
Schimbări evidente, chiar dacă ne costă...
Dn't-o grabă superficială ori pur și 

si r lu din spirit de contradicție, drept 
r.: Lunare pentru scumpetea vieții sau 
nesiguranța locului de muncă, nu aprc- 
ci.m calm și cu înțelepciune schimbările 
din acești trei ani. Pentru că și-așa au 
început să vină Moșii cu daruri, se cuvi
ne s i ne scăldam ochii, chiar dacă lăcrl- 
n .-ară de necaz, prin atlt de multicolora 
pin' i din Petroșani, prin buticurile (să le 
zicem așa, cum se articulează) particula- 
r . prospere sau chiar prin magazinele 
al.' . ntare ajunse și ele în locație de ges- 
tiu.i?, permițind, așadar, ceva mal multă 
l -rut? de mișcare. Dacă pînă acum cel 
P i‘ ■ trei ani copiii tinjeau după felurite 
citi acum piața geme de portocale, 
b.mne, (galbene, nu aidoma castravețl- 
1 appe-fruit, ca să nu mal aminteso

de felurite ciocolate și alte dulciuri pen
tru care mulți copii înghit in sec, Cind 
s-a mai pomenit ca în alimentară să vezi 
ananas ? Totul la prețuri corespunzătoare.

Deci din acest punct de vedere Moș 
Crăciun nu va mai fi în încurcătură: are 
ce s-aleagă ! Dar ca să-și umple sacul tre
buie să-și golească buzunarele. In Ipoteza, 
fericită, că sînt pline.

Dar nil acesta este scopul acestor con
siderații, ci dacă s-au urnit lucrurile din 
loc sau nu. Cel puțin după exoticul bel
șug din piață, spațiul cel mal frecventat 
de oameni, s-a făcut un incontestabil pro
gres către economia liberă în care func
ționează subtilul joo dintre ofertă șl ce
rere. Sau Invers, cum doriți.

Oriunde în lume, privatizarea a început 
din sfera serviciilor către mica șl mijlo

cia industrie. Direcție către care se înain
tează fără grabă (se știe că graba strică 
treaba). De aceea aceste c.d.p.-uri, a căror 
eliberare s-a prelungit fără rost pînă _ în 
31 decembrie a.e., sînt niște biete hîrlii 
ce așteaptă evaluarea patrimoniului so
cietăților comerciale cu capital majoritar 
de stat. Dacă se va evalua la cursul actual 
al leului șl la starea de fapt a societăților 
ori raportate la situația din 1990, e mal 
greu de spus. Multe societăți comerciale 
abia își trag sufletul, bietele de ele, dînd 
emoții salariaților. Unele își încheie în 
curînd, peste 5—6 zile, activitatea din 
acest an, urmînd a fl reluată în anul 
viitor, cîndva, prin ianuarie.

Oriunde ne-am uita zărim o înnoire 4 
principiilor economice, petrecută doar 
în doi ani, de cind începea prima etapă

ă liberalizării prețurilor. Oamenii Ie văii 
doar pe cele de pe piață, nu le cunoso și) 
pe cele Industriale, Intrate șl ele în virte-j 
jul spiralei către prețuri incredibile. To-j 
tuși, deoarece omul,are nevoie de te miri 
ce în jurul casei, strînge cureaua, îneleș-j 
tează dinții.și cumpără, ce să facă ?

La fel stau lucrurile și cu Moș Crăciun 
a cărui proverbială bunătate șl dărnicia 
vor fl însoțite de mult discernămînb ca 
să nu dea un sac de bancnote pentru a-1 
umple doar cu dulciuri.

Cînd raportul dintre leu șl dolar nu vă 
mal fi atît de descurajant; o să fie primul, 
semn al relansării economice din România, 
iar salariații vor avea și o motivație per-, 
sonală pentru a produce.

Tiberiti SPATARU ■

O zi Ia mina

Statistica la un pas de pesimism - 
și la doi de optimism
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JUD IUL HUNEDOARA - MEMBRU
A L

Simbătă, In organizarea Consiliului județe in 
Hunedoara, a avut lcc, la Deva, o conferința de 
pre*j, pe t'-m.a relațiilor extern.; ale județului 
Hunedoara. A fost vorba, în special, de admi
te' i-a Județului nostru ca membru cu drepturi 
depline in Adunarea Regiunilor Europei — un 
organism european gen Consiliul Europei, la 
n.velul regiunilor — fiind primul județ al țării

A. R. E.
primit ca membru, în urma adunării generale 
a Ansamblului Regiunilor Europei, de la San
tiago de Compostcla, din 3 iulie 1992. Conferin

ța a fost susținută de dl. Costel Alic, președin
tele Consiliului Județean Hunedoara. Au parti
cipat reprezentanți ai 8 organe de presă. Vom 
reveni cu amănunte.

Ștefan CIMPOI

(Urmare din numărul trecut)

Joi, 8 decembrie, la mina Vul
can, a avut loc o ședință a sin
dicatului, la care am fost invi
tați și noi. Dl. Vîrjan, liderul 
de sindicat pe întreprindere, a 
avut amabilitatea să ne pună 
la dispoziție citeva date statis
tice referitoare la structura per
sonalului de la această exploa
tare. Sint informații care ne 
ajută să ne formăm o imagine 
reală asupra situației minei.

Prin amabilitatea dînsului, am 
aflat că, la 1 decembrie 1992. lu
crau 2926 muncitori în subteran 
și 735 la suprafață. Procentual, 
aceasta reprezintă 75 la sută în 
subteran și 25 la sută ia supra
față. Iată care e situația vechimii 
muncitorilor din subteran: 52 
la sută din totalul angajaților au 
o vechime mai mică de cinci ani. 
Cei cu vechime între 5 și 10 ani 
reprezintă 22 de procente. Intre 
10 și 20 de ani vechime sînt 19 
procente, Iar cei cu vechime mai 
mare de 20 de ani reprezintă 
numai 7 procente.

Iată care e situația privind 
media de vîrstă a muncitorilor 
din subteran: tinerii sub 25 de 
ani reprezintă 48 de procente, deci 
aproape jumătate din total I In
tre 25 și 35 de ani sînt 43 la 
sută, iar peste 45 de ani, 9 pro
cente.

Pentru că se vorbește mult de 
salariile minerilor, redăm și si
tuația salariului tarifar de în
cadrare subteran (fără sporuri) 
pentru muncitorii calificați de la 
mina Vulcan: 2 oameni au mai 
puțin de 40 000 lei/lună (0,07 
la sută); între 40—50 000 sînt 
1091 muncitori (40 la sută); în
tre 50—60 000, 1238 salariați;

381 muncitori (1) la sută). Ace-1 
eași statistică, d*r pentru mun
citorii de la suprafață: 3 au sa-1 
lariul tarifar mai mic de 30 000) 
lei (0,6 la sută); între 30—40J19. 
sînt 15 la sută; intre 40—55 000 ‘ 
se află 30 la sută, iar cu salariul) 
tarifar peste 55 000 sint numai: 
doi muncitori.

Meseriile cu ponderea cea mal, 
mare sint, in ordine: vagonetar! 
— 1011 (29 la sută); urmează, la) 
egalitate, miner — 512, lăcătuș —’ 
537 și muncitor necalificat (dacă ; 
asta e o meserie) — 548, fiecare 1 
din acestea cu 16 procente. Geiț 
mai rari sînt semnaliștii: 20 de) 
persoane, adică 0,5 procente.

Numărul de femei angajate la I 
mina Vulcan este de 454. ț

O altă statistică, la fel de In
teresantă, este cea a posturilor 
prestate peste program — aici 
nu e vorba de zilele de sîmbătăț 
și duminică, ci de rămînerea dln-j 
tr-un schimb intr-altul. Sectorul) 
12 este în frunte. In luna noiem-; 
brie, acest sector are aproxima- i 
tiv 2000 de posturi peste pro- ț 
gram, ceea ce înseamnă o medie 
de 4 posturi în plus pe cap de 
muncitor. Se pare că lăcătușii au 
cel mai mult de lucru — ați vă-, 
zut mai sus, e o meserie cu pon-j' 
dere mare — 16 procente. El,] 
în special, rămîn o oră-două din ’ 
schimbul 1 in schimbul 2 ca să 
schimbe niște role și să se pon
teze post întreg. întrebarea care 
se pune e ce fac ei în schimbul 
întii, dar cei din schimbul doi 
cți ce se ocupă în timp ce cole- ț 
gii lor munces'* ? --

Mulțumim încă o dată sindica-ț 
tulul de la mina Vulcan pentru) 
aceste informații extrem de Jn-'ț 
teresante și proml'em să revenim.,'

(45 la sută), iar intre 60—70 000, Vali IOCOTA '

30 de secunde cu dl. Turnă
Domnul Turnă susține (în scris, in gazeta „Călăuza") că ne 

citește ziarul in... 30 de secunde. Cu toate că prin această afirma
ție (șl prin altele) a adus prejudicii ziarului nostru II oferim pri
lejul sa ne citească zilnlo (intr-o „juma" de minut). Prin noua 
noastră rubrică „30 de secunde cu domnul Țurnă" dorim iă-1 
împrospătăm memoria d-lui cu pricina și să-i creăm o cit mul 
veselă atmosferă cu ocazia sărbătorilor de Iarnă. Țțț, țțț, țțț...

O bătrinâ pensionară din car
tier Aeroport s-a adresat per- 
sooal (cu baston, cu tot) agenției 
„Sf.ATJNIOAHA PHESS". Nelă
murirea dînsei era următoarea: 
Infr-o garsonieră Insalubră din 
cartierul Aeroport a decedat o 
femeie bătrln.î. A murit In sin
gurătate, pe un pat de fier In- 
tr-o mizerie de nedescris

După ce a iscodit dlnsa șl n 
Iscodit, n ajun» ja concluzia că 
era mama unui om mare. între
girea dlnsei era: „cine e clinele

Aia de fiu?" II răspundem noi. 
Ilatrina se numea TURNA șl era 
mama lui DUMITRU FLORIN 
ȚUJtNA, care a vrut să fie pri
mar, apoi senator șl In final a 
ajuns totuși, consilier la județ.

— Așa vrea el să apere inte
resele bătrlnilor ? a întrebat bă
ii Ina. . * f

— N-avea cum, doamnă, că șl 
pe el l-a furat Dumnezeu, l-a 
tăspuns (spre mirarea noastră) 
un cline vagabond scăpat neucls 
de primarul Stoicuța.

O II ovind. oul „bănuț”, dar d«rA-l de leu. n.nm făcui 
nimici .

Sponsorizare
I

Sindicatul E.M Petrila, pre-i 
ședințe dl. ing. lorga — a spon-i 
sorizat activitățile didactice ale 
școlilor 1, 5, 6 din localitate ț 
precum șt grădinițele aparțină- , 
toare cu suma de 650 mii lei 1 
bani din care se vor face unele ’ 
dotări cu material didactic, mo- > 
bilier, precum și definitivarea u- ! 
nor acțiuni sindicale, acum în 1 
preajma sărbătorilor de iarnă, ; 
privind cumpărarea de jucării, ) 
dulciuri. îmbrăcăminte, celor m ii , 
mici școlari. ț

O acțiune pentru înre nu e- | 
xistă alte cuvinte, declt „o spon- 1 
sorlzarc" cu felicitările și mul
țumirile din partea instituțiilor 1 
orașului, In caro nu învață alții 
declt copiii celor care fac parte | 
din marele sindicat al EM Pc- j 
trila. (D.N.)

în pag. a 3-a
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Pentru limbajul său umoristic, publicăm |
6 scrisoare de RÎSU’ PL1NSU’

Stimate domnule redactor sef
Am .și eu un of care mă supără încă din februarie 1992 și 

de care mă rog lui Dumnezeu să nu aveți parte și dv. Nu-mi 
funcționează telefonul domnule! Fiți bun și aprobați publicarea in 
ziarul pe care îl redactați cu multă jnteligență și pe care îl a- 
preciez, a scrisorii deschise pe care o adresez d-lui Buliga de la 
Poștă, sau PTTR, sau SA Telecom, sau cum naiba le mai 
scrisoarea deschisă in numele a mai multor cetățeni din 
pe care la o adică îi pot numi.

în speranța că mă veți ajuta, va mulțumesc și promit 
mare la proxima întîlnire.

zice. 
Lonea,

o berc

ne 
folo- 
ne_ 

în

pentru„Stimate domnule Buliga 
scuzați maniera pe care o 
sim să ne adresăm, dar lu 
număratele apelări verbale 
direct sau prin telefoanele de la
serviciu (că știți bine de ce nu 
vă putem suna de acasa), am 
rămas, in continuare în casele 
noastre cu niște obiecte, la care 
unii mai norocoși ca noi le zic 
telefoane, dar pe care noi le nu
mim obiecte de decor, pentru că 
acuși e anul de cînd nu le mai 
putem folosi. Bașca, ne mai tri

plată, de parca 
Pago-l’ago sau

miteți și note de 
am ii vorbit cu 
Baden-Badcn

Vă rugăm fiți 
ceva sau puneți 
șefii dumneavoastră de ia Deva

bun și faceți 
o vorbulița la

sau București să dea și 
pricăjiții de noi vreo 1000—2000 
metri de cablu telefonic, să nu-i 
mai vedem pe bieții dv. liniori 
stînd toată ziulica ca vrăbiile pe 
sîrmc, nețtiind unde să mai pe- 
ticească și cum să mai cîrpcască, 
linii care au fost montate încă 
din vremea cind vorbea Golița 
baci al nostru Ia București, cu 
ăla de l-au dat jos de pe soclu 
cei din Deva, în februarie, 
s_au stricat telefoanele 
Probabil 
Deva de

Rugați 
că, iaca, 
nă și am 
ani” 
mai suna și

cind 
noastre, 

ăla era pila noastră la 
ne mergeau telefoanele, 
pe șefii dv. să ne ajute, 

sărbătorile de iar- 
și noi un „La mulți 
și la prieteni, am 
noi o mătușa,

vin 
ura 

la rude

soacră, s-o întrebăm daca s-a 
îngrășat porcul sau curcanul de 
Crăciun, să mergem să-l luăm.

Motivele nu ar fi cablul sau 
altele ni se par puerile pentru 
că vorba aia „Dacă vrei-poți”. 
TVR-ul ne tot bagă reclama aia 
„La orice oră și oricînd chemați 
Alcatelul, liderul mondial al te
lecomunicațiilor”. Or fi ei lideri, 
dar noi credem că nu-i nevoie 
de ei, că niște droturi 
voi să înnădiți, numai 
să fie,

Încă o dată vă rugam 
scuzați că apelam astfel 
ce sa facem daca nu avem pile 
la Deva sau București, dar nu 
vă necăjiți, că de nu vor merge 
telefoanele de sărbători le-om 
trage șefilor dv , o urare de care 
nici Coposu sau Pedro Romanu 
nu au auzit de la băieții cu lăm- 
pașe.

In numele mai multor 550.. 
din Lonea pe care îi cunoașteți 
sau nu îi cunoașteți, vă scrie 
550939.

P.S. Pentru relații suplimentare 
ați putea suna la numărul de 
mai sus. Oricum nu are ton.

știți și 
droturi

să ne 
la dv,

I
I
I*
t

I
9I
I
I
I
II
I 
!
I

Pentru automobiliști
Convorbire cu dl. Eugen MIHAT, șeful atelierului 

ACR Petroșani
— Domnule Eugen Mihat, ați participat recent la un curs pro

fesional Cu ce rezultate?
— A fost un curs intensiv, organizat de Ministerul Transpor

turilor, la București, încheiat cu un examen, in urma căruia s-au 
acordat autorizațiile pentru efectuarea inspecțiilor tehnice auto. 
Se știe că din semestrul II al acestui an s-a trecut la înlocuirea 
reviziilor tehnice anuale cu inspecții tehnice, avînd o valabilita
te de doi ani In acest sens, autorizațiile emise de Ministerul 
Transporturilor sint valabile pînă in anul 1994 inclusiv. Din Valea 
Jiului au obținut autorizații atelierul nostru și atelierul „Dacia- 
scrvice" din Petrila. Precizez insă că autorizațiile sint nominale.

— Deci au fost eliberate pe numele dv. ?
— Autorizațiile au fost obținute de cei care au promovat exa

menul. respectiv de Tiberiu Grozoni și Eugen Mihat.
— Inspecțiile auto efectuate pînă la această autorizare tși 

păstrează valabilitatea ?
— Desigur, noi am fost și pînă acum autorizați. Cursul orga

nizat de Ministerul Transporturilor a făcut totuși o selecție, in- 
trucît examenul final nu a fost promovat de toți cei prezenți. 
Unii șefi de ateliere s-au retras pe parcurs și nu s-au mai pre
zentat în fața comisiei de examinare, alții nu au dovedit că po
sedă cunoștințele necesare.

— Ce le transmiteți membrilor și simpatizanților ACR ?
— In primul rind, pe cei care au făcut la noi inspecția teh

nică, începind din data de 1 iulie 1992 și pînă în prezent, Ii 
invităm la atelier pentru a intra în posesia ecusoanelor de tip 
nou, care se aplică numai pe numerele de înmatriculare din spa
tele autotui ismelor. Pe cei care încă nu au făcut inspecția tehnică 
îi așteptăm în cadrul programului obișnuit. Tuturor membrilor șî 
simpatizanților ACR le dorim pentru 1993 cît mai multe bucurii 
automobilistice, adică un an fără „evenimente" în circulația ru
tiera internă ți internațională.

A consemnat 
Ion Ml STAȚA

Mim -Hotel 
Piață - 375 lei 

patul
Dc curind, in Complexul 

merciu] din Piața Petroșani s-a 
dat in folosință un mini hotel, 
vis-a-vis de magazinul industrial 
llermes. la etaj.

Unitatea aparținte SC Rcalcom 
6A Petroșani și funcționează m 
trei schimburi, cu personal cali
ficat, dispunind de 4 camere cu 
27 de locuri.
existente, un 
relief: prețui 
cuprins de la 
lei, patul Comparativ cu 
asemenea unități specializate din 
oraș și din țară, aici se practică 
prețu] cel mai scăzut al servi
ciilor 

piața.
în economia noastră de 
Deocamdată...

Pe lingă dotările 
lucru iese însă in 
scăzut al cazării, 

300 lei pînă la 375 
alte

la Vulcan I CONSEMN ?

Bătaie
Chiar ața! Bă_ta-ie de joc! Păi 

cum să nu fie cînd vezi că, după 
ce aștepți ca fraierul vreo două 
zile, n-apuci nici un mililitru 

ca-n 
s_a stricat pom- 
pompa, se

rr Reglare de conturi
orei 21,00 marți, 8 decembrie. In intersecția stră- 
cu l’reparațici, colț cu Ilala agroalimentară din 
tocmai îl ajunseseră in fugă pe un al treilea. Din

t

Era in jurul 
zii N. Titulcscu 
Vulcan, doi țipi — ______ ____
doi pumni și ti-ci mișcări l-au culcat, chiar pe axul drumului, du
pă care au început să-l lovească cu picioarele. O femele cu un 
copil mic dc mină strigă să îl lase în pace pe cel căzut. Cițiva 
cetăț-ni care beau o bere la grădina localului de peste drum de 
Hală au ieșit să vada despre ce c vorba. Cei doi agresori le-au 
replicat că nu e treaba lor și să „se care" cît mai repede, că iese 
„cu nasoale". Spiritele s-au încins, cei doi au bătut in retragere 
pînă in momentul in care alte cinci „ajutoare" dc-ale lor au ieșit 
la interval, dotați cu răngi și pietre. S-a sunat retragerea, pînă 
în încăperea localului. Urmăritorii s-au oprit în fața ușii, au a- 
menințat, au înjurat și s-au îndepărtat. La scurt timp apare altă 
trupă, prieteni ai celor urmăriți, dotați .și ei la fel de corespun
zător. Se iese din local cu alai și se pleacă „în căutare". Cele două 
trupe rivale se intilnesc față în față pe strada l’reparațici, se re
cunosc ți „cad la pace". Explicația: erau niște conturi personale 
dc reglat in care nu trebuia să se amestece nimeni. OK I Comba
tanții se împrăștie lin stitj pe la trebui ile lor. FN’D Adică. HAl’I’Y 
FND

SAm auzit-o într-un loca] se
lect. Evident că și prețurile sint 
pe măsura rangului său. Ședeam, 

așadar, cu doi prieteni și turnam 
iin noi bere. Că-i mai ieftina și 

face bine la rinichi. Treabă știu
ta din generație in generație. La 

(vreo cîtcva mese distanță, ospă
tară deretica. Deodată o auzim 
că rostește: „Adu-mi te rog, o 

{sticlă de vodcă Da’ să fie vodcă- 
vodcă!” Se adresase unei colege 
de-a ei Vorbele fătuței ne.au lă
sat ca la grădina zoologică.

I După cilcva momente, colegul 
i meu, mai cunoscător în ale „gra- 
* delor”, șl-a pus, pe drept cuvînt, 
| întrebarea: „Cum o fi arătînd 
I vodca simplă. Și, mai ales, ce 
» consemn trebuie să lansezi pen- 
I tru a primi „cincizeci” sau „o 
| suta” de... vodcă-vodcă?” (Gli O )

n-apuci nici
de benzină. Cînd este, e 
bancul cu Lcnin: 
pa Cind merge 
curentul.

Caz concret, 
inceputul săptăminii trecute, 
stația PECO din Livczcni. Ben
zina care „s-a băgat” — cam trei 
mii de litri după știința noastră 
— n-a putut fi vîndută deoarece 
pompa de 90 era defectă. Și de
fectă a rămas. Si luni, și 

. toată ziua de marți. Pînă
după amiază. Marți (8 decem
brie), rîndul de mașini se întin
dea pînă la pod. Mai toți pro
prietarii stăteau adunați ciorchine. 
Grupuri-grupuri. Unii pe-afară, 
dar cei mai mulți se înghesuiseră 

t în clădirea stației. (Dc aceea, 
‘ propun, tovarăși, amenajarea unui 
‘ spațiu corespunzător, dotat cu 

scaune ți chiar paturi, pentru 
i să decurgă într-un 

----- mai plăcut și civilizat). 
Venise, să mai calmeze spiritele, 
și dl. viccprimar Pușcaș. Se dis
cutau de toate: de investiții, de 
căldură, de blocuri. Dar. pînă 
la urmă, tot la benzină se ajun
gea. Că asta-i durea pe oameni 
pe moment. Că pompa p defectă 
se știa și la Deva. Ba, îmi spu
nea dl. Pușcaș, însuși prefectul 
județului a fost înștiințat dc asta.

(scaune ți ci 
ca așteptarea 
mod cit mai

I
i
I
I
I
I
I

ia

situația de la 
la

mai 
spre

de joc
„Și atunci de ce n-apare omul 
muncii de la Deva s-o repare?” 
„Ne-au anunțat c-a plecat”. Dar 
nu sosise, deși era trecut de ora 
unu după-amiaza. Un cetățean 

de lingă mine răbufnește: „Așa 
ne trebuie, dacă sîntem proști! 
Numa’ proștii stau la coadă”. 
Cam avea dreptate proletarul. Și 
spusele sale m-au dus cu gîndul 
la celebra rostire a lui Brucan. 
Cîtiva temerari, înfruntind riscul 
de a rămine în pană de benzină 
pe defileu, au tăiat-o la Sadu. Și 
au cțtigat. După două-trei cea
suri, s-au întors cu senzaționala 
veste că „acolo e de 981”.

In fine, mai spre după-masâ, 
a fost dreasă ți pompa de 90. 
Bucurie pentru unii, tristețe pen
tru alții. Benzina n-a ajuns dc- 
cit cam pentru 70 de autoturisme. 
Așa că, miercuri dimineață, i-am 
întîlnit din nou pe cițiva dintre 
cei cu care discutasem cu o zi 
înainte. Sperau că se mai aduce. 
„De unde? am întrebat — că la 
Vulcan nu-i”. „De la Deva, cu 
cisterna”. Speranțe deșarte, am 
gîndit. Se vede cum ne iubește 
Deva. Și, în acest timp, se mai 
găseau cite doi-trei care se aso
ciau („eu mai am un litru”, „eu, 
vreo doi”) și o întindeau spre El 
Dorado 
lometri
Sadu.

situat cam la 35 de ki- 
de Petroșani Adică la

Ghcorghe OLTEANU

tind e bine, e bine!
Am criticat virulent faptul că, datorită ncfuncționării insta

lației, copiii Școlii generale nr. 1 din Petroșani erau siliți să în
vețe carte cu mănușile în mîini și cu căciuli pe cap. Receptivita
tea RAGCL-ului, impulsionată și de domnul viccprimar ing. Ionel 
Pușcaș, s-a dovedit promptă S-a găsit o soluție tehnică. Este ade
vărat, s-au cheltuit bani. Dar Iiind vorba de copii ți de tn- 
văUimint, oricare nr f! efortul, oricit de marc ar fi. merită con
semnat. Ceea ce și facem (Al. II)

////////zz/z,.zzzzzz///zzzzzzzzzz//zz/zzzz/z/////////zzzzzzzzzzz///zzz/zz//z/zz////z///zzzz////////zz//z//zz// zz/zzzzzzzz/zz/vzzz. zzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz /zzzzzzzzzzzzzzzj

Cine mai încurajează tinerele talente
Exista m Paring o 

bază didactică pentru pregătirea 
albiorilor, aparținind Școlii spor
tive din Petroșani. Din păcate, 
In ultimi, ani, menținerea unei 
adevarate tradiții de pregătire și 
lansare in competiții dc anver
gură națională s-a făcut în con
dițiile unor dificultăți din ce în 
ce mai mari. In sezonul dc schi 
de anul trecut, cițiva tineri schi
ori pregătiți și antrenați la baza 
din Paring au ajuns să ne repre
zinte țara in competiții interna
ționale și au obținut rezultate 

ne* abile Jar in netiialiil sezon

20 de copu t.ilentați, capabili de 
performanțe și-au început pre
gătirile. Ei sint repartizați In 
două grupe, conduse de profe
sorii Zoltan Toth și Iosif Huda. 
Pentru prima Jumătate a lunii 
decembrie se prevede începerea 
primelor concursuri de selecție 

a valorilor. Dar atit dl. prof. Eu
gen I’ctcrffy, directorul Școlii 
sportive, cit șl ceilalți doi pro
fesori de la catedra de schi, se 
confruntă cu dificultăți care tind 
să devină insurmontabile pen
tru promovarea, pregătirea și 
antrenarea tinerelor talente Con

dițiile matei ialc au ajuns să fie 
precare. Fondurile alocate dc Mi
nisterul Invâțămîntului sint in
suficiente. Nici dc la Ministerul 
Tineretului și Sporturilor nu sc 
întrevede vreo nădejde de sub
venții care să salveze situația. 
In lipsa fondurilor sc fac tot 
felul dc improvizații pentru su
praviețuire, S-a apelat și la pun
gile părinților care au copiii la 
Școala sportivă. Nu este asigu
rat un mijloc dc transport ofi
cial pînă la tclescaun, din Pe
troșani încolo. Plata transportu
lui cu tclcscaunul a atins un

nivel insuportabil. La baza di
dactică din I’arîng copiii mai tre
buie să fie și bine hrăniți... Iar 
antrenamentele costă șl ele...

Marele necaz al profesorilor ii 
constituie dotarea cu echipament. 
In mod normal, un schior de 
performanță trebuie să dispună 
de schiuri, clăpari și costum la 
nivelul celorlalți participanți la 
competiții. Pentru cei 20 de so- 
pii care se pregăteso pentru a 
deveni performeri, Școala spor
tivă poate să asigure doar schiuri 
de tip mediocru, nccompctitlve 
sub aspectul performanței Doar

9 ——• -------------
cițiva cop.i dispun dc schiuri de 
marcă, procurate de părinți cu 
mari sacrifică O evaluare sumară a 
posibilităților tinerilor schiori în
scriși in cursa pentru performan
ță la Școala sportivă din Petro
șani, demonstrează că, cel puțin 
trei copii au locuri garantate in 
lotul național de schi. Talentele 
riscă să se piardă, datorită con
dițiilor grele in care se zbate 
Școala sportivă și Baza sa didac
tică.

Este nevoie ca de aer de s âb- 
yenții s.iu cel puțin dc sponsori.

Viorcl STR AI Ț
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TIR CU ARCUL

■ Simona Lămășan, Vîrban Mădă- 
lina, Gigi Pușcă, Viorel Ilabian în 
lotul național;

■ Gigi Pușcă și Viorel Ilabian în 
iotul olimpic;

■ Antrenorul Vasilc Tamaș co
ordonator principal al loturilor o- 
limpic, național și de copii;

■ Federația Română de tir a al
cătuit clasamentul celor mai buni 
sportivi ai anului 1992:

1. Gigi Pușcă — Minerul Aninoa- 
sa; 2. Frai Constantin — CSM Iași; 
3. Viorel Ilabian — Minerul Aninoa- 
sa; 4. Stăncscu Victor — Metalul Plo- 
peni; 5. Simona Lămășan — Minerul 

Aninoasa; 6. Mihacla Miron — CSM 
Iași ; 7. Alexandrescu Cezar — CSM 
Iași; 8. Daniela Robu — Olimpia Bu
curești; 9. Ioan Lungu — CSM Iași;
10. Remus Tudor — CSM Iași.

AS. Jiul Petrila - locui IV pe țara
Lupte libere Judo

Antrenor — Costică Marmaliuc Antrenor - prof. Ne iu
• Aron Cindea a clștigat toate 

meciurile sale, trei prin tuș, două 
la puncte, fiind în atenția selec
ționerilor pentru lotul național ți 
Gupa Federației. • Juniorul Io- 
neluț Cimpoieru a fost cooptat 
în lotul olimpic, avind o evolu- 
’>e de excepție. • Gabriel Lupu 

Daniel Roșea alți doi sportivi 
..are s-au detașat din rîndul ce
lor 12 luptători prezenți la cele 
zece categorii. • După 35 de ani 
de supremație, Steaua București 
a cedat locul echipei Vulcan 
București, o selecționată a Re
publicii Moldova. • Adrian Da
cica a pierdut în turul doi pri
lejul de a duce echipa pe locul 
111. In timpul regulamentar sco
rul a fost 2—2, in prelungiri 5—5, 
și in ultimele secunde 20—17 la 
punctaveraj. Băcat • Vacanță, 
pînă în 4 anuarie 1993.

Disputată săptămîna trecută, 
A—6 decembrie, la București, fi
nala Campionatului Național de 
lupte libere a adus pe saltelele 
de concurs cele mai bune șase 
echipe din țară, pentru a-și dis
puta intiietatca intr-un sport în 
care forța fizică trebuie dublată 
de o pregătire tactică și tehnică 
superioară, iar motivația stimu
lată de personalitatea antrenoru- 
1 ii ți de cunoașterea valorii

«prii, Vulcan București, 
. t c a u a București, Dina
mo Brașov, Oțelul Călărași, Ar
mătura Zalău ți Jiul Petrila au 
fost, așadar, față în față, timp 
de trei zile, apărindu-și fiecare 

culorile clubului și căutind să se 
strecoare cît mai sus pentru a 
smulge „șansei" cîte o medalie, 
care să strălucească în vitrina 
clubului.

Turul I Jiul Petrila — Dinamo 
Brașov 4—6. Au obținut victorii: 
Nicolae Drăgan, 48 kg; Gabriel 
Lupu, 52 kg; Aron Cîndea, 82 
kg; Adrian Dacica, 100 kg;

Turul II : Steaua — Jiul Pe
trila, 6—4; Au punctat: Adomni- 
căi Vasilc — 48 kg; Florin Bolo- 
han — 57 kg; Aron Cindea — 
tuș — 82 kg; Daniel Rașca, -j- 
100 kg.

Turul III: Vulcan București — 
Jiul Petrila, 8—2. Au adus vic
torii: Aron Cindea — tuș — 82
kg; Iulian Taciuc — 90 kg.

Turul IV: Armătura Zalău — 
Jiul Petrila, 4—6. S-au impus: 
Lupu Gabriel, 52 kg; Florin Bo- 
lohan, 57 kg; Ioan Adomnicăi, 
62 kg; Aron Cindea, 82 kg; Iu
lian Taciuc, 90 kg; Daniel Roșea, 
130 kg.

Turul V: Jiul Petrila — Oțelul 
Călărași, 7—3. Au învins: Vasile 
Adomnicăi — tuș — 48 kg; Ga
briel Lupu — tuș — 52 kg; Sris- 
ti Udroiu, 68 kgl Ioneluș Cimpo
ieru — tuș — 74 kg; Aion Cîn- 
dca — tuș — 82 kg; Iulian Ta
ciuc, 90 kg; Daniel Rașca — tuș 
— 130 kg.

CLASAMENT FINAL
1. Vulcan București; 2. Dinamo 

Brașov; 3. Steaua București; 4. 
Jiul Petrila; 5. Armătura Zalău;
6. Oțelul Cărărași. ■

Paralel cu finalele de la lupte 
libere, la Iași, în aceeași perioadă, 
formația feminină de judo Jiul 
Petrila își disputa șansa pentru 
un loc de frunte în ierarhia ju_ 
do-ului feminin, odată cu înce
putul iernii și sfîrșitul, în același 
timp, al anului competițional. 
Promovată anul trecut, fără bătăi 
de tobe și suflu de fanfară, e- 
chipa prof. Nelu Cordea a adus 
ineditul luptei, lăsînd impresia 
unei surprize de proporții, reu
șind, în final, un onorabil loc 
IV. La start, opt echipe: CSM 
Reșița (cea care avea să cuce
rească și titlul de campioană), 
Metalul Meta Buzău, CSS Cluj- 
Napoca, Jiul Petrila, Politehnica 
Unirea Iași, Steaua București, 
Voința Focșani și FTM Bucu
rești, toate cu o mare tradiția 

PAGINA REALIZATA DE

Dorel NEAMȚU

CUPA ROMÂNIEI
MINERUL MOTRU — JIUL PETROȘANI 2—1 (2—1). După 

el minarea echipei Unirea Alba Iulia a venit rîndul formației Jiul 
Petroșani să înfrunte ambițioasa echipă Minerul Motru, care, așa 
cum a declarat cineva din anturajul echipei, și-a luat toate măsu
rile pentru a nu pierde întîlnirca.

Militaru a deschis scorul, min. 17, dar gazdele au egalat 5 
minute mai tirziu, dintr-un 11 metri, acordat la un henț presupus 
al lui Călugărița. In min. 30, trei jucători ai organizatorilor aflați 
in osfaid clar, nu au fost semnalizați și 2—1 într-o partidă în care 
se pare cu victoria era presupusă... dinainte.

și cu cărți de vizită Impresio
nante. Echipa minerilor din Pe
trila s-a prezentat ca o formație 
echilibrată și valoroasă, cu nu 
mai puțin de 5 medaliate în 
echipă și cu o medie de vîrstă 
de mulți invidiată, 17 ani, cu 
certe posibilități de afirmare în 
viitor.

Nivelul tehnico-tactic deosebit 
de ridicat prin prezența medalia
telor din concursurile individuale 
a scos în evidență și buna pre
gătire a sportivilor de la AS 
Jiul Petrila care s-au impus ți 
în această finală. Astfel, judoka 
IJliana Șuba, vicecampioana 
României pe parcursul întregii 
derulări a turului ți returului și-;1 
demonstrat clasa, cîștigînd, prin 
ippon, majoritatea întâlnirilor.

La -ț 72 kg, judoka Eiisabeta 
Santa, evoluînd constant bine, 
a impresionat prin forță și dîr.

Cordea
zcnic, învingînd, printre altele, 
pe fosta vicecampioană „cn titre" 
E. Dumitrașcu — Poli Iași.

Deși accidentată, judoka Iuhana 
Pîrgariu s-a impus, în final, reu
șind „incredibilul” ippon în com
pania campioanei României (Ni- 
cola M. — Buză .)

Irina Bolohan. marele talent 
al Petrilei, a demonstrat încă 
o dată valoarea-i recunoscută. 
Juptînd de la egal la egal cu 
adversarele, chiar dacă a evo
luat la o categorie superioară 

de greutate, pierzînd doar la 
campioana României — Moise.

Dar puncte valoroase au adus 
și celelalte componente ale e- 
chipei: junioara Petronela Puș
cașii, tot mai bună de la meci 
la meci, junioarele Carmen Bă- 
duță, Claudia Barcza, Cristina 
Sandu, Mihaela Baba, Monica 
Olar și Camelia Simionescu.

REZULTATE CLASAMENTE
S-a încheiat și 

divizia națională
REZULTATE 1'EIINICE. Sportul studențesc — Dinamo 0—3; 

Dacia Unirea — C.SM Reșița 3—1, Poli Timișoara — Electroputcrc 
0—1; U. Craiova — Steaua 0—0; FG Brașov — FC Ploiești 2—0; 
Răpiri — Oțelul 1—0; Gloria Bistrița — U. Cluj 4—3; FC Farul — 
FC .$el< na 1—0; FC Inter — Progresul 2—1.

CLASAMENT — TFR
1 Steaua București 17 14 2 1 46— 9 30
2. Dinamo București 17 13 3 1 41— 9 20
3. Gloria Bistrița I7 9 3 5 25—17 21
4 Universitatea Craioc a 17 8 4 5 28—21 205. Rapid București 17 8 4 5 23—16 20
6. Electroputcrc Craioi a 17 8 3 6 . 14—13 19
7. Universitatea Cluj J7 9 1 7 20—20 19
8. Oțelul Galați 17 7 4 6 19—18 18
9. Sportul studențesc Bu< ur- -.fi 17 7 4 6 25—25 18

10. FG Inter Sibiu 17 7 3 7 21—24 17
11. Dacia Unirea Brăila 17 5 4 8 17—21 1 1
12. Politehnica Timișoara 17 4 6 7 15—27 1 1
13. FG Ploiești 17 6 1 10 24—25 13
14. FC Farul Constanța 17 5 3 9 21—33 13
15. FG Brașov 17 5 2 10 13—22 12
16. Progresul București 17 3 5 9 17—31 11
17. FC Selena Bacău 17 4 3 10 9—26 11
18. CSM Reșița 17 2 3 12 15—39 7

Pronosport
1. Atalanta — Brcscia x
2. Foggi — Juvcntus 1
3. Genoa — Napoli 1
4. Lazio — Inter 1
5. Milan — Ancona 4
6. Parma — Fiorcntina x
7. Pescara — Sampdoria x
8. Torino — Roma x
9. Udincse — Cagliari 1

10. Barl — Vcrona 1
11. Bologna — Cremonesc x
12. Lcccc — Pisa 1
13. Regiana — CcMen.l I

Fond total de ciștiguri:
82 195 120 lei.

Ș A FI
In perioada 18—21 decembrie 1992, la Deva, s<. va desfășura 

concursul Județean de șah pentru copii și Juniori (B j F), pe cate
gorii de vîrstă 10—12 ani, 14—16 ani și 16—20 ani. Pot participa 
și Juniori nelcgitimați atît din centrele urbane cît și din cele 
rurale. Fiecare șaliist trebuie să aibă a'tipra sa, tabla de șah, iar 
pentru cei de la categoria 16—20 ani este obligatoriu și cronome- 
trul. înscrierile se fac la sala sporturilor din Deva, pînă la data 
de 18 decembrie 1992, orele 15, sau la dl. Corneliti Hofănean, or
ganizatorul concursului. Alte Informații: Departamentul sporturi
lor Deva, telefon 61198j sau 612067 Deva,

Fotbal, divizia A i
CLASA MENIT I \DE\ ARULl I

1. U.T.A. i-6
2. Jiul Petroșani j- 4
3. Met rom Brașov , 4
4. Gloria Reșița j 2
5. FC Maramureș j 1
0. IC1M Brașov | 1
7. Corvinul 0
8. Unirea Alba Iulia 0
9. Metalul Bocșa 0

10. Tractorul Brașov —1
11. FG Drobcta —1
12. FC Bihor —1
13. Jiul IEL1F Craiova —1
14. CI R Timișoara —1
15. Olimpia Satu Marc —2
16. CFR Cluj —3
17. Armătura Zalău . —4
18. Metalurgistul Cugir —4

Fotbal, divizia B
In meci restant Petrolul S'.oin i

— Șoimii Sibiu 2—0 (0—0).

C I.ASA.MENTl L ADEVĂRUL! I

1. Petrolul Stoina . 7
2. Victoria G. de Argeș , 5
3. Gaz Metan Mediaș | 3
4. Cimentul I'icni |-3
5. Minerul Lupcni • 2
G. Minerul Mătăsuri | 1
7. Arsenal Reșița I 1
8. Dacia Pitești I 1
9. Minerul Anina | 1

10. Șoimii Sibiu | 1
11. Minerul Uricani ' 1
12. CS Tirgoviște
13. Met. Slatina 0
11. Unirea Alexandria 0
15. AS Paroșcni —1
li>. Rova Roșiori -2
17. Electrica Ficni 2
18. CSM Caransebeș —3
19 Mctalurg. Sadu — 4

20. I'C Caracal —14
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Din presa străină — „ Lai Tribune d’Allemaâne”
1Procest111 seci IulIu

Trcisferturi dintre germani 
au fost satisfâcuți de deschide
rea procesului Împotriva lui E- 
rich Honecker. Este, așadar, o 
majoritate din populație care 
vrea să-l vadă dat în Judecată 
pe vechiul șef al partidului și 
stalului german. Milioahe de per
soane spun că ar fi profund ne
drept ca acest om, care avea 
responsabilitate politică intr-un 
regim care a făcut atlta rău, să 
Le nepedepsit.

Ind'gnarea este de înțeles în
deosebi dnd este expripiată d 
oameni care au trăit sub regimul 
lui Honecker. Vreme de decenii 
el au fost sufocați de un partid 
omniprezent șl atotputernic în 
fruntea căruia se găsea Erich 
Honecker. Acești oameni au fost 
permanent supravegheați și spio
nați de puternica STASI. Toți 
acești oameni au fost împiedi
cați prin forța armelor să plece 
:n Vest' dintr-un univers de car

ANIVERSARI

CELEI mai drăguțe secretare a Facultății de Mine, Stăncioiu 
Daniela Cocuța, multe realizări și „La mulți ani l“. Tavișor. (6251)

„LA MULȚI ANI I" pentru Cocuța. Mămica Octavin și bunica 
L'icreția. (6231)

PENTRU Iosif Reli multă sănătate, fericire .și „La mulți ani!" 
la aniversarea zilei de naștere. Ana și Vasile. (6259)

LA ÎMPLINIREA celor 20 de ani de căsnicie Kiss Eniko și 
. C-ioni transmit, cu toată dragostea, urări dc bine și sănătate. „T.a 

mulți ani 1“ fericiți părinților dragi Maria și Ștefan Mok. (6260)

PENTRU Marcela Cîmpean, cu ocazia aniversării zilei de 
n -re. multă sănătate, fericire, toate florile din lume și tradițio
nalul „La mulți mi !". Gu dragoste, mama. (6144)

VINZARI — CUMPĂRĂRI

VlND apartament 2 camere, 2 balcoane Petroșani Nord, bloc 
69/14, Intre orele 12—20. (6146)

VlND urg. nt Skoda S 100, stare bună, Petroșani (colonie) 
Dacia, 11. zilnic. 8—18. (6150)

V1ND instalație de gaz pentru mașină și Mistodil, medicament 
p ntru tratarea ulcerului, preț avantajos. Telefon 570510. (6148)

11ND, t vcntu.il in 5 rate, apartament compus din 4 camere, 
■ et ij 1, in Petro -mi, Aeroport. Relații la telefon 0987/27354, Su

ceava (6101)

\IND ..nlcnu parabolica, preț negociabil. Telefon 544568 după 
ora 16. (6121)

( 1 MI’AR apartament sau preiau contract avantajos 3__ 1
cam re Pc-li ila. indiferent zona. Pelrila, 8 Martie, bloc 39/11 iotre 

. Ol i. 11—21. (IMPACT ELECTRONIC SRL). (6120)

VlND video record-r NEC, preț convenabil. Petroșani. str. 
Dacia nr. 18/3. (6258)

VlND video plașer Funai, sigilat, preț convenabil. Telefon 
ț 545991. (6256)

VlND garsonieră confort I (2 ani), Lupeni, eventual schimb 
cu autoturism Dacia. Telefon 560600, după ora 20. (6261)

OFER 6,5 tone zahăr, 165 lei/kg. Telefon 545857. (6261)

VlND caroserie Oltcit. șt ire bună și piese schimb. Lupeni, 
Al i Liliacului 11/15. (6265)

VlND Moskvici 408, preț negociabil 250 000. Str. Gh. BarlUu, 
1 nr. 24, Petro-ani. (6271)

VlND ma in i de scris Adhr. Telefon 515868, după ora 17. (6269)

i ' V.: contract apartament. Informații Petroșani, Aviato
rilor. 60/3, Guica Nicolae. (6251)

închirieri
pcntr" închiriere garsonieră sau apartame nt In Pctro- 

< ș-ini. lelefon 544093, între orele 16—18. (6267)

DIVERSE
CA EFECT al indexărilor periodice și de majorare a pensiilor, 

cotizația pentru fanfară se stabilește la suma de 20 lei/lună, de 
fiecare persoană, începînd cu data dc 1 ianuarie 1993, Comitetul 
fanfarei mulțumește tuturor celor care au înțeles și înțeleg a- 
ccaslă măsură. (6257) *•

PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Kelcmen Eugen, 
eliberată dc EM Bârbătcni. O declar nulă. (6145)

P1ERDUT carnet student pe numele Petrică Nicolae Mircea, 
eliberat de UT Petroșani. 11 declar nul. (6272)

DECESE .

COLEGII din redacție sînt alături de dl. Viorel Străuț, In 
momentele dc durere pricinuite dc decesul neașteptat al fratelui 
din Alba lulia. Sincere condoleanțe.

SOȚLV și copiii anunță, cu adincă durere, încetarea din viață, 
după o lungă suferință, a celui care a fost

B ALANUCA DUMITRU
Inmoi-mintarea va avea loc marți, 15 decembrie 1992, ora II, 

-le la Biserica Evanghelică Petroșani.
Odihnească-se in pace! (6149)

FAMILIA Buia este alături dc colega și prietena Viorica 
Chirculescu la durerea pricinuită dc pierderea tatălui. (6262)

ELEVII clasei a TV-a C de |a Școala generală nr. I Petroșani, 
sînt alături dc doamna învățătoare Chirculescu Viorica, la marca 
durere pricinuită dc decesul tatălui. (6263)

FAMILIA Bo ra Ilaric este alături de doamna învățătoare 
Chirculescu Viorica și impărtășește marca durere pricinuită de 
decesul tatălui său. (6266)

FAMILIA Mircea anunță cu durere încetarea din viață a 
dragului lor

MIRCEA VASILE
înmoi militarea arc |oc azi, 15 decembrie, ora 13. Cortcg'ul 

funerar pleacă de la Biserica Ortodoxă Lupeni. (6268)

_________________________ COMI MORA RE

S-AU SCURS 3 ani de lacrimi șl durere dc cînd cîraga noas
tră fiică

BENCZE M1IIAELA
ne-a părăsit pentru totdeauna. Amintire veșnică. (6252)

ceră. S-a tras, din ordinul lui 
Honecker, asupra celor ce fu
geau. r.

Vinovăția bătrînului d<» 80 de 
ani este considerabilă. Culpabi
litatea lui este politică șl morală. 
Gel care încearcă astăzi să dea 
imaginea unui Honecker mic 
burghez, cu o Inteligență medie, 
care nu cunoștea răul, nu înțe
legea totul, și de fapt nu dorea 
decît binele, nu fac altceva decît 
să creeze o legendă.

Erich Honecker nu este un om 
onorabil. Conducea cu mînă de 
fier și nu cunoștea mila. Erau 
pierduți cei prinși în mecanismul 
justiției lui. Nici nu era vorba 
dc un stat de drept pe timpul 
cînd era la putere. Judecătorii 
din fosta RDG practicau o justi
ție politică. Acuzatul Erich IIo- 
necker are șansa de a nu se te
me de o asemenea practică de

oarece nu 1 sc va face un proces 
politic.

El este bănuit că ar fi vinovat 
de acte criminale, disprețuind 
propriile lui legi, și că a ordonat 
și aprobat uciderea mai multor 
persoane. Dar acestea urmează a 
fi dovedite. Experții sînt divi
zați asupra succesului acestei 
operațiuni. Desfășurarea proce
sului va dezvălui mal multe des
pre comportamentul și acțiunea 
Honecker, Mielke și comp. Cei 17 
avocați al apărării sînt atenți ca 
acuzații să aibă toate garanțiile 
prevăzute de lege și ca statul de 
drept să le respecte pînă la cele 
mal mici detalii.

Chiar dacă este vorba de poli
tică și consecințele ci, acest pro
ces nu e politic. Nu este o justi
ție a învingătorilor asupra în
vinșilor, deși unii afirmă contra
riul. Dacă vinovăția nu va fi 
clar dovedită, „procesul secolu

I
lui" nu se va putea încheia decît 
prin achitare.

Faptul că acuzatul principal, 
Erich Honecker,' suferă de un 
cancer al ficatului șl ar avea zi
lele numărate, aruncă unele 
îndoieli asupra procesului. Dacă 
acesta se va lungi s-m putea ca 
el să moară înainte a a auzi 
verdictul.

Procesul este în cur" ’’ des
fășurare. Ca urmare a cavității 
bolii lui Erich Iloneck , jude
cătorii n-au examinat clin toate 
cele 49 de cazuri de u? cri, de 
care e făcut responsabil numai
12. Asta însemnează că va dura 
mai puțin timp. Dar și o prea 
mare grabă, ca răspuns morții 
amenințătoare a acuzatului prin
cipal, nu este o soluție convin
gătoare deoarece ar exprima a- 
supra procesului bănuieli de o- 
portunism.

Traducere și adapHrc
Tibcriu SPATARU

HOROSCOP
săgetător

(22 nftiembrio — 20 decembrie)
Ceea ce ieri credeați că e „alb", 

astăzi e „negru" de-a binelea. Șl 
invers I j

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Ncptun, planeta imprevizibi
lului, se rotește și în Jurul dv. 
Reduceți riscurile unei coliziunii

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Apocalipsul mic se suprapune 
peste cel mare.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Oricine vrea, poate. Potența 
se dobîndește.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Nu fiți hipnotizat de exterior 
— în mtcriorul lui există cu 
totul altceva.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

După ce lansați un gînd, aveți 
șapte secunde să vă cereți scuze*

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Golul din buzunare îl umpleți 
cu afirmații pozitive.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Subconștientul nu are simțul 
umorului. Nu glumiți cu cele 
„sfinte" I

LEU
(23 iulie — 22 august)

Partea nevăzută a lucrurilor 
vii provoacă dificultăți pe care 
nici nu le bănuiați.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Păstrați numai gîndurile bune.
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Nu vă fie teamă de riscuri j 

poate fi mal bine pentru dv.
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Sînteți la fel precum gîndițl. 

Acționați în consecință, dar pu- 
ncți-vă „centura de siguranță" I

PROGRAMUL
TV,

MARȚI, 15 DECEMBRIE

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

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10,20 TV5 Europe.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni dț lingă noi.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14,15 Muzica pentru toți.
14.45 Avanpremieră.
14,55 Preunivcrsitai’ia.
15.30 Tele.școală.
16,00 Conviețuiri-magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Dragi mi-s clntccele toate,
18,00 Salut, prieteni I
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport,
20.45 Telecincmateca. 

ORA UCIGAȘILOR.
22.45 Dosarele istoriei.
23.30 Actualități.
23.45 Meridianele dansului.
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