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ALBA IULIA, cetate
de suf>et românesc

CGhUlÂN ££ CPiME Șl IKF0WAȚH AL VĂII JIULUI
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Jurămînt ostășesc, în

A.in » •rn
Simba'.â, zi de sărbătoare pentru oștirea română. Un nou 

contingent de militari in termen a depus jurămintul ostășesc. In
tre aceștia și militarii din garnizoanele Petroșani și Vulcan. La 
Solemnitate, găzduită de «garnizoana Petroșani, au luat parte cadre 
militare, veterani de război, părinți și rude ale tinerilor ostași, 
reprezentanți ai administrației locale, alți inv.tați. Au fost, de 
asemenea prezente la ceremonie cadre militare — reprezentante 
ale eșaloanelor superioare. In luările de cuvint a fost subliniată 
din nou ideea că acest moment solemn, care a avut loc in pregă
tirea sărbătoririi zilei de 1 Decembrie — Z.ua Națională a Româ
niei — reprezintă un nou prilej pentru militari de a-și exprima 
dragostea nețărmurită față de patrie, față de neamul românesc, 
față de valorile democrației In clipele de înălțătoare s mțire ro
mânească. generate de depunerea jurâmintului militar, toți cei 
prezenți au trăit cu emoție sentimentul că viitorul țării, libertatea 
ți neatirnarea ei sint In mi ni bune, că fiecare o«taș, de In soldat 
la general, este hotărit să acționeze dacă va fi nevoie cu toate 
forțele, pină la jertfa supremă, pentru apărarea fruntariilor țării 
pentru ca n mic să nu umbrească mindrul nostru tricolor. La 
Încheierea solemnității, in fața asistenței, a avut loc o defilare 
a subunităților participante. (AI. H.)
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RE SCURTARE SCURT
• LUNI, LA VULCAN, In or- 

granizarea Cercului militar, a a- 
vut loc o amplă manifestare cul
turală dedicată sărbătoririi Zilei 
naționale a României, ziua de 
1 Decembrie, clnd s-au implinit 
21 de ani de la desăvirșirea uni
tății naționale a României, prin 
finirea Transilvaniei cu patria 
mamă. Manifestarea a cuprins un 
țlmpozion, la care au prezentat 
comunicări cadre militare ți is
torici. In Intervențiile lor vorbi
torii au evidențiat rolul Oțtirii 
in Înfăptuirea Marii Uniri.

După simpozion, a urmat un 
emoționant spectacol literar mu
zical, la care și-au dat concursul 
formațiile artistice ale Cercului 
militar din Vulcan, alți invitați.

• MARȚI SEARA, la Vulcan și 
La Petroșani am asistat la noi 
manifestări prilejuite de sărbă
torirea Zilei Naționale a Româ
niei. De-a lungul bulevardelor 
.Victoriei" din Vulcan ți 
Decembrie" din Petroșani, 
prezența a sute de cetățeni, 
fost martorii unei vibrante
nifestâri de patriotism. Militarii 
din garnizoanele Petroșani ți Vul
can au organizat o retragere cu 
torțe.

„1 
in 
am 

ma-

• IN SEMN DE ÎNALTA CINS
TIRE adusă ostașilor român j câ- 
zuți in luptă pentru apărarea 
țării a independenței ți suvera
nității ei, pentru Înfăptuirea Ma
rii Uniri de la 1 Decembrie 1918, 
marți la monumentul Generalu
lui Ero i Dragalina, de pe Defi
leul Jiului ți la cimitirul eroilor 
de la Vulcan au fost depuse co
roane de flori. Au fost prezen
tate onoruri militare. La solemni
tăți au luat parte cadre militare 
ți soldați din garnizoanele Pe
troșani ți Vulcan, invitați. Sobo- 
ruri de preoți au oficiat slujbe 
de pomenire intru slava eroilor 
neamului.

• ZIUA NAȚIONALA a Rornâ- 
niei a fost sărbătorită și in li
ceele ți școlile din Valea Jiului. 
La Petroțanl, Liceul de informa
tică a organizat In cadrul ședin
țelor cercului de Istorie, o serie 
de expuneri pe tema însemnătă
ții zilei de 1 Decembrie 1918 in 
istoria noastră.

MI- 
De 

ma- 
ale

• LA GRUPUL ȘCOLAR 
N1ER din Vulcan, ziua de 1 
cembric a fost marcată prin 
nifestâri omagiale, evocări
însemnătății acestei zile care au 
fost făcute de membri ai corpu
lui ofiț>rev din garnizoana Vul
can, precum ți de profesorii de 
istorie ai liceului. Ciclul de ma
nifestări a conținu t cu un mon
taj litei ar-muzical ți recitarea 
unui grupaj de versuri evocatoa
re ale zilei de 1 Decembrie 1918.
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AȘA S-A SCRIS 
ISTORIA

(1 Decembrie — 
Ziua Națională a 

României)

l-a înghițit
pămîntul...
Luni, Ia EM Livezeni, a avut 

loc o amplă manifestare, prile
juită de comemorarea a 12 ani 
de la puternica explozie care a 
făcut numeroase victime In rin- 
durile minerilor. Acțiunea a fost 
organizată de sindicatul minei. 
Au participat membri de sindi
cat. precum și membri ai fami
liilor celor dispăruți. Manifesta
rea s-a încheiat cu un emoțio
nant moment literar-artistic.

Puțini dintre mai virstnicii 
poposit cindva prin cetatea de 
In perimetrul transilvan din care și noi facem parte, frumosul o- 
raș a constituit de muiți ani o atracție — turistică sau istorică, 
documentară — prin originalitatea și perenitatea vestigiilor care 
ne aduc din vremuri trecute mărturii despre zbu .urnul și dure
rile unui frămintat popor. Atracția ira îndreptată -pre zări mult 
mai largi și mai îndepărtate, dar pentru noi cei din apropiere, ceta
tea era mai „la indemină* in fiecare sfir^it de sâptamînâ cînd 
ni se lucea dor de istoric. Căci Alba Iulia are i torie mai multă 
decîl c-lelalte mari orașe tron lvane, d: și intre timp a~cstea j au 
luat-o înainte, din punct de vedere economic sau al dezvoltam 
urbanistice.

De două orj in zbuciumatul trecut al neamului nostru. Albi 
Iul a a stat sub semnul Lfmrii. î‘ntii;. dată la 1 noiembrie 1599 i 
apoi In următorul an, IC00. cind Mibai Viteazul a unit sub un 
singur sceptru calo trei țări românești, fapt i e. i plătită cu 
propria sa viață. A doua oară, la 1 decembrie 1913 cind din voin‘ i 
poporului, exprimată de Marea Adunare Naționali, a i jst înfăp
tuită clin nou Unirea, indreptind ceea ce al.ii au -tră. t pri- .--o 
nedreaptă și dureroasă ocupare teritorială, intre ace ti ani. Lin — 
și ‘ 1913, dar si înainte, din alte începuturi, ora ui a tr t o viață 
aspră, repetind pînă la identificare destinul așez rilor ifl.it 
calea altora* .și prinse in vlrtejul intereselor — musulm in. 
europene — ivite la răspîntie de drum. Istoria r.i-ub i c .r? 
vorbește despre această viață aspră este, totodată, si I-,. ir i 
lata doar citcva repere ale acestui aspru trecut rom în

Intre vestigiile orașului, piesa de rezistență o con ’itni 
tatea medievală, originală realizare a barocului tîrz î. etndv.i 
tens populată, astăzi tăcută, ca toate edificiile care pentru i 
impune privirilor nu au nevoie dccît de măreția 1 r. Ridicata 
tre anii 1714—1741, cetatea ocupă locul altor don corrt: ucții 
apărare, distruse o dată de turci. în 1241. și in două rînouri de 
tari, in 1658 și 1661. Fortul central al cetății este impr ’muit 
o incintă exterioară, la rîndul ei străjuita de șapte basiioane 
șase porți. Trei dintre porți sint apreciate in I t ’rattira de speci î- 
litate ca fiind „monumentale*. Este cea mai mare cetate din Tran
silvania pentru construirea căreia arhitectul italian Giovanni Vis- 
conti a folosit truda a peste 20 mii de iobagi. Paradoxal. dintre 
încăperile fortului își păstrează o valoare aparte — mai mare de 
cit a sălilor destinate fastului acelor vremuri — carcer le unde 
au fost inchișj-în 1784. cei trei conducători ai răscoalei care a 
zguduit țara și Europa: Horia. Cloșca și Crisan Platoul de pe 
Dealul Furcilor, astăzi Cîmpul lui Horea, păstrează intr-un ecou 
nestins durerea pe care întregul neam a suferit-o cind doi dintre 
capii răscoalei an fost zdrobiți cu roata.

Cel mai valoros monument de arhitectură medievală din 
Transilvania — Catedrala Sf. Mihail — se află pe locul altui c- 
dificiu distrus de tătari. Catedrala poartă amprente ale stilului 
romanic tirziu. ale stilului gotic, dar și ale R< nașterii. ceea ce a 
îndreptățit istoricii de mai tirziu să vorbească .despre II na^tm » 
transilvăneană ca fenomen cu particularități d-istinc’-' In P il i 
tul princiar, datat cu o vechime de peste 500 de ani. cindv i r n- 
dință episcopală, a locuit timp de citeva luni și Miha Vita iz il 
între 1599—1600.

Alba Iulia este orașul păstrător al unor manuscrise si in
cunabule rare. El mai păstrează ca valori de neprețuit și cele d mă 
pagini nescrise ale Unirii. Tar la 1 Decrmbrie cind țara e în 
sărbătoare. Alba Iulia devine cel m ii frumos oraș mmân'’sc, mă
reață cetate de suflet a neamului.

locuitori clin Valea Jiului nu au 
suflet a tarii numită Alba Iulia.
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Orășelul copiilor
ln baza hotărîrii Con^liului Local, primara» 

Petroșani organizează in acest an „Orășelul copiilor* 
20 decembrie 1992 — 10 ianuarie 1993. în parcul din f 
Petroșani.

ln acest sens, Primăria face apel la toți agenții 
societățile comerciale cu capital de stat ori privat de

I

I

4

municipiului 
,;n perioada > 

U; i Hotelului i

e onomici ,ș> 
a sponsoriza 

această acțiunr'. realizată cu scopul de a oferi copiilor un prilej 
de a petrece in mod civilizat sărbătorile de iarnă.

Pentru amănunte privind organizarea acțiunii, cei 
se vor adresa, zilnic, intre orele 14—15.30. serviciului de urbanism 
și amenajarea teritoriului, al Primăriei Petroșani. (G.C.)

interesați
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Mini—tornadă deasupra 
Vulcanului

Vineri după amiază. In jurul orei 17. un vint puternic — o 
mică tornadă — s-a abătut asupra Vulcanului. De pe blocuri a'J 
începui să zboare antene de televizoare și elemente de construc
ție neancorate corespunzător. Cele mai mari ravagii au fost, insă, 
pricinuite clădirii oficiului PTTR. Aici, vintul „a tuns*, pur f 
simplu, acoperișul imobilului. Fișii mari de tablă ți schelete me
talice au fost luate pe sus, ca niște bucăți de hirtie, și au aterizat, 
la zeci de metri, pe zona verde din fața poștei. Din nefericire, în 
acel moment, prin zonă treceau două persoane — soț și soție. O 
bucata de tablă antrenată de vint a lovit femeia, pneinuindu-i 
o tăietură la femur.

La nici o jumătate de oră dc la încetarea vijeliei, la fața 
locului erau prez* nte oficialitățile orașului. S-au dispus, pe loc 
bararea zonei afectate și instalarea citorva posturi de pază pentru 
ca, in timpul nopții, materialele căzute să nu .facă picioare*. In 
tot acest răstimp, fișii lungi de tablă, rămase atlrnate pe clădire, 
unduiau in bătaia vintului. Din cind in cind, răzbateau zgomote 
produse de spargerea geamurilor. Cei mai îngrijorați emu lucră
torii Je la telefoane. Le era teamă că, in eventualitatea unei plai 
sau ninsori, centrala telefonică va fi inundată. Dar s-a rezolvat 
ți asta prin amplasarea unei iolii din nylon peste aparatele res
pective. .Noroc că n-a fost vreo tornadă ca n California — spu
nea cineva din cei prezenți — că lua tot Vulcanul pe sus*. In rest, 
mai toți au răsuflat ușurați. Bine că n-a murit nimeni. Pe cine sl 
daj vina? Vintul nu poate fi acuzat de... destabilizare. (Gh. O.)

I

soarePată in
I

E vie speranța, 
Cind dărui creanța 
Eternității... 
Te saturi cu aer 
Stîrnind in gînd vaer 
Sub scutul dreptății?

II 
Creanța e vie — 
Viață-ntr-o mumie 
îmbălsămată; 
Vaerui satură 
Omul pe-o latură 
Numai o dată!

III
Speranța eternă 
Plonjon e în bernă, 
Fără mormînt... 
Vai, cum ne doare 
Pata din soare, 
Aici pe pămîntl

IV
Dreplatea-i creanță 
Cind viața-i uzanță 1 
Cu rost pingârit: \
Omule — vaer, 
Etern fără aer 
Ești mulțumit?

loan Dan B.ALAN >
/

Z.ua
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Fotbal, divizia A

Jiul simte „pericolul”... Reșița
FC BIHOR — JIUL PETRO

ȘANI 3—1 (1—1). Cele două punc
te sperate din ultimele două de
plasări, la Reșița și Oradea, nu 
s-au putut lua. Meciul de la Re- 
ița s-a lăsat cu 6 cartonașe gal- 

i ene și trei absențe pentru în- 
tunirea de la Bihor. Nu au făcut 

plasarea Ghițan, Gașpar, Stoi- 
i. Meciul a avut două momen. 

t cheie. Unul in prima repriză, 
,i 1—1, cind Dodu a scăpat de 

i adversarii și s-a dus glonț 
a gol, iar după circa 15—20 m 

fluierat in ofsaid. Din tri
at s-au auzit fluierături. Ce- 
ii’, la 2—1. în repriza a doua, 

i?i fază, autor Cămărășanu, 
, de 20 m, se semnalizează 
nou ofsaid. Tribunele au 
.iurat. Revenind la joc, el 
•t in general echilibrat, cu 

va atacuri mai periculoase
• gazdelor, dar perioadele de 
mnare au alternat. ultimele 

! minute fiind net in favoarea 
ilai. FC Bihor a început mai

■ ir jocul și în primele 15 min.
r. aș t să deschidă scorul, în

i na unui corner executat de 
iru. Faza se anunța pericu

loasă la poarta gazdelor, Mili- 
j a executat scurt la Dodu, 

centrare ușoară a acestuia, in
tercepție, fundașii Jiului se a- 
flau la corner, a fost lansat O- 
s.diu Lazăr care s-a dus la gol 
și Anton a fost nevoit să scoată 
balonul din poartă.

A urmat revirimentul, cu ata
curi pe ambele flancuri, unde 
Mllitaru și Dodu, cele două ex
treme, au străpuns de cîteva ori 
barajul din față anunțind ega- 
larea, pe fondul unui joc în 
„triunghi" — Militaru. Dodu, Ra
du. A pătruns pe stingă Dodu, a 
driblat tot ce a întîlnit în cale, 
inclusiv portarul, acesta n-a reu
șit să-l agațe, pas înapoi la Ra
du, care venit în viteză a șutat 
sec modificînd tabela de mar
caj, care a arătat 1—1. A urmat 
primul moment cheie, la numai 
4 minute, cel descris, în care 
Dodu, arma secretă a lui Mitică 
Marcu în acest meci, a scăpat, 
în slalom, de adversari, dar a 
fost oprit neregulamentar. Gaz
dele mai au două șuturi extrem 
de grele pentru Anton care dă 
emoții... tribunelor. Și totuși, în 
min. 37, se acordă 11 m, faultat 
imaginar Ovidiu Lazăr. A exe
cutat Vasile Pop, l-a apărat ex
traordinar Anton.

După pauză, la numai 6 mi
nute, Cristescu îl scapă pentru 
prima dată de sub control pe 
Borza, centrare scurtă și Vasile 
Pop înscrie cu capul dintre fun
dașii centrali. Scapă Stancu spre 
gol, dar ratează și este înlocuit 
cu Cioabă. Minutul 75 șl episo
dul Cămărășanu. Cursa pentru 
egalare se va întoarce in'ă îm
potriva... alergătorilor. Fază sim
plă, Cămărășanu trimite pasă spre 
Anton, acesta preia cu piciorul, 
degajează, teren moale, mingea

se lovește de Vasile Pop și rico
șează în poartă. Gol stupid, dar 
gol, min. 85. La numai două mi
nute Militaru trimite din lovitu
ră liberă balonul puțin peste 
transversală.

V. Ioniță, I. Gabriel, B. Minea 
(București) — brigada de arbitri.

JIUL: Anton — Buruntia (min. 
46, Cămărășanu), Stăncic; Călu
gărița. Benone Popescti, Milita 
ru. Huza, Radu, Cristescu, Stan
cu (min. 70, Cioabă), Dodu.

i încă mai avem 
de învăț at

După Vasile Stafie, lată că Va- 
' lea Jiului are, in persoana d-nei 

Angela Vișan, al doilea cursant 
. la prima Universitate de Mana

gement sportiv din România, pă
șind în rîndul orașelor care în- 

i cearcă să intre în... Europa. Nu 
■ știm dacă va fi colegă de bancă 

cu Ilie Stan (Steaua), Mihăescu 
(Dinamo), Cheregi (Dinamo), dar 
știm, sigur, că îi are ca lectori 
pe cunoscuții Lia Manoliu. Cris
tian Gațu, Mircea Angelescu 
Romeo Pascu și comentatorul ra- 
dio-sportiv Octavian Vintilă.

Succes d-na Angela, succes, 
d-le Vasile I

A.

In preliminariile 
Campionatului Mondial

Cipru - Românca
1-4

CLASAMENT

1. Belgia
2. România
3. Țara Galilor
4. Ceho-Slovacia
5. Cipru
6. Insulele Feroe

5 5 0 0
5 3 11
4 2 0 2
3 111
4 10 3
5 0 0 5

9— 1 10

3—6 2
0—22 0

Următoarele partide: 14 februarie 1933
Cipru — Belgia; 24 martie Cipru — Ceho-Slo
vacia; 31 martie Țara Gătelilor — Belgia; 14 
aprilie România — Cipru.

POPICE
Confirmînd forma bună și va

loarea indiscutabil recunoscută, 
componentul echipei Minerul 
Vulcan a reușit un strălucit suc
ces la campionatele naționale de 
perechj și individual, Tg. Mureș,

ocupînd, în final, locul I, cu 977 
pd, detașîndu-se de următorii 
rivali Vasia Donos, Valentin 
Breban și Vasile Silaghi, ultimul 
de la... Aurul Baia Mare.

Felicitări, Lcontin Pop !

Lupte libere — seniori

Jiul Petriia, in turneul final
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REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 29 NOIEMBRIE 1992

1. Ancola — Cagliari 0—1 2
2. Atalanta — Udinese 2—0 1
3. Foggia — Pcscara 1—0 1
4. Genoa — Torino 2—1 1
5. Inter — Brescia 2—1 1
6. Juventus — Milan 0—1 2
7. Lazlo — Roma 1—1 X
8. Napoli — Fiorcntina 4—1 1

' 9. Parma — Sampdoria 1—0 1
10. Barj — Ccsena 0—0 X
11. Luccheze — Ascoli 4-o X

12. Modena — Verona r—î X
13. Piacenza — Cremontse 3—2 1

Cipru — România
0-2

Campionatul european de tineret
CLASAMENT

1. Belgia 4 3 0 1 7—2 6
2. Țara Galilor 3 2 0 1 8—7 4
3. România 4 2 0 2 5—4 4
4. Ceho-Slovacla 2 1 0 1 1—1 2

5. Cipru 2 0 0 2 2—7 0

S-a încheiat „lupta" pe saltea 
pentru calificarea în turneul fi
nal, unde pătrund primele două 
clasate în serii, formind nucleul 
celor șase pentru titlul de cam
pioană națională la lupte libere. 
In cele patru etape desfășurate 
pe parcursul a mai mult de 90 
de zile, Jiul Petriia a obținut 5 
victorii, 2 meciuri egale și o în- 
frîngere la nimeni alta decît 
campioana, Steaua București, 
cu scorul de 4—6. In urma dis
putelor, luptătorii petrileni au 
acumulat 18 puncte, clasîndu-se 
pe locul II în serie și se pregă
tesc pentru turneul final Bucu
rești — 4—6 decembrie.

Dar lată rezultatele și protago
niștii lor; 10—0, cu Constructorul

Hunedoara; 10—0, cu Astra Bra
șov; 9—1, cu Metalul Lugoj; 7—3, 
cu Vagonul-. Arad; 8—2, cu ASA 
Craiova; 5—5, cu CS Tg. Jiu î 
5—5, cu UM Timișoara; 4—6, cu 
Steaua București. Cat. 48 kg : 
Vasile Adomnicăi; cat. 52 kg: 
Lupu Gabriel; cat. 56 kg: Florin 
Bolohan; cat. 62 kg: Ioan Ailin- 
căi și Laurențiu Palade; cat. 68 
kg: Cristi Udroiu; cat. 74 kg; 
Dan Mihăescu; cat. 82 kg: Aron 
Cîndea; cat. 90 kg: Iulian Ta. 
ciuc; cat. 100 kg: Adrian Dacica) 
cat. \30 kg: Daniel Roșea și Dă- 
nuț Podină.

Sponsori pentru turneul final: 
Mihal Mătușoiu, Bucium SRL 
(Toacă), ABC Petriia.

Fotbal, divizia A
REZULTATE TEHNICE : Metalul Bocșa — Unirea Alba Iulla 

1—0, Corvinul — Gloria Reșița 0—0; Olimpia Satu Mare — Trao- 
torul Brașov 3—2; UTA — Metalurgistul Cugir 3—0; Metrom 
Brașov — Jiul IELIF Craiova 2—0; CFR Timișoara — Armătura 
Zalău 1—0; FC Maramureș — CFR Cluj 1—1; ICIM Brașov — 
FC Drobcta Tr. S> v, 1—0; FG Bihor — Jiul Petroșani 3—1,

CLASAMENT

CFR Cin) — ICIM Brașov; FC Drobeta — Metalul Bocșa) Gloria 
E șiț.i — FC Bihor; Tractorul Brașov — Metrom Brașov | Jiul 

{ Petroșani — Olimpia Satu Mare; Jiul IELIF Craiova — UTA« 
Metalurgistul Cugir — CFR Timișoara: Armătura Zalău — FO 
Maramureș.

1 U. T. A. 16 10 1 5 35—18 21 (+5)
2. Metrom Brașov 16 8 4 4 18—12 20 (+4)
3. Corvinul Hunedoara 16 7 4 5 27—14 18 ( 0)
4. Jiul Petroșani 16 8 2 6 29—20 18 (+4)
5. FG Maramureș 16 7 8 6 29—16 17 (+D
6 ICIM Brașov 16 7 3 6 22—18 17 (4-1)
7 Metalul Bocșa 16 8 1 7 23—26 17 (-D
8 FC Drobeta Tr. Severin 16 7 2 7 17—15 16 ( 0)
9 Gloria Reșița 16 7 2 7 16—15 16 M 2)

10. Unirea Alba Iulia 16 7 2 7 20—26 16 ( 0)
11 Jiul IELIF Craiova 16 8 0 8 19—26 16 ( 0)
12. Tractorul Brașov 16 6 3 7 26—25 15 (-D
13 FC Bihor 16 6 3 7 21—21 15 (-D
11. CFR Timișoara 16 7 1 8 18—28 13 (-1)
15. Olimpia Satu Marc 16 6 2 8 28—25 14 (-2)
16. CFR Cluj 16 5 3 8 24—36 13 (-3)
17 Armătura Zalău 16 6 0 10 19—29 12 (-4)
18 Metalurgistul Cugir 16 5 2 9 21—42 12 (-1)

ULTIMA ETAPA, 5 decembrie: Unii a Alba Iulla — Corvinul)

Fotbal, divizia B
REZULTATE TEHNICE: Metalur. Slatina — ROVA Roșiori 

4—0; Electrica Fien] — Minerul Lupeni 1—0; Petrolul Stoina — 
Gaz Metan Mediaș 3—1; Metalurgistul Sadu — Victoria C. de 
Argeș 1—1; Unirea Alexandria — Șoimii Sibiu 1—2; CSM Caran
sebeș — FC Caracal 3—0 (neprezentare); Minerul Anina — Ar
senal Reșița 3—1; Dacia Pitești — Cimentul Fieni 2—Oj AS Pa- 
roșenl — CS Tirgovlștc 3—1) Minerul Mătăsarl — Minerul Url- 
canî 3—0.

CLASAMENT
1. Petrolul Stoina 18 12 1 5 36—20 25 (+7)
2. Minerul Mătăsari 18 10 1 7 34—21 21 (4-D
8. Cimentul Fieni 18 10 1 7 40—28 21 (4-3)
4. Victoria C. de Argeș 18 9 3 6 29—23 21 (4-5)
5. Minerul Anina 18 10 1 7 26—21 21 (+D
6. Arsenal Reșița 18 9 2 7 36—27 20 (4-2)
7. Dacia Piteștj 18 9 2 7 31—23 20 ( 0)8. Gaz Metan Mediaș 18 9 1 8 37—20 19 (4-3)
9. A S. Paro.șenl 18 9 1 8 31—30 19 (-1)

10. Minerul Uricant 18 9 1 8 29—31 19 (+1)
11. C.S. Tirgoviște 18 0 0 9 34—22 18 ( 0)12. Metal. Slatina 18 8 2 8 23—22 18 ( 0)
13. Unirea Alexandria 18 8 2 8 26—30 18 ( 0)
14. Minerul Lupeni 18 9 0 0 24—31 18 (4-2)
15. CSM Caransebeș 18 8 1 9 29—31 17 (-3)
16. Șoimii Sibiu 18 8 1 9 30—33 17 (4-D
17. Electrica Fieni 18 8 0 10 22—34 16 (-2)
18. ROVA Roșiori 18 6 2 10 27—28 14 (-2)
19. Metal. Sadu 18 6 2 10 25—39 14 (-4)
20. FO Caracal 18 1 2 15 19—74 4 (-U)

ULTIMA ETAPA, 6 decembrie i Minerul Uricani — Metal.

Fotbal — Cupa 
României

MINERUL BARBATENI — 
MINERUL ANINOASA 1—2 
(1—0). Desfășurată pe stadionul 
Știința din Petroșani, partida 
din cadrul Cupei României din
tre echipele Minerul Bărbătcni 
și Minerul Aninoasa a dat cîștig 
de cauză elevilor lui Dobrescu, 
care, după ce au fost conduși 
la pauză cu 1—0, au remontat 
rezultatul, cîștigînd în final jo
cul și dreptul de a juca în etapa 
următoare a Cupei. Arnbruș a 
deschis scorul pentru gazde (Mi
nerul Bărbăteni fiind conside
rată organizatoare, terenul ej 
fiind suspendat), Modreanu și 
Ghircă au marcat pentru oas
peți. Jocul nu s-a ridicat la ni
velul celor din campionat, am
bele echipe fiind, de fapt, în 
binemeritată vacanță competi- 
țlonală.

Au arbitrat: Cristian Cusai 
(centru) ajutai de Magdalena 
Brînză șl Petre Popa — toți trei 
de la colegiul Petroșani.

Slatina; ROVA Roșiori — Electrica Fieni; Minerul Lupeni — 
Petrolul Stoina; Gaz Metan Mediaș — Metalurgistul Saduj Victo
ria Gurtea de Argeș — Unirea Alexandria; Șoimii Sibiu — CSM 
Caransebeș: FC Caracal — Minerul Anina; Arsenal Reșița — Da
cia Pitești; Cimentul Fieni — AS. Pnroscnl) ®S Tîrgovlstc — Mi
nerul Mătăsarl,

Pagină realiza*» do 
Doici NEAIMȚU
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„biruit - au 
ginuul cel bun al

2 IANUARIE.
semnează „Procesul verbal“

TORIA
Biruit-au, în acel decembrie, al 

anului 1918 pe Cimpul lui Ho
rea de lingă cetatea Albei gin- 
dul cel bun al românului. In- 
făptuitu-s-a. prin osirdia milioa
nelor de români aflați în țară 
sau in depărtări, idealul cel ma
re: UNIREA. Dar lucrul n-ar 
fi fost posibil și nici durabil fă
ră jertfă. La Posada și Rovine, 
la Podul Înalt și Selimbăr, la 
Mirăslâu, Plevna și Smirdan, dar 
mai cu seamă pe Jiu, pe Olt, 
la Mărăsești, Mărăști și Oituz, 
în ani grei din deceniul al doi
lea al veacului nostru, s-a făp
tuit UNIREA. Cu forța armelor 
și cu tăria Inimii. S-a afirmat 
în lume neamul acesta greu în
cercat de jstorie, situat Ia răscru- 
/•"a de interese ale celor trei m iri 

perii ce l-au înconjurat cu dra
gostea lor hrăpăreață, ca un 
neam care nu s-a pier lut cu fi 
rea în fața greului, care î a 
a .'arat sărăcia și nevoile cu dem
nitate, folosind mai totdeauna 
cuvîntul, vorba bună. Iar cînd 
stihiile s-au dezlănțuit țăranul 
român a făcut din plug — sabie 
și tun. Pentru ca plugurile noas
tre azi să are pămîntul țării nu 
întru „îmbuibarea mărimilor1* ei 
intru bucuria pruncilor noștri. 
A<a am fost, sintem și vom fi. 
C nstim prietenii, iară pe cei fă
țarnici, îi amestecăm cu pulbe
rea și vînturile.

UNIREA CEA MARE, pe care 
o cinstim astăzi ca „ZI NAȚIO
NALA A ȚARII" trebuia să fie 
apărată, la Păuliș și pe Mureș, 
și la Cărei. Și-am izbutit. Și vom 
•izbindi ori de cîte ori împila
torii vor veni cu armele la noi. 
Parafrazînd: România — nu es
te a noastră, ci a urmașilor" noș
tri și a urmașilor urmașilor noș- 

i, în veacul veacului Amin.

Îîntilmrii reprezentanților tutu
ror românilor din Imperiul Habs-

•
I

Itro-ungarâ...
Organ me

burgic, aflați în refugiu: „Ne-am 
întrunit azi, 2 ianuarie, și am 
discutat necesitatea instituirii u- 
nui Comitet Național al români
lor subjugați de monarhia aus-

Organ menit să se facă ecoul 
autorizat al intereselor naționale, 
Comitetul Național va reprezen
ta în comun acord cu Guvernul 
României cauza națională11.

27 IANUARIE. La Brest-Li- 
tovsk se încheie Tratatul de pa
ce dintre Austro-Ungaria și U- 
craina.

29 IANUARIE. Sub titlul „Dez
membrarea Austriei este singu
ra soluție11 ziarul „Netv York Ti- 
mes“ suține drepturile la unita
te națională și independență ale 
popoarelor asuprite de monarhia 
austro-ungară. „Este evident că 
un stat ca Austro-Unga ia, a că
rui existență se bazează exclusiv 
pe principii care de mult au 
devenit obstacole în evoluția is
torică a umanității, trebuie să 
dispară, pentru a nu mai consti
tui o piedică în calea progresu
lui uman11.

18 FEBRUARIE. Tratat de pa- 
1 ce la Brest — Litovsk între Ru- 
| sia devenită sovietică 
• nia.

j

i
a

f

!
și Germa-

„Adevărul" 
condițiile

Eroii veniti 
din istorie

în anul 1916, la 3 noiembrie, 
se înființa corpul vinâtorilor de 
munte. Un plus de tărie pentru 
O tirea română. 
Iii care au dus 
Marii Uniri de 
doj ani mai tîrziu. Pe cîmpul de 
bătaie, eroismul vinâtorilor de 
munte a fost fără seamăn. Ei au 
fost „o nouă rază de speranță1* 
cum li numește colonelul Gheor- 
ghe Suman, în cartea sa „Epo
peea vînătorilor de munte1*. De 
speranță și încredere în viitor. 
Pe mormintele vînătorilor de 
munte, care au primit botezul 
focului în acel prim război mon- 
Jial, pe crestele Garpaților, șl 
ale celor ce, In al doilea mare 
război, s-au acoperit de glorie, 
pretutindeni, pentru apărarea 
fruntariilor țării, se clădeso azi, 
fn libertate, noile valori ale nea
mului. La zi de sărbătoare na
țională, cinste vouă, eroi ai nea
mului, ostași români, cinste 
vouă, bravi vînătorl de munta, 
vouă, celor „venițl din istorie" 1

în marile bătă- 
la înfăptuirea 
la 1 Decembrie,

Pagină coordonată de 
Jlorațiu ĂLEXĂNDRESCU

4 MARTIE. Ziarul 
scrie, referindu-se la 
,.păcii11 pe care Puterile Centra
le intenționau să le impună Ro- i mâniei"... La tratativele de pace 
față cu România s-a ascultat 
sfatul contelui Tisza, reacționa
rul încarnat, apărător al feuda
lismului împilator de naționali
tăți, reprezentantul mentalității 
oligarhice11.

5 MARTIE. La Iași se formea
ză un nou guvern român, pre
zidat de Alexandru Marghilo
man, care semnează la Buftea, 
Tratatul preliminar de pace în- 

_ tre România și Puterile Ccntale. Î" Pe baza acestuia încep tratative
le în vederea încheierii păcii.

» c - 
Inouă",

ț ion al 
din 1I pariamemui cie ia viena s-a a 

| în dezbatere chestiunea păcii 
£ România. Grupuri Importa I parlamenta I potriva "un

I 
I 
I 
I
INICI MA 

CRAINA 
NICI Sil

I 
I 
I
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I
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6 MARTIE. Ziarul „România 
', organ al Comitetului Na- 
1 al românilor cmigranți 

din Austro-Ungaria scrie: „In 
parlamentul de la Viena s-a adus 

i cu 
Importante 

are s-au ridicat 
milirii României.

putatul Seitz (austriac) a ținut o 
vorbire înverșunată împotriva po
liticii de anexiune pe care o face 
Germania și la care vren să În
juge șl Austria. Cuvîntarca Iul 
Seitz n-a putut fi publicată deoa
rece a oprit-o cenzura. 6u toate 
cestea, s-au strecurat în presă 
următoarele cuvinte rostite de 
Seitz: ...ca reprezentanți al ma
rilor mase ale tuturor popoare
lor șl păturilor acestui stat nu 
putem spune destul de tare eă 
popoarele noastre NU DORESG 
NICI MARȘUL FORȚAT IN U- 

i SUBCARPATICA ȘI 
SILUIREA ROMÂNIEI... 

Noi nu voim război de cucerire. 
DE LA ROMAN1A NU AVEM 
NIMIC DE CERUT ȘI DE VOIT". 
26—28 MARTIE. Roma. Con
gresul naționalităților asuprite 
din monarhia Austro-Ungară vo
tează o moțiune cerînd recunoaș
terea dreptului fiecărei națiuni 
de a se constitui in stat național 
sau de a se uni cu statul său 
național, dacă există. Comitetul 

ie creat d< congres, ca- 
_ întreține relații cu comitetele

îm-
Dc-

naționale similare din SUA, Ma
rea Britanie, Franța desfășoară 
mari mitinguri în sprijinul reali
zării unității naționale a româ
nilor, la Roma, Milano, Torino, 
Neapole ș.a. Cei 18 000 de prizo
nieri de război români din Tran
silvania. aflați în lagărele italie
ne cer să fie organizați în le
giuni și să continue lupta îm
potriva Puterilor centrale, pe 
frontul italian.

17 APRILIE. Se constituie la 
Paris Comitetul Național al ro
mânilor, prezidat de Traian Vura 
și, apoi, de I. Cantacuzino.

24 APRILIE. Tratatul de pace 
de la București, între România 
— pe de o parte și Germania, 
Austro-Ungaria, Bulgaria și Tur-

16 SEPTEMBRIE. Ofensiva a- 
liaților în Balcani. Se sparge 
frontul bulgar. Bulgaria semnea
ză la Salonic capitularea necon
diționată.

27 SEPTEMBRIE. Se lansea
ză la Paris Manifestul Consiliu
lui Național al Unității Române.

29 SEPTEMBRIE. Comitetul 
Executiv al Partidului Național 
Român, întrunit la Oradea adop
tă în unanimitate o declarația 
privind hotărîrea națiunii româ
ne din Transilvania de a-și ho
tărî singură viitorul. Se formea
ză un comitet de acțiune cu se. 
diul la Arad.

4—5 OCTOMBRIE. Germania 
șl Austro-Ungaria cer pace An
tantei.

Letopiseț - anul 1b18
cia... România este forțată să 
accepte o pace injustă, dat fiind 
că, în fața armatelor Puterilor 
Centrale, urmare a căderii Ru
siei, a rămas izolată, România 
pierde Dobrogea și 5 600 km.p. 
de-a lungul Carpaților. Se adau
gă înrobitoare condiții economi
ce.

24 AUGUST. Se înființează 
Consiliul Național al Unității Ro
mâne, avînd ca președinte pe 
Take Ionescu și ca membri în 
conducere pe dr. Vasilc Lucaciu, 
Octavian Goga, dr. C. Angelescu, 
Ioan Th. Florescu, dr. I. Canta
cuzino, N. Titulescu, D. Drăghi- 
ccscu, dr. Partenie Cosma, S. 
Mindrescu, Thoma Ionescu, C. 
Miile, G.G. Mironescu, V. Stroes- 
cu, I. Ursu, Traian Vuia, G. Mo- 
roianu. Consiliul este recunoscut 
de guvernele aliate ca EXPO
NENT AL INTERESELOR PO
PORULUI ROMAN.

14—15 OCTOMBRIE. Austro- 
Ungaria cere din nou pace An
tantei.

OCTOMBRIE. Se creează statul 
cehilor și slovacilor. Ținuturile 
nord estice ale Iugoslaviei se 
despart de Austro-Ungaria. Po
lonia devine independentă, sînt 
înlăturate monarhiile din Ger
mania și Austro-Ungaria, se de
clară independenta.

18 OCTOMBRIE. Crearea Con
siliului Național Român Cen
tral din Transilvania, care își 
va începe activitatea oficială la 
Arad, din ziua de 20 octombrie. 
Se înființează, de asemenea, „Se. 
natul central al ofițerilor și sol- 
daților români din Austro-Unga
ria11,'ca organ al G.N.R.C. Peste 
50 de mii de ostași români sînt 
astfel puși la dispoziția Consi
liului.

23 OCTOMBRIE. Consiliul Na. 
țional Hotărăște înființarea „Găr-
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2 SEPTEMBRIE. Congresul 
minorităților din monarhia aus
tro-ungară, ținut la Netv York 
cere dezmembrarea monarhiei 
cczaro-crăieșli. ___ ,

zii naționale române".
24 OCTOMBRIE. Demisionează 

guvernul Marghiloman.
27 OCTOMBRIE. Noul guvern 

romun cu sediul încă în Iași a-

dresează un ultimatum trupelor 
de ocupație a zonei Munteniei și 
Dobrogel cerîndu-le să părăseas
că teritoriul țării. In aceeași zi, 
C.N.R.C. din Transilvania, cere 
în scris Ungariei să predea p-j 
terea în tectoriile locuite de 
români. Regatul român rcmobili- 
zează armata.

28 OCTOMBRIE. Trupele fran
ceze expediționare forțează Du
nărea la Giurgiu. Armata lui 
Mackensen fuge spre Transilva
nia.

29 OCTOMBRIE. Armistițiu la 
Compiegne, între Germania și 
Antantă. Se pune capăt primu
lui război mondial.

NOIEMBRIE. Tratative la A- 
rad, între C.N.R.L. și guvernul 
Ungariei. Maghiarii vizează men
ținerea Transilvaniei în cadrul 
Ungariei, împotriva realității is
torice și a aspirațiilor legitime 
ale națiunii române din Tran
silvania.

7 NOIEMBRIE. Marele Sf it 
Național convoacă adunarea de 
la Alba Iulia, pentru ziua de 18 
noiembrie/1 decembrie. Se orga
nizează delegațiile din fiecare 
localitate din Transilvania. O- 
pinii în presă cu caracter mo
bilizator.

14 NOIEMBRIE. Se publică 
Programul Adunării Naționale 

de lș Alba Iulia.
17 NOIEMBRIE. începe sosirea 

delegațiilor la Marea Adunare.

18 noiembrie/1 decembrie
ALBA IULIA 

MAREA ADUNARE 
NAȚIONALĂ 

UNIREA TRANSILVANIEI 
CU ROMANIA

/ BBV * • MM * / «M

Au participat din peste 80 di 
orașe și 5000 de sate cîte 10—12 
delegați de flecare. Fiecare grup 
poartă drapele tricolore. Sînt 
prezenți, în total și 1 228 delegau 
aleși de organizațiile politice 
Sînt, de asemenea prezenți pes
te 100 000 de fii ai Ardealului. 
Președinte al Adunării este ales 
GHEORGHE POP DE BASEȘTI 
venerabil tribun memorandist. 

SE PROCLAMA URMĂTOARE
LE : deplina libertate națională 
pentru toate popoarele conlocu 
toare și dreptul reprezentanților 
acestora de a face parte din cor
purile legiuitoare ale țării; egala 
îndreptățire și libertate confesio
nală; respectarea drepturilor de
mocratice. Vot direct, egal, se
cret, pentru ambele sexe, înce- 
pînd cu vîrsta de 21 de ani; li
bertatea de presă și de asociere; 
reformă agrară radicală.

ADUNAREA NAȚIONALA A 
TUTUROR ROMANILOR DIN 
TRANSILVANIA, BANAT și 
ȚARA UNGUREASCA DECRE
TEAZĂ, prin reprezentanții lor 
întruniți la Alba Iulia UNIREA 
ACESTOR ROMANI ȘI A TU
TUROR TERITORIILOR LO
CUITE DE DINȘII CU ROMA-! 
NIA...

2 DECEMBRIE. Se aleg orga
nele conducătoare ale Marelui 
Sfat Național și sînt aleși mem
brii delegației care vor merge 
la BUCUREȘTI pentru a prezen
ta hotărîrlle de Ia Alba Iulia.

LUNA DECEMBRIE. Delegația 
transilvăneană este primită cu 
entuziasm de poorul român, pre
tutindeni, în Moldova ți Munte
nia. Se semnează decretul de 
unire de către autoritățile de la 
București.
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■ Cetățenii care au executat garaje pe teren de stat, 
înt rugați să se prezinte, pînă Ia 31 decembrie 1992, pen

ii luare în evidență la Serviciul de urbanism și amena- 
ea teritoriului a] Primăriei Petroșani, în zilele de luni, 

. î rți, miercuri și joi, între orele 11—15,30.
Garajele existente și nedeclarate la termenul stabilit 

vor fi considerate fără proprietar și se va proceda în con
secință.

01 Cetățenii care au construit căsuțe de vacanță în 
zona „Parîngul Mic“ și în zona „Rusu*‘ se vor prezenta 
ia Serviciul de urbanism și amenajarea teritoriului, pentru 
verificarea datelor înscrise în evidențele acestuia, după 
celași program, pînă la 31 decembrie 1992.

Societatea Comercială
> pniieimi’* c a iki...

n
str. M. Viteazul, nr. 11

ORGANIZEAZĂ
LICITAȚIE, în data de 10 decembrie 1992, ora 10, 

pentru vînzarea unor mijloace fixe de la șantierul Petrila.
Informații suplimentare la Biroul Mecano-Energetic, 

telefon 512670, int. 157. (6009).

IUGCI Petroșani -Aninoasa
ANUNȚA 

Datorită avariei apărută, în data 
1992, in instalațiile Uzinei Electrice Paroșeni, s-a 
livrarea căldurii și a apei calde menajere.

de 23 noiembrie 
siștat

»

I
4

I

l

In această perioadă nu se facturează consumul 
nergie termică, livrată de uzină pentru menținerea 
metrilor minimi, în scopul evitării avariilor în instalațiile 
consumatorilor.

de e- 
para-

Societatea Comercială 
TEHNOTRONIC IMPEX 

S.R.L. Vulcan 
cu sediul in B-dul Mihai Viteazul, bl. 80 

(STUDIO AUDIO-VIDEO)
VA OFERĂl

— televizoare color K1TT, made in Japonia, la cele 
mai avantajoase prețuri.

— casete video înregistrate cu cele mai noi filme 
(BASIC INSTINCT).

— aparatură electronică și electrocasnică.
VA AȘTEPTAM 1 (6015)

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacțio 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

Gheorghe CHIRVASA 
Corectura 1

| Emilia AClIIREf țl Viorica FIRȚULESCU

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

PENTRU Alina Pasc, la împlinirea virstei de 11 ani. mul'.ă 
sănătate, fericire și toate florile, alături de tradiționalul „La muiți 
ani !“. Cu dragoste, părinții, bunicii si sora

VINZAIU
VlND dozator sucuri, marca Nutti — 

bioxid, incluse in preț. Preț 
(5951)

VlND apartament 2 camere
ap. 65, intre orele 10—18. (0003)

VlND Trabant 601-S, la )2

Hu^OSCO^
Raluca. (6028)

excepțional.

Petrila, str.

3 capete cu tuburi 
Telefon 0929/ 13132.

Republicii, bloc 55,

V, cu îmbunătățiri în perfectă 
stare, preț convenabil, Petroșani, str. Oituz, bloc 6, sc. 2, ap. 9, 
intre orele 9—16. (6011)

VlND video playcr. Telefon 544406, între orele 14—20. (6011) 
VlND Dacia 1300, multiple îmbunătățiri, contra apartament, 

garsonieră, variante. Telefon 541 130, între orele 16—19. (6019)
VlND Microbuz Fiat, televizor color, radiocasetofon Akay, 

magnetofon Tesla, stereo și frigider Fram. Petroșani. Anton Pann 
nr, 30. după ora 14. (6017)

VlND Peugcot 305, an fabricație 1979, preț avantajos, Vulcan, 
str. Republicii 69, bloc D 8/71. (6016)

VlND video player sigilat Funai și Orion și combină muzi
cală cu telecomandă. Telefon 545181, între orele 8—20. (6027)

VlND urgent 4 vaci cu lapte, Vulcan str. Morii, 54. (6025)
DIVERSE

FAMILIA Gorea Dorel din Lupeni mulțumește pentru efor
turile depuse și înalta profesionalitate de care au dat dovadă 
doctorului Moraru Viorel, asistentelor Rădoi Tamara, Bunea Ma
riana, Han Nehana, doctorului Miclea Tiberiu cît și întregului 
personal de la Maternitatea Lupeni, pentru ca tn mijlocul nostru 
să fie micuțul Ioan Vlad.

Recunoștin'ă, stimă și respect pentru acești oameni care au 
răspuns prezent la datorie. (6006)

SOCIETATEA Comercială GOMPREDO-FRUCT SRL Petrila, 
angajează vînzători. Relații telefon 550782. (6022)

CEDEZ spațiu comercial amenajat. Telefon 542761, după ora 
15. (6026)

OFERTA DE SERVICIU
GAUT femeie serioasă îngrijire copil 1 

545556, după-amiaza. (6010)
PIERDERI

PIERDUT acordeon în gara Simeria, pe 
Vulcan. M. Eminescu, bloc 4. sc. 2, ap. 20.

PIERDUT CEC cu limită de sumă al Societății ARTEX IM- 
PEX SRL Petrila, eliberat de BCR Petroșani. Se declară nul. (6020) 

PIERDUT ștampilă cu Înscrisul „Societatea Comercială ARTEX 
IMPEX SRL PETRILA, nr. 1**, eliberată de Prefectura Județului 
Hunedoara. Se declară nulă. (6021)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Șcheul Ionel, e- 
liberată de EM Vulcan. O declar nulă. (6023)

DECESE

an și 3 luni. Telefon

data de 17 noiembrie. 
Recompensă. (6008)

FAMILIILE îndoliate Felea Iudita. Augustin și Raluca, Gher- 
man Emeric mulțumim colectivului UACC Petroșani și tuturor 
celor care au fost alături de noi, cu lacrimi și flori, in marea du
rere pricinuită de decesul scumpei noastre

GHERMAN IDA (6033)

COPIII Luminița, Mirciulică, Gabi și Nicu, nepoții, cumnatul 
și cumnata anunță, cu nemărginită durere, încetarea din viață, 
după o grea suferință, a iubitului lor

BALȚATESCU MIRCEA (55 ani)
Odihneasc&-se-n pace! (6017)

PĂRINȚII ?■ colectivul de elevi ai clasei a Il-a E de la Școala 
Generală nr. 1 Petroșani silit alături de draga lor învățătoare 
Mariana Muntcanu in marea durere pricinuită de decesul mamei 
sale.

Sincere condoleanțe. (6018)

FAMILIA Chinceșan mulțumește conducerii EM 
sectorului IV EM 
celor care au fost 
celui care a fost

Paroșeni, 
Lupeni, pentru sprijinul acordat, șl tuturor 
alături la marca durere pricinuită de decesul

CHINCESAN VALER

COMEMORĂRI

(6012)

SE ÎMPLINEȘTE un an de cînd ne-a părăsit scumpul nostru 
tată, socru și bunic

MATHE FRANCISG
Nu te vom uita niciodată. (6024)
SOȚIA Zamfira, copiii Sorin și Irina anunță, cu aceeași du

rere, că s-a împlinit un an de cînd iubitul lor soț ți tată 
SPRIVAC GHEORGHE

i-a părăsit pentru totdeauna.
Odihnească in pace I (6014)
SOȚUL anunță că se împlinesc trei ani de cînd scumpa Iui 

soție
IRINA MATRONICI

l-a părăsit pentru totdeauna.
Te voi păstra mereu în sufletul meu. (6029)_________________
SOȚUL, fiica, ginerele și nepoțica anunță, cu aceeași durere, 

că a trecut un an de clnd iubita lor soție, mamă, soacră și bunică 
DALCOS LU1ZA (RACZEK)

l-a părăsit pentru totdeauna. (6030)

Cotidianul de opinii și informații al 
Văii Jiului „ZORI NO1“ este realizai de 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZOR! NOI" S.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991, 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

A.

Materialele necomandate și nepu
blicate nu sc restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, auto
rilor.

I

SĂGETĂTOR
Descoperiți, din intimplare, 

talentele ascun e ale unui vechi 
prieten.

CAPRICORN
Pășeați dificultăți majore, dacă 

vă amestecați unde nu va fier
be... cafeaua.

V ARSA TOR
Zelul unui colaborator apro

piat va scutește de un drum inu. 
til, infot mindu-vă cu competen
ță despre mersul evenimentelor.

PEȘTI
Feriți-vă de rochia prea scur

tă si de părul lung I
BERBEC

Aveți „șansa** de a lua decizii 
regretabile, dacă puneți „punc
tul pe i“ la lum na luminării.

TAUR
Competența dv profesională 

este pe deplin recunoscută și- 
exploatată.

GEMENI
Bugetul începe să se subțiez.e 

în zona „neprevăzutului**.
RAO

Buna dispoziție nu vă pără
sește nici atunci cînd constatați 
că ați comis o gafă impardona- 
bilă.

LEU
Discuțiile pe ton ridicat vă 

vor ține companie pînă la .ore 
mici**...

FECIOARA
Comparîndu-vă 

rul(a), veți descoperi un 
greu de recuperat.

BALANȚA
Refuzați orice invitație 

ambiguu.
SCORPION

A iubi înseamnă a ierta 
ales a te sacrifica, spre 
aproapelui.

cu partene 
minus

cu aer

țl mal 
binele

PROGRAMIR 
TV.

MIERCURI. 2 DECEMBRIE

Programul Televiziunii Na
ționale din 
dova.
Actualități. 
Calendarul 
Film serial.
PHIE. Înregistrare CFI. E- 
pisodul 20.
TV5 EUROPE. 
Ora de muzică. 
Virsta a treia.
Documentar artistic. Per
manențe.
Actualități.
Magazin agricol.
Călătorie în Emiratele A- 
rabe Unite (III).
Preuntversltaria. 
TeleșcoalA.
Tineri lnterpreți de muzici 
populară.
Lumea sportului.
Tragerea Pronoexpres. 
Actualități.
Arte vizuale.
15, 16, 17. 1» 
Reflector.
Studioul șlagărelor. 
Studioul economic. 
«APTAIN PLANET.
Desene animate. 
Actualități.
Sport.
Film serial. DIN 
DOMNULUI (Franța), 
mteră pe țară, înregistrare 
€F1. Episodul 2.
Memorialul durerii. 
Universul cunoașterii. 
Actualități.

7,00

10,00
10,10
10,20

11,20
12,15
13,10
13,40

14,00
14,15
14,45

14,55
15,30
16,00

19,30
20.00
20,35
20,45

21.45
23,15
23.45

Republica Mol-

zilel.
MARG Șl SO-

VOTA 
Pre-
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