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Doi frați vitregi
Disputele din sfera înaltă a 

politicului se accentuează. Se fac 
promisiuni postelectorale. Se fao 
și se desfac coaliții discrete și 
peste toate acestea se emit pre- 
tenții. Sînt avansate concluzii 
bazate pe simple socoteli statis
tice. Atrage atenția maniera de

c a elabora un calcul care tre
ji buie să răspundă unui rezultat 
b dinainte dorit. Corespondentul 

concret al acestui calcul invers, 
justificativ, îl 
prezidențial al 
din cele două

8 lativului. Miza 
? rită să încerci

constituie fotoliul 
uneia sau alteia 
camere ale legis- 
e mare și me- 

orice alianță pî-

I
rild ou lli'vCiLl UHtc ciiiuiiyu pi

nă cînd treci puntea. Chiar da-
__ .1__ *______ x î~ fnrîn fața 

fumul 
stadioa- 
risipirea
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Te scena Teatrului „l.D. Sirbu" s-au executat, in onoarea 
delegației din Belluno — Italia, ți Hotărî. Amănunte in ziarul 
nostru de miine. Foto: Ștefan CIMPOI

Minerii
c u

Maxima
zilei

Natura a hotărit ca iluziile să 
fie comune înțelepților și nebu
nilor, pentru ca cei dinții să nu 
fie prea nenorociți din pricina 
înțelepciunii lor.

CIIAMFORT

că alianța se destramă 
proximelor interese, ca 
petardelor aruncate pe 
nele de fotbal. După 
fumului rămîne însă, pentru un 
timp, mirosul înnecăcios al com

poziției. Aidoma gustului a- 
mar...

Pretenția celor două forma- 
| țiuni politice — FSN și CDR — 
(la fotoliul prezidențial al Came

rei deputaților este nejustificată, 
din simplul motiv că ele nu au 

Icîștigat alegerile, Dacă totuși, o 
poziție privilegiată e cerută prin 
socoteli aritmetice, corect ar fi 

Isă fie luate in calcul toate date
le problemei. Oricum, FSN șl 
CDR nu reprezintă o majoritate 

{parlamentară decît atunci cînd 
la numărătoare nu mai partici
pă și celelalte partide.

1 Se fac deci calcule, se emit 
S pretenții. Miza e mare și lucru- 
ț rile sînt încurcate „pînă la sfinți" 
| de metodologia alegerilor. Mal 
• intîi sînt aleși cei doi președinți 
Ial camerelor și abia pe urmă 

va fi constituit guvernul. In a-

ceste condiții, promisiunile 
tendentelor la un fotoliu de 
ședințe, cum că vor sprijini gu
vernul nu rămîn decit ceea ce 

sînt, adică simple promisiuni post- 
electorale.

Disputele sînt în toi Nimeni 
nu tărăgănează mersul lucrurilor. 
Parlamentarii zic că se grăbesc. 
Dar noi zicem că se grăbesc în
cet. Ar trebui poate să. mai ape
se pe accelerator. Țara așteaptă 
încă unele legi care să facă or
dine cu dezordinea. Iarna se a- 
propie îngrijorător și nu se cade 
ca grija celor aleși să fie îndrep
tată mai mult spre căldura 
fotoliu parlamentar 
căldura noastră din 
Constituirea noului 
trebuie tărăgănată, 
mînțârile de primăvară vor 
făcute ca acelea de toamnă, adi
că fără un ministru al agricultu
rii. Și nu e posibil așa ceva, ar 
fi o greșeală politică, un caz unic 
în viața 
fără un 
Și nu e 
greșeală 
viața țăranului nostru, care 
atît de atent la indicații și m.‘ 
reu copleșit 
Agricultura 
riu, miza e 
ne privește, 
din urnă nu lese cine 
Cum ne-ar certa și de data aceas
ta dacă fotoliile prezidențiale ale 
Parlamentului nu ar fi bine îm
părțite — unul mie, unul ție — 
să fie pe placul tuturor, al pu
terii, al opoziției, cei doi frați 
vitregi ai democrației.
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Certificatele
A mai rămas exact o lună de zile pînă cînd 

expiră termenul stabilit de Guvern, pentru dis
tribuirea certificatelor de proprietate tuturor 
cetățenilor României care au împlinit vlrsta de 
18 ani. Așa cum se cunoaște. In municipiul 
nostru, prin grija primăriilor au fost înființate 
și funcționează numeroase centre de distribuire 
a acestor certificate, tocmai pentru a evita aglo
merația și a veni In sprijinul oamenilor, 
din păcate, o mare parte a cetățenilor ce 
dreptul de a primi astfel de certificate de 
prietate nu s-au prezentat să șl le ridice.

englezi
minerii

Dar, 
au 

pro- 
La

guvernu- 
minerit, 
proteste 
Londra.

Cu vreo două săptămtnl Înain
tea cunoscutei decizii a 
lui englez referitor La 
care a fost urmată de 
ale minerilor veniți la
la Timișoara avusese ioc o con
sfătuire, Inițiată de patronatul 
minier din România, cu privire 
la construcția de utilaj minier. 
Și pentru ca dimensiunile impa
sului să fie lipsite de orice echi
voc s-a făcut o punte imaginară, 
susținută de date economico-fi- 
n.inciare, Intre trecut ți prezent, 
conturindu-se ți viitorul. Că fa
bricanții de utilaj minier, odi
nioară prosperi, se zbat, acum, 
în greutăți, din care nu știu cum 
si cind vor ieși, nu mal este un 
secret deoarece nu doar ei se a- 
flă intr-o atare stare cvasifali- 
nvntară. Nici mineritul nu este 
> 'Uit de griji.

in situația actuală, clnd s-a 
rl minuat, aproape pînă ia dispa
ri! ie. cererea internă 
numere, fabricanții au
două posibilități : ori se 
U-ază rapid către d'-bușce

ne, orj
potrivit 
alternativă este mal ademenitoa
re pentru fabricanți de prestigiu, 
așa cum est# o firmă din nordul

diversifică producția
Prima

îți
cererilor pieții.

de

unui 
decit spre 

apartamente, 
guvern nu 
altfel însă

ți

țăranului nostru, adică 
ministru al agriculturii, 
posibil așa ceva, ar fi o 
politică, un caz unic în 

e
*_ 

de sprijin superior, 
așteaptă un nou pa
și aici mare, Europa 
ne mai ceartă cînd 

trebuie.

l

I
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Ion MUSTAȚA

vă așteaptă !
fiecare centru de distribuire, cam o mie de ce
tățeni se lasă așteptați să-și intre în drepturile 
de proprietar in mod gratuit. La rugămintea 
celor ce distribuie aceste certificate facem un 
nou apel către cetățenii ce nu și-au ridicat 
ceste certificate să se prezinte la centrele 
care sînt arondați, deoarece acestea se mal 
tribuie doar pînă la data de 27 noiembrie 
dată limită, dupi care această acțiune se
clară Încheiată, iar cei ce nu au intrat în pose- 
ria certificatelor rămîn fără dreptul de a fi pro
prietari asupra unei părți din avuția națională.

(G.C.)

a- 
la 

dis- 
a.c., 
de-

nu seamana
romani

economică accentuată ți de un 
blocaj financiar din care ie» cu 
eforturi marj șl mult consum 
de timp ți energie ce s-ar cuveni 
îndreptate către triada aprovl-

Întinse 
dispare 

economi- 
aduce ți

managerială

I

Alternative economice
țării. Manageri iscusiți au intrat 

con- 
efect 

ro-

In Ucraina și au stabilit 
tracte avantajoase Insă cu 
de bumerang in mineritul 
mâncsc. Ca In multe alte dome
nii ți aici funcționează sistem il 
barter care nu este altceva de
cit un troc modern. Așadar fir
ma va livra utilaj minier, iar 
ucrainlenii vor plăti cu . cărbu
ne. Șj efectele asupra mineritu
lui românesc nu se vor lăsa aș
teptate prea mult, așa cum au 
•ți spus. îngrijorați, chiar repre
zentanți ai serioasei ți competi
tivei firme. Coi care produc uti
laje miniere se află intr-o criză

zionare, producție, vlnzare. 
cum 
rece 
zări occidentale, spre alți furni
zori, nu se mai văd fabricanții 
noștri.

In această fază In care se află 
economia liberă, la noi. Îmi spu
nea o sursă care a fost la numi
ta consfătuire, sînt multe posibi
lități de a lovi in economia ro
mânească ce Iși revine anevoios 
la starea de echilibru. Se zice, 
nu bag mina In foc, că o licita
ție organizată de Regia Autono
mă a Lignitului din Gorj a fost 
ciștigatu de coreeni (din sud, e-

91 
nu se vînd utilajele, deoa- 
mineritul privește către

vident). Multe cariere, 
pe mari suprafețe, vor 
din motiva de eficiență 
că. Cine știe, poate vor 
o altă prospețime
ți, in mod sigur, mai multă con
siderație pentru ordine ți pro
ductivitate.

Recenta hotărlre guvernamen
tală prin care s-a dublat, ca ur
mare a raportului leu-dolar, pre
țul carburanților demonstrează 
că trecem de la sentimentalismul 
nostru tradițional la principiile 
aspre ale economiei libere. In 
care omul e apreciat după con
tribuția lui directă la funcționa
rea sănătoasă a mecanismului so
cial care deocamdată e

Așadar, trecutul ii știm, 
zentul ii observăm șl il 
iar viitorul? Un răspuns 
nu l-a găsit patronatul 
Întrunit la Timișoara.

bolnav.
pre- 

simțim, 
valabil 
minier

Tiberiu SI’ATARU
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Vindem toate 
astea, care oricum 
sînt de folos, ți mai 
viețuim o vreme...

ustensilele 
nu ne mai 

supra-

Desen de Robert lll'MEL
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Democrație, libertate, La va e, toboganul scumpirilor!
putere

Alege» ,1c s-au încheiat. In ur
ma lor rămîne obișnuita agitație 
pustei» ctorală care gravitează 
in jurul puterii. A puterii ca 
noțiune politica centrală și a 
puterii înțeleasă ca persoană 
(persoane) care au avut șansa sa 
acccadă la ca.

Ce i ste puterea? Cine este și 
ce rol arc ea? Sînt întrebări fi
rești in aceste momente la 
de încărcate emoțional ca 
consacrate special actului 
toral. Tentația de a elucida 
canismul prin care puterea 
te oferi oamenilor gradul de li
bertate sporit la care aspiră fie
care dintre ei in parte și colec
tivitatea 
mire.
■ lecărtna 
spre un 
întreaga 
rentă contradicție care necesită 
explicarea legăturilor intre de
mocrație — libertate — putere. 
Astfel, ca toți cetățenii să poată 
înțelege MBrcinile statului de 
drept, obligațiile puterii dar și 
limitele democrației.

Istoria se scrie prin oameni, 
oamenii sint, in același timp si 
părinții și copiii istoriei, și auto
rii și personajele ei. Realitatea 
istorică trebuie privită curajos 
in față pentru că numai înăun
trul ei ne putem lăfăi în liber
tatea ebibzuințel noastre. Ce tre
buie sa facem să avem deplina 
senzațic a libertății ? Dis
putele in pl inul reflecției filozo
fice, soc.ale, politice, asupra a- 
cestui important context conti
nuă și azi. Dar în epoca actuală, 
decantarea punctelor de v. dere. 
viabile devine o necesitate im
perioasă pentru că raportul in
divid — soci< tate — putere tre
buie obligatoriu explicitat și a- 
ceasta explicitare trebuie să por
nească de la societate la individ 
Aceasta nu doar p< nt.ru Cu in
dividul izolat e*-tc o abstracțiu
ne, ci pentru î realizarea liber
tății depline a individului se îm
plinește d >ar cu condiția accep
tării, resp i iăiii libertății socia
le — crea ce pentru mulți < st 
greu de în'.el- s; căci nu :-e 
pune cu ușmință logicii ..mple

fel 
cele 

elec- 
mc- 

poa-

in ansamblul său este 
,B i n e 1 e' sugerează 
lucrurj diferite, 
„bine" general 
societate. Este o

clar 
aspiră 

apa-

COMUNICAT
Comit tul -lire tor al Fi: I 

Sindicatului șoferilor V.ilca iu- 
lui anuța:

Majorări a prețului ■ arburanți- 
lor, urmărește ea s.,op falimen
tare.! întrepi inderilor de trans
port .-.-i 1T( ștcrca șomajului. Avind 
!n vedere aceste considerente, 
Sindicatul șoferilor din Româ
nia prin Filiala nr. U Valea Jiu
lui face apel către toate sindica
tele afiliate -au neafiliate să-și 
exprime poziția față de hțjtărîrea 
sindicatului șoferilor de a pro- 
'eda la forma extremă dc pro
test — greva generală.

Pentru 
pro-grevă generala, 
dicatului șoferilor Valea 
solicită din partea 

interesate întocmirea 
bele de adeziune la această for
ma de protest, ce vor fi depuse 
Ia s ■ d i u 1 f i 1 i :
tSC STARTRANS SA l’etrr 
slr Cuza Vodă nr. U). pini 
lirziu joi, 29 octombrie 
(*» 1.’.

fn prealabil, miercuri, 20 
tombi i< ora 15 |a ( asa do 
tura I tro.ani va avei loc 
întrunire a reprezentanților 
dii-alclnr 
flițiuiv 
manunl 
ralâ >e 
o dat .

a-și dovedi opțiuni.i 
Filiala sin- 

Jiului 
'-abdicatelor 
unor la-

19<i2,

oc- 
cul- 

o 
sin- 

intciesatc în această 
in scopul dt finifivării a- 
:'--r h gate de greva gene- 
urmează a se d< ■I.ira Ia 
uite rioară.

V ■ sile Bl I DIE,
I iilciiil Sindicalului șoferilor 

Volei .liului

venit ca un 
Prețurile la

trăznet 
benzină

ca paradoxul „liber- 
acceptarea legii'* sa 
fără reproș.

necesitatea 
tatca este 
funcționeze

J.J. Rousseau spunea: „Cind
fiecare face ce-j place, se face 
adesea ceea ce nu place altora" 
iar proverbul românesc exprimă 
mai concis această necesitate . 
„Ce ție nu-ți place, altuia nu-i 
face". A fi pe deplin liber în
seamnă deci a acționa în anumi
te limite in care societatea 
poată funcț ona normal. Să 
supunem legii nu echivalează cu 
a ne supune voinței subiective! 
Impunerea acesteia din urmă în 
dauna societății înseamnă auto
ritarism și toate consecințeli 
negative ce decurg din acesta 
Iar proaspetele democrații tre
buie să evite căderea într-o ex
tremă sau alta.

Orice stat de drept funcționea
ză pe baza respectării libertăți
lor și drepturilor cetățenești. Res
pectul și supunerea se acordă 
legilor .și mai puțin oamenilor. 
Puterea trebuie să fie garantul 
apărării drepturilor cetățenești, 
societatea trebuie să vegheze la 
controlul asupra puterii pentru 
a evita alunecarea spre totalita
rism, iar puterea trebuie să asi
gure cadrul unei funcționări per
fecte a sistemului legislativ. Sar
cina puterii este să explice oa
menilor soluțiile optime alese 
pentru exercitarea constrîngerii 
dar și limitele sale în asumarea 
unor responsabilități.

lua 1)EI XNU — l’etrila

să
ne

Vestea a 
din senin, 
și motorină s-au dublat. Preva- 
lîndu-se de dreptul de a emite 
ordonanțe, Guvernul Stolojan, 
care are zilele numărate pînă Ia 
formarea noului guvern, ne-a 
pus in fața unui fapt împlinit. 
Drept argumente, pentru justifi
carea noilor scumpiri, au 
invocate echilibrul nou 
leu și dolar, precum și 
deficit acumulat la nivelul rafi
năriilor, incapabile de a mai 
face față costurilor de produc
ție.

Dincolo de motivele invocate, 
se întrezărește certitudinea că 
este vorba doar de un început al 
alunecării la vale pe toboganul 
scumpirilor. Primele consecințe 
ale creșterii prețurilor la ben
zină și motorină vor fi, fără în
doială. ca verigile unui lanț de 
scumpiri al cărui capăt este greu 
de cunoscut. In structura pre
țului de cost al producției și 
serviciilor, prețul carburanților 
ocupă un loc important și o pon
dere mare. Transportul va fi cu 
mult mai scump nu numai pen
tru agenții comerciali, ci și pen
tru cetățenii care circulă cu mij
loacele de transport în comun 
sau cu autoturismul propriu. Ta- 
ximetriștii vor ridica, la rîndul 
lor prețurile. Sîntem, deci, la 
începutul unor noi majorări de 
prețuri. Fiindcă degenerarea ra
portului de schimb dintre leu și 
dolar va atrage în mod firesc alte 
și alte scumpiri la mărfuri și 
servicii. Ne așteptam la astfel 
de scumpiri după 1 noiembrie,

fost 
dintre 
gravul

dată pînă Ia care se mai prelun
gea termenul acordării unor sub
venții la citeva produse de ba
ză. Ne așteptam la scumpiri du
pă 1 ianuarie 1993 cînd se anun
ță liberalizarea totală a prețu- 
rirlor. Dar nimeni nu se aștepta 
acum, în prag de iarnă, la actua
lele creșteri de prețuri la carbu
ranți.

Pe de altă parte, etapele de 
creștere a prețurilor și de re-

starea 
națiunii1

ducere a subvențiilor erau înso
țite de negocieri prealabile cu 
sindicatele, pentru creșterea sa
lariilor, și de anunțarea unor 
indexări, care să facă suportabi
le cît de cît scumpirile. De da
ta asta, nu se spune nimic despre 
indexări sau de o eventuală creș
tere a salariilor. Acordarea unor 
facilități ,pe termen scurt, pînă 
la finele acestui an, posesorilor 
de autoturisme, prin sistemul de 
tichete de benzină, reprezintă un 
paleativ. S-a vorbit în neștire, 
mai ales în campania electorală, 
de necesitatea unor măsuri mai 
ferme de protecție socială. Dar 
cînd e vorba de a trece de la 
vorbe la fapte, se poartă altă

căciulă. Populația care formea
ză majoritatea și se află, după 
cum afirmă statisticile, oficiale, 
sub pragul unui trai decent, la 
limita sărăciei, a mai primit o 
lovitură dură, fiindcă ea suportă 
greul. In bugetul de familie a- 
tîrnă din ce în ce mai greu cos
turile pentru produsele 
tare și servicii. La care * 
gă acum și scumpirile 
sport. Este clar că ne 
nu numai o iarnă grea, 
începutul unei 
scumpiri fără precedent. Cit și 
pînă unde va putea să fie întin
să coarda scumpirilor? Care este 
pragul ce trebuie atins în ceea 
ce privește suportabilitatea din 
partea populației majoritare? Aș
teptăm o previzibilă reacție 
sindicatelor la noile scumpiri. In 
același timp. însă, va veni 
momentul adevărului, în care 
leșii națiunii, cei ce s-au bucurat 
de sufragiile populației în ale
geri trebuie să dea satisfacție. 
Programul electoral al Frontu
lui Democrat al Salvării Naționa. 
le a avut cîștig de cauză și cu
prinde o paletă largă de măsuri 
de protecție socială. Forțele po
litice reprezentate în Parlament, 
după consultările cu președintele 
țării, au ajuns la un fel de pact 
politic, cu termen limitat la un
an, încredințînd sarcina de a 

forma guvernul Frontului Demo
crat al Salvării Naționale. Nu ne 
rămîne decît să ne punem fira
vele speranțe în noul guvern, pen
tru eventuala și promisa schim
bare în bine.

Viorel STRAUȚ

alimen- 
se adau- 
la tran- 
așteaptâ 

. ci 
perioade

Și 
de

a

Și 
a-

Curiozitate a naturii
un

repor-
Lonca
Mărul 

se află

Imaginea dc Iuții, deși pare paradoxală, nu reprezintă 
k ginent al primăverii trecute. Ea este culeasă de unul din 
terii noști i acum o săptămînă și cc\a de undeva din zona 
și reprezintă nu altceva decit o creangă de mur înflorit, 
cu pricina, care 'înflorește în acest an pentru a doua oară,
pc t( renul familiei Boantă din Lonea și el (măiul) la fel ca toți 
ceilalți confrați ai lui a înflorit în această primăvară si a rodit. 
Dar, ca o curiozitate absoluta a naturii, mărul a înflorit pentru a 
doua oară, ofciind o priveliște de sci< ncc-ficllon, celor ce au avut 
curiozitatea să-l vadă la fața locului.

Cum cci qc au avut acest privilegiu. în mod sigur sînt mult 
m ii puțini, ne-am gîndil că nu c rău să oferim cititorilor noștri 
o asemenea imagine, ce trebuie -,ă i ci'uuoașlcm, nu o vedem In 
fiecare zi...

Gară, pe jumătate...
De un timp încoace, cetățenii 

care locuiesc in cartierul Aeroport 
din Petroșani beneficiază de a- 
vantajul haltei, unde opresc tre
nurile personale. Dar numai pe 
jumătate. Fiindcă trenurile vin 
și pleacă, dar casieria nu-i tot 
timpul deschisă. Urci în tren, de 
voie, de nevoie, și dacă nu ai 
bilet. Unii ajung la înțelegere cu 
nașu’ alții sînt taxați cu tarife 
sporite și amenzi. „Am fost dați 
jos din tren, în gara Valea Sa
dului. de către conductor, în
trucît nu.aveam bilete, eu și un 
coleg de' al meu", ne-a spus 
un pensionar, care locuiește în 
cartierul Aeroport și nu a accep
tat să-i fie publicat numele. „Noi 
am urcat in trenul de la ora 5 
dimineața, din halta de la Aero
port și nu ne-am cumpărat bile
le. deoarece casieria era închi-

să. Pe peron se aflau vreo 20 de 
oameni în aceeași situație, călă
torind spre Gorj. Degeaba am 
explicat noi conductorului că nu 
am avut de unde să luăm bilete, 
întrucît casieria era închisă. Că
lătorim destul de des spre Gorj, 
unde avem de lucru 
cultură. Rareori s-a 
să fie deschisă casieria la trenul 
de dimineață. Este oare atît de 
greu să se respecte orarul și pe 
timp de noapte?

Ne facem ecoul nemulțumiri
lor justificate ale cetățenilor ca
re au sesizat această anomalie și 
cerem districtului CFR Petroșani 
să intervină pentru a pune lu
crurile la punct și a oferi călă
torilor ce tranzitează prin haltă 
condiții civilizate de călătorie, nu 
numai pe timpul zilei, ci și noap
tea. (V.S.)

în agri- 
întimplat

Pană de telescaun
incă pc 

un original 
prin 

comune)

Deși nu figurează 
harta, la I’usu există 
sat de vacanță, construit 
mijloace proprii (sau 
de privilcgiații sorții. Este unul 
dintre puținele locuri din Româ
nia unde s-a construit, cu multă 
tragere de inimă, după Revolu
ție (așa a spus dl. Scrgiu Nico- 
lacscu că se cheamă). Proiectele 
au avut în vedere, în primul t ind, 
confortul. S-a neglijat însă in
frastructura, menită să susțină 
logistic" asigurarea condițiilor 

de microclimat în interiorul vi
lelor, in anotimpul rece, care 
iata, e punctual, ca de obicei... 

Concret, satul de vacanță din 
l’aring „trăiește*' cu o singură 
condiție: să fie curent electrici

Din surse demne d ■ încredere, 
am afi.it însă că stația Irafo din 
l aring, proiectaiă pentru a asi
gura alimentarea eu energie c- 
lcctriea a telcscaunului, a cabanei 
IEFS și a Radiorcleului, nu va 
suporta suprasarcină consumului 
„casnic" din zona. Cum aceasta

ar putea conduce la întreruperea 
accidentală a curentului, cu ur
mări grave pentru cei ce s-ap 
afla pe telescaun în acel mo
ment (rețeaua fiind comună), sin
gura soluție rămîne — după cum 
ne-a declarat dl. ing. Andrei 
SamucI, șef Secție distribuție c- 
nergie electrică Valea Jiului tă
ierea curentului acestor vile — 
mai ales că nici una nu îndcplh 
nește, cît de cit, condițiile le-- 
galc pentru încheierea unui con
tract cu RF.NEL. Acesta este de 
fapt, și motivul pentru care pro
punerea dc modernizare a sta
ției trafo din Parîng (cu mfirh 
ren puterii instalate și separarea 
rețelei industriale de 
ca") a fost respinsă 
competente. Situația
schimba decit după

unui statut legal pentru (onslruc< 
țiilc din Parîng.

T'ina atunci, sigur. 1. 
daca nu două ierni

So l an < I ’> 11 i >1

cca „căsni
cie forurile 
nu se va 
dobîndirca

i mn.

nt.ru
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Fotbai, di V’zi a A

Fatidicul minut 88
ARMATURA ZALAU — JIUL 

PETROȘANI 1—0 (0—0). Micuțul 
stadion din Zalău a găzduit o 
partidă disputată, in care gaz
dele și-au asigurat victoria, gra
ție unei grave greșeli de arbi
traj. d.n min. 88, cind vîrful 
Păturică, aflat singur în careu, 
la circa 6 m de poarta lui Ghi- 
țan. a trimis mingea in gol, din 
foarfecă, moment în care toți 
apărătorii oaspeților erau undeva 
la punctul de la 11 m, așteptînd 
sancționarea fazei. Purtătorul e- 
cusonului FIFA, Dan Petrescu, 

a avut un moment de ezitare, 
dar la consultarea cu tușierul, 
care a indicat gol (confirmîncl 

fncă o dată reaua credință cu 
care a arbitrat pe tot parcursul 
meciului), acesta a fost validat.

Au urmat trei minute de dis
pute pro și contra după care 
jocul s-a reluat, rezultatul finii 
râmînînd însă cel din acest mi
nut.

In min. 21, Stancu a șutat pu. 
ternic din marginea .careului, 
mingea a lovit un adversar, a 
deviat la Huza, care venit pu- 
ernic din spate, a șutat năpras

nic și a înscris. Tot la semnali
zarea tușlerului, Dan Petrescu 
nu validează golul, cu toate că 
inițial hotărlse altceva. Acestea 
au fost cele două mari momente 
ale jocului, care au purtat spec
tatorii, dintr-un posibil... Infern, 
la un mic... paradis, pentru că 
și la Zalău este, dacă nu greu, 
aproape imposibil de cîștigat. 

Pină acum nu a făcut-o nimeni.
Meciul a avut două reprize, 

dacă nu diametral opuse, atunci 
Ia mare distanță una de alta. 
Prima — care a aparținut Jiului, 
echipă ce a arătat valențele unui 
joc modern, cu dese contraatacuri

și schimburi de locuri, scoțîndu-i 
la rampă pe binecunoscutul de 
acum Ghițan, care a evitat în 
min. 2 golul, a trimis în min. 
38 în corner, iar în min. 82 a 
respins din careul rn.c un atac 
foarte periculos, și Radu, care a 
driblat într-o mare zonă de con
strucție, șutind din 15 m (min. 
60, care nu l-a putut învinge pe 
ultimul apărător al gazdelor). 
Raportul ocaziilor de gol a fost 
de 4—2 în favoarea oaspeților, e- 
ntsmerîndu-i aici și pe Stăncic, 
Stoica, Iepure și Păturică.

A doua — în care Milenovici a 
luat locul lui Huza, min. 46, iar 
Benone Popescu locul lui Stancu, 
min. 85, șl când, gazdele au prins 
curaj, trimițînd clin orice poziție 
mingi spre careul advers, fără 
a-și crea pînă în acer minut o 
situație favorabilă de a înscrie. 
Ambele echipe au adoptat tac
tica punctului cîștigat. pleb^.n- 

du-se în dueluri și contre, din 
acest punct de vedere partida 
scăzînd în spectaculozitate. Din 
min. 70, Jiul s-a retras în defen
sivă, încercînd prin Cristescu și 
Radu porniri individuale din pro
priul teren, dar care s-au stins 
din păcate la marginea careului, 
păzit cu strășnicie de cei trei, 
care au înconjurat tot timpul 
omul cu mingea.

Fără Militaru în atac, fără 
Cioabă în apărare, clar cu un ar
bitraj părtinitor, Jiul a „pierdut" 
ocazia preluării șefiei clasamen
tului, cel puțin pînă sîmbătă, 31 
octombrie.

JIUL: Ghițan — Cămărășanu, 
Huza (min. 46 Milenovici), Călu
gărița, Dodu, Gașpar, Stăncic, 
Stoica, Cristescu, Radu, Stancu 
(min. 85 Benone Popescu).

II
I

V £
I

Popice I
„Ne onorează

„Ne onorează locul VI 
într-o companie selectă de 
noastră Minerul Vulcan, 
minerilor de la EM Vulcan și a 
locuitorilor orașului, care au în- 
tîlnit la Szeged — Ungaria — nu 
echipe de club, ci echipe repre
zentative ale țărilor participante 
dindu-ne satisfacția unei reușite 
și a unui „premiu" neacordat al 
fair-play-ului. Personal îi felicit 
pe sportivi și doresc să mulțumesc 
tuturor sponsorilor pentru ajutor 
Există, la mina noastră, un cli
mat sănătos de muncă și minerii 
apreciază rezultatul acestei com
petiții", ne-a 
Iosif Drumu.ș, 
can.

Campioana 
can prezentă

ocupat 
echipa 
echipa

II
I

Ș la o confruntare internațională a 
Ș adus. așa cum scriam sflptu’rtîna Ș trecută, un prețios loc VI Romă- 
| niej și suporterilor săi. într-o 
x confruntare în care celelalte e- 
§ chipe au prezentat, contrar spi- 

I

declarat dl. 
directorul EM

țării, Minerul 
pentru prima

inp 
Vul

Vul- 
dată

•««*»••***•**•******* *********************************

Rezultatele concursului pronosport din 25 octombrie 1992
1. Dacia Unirea — Steaua 2 8. Lazlo — Atalanta 1

12. Gloria Univ. Craiova 1 9. Napoli -— Roma
3. Ancona — Foggia
4. Brescia — Cagliarl

1
2

10. Parma -— Milan 2
5. Florentina — Sampdoria 1 11. Torino -- Udinese 1
6 Genoa — Pescara 1 12. Ascoli -- Pisa 2
7. Inter — Juventus 1 13. Modena — Crcmoncse 2

ritului întrecerii, echipe consoli
date cu jucători ce activează la 
alte cluburi, ignorînd, într-un fel, 
munca celor ce au reușit perfor
manța de a fi campioni națio
nali. Dar iată componența .șî re
zultatele jucătorilor antrenați de 
prof. Valeriu Pișcoi, președinte 
secție Alexandru Trcstianu, vi
cepreședinte Dorin Bolosin: Leon- 
tin Popp — 920 p.d., Gheorghc 
Silivestru — 907 p.d., Nicolae 
Lupu — 899 p.d., Iloria Ardac 
— 896 p.d., Valeriu Pișcoi — 
874 p.d., Eugen Nedelcu — 865 
p.d., Ion Bisok a fost, pentru a- 
ceastă întîlnirc, doar rezervă. 
Iată celelalte țări clasate înain
tea României: Locul I, Croația; 
locul II, Germania; locul III, 
Ungaria; locul IV, Slovenia, locul 
V, Austria.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I I

La Iot
Așa cum vă anunțam săptămîna trecută, doi dintre cit trei 

sportivi chemați la lotul național de rugby, Soare și Davi-l (pri
mul Știința, celălalt Minerul), au rămas la pregătiri, fiind -posibil 
de a-i vedea curind în formația de bază a României, pentru im
portantul joc cu puternica echipă a Argentinei, cotată printre 
cele "mai bune din lume.

Tittgby — Clipa României

Pândele, urmă orul chemat
MINERUL LUPENI — MINERUL BERBEȘTI 45—14 (14—7). 

Deși partida a contat doar pentru Cupa României, ea s-a transfor
mat într-un spectacol de ținută, ambele echipe jucind degajat, 
dar mai ales fără trac. O participare într-o etapă superioară, este 
dincolo de orgolii și o mare realizare. Oaspeții, un loc 5 în A II, 
cu o distribuție din care nu lipsește directorul general al Regiei 
zonale, ing. Ghinea I. (plecat din Valea Jiului), au jucat deschis, 
cu o mare ambiție, opunînd, nu de puține ori, rezistență 15-lui 
antrenat de Vasile Bercu, care nu a iertat nimic, plecînd din 
primul minut, la mînă, la victorie. Și ea a fost una pe măsură, 
iar cei aproape 1000 de spectatori cîștigați definitiv, au aplaudat 
un succes, dacă nu zdrobitor, atunci unul pe măsură. Kelemen 
deschide seria eseurilor, min. 5, cînd transforma Pândele. 7 mi
nute mai tîrziu, omul nr. 1 al partidei. l-am numit pe Pândele, 
înscrie primul său eseu, pe care l-a și transformat, acestea fiind 
și punctele gazdelor în prima repriză. Oaspeții au punctat prin 
Făsui — eseu transformat de Tudor,

După pauză, un joc șî mal antrenant, cu plecări la mînă din 
propriul teren, finalizate aproape toate la centru, cu nenumărate 
schimburi de locuri, cu grămezi dominate total de gazde, cu tușe 
lungi din propriul 22 și cu un Pândele și Patrichi peste „cotă". 
Chiru, eseu (min. 49), Pândele, eseu (min. 53) transformat. Kele
men, eseu (min. 60), transformat, Cîșu, eseu (min. 68), transformat, 
Chiru, eseu (min. 73), netransformat, sînt autorii celorlalte puncte 
pentru gazde, iar Făsui, eseu (min. 64), transformat, pentru oas
peți.

Și după acest meci, pe foaia de arbitraj a fost scris cu ma
juscule un nume : Pândele — Minerul Lupcni — care sigur va 
căpăta greutate în ochii selecționerilor.

A arbitrat bine Alexandru Toc (Brașov).
MINERUL: Pingert, Ștefan. Popa, IIosu, Pavăl, Sabon, Vcreș, 

Kelemen, Ceru, Varga, Dinulescu, Deac, Văduva, Năstase, Pân
dele, Chiru, Patrichi, Sușinsclr, Bo.șneag.

Juniori
Cu mare greutate am putut afla cîteva rezultate ale copiilor, 

care săptămînă de săptămină „frămîntă" stadioanele orașelor, cu 
inima lor mare, obținînd dincolo de rezultate aprecierea antreno
rilor, acești MARI anonimi ai sportului.

Cădeți : Minerul Lupcni — Jiul Petroșani 0—4 ;
Republicani III: Minerul Lupcni — Jiul Petroșani 3—2; 
Cădeți : AS Paro.șcni — Mureșul Deva 0—1 ;
Republicani III: AS Paroșcni — Mureșul Deva 1—5

Fotbal, Divizia Națională
REZULTATE TEHNICE: Electroputere — FG Stlena 2—1; 

Dinamo — „U“ Cluj 3—0; Sportul Studențcso — FC Ploiești 4—2; 
CSM Reșița — Progresul 4—0; Dacia Unirea Brăila — Steaua 
1—3; „Poli" Timișoara — Oțelul Galați 1—0; Gloria Bistrița — 
Universitatea Craiova 2—0; FC Farul — FG Brașov 3—0; FC Inter 
— Rapid 1—0,

CLASAMENT

1 Steaua 11 9 1 1 31— 6 19
2 Dinamo 11 8 2 1 25— 7 18
3. Gloria Bistrița 11 6 3 2 15— 7 15
4. Rapid 11 5 4 2 16— 9 14
5. Universitatea Craiova 11 5 3 3 21—12 13
6. FG Inter Sibiu 11 5 8 3 16—16 13
7. Sportul Studențcso 11 4 4 3 18—16 12
8. Electroputere Craiova 11 5 2 4 10— 9 12
9. Universitatea Cluj 11 5 1 6 11—12 11

10. „Poli" Timișoara 11 3 5 3 11—19 11
11. Oțelul Galați 11 3 1 4 8—14 10
12. FG Farul Constanța 11 3 3 5 16—20 9
13. Dacia Unirea Brăila 11 2 4 5 11—11 8
1 1 FC Drașov 11 3 2 6 8—14 8
15. Progresul București 11 2 4 5 11—18 8
16 FC Plo!e?tl 11 3 1 7 16—18 7
17. CSM Reșița 11 2 2 7 10—27 0
18. FC Sclcna Bacău 11 1 2 8 4—22 4

ETAPA VIITOARE, 31 o< tombrlc — 1 noiembrie: Oțelul
i-i Unirea Brăila; „U" Cluj — Spoitul Studențesc; FG Ploiești 
„Poli" Timișoara; FC Sclcna Bacău — Dinamo; Progresul —. 
troputere; Universitatea Gralova — CSM Reșița; Steaua — 

l'C Inter Sibiu: FG Brașov — Gloria Bistrița; Rapid — FC Farul.

Fotbal, divizia A
REZULTATE TEHNICE: Metalul Bocșa — 

CFR Timișoara 2—0; Corvinul — U.T.A. 0—1; 
Unirea Alba Iulia — Metrom Brașov 1—1; 
ICIM Brașov — FC Maramureș 1—0; CFR Cluj 
— FC Bihor 1—1; FG Tr. Sevcrin — Olimpia 
Satu Mare — 3—0; Jiul IELIF Craiova — Glo
ria Reșița 1—0; Metalurgistul Cugir — Tractorul 
Brașov 2—0; Armătura Zalău — Jiul Petroșani 
1— 6.

CLASAMENT

1 Corvinul 11 6 2 3 21—12 îl
2. Jiul Petroșani 116 2 3 18—12 11
3. ICIM Brașov 116 14 21—13 13
4. U.T.A. 11 6 1 4 17—17 13
5. Metalul Bocșa 116 0 5 21—18 12
6. FG Tr. Sevcrin 11 5 2 4 14—11 12
7. Metrom Brașov 11 4 4 3 11— 9 12
8. Armătura Zalău 116 0 5 17—18 8
9. Jiul IELIF Craiova 116 0 5 16—18 12

10. FC Maramureș 115 15 25—12 11
11. Gloria Ro.șița 11 5 1 5 13—11 11
12. Unirea Alba Inlln 11 5 15 11—15 11
13. Mctalurg. Cugir 11 4 2 5 18—30 10
14. Tractorul Brașov 11 3 3 5 13—15 9
15. FG Bihor 11 3 3 5 8—12 9
16. CFR Timișoara 114 16 13—22 9
17. Olimpia Satu M. 113 17 18—20 7
18. CFR Cluj 113 17 15—27 7

ETAPA VIITOARE, 31 octombi ic: Olimpia
Satu Mare — CFR Cluj; UTA — Unirea Alba 
Iulia; Metrom Brașov — FG Tr. Sevcrin; CFR 
Timișoara — Corvinul; FC Maramureș — Mc- 
luli.l Bocșa; Gloria Reșița — ICIM Brașov; FC 
Bihor — Armătura Zalău; Tractorul Brașov — 
Jiul IELIF Craioval Jiul Petroșani — Meta
lurgistul Cugir,

FOTBAL, DÎViZtA B
REZULTATE TEHNICE: Minerul Uricani — 

Gaz Metan Mediaș 3—1; Victoria C. dc Argeș
— Minerul Lupcni 3—0; Șoimii Sibiu — Rova 
Roșiori 1—0; FC Caracal — Metalurgistul Sla
tina 0—2; Arsenal Reșița — Electrica Fieni 
4—1; Cimentul Fieni — Petrolul Stoina 2—1; 
CS Tirgovi.ște — Metalurgistul Sadu 6—1; Mi
nerul Mătăsuri — Unirea Alexandria 5—1; AS 
Paroșcni — CSM Caransebeș 3—0; Dacia Pitești
— Minerul Anina 1—0.

CLASAMENT
1. Petrolul Stoina 13 8 1 4 24—13 17
2. Minerul Mătăsuri 12 7 1 4 31—19 15
3. G.iz Metan Mediaș 13 7 1 5 25—13 15
4. Cimentul Fieni 13 7 1 5 33—22 15
5. Dacia Pitești 13 7 1 5 25—17 15
6. Arsenal Reșița 13 7 1 5 28—22 15
7. Vict. C. de Argeș 13 7 1 5 22—20 15
8. Minerul Anina 13 7 1 5 19—18 15
9. CS Tîrgoviștc 13 7 0 6 27—14 1 1

10. AS Paroșcni 13 7 0 6 23—20 14
11. Minerul Lupcni 13 7 0 6 17—24 14
12. Minerul Uricani 13 6 1 6 21—23 13
13. Unirea Alexandria 13 6 1 6 19—24 13
14. Mctalurg. Slatina 13 5 2 6 14—15 12
15. Rova Roșiori 13 5 1 7 25—18 11
16. Șoimii Sibiu 13 5 1 7 22—25 11
17. CSM Caransebeș 13 5 1 7 21—26 11
18. Mctalurg. Sadu 13 5 1 7 17—27 11
10. Electrica Fieni 12 4 0 8 11—26 8
20. FG Caracal 13 1 2 10 15—53 4

ETAPA VIITOARE 1 noiembrie: Minerul 
Lupcni — Gaz Metan Mediaș; Rova Roșiori — 
Victoria C. de Argeș; Mcalurgistul Slatina — 
Șoimii Sibiu; Electrica Fieni — FC Caracal; 
Petrolul Stoina — Arsenal Reșița; Metalurgis
tul Sadu — Cimentul Fieni; Unirea Alexandrin 
— CS Tîrgoviștc; CSM Caransebeș — Minerul 
Mătăsuri; Minerul Anina ,— AS Paroșcni; Dam 
Pitești — Minerul Uricani.
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FELICITARE
PRIETENII și colegii din reducție .șl tipografie, urează dom

nului Dumitru Cloanță „La mulți ani !“, mult noroc și pi.t re de 
munca.

ANIVERSARI
SOȚIA Aurel.a, fiica Maria, fiul Nictlșor, ginerele Stelu și 

r.e; ,i.a .Andreea ureaza. cu ocazia împliniți) frumoasei virste 
. J ani. un <al iuros „La mulți ani !" șt multă sănătate iubitului 

!<>r Bancila Nicolae. (5334)
TOATE llorile din lume pentru scumpul nostru Popa Ghcor- 

„La 
Marius,

din L peni, la împlinirea frumoasei sirste de 50 ani. 
m Iți ani !“. multă sun..late ii doresc soția Ioana, copiii 
Mihael'i, D.inj și nora MUinda. (5289)

VIN ZĂRI
VlND apartament 4 camere, decomandate, faianțat, 

el ii II. post telefonic, zonă centrală, și garaj metalic, zona 
Telefon 96/811475, după ora 17. (5335)

VlND spațiu comercial, casă 
AL esandri, 57. (5224)

VlND apartament 3 camere
or. le 15—17. (5315)

VlND Hislodil. medicament
fon 570510, Vulcan. (5321)

VlND apartament 2 camere. Deva sau schimb cu autoturism 
Diesel plus diferența. Telefon 543718, intre orele 18—20. (5325)

VlND caroserie Trabant 601, bună stare, complet echipată, 
diverse piese de schimb. Telefon 544109. (5326)

VlND certificate proprietate, preț estimativ 80 000 lei. Telefon 
5 11606. (5327)

VlND casă, str. George Enescu (Karl Marx) nr. 20, Petroșani. 
(5330)

VlND construcție metalică (privatizare, garaj), str. Viitor îlui 
9A 25 Petroșani (5305)

VlND Fiat 600 stare perfectă funcționare, cu piese de schimb. 
Informații, t lefon 543335.

gresia'., 
poștei.

și gradină, garaj. Vulcan,

llermcs. Telefon 542537,

pentru tratarea ulcerului.

Vasile

zilnic.

Tcle-

(5312)
diverse
PETROȘANI. încadrează profesori deLICEUL ECONOMIC

sp> ulit.ite la disciplinele
— contabilitate (2 posturi)
— merceologie (1 post)
— statistica — corespondență (1 post)

S' PIETATEA COMERCIALA D D.D, MIHAEI.A SRL Alba 
I . i ivind filială în orașul Vulcan, caută ECONIMIST.

Cei interesați se pot adresa la adresa: str. Abatorului, nr. 1,

ti . . • •

* 2 UBLICITATE
i Liceul Lconoinic 

Petroșani 
ORGANIZEAZĂ

in data de 1» noiembrie 1992

LICITAȚIE
i pentru vinzarea unor mijloace fixe ce au durata de ser-

viciu normată expirată.
Lista completă a tuturor acestor fonduri fixe poate

I
I
I

fi consultată la sediul liceului, din str. Independenței, nr.
IA, telefon 512252 Petroșani.

Societatea Comercială 
„ Impex Paradis”

Cantina 3, str. llic Pintilie, execută, non-stop, 
comandă: colaci, parastase și alte produse dc patiserie 
panificație, cu dilerite ocazii.

Telefon 541521, 513100.

la
>•

ECHIPA Dl SERVICIU 
Secretar da redacție

Ștefan CIMPOI 
Responsabil da număr
Dorei NEAMȚU

Corectura i
ilia ACÎUKEI șl Viorica FIRȚUI.E.SGU

localitatea Vulcan. (5318)
SOCIETATEA COMERCIALA „SUCIU" LUPENI vinde c-n 

gros, la prețuri avantajoase: whisky, bomboane, alune, biscuiți, 
acadele, gumă, ness, Assos, Las Vegas, Basto.s, săpunuri, cafea 
boabe, pantofi. B-dul Păcii, nr. 7. (5283)

PERSOANA FIZICA, „NARCISA" PETROȘANI, comerciali
zează, in baza autorizației 7477/15.09.1992, produse alimentare și 
nealimentare. (5323)

CONSILIUL ORĂȘENESC LUPENI. anunță scoaterea la con
curs a unui post de INSPECTOR COMERCIAL.

Concursul va avea loc in data de 9 noiembrie 1992, ora 10, 
la sediul consiliului, unde se vor depune și dosarele, pînă la data 
de 5 noiembrie, 1992. Relații suplimentare la telefon 560504. (5329)

MAGAZINUL „Montana" Petroșani, angajează vînzăloare. In
formații, zilnic, la sediul magazinului. (5332)

ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI „GUI" anunță susținerea 
examenului din data de 3 noiembrie, in data de 29 octombrie 
1992. (5339)

ÎNCHIRIERI
STUDENTA caut gazdă exclus Aeroport, „colonie" Informații: 

telefon 545739, după ora 16. (5313)

SCHIMB LOCUINȚA
SCHIMB apartament proprietate personală 2 camere Vulcan, 

cu apartament sau garsonieră proprietate de stat zonă centrală 
Vulcan. Str. Aleea Muncii, nr. 7, bloc C23, ap. 17. (5328)

PIERDERI
PIERDUT cal alb cu coamă și coadă sură. Lupșa Dumitru, 

str. Dobrești, 39, Lonea. Ofer recompensă. (5310)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Romilă Marcel, e- 

liberată de EM Bărbăteni. O declar nulă. (5314)
PIERDUT carnet handicapat pe numele Crlstea .Dumitru, e- 

liberat de Asociația handicapaților Petroșani. 11 declar nul. (5317)
PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 9401, eliberată 

de UT Petroșani. O declar nulă. (5319)
PIERDUT bonuri lemn rotund rășinoase seria 90, numerele 

132710, 132786, eliberate de Ocolul Silvic Petroșani, declar
nule. (5331)

DECES

A PLECAT pentru totdeauna dintre noi iubita noastră soție, 
mamă șl bunicuță

ȘTEFANESCU M ARIA (61 ani)
fost contabilă 

figura ta blîndă șl senină va trăi veșnic în inimile noastre. 
Aducem deosebite mulțumiri tuturor celor care au fost ală

turi de noi in aceste momente îndurerate. Soțul și copiii. (5316)

COMEMORĂRI

I

M11NE se împlinesc 40 de zile triste de la povara dureroasei 
despărțiri de dragul nostru soț. cumnat, frate, unchi

VIOREL COLDA
care ne-a părăsit pentru totdeauna. Nu-1 vom uita niciodată. 

Lacrimi și flori pe tristul tău mormint. Soția ta nemingîiată. 
Miți. (5324)

FIICA Rodica, ginerele Feri, nepoții Marius și Fericuț anunță 
cu durere că se împlinesc 6 săptămîni de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna scumpa noastră mamă, soacră si bunică

MUNTEANU MAR1A
Lacrimi și flori pe tristul ei mormint. (5286)

CU SUFLETUL îndurerat soția Bobo, fiul Laciko, părinții 
Matilda și Arpad, socrii Rozalia și Iosif amintesc celor ce i-au 
cunoscut că se împlinește un an de cînd ne-a părăsit cel ca a 
fost un bun soț, tată, fiu șl ginere

GAGYI VASILE (Lacî)
Nu te vom uita niciodată. (5235)

ÎNDURERATE gînduri și neșterse amintiri însoțesc scurgerea 
a doi ani de la dureroasa despărțire de dragul și inegalabilul 
nostru soț, tată, socru și bunio

MIGU DUMITRU (49 ani)
Sufletul său nobil și bunătatea lui le vom păstra veșnic In 

amintire. Dumnezeu să-1 odihnească. (5290)

TEODOR Ț1LIVEA
(27 octombrie 1991) 

Tu ai plecat pentru eternitate. 
Te pling mereu, te caut și te strig. 
Dar umbra morții s-așterne peste toate 
In viata mea e întuneric și e frig. 
Ultimul drum, n-a fost la mnlul „Mării* 
Gi in sătucul unde te-ai născut. 
Acolo, dormi somnul Reînvierii 
Liniștea .și Pacea, veghează al tău mormint.

Margareta Țilivca, Petroșani 1992. (5322)

Cotidianul de opinii |l Intormațil al 
Văii Jiului .ZORI MOI" asta realizai da 

SOCIETATEA COMERCIALA 
.ZORI NOI“ S A. 

înființat! conform Da 
glzlai or. 208/12.06.1991 
a Prefecturii Județului 
"Hunedoara.

Director
NIRCEA BUJORESCU

Materialele necomandata |l nePU- 
blicate nu s« restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse In arti
cole aparține, in exclusivitate, autori
lor.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Un rom mic și o mare dara..,

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Din jocul privirilor, veți în
țelege regula jocului.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Mare noroc la cărți — dar... 
costă.

vărsător
(20 lanuarii — 18 februarie)

Aventură în'r-un paradis ad- 
hoc...

PEȘTI
(19 februarie — 20 marile)

Foriți-vă de ochiul de sticlă 
și de roșcata în dungii

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Ospăț de pleașcă șl duel de 
calomnii.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Răceala partenerului dv. nu e 
decît expresia fricii de ridicol, 
Altfel...

GEMENI
(21 mal — 21 Iunie)

Stelele se pot vedea și cu spa
tele în noroi...

RAO 
(22 Iunie — 22 Iulie) 

încheierea „conturilor” se poate 
realiza cu profit, dacă acționat 
la momentul oportun.

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Uitați-vă bine In jur, înainti 
de a face declarații de dragoste

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Problema dv. e ca și rezolvată 
Veți afla destul de tîrziu...

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie

Aveți de ales, între cel gra 
și cel înalt. Oricum, vă costă.

PROGRAMUL 
TV.

MARȚI, 27 OCTOMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na 
ționalc din Republica Mol 
dova.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 „Sfinlul cuvios Dimitrie c< 

Nou".
12,00 Avanpremieră TV,
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14,15 Muzica pentru toți.
14.45 Avanpremieră TV.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Gintece de dor și joo.
18,00 Salut, prieteni I
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Telecinemateca. MIZER? 

BILII. (Ultima parte).
22.20 ReportaJ-anchetă.
22,50 Cultura in lume.
23.20 Actualități.
23.35 Jazz-fan.
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Petroșani, str. Htlcolae Bllcesc» er. 
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(uzare); 141663, 512464 (secții).
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