus, încasările obținute pe baza serviciilor 
de consignație fiind, de asemenea supuse con
trolului riguros al organelor financiare ale Co
operativei. Do altfel cooperativa asigură pentru 
mandatarii săi indiferent de natura serviciilor, 
spații, dotare, materia primă, asistență juridică 
și tutelă, dînd cimp liber de manifestare iniția
tivei particulare. Fiecare întreprinzător se bu
cură de toate drepturile de angajat.

Așadar nimic dubios, totul este limpede.

1 loraț iu ALEXANDRESCl,

Cooperativa „Unirea" a înființat în acest an, 
în regim de mandat, mai multe unități tip „Con. 
signația", In Petroșani și Petrila. In Jurul lor, 
dat fiind tipul de mărfuri ce se desfac și pre
țurile foarte mari, s-au stîrnit o mulțime de 
vorbe, s-au făcut afirmații, unele pozitive, altele 
negative, mergîndu-se pînă la denigrarea unor 
persoane.

Care este adevărul despre aceste unități ? 
Tată o întrebare la care am încercat să găsim 
r spunsul. Vn punct de vedere autorizat ni l-a 

e izat președintele Cooperativei „Unirea", 
i -"ii Ioan Rus.

> tutela noastră ființează trei consignații, 
■? ire doua în Petrila șl una în Petroșani la 

se ndougă un anticariat. Funcționarea lor 
,n regim de mandat, formă deosebit de 
mă pentru noi ca societate comercială, 

..ru populație care beneficiază, urmare a
■ erii activităților noastre la această organi- 

. .»,e, de servicii tot mai diverse și de calitate, 
«•. pentru lucrătorii cooperativei, stimulați ma- 

•r.al pentru munca lor. Cadrul legal pe baza 
c i’-uia am Înființat noile unități, inclusiv con- 
s. 'națiile, și le-am reorganizat pe cele mai vechi 
c-ue asigurat de Legea 66 din 1990 de Statutul 
< ooperației Meșteșugărești și Decretul 90, emis 
de Guvern, tot în acest an".

Și-n această iarnă vom tremura prin stații
Autobaza uzină de transport local se confruntă și se va con

frunta in această iarnă cu dificultăți deosebite. O veste care 
nu ne poate bucura pentru că, pe dc-o parte vom fi din nou si
liți să stăm ore întregi în stații, înfruntînd frigul și intemperiile, 
iar pe de alta lucrătorii AUTL-ului vor munci din nou în condiții’ 
aproape inumane. Iată, pe larg situația actuală a AUTL-ului și 
perspectivele.

In anul 1990 au fost casate 18 autobuze. De primit nu s-a pri
mit nici unul nou, în pofida repetatelor intervenții făcute pe toate 
căile la întreprinderea „Autobuzul" din București. Trebuia să se 
primească patru autobuze noi. Producătorul speră că acestea patru, 
contractate pc anul 1990, se vor livra pe la sfîr.șitul semestrului 
1 al anului viitor. I’înă atunci...

■Starea tehnică a mașinilor existente este sub orice critică. 
Lipsesc anvelopele, burdufurile pentru suspensie, acumulatorii, 
solurile de motor, lubrilinnții, curelele trapezoidalc și multe, mul
te altele. Ele au fost contractate cu foarte mult timp în urma dar 
furnizorii : întreprinderile de anvelope Zalău, Ploiești, „Danu
biana", întreprinderea „Acumulatorul" București nu le-au livrat. 
Delegații trimiși de AU l’L se tot roagă de furnizori dar, de... Mai 
putem vorbi de întreținerea mașinilor, do confortul călătoriei și 
<l< siguranța deplină a circulației ?

•Structuri vechi și metehne mai noi sau mai puțin noi au gene- 
rat acea tăi situație. AUTL Petroșani aparține, total nejustificat, 
'Io T.JTL Diva Aprovizionarea Se poate face numai prin I.JTL care, 
'lo jgur, o.t< intirc.atu sa-și rtvohe prio: ilar problemele ci. Apoi 
pc-ale altora. AIJTL-ul, dară are nevoie de ceva cere IITL-iilui ; 
acesta se adr'-scaz i Bazei județeni' do aprovizion ire, iar Baza 

adresoaza furnizorilor. I.anțnl lăbiciunilor, al birocra
tici. Do ce să nu poată UiTL-nl ii in lic-o contracte și sa-și cri- 
■ ze propriile legfituri cu furnizorii ’! Ac. st „lanț" .ii>a<Tolii'' tre
buie frint. Nu e-to nevoie de mlcrmedi ici < .ire i in' iirrc inn'il 
prețul de cost al pieselor de schimb și m iti riaJclor Ins.’.

A apărut și o noun meteahnă : umflarea prețurilor. O anve
lopă costă acum între 4 000 și 12 000 de lei, un litru de motorină 
— 12 lei, o curea trapezoidală, de Ia 38 de lei a ajuns Ja 70—75 
de lei. AUTL-ul a murit la rîndu-i prețul transportului in comun, 
dar numai ținînd cont de scumpirea motorinei. „Dacă luăm în 
calcul creșterile de prețuri din lunile noiembrie și decembrie, ne 
spunea dl. ing. Valcriu Alecu, șeful autobazei, o nouă scumpire 
a transportului în comun este inevitabilă. Și ferească Dumnezeu 
de alte necazuri pricinuite de starea vremii pe perioada iernii" I

Și noi spunem la fel. Problemele AUTL-ului sînt dificile, deo
sebite. Dacă mai adăugăm atitudinea iresponsabilă a unor așa-ziși 
călători care rup scaunele, degradează autobuzele, precum și sta
rea drumurilor care accentuează uzura mașinilor sau faptul că 
mulți pasageri nu cumpără biletul de călătorie, ncînțelegind că 
exista o relație directă intre biletele vîndute de AUTL și optimi
zarea transportului, avem o imagine deloc roză asupra situației 
din autobază. Domnul Valcriu Alecu afirma : „Efectuăm transpor
tul în 'condiții mult mai grele decît în anii trecuți". Așa este. O 
simțim cu toții. în prezent circulă patru mașini în loc de șase pe 
zi pe linia Petroșani — Uricani, una în loc de trei la Lupeni, 
la Cimpa — din cind in cînd cile una, una în loc de două, spre 
Aninousa, a fost suspendat traseul Aeroport — Piața Victoriei, 
avem două mașini spre Petrila în loc de patru Numai bine nu-i. 
Și sîntem de-abia la începutul lui decembrie.

AUTL ul arc nevoie grabnic i de sprijin. Ne-am săturat de 
tremurai in stații. Sprijin concret din partea tuturor celor ce -int 
implicați in d< ■ Tușiirarea transportului in l omun. de la I I I L, pri
marii. șoferi mecanici si piua la căhîtori<

II. \l I X IXIIKI S< I

CURĂȚENIE. La Lupeni, o- 
dată cu zăpada căzută, utilajele 
EGCL din localitate au curățat 
strada. Un lucru bun, numai că 
zăpada luată de pe carosabil a 
fost depozitată pe marginea tro
tuarului. Este ușor de imaginat 
cum se urcă oamenii în autobu
ze, pentru că nici stațiile nu au 
fost scutite de depozitarea ză
pezii. Asta da curățenie !

CĂLDURĂ în zona străzii A- 
lcea Trandafirilor din Petroșani, 
cetățenii nu au căldură în apar
tamente. Sînt alimentate do 
PT. 11. Cum situația durează de 
mai multă vreme, specialiștii 
IGCL ar trebui să se ocupe și 
de această zonă. Iarna se anunță 
grea. Și-atunci oamenii ce fac 9

BLOC. Blocul 70 din Petrila 
avea termen de finalizare, se 
parc în acest an. Din păcate, va 
fi finalizată doar o scară în care 
sînt 16 apartamente. E nevoie 
de calm și înțelegere din partea 
solicitanților, pentru a se re
zolva în mod onorabil problema 
repartiției acestui bloc. Petrile- 
nii sînt oameni așezați și credeM 
că vor înțelege dificultățile con
structorului.

BAR. Pe artera principală 8 
Petro.șaniului, vis-a-vis de Banca 
Națională, s-a deschis recent un 
nou cafe-bar. Se numește Mon
tana și se aliniază rețelei de ali
mentație publică a orașului.

ÎNTÎRZIERE. Trenul, celebru, 
de Lupeni, nu respectă aproape 
deloc ora de plecare și cu atlt 
mai puțin pc cea de sosire. O 
oră și 20 de minute de la Petro
șani la Bărbătcni este, totuși, 
prea mult, la prețurile actuale. 
O fi iarnă, dar trenul merge pe 
șină și nu înoată prin zăpadă.

BECURI. Lipsesc încă becurile 
din comerț. E un lucru știut că 
se lucrează prost și la Tîrgoviște. 
Întrebarea care ne-o punem este î 
vor lipsi și becurile pentru in
stalațiile electrice- ale pomulu» 
de Moș Crăciun ? După cum 
stau lucrurile se pare că șan
sele de a avea heculețe sînt re
duse.

PATINOAR. Cum iarna s-a 
instalat definitiv, iar vacanța 
școlarilor se apropie, sugerăm e- 
dililor amenajarea patinoarului 
pe terenurile dintre blocurile 
situate pc Aleea Poporului. (Al H).

Rubrică realizată <lc 
Ghenrglic < 1IIRVASA
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JlbL PETROȘANI - RUȘINEA CAMPIONATULUI
Am pus-o de mămăligă

Iți vine să te ici cu miinile de tărtăcuță, să 
te dai lingă o sobă cu vreascuri trosnind, să 
bei licoare de struguri, să uiți de toate datori
ile și să-ți cînte un rom(antic) „Dă mamă cu 
biciu-n mine, că n-am ascultat de tine l“. Aud 
că Varga, fostul meu prieten, îmi trimite du
ioase amenințări, că de ce m-am luat de el la 
gazetă. Păi cum să nu mă iau dragă, dacă voi 
umblați cu șmccherezul să dați afară antrenori 
și vin alții să vă bumbăcească la Petroșani.

Acum vedeți unde-ați ajuns? De rușinea cam
pionatului. Ce-ați făcut voi, măi berbecuților, 
in acest an, să vă bucurați de vacanță ? Aș 
propune directorilor de mină să caute prin pon
ta je, să vă găsească pe unde sîs/cți și în peri
oada asta de vacanță, măcar 'de Crăciun, de 
Anul Nou și de Sfîntu’ Ion să vă bage un pic 
in cizme și pe trepte răsturnate cu voi. Acolo 
vă e locul că pe gazon sînteți chiar... cizme. în 
privința amenințărilor lui Ioanei Varga, aștept 
să-mi dea palmele cu pricina, fiindcă n-am 
banii toți să fac Revelionul la Viena și nici 
pentru biletul la Concertul de Anul Nou din 
orașul lui Strauss (acesta a fost un compozitor, 
stimați fotbaliatori).

Cum-necum, ați pus-o de mămăligă și în a- 
cest campionat. La minus șase nu meritați nici 
o bătaie la poponcață, darmite salarii de la 
mină și vacanță la stațiune. La muncă cu voi, 
berbecuților pînă-o să vă crească cornițe !

Mai aud că se vehiculează idei cu noi și noi 
antrenori. în anul ăsta s-au mai schimbat vreo 
trei. Acum e vorba de Oaidă. El a mai fost 
pe-aci și a fugit mișelește cu toată mobila din 
apartament, care era a clubului, după care, con
form contractului, a fost plătit o jumătate de 
an, fără să respire aer de Petroșani. Aduceți-1 
neicușordor ,mai dați-i cîteva sute de mii, că 
vă bagă el în B. N-avem noi pe aici pe Jii 
destui antrenori .și antrenorași pe care tot îi 
dați afară, tot îi chemați înapoi ? Personnl, 
pentru halul ăsta de echipă Jiul aș avea două 
propuneri : 1. Să-l aducem pe Bilardo ; 2. Dacă 
el nu vrea, cunosc cu pe unul Vasile Pătrunjel, 
de la Avîntu) Pocrcaca — aripa tînără. Nu cere 
decît 200 de dolari și-un chef cu Varga...

Nu vă doresc vacanță plăcută, domnilor fot
baliști ! Hai pa !

Mireea BI’JORESCU

în limbaj fotbalistic 
cifrele „vorbește"
( I. AS AMEXTI L 1 l'- AL AL mu li i

1. ,.U“ Craiova 17 10 4 3 38—15 24
2. Dinamo 17 9 6 2 28—11 24
3. Steaua 17 9 5 3 3G—15 23
4. Poli Timișoara 17 3 10 4 28—16 23
5. Farul 17 6 G 4 19—13 19
6. F. C. Inter 17 9 1 7 28—23 19
7. Corvinul 17 8 2 7 22—28 18
8. Rapid 17 6 5 G 25—19 17
9. F. C. A rgeș 17 6 3 7 25—22 17

10. Gloria Bistrița 17 7 3 7 26—24 17
11. F. C. M. Jhașov 17 7 3 7 25—25 17
12. Petrolul 17 7 3 7 23—26 17
13. F. C. Barau 17 6 3 8 16—18 15
14. Sportul 17 4 6 7 21—30 14
15. Progresul Brăila 17 ă 3 9 15—27 13
1G. Jiul 17 5 2 10 20—39 12
17. F. C. Bihor 17 3 4 10 12—33 10
18. „U44 Cluj 17 1 5 11 12—33 . 7

Mare,
JIUL — GLOBI V BISTRIȚA 

1--3 (0—1). Cei aproape 2 000 de 
spectatori, au părăsit stadionul 
Jiul dezamăgiți de prestația sla
bă a echipei, in care indiscipli
na in teren, a fost „superioară14 
unei necesare discipline de joc.

Fără un ungajament fizic to
tal, fără orizont tactic în joc, cu 
un 4—4—2, vulnerabil în toate 
compartimentele, și cu un arbi
traj (in prima repriză) de o exi
gență ridicolă — numai cu 
gazdele, Jiul, n-a putut face ni
mic în fața unei echipe solide, 
atletice, cu un Moga, pe care a 
pus ochii echipa națională. și 
cu un portar Tene care a apă
rat tot ce se putea apăra. în 
minutul doi Stoica preia pe 
piept o minge în careu, dar pasa 
pentru Militaru e defectuoasă și 
prima fază de gol este începutul 
unor nereușite acțiuni individu
ale de care au abuzat Stoica și 
Militaru, și după care au tînjit 
și Craiu și B. Popcscu. Oaspeții 
trimit prin Voica primul șut în 
minutul 8, dar Dumitru respin
ge în corner. Și din minutul 10 
arbitrul Ivăncescu, ia jocul pe 
cont propriu. Atunci Cristca pri
mește galben, pentru un fault de 
joc obișnuit iar, oaspeții pot cîș- 
tiga dueluri și prin obstrucții 
fiind avantajați fizic. Urmează 
o pasă simplă a lui Bîcu, inter
ceptată de Ciocan, la care pri
mul „face" întindere și părăsește 
terenul (intră Radu) iar Suvagău 
trimite cu puțin pe lingă poartă. 
Tocul crește în tensiune căci 
Lăsconi, ne „avertiza4* inițial, 
primește și el un galben în mi-

Cortina
S-a tras cortina și peste ultima etapă a turu

lui. A fost un sezon zbuciumat și în fotbal. La 
fel ca in toată viața societății noastre. Marea 
majoritate a echipelor a fost in formare și lu
crul s-a resimțit în detrimentul calității spec
tacolului. Pc terenurile de Joc, lupta, chiar dacă 
a fost mai dură decît de obicei, nu s-a întîmplat 
marc lucru. Doar ordinea pe linia de sosire a 
■ part canoanele anilor trecuți, „U“ Craiova a- 
junsă în poziția de lider de toamnă este totuși 
o dovadă că în țara asta s-a schimbat ceva. 
Dar în fotbal prea puțin. Și nici ultima etapă 
nu a avut darul să ne aducă prea multe sur
prize, deși, ca să fim sinceri, ni le-am dorit 
cu toții. In Regie „U“ Craiova ratează victoria 
în ultimele cinci minute, 2—2 cu Sportul, dar 
Cîrțu și ai lui nu ratează primul loc. Felicitări 
Craiova. Bihorul realizează surpriza turului, în- 
scriindu-și in cont, la Sibiu, încă una din pu
ținele sale victorii, 3—1 cu Inter și zău că ne 
face să credem că nu balonul este rotund, ci 
altceva a avut rotunjimea mai mare. Dar fot
balul e fotbal și nu se joacă numai pe goluri... 
Dinamoviștii trec la limită 1—0 de Rapid și 
reușesc performanța de a rămîne In plutonul 
fruntaș, chiar dacă din vechea garda nu mal 
rămas doar cițiva, iar vedeta lor nr. 1 se nu-

deziluz ie
nutul 16 tot pentru „o fază de 
joc“ și din tribune se cerc a- 
cum socoteală celor de la „Spor
tul14 pentru notele umflate in 
precedentele întîlniri date unor 
(ne)cavaleri ai fluierului. Oaspe
ții obțin două lovituri libere 
in minutele 22 și 24 de ia circa 
18 m, dar amindouă rămin 
fără rezultat. Și totuși Stoica re
ușește singura acțiune individua
lă, cînd croșetează trei adversari, 
pune lui Craiu, dar bomba aces
tuia este respinsă uluitor de 
Tone. Florescu cîștigă în fața 
lui Suvagău și contraatacul Jiu
lui este oprit acum de un ofsaid 

Fotbal, divizia A

imaginar care incită din nou tri
bunele. Din minutul 30, Jiu) joa
că in 10 oameni, Cristca este e- 
liminat (lovire fără minge) și e- 
forturile singulare ale lui Lăs
coni și B. Popcscu sc opresc in 
fața unei apărări bine organiza
te in care Săsărman și Ciocan 
sint de nedepășit in duelurile a- 
eriene. La cornerul executat de 
Dodu, Lăsconi țîșncște și lovitu
ra de cap este trimisă cu puțin 
pe lingă poartă. Este faza care 
precede golul. Oaspeții pleacă pe 
contraatac Moldovan centrează, 
Dumitru iese, Varga greșește și 
mingea ajunge la Suvagău, care 
din 14 metri cu capul trimite în 
poarta goală. Și 0—1 în minutul 
30, Jiul forțează, și în minutul 
43 marc aglomerație în careu, 
L-sconi este trîntit în 6 metri

cade greu !
mește Timofte (oare de ce l-o fi dat Jiul ?). I a- 
tuI, năbădăioasa echipă de la malul mării mai 
smulge un punct și de la F. C. Bacău și cu si
guranță băcăuanii nu vor avea o vacanță de 
iarnă liniștită. Cum cu siguranță nu o va avea 
nici Steaua, învinsă duminică la Ploiești cu 
2—1, suficient însă pentru a rata titlul de toam
nă. Corvinul reușește, de asemenea, o victo
rie la limită, 2—1 cu Progresul Brăila, dar în 
comparație cu noi, siderurgiștii hunedoreni stau 
mult mai bine și probabil sînt și mai liniștiți 
Cu zestrea de puncte pe care și-au adunat-o. 
„Cinc-i harnic și muncește, are tot ce vrea" — 
spune o vorbă din bătrîni și hunedorenii se 
parc că i-au înțeles destul de bine lilcul. La fel 
ca și timișorenii care au realizat scorul etapei 
4—0 cu „U“ Cluj. Treziți din somn, de cîteva 
etape, argeșenii nu iartă nimic, și la Pitești, 
F. C Argeș — F. C. M. Brașov 3—0. Fără co
mentarii. Doar la Petroșani tristețea e mare. 
Nu atît pentru încă două puncte pierdute4 a- 
casă, cît pentru sentimentul că jucătorii și-au 
trădat și echipa și clubul și chiar pe propriii 
suporteri. Turul s-a încheiat. Actorii se retrag, 
dar aplauzele nu se aud. Pacat 1

Glieorghe < IIIRVASĂ

mare
dar nu se acordă nimic, nift ma- 
car o indirectă. Repriza a doua 
aduce în teren un arbitru liniș
tit dar și o echipă Jiul vlăguită 
care în 10 jucători nu mai poate 
face față unor atacuri in care 
Moga este do departe protago
nistul reprizei. In minutul 65, 
oaspeții mereu jn atac cu trei 
vii furi, depășesc o apărare debu- 
solat.î, mingea circulă pc la Voi- 
<n, D Moldovan, Suvagău, pas 
pentru Mpga, care din 20 de 
metri lateral stingă șutcază pu
ternic și precis și-1 învinge pe 
Dumitru ieșit să închidă unghiul 
si scorul devine 0—2. La numai 
un minut Suvagău mai trimito 
un șut puternic, dar Dumitru 
respinge în ultima clipă în cor
ner. Jiul ripostează și în minu
tul 71 oaspeții comit henț în 
careu, arbitrul „vede44 și execu
ția lui Craiu aduce golul și spe
ranțe în tribune 1—2. Dar Moga 
mai trece o dată de întreaga a- 
părare, intră cu Dumitru în duel 
la 20 de metri de poartă, aproa
pe d<> linia de corner, îl driblea
ză scurt și din unghi trimite 
direct in poartă, majorînd 
scorul la 3—1 pentru bistrițeni. 
în minutul 78. Florescu primește 
și el galben, după ce Tene și Ba
laur văzuseră mai înainte. Varga 
și Florescu au jucat pentru carto
nașe, iar prețul indisciplinei acu
mulate și permise (în pregătiri 
și în atitudine) nu poate fi altul 
decît înfrîngerca. A arbitrat M. 
Ivăncescu — Brașov, Ilie Coț — 
Ploiești, Iuliu Vercș — Sf. 
Gheorghe.

Doici NEAMȚU

( 1 ASAMEXT — AC, AS A

1 Poli Timișoara 9 8 1 0 22— 5 17
2. F. C. Argeș 9 7 2 (1 22— 5 16
3. Dinamo 9 7 2 0 20— 3 16
4. Steaua 8 7 1 (1 26— 5 15
5. F. C. Inter 9 i 1 l 21— 8 15
6. Farul 9 6 3 0 14— 2 15
7. Corvinul 9 7 1 1 14— 6 15
8. „U“ Craiova 8 6 2 0 28— 6 14
9. F. C. M. Brașov 8 6 2 0 18— 5 14

10. Petrolul 8 6 2 0 14— 5 14
11. Rapid. 9 6 1 2 21—10 13
12. F. C. Bacău 9 6 2 1 12— 3 13
13. Gloria 8 5 2 1 15— 8 12
14. Jiul 9 5 1 3 1.3—10 11
15. Progresul Brăila 8 5 0 3 12— 7 10
16. Sp. studențesc 3 3 3 2 13—11 ■ 8
17. „U“ Cluj 3 1 4 3 8—10 6
18. F. C. Bihor 8 1 4 3 6—11 f.

< I ASAMEXT — DEPLASARE

1. „U-4 .Ora io va J 4 2 3 10— li)
p Steaua 9 O 4 3 10—10 8
3. Dinamo 8 2 4 2 8— 8 8
4. Poli Timișoara 8 2 2 4 6—lt) l'
5. Gloria •) 2 J 6 Jl—16 5
6. Sportul •) 1 3 5 8—19 5
7. Rapid 8 0 4 4 4— 9 4
8. Farul 8 0 4 4 5—11 4
9. Inter 8 ■i 0 G 7—15 t

10. F. C. Bihor 9 2 0 7 6—22 4
11. F. C. M. Brașov 9 1 1 7 7—20 3
12. Corvinul 8 1 1 6 8—22 3
13. Petrolul 9 1 1 7 7—21 3
14. Progresul Brăila 8 0 3 5 2—18 .3
15. F. C. Bacău 3 0 1 f 4 — 15 1
16. F. C. Argeș 8 0 1 7 3—17 1
17. ,.U“ Cluj 9 0 1 8 6—25 I
18 Jiul 8 0 1 ■7 7—29 1

Volei feminin, divizia B tineret

Se putea arunca prosopul...
VIITORUL IGCL PETROȘANI 

— CARPAȚI MlRȘX 3—0 (15—5, 
15—0, 15—9). 55 de minute le-au 
trebuit jucătoarelor antrenate de 
Puiu Săsăranu in partida cu de
ținătoarea lanternei roșii, Carpați 
Mirșa (antrenor Vrlsile Silea), 
încă din start se vede superiori
tatea clară a elnhipei gazdă, cu 
Simona Filiche, Daniela Corjcs- 
cu și Monica llodină în mare 
‘vervă, jucind relaxat, mereu cu 
zimbetul pe buze I Va fi la un 
moment dat 14—1, apoi 15—5, 
oaspetele avind un final mai 
bun, cu Daniela Tudoroiu, Teo
dora Ntagu și Maiiuela Mihal.0 
clic in prim-pl.m Setul doi a 
durat 16 minute, el i fost clșli- 
gal Iu zero, iilup.i d;n Mirșa fi

ind total debusolata, in timp ce 
Viitorul IGCL realiza punct după 
punct. Setul trei ș-a vrut a fi 
mai echilibrat, dur de fapt era 
tot un joc de-a șoarecele și pi
sica, in care echipa Danielei Clw- 
tic era pisica. Publicul a fo<t sa
tisfăcut dc evoluția echipei din 
Petroșani, care a dat dovadă de 
multă maturitate m seriozitate, 

chiar dacă partenerul a fost foar
te modest, lăsîncl la un moment 
dat impresia că ar putea arunca 
prosopul, ca la box.

Au arbitrat ; Constanța Singă- 
tean — București, și l'i’on Men- 
<lel — Sibiu.

Gena TI ȚU
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LECH WALESA - noul președinte al Poloniei

Pentru timpul dumneavoastră liber

VARȘOVIA 10 (Rompres). — 
tn cel de-al doilea tur de scru
tin. din 9 decembrie, al alegeri
lor prezidențiale din Polonia, vic
toria a revenit — potrivit esti- 
anărflur de la sSrșitul zilei — In 
mod categoric liderului „Soăida- 
rității", Leeh Walesa. Conform 
pro-moz-ekir cunoscutului Institut 
german de sondele „Infaz", în
tocmite pe baza chestionării ale- 
«âtorflor din 294 de secții de vo
tare din totalul de 303 avute In 
B'enrSe în întreaga țară, Walesa 
a obținut 75 la sută din voturi, 
hi vreme ce rivalul său, omul 

«faceri Stariislaw Tyminski, a 
beneficiat de 25 la sută din su

C.E.E. - „Alma 
mater“ pentru 
țările din Est
România va primi 

energie și alimente
BRUXEI.LES 18 (Rompres). — 

CER se pregătește activ să ofere 
URSS un ajutor alimentar de 
urgență, pentru ■ face față ri
gorilor iernii, și pentru acorda
rea de asistență pentru țările 
din fostul bloc socialist, astfel 
fnrît acestea să poată acoperi 
in p.artc lipsa de devize conver
tibile. Acest proiect cu nume
roase implicații este singurul 
punct aflat pe ordinea de zi a 
celor 1? miniștri de finanțe, care 
so întilncse, hani, la Bruxelles, 
In per- x- t. . a reuniunii la nivel 
Înalt a Pieței Comune, prevăzută 
la 1 l ri 15 decembrie, la Berna. 
Te’ luni, o misiune de experți

<. ; ' . ă la Moscova pentru
a e- lina necesitățile stringente

• > vieți ci lor.
I privința țărilor din Est.

•?“ ar tirma să furnizeze 
m- Ies energie și alimente 
fb m.iniri și Bulgariei și să spri- 
Im Cehoslovacia și Ungaria In 
’ on vertibilizarea mrmedelor lor 
naționale. In cadrul „grupului ce
lor 21", transmite France I’rcsse. 

LUME/ LU ME ■
• Grea e viața-n comunism l Ața par să 

spună toți cetățenii sovietici, care o duc rău de 
tot cu de-ale gurii. Din 15 decembrie, in URSS 
vor sosi pachete individuale de alimente. In 
greutate de 10—11 kg. In Germania, Austria și 
(»l inda slnt pregătite 210 000 asemenea pache
te. La populația UllSS asta ar ajunge pentru 
un sat mai măricel. Alte credite .și ajutoare vor 
sosi din Spania, Italia. Franța, Canada, adică 
de la capitaliști d-ăștia. Ba chiar și din Coreea 
Gc Si d, Turcia, Iran și Arabia Saudită. Din 
partea noastră — deși le-ar ajunge dte le-am 
dat ți le mai dăm — vom trimite și noi, din 
•urplusul nostru, de-ale gurii — fluiere, tilinci, 
«taluri, muzicuțe, tromboane. • Noul prim mi- 
alstru al Bulgariei vecine ți prietene este Dimi- 
tăr Popov, jurist, fără apartenență politică 
(zău ?), In vlrstă de 53 de ani Nu s-a aflat încă 
dacă știr fiunoeza, spaniola sau idiș. Sigur știe 
rusește, <1. i gindește bulgărește. • Regele Hus- 
«cin al Iordaniei este convins că Irakul nti-și 
va retrage trupele din Kuweit. Maiestate, ma
tale ai pușcă... • Vreo 400 din cele 8 000 de 
foste societăți din fostul ROG au fost vîndute 
pentru două miliarde de dolari. Privatizarea 
merge bine in Germania, pină acum fiind Inrc-

fragii. Se apreciază că proporția 
participării la vot a electoratului 
a îost de 53 la sută.

*
într-un discurs televizat adre

sat națiunii după anunțarea ci
frelor neoficiale privind victoria 
sa electorală, I-ech Walesa a lan
sat Un apel la cooperarea tuturor 
forțelor națiunii pentru succesul 
economic al țării, „unde este de 
lucru pentru toți*.  „Trebuie în 
primul rînd să ne ajutăm noi în
șine, dacă vrem ca Europa să 
ne respecte. O reunită pe plan e- 
conomic a Poloniei ar putea con
stitui un pilon al păcii In Eu

Controverse politice în Cehoslovacia
PRAGA 10 (Rompres). — în 

prezent este deja necesar să ne 
reunim pe o platformă a luptei 
comune împotriva fostului regim, 
să creăm un partid de masă, a 
declarat președintele Forumului 
Civic, Vaclav Klaus, la reunit: ea 
republicană a reprezentanților a- 
cestei mișcări din Cehoslovacia, 
ale cărei lucrări se desfășoară în 
orașul Olomouc, din nordul Mo- 
raviei. Forumul este consacrat 
examinării unor chestiuni referi
toare la orientarea politică a or
ganizației și la structura ei.

Potrivit cercetărilor sociologi

Pînă șl negrii 
trec la sistem pluripartit

LUANDA 10 (Rompres). — 
Partidul de guvernăm’nt din 
Angola, Mișcarea Populară de 
Eliberare (MPLA), formațiune 
politică unică plnă acum In țară, 
care îți desfășoară congresul la 
Luanda, a aprobat revizuirea 
constituției, In vederea instaură

Premiul Nobei pentru pace înmînat prin emisari
OSLO 10 (Rompres) — In ca

pitala norvegiană, la sediul pri
măriei, a avut loc ceremonia de
cernării Premiului Nobei pentru 
pace pe anul 1990, al cărui lau
reat este președintele Uniunii 
Sovietice, Mihail Gorbaciov. Pre
miul a fost preluat de reprezen
tantul personal al șefului statului 

ropa, In vreme ce o Polonie să
racă s-ar izbi de un zid la toa
te frontierele" — a spus Walesa.

Vorbind la Gdansk, la prima 
sa conferință de presă In calita
te de președinte ales, Walesa a 
anunțat că va face cunoscut 
„marți sau miercuri" numele vi
itorului șef al guvernului polo
nez. El a menționat, în acest 
sens, că întrevede „cel puțin 
cinci" formule posibile pentru vi
itorul guvern, urmfnd să aleagă 
„soluția optimă, de natură să 
ducă cel mai repede și în mo
dul cel mai hotărft la obiectivul 
urmărit — „reformele".

ce, la acest partid și-au expri
mat dorința să adere aproxima
tiv 10 la sută dintre cetățenii 
care au votat, cu prilejul alege
rilor, în favoarea reprezentanților 
Forumului Civic. Partidul res
pectiv respinge tendințele de 
socializare, pseudo-sociale, ro
mantice sau experimentale. Sin- 
tem continuatorii tradițiilor pri
mei republici (1918—1939), ai 
creștinismului, civilizației euro
pene, a subliniat V. Klaus. El a 
precizat, totodată, că noua for
mațiune politică trebuie să aibă 
o orientare dc centru-dreapta — 
relatează agenția CTK.

rii sistemului multipartil. Mo
dificările preconizate în legea 
fundamentală a națiunii angole
ze vor fi menite să permită for
marea de partide politice, ga
rantarea dreptului de asociere și 
a libertății presei — informează 
AFP.

sov etic, Anatoli Kovaliov, prim 
aujunct al ministrului afacerilor 
externe a) URSS. Inmînînd pre
miul, președintele Comitetului 
norvegian Nobei, G. Andcrson, 
a evidențiat meritele deosebite 
ale președintelui Gorbaciov in 
ce privește însănătoșirea climatu
lui politic internațional.

LUME/ LUME
gistrate 1 500 de cereri, dintre care 15 la sută 
de la investitori străini. Bineînțeles, nu gogo- 
șerii și consignații de diferite... grade. • Uniu
nea Europeană de Fotbal a hotărit că banii din 
transferările internaționale ale jucătorilor tre
buie să rămină in domeniul fotbalului. Drept 
era, se Înmulțiseră geambașii de fotbaliști, care-i 
vindeau ca pe cai. Totuși e bine ca fotbaliștii 
care sînt fotbaliști, indiferent că sînt etnici 
germani sau moldoveni cu limbă lată, să fie 
lăsați să se vindă și să Joace unde vor ci. • „Ni 
se Înfige un cuțit In spate. Altceva nu am de 
declarat plnă ce nu-mi voi consulta avocații*  
zice senor Diego Maradona. Ce-i baiul 7 N-a 
vrut el să se deplaseze la un meei de cupă și 
clubul Napoli i-a dat o amendă dc un miliard 
și 700 milioane lire (cam 30 la sută din banii 
după publicitatea făcută pentru Maradona). In 
20 decembrie, Maradona va apărea în fața tri
bunalului „ca simplu cetățean'*.  Așa e la ei. 
La Jiul, Varga ar fi trebuit să fie condamnat 
din oficiu, cu o pedeapsă aspră: tiei Juni fără 
șpriț I

Mit < ea BUJORESCU

TV.
11 DECEMBRIE

9,00 Video-satelit
10.00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Avanpremieră.
10.30 Interferențe.
11.10 Vîrsta a treia.
11,35 Caleidoscop cetățenesc.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Studioul de literatură (re

luare).
14,00 Actualități.
14.10 Medicina pentru toți.
14,50 Preuniversitaria.
15.30 Telețcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.20 Conviețuiri.
17,05 Actualitatea folclorică.
17,25 Jocuri cu mărgele de sti

clă.
17.45 Ferestre spre lume.
■18,15 Cheia succesului.
18.45 Muzicorama.
19,00 Puncte de vedere.
19,40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21,15 Telecinemateca.

Cîștigul surpriză.
Producție a studiourilor a- 
mericane. Premieră pe 
țară.

H O R O
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Ocupați-vă mai mult de fami

lie.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Configurație astrală favorabilă 

unor cîștiguri financiare substan
țiale.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Azi aveți idei valoroase. încer
cați să vă impuneți punctul de 
vedere.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Fiți calm. în caz contrar veți 
avea necazuri la serviciu.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie) 

Persoana iubită așteaptă mal 
multă tandrețe din partea dv.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Nu vă lansați în afaceri As- 
tăzii riscați să pierdeți.

MICA PUBLICITATE
ViNZÂRI

VlND Oltcit 1989, stare per
fectă. Informații, telefon 50575.

VlND urgent Fiat 600. Cimpa, 
strada Birăoni, nr. 78, Blaj. 
(2988).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră, confort 
I, etaj 2, lingă Comisariat, cu 
apartament 2—3 camere. Pe
troșani Nord. Telefon 41902. 
(2981).

DECES

SURORILE Ica, Nuca, ne
poții din Aninoasa anunță cu 
adincă durere stingerea din 
viață a dragului tor 
colonel (r) MACAVEI IOAN 

in vîrstă dc 61 dc ani.

22.45 Afiș muzical european,
23.15 Atualități.
23.25 Salut, prieteni I

12 DECEMBRIE
9,00 Video-satelit.

10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Avanpremieră.
19.30 Oameni de lingă not
11.10 Film serial (reluare).

Verdl.
12.00 Ora de muzică.
13,00 Fotbal :

„Cupa României".
14,50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16.00 Muzica pentru toți.
16.20 Forum.
16.45 Studioul „E".
17.25 Cînteoe populara
17.40 15—16—17—18.
18.20 Reflector.
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21.00 Cronica Parlamentului.
21.15 Roman-foileton.

Anna Karenina.
22.10 Mai aveți o întrebare 7
22.55 Dosarele istoriei.
23.20 Gong 1

0,00 Actualități.
0,05 Pro musica.

SCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)
Vă așteaptă o aventură picantă.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Recitiți o carte bună — vă va 
ajuta să ieșiți d-in impas.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Nu disperați 1 Uneori "trebuie 
să cazi mai întîi, ca apoi să te 
ridici.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
Ați pășit pe un drum greșit 

Faceți mai bine cale-ntoarsă, de- 
cit să rătăciți 1

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Astăzi toate vă zîmbesc. Răs

pundeți cu aceeași monedă I
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie) 
întinzînd mîna doar, puteți 

salva un om.

SCHIMB garsonieră, confort 
sporit, Petroșani, strada Aleea 
Trandafirilor, bloc 5, ap. 2, cu 

apartament 2—3 camere, zonă 
centrală (exclus Aeroport). Re
lații, după ora 15. (2985).

SCHIMB apartament, două ca
mere, Lupeni, strada Tudor Via- 

dimirescu, bloc B 1, sc. 2, ap. 16, 

cu apartament 3—4 camere —• 
Lupeni — Petroșani. (297?)

înhumarea va avea loc azi, 
La cimitirul militar Ghcncea 
— București.

Nti-I vom uita niciodată. 
(2986).

Spitalul municipal Petroșani
ANUNȚA:

In ziua dc 17 decembrie 1990. ora 10, in incint.i unilAții v.i 
averi loc licitația publică pentru vinzarea dc inijlo.i . (ixc.

Listele cu mijloacele fixe și prețurile de începere a licit.it 
sc găsesc afișate la loc vizibil in unitate.

R«/la<(ia ,1 admlnMrnția I imșarii «rr Nicolae liălcescu, nr, 1 1 rli Ioane i secretariat i 4 18 82; «reții: 4 18 63, 4 24 64 
Tiparul i fion-rafia Petrnțanl >tr Nimlar Bă|r.-«en nr 2. telefon - 4 1165

licit.it

