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SPERANȚE NOI, 
LA RĂSĂRIT DE PRUT

in căutarea adevărului cu privire la profilul populației dm 
România și Republica Moldova, Institutul Român pentru Sonda
rea Opiniei Publice, in colaborare cu un institut similar, din 
Republica Moldova, au organizat un interesant sondaj de opinie. 
Tema sondajului: „unde ne asemănăm, unde ne deosebim* a 
scos Ia iveală rezultate semnificative. După aproape o jumătate 
de secol de dictatură comunistă. In cadrul căreia, in numele unei 
doctrine politice s-a atentat la ființa națională, constatăm cu sa
tisfacție că valorile noastre comune n-au pierit. Rezultatele son
dajelor, făcute în paralel și simultan în Românla și în Repu
blica Moldova, pun în evidență cu mult mal multe asemănări, 
de ît deosebiri, in ceea ce privește situația economică a popu
lației șl standardul de viață a] oamenilor. Răspunzînd altor în
trebări, cum slnt națiunea in relațiile ei cu vecinii și alte nați
uni, toleranță sau xenofobie, satisfacții in viața personală, valori 
ji stiluri de viață, cei ce au răspuns sondajelor de opinie, au dat 
cu preponderență răspunsuri asemănătoare. Dincolo de rezulta- 
te'e tehnice ata «cestui sondaj ele opinie, se desprinde t;i claritate 
Un fapt de istorie. în pofida unei jumătăți de veac de dictatură 
comunistă, românii de dincolo șl dincoace de Prut nu și-au pier
dut sentimentul identității naționale. Deportările masive din Ba
sarabia și Bucovina ocupate de ruși, ca urmare a pa tului na- 
zisto-sovietic din 1939. colonizările cu ruși, ucratnicni și alte etnii 

' de pe întinsele teritorii ale imperiului, n.au reușit să r. ducă de- 
it parțial numărul populației majoritare românești din actuala 

Republică Moldova. Speranța că va veni din nou ziua unirii cu
* ara n-a murit. Ea a renăscut mii puternic în ultimi, am, de 
cînd a început procesul democratizării URSS. Evenimentele care
* j urmat, cu ronsecințe benefice, d- renaștere a speranțelor <j* 
independență, nu numai pentru Moldova, c! șl pentru alte repu
blic. d.n componența imperiului de la răsărit, se cunosc. Dar 
devenise dureros da clar că. in legătură cu consecințele pactului 
Molotov—Ribbentrop, In timp ce despre țările baltice se comen- 
•au mu. ta, vruta sau nevrute de Moscova. în jurul problemei Re
publicii Moldova se păstra parcă o conspirație a tăcerii. De cu- 
rlnd. însă, doi senatori americani au spart zidul tăcerii, supunînd 
spre aprobare în Congresul SUA o rezoluție prin care România 
este considerată a patra victimă a pactului nazi.sto-sovictic Molo- 
tov—Ribbcntrop. In rezoluție se afirmă, fără cchivoctirl. că teri
toriile Basarabiei și Bucovinei de Nord sin* vechi teritorii rornj- 
n-iti, rupte din trupul țării In 1940. Se stipulează clar ceoj ce 
politicienii de la Moscova mai vor să ascundă. Pactul Molotov — 
Ribbentrop a fost încheiat înaintea celui de-a| doilea rât boi mon
dial. dar consecințele lui nefaste se mai mențin, nu numai pen
tru țările baltice, ci și pentru Moldova. Se recunoaște oficial cită 
infinită durere au suferit sutele de mii d" persoane deportate in 
1040, dm aceste teritorii In Siberia șl că populația rămasă pe 
lot a fost forțată *â trăiască sub dictatura comunistă. Es'e deo- 
«ebi- dr important că respectiva rezoluție recunoaște dreptul 
populației majoritare a românilor dm Republic
* eg.- liberă și singură viitorul, pornindu se de la adevărul 
rit ; i- 
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n i ’ii din Moldova, tot rta ța smerit mi. Să fie Intr-Un tea 
a um cînd se apropie nvmrn'.ii rl-:---i-i\ 
tat Un ion»! al URSS.

k.,i Moldova de a-ți 
sto- 

itoriuț Basarabiei ți Bucovinei do Norj se mai află sub 
sovietică! Ameiicsnii recunosc, In sfii.it, că țara noastră 

d ipfl <e] dc al doilea rflz.boi mon ha] este o Vi.liină a 
'■ 11 hiâpăiețe a sovieticilor. în IDla, Marea Unire n Hoinâ- 

f’" m [X! baza recunoașterii internaționale >i Jrcp'uliii la 
-n iiare, protn-v <t de Congresul SI' V

".■lanța In Unire vine la acest sfîrșit d- secol, pentru frații 
cens bun.

ni s' mnă' ii nn>i ti. i i-

noblru s-a lâcut adesea 
unor semnale 
cd, peste tot

cârc a‘ 
pe unde 
curți dc 
în voie,

zSi 3 r ti 1 
ecou al 
vertizau 
creste iarbă (parcuri, 
spitale și școli), pasc,
cai, upii aduși chiar cu intenție 
și mureați strict acolo. Noi am 
scris, iarba a crescut, caii au 
păscut mai departe, sub soarele 
democrației... Pînă de curînd 
cînd, „caii lib< ri, fără șei,” de 
prin parcuri și alei, au început 
să dispară fără urmă. Cu această 
ocazie am aflat șl cine -înt stă- 
pînii cailor fui â stăplp. Printre 
primii păgubași se află trei gos
podari cumsecade din .lieț. Dom
nilor, țineți-vă caii în friu' Holul 
nu alege ■ (Șt. C )

A T RI

Unii vin, alții pleacă
Chiar dacă nil este în fondul 

principii lexical, in limba noas
tră a intrat, de cjțiva ani buni, 
cuvântul compus brain-v. a-hing, 
plastică invenție americană e- 
chivalentâ cu „spălarea creieru
lui”. Cum orice acțiune de spă
lare presupune o succesiune de 
procedee, o tehnică, și în ce 
privește brain-washing-ul era și 
este tot o tehnică specială, doar 
că la americani, mai apoi in ță
rile din Vestul Europei. cono- 
tațiile acestui termen erau alte
le decît la noi. Spălarea creie
rului constă în învățarea unor 
texte, repetarea lor permanentă, 
obsesivă si cu odihnă puțină, pi
uă cînd din memoria Tr lui su
pus la experiment se șterg, ca 
de pe tablă, normele de condu
ită cunoștințe acumulate ctc, el 
devenind un fel de robot viu, e- 
xecutînd fără să crîcneascâ ceea 
ce ji spun cei care l-an supus 
la acest chin inuman.

Și noi toți, mici sau mari, con
siderați o masă informă, am fost 
supuși la acest procedeu de ra
finat cinism. Ne amintim că 
era un sistem, probabil, inspirat 
și elaborat după modelul pro
pagandei hitlcrise. Se ajunsese 
la ce se intenționase : oamenii să 
vorbească la f .1, repctînd ca pa
pagalii mereu și mereu aceleași 
fraze, fără umbră de conținut și 
de logică, Unora li s-o fi spălat 
creierul, că prea erau zeloși, în
să acum ezit pentru simplul mo
tiv că prea mulți dhidenți sînt 
și or să mai apară... As(a-i cu 
totul altceva, important este că 
oamenii s.au dedublat, s-a prac
ticat demagogia, una se spunea, 
altceva se credea, într-o atmos
feră
(ioși

Și.
sarți
teistă deoarece sîntem 
por creștin, credința fiind o zo
nă care rămln» neatinsă dc orice 
argument rațional or'clt ar fi e] 
de înzorzonat.

I h toate astea mă gindcam 
mai alaltăieri cînd in parcul din

Petroșani, o trupă de oratori — 
cântăreți milionari făceau operă 
de convertire. In virtutea sfinte
lor drepturi ale omului și liber
tății de credință în țară au ve
nit și vin în continuare misionari 
ai- feluritelor culte ,și secte, lot 
felul de vindecători și șamani, 
unii cu har, probabil, alții nu. 
Toată această năvală care lasă 
oamenii noștri indiferenți, recru
descența cultelor și sectei or este 
de neînțeles, dar românii erau 
creștini de multe secol.’ cînd s-a 
descoperit America.

In toată lumea au 
gresivitatea, violența 
tele, parcă și natura
bat (|X>ate din pricina cfecluhii 
dc seră ?), înregistrîndu-se inun
dații devastatoare și cutremure 
distrugătoare, inc -nclii de păduri 
sau secete pirjolitoare. Și toate 
aceste fenomene de neînțeles. s( ,,. 
mână îngrijyrare în sufletul o- 
mului, frămîntat destul cu gri
jile lui. Tranziția către econo
mia dc piață se face greu, mulți 
inși din lumea targa poposind, 
cîtu.și de puțin dezinteresat, 
lungi sau mai scurte turnee, 
saltîndu-nc cu promisiuni
voalate amenințări metafizico. 
A reînviat chiliasinul, acea clor - 
trină care a tulburat lumea i- 
cum o mie de ani, potrivit căre
ia ar fi sfîrșitul lumii. Sîntem 
abia în anul 1991, toate ar este 
voiaje misionare vor spori, noi 
fi nd un popor primitor, tolerant 
și lăsjndu-i po toți să vorbească. 
Chiar dacă nu ascultăm 
soi de destăinuiri, ce au 
un loc comun, întrucit
antrenament de zeci dc ani.

Abia peste nouă ani omenirea 
se va trezi ca după un lung .coș
mar, după atîtea avataruri, in 
secolul douăzeci și ur u, isprus n- 
du-se și cu aceste stoluri rătăt i- 
toare, in țară restul 1 ndu-se, i- 
nă atunci, concordia și dorm a 
ția caic înseamnă ord.ne, dis
ciplină și muncă.

crescut •»- 
si con fi ie
s-a scl am

in
li

sau

acest 
ajuns 
avem

apăsătoare, plină rle gini
și sicofanți.
evident, n-a avut mai mulți 
de izbjndă nici educația a- 

un po-

iibcriu SPAT VRU

NIA L A
Vecina mea de peste drum este o pasionata cititoare a piesei 

Este blondă, dc la „Cromoplatin" ți - cu indulgență - tinără. Despre 
starea ei civilă nu știu nimic. Despre starea ci materială spune tutu
ror că are o mașină da vînzare, motiv să nu scape nici un număr 
a! publicației „Anunț de la A la Z". Tot acolo se află, ca din intim- 
plare, rubrica „Matrimoniale". dar pe ea n-o interoseaza, ca de altfel 
nici pe căruntul din colț, care are tot o mașină și ar vreta s-o vindă . 
Simplă coincidență este, probobil, ți faptul că au fost vâzuți cumpă- 
rind. „en gros", timbre dc la poștă - chestie de plasament financiai ,

Tocmai mă gindearn că gura lumii n-o astupă dectl lutul gal
ben, cind o întlmplar» din piață m-o dat gata. Un tinerel pirpiriu 
ducea in lesă ditamai moscului dintr-o rasă canină de soi, musculos 
țl viril în aparență. Acest din urmă omănunt n a scăpat, se pare 
neobservot de vecina mea do peste drum, aflată la fața lacului in 
căutare de castraveți, core, brusc, s-a apropiat de cățclar, cu în
trebarea (moarte n-ore) : „De vînzare. băiete *’ Băiatul a măsu
rat-o liniștit de la occipitală pină-n tocuri ți i-a răspuns calm : „Nu 
e numărul dumneavoastră"...

N-am înțeles dc ce, dupu aceea,
timp ce încerca să argumenteze că are o cățea care 
Croiova. Coțclarul repeta mereu : „Știți. înțeleg, dar nu 
diimneavoasbă I".

„Alba-neagra‘ 
oficială

eu

că,

impiicinuto a roșit tare, in 
tinjejte, la 
o numărul

Șh'tiiii i

Guvernul nostru de țehnociați 
ne fericește, pe zi ce trece, 
noi și noi idei originale. Rină 
mai ieri, ne tot lamentam 
drept sub nasul milițianului, se
derula, cu reclama de rigoa e 

— „Ia norocul, ia păcatull* — 
binecunoscutul joc de noroo 
„ajba.neagra”. Omul simplu, o- 
bișnuit să caște gura la orice, 
făcea roi în Jurul „prestidigita
torului”. Noua formă de loz în 
plic „Instant Lotery*, care îjv 
locuiește cu succes jocul „clasic”, 
dizolvă banii instantaneu, 
u același rezultat: mereu „cîș- 

tigâ” . alții. Tentația îmbogățirii 
„la minut* e însă mare, ceea ce 
explică mal bine decît ilustra-’ 
ția atrăgătoare a cartoan«lor 
pricina, cozile dc la tonele. Pa 
fraier nu trebuie '•8-1 răriți, vina 
singur! (Șt. Oj

IZ „Jllll a cîștigat 
ZORI NOI
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Cupa ziarului 
la fotbal

l‘e locurile doi si 
A. S. Paroșeni și

trei
Minerul lirica ni

lu paginile 2-3, 
aceasta ampla

rclatari pe larg 
manifestare sportiva

de la

sfii.it


PLEDOARIE PENTRU SPORT

CU MULȚUMIRI PENTRU UNII 
CU TIFLA PENTRU ALȚII

J

0 manifestare s

CUPA ZIARULUI„2

echipe de fotbal

Mircc.. BUJORESCU

tuinul-
cupei

scama în 
din cadril)

trăi) vo 
<lc

mai fost și 
conform 

bani. Dar

fotbal
intilnire a tufu-
S-au lăsat dc-o 

cui crampoanele

vedem șt 
în Valea

învinși și învingători, 
cîștigălori sau făliți. De aceste 
mi-am dat 
întrecerilor

gîndit la vreun cîșlig, pentru că, dc fapt, 
Au mai fost și „gla- 

unei mai 
asta c o

I

PRELIMINARII
tarăU n ti e r b i

r a t a t probleme

I

i i o !• nul omului, clinele.

tui. Bossul" Sigisniiin,! Gram.

priclvnilj fotballi-

n sport nu există 
nu există 
adevăruri 

tul desfășurării 
ziarului nostru.

Timp do patrii zile, șapte 
și-au disputat șansele cu onestitate și dăruire, 
cu ambiție și mai ales cu talent. Nimeni nu 
s-a 
cîștigui era al tuturor, 
suri** care, instinctual 
vechi metehne — ccrciu 
altă poveste—

Cum mai spuneam, am 
pe-asta. După 72 de ani 
Jiului s-a reușit această primă 
ror echipelor din municipiu, 
parte orgoliile, s-au pus în 
urii. Toate echipele aveau »ii deziderat comun :

folosirea intensivă a perioadei 'de pregătiri. 
Oricum, fiecare trebuia să aibă cit mai multe 
partide de verificare. Noi —- ziarul — le-am 
oferit cadrul de a-și face pregătirile acasă, fără 
deplasări și cheltuieli prea mari. Nc-am bu
curat că nimeni n-a refuzat invitația. Ne.ain 
fi supărat dacă cineva ar fi făcut-o. Acum, 
toată lumea c mulțumită.

Tiindcă, în definitiv, a învins ideea de sport. 
Tată de ce considerăm această primă ediție a 
Cupei ziarului „Zori noi", un pas mare pentru 
fotbalul din Valea Jiului și o reușită deplină.

Cu mulțumirile de rigoare, adresate celor 
care ne-au sprijinit, cu tifla de cuviință pentru 
cej care au încercat să ne pună piedici, să 
așteptăm noul campionat. Acolo-i acolo...

MENERI b VULCAN — \ S. 
PAROȘEM 1—2 (0—1). \-f.p i'
i u cb.us ’bit interes d to.it t 
jum a iub.to.irc de fo'b.il, u 
ciul ăintri’ <e!r dou.i d.vizionaro 
C, di , \ .l an nu <i clezam nat 
pe nmicii; ca J -p' t ;4 jo ului, 
t;a dimpit'tva. Amb»le echipe 
ți-au dorit < u a io ue Vi, tona, 
care ți’-ar E n ’• zi’ 'bumul Spi .’ 
£n,iia nure și, din .v—.irtft cau
ză, p itlcolul s: oil,i\ nu a lip- 

•. t" al- uleie
■ ie . >■. ! ,to'i'.oi 
,iu fost date 
ai bitraj sub 

liniu.i ci''di >i
ar

sau foarte 
ni i. Și Vul- 

!■'

o nn
. la
,i stricat tot ce

orice ciț 
Iubii, l.lje 
fi putut ij funnos 
lriinea l.i 
cinul și I’ iroșeniul veneau 
«ic st mi i ' u i ile o vii (oue .i 
er.a clar |.'ntru ori.inc <ă am
bele sor da țolul pentru a în
vingă. Dar mbitiiil de centul, 
Gh. Emtlian a demon ‘rit pen
tru oricine s-ar mai fi infl 
că și un nvei Inimos pojjte fi 
ucs dc un hibiti.i) prost. După 
primele minute d< joc, mici faul
turi ale rrlor de la Paro<;cni, 
ramase no’.r'innaliz<itc, iu-'ll,i 

nervii lui Topor si ai altor <o.
legi și arbitrul este imbrincib 

.\poî fluieră o perioadă pentru 
Vulcan și, ’ ind cei dc ț.i Pa o- 
șeni se enervează, fluiera pvnli u 
ci Cind lucrurile se cam lin>S- 
ti ?râ vine gafa < pa mai grava. 
Cn jucător de li Paroșeni cade 
ți ține mingea pe la j3 m, in 
poziție centrai i si Emilian a- 
tordu lovijura liberă dirptă 

I , ntru paroșeni. E'.l j'i t io- 
rescu dirert in gol Și 1—0 pentru 
Paioșini, i-ir scaiul.du) atinge 
<o'e ingi joi ilo ire. După i cluaie, 
n 1 trec d< < it r itevg ininu'e si 
* te 2 — 0 pentru l’tiioșenj. i;,i- 
vi luț ■ pune ..produs su .,

sută \ izifiu". pa'rlinde și in 
si rîo Un 2°) frumos. Vulcanul 
icdui ? cli3 difciența spre sft'și- 
Itil meciului, prin Topor, la o 
g ifă a .ipă rării din Pa ros/ni. 
Au jurat: MINERI b VIUAAN: 
Mmdo in — Doroș, P-.isii, Izsak, 
Szorads l’i iropi, Stăm iu, Voîcu
Bejan, Slm.in, Topor (Mirșava. 

Postelnicul, fîit. Găld.irar). A.S.
PAROȘEM: Oprița — Biisaj). 

f-onsfantin < u. Necrca)5, Crețu, 
M ilula, P un >, l'lorescu, Ga- 
trluț, (spir, Dodencia (Baltaru, 
Bu/dnga). Arbitri de linie: Gos. 
V l Clrste ' și Cristian C iulavtt. 
Aiuihu dc nzriia Vioiira Pop.i.

ni e-t

cite o victorie 
o .inc <ă

p \RI.NGl L PETRll.A I.ONE k 
— MINERUL ANINQXSA 3—0 
i2— 0). Așa cum c'u de așteptat, 
fotbal, 'u din Petiila au cișligat 
fără prea mari probleme meciul 
cu i pi"Z'-ntanla campionatului 
județean, Minerul Aninoa'.n. Și 
lotuși începutul meciului arata 
o <"hipă, pc cea din Aninoasa, 
lci i' ă : a-și apere eu strășnicie 

ș insele. Iar priiTțțb* zice minute 
iu îndreptățit speranțele supor
terilor din Aninoasa, nhipa lor 
• ivind < itev.i atacuri reușite. 
Iiwi avintarea în atac și desco
perire,i apărării iu dat prilej 

Pctrila sa deschidă 
I.ileșan trimite o pu*â 

apărarea din Ar.i- 
e/ită și Blag. venit în 
preia și înscrie, pe lingă

Minerul Uricani 5-2 (3-1)

‘ e|or din 
scorul.

in adincime,
nor:,-| 
s ilezâ.
b'.ivul portji al Minerului, Bir- 

iii, nevoit să scoată mingea d'.n 
plasă. Pm ingul ataoa în valuri 
șl ocaziile se succed la poarla 
Minerului, dar indecizia și lipsa 
de concentrare a atacanților 
mențin scorul ne chimbat pină 
spre sfirșilul primei reprize. I.a 
un atac pozițional a) Parîngului, 
apărarea din Aninor.sa respinge 
în centrul caicului, mingea este 
interceptată de T.clcșon, urcat 
in atac, și Cu un șut puternic il 
in'in^e din nou pe portarul din 
\n,noasa,

scor cu 
repriza, 
icc mai 
ren eșfe
i avut

- I iu ci d? 1
care
personua de
și meciul se indicii 
de 3- 0 pentru 
Ju-at:
Muntoi, 
m ■- mu, 
N'ichimis, Crețu, 
ton, Mărginean, 
Stanei. MINERIIB Aninoasa; Bir- 
san — Ivan, Nițu, Fain, Patiu, 
Ghlfu, Ungur, Gitan, Berbece; 
B.ilfu, G-hlrcS. An arbitrat: Ionel 
Cristea, Ta centru și Jiicinln Du- 
d.iș ș) Savîn Muraru la Imit'.

2—0 pentru l’arîngul, 
care se încheie 
După reluate, 
mult la atac, dar
.â insei ic, 

ilislule. In 
a Petrii.i,

jin.iizc.izu 
luata

prima 
Minerul 

nu 
deși o< izii
ahimb, în- 
prun Șt mei, 
o acțiune 
fruinii'-ețca 
CU Si

Pai ingul.
I’ARTNGI b; R .doi 

Botezatu, 
Movila, 

fi ord an
Axcnte, DtilcU,

I.,cleșan, 
Lăzăroiti,

Oi'Ul
Au

Sc> 
Blag, 
(An

I’iima iparițic publică a „Fiului" in fața pu
ținilor spectatori a fost intimpinata cu aplauze 
și jocul a debutat furtunos, cu Un prim corner 
in min. 2. Dodu preia și șuteaza puternic, dar 
po lingă poartă. Tot „alb.roșii" se văcj în con
tinuare și tribuna tr'sare în min. 0, ciul Radu 
skilomcază „lung" pină la ratare. Iii min. 10. 
l’opoviciu trimite violent în bară și următorul 
atac va aduce golul. Min. 11, trioul Raducu — 
Radu — Popovlcin 
mul înscrie primul 
mcază duelul greu 
contraatac Cristea,
Viorel Statuii, scapă din fault &i 2—0 în min. 
12. Ruducu scoate doi adversari în colțul din 
dreapta, centrare puternică, plonjon Popoviciu, 
aplauze meritate și mingea trece peste bară. 
Păcat.

Uricaniu) iese Ia atac și Ceacusta iși arată 
„clasa" lăcind cadou mingea lui Ltimpcrdcan, 
dar șutul este respins. Și totuși, la lovitura li
beră din min. 17 se produce infracțiunea și se 
dictează 11 m. Execută puternic Conpusta 5* 
gol, 2-1.

joacă din „prima" și ultî- 
po] aj divizionarei 13. Ur- 
Câmărășan — Burlan Și 
preia acțiunea noul venit

L a
P \RINGUB 1’1 i nil.A EONII A 

— MINERUL VkB.( \N 2-1 
(0—3). De rezultatul acestui meci 
se legau speranțele amlirlor c- 
chipc pentru „călătoria" în „fi
nală". Jocul a Io t deschis, cu 
punctări decisive și speranțe 
pină în final. Prima ocazie este 
creată de Vuieți, șut peste poartă 
in min. 1. Riposta imediată prin 
Nichimiș șl Creții, dar petrilea- 
nul Vili llu.u, apărătorul vulcu. 
penilor, rezolva cu brio. Golul 
vine totuși in min. J‘, BcJan. 
scapă din „corzi" .și il învinge 
pe Anton, caic scapă mingea 
din plonjon, pe sub el J a numai 
doua minute. impetuosul Niclii- 
miș pătrunde în dribling pînă 
Sn G m și șut pesto poarlii. In 
tribune so oftează și se știe că 
ocaziile ratate sc răzbună. Pcn- 
tril că, in min. 21 Movilă Si în
toarce pe Dorosz și, din 4 m. 
t) iniile fn portar. Ni'.h'miș tri
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1’ rt< a a doua începe cu formații schimbate. 
Intră Militarii, Cristescu, Oprea, B. Popescu, 
Bogdan la Jiul, Anghiuș, Căuneac, Page, Ni- 
cula, Buga la Minerul și, încet-încet, jocul se 
echilibrează. Ceacusta încearcă vigilența lui 
Bogdan, iar Dodu trimite două ghiulele res
pinse de apărători, cu prețul a două eornere. 
fn min. 69, o fază frumoasă il pune în cursă 
pe Cristescu care, din plin fuleu înscrie : 4—1.
Jocul crește în temperatură, intră tînărul Iluza 
(Jiul tineret) și juniorul Repede, iar în min. 
73 Va fi 5—1. înscrie Dodu, șut bombă ele la 
16 metri. Contraatac reușit în min. 75, acțiu
nea este oprită prin fault 
ni este transformată de
5—2.

A arbitrai bine brigada 
tiu Zlate, Ion Leordean.

și lovitura de la 11 
C'eaucsta excelent:

('eter i< Simion, Pe

JIUL: Ghițan, Cumărâșan, Călugărita, Dodu, 
Cristea, Cioabă, Stoica, Ruducu, Radu, l’opovi. 
ciu, Stâncii, Ciobanii, Militaru, Stăncic, Cris- 
tescu, B. 
Popescu, 
lăcătuș, 
Burlan.

Stâncii, Ciobanii,
Popescu, Oprea. MINERUL URlCANI : 
Tolciti, Irinffiș, 
Alecu,

(’âtinoac,

Alexandru, Ceacusta,
T.umperdean, Varga, Popa. 
I’age, Nictila, Buga.

in are 1 u p t ă
m .p 
echipa 
in joc, 
înscrie,

in tribuni 
van ța. Șut 
Mărginean 
și Na roș

I 
I

mite o bombă de la 10 
Mirșava reține greu. Dar
lui Căluți, disciplinată 

știe *u construiască si sl"' 
pentru că jn min. 37 Stoian va
marca spectaculos: 2—0. E: hi- 
pclc caula breșe, se aruncă tot 
mal mult in atac și, in timp ce 
Parîngul mai ratează prin Crețu, 
Minerul înscrie prin Stoian in 
min. 42; 3—0. Bejan nu poile 
ridica scorul la 4—0 și nici Ni
chimiș să-l adină la 3 — 1, pen
tru cu eintrnroa sa duce pe 
bară și apoi afma.

După pauză, ambele echipe au 
început jocul cu schimbările ne
cesare și prospețimea meciului 
va fi un vînt de adiere în tri
bune. Atacurile se fnmulțcso Ia 
poarta lui Mirșava și, în sfirșil, 
3—1 în min. G9, cîtid Crețu în
scrie din votau. Jocuț arc ritm 
șl 8—2 în min. 74, opera l»i 
l'uumoiu din pasa Joi Blag sl

iși laie apaliția Spe
cie la 40 m, Ciocan, 
din 20 
mai

dar degeaba. El sine însă în | 
min. 82 penlru vulcăneni pen ( 
liu că, Sloian tt'tnite in portic,' 
acesta respinge și Pricopi, dini 
volcu, înscrie: 4—2. I

A arbitrat bine brg.ida Lcor | 
lean, Cetcraș, Cristea. Ai bitru1 

dc rezervă. Oprea Tonei. j

PARTNGUb Petrița l.on I 
\nlon — Muntoiu, Botezatu, Bc- 
leșan, Scitncanu f. Mărginean, 
Soimcami II, Movilă, Nichimi-.. 
tsreții, Gordan, lkidoi, Ciocan

Burlan, Blag, Dulcii, M ncș.

m, Lăzăroiu 
încearcă golul,

■ 
I 
I 
I 
I

!M1NERUI‘, VtJW \N: Mîrșav..j 
— Dorosz, Rusu, Iszak, Poștei-. 
nicu, Szoradi, Stanciu, Voicu,| 
Bejan, Stoian, Topor, Munteann, a 
Caldăiar, Pricepi, In ze, Ilristea.1
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ti vă^ de excepție LOCUL i: Jiul Petroșani 
LOCUL li”: A. S* Minerul Paroșeni

tl NOI” LA FOTBAL; LOCUI ni:
GULGtlfcR:

X Nouă goluri într-o repriză

Minerul tirican
Sorin Bejan (Minerul Vulcan)

Finala încoronează
HUL PETROȘANI — MINE

RUL LUPENI 7—2 (0—0). Meci 
decisiv pentru calificarea în fi
nala competiției. Jiul aureolată 
de o victorie lejeră cu Uricaniul, 
Minerul cu speranțele unui 

punct realizat în primul meci, 
și cu ambiția de a.i face figura 
Jiului. A fost un meci deosSbit 
de frumos, în care elementul 
Specfaco] a fost prezent pe tot 
parcursul, dar mai ales în re
priza a doua, care poate concura 
la titlul de cea mai frumoasă 
repriză a cupei ziarului la fot
bal. In prima repriză, Jiul a 

| alergat mult după gol, dar Mi- I norul s-a apărat cu tenacitate,
reușind să păstreze scor alb la 

. pauză. La reluare, probabil și

IM - 
erifu 

cu- 
a e- 
natul 
ccep- 
> in.

din 
c ți 
tost 

cote
au 

toți 
de a _ ,___ _

î* I oboseala, probabi] si ritmul în
ot la 
oare- 
com- 
,) cî- 
agda- 
istina

Fb>

drăcit ai Jiului rup echilibrul 
aparent și Minerul este pur și 
simplu 
Cosma 
trimite 
pentru 
minute 
careu, iar Ov. Dodu transformi) 
cu siguranță, 2—0. Peste alte 4 
minute asistăm la cea mai fru
moasă fază a meciului. Gristea 
interceptează, la centru, pătrunde 
pe stînga, centrează la întîlnire 
și Stancu, venit în viteză reia 
direct în gol, 4—0. Jiul slăbește 
puțin ritmul și Păuna pătrunde 
DO stînga și înscrie: ' ~
recitalul 
litaru, în 
două ori,
Nu frece

sufocată. In minutul 49, 
de la Lupeni greșește și 
mingea în plasă: 1—O 
Jiul. Nu trec decît trei 
și Răducu este cosit în

4—1. Dar 
Jiului continuă și Mi
mare formă înscrie de 
ridicînd scorui la G—1. 
mult timp s* e’tc

Adr. Dodu, transformind un pe
nalii, pentru Lupepi. Este apoi 
rîndul fratelui său, Ov. Dodu 
să marcheze pentru Jiul, tot din 
11 m și scorul este 7—2, Lupe- 
niul j-atînd calificarea în finala 
mică, în vreme ce Jiul pătrundea 
în finala mare. Au jucat: JIUL: 
Ciobanu — Cămărășan, Călugă
rița, Ov. Dodu, Crisfea, Militaru, 
Cristescu, Popoviciu, Radu, Ră
ducu (Dumitru, Stoica, Stancu, 
Benone Popescu). MINERUL LU- 
PENI: Cîmpeanu — Ungureanu, 
Cosma, Pocșan, Dîlja, Brănețiu, 
Modreanu, Tudorache, Neiconi, 
Păuna (Cojceag, Cocoș, Manea, 

Stancu). Au arbitrat: Ioan Puș
caș, centru, Cristian Pătrașcii, 
Cristian Kusza'i. Arbitru de re
zervă, Roberf Kccsrdi.
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Ce a umbrit manifestarea ECHIPELE
FINALISTE

bați 
ifi%e 
uiți,
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Cu m.ii multa 1 ini «n urmă o icnficarc facila la Clubul 
Jad, după un meci de fotbal ]a care luscseifl in tribune circa 
vih'.i mii de spectatori, demonstra că numărul plătitorilor era de 
numai opt nouă sule ('-''!)• Cu sinceritate, autorul acestor rinduri 
mărturisește că n-a crezut in acele cifre. Și iată că ediția intii 
a Cupc’l ziarului „Zori noi" la fotbal a prilejuit o revcrificare a 
„st.iului ‘ specific clubului „Jiul", in care se intră pe stadion. 
De cl.jl.i aceasta, ia poartă s-a aflat chiar redactorul, 
lin o jenă, oameni cu pretenții de .seriozitate și cu venituri 
m.u j și foarte m.n i au încercat să nu cumpere biletul Ș) sa intre 
pe stadion dind un bacșiș de 5—10 lei. V'encati ]a poartă cu 
neru-inare, cu o siguranța de/arm inta, semn c ă „obiceiul casei“ 
stadionului Jiul este acesta. /Viții, fel (|i fel de unchi, veri și 
răsverî de li Ierusalim sau d« la nJfiba. rude cu a saplCa roda
— biitia ar îngălbeni de rușine daca le-am s rie numele — au 
in-'icat sa intre pur și simplu pe g. itis. ('a milogii. Oameni d 
rciror icnit lunar depășește la mii. Intr-alt loc, printr-o spărtură 
le g.u I, alți „șobolani" s.au strecurat. Organizatorii invitaseră

imit lemeil” gi copiii in tribune. Gost unanim apri iat. Dar 
liota de „cunoștințe" ale celui ce sla in mod obișnuit la poarta 

i a'o ;i|ir» -,-| r stau ( . un balast pe la club — l jzj doamne, ria- 
muu di- bine — gestionari, „privatizați", foști <i actuali, sau si ., 

.. — au doi? lit o nesimțire crasă. Tot felul <Jp foști — tovarăși, 
rp-ieniți acum mari domni — care intrau pc vremuri cu invitații 
-ui bd"!e rie favoai”, far .și ariim la fol. Echipa „Jiul" Petroșani 
se gospodărește singură. Din 'C bani ? Milogii și samsarii de: tot 
leli-H o dijmjjicsc cu m i ușinare. f um se i a putea Îndeplini obi 
_■ tivii] acestui an, repromoi urca în .. V, fără b ini ? Pc ci, „oa 
menii de bine", pești și lingăi cu gura mere, nii-j intere 
Sigur au fost între spectatori și mulți oameni corccți. D.u 
ti.a existentă in rîndul unora ce CflhJ'indă „Jiul" Petroșani 
balul <u o „vacă de muls" a lăsat un gust amar. Ea
- lirpitâ din rădăcini. VITO V.d<‘a Jiului np iuveu veci
o'ba] profesionist, - ■< •

JIUL PETROȘANI :
C amărășan, Călugăriță, 
Cristea, C'ioabă, Stancu, 
Oprea, Radu, Militaru (Ciobani), 
Slăncic, Huza, Cristesi u. lbrnone 
Popescu, Dumitru)

A.S. PAROȘENI : Opri ța, Is
pir, Constantinoscu, Birsan, Pău
nă, Matula, Dodem iu, Florescu, 
Gavriluț, Nccrcală, Ci ?țu (Far- 
caș, Bnzilug ), ZvimciUi , Cioară. 
Dinu, Văduva, Toth).

(illlțall, 

i ) >du, 
Stoica.

V

iză 
corup 
■,i fot- 

ti cbtiie 
pui uri

•JIUL — V. S. PAROȘENI 6—5 (1 — 1, 4—1, 2—1). D'n ti'bmm 
Jiul cobora vertiginos spre o nouă și concludentă victorie, j’m 
de aici, Paro.șeniul urca cu o ambiție numita „Gogu Tonca". Ga
zonul verde aștepta însă... jocul. Statisti ile arătau un 5—2 gi 7 — 
de-o parte, un ‘ “
Și ultimul act 
Militaru prima 
poarta apărată 
Florescu 
ocazie, Păuna „ 
lîngă poartă. Constantinescu sc luptă cu C’ăinărășan și, pc" ne
simțite jocu] sc echilibrează, efortul apasă, dar spectacolul re
zistă. Intră Bogdan in locul lui Ghițan. intră și Florescu la 
contre, încearcă Creții singur și, trei apărători ii taie calea. Mi. 
litaru ratează și el deschiderea scorului. Cu terenul invadat de 
. opi i începe repriza'a doua cu destule schimbări in ambele for
mații. începe și parada lui Oprița, apoj n lui Farcas și cîleva 
aplauze pentru șuturile năpraznicc ale lui Dodu, Stoica, Stancu, 
Cristea. Gol >n min. 64. Florescu deschide scorul și finala îșî 
trăiește istoria. Este 1—0 pentru A. S. Paroșeni. Păuna, Benone 
Popescu, Dodu, Cristescu sini aproape de gol. în min. 67 ratează 
singur din patru metri Benone. Jocul devine greu pentru Jiul. 
Oboseala îșî ■m ine cuvintul, lipsesc Răducu și Popoviciu. da" 
sînt prezente r .țările. Cristea, apoi Stoica nu pot să înscrie. Flo
rescu mai încearcă o lovitură liberă, dar acum Dumitru apără. 
Stoica trimite o bombă în min. 76. Apără senzațional Fareaș. 
Peste un minut va fi 1—1. îiv rie Militaru. Bucuria Jiului re
vine. Fază grea în min. 81, dar resping apărătorii Paroșeniului. 
Dumitru sc înalță ]a cele două cornem, ratează Stancu în min. 
85 și rate a z ă incredibil Benone Popescu în min. 
87. Și finala se prelungește cu lovituri de la 11 m. După o pauză 
de 5 minute echipele sc pregătesc pentru departajare. Tr igerr-fl 
la sorți ii are ca prim executant pe Conslanlinescu. în poartă 
Dumitru. Șut in stingă. Gol, 1—0. Urmează Dodu. în poartă Far-

2—2. Năcreaîă, 3—2. S'oira, 
Păuna... ratează, au apăra Du- 

șiit puternic în dreapta 
și Fareaș. Tribun'1!'’ >înl

1—0. 2—1 și, un veritabil 0—0 de cealaltă parte, 
al Cupei începe. Este ora 18. Radu trimite spre 
pasă de gol.

de Ghițan.
din

brăzdează"

Ispir trimite și e] primul șut Ja 
Stancu șuteazâ din întoarcere, 

lovitură liberă. Oprea pierde p iina 
terenul și, Stoica șutează violent pe

caș. 1—1. Florescu. 2—1, Cristea, 
3—3. Tspir, 1—3, Stăncic, 4—1. 
milrti. V ine Benone Popescu, 
tot in dreapta respinge 
picioare. Copiii ]a mijlocul terii’ului. Antren >rii înmărmuriți. Ju
cătorii epuizați. Crainicul îndeamnă la joc. Finkll se prelungește. 
Unnează a doua serie, cu- amendamentul — „cine ratează primul 
devine ultimul". în poartă Dumitru. îl execută Fareaș. 5—4 în 
poartă J'ar. aș. î] ex ■( ută Dumitru. 5—5. La j-.impă Eiizduga. Șut 
și... bară. Călugărita devine ultimul executant și primul care 
aduce victoria. 6—5. Jiul ciștiga astfel prim,] finală a Cupei zia
rului „Zorj noi", lă folb.il. A 'irb'1 >l bjn? P'-tic Popa, Ionel 
Cirstea, Ion Păscută.

FINALA MICA

Marea reveiatie•>

in

MIXERUL URICVXI — MJXEllI L VULCAN 2 0 (0—6). 
I ai a-ndoiala, Minerii] Uricam poate fi socotita mar?,! iovei itie 
a acestui turneu. Calificată în fina’a mică in mod neașteptat, prin 
victoria la scor a Jiului asupra Lupeniulni, Minorul Uri am nu 
a ratat șansa ce j s-a oferit, învingind, l ai a drept de apel, pe 
Minerul Vulcan, pornita, după calculele birlici, drept mare fa
vorită, alaiuri de Jiul. Dar elevii lui Doici Mum si Mihai M.i- 
i ian au abord.it jocul, ca pe o adevărata finala. în fața l itmuliri 
impus de ci, jucătorii lui C, f ătuți au cedat. Prima repriză a 
fost mai mult de tatonare, in care ambele combatante au în-< 
cercat să impună un stil propriu. Repriza se încheie cu Un scor 
alb, fără ca vreo e hipă să para mai buna decît cealaltă. Ocazii 
au fost destule de ambele părți, insa slab, unile din atacul celor 
două formații, observate și la 
a. uni asupra finalizării. Pauza 
tru 'Minerul Uricani.

După reluare, cursul jocului 
susținut, Uricaniul se apără cu 
tarea decisivă, scolindu-] la rampa pe Caiinoac, în centrul ' 
ofensive, ulilizind cu științ 1 arma contraatacului. I*o fondul 
curilor permanente ale V aleanului, Cauneac, interccpte >ză, 
trunde și șutează lara speranță pentru Mim' an 
1rtl Urieani. Replica vulcâneanu nu se ] is,i aștepli 
bun 
țmd 
Cum 
face 
renului se duce ca din pușca, trece de portar si esle 2- 
Minorul Ui ic,mi, care se clasează in final pe locul trei, 
sind calcule .ivilmetiec și prejudecăți pas.onale. l’inu la 
jocului,
o are, 

mti| și 
mai poate fi sc himbat.

Au ji. It : MINERUL I R1C V XI :
\Jexan ’rll,
’rea,
VI L( AN: 
Stanciu, 
I .('orde.in ,.i

met iurile anterio ire. gravează și 
-,e dovedeș'. i fi mai utilă pcu-

(lumini M norul \ u1 • iii , i a 
m iirjire și Dore] Maria face mu- 

niOi 
ata- 
pă- 

pen- 
mai 
,<o.

Este 1—0 
vulcaneanu nu ‘■o 1 cm aștept ita. și 

poitar al turneului, Dragoș Popescu, ( le de n 
cîtevri goluri gata fa ute, spic dispiuarea 1 m°r dm 
al icul susținut ii creează breșe in aparare. Minerii] 

această greșeală si același Cauneac,

I ehip.i <

iu- t :
Uc.lausta, 

Aloci), (Caiincac, 
Muntean, 

Voirii, Bcyfn.
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Soi in OPRI \
i

ce]
i1,
Vuli an.

V ui. an 
scăpat de la centrul tc- 

0 pentru 
dev.m- 
finalul 

Minerul Vulcan sc , cinstim i lizibil, munc-in,] in lupta fot 
insă anărarca din t i mani, cu Dr.igos Popescu, 'l’olciu, Irl- 
Mti'X mdru in forma maxima, leze-ta. rezi'-ta și nimic nu

ii, Tolciu, Irim.iș. 
Buda. Va a, Ne- 
rtnel). MINERUL 
Iz.'.ak, Postelnici). 
\RBirR\i': Ioan

Pope
Lăcătușii, I mmperdeah, 
Mazilii, Vngyiiș. Popa 
Doioș, Rusii, Szoracli.
Stoi m. Topor. AU 

l’et'ii Zllt" si Ion -| Cirăe.i l,i lime.

(iiml !

*
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folb.il
abord.it
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Rasputm — spion al Kaiserului ? PROGRAMUL TV
Grigori Efimovici R,i puțin s-a 

născut intr-o familii dc muji i 
din Pokrovskoe, un sat în Sibe
ria, jn 1871. S-a născut și a trăit 
intr-o perioadă dc mari încercări 
pentru poporul r i> Sliu-ia, foa
metea, molimei’ făceau rai agii 
și impuneau un greu tribut de 
vieți omenești. Criza generală era 
aspru resimțită. Num.irul șome- 
i dor era in creștere.

In aces: context, extrem de 
sumar sd ița1, Rasputin își face 
apariția ca trimisul lui Dumne
zeu pe pămint. Nu era nici pri
mul și nici ultimul care sâ alea
gă o a tt 1 d? cale. Numai că 
el, spre deosebire dc alții, a reu
șit să ajungă pi ă la cercurile di
riguitoare cele mai înalte, să 
devină favoritul țarului Nicolae 
Alexand >vici Komanov (Nico
lae II) (1894—1917) și al țarinei 
Alexa Feodorovna (de origine 
germană) b’.icurîndu-se de incon
testabil»- caftăți: inteligență, ro. 
bustețe fizică, forță de sugestie 
și o... netăgăduită tieccre la fe
mei.

De fapt, chiar acest ultim atri
but l-a făcut să ajungă la curtea 
țarilor, unde ajutat tot de o fe
meie, Vîrutova, doamnă de o- 
noare a țarinei, începe să-șl e- 
xercite manevrele criminale a- 
supra țarcvîciulul Alioși Acesta

Declarația lui 
Helmut Kolil despre 

intiinirea 
americano-sovietică 

la nivel înalt
Intilnir la nivel (nalt din

tre preț' î ntcle Bj h și omolo
gul său sovietic, președintele 
Gortecio. consuluic un ele
ment cu lotul remarcabil ia ni
velul pelinca mondiale

iia Moscova, State’.? Unite ale 
'Americii și Uniunea Sovietică au 
așezat re' iț.iilc .or oe o nouă bu
ză, a cooperării, Îndreptată spre 
yiitor. A< casta nu erie valabilă 
numai pentru cooperarea bila
terală ci ,i pentru acțiunea con
jugată in soluționare i politic ă 
a conflictelor naționale.

Salut șl sprijin u tui ie atest 
d'um inti o nouă era ,i colabo
rării. Sîn: convins că el va a- 
duce Europei și lumii întregi 
mai multă pace »i stabilitate. 
Tritat.il START semnat la fn- 
tilnlre.j la nivej înalt de la Mos
cova constituie, împreună cu a- 
.ordurile Încheiate In ultimul 
t.mp, o piatră dc hotar In de
zarmai-'. Eu .int încrezător că 
ira'atului START li vor urma 
a’te acorduri df- dezarmare prin
tre ; ire -,i 'inc'“ arvmd redu
cerea in •'•ontinuare ; il'.'nmrjor
d . arm? J.rai -’gice.

tntîlnir'.j , nive; f- !• In
Mu .cov<i demonstrează am
;<e„j‘, if> urm noastiâ era con-
Lun'ărilOr -,i j.i pă.lm într o
nouă o;dinr baza’i pc fi i Itbrul
d int?" ? ,i or-i' ii • ceej
cC constituie pen’ru noi un mo-
t. . d‘ >n .ntj i in In, ° in
\ - i' ar.

No; 'r>,m • n .2 in
■ '.nlin'iur mniibiți., n , ,sttă 

elabor;, o,. i ,f,.j noi n lini 

suferea de o hemofilie eredita
ră. l’ielinsul trimis al domnului, 
prin intermediul Vp-ubovei, îi 
administra în secret țareviciului 
Alioșa un stimulent puternic pe 
bază de rădăcină de ,,jenșen” și 
praf de coarne de cerb, care-i 
provoca hemoragii ori de cîte ori 
Rasputin pleca de la curte în 
„pelerinaje” sfinte. Astfel cînd 
omul sfint se întorcea, adminis
trarea drogului înceta, Alioșa își 
revenea datorită „rugăciunilor 
fierbinți” către domnul ridicate 
de Rasputin.

Profitînd de mărginirea. în
clinația spre misticism .și fireas
ca durere a părinților, Rasputin 
devine pe zi ce trece un personaj 
din ce în ce mai important și 
mai influent la curtea țarilor, 
care nu se mai mulțumește cu 
rolul de „omul lui Dumnezeu”, 
prezicător șl tămăduitor, ci își 
etalează tot mal deschis încli
națiile sale spre beție ți des- 
friu. Orgiile sale devin tot mai 
scandaloase. Dar lucrurile nu se 
opresc aici : atrăgîndu-și tot mal 
mulți dușmani, fn primul rînd 
printre bărbații ofensați de se
ducerea soțiilor, surorilor, fiice
lor, apoi din rîndurile fruntași
lor bisericii, care pierduseră in
fluența preponderentă asupra 
familiei imperiale, și în fine, din 
rîndul altor curteni ca și al me

M I ( A P II B I I C I I A I I
ANIV1 RS \RK

CV OCAZIA împlinirii minunatei virste dc 14 ani, părinții 
>1 surioara urează dragei lor Ramona Stoian multă fericire, îm
plinirea tuturor dorințelor și un călduros „L:1 mulți ani (”276).

vînzâri

\ f.ND Dacia 1310, strada 11 Iunie, qr. 3. Ttf'e.fcn 12897 (2272)

ViND televizor color, Nordmende, diagonal , 67 cm. Telefon
11.Î72, după ora 16. (2270).

ViND ARO 10, preț mven.ibil. Vulcan. telefon 76739. intre 
orele 16—20. (2267).

VIND CEC mașina, din anul 1990. Vti! un, s'ri.ij Papara 
ției, bloc 8. scara f, aP- • după ora 18.

S( NIMBURI DC 1.0(1 INȚ f

SCHIMB garsonieră ( omp’ex „Parîngul-), cu apartament 
.1 amere, ofer recompensă. Telefon 42611. (?°75)

PIERDERI

PIEBD1 1 .m neț ooporator pe numele Ungur Emil, elibe ut 
de Banca de credit Baleea — Piu. II declar nul. (2276).

PIERDUT diplomă minar, pe numele Bă’as., loan. » b.-ru:â 
I" RM Barbăteni. O derlar nulă. (2202)

D E C E S I

CU ADfNCȚ durere, soția, copiii, nepoții și rudele aproplete 
anunță moartea fulgerătoare a celui care a fost un bun soț. tată 
și bunii

KAI(DC*S ANTON — NA(A (7,8 ani»
Nu le lum uita niciodată.
înmoi militarea are loc marți, II august 1991. ora i I. (2269).

( OL.EC TIV l I Societății comerciale „METAEOREX” S-A. Deva, 
«teiicr Petroșani, regretă dispariția fulgerătoare a celui care » 
fost un bun și apreciat coleg,

KARDOS ANTON (S.icy)
( oiKloteanțc familiei îndoliate. \ cșnică amintire 1

FAMILIILE Pcti și Brebenel mulțumim din suflet tuturor 
acelor care au fost alaiuri <|e noi — rude, colegi, vecini, prieteni 
—, împărtășind marea noastră durere, prin compasiune, lacrimi 
și flori. Ia despărțirea crudă și veșnică de scump , și iubita noas
tră soție, mamă, soacră și bunică

PITI IRINA,
< Ilipui ci drag v.i tiăi veșnic viu in aminti............
Dumnezeu s o odihnească in pace ! (2260).

< (Bll HOR HIE

( ' ACEEAȘI .11. r.io.ii ;• dși ' i| pnn.e in ia ■ in. ini d>' 
la >li p.'rițic p fiul nostru

D W ID i. 3.AUDIO
Odilinsa-c î-se in pa'?!

dicilor și familiilor înrudite. Ras
putin ajunge să exercite șantajul 
cu ținerea în viață a țareviciu
lui Alcxei în folosul său exclu
siv.

Odată, fiind înștiințat de pu
nerea la cale a unui complot 
împotriva sa, pentru a-1 deter
mina pe țarul Nicolae II să-i 
instituie o gardă personală, îi 
declara: „La două săptămîni du
pă moartea mea, moștenitorul 
tronului va muri". Amestecul Iul 
Rasputin în problemele interne 
prin intrigi, mașinațiuni de tot 
felul, lipsă de scrupule, duce la 
schimbări de oameni din funcții, 
numirea unor devotați ai șarla
tanului în funcții importante, 
crescînd valul dc nemulțumiri 
împotriva sa.

Toate acestea culminează cu 
hotărîrca bisericii ortodoxe de 
a-1 neutraliza, O primă încerca
re are loo în 1914, chiar la 
Pokrovskoe. Credincioșii pun la 
cale un atentat care, însă, nu-și 
atinge scopul. Al doilea, din 1916, 
uneltit de un grup de nobili (re
latat de unul din participanți, 
prințul Felix lusupov), reușește: 
Ra: puțin este otrăvit cu cianură 
și. apoi, împușcat.

(Va urma) 
loan VELICA

MARȚI
13 august 1991

10,00 Actualități,
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic.

Cadet Roussclle.
(Franța, 1954).

12,05 Super ChanneL
12.30 Desene animate.

Lidia în Jurul lumii.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 Vîrsta a treia.
14,40 Muzica pentru părinți.
15,00 Tradiția
15.20 Avanpremiera TV,
15.30 Confluențe.
16,00 Cursuri de limbi străine.
16.30 Muzica pentru toți.
17,00 Știrb
17,05 Salut prieteni.
19,00 Serial științific.
19.30 Desene animat--. /Xventu- 

rierii spațiului
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Studioul „E“.
21,15 Ora adevărului.
21.45 Telecinemateca.

Film artistic:

HOROSCOP
LtU

(23 iulie — 82 august)

Satisfacție deplină pentru a 
țiunile întreprinse in comun, cu 
un pn.ip de colaboratori.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Punerea la punct a unor tre
buri mărunte, în gospodărie, vă 
vj solicita peste măsură.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Este posibil un mic accident 

în timpul participării la un j°® 
sportiv, pe care nu-l euncxigteți 
prea bine.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
Cu puțin talent, pu’eți folosi 

slăbiciunile altora, în Interes 
propriu. Totuși, nu abuzați!

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Familia este sacră. Dacă nu 

pierdeți dn vedere acest impe
rativ, orice încurcătură ?s*r , x'- 
dusă. ,

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Dispoziție afectivă bună, ge- 
nc-’ată și de încasarea unor sti
mulente bănești, pentru munca 
prestată.

I
I
I

S'ocietalfia pt: acțiuni1.

DE OPIN1B $1 INFORMAI IE „ZORI NOf 
ESTE REALIZAT DW

nililn(aU conform Deciziei nr. 208/12 061991. 
a Prefectulij Județului Hunedoara

Director t M1RCF-A BUJOKESOU

Dt KE.DACTitc : Haroțlu ALEXANDRESCU (culturăCOitCfclVUl.
ario), Mi/caa BUlORtSCU (director - redactor jel), Ștaian CIMPQi 
(secretariat de redarție), Gheoialie CHiRVASA (problemele omului, 
relații cu publicul), loon DUBE/! (viața politică fi economică), lor. 
MUSIAjA (director «recutiv), Datei NEAMJU (spori, comerț, privoti 
tare), Paui NICULESCU (secretariat de redacție), Gheoigha OL1EANU 
(eveniment), Sorin OPREA (redactor g-oficlan), Tiberlu SFAIARU 
(invățominl), Vlotal SIRAUI (viața politică, economie).

CO.sECTURA i Emilio ACHlREI, Viorica HRjULESCU, Florentine 
SUC IU

ADMINISIRARV : Mario LUPA, contabil >«l, Alerandru UNGU- 
REANU (orjanliatoi dlîuiar» d:tfacve), Conslanfo DOiC/U (conlobID 
Molvlna ANDREI (s ruetar dactiloQraf), Morlo BOYÎEj Silvia NEGO<

Ia banii și fugi! (SUA).
23,15 Actualități.
23.30 Super gala baletului, (ul

tima parte).
MIERCURI

14 august 1991
10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Worldnet USIA.
12.20 Imagini din Pak. tan.
12.30 Desene animate.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 Viața spirituală.
15.10 Avanpremieră TV.
15.20 SOS Natura.
15.50 Cursuri de limbi străine.
16.20 Stadion.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Știri.
17,05 Televiziunea vă ascultă!
17.25 Conviețuiri.
II.,25 Forum.
19,00 Arte vizuale.
19.30 Desene animate. Aventu

rierii spațiului.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Studioul .E’
21,15 Memorialul durerii. Mărtu

rii din infernul închisori, 
lor comuniste. (Episodul J).

22.25 Universul cunoașterii. 
23,05 Actualități.
23.20 Pro musica.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

O problemă care v-a dat multă 
bătaie de cap se rezolvă, fără 
sâ mișcați un deget, prin nesă
buința unui rival.

TEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Așteptați un prinț și el nu va 
intirzia, dar e un prinț al întu
nericului .

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Pe lingă un curaj ieșit din co
mun, vă trebuie puțină șiretenie, 
pentru a învinge un adversar 
abi],

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Preocupările sportive primează. 
Atenție la ținuta cu ca-- plecat 
de-ncasăl

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Veți avea timp suficient -4 
reflectați la rece, după ce. in- 
fierbîntat, veți brusca o per
soană importantă.

/Vstăzl. dispoziția dv. sufle
tească fluctuează în raport ao 
starea vremii.

■ 
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