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Familia ESCU este „scheletul 
onomastic1* al românilor. Io- 
nescu, Popescu, Protopopescu, 
Vasilescu, Georgescu, Dumi- 
trescu, Iliescu și alți Eseu... A 
fost o vreme cînd au apărut 
Ionescu fost Popescu sau Glo- 
deanu, fost Goldstein. Dar asta 
a trecut. Eseu a rămas. Și a su
ferit, și a inghițit, și a înjurat, 
și a strins din dinți...

...Și a venit decembrie '89. 
S-a dus un ESCU. A venit alt 
ESCU. Marca familie de ESCU 
s-a gindit că DUMNEZE(ESCU)B 
HAR ne-a pus mina pe creștet 
și ne va băga bunăstarea pe 
gît, N-a fost să fie așa. O în
treagă națiune de F.SCU su
feră, la propriu și la figurat.

Milioane de ESCU tremură la 
grija zilei de miine. Milioane 
de asemenea sufixe (fiindcă, 
după cum se vede, ne dezuma
nizăm în așa hal, incit rămîn 
din noi doar prefixe și sufixe)

FAMILIEI
imbătrinesc de ginduri negre. 
Vine iarna și n-au de n, unele 
— nu tu mincare, nu
ne, 
electrică. l>e bani, ce : 
vorbească. Aia sint la 
Ciini din propria ograda și clini 
de peste gard latră și mușcă. 
Așa fac toți clinii 
singe. Și, la noi în 
dc curînd, din 
SRf-ul informează 
blică, prin dl.

l i lem- 
nu tu apă, nu tu energie 

să mai 
i alții...

la miros de 
țară, a curs, 
nou. singe. 
opinia pu- 

director Măgu- Alircea BLJORESCU

reanu, că se vor mai întîmpla 
asemenea incidente. Probabil 
tot cu vărsare de singe. E clar, 
i-am mai liniștit pe milioanele 
de ESCU !

Destinul familiei Iloward e o 
poveste dulceagă, iar povestea 
familiei Ewing e o leorpăialâ 
comercială, față de cruda soar
tă a milioanelor de familii de

Chiar cu riscul de a fi acu
zați de pesimism credem că. din 
starea in care ne aflăm, nu ne 
mai poate salva decît Dumne
zeu CER(ESCU)E, Orice 
vern ar fi la putere, nu I
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Imaginea României in lume 
a fost terfelită

Pentru o pline, un

Cum era de așteptat, reacția 
internațională, față de valul de 
violență, dccl.’inșat rle noua mi- 
ncriadă in București, a fost cit 
se poate de nocisa pentru 
România.

Țara noastră, in contextul ge
neral european, creat după des
trămarea regimurilor comuniste 
totalitare, avea, imediat, după 
decembrie 1989, un stalul spe
cial. In primul rind era vorba 
despre o țară, in caro renunțarea 
la regimul totalitar se facea, ceva 
mai lirziu dccit in celelalte țări 
europene, acest aspect, con- li- 
tuind, din perspectiva occiden
talilor un handicap, incă din 
start. Dar avantajul fundament il 
al României era că nu avea nici 
un fel de datorie externă, as
pect speculat dc occidentali nu 
pentru a no ajuta, ci pentru a 
menține, in intr<-aga imagine des
pre România, o reticență greu 
explicabilă și de neînțeles.

Draci ic țările occidentale, chiar 
.și Piața Comună, chiar și C.’on i- 
lilil Europei nu numai ca au ne
glijat România in c. ea ce pri
vește ajutoarele ce tr< bin.ui să 
ne facă să ieșim la Jim in, dar 
au inti’tținut și o înveninata 
c.lmpame, pornind rle la ideea

credibilității puterii. Tot atit de 
adevărat, ne place sau nu ne 
place s-o spunem, este că și ță
rile foste comuniste nu ne-au 
ajutat in ceea ce poporul român 
iși propusese după evenimentele 
din Decembrie 1989, Și tot atit 
de adevăiat este că lupta pentru 
putere in România a sacrificat 
interesele poporului, jocul politic 
murdar murgind pînă la incre
dibila atitudine a unor lideri po
litici dc a denigra structura sta
tala din România și a se plinge 
rle fel de fel dc persecuții ima
ginate, ln numele unui partid 
sau altul.

Aceasta permanentă campa
nie, am putea spune de autosa- 
crificare in plan extern a țarii, 
a culminat in anul 1990 cu eve
nimentele rlin iunie, rare ne-au 
dus înapoi cu citeva luni bune. 
Nu revenim asupra acestora, rlar 
trebuie să amintim rloar un fapt 
e nțial. Si atunci, coi interesați 
in jocul politic s-au folosit tot 
de prezența minerilor ln Bucu
rești. Dc atunci și pînă in pre
zent, imaginea României in Juțjip

Ghem glie < IIIRV AS A

(Continuare în pag. a 2-a)

liinih.i iiii-iim pierdut 

șansele de a muri iiciiiiius- 

cut, ma mingii uneori < i 

trăiesr neiii|ele\.

J.l’. SAIITIIE

Roșie
O Crucea Roșie municipală a 

organizat in salg Casei de cul
tură Petroșani o expoziție cu 
vinzare, la prețuri accesibile, in 
scopul acumulării de fonduri, 
pentru acordarea de ajutoare u- 
manilarc persoanelor handicapa
te, caselor de copii și bolnavilor 
Expoziția este deschisa intre o- 
relc 15—20 — pînă la flata epui
zării produselor ce fac obiectul 
accstfi acțiuni umanitare.

Q La o lună după începerea 
anului școlar, adică in 1,5 oc
tombrie l00!, va avea loc des
chiderea unui nou an de invă- 
țămînt pentru clasa de surori dc 
Cruce Roșie din municipiul Pe
troșani. In urma concursului or
ganizat, 47 de eleve vor frecven
ta cursurile conduse dc cadre 
specializate, pregătindu-se pen
tru viață, pentru menținerea să
nătății. dar în primul rind pen
tru intervenție calificată in ca
zuri di maximă urgență. D. schi- 
derea are loc in 15 octombrie la 
Liceul economic Petroșani, ora 
15. De pe acum, urăm succes 
acestei „clase" a cărei inima va 
bate numai și numai pentru 
viață. (D.N.),

șofer bruschează
un epileptic

Intre alitca lupt' rle strada sati tir- culise, o fntimpl.ire co
tidiana, petrecuta duminică, la orele prinzului, ne mai pune o chită 
pe ginduri. La m.iga/.nul de pline al societății „Spicul", ampla
sat in cartierul Ilermcs, se pusesp zăvorul pe rlin uintrii. Cițiv.i 
oameni mai rămăseseră fura plinea zilnică. La insistențele lor, 
șoferul de pe mașina 21 Iii) 1776 l-a bruscat pe cetățeanul Virgil 
Slan. Adăugind că respectivul cetățean suferă rle epilepsie cu 
acte în regulă, vă dați seama cu gestul șoferului e străin de no
țiunea dc omenie, mai ales ca, după numai 5 minute, a fost ser
vita cu piine o femeie In capot.

Domnule director Gigi Maieu, va rugăm depistați personajul 
de la volan și apucați i procedura de urgență I Și, daca binevoiți, 
comunicați-ne și noua dacă toții oamenii pe care-i con luceți far 
cursuri intensive dc box, karatc și alte sporturi marțiale. Fiindcă, 
va mărturisim, e pavat de firma I (M.B.).

Nu ne sperie 
japonezii

Scriam ieri că japonezii ne 
trimit cocs. Ba, chiar ii acu
zam de sabotai la adresa mi
nerilor Văii Jiului. Asta era 
ieri.

1 ită ca azi, o știre vine să 
infirme spusele noastre. Re
cunoaștem că ne bucură sin
cer. De cind n-am mai avut 
prilejul să dam o veste bună 
din mineritul Văii Jiului... 
Auzim (si rămîncm surprinși 
ca la Petrache I.tipii 1) că to
tuși se muncește la extracția 
cărbunelui. Era cazul ,

De la min i T.upeni s-au 
scos in aceste prime șapte 
zile rlin octombrie aproape 
3 000 tone de cărbune pentru 
COCS IN PLUS FATĂ DE 
PREVEDERI Trebuie să re
cunoaștem că o o „bombă", 
care ne face ' mai uităm de 
grenadele lacrimogene și de 
explozia sticlelor „Molotov". 
Iată un colectiv care merită 
vorbe bune !

Și mai smt citeva. Cele de 
la Paroșeni. I.ivczeni și Valea 
de Brazi. Nu f. .țin cine știe 
ce cap d pori din realiză
rile in cărbune, din acest în
ceput rle luna, dar ne bucură. 
Problema e numai să le țină 
al de sus năravul. (M.B.).

Cine intervine?
Un cclațe m extrem de indig

nat ne-a relatat o situație total 
neeorespunzatoai e care există la 
blocul 97, rle pe strada Republi
cii dm l’etroș mi (cel de lingă 
clădirea Primăriei). Omul ne spu
ne că rle m ii bine rle o lună de 
zile, de la ghena colectoare a gu
noiului menajer de la acest bloc i 
nu s-a mai ridicat gunoiul, care 
a intrat, pur , simplu, în putre
facție. F.sle lesne de înțeles că, 
cxislind o asemenea situație, e- 
• istă și un miros specific, care 
face Io atarilor, (majontatea pro
prietari ai apartamentelor ]>e ca
re le locuiesc) viața imposibila. 
Semnalam acest raz, in speranța 
ca secția de specialitate a R \GCL 
Petroșani sa proceda in consecin
ța și ii va sculi pe bieții oameni 
de acest mare necaz (G.C.)

Al'A (NU) l l<i ( /.’, I’l-.TI l.l K.WIIN...
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In mai anul trecut, uscătoria de pe scara a tre a a blo

cului 110. strada Republicii din Petrila, a fost transformată in cafe- 
bar. Pentru spațiul respectiv, primăria — prin semnăturile dom
nilor Avram Iancu, primar și Koprivj Ludovic, șef birou antena- 
jare și urbanizare — a recomandat RAGCL-ului din localitate (a- 
cordul nr. 705 din 14.05. 1990) cedarea acestui spațiu doamnei Ra
ța Angelica. Acordul avea însă două clauze: nemodificarea struc
turilor de rezistență ale încăperii și anexarea la dosar a con«im- 
țămintului in scris al locatarilor de pe scară, cum că ei n-au ni
mic împotriva transformării în cafc-bir a uscățoriei. In consecință, 
d-na Rață anexează la dosar o cerere către R AGCL care, pe verso, 
poartă semnăturile locatarilor de la apartamentele 34. 35, 33, 32, 
31, 29, 25, 20, 36 ți 37. Deci, unsprezece semnături, deși, pe scară, 
locuiesc paisprezece familii. Asta ar fi deci prima neregulă. Lista 
respectiva efte in dosarul existent l i fondul locativ al R AGCL 
1’ctriJ.i.

„Furtuna' s-a stirnil insa chiar 
de la acea dată. Cițiva locatari 
n-au văzut cu ochi buni deschi
dere.), la parterul scării, a unui 
asemenea local. Au protestat pen
tru asta. Degeaba. Raț Lucreția 
ți Spoială Elena, care au venit ia 
redacție pentru a se plinge de 
•sta, au zis că nici chiar la pri
mărie n-au găsit înțelegerea ne
cesară. Că au fost duse cu aminâ- 
riîe Și, în acest timp, rufe'e a 
nouă persoane — cit numără fa

milia Spoială — se usca intr-un 
pătrățel de balcon ca vai de el.

In mai d-na Rață Ance-
lica tinde locaîuț domnului Ar- 
pad Szocs. Și dumncal'j’ obține 
acceptul primăriei (nr. 1470 .lin 
8 mai 1991) pentru spațiul cu Pri
cina, în care dumnealui in'entio- 
nează să deschidă un magazin de 
prczcnlare și desfacere a Imnuri
lor do larg con mm. Acordul pri
măriei are lin nou aceeat clauză; 
a nu se aduce modificări stru» tu

ni d<_ rezistența și obținerea ac
ceptului locatarilor. Și. astfel, la 
dosar apare o altă hirtie, de mu
rim a celei a unui caiet, care, pe-o 
parte, conține cererea d-lui Szocs 
pentru spațiu, iar pe verso m- 
nâturile a zece locatari de l.> a- 
partumentele 34, 35, 33, 32 31,
29, 25, 38, 36, 37.

Mărturisesc că. încă de la în
ceput, văzînd listele respective, 
am avut o bănuială. In primul și 
în primul rind, ambele liste — 
și dacă ar fi fost în regulă, și 
asta o spun din considerentele re 
vor urma — nu conțin acceptul 
tuturor familiilor. Doar a unspre
zece in primul caz. și a zece, în al 
doilea, din cele 14 familii iile 
locuiesc pe scara a 3-a. Am ve
rificat apoi pe teren. Pe ambele 
liste apare și consimțămintul fa
miliei .Spoială, de la apartamentul 
29. De undo pini unde? m-am în
trebat, dat fiind că respectivii 
soți n-au văzut, încă de la înce
put, cu ochi buni -nm"n.ijarra ca
fenelei în spațiuț uscătoriei. Ceea 
ce s-a și confirmat: n!c| unul din
tre ci, adică nici soția și nici so
țul, n-a semnat în 1990 sau 1991 

listele cu pricina. La apartamen
tul 31, d-nul Boțoc Emil uni spu
ne ca da, anul trecut a semnat 
pentru, dar anul acesta, nu. In 
generai, dumnealui nu e nici 
penii u, dar nici împotriva. DL 
Bordeianu Radu, d ■ la aparta
mentul 34, nu știe nimic de sem
nături. Nici de cea din anul a- 
c-esta, nici de cea de anul trecut. 
„O fi semnat nevastă-mea?" Mer
ge, o întreabă și v,ne cu răspun
sul: „N-a semnat". Și, culmea, pe 
ambele liste, apartamentul 31 >i 
semnăturile de ai copt sînt prime
le !

Deci, fără cir și mir, cineva a 
comis o ilegalitate. I-’als in acte 
publice. Cine? 11 caut pe d-nul 
Arpad Szocs, patronul actual al 
localului. Dumnealui îmi relatea
ză că a plătit 45 inii lei d-nci Ra
ță pentiu spațiu și amenajări. Că 
a investit alți bani pentru zu
grăvit, repararea instalației elec
trice și grilaje. Mii interesez în 
ce mod a obținut acceptul locata
rilor. „Nu l-am luat eu: au tost 
adunate de d-n.i Angola. Mi-a zis 
că eu eram la șat, lașa eu merg 
eu >i aranjez cu vecinii". Și, du

pă mm se vede, d-na \ngela „a 
aranjat". Și s-a aranjat, penii u 
< a — după cite am aliat — dum- 
m.aei este acum in Italia. AfhivJ 
toată tărășenia, dl. Szocs a pro
mis că va merge să discute ii 
oamenii de pe scara și să 1<. ob
țină, din nou, acceptul. Este pro
blema dumnealui. Numai că a- 
ec.>t caz generează semne de în
trebare, si lua ț a de acest gen ne* 
fund, cred, singulară: L ușurin
ța cu care este anexat la dosar 
acceptul locatarilor așa cum H 
prezintă col interesai ir, demara
rea afacerii. Nu ic putea Iun con- 
simțămîn'ul lor în prezența rm>»i 
reprezentant al primăriei sau al 
RAGCL-ului? Personal, am dis
cutat doar cu citrva p.-r.țoonc de 
pe scară, dar *-c pare ei, de la 
bun început, și alții au fos| îm
potrivă. Și a doua întrebare : era 
oare așa de greu ca, ulterior, prin 
sondaj, să se fj făcut verifiesrrea 
autenticității semnaturilor «te pe 
liste? S-a mers așa. pe Incre«te-rr 
și Ochi frumoși? N-am prc-3 ere«te.
A’.uneL de c-r?

Glicornhr OLTEAN»

scurtissimet
Propunere și rugăminte

LA MIJLOC DE TOAMNĂ

■Se apropie anotimpul nsc. Cu 
ploi, lapovițu ți zăpada. Ca urma
re a condițiilor meteorologice 
specific- sezonului răcoros, por- 
lumea de șosea din drepiul ter
mocentralei Paroșeni devine un 
adevărat patinoar. Pe care, nu
arareori, se intîmplă grave acci
dente. „Noi, cei de la uzină — îmi 
Spunea domn il tehnician Lică 
Acru — ne deplasam spre casă, 

j la Soliodol, niai mult pe jos. Și, 
pentru că nu există trotuare, m.-i- 

l gem pe part‘r.1 stingă a șo: -Ici.
Dar nici In asemenea situație nu 
•■Ui igur. Sini mașini care gonesc 

ld orice minune^
Cind s-au pil . minerii iii mi.cuic-, toata lumea -a sesizat, 

<hn lot Oi a?ul, <iin pia;.c .igroalimeiilai a cu și de pe bulevarde, 
«u <1..par Ut bișnițarii cu tarabele, cu mai lu Joi sclipitoare și, să 
recunoaștem, ademenitoare pentru mici si mari. Dat minunea n-u 
ținut dcclt, cu orice minime, doar trei zile și... Apoi, din nou 
uacneșii și oacheșele >.ni la loca! lor — In 1 ița, la inti-.'ii ea in 
piața, cu toata marfa lor clipitomc, ademenitoare — adusă cine 
șic cum, și de unde. Vrei un pae.'iet de Caipați, Biicegi. Nimic 
imn umplu. Au o.» hcșelc. Dc 2—3 ori mm scump, dar...

Doar e piața libera.... (I. DRAClAN)

do le ia naiba. De aceea, noj am 
propune poliției sa instalez.- pe 
acest tronson indicu'uare de cir
culație care să oblige conducăto
rii auto să reducă viteza. Eu zic 
că ar li b-.ne piuă la 40 l:m pe 
oră. Nu s-o face gau'ă-n <-er da
că șoferii vor reduce viteza pe 
vreo doi kilometri, uit ț- distanța 
dc la termocentrală la Soho.Iol. 
Treaba iu indicatoarele e o pro
punere ș, o rugăminte dn partea 
noastră. Poale ftă Vom fi ascul
tați".

Glieorghe Ol | I \ \ |

Era vară cind, acum cițiva am, 
ajunsesem intr-un sal gorjun in 
a cărui școala, veche și doar cu 
doua săli de* clasa, am intrat si 
am vorbit cu un domn învățător 
pe care-1 vedeam pentru prima 

• i ultima oara în
viața mea. Intrcbin-lu-J 
despre numărul <l<- clei i mi-i 
ră puns c.i doar vreo opt. I ap
tul ea erau doar atilia in clasele 
I — IV mu cjgzxăluia drama ace
lui sat cu populație îmbatiinitii, 
toți cei tineri tniinc inel și loc uind 
in or.ee. Sunați) IUI este uniră. 
Îmi revin0 in minte această in- 
tunplaiv c u Iile loc m.u acum, 
toamna, cind s< culeg roadele 
Cimpnltli și grădinilor Jiili-un an 
agricol ce se anunța big.il pen
tru ca sâ trăim spaima unor 
cutremure iu ploi care s-au 
încheiat cu inundații. Parca și 
vremea ■ si limbase după ten
siunile, latente ori manilTste, din 
viata politica și -.acial-economi- 
că din România. Au ram r. ne- 
recoltate c îteva șute <le m>i ele 
hectare cu griu, floarea soarelui 
nici ea n i tost recoltata, sfecla 
de zahăr este strin .< greu, ă 
ve.lcin <0 va fi cil porumbul. > a 
se laic ca, paradoxal, se va im
porta giiu, zahăr si ahe pro lir e 
alimentare.

lata cu paliul cu agi iculti n a, 
de-pre care optimist, prea opti
mist vorbea domnul Roman, n-.i 

fost ciștigat. și nu din pricina 
dumnealui, ci datorită felului 
greoi de aplicare a Legii fondu
lui funciar. Este un prim a petei 
al chestiunii, al doilea fiind ca și 
acolo unde țăranii și-an redobtn- 
dit dreptul de proprietate au vă
zut cu disperare că n-an cu ce 
sâ-1 lucreze, aratul, semăna
tul, revoltatul au ajuns la pre
țuri sufocante. Insă elementul 
esențial este cine lucrează pă- 
mintul, deoarece țăranii sînt tot 
aceeași, cei mai minți ca în sa
tul gorjun de la care mi-au por
nit aceste ginduii. Li s-au alătu
rat foarte nuilți locuitori ai ora
șelor, cuie n-au uitat de unde au 
plecat și au muncit din pi imă- 
va a piuă anim, din zori Ți pină 
in scară, sujirafelc mai mici sau 
ceva mai mari, cu gîndul că 
vor avea, la iarnă, cămările în
destulate. Și le vor avea.

Doar cu atîl nu se putea ciș- 
ti a pariul cu agricultura, deși 
oamenii satelor au trudit fmâ 
răgaz d' O.ii ece au prea mult res
pect, tran inis din mod, stră
moși. pentru pămint. Liberali
zarea prețui ilor, ( tapa absolut 
lirei- aia tranziției la economi.i 
libci.i coiicin eiițiala, a fost înțe
leasa ilit de cgoHt-t de i ntre fit- 
care agent producător incit 
pojilllalii observa cu stilpel ic- 
țic doar scumpiit.i de trei, patru 
cilii i ori, ba < liiar mai mult, a 

culârui sau cutarui p'«j«Jq9 tâwe 
nu-i mai bun ca cel de acuai «Jki 
an. Explicații economi»C Mr». 
insă, oamenii nu se hrănesc cu 
ele, protecția socială !<• loiptl sa 
pornească no de la Putrre, ei 4» 
la fiecare producător, «4 
fiind un cumpărător nora*, fn 
această postura, de prețurile e»- 
ccsive.

In curiml va veni iarn% crk 
poate să știe cit de lupgâ ți 
grea, pe lingă lumină și eAMură. 
indispensabile Unui trai «tettM. 
avind nevoie de alte și pro
duse de strictă necesita''?’. Amil 
in tră a n-a fost prea damir cit 
cartofii, cum zgîrcit a fast v 
altele, dar atitea cile -i-av 
nu s-au recoltat la vi'<<ri»e.

Smt lucruri de interes general, 
ale căror soluții se pot da mi 
prin ten nuni și convulsii, ci pion 
înțelepciune si calm. Viața noas
tră nu este cu nimic mai duleă 
prin schimbarea guv rr.ului. Ne 
va i'i bine ini prin at-atorea «Ir 
capital și investitori st-ami —• 
după aventura biu in < strana a 
minerilor ni >c triidcst. ușile m 
nas și de Comunitatea Economi
ca Europeană sj de cea orjndială 
și de alții care ne privesc cir
cumspect. stabilitatea noastră po- 
lilico-cconomic a stirnind o gia- 
iiiada de dubii — ci in poneii 
i ind prin noi iiișine.

rilieriu SP t'FAIUI

Imag.nea României in iu.ne DB AR II O LECȚh
(l • III.11 t' lilll |>.l ' I)

începuseră -,a-și recapete rC-Cectn- 
ieu cit mui uprua; d< h <ii' n- , 
in care ireVi-i âbilitutcu .trurnu 
lui .pic democrație nu mji pu
ie.. li pu-,a sub .eninul tnduulii.

A tost nevoie nisa de- o noua 
numii Iu și tutui s-u du > de il- 
pa. Nii p litru cu a c.izut guver
nul, cmi gu.eimd Rum.in a a- 
vut păcate e suie și puu'.-, ca pli a 
mijiți uij clin it ;.a cadă. In ■ a- 
* m 11 p. ,o,l Ir,st, ci ■ al -le 
nou i v izba a nune ilo, in Buc u- 
rcșii, .1 avut ui plan ■ t- rn iic - 
țn demolatoare- peil.ru l.am.iliia 
T oridul Molu l i Int'-i națiuii.il a 
luit printre prinii-Jr uig.im me 
cais i au .iiilințat hotă; Iii a dc 
a s'a ajuto.ir< le cutr-. Rom.iiiia. 
A> a -i T.i< i i I -a 1 a. ui i ir.I ’ i >. 
I!-' 'iui' l-'"inai<i. < Ju I’i nț., ( o 
in.ai i - au dc ’ei iorat .ilbit i 
cheu Con .iliul Ein <p< i u-a ma
fii 1 -.11 rez I '.' ■ l< ■ fa ’ a i i' ■ R ‘ nua - 
i- , punlnd totul pe . .inia c ve- 
li inc-idc-loi li.njce din saptaml- 
li i trcfiitu. Intr-o alta ( hm Ic 
ld. , > ît< v a .ii oi lui i cu < h cc ia 
cu Am.Iii.i. cu alte slafc al<- Iu 
m ' ar li ,i ii'iua*. p<- ivit -l<'- 
C.arați.i plinii iuIui Roman 

c UI1V ei liblhlUtWl leului, JIJ căzut, 
Romania g..sindu-SL- in momentul 
de l.ița intr-o .ituație internațio- 
uala deloc plăcută.

l’otiiv ii unor oh ci valori poli
tici din SUA, din Marea Ihitanic 
și din alte țari occ identaic, iarna 
c are ui meaz.u vu l'i pentru țara 
noastră deosebit dc grea, util 
datorită diminuării rezervelor 
energetic e cit și □ n ,e)or dc 
api ov izional v, cș s-ar l i iisdizat 
din ajutoai’rlc c <■ IreLiiiau acor- 
■l.ite României, lot poli ivit pă
rerii oh .ci v a', uri lor politici, pio- 
<i- ui <lc democratizare in Româ
nia i intuzi.it cu ni.n multe 
linii de zile datoi da aci- tor gia- 
ve tulburări c m- .m avut, loc

■ plamin.'i trecuta, și .-Io Iu cari1 
Va a' - .1 d' .llfriit I llt 1'Ș'.. 11 popor.

Și atiim i c ui i folosii cc c-a cc'
i iiiluiipl.il la!a o întrebare 

al c.iroi r.i pun-, probabil îl vom 
dla do.n in timp, dai il vom 

simți in mml i< ut in p< rioada 
rare iii mi'.iz:i. Su <b < Dumnezeu 
să se nișele toți in a< r la pri
vință, dai efect-'le deja au în
ceput sa se resimt i .i o. ic it ar 
im c-rca pol tiei.-nii ■ 1 ne con
vingă de cli < plutea lor, c greii 
dc pr< >npu, că ne v.i li u.or.

O discuție .licita, controver
sata cu iui lui.ir num i paitu'i- 
pant la dramatica escapada <lm 
Capitalii. A fost din pruna zi 
printre „combatanți". E ia.",ușii, 
precipitat, c marc at — și fi :ic și 
-.iiflctc-ștc’ de tot cc i s-a dat 
-a Ir.u.isca III teriti.inleje zile și 
nopți pe biilc v ardcle și in piețe
le Capitalei. C'e-I supura, ce-1 
i’ontraria/a cel mai mult esle
minc iuna, din noii, defăimai ea. 
Ce sa vi ut și cc* a ieșit...

Is derutat, e levolt it, e d. za- 
magii. 11 doare mai des ca dup.i 
toata tevatura minerii suit arai 
tați din nou cu dei i-tiil. Și pen
ii u cc .iu lacul, ci ir și penirn 
ce iui au lac ut. I’cnti ii ca or 11 
tost unii... Au tost printre niii 
>i mii și mulți „strecui ,iți“. Dur 
jafuri, lui'tin i muici ii mineri 
ii .iu liant. Doar și la București 
și la Craiova, <9 iu prins hoții, 
ci au sechestrat gnștilc 'le ți
gani puia a v< nil poliția; ci Ju 
pu/it bimuril luiate șl magazi
nele sparte.

Și atunci? De cc alții continuii 
><i i rida in p ihm-, sa înoate mai 
departe vuiincișlc in apele în

volburate- ale nillațici -i ilegrm- 
gol., 'ei in timp ce cei mulți, 
liandic ipali de viclc-nm blșmț.i- 
rilor, abi.i r.izbeec <i se menți
nă, sa mai apuce o gură de aer. 
Atit prolitorn ci, ieri s-i iliciții... 
d e in o c r a ț i de azi, 
s< i-n.'ii ișto din umblă ai coșinu- 
ruriloi dc- caie nu mai scăpăm, 
ca si pl. jv a care iese la supra
fața OII dc cile ori se tulbiliii a- 
pek- șl lliv i a ilari-a pcille st.ipmi- 
re pe strada, siipl .n iețiiic- a , s-au 
retras, c a Jevarat, dar .iști-apta 
zile I ivoi abile, pregătesc noi
sccnaiii, pimlc-.i noi ocazii pen
tru „a la lovitura", pentru i pio- 
fila dc convulsiile paranoice.

..Și, totuși realitatea e cl.ua 
Ailc v ,u ul e crud. Imaginii1' au 
ram.is. Violenta, brutalității.-, 
cluburile, ciom ci'le. incendiile, 
tara l< I a au fost i- 
niorl.iliz.ilc si iu ajuns sa fie 
v .izute, - a i iirrozi-asr a o țara 
Inlic.ii'i, o lume. Sînt sec-ne pes
te care iui se- poate așterne valul 
ui!arii Mai ales ci efectele se 
aniiiiț.i pa iibo.isi , dureroase pe iț
ii' li toți.

Și alune i, C'ino plate sie oalele 
• Ii.iile ? I’e <e temei se mu 
oprobriul, se iiivmu di nmi' iie.i’’ 

(im, pe cine nu a iun ol, >9țmu- 
i ul ilczhințuii ii pînniiiv. , spi
ritului gregar ? Dl < jiiab', dre p
tate, d.u cu părui

l-am cunoscut pe ium<'ri de o 
vi.ița, plini de p. al -o .Je senioa
re, in Încleștai i c LI l'J.d <ft»ă 
din liontlliilc' subterane , l-am 
v uliul surizaioii la i> șil< a <iin 
labirintul subteran, după orele 
petrecute m liezn.i galeriilor, 
bucuroși ele l\ inii ■ nil cu vu rade
le calde ale soaielui, i-an> văzui 
l'ioieșlind cliizi și ck'inili iiPpotli- 
v.i nedreptăților vieții, i-am V.i- 
zui veseli și optimiști in zilolc 
'l< tihnă in imilociil calor «bagi 
sau pe > arm ne inuninr, i-am 
văzui duzi si semir in I: ’a «k- 
norocirilor, i am văzul

Nu i-.un v.izut, in ,'h nb, nu i- 
< iod. c u ghiu.ir i m uliii.i, dis- 
li u ind si prof.inin.l

I', trist • i ib -iii-d. A a i uni 
sini triste i absurde -i lumea 
cmc le-a linim. it acest rol, sau 
foițele lene bro ise i ar" i-mi adus 
iii această ipostaza.

I )< r fi aceas ă triști țe o leC- 
til- dl' illlelepejuni' pri ■ >1 < ei
cm l'< bine ..

luai) 111: UI'lKl

peil.ru
na%25c8%259biuii.il
intuzi.it
iiiluiipl.il
cl.ua
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FOTBAL, DIVIZIA C POPICE
VICTORIE DIN 11 METRI

MINERUL URKFANI — MI
NERUL MOTRU 2—1 (I—0). Du
minică, pe stadionul «lin Uricani, 
gazdele au obținut o victore chi
nuitoare. Ei au evoluat șters, 
pr.icticînd un joc fără orizont. 
t?<>ar Cejcusta și Mazilii au fost 
mai aproape c’c valoarea Jor.

începutul reprizt j este modest 
• uni dc altfel va fi evoluția ti, 
întreaga repriză. în min. 6 Cea- 
custa (cel maj Lun d<. pe teren) 
încearcă poarta, dar fără succes. 
.Jocul est.; lipsit de fazele de 
poartă, se joacă mar mult la mij
locul terenului, de unde mingea 
este des trimisă In aut. în min. 
19 Muzilu (un jucător tehnic și 
con-dant) face o cursă p<> partea 
stingă, intră în caieu cu mingea 
la picior, unde este faultat și 
II m. Ceacusta execută puternic, 
deschizînd scorul pentru gazde 
I—t), scor care va rămine ne
schimbat piuă in finalul reprizei.

în repriza a doua gazdele de
butează ceva mai bine in min. 
48, Buda ratează singur cu por
tarul dc la numai 3 ni. Asistăm 
♦a momente bune dc joc ale echi
pei gazdă, care avea sa ridice 
scorul In min. 58, cind Ccacustn 
transformă o nouă lovitură de 
pedeapsă, în urma unui licnț co
mis dc crtspeți în careu. Gazdele 
se mențin in atac și în min. EO 
și 84 Mazilu și Buda irosesc două 
hune ocaz'i dc a majora scorul. 
Dar ce nu reușesc gazdele reu
șesc o.ispeț i in filialul pailid-i. 
C'ind fundașul dreapta larob, ur
cat in atac și nesnpravegheut in
ii Ge ncstinrh :it cu capul, r<’- 
ilin ind din s< or, ?— 1. (IIie C’O A N- 
DREȘ).

sf ORI I. 1’1 I I.A I I
Șl M \l M ARE

l’E l'KOLl l- ȚICLENI — A S. 
P Al.< iȘI- NI 4-1» (1—0). I ai a
cițiva tituiai i, accidentați oi i su- 
portind eliminarea penau cumul 
de cartonașe gaib.ne, Gogu Ton. a 
nu a putut alini i l'orm ițla stan
dard și (’e.i piivrnta in teren n-a 
rWistat jocului in torț i mereu in 
viteză, cu o dăruire și comb in
vitate care .iu sui prinț oaspeții, 
ce nan reacționat nici după p i- 
miij gol, mei după golul doi,, 

< on ..dermdu-se învinși ,i r- nun
țiu I ) i lupț i -.porliva, singurul 
S-.-ns al oricărei intii-ceii. Golul 
gazdelor cade i.-l.itiv reped,in 
min. ?. Arbitrul acorda .iltinci 
II m, niti-o I iz t bon da ,i l'jvi- 
Uira de p dc,ip-a < te tiuisfoi- 
ni.it.i in loiti de i-'Ji-mi stinși. 
Mat< .locul arc i virtuți tehm- 
co-tar tr e, dom n.uv de pBrb-a 
Ret1 olului, cl.tr și iu mui zvn 
nil'i ale lui ('or. .1 in'.inc-in ,i 
Za ane; . , prada li o tra in I.' i 
unei ccliipț prea hol nil • pentru 
a obliiie vi' toi i.i Nic i li.ii i lin 
Con .l.intine .: u, in n. nu .< cla- 
linal-c Se ișlept.i o mobili/n c 
totala după pauza, d ir i ev irim. n- 
liij nu se piorbii? 'i cei r n e vir 
in r.c >mt tot p rol r..ti i. I.i un 
l.iull i| lui Nec it.iI.i, ,e moirli 
•o» itnra libei ,j direct < zidul
.1 . iz.l <|:'.'"CtU'>» i ;i. e| i-i M h ii, 
d ii ’i) in, înscrie 1 ulgi-i â'<>r y 
<’ c ii* e ' c I- i sui prim; pe 
1 »oi it i, de altl'.'l .in-:m cil . ii c a 
I ' -ui <■ i mul i nu la pt opin ' ii 
ingi i joi ato.,re. Dar .,;>ăr m i (arc 
a rin greul, m ii c> b-.iz.i ti-
'Ir O dată in m n. 73. • ind a

* 1 -n■ .!al ■.it,ii iția in 11 <i a J i n 
ici' .i, tolu-.i. g'ilii| a fn-l v.ilidil 
rle '"ntral, iar l,i numai doua m- 
liub a in ris ,i golul p i: ti, 
ultimul toi I»1 imului linei .0- 

perficialiiuți in joc a liniei de 
mijloc, care n-a mur respectat 
sarcinile colective și individuale. 
Ocaziile lui Florescu și Matulo 
nu au avut darul decît de a con
firma slăbiciun le și a întări con
vingerea că în teren nu se cî.ș- 
tigă niciodată fură luptă și mai 
ales fără duru >c. Carențele, din
colo de ftiloiuj fizic, sînt mai 
mult de ordin psihic, pe plan 
moral-voiiliv’, de fapt cea mai 
gravă boală a fotbalului româ
nesc.

UN SEMNAL. DE ALARMĂ

MINERUL LUPENI — CON
STRUCTORUL CRAfOVA 3—2 
(1—0). Nu știm care au losl. mo
tivele unei evoluții sub așteptări 
a echipei minei ilor din Lupeni, 
care puteau compromite meciul 
prin atitudinea de „noncombaf" 
ce s-a văzut la întreaga echipă. 
Adversarii nu pot fi invocați, 
pentru că jocul lor nu a pus în 
pericol rezultatul, ci numai cnm- 
porta’-ea lamentabila a gazdelor 
a făcut să se alungă, în min. 82, 
la un scor nedorit, acel 2—2. ce 
a creat tensiune in teren și in 
tribune. O întreagă primă repri
ză s-a furat fără orizont și vi
goare, Tudorache și Krautil pi«-r- 
<tndu-sc in anonimatul întregii 
echipe, iar centralii Codesco și 
Airtic au fost sub valoarea lor. 
doar Col mag mai adueiml a lup
tător atașat echipei. Ocaziile de 
a marca au fost puține. T'ngu- 
roann a trimis două șuturi pe 
lincă. Păuna unul razant cu bara 
și nici indirecta din Hm cu toata 
echipa adversa pe linia porții nu 
a putut fi friic ti ficat a. Primul 
gol se in crie in min. 45, dc Biă- 
nrțiu. după ce Păuna a plecat 
4lintr-un posibil ols.ii I și avân
tului minim al reprizei se credea 
a fi un punct de plecare pen
tru o evoluție onorabila in par- 
V a a doua. Golul dm imn. 3H ai 
aceluia i Brunețiu — o acțiune 
pe cont propriii finalizata piTO- 
Ir-uii șut .svc p sub portar a 
m.u descr. ții liunțile, m.u ides 
ca era 2—0. D.ir oaspeții găsesc 
teren propice pentru i egala și 
in min. v.i li 2—1, antogiil
B..nu țiu, Li șutul puternic al lui 
Popa și in zice minute mm în
scriu un gol prin Cristi...cu, care 
depășește întreaga apărare, punc- 
tuid ca la antren iment. Alei ml 
ajungi- pe muchie de cuțit. Elevii 
lui Nicolac Z.imlir, cu șase tifu- 
l.u i nb virst.i, palm de 17 .ani, 
unu! dc IH, unul de 19 ani, voi 
zburda pui și simplu, ci'-in 1 <•- 
moții iiii'-i i> lenți- ce nu u vc- 
ni-.a sa-și creadă ochilor. Și daca 
im I iul se UUCi-J spi c un e;;ll, 
arbitrul il" centru Kop.ai z .acor
da, cu destula ușiii nț i. o luvitu- 
la de l i II m gaz I. lor, i.iie o 
ti .iiisfm mă i li petru minute îna
inte de linal pian același l’au- 
in-țiu, i a ( nmpm indii-și gri jc.al1 i,

AII ( II I. R \ I \RII.OR

MINI-lIU I. I I.CAN — PE
1 1(01.' I. CARBUNEȘI I 2 <1
(I—U). O partida dominată l.i 
lo.ne capitnli-li- de Iman ilia pre- 
)i..itit i di- (’.itiiți. (aic i .i suptr.
n Iv • r ai ni l.a un pri-sinț: loial 

?i 1 -a oblig il '-a i '(l(./e. Uit tizii- 
i it și psilni- nelâsmdii-i mia o

■ ur a <l'- a pune mă. ai o < lip i 
l,i îndoi,da Vnlmii. Un Voii'U, 
Sloi,m. Topor iii mai i lorma. 
i-.i l<-|i■ ■ Ic .clii I i oi’i11 cln.ii In
imn. 2. A'unri, Slrînn. plci.it iii- 
tr-o ou a ii-ez'-itibd.i, a pătruns 
piua la ro.liil ' rcimliii, Hi nud" 
a ci nlial. H. j.in a prelual |)e 
piepl și cu numi ,i tino . pu
ici mc jn colini i| m dl <-,apt i I n- 

cind inutilă intervenția ultimului 
apărător. Dar, din păcate, scorul 
va rămine acesta în prima par
te, pentru că Topor va rata louă 
ocazii clare, Bclan una, facind - 
ca oaspeții să plece la cabină cu ) 
un handicap de numai un gol.

Partea a doua va avea același 
sens, adică joc la discreția echi
pei lui Dorosz, care s-a avîntat 
in ,<t ic, făcînd alături dc Szora- 
di, Stanc-iu și Izsak destule in
cursiuni, ce au semănat panică 
in careul linei echipe ce s-a ex
primat destul de puțin, dar lup- 
tînd mult pentru menținerea li
nei diferențe minime pe tabela 
de marcaj. Totu?i, unsprezecelc 
vnleănean va înscrie și golul 
doi, în min. 75, prin tandemul 
Stolan — Voirii, de care se lc,i- 
ga niulle reușite. Aceeași cursă 
Stoian, centrare pe jos și venit 
ia intilnire Voicu, reia direct in 
poarta, gol de kinogram.., 2—0 și 
partida place. Ocaziile lui Tflpor 
și Bi-jan lamin in istoricul jocu 
lui, pentru că nici Pricop și 
Barbu ce i-au înlocuit nu vor a- 
duce nimic nou pe tabelj de 
marcaj și o victorie Iu acest scor 
mulțumește in final echipa ce a 
ir ji, j r.it.it, dar u și marcat

ii » i \ri st sri \h \rl

Nu dc puține ori sfinn.ilatH iii 
paguiiu ziarului nostru, cum, de 
ultfel, destule publicații o nui 
lai și in speță i-ele de speciali
tate, d< pre jtiutei ile unor mbitri 
de tolbal d' la litera regulann n- 
lului. Aceștia iși vjku jiuamm- 
tlil fața <b- ide\i dg fUir-play, 

< onduetnd partide doar in scopul 
mistificării i ezultutelur, umbrind 
etica spoi tiv > și denutniind id cu 
de sport. I n coz d' osebit s-u 
petrecut la meciul de fotbal din 
divizia C. iulie c lupele AS Dro- 
beta l'r. S v -rin — Minerul Lu
peni, r /uitat 2 — 1, pe cate l-anv 
sc’ninulul și noi in data de 3 oc
tombrie 1'91, m pagina sporii'a. 
fntlebum utunci ce paiere -uc 
observ aloi ni ledeial. Ei. bine, 

raportul observatorului Ivdt-iaJ 
a (o-,t corci t, iar comisia ib- dis
ciplina, liiimt in di zbatere gra- 
wIl' greșeli de arbitraj ale con- 
ducaloi ului jocului, Ion Dorgoșan, 
din Lugoj, |-,i găsii vinov it, us- 
pendmdu-l nu m ii puțin de I I 
etape Și plinind Iu îndoiala evo
luțiile silo viitoare, lată ca un 
ri’/ullat v icial compiomite uneori 
o cai icra, i ir ș oprește echipe 
„la un tailm depușii,", fiind „la 
numi'- unoi i du nenumm.lt ori 
partide înlregi Și d.ic.fi podi ,i|>S'i 
i ste i’Xempl iia, rezultatul d n 
tcri'ii înmine l.ivorabii s.m di l.i- 
vor.diil ijni-ia dintre (-oinlint -ntc

l’o.Ue 'om alia șl di- pie r >- 
portul ol) ia iloi ulm leder.il pi i- 
ritor l.( mei iul l'M Timi-o, i — 
lini, care crci-b-m < u a ivut n- 
iii-'.-ra in el. Nu pcnliu a siliim- 
ba (-11111) .i i eziill.ilul, ii p -ni ■ u ,'i 
s himl>,i iii -nlalitatca celor (ari
nii pro»’.'< i a, pisc tivind dom 
caria,i gazdelor, (a singura I ița 
a ri--.ml.imeiii'iltii.

1 ) ut Ind | »• ( illo.il "lc 1 MT-
ului d'-spie nian,'-i i ‘ie ll Ol 1 1 .1 i
.1141 tn-.l ai. i <-..iți de MII .mu ii.
.11 liill II r pui la glll| ) .ui- p nuni
dre.ipl.i tlll C | O i |s pi.i.d1 1 I1IIOI
,i ..-meu ■ i. I.ipl< . Nu ,.i . i devnii-
pil ,il i.uin -le d,i| ț IfM' « nlit i ic

inul: li 1 rin. Illl-ei ■ .1 iliim. 1 a .
imit am fo-l 1 bm i .iț, in ol ml

■ i pol 1 lți . .11 II 11.

Ludovic Pop —Minerul Vulcan 
primul loc in Europa

ln perioada 3—5 octombrie 
1991, la Bratislava — Cehoslova
cia, s-a desfășurat Cupa Mondi
ală la popice. Jucătorul român 
I udovic Bop, component de bază 
al echipei Minerul Vulcan, par- 
ticipind cu formația R 'mâmei la 
această prestigioasă competiție, 
a reușit să se claseze la indivi
dual pe primul loc. din cei 90 
de concurenți prezenți. și să fie 
declarat cel mai bun popicar al 
competiției. Rezultatele sale se 
înscriu pe linia superioară a evo
luției echipei Minerul Vulcan, o 
autentică viitoare campioană, la 
care reputatul sportiv contribuie 
cu talent și seriozitate, pentru 
prestigiul popicelor din Valea 
Jiului in general, a formației Mi
nerul Vulcan în special, al cărei 
component este din acest an corn- 
petițional, reprezentincl de fapt 
chiar sectorul X al exploatării 
miniere, unde sprijinul pentru 
de-ăvirsirea măiestriei lui spor
tive este total și pentru care 
factorii de decizie merită toată 
admirația.

Eclicitirri I.udovic Pop, repre

1 O1BAL, DJA 1Z.L.A C, SERIzî a IX a
KEZLL1A1E 1DIN1CE ; SL’CPL Craiovu — Parmgui PetrRa 

Lunea 2—0, Minerul Vulcan — Petrolul Cârbuneșll 2—0, Diema 
Orșova — Autobuzul Craiova 4—0, Minerul Malasari — Petrol’») 
Stoinj 6—0, Minerul Uricani — Minerul Moliu 2—1, Petioluj 'l’i- 
cl'.-ni AS l’aiușciii 4—0, Minerul Lupeni •— Constructorul Cr.i- 
iu\a 3—2, Pandurii Tg. Jiu — AS. Tr. Severin 3-4»

CLASAMENT! I

l’aiiduru Tg. Jiu, AS l’.uoșeni — Mincrui Lupeni. Minerul Motru 
— Petrolul Ții Icni, Minerul Matăsari — Minerul (n icani, INfirelul 
Caibuiicști — Dierna Orșova, Paringul Petnla Lonea — Minerul 
\ ulcan, AS l)r. Tr. Severin — SUCIT Cidiova, Pdiolui Stoina — 
z\ulobuzul Craiova, o-

1.
o.

Pandurii Tg. Jiu 
Petrolul Țiclcnj

0
6 3

4
2

1
1

i rz— 3 y
13— 3 8

3. Minerul Mătăsuri b 4 0 2 12— 8 S
1. Minerul Lupcrn t 3 1 2 14—je 7
a. AS PuroșcUi 6 3 1 1 8— 8 7
6. Minerul Vulcan 5 3 0 2 H— 5 6
Ț Dierna Orșova 6 3 0 3 12—IU 6
H. A S. Dtobeta l'i Sevo. m 6 3 U 3 11—10 6
9. •SUCIT (i-aiov.i 6 3 U 3 8—12 6

19. Minerul l licaiij 6 3 0 3 7—11 6
1 1. Pelroiul S'.oina 6 3 0 3 7—1* •
12. Paringul Petrila 1 .un a 6 2 1 3 5— 9 5
13 Petrolul (’ăibuin-ști 6 2 1 3 •j—n 5
11. Minerul Motru b 2 0 4 9—10 4
1>. Constructorul Ci.mjv.i li 1 2 3 9—îl 4
Ir Autobuzul Craiov.i 5 0 1 4 4-14 I

El'APA ATirOAHE (12 ou l'.’Jl) : Construelo 1) Ciaiova —

Campionatul județean de fotbal
REZULTATEI E ETAPEI A VI-A : Ulil.iiul P li-e. ,j _ Mi 

’ iu Ghelari 3—1; Jiul Petrdn — Minerul ieliuc 0—l Minerul
C'(i1e| — MetaJojil.islica Orăști,>.- 2—2 ; Tractorul B.uașii — EGUL
Util an 2—1 ; Metalul Criscior — Construi toi ul Hunei loara 2 — 2
Mim-rul zAninoasa — Mim-rul Valea de Bitui j o ; P.tvior Oraș-
»i — Iî;<pid Triaj 1—0; Minerul Bâlbateni —

(.' 1. .1 ,S 4 Aî E N T l-' /
Voința Li.id 1-_2

1. Minerul Aninoasa b 6 0 0 1.4- l 12
2. Mi-laloplasl ica ()i .rd u- 6 ă 1 0 2» fi ( 1
.1. Mim-ml Ci-itcj G .1 2 1 17— H h
1. Minerul Bai batem b ■1 1) 2 fr-- 8 1,

('on îmi torul 1 Imiedo.ii ,i ti 3 1 2 24— 9 7
6. Minerul Valea d Br.i’i G .. 1 2 ib— :i 7
7. Voința Brad C> 3 0 • > 13—13 »i
It. Minerul Ghelari fi 3 0 3 12—13 6 

fi9. Uavior Orășlie f> .1 0 .1 'I 12

10. Metalul Criscior 5 2 1 2 1 1— 6 ;»

11. Minerul Tcliui 6 2 0 1 6- -!t) 4
12. EG(T C'tilan r> 2 0 1 8—19 4

13. Trai toi ul Bâi.i ti 6 2 (» ♦ 7—31 4

1 1. l’.ipul Tri.ij 5 1 0 4 3-H 2
lâ. Jiul Potrila G 1 0 5 7—18 2

P>. t 11 l.i Ini Petru ..un 6- 1 1) 5 10-23 2
El APA VIITOARE: !t.-i|-i ■ i Ti ia) — Util. ilul Petroșani; Vo

inț.i Mim-mi Brad — l-.ivior Oraștic; Minerul Valea de Brazi 
Mmcml II,-ii bafi-nl ; Constructorul Hunedoara — Minerul Ani- 
ivia .i ; Etici, ('.II,in — M'-I.dul Criscior ; Mel.doplastica Or.nștic

Tractorul Bn.-iști . Mini-iul l'ilnii- — Mim-rul (VitcJ; Mmm
(llli'l.’ll i — Jiul P, 11 il.i.

zentant al minerilor, car€ ai a- 
'dus faimă României, te 'Beeastâ 
unică și valoroasă întrecere în
tre națiuni !

Învinșii săi se numesc Galja- 
nici Vladimir (Croația), Meisncr 
XlauM (Germania), Lupei Hu- 
bert (Austria), Mosnh Vlastav 
(Cehoslovacia) cte., jucAld 1 de 
mare calibru mondial.

■țV
Sindicatul liber al E. tot Vul

can organizează, înccpînd de 
marți, 15 octombrie. Cupa de 
toamnă la popice între sectoare, 
eu sportivi nelegitimați. Este o 
acțiune de mare emulație in rin- 
dul pasionalilor acestui sport, 
care își pot încerca deprinderile 
în mod organizat, oferindu-li-se 
cîștigătorilor mari premii- atit de 
către organizatori eît și de fir
ma Portase SRL. Se vor acorda 
deci atît cîștigătorilor pe echipe 
eît și individual aceste stimu
lente. dar marele cîștig esie pe
trecerea timpului liber fn Între
ceri sportive, singurele care dau 
valoarea mora’ă a indtvMiri’il în 
lupta pașnica cu '.'menii săi.

plci.it
r.it.it
nenumm.lt
d.ic.fi
leder.il
illo.il


ZORI NOI MIERCURI, 9 OCTOMHRI

MII.IR I R1
9 octombrie 1991

10.00 Actualități.
10.20 6alendarul zilei.
10.30 Film serial.

Ultimul meu vis va fi pen
tru line !

11.30 Super Channel.
12.30 Ora de muzică.
13.30 Virsta a treia.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Festivalul internațional de 

, folclor „Cîntecele munți
lor", Sibiu '91.

14.50 S.O.S. Natura!
15.20 «Xvanpremieră.
15.30 Pn universitana.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Muzica pentru toți.
16.50 Tragerea Pronoexpres. 
17,00 Știri.
17,05 Rezonanțe românești.
17.30 15, 16, 17, 18.

l'rci»ramui IV
17,55 Rubgy. România — Cana

da, in cadrul Cupei mon
diale.

19,3.5 Desene animate
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Studioul economic.
21,10 Film serial.

La Camnrra.
Ultimul episod.

22.15 Universul cunoașterii.
23,00 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.35 Pro-musica.

JOI
10 octombrie 1991

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Super Channel.
12.30 Ora de muzică.
13.30 Oameni de lingă noi.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Teleșcoalâ.

14,o5 Fotbal ; Rapid — Electro- 
putere Sraiova.

16,50 Muzica pentru toți.
17,00 Știri.
17,05 Forum.
17.35 Teie-diseul muzicii popu

lare.
17.55 \ listele peliculei.
18,40 Reporter ’91. UNESCO.
19,05 Serial științific.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Spoit.
20,45 Studioul economic.
21,10 Film serial. >«.

Dallas.
Episodul 64.

22,15 In fața națiunii.
23,00 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.35 Stadion.

In chioșcurile noastre, cartea anului:

HOROSCOP

AJUTÂ-ȚI DESTINUL
• O carte pentru tineri și tinere, pentru ,,descoperirea" 

anticipată a viitorului !

• Csu numai 75 de lei puteți intra in posesia unei lec
turi interesante, originale, captivante!

• Cartea cuprinde noutăți relevante despre zodiacul 
tuturor!

HOROSCOP
BALANȚA

(22 septembrie — 21 octombrie) 
Sinteți prins(ă) pe picior gre

șit. Mutați piciorul!

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Companie gălăgioasă. In final, 
▼eți participa la un duel pentru 
Intîictate.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Toate vi se trag de la ceva 
„de dulce", luat în exces.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

CU PRILEJUL zilei de naștere a domnișoarei Terlieș Lumi
nița, la împlinirea frumoasei vîrste de 18 «ni, pe aceasta cale îi 
adresez călduroase felicitări, sănătate, multe bucurii și fericire, 
succes in viață și tradiționalul „La mulți ani !“. George. (3164).

VIN ZĂRI

ViND BMW 1 600 și Trabant 601S, 1980. PeLroșani, telefon 
43130. (3172).

ViND casă cu trei camere, grădină marc. Cimpa, strada Bur- 
dești, nr. 78, familia Ghimpe. (3173).

VIND Volvo, stare excepționala și CEC înscriere Dacia, 1989. 
Telefon 43340. (3176)

PIERDERI

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Veste de ciștig — blocat însă 
la un nivel intermediar...

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Veți avea ceea ce nu v-ați 
dorit niciodată; o clipă de sin
gurătate.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Idcea una rupturi vă doare, 
deși afișați aerul unei hotărîri 
definitive.

IIERHIG
(21 martie — 20 aprilie)

Dacă n-aveți datorii, nu faceți!

_ t , TAUR
< (21 aprilie — 21 mai)

G zi în care răbdarea vă e 
pusă la grea încercare.

Gemeni
(22 mai — 21 iunie)

Aroganța dv. ocazională nu 
trece neobservată.

PIERDUT adeverință MME pe numele Torga Adriana, elibe
rată dc CMVJ. O declar nulă. (3161).

■PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Pieda Ana Maria, 
eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3165).

PIERDUT legitimație periodice pe numele Enoitt Ghcorghe, 
eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3177).

PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice nr. 8545, elibe
rate de U. T- Petroșani. Le declar nule. (3181).

PIERDUT contract închiriere pe numele Perdun Pavel Con
stantin, eliberat de EGGL Petroșani. 11 declar nul. (3183).

PIERDUT permis călătorie, legitimație serviciu și abonament 
CFR, pe numele Ungureanu Neculai, eliberate de Regionala fie 
Căi Ferate Timișoara. Le declar nule. (3171).

SCHIMBURI DE IOTI INI A

SCHIMB apartament, două camere, strada Șt. O. Tosif, nr. 
6/34, cu apartament, trei camere. Ofer recompensă. Telefon 43802, 
după ora 17. (3157).

SCHIMB casa colonie cu apartament 2—3 camere, strada Îm
păratul Traian, nr. 14/2, după ora 15. (3163).

SCHIMB casa colonie, două camere, bucătărie, cainară, baie, 
cu apartament 2—3 camere, exclus Aeroport, strada Micu Klein, 
56/1, după ora 16. (3175).

SCHIMB apartament, doua camere, Lupeni, strada Barbăleni, 
bloc 26B/18, cu similar Vulcan, etaj I sau II. (3180).

DIVERSE
CLUBUL copiilor Petroșani înscrie, prin selecție, elevi (școli 

generale și licee) la cercul dc muz. â ușoară (chitare solo, armo
nie, ba-, baterie, orgă și vocal). (3182).

SOCIETATE PARTICULARA ANGAJEAZĂ:

• adori, lăcătuși pentru confecții metalice ;

RÂG.C.L Petroșani—Aninoasa
anunță scoaterea la 

CONCURS

în data de 11 octombrie 1991, ora 10, a postului de

CONT ABIL ȘEF

Condițiile de înscriere la concurs și încadrare pe post 

sînt cele prevăzute de legislația in vigoare — studii supe

rioare și de preferință bărbat.

Relații .suplimentare și înscrierea la concurs, pînă în 

data de 11 octtfnibrie 1991, Ia Serviciul Personal, telefon 
41920, 41921, 42293 interior 16.

LICITAȚIE PUBLICĂ
Firma \ \NCUP — LET — SRL, organizează simbătă, 

12 octombrie 1991, ora 15, la Casa de cultură Petroșani, 
licitație publică cu următoarele obiecte:

—• Pianină „Fockluises Einc“ medaliată la Paris și 
Lyoif; seria 602

Preț pornire 130 000 lei 

medalion din aur, vechime 2500 ani
î ■' 120 000 lei
•■Vt—

— Monedă din aur apărută 1538 Ungaria
? 50 000 lei

' —- Armonică „VVetmester** cu două registre, stare bună
* 25 000 lei

•— 100 discuri Eleclrecord $ 1 i
3 000 Ici

— Radio „Bucium** cu piknp

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

■Te 6 000 lei
— Colecție ,,România Pitorească** <le la apariție

7 000 lei
Primim oferte piuă in ziua licitației la telefon 41970.

Se preconizează înghețarea 
nor relații exti «profesionale 
exf raconjugale — pînă la 
ordine

s

u
Și 

noi

LEIJ
i (23 iulie — 22 august) 

: *-7 >
ăTu spuneți tot ce știți, primu

lui venit! Cine vine la urmă 
merită mai mult..

r’ FECIOARA
(21 augost — 21 septembrie)

4P •*
• Veți plînge șl Veți ierta o ră
tăcire de moment..,I

Intrarea generală 50 lei. Obiectele se aduc la sală sîmbătă, 
la ora 12. (3171).

I I-. iiiihn erate anunțăm trecerea 111 neființă a 
minunat soț, lată, soci u, tulnic și străbunic 

III XI V V IORI I.
avea lo< astăzi, or,i I l.'KI, de la domiciliu, 
odihnească iii pace! (tl 70)

Vei râmnic mei cu 
InmorminlariM — Joi, 

<lin slrada Darăn'ești, iii-, 2 1. (3181).

\ AR TOI’ AVRAM
111 sufletele noastre.

UI octombrie, ora 15.31),

J
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Banca Română de Dezvoltare
I II I VI. \ PI I ROȘANI

angajează urgent :

— jurist

Relații la telefon 1123 I sau 13235,

secretariat 1 41662. scc|H 1 0663, 42164
X Tel 41365.


