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Nu împroșcat! cu noroi demnitatea
Vnele publicații centrale

— sau mai puțin ccntraic
— se întrec in fantezie in
a-i ponegri pe mineri, pen
tru a crea o imagine falsă 
asupra a ceea ce s-a in- 
timplat la jumătatea lunii 
trecute in București- Cit de 
„obiective* sint aceste pu
blicații o demonstrează și 
faptul că ele se ocupă „în 
exclusivitate" de minerii 
care, auzind și văzînd ce
se intimplă în București,
s-au adunat în gară ce
rând șefului stației să io
pună la dispoziție trenuri 
ru care să meargă In Ca. 
pitală pentru a salva tină- 
ra noastră democrație afla
tă în pericol. S-au dus sin
guri, nechemați, fără să fie 
manipulați cum mereu se 
spune. La ora la care pre
ședintele țării se adresa oa
menilor de bine, minerii 
erau pe drum și nu l-au pu
tut auzi decît, poate, la

vreun tranzistor. De ce nu 
se întreabă onorabilele pu
blicații, cum de minerii nu 
s-au dus mai devreme în 
l’iața Universității să facă 
ordine? Pentru că n-au a- 
vut de ce. Se demonstra, să

blicat în ultimul număr 
al revistei sub titlul „S 
anchetează în Valea Jiului!" 
A încălcat cel mai elemen
tar principiu al presei libe
re, principiul adevărului, 
stirnind dezaprobarea una

PROTEST

spunem, pașnic, fără să fie 
amenințate cuceririle revo
luției. Cei care răcneau cît 
ii țineau puterile „noi sîn- 
tem poporul", puteau sta în 
Piață pînă prindeau Rădă
cini, că minerii nu aveau 
treabă cu ei. Dar cînd au 
devenit agresivi...

Și-acum se găsesc unii 
să împroaște cu noroi mi
nerii. Acest domn George 
Crișan de la „Zig-Zag" se 
pare că visează cu ochii 
deschiși, cînd scrie ce-a pu

nimă a minerilor, a cetățe
nilor Văii Jiului.

După ce Procuratura loca
lă Petroșani a dezmințit o- 
ficial cele publicate în re
vista „Zig-Zag", ni s-a adre
sat Liga sindicatelor libere! 
miniere Valea Jiului, prir 
persoana domnului Ilie To 
san, vicepreședinte al Ligii, 
care ne-a declarat:

„Am aflat cu consterna
re despre nota publicată sub 
semnătura domnului Geor
ge Crișan în revista „Zig-

minerilor!
Zag" nr. 1G, apărută la 
București. 'Ținem să infor
măm opinia publică despre 
faptul că nota „Se anche
tează in Valea Jiului!" este 
o minciună sfruntată, ten
dențioasă și provocatoare. 
Precizăm că, pină Ia aceas
tă dată, în Valea Jiului nu 
a fost și nu este anchetat 
nici un miner dintre cei 
care au fost la București, 
pentru simplul motiv că 
lipsește obiectul anchetei.

Nu înțelegem însă de ce 
revista nu pomenește nici 
un cuvint despre atrocitățile 
de tip fascist, legionar, co
mise în ziua și noaptea de 
13 iunie, pină a sosi minerii. 
Semnatarul acelei note ve
ninoase trece însă sub tă
cere faptul că bucureștenii 
au ieșit în stradă scadînd: 
„Cinste minerilor" și „Mul-

Simion POP

(Continuare în pag. a 2-a)

PIINEA—„teroarea** noastră 
de sîmbăta și duminica

Simbătă. Apoi duminică. In loc să ne 
tragem sufletul, după zilele și nopțile de 
muncă, in loc să ne spălăm privirea cu 
frumusețile din jurul nostru, in loc să 
ne bucurăm de binefacerile soarelui (care, 
și așa, scade din volum, după cum aflăm 
din cercetările unor chinezi), in loc do 
toate acestea...

Ei bine, in loc de toate acestea, sîn- 
tem supuși, de mai bine de două luni, 
in fiecare simbătă și duminică, la o ve
ritabilă... teroare. Este vorba de procura
rea celui mai elementar aliment — 
PUNEA. Indignarea ne face să nu mai 
găsim cuvinte pentru a înfățișa o ase
menea stare de fapt. Este de-a dreptul 
inadmisibil, este >trigâtor la cer cum 
continuă această situație și nimeni nu 
se sinchisește să miște măcar un deget, 
femeile care de regulă (tot ele) fac cum
părături, bărbații care mai ies la piață 
(deși mai au poate și alte ginduri), copiii 
care merg după piine mai ales pentru 
ghișeflul „restului", toți trăiesc simbătă 
și duminica aceeași dramă. Cozi intermi
nabile, oameni injurmd și căutind expli
cații, alții invocind amintirea regimului 
trecut, toți acești ncvinovați tremură de 
frica de a miilea fără piine. Acum e și 
carne, e și salam, sini și ouă, se găsesc 
și legume din belșug. N-avem piine. Tre
buie să nc nemțim cu tot dinadinsul și 
să murăm cartofi in loc de piine?

Crede oare onor proaspăt autonoma 
întreprindere de morărit si panificație 
Petroșani că oamenii aceștia, minerii care 
au făiut ordine pină și in Capitală m.ii 
supoi ta mult fără să-și f i< ă ordine in o- 
grada lor? Magazinele suit deschise și

goale (deci Direcția comercială a înțeles). 
Atunci, care e baiul? Doamnelor, domni
șoarelor și domnilor care trebuie să dați 
piinea Văii Jiului, pouă nu ne trebuie 
explicații (că c intirziată nu știm ce in
vestiție, că trebuie să dați liber simbătă 
oamenilor, eă aveți nuntă, botez, sau di
vorț...) Ne interesează să avem piine pe 
masă și in zilele de simbătă și duminică. 
O femeie a ajuns celebră prin expresia 
„Cum. n-au piine? Să mănince cozonac!" 
Se parc că și la noi există un asemenea 
personaj, sau grup do personaje, care 
zic „Dacă n-au piine, să le servim niște 
explicații!".

Teroarea piinii, in zilele de sfîrșit de 
săptămină, continuă. Aflăm, din surse 
autorizate, că fabrica de pîine din Tg. 
Jiu e in reparații. Deci, se va căra mai 
multă piine și in Gorj. Atunci probabil 
o să ajungem și mai și. Să nu ne mirăm 
dacă minerii vor merge in corporc să 
facă ordine și la întreprinderea de mo
rărit și panificație Petroșani... Simbătă 
și duminica ci sint liberi...

N.H Săpt.'mim trecută, primarul mu
nicipiului, dl Belu a stabilit două ter
mene: pină joi (n.n. 28. 1)6. 1990) tre
buiau rezolvate problemele spațiului ne
cesar unor magazine de piine care să 
funcționeze și duminică, iar pină la 1 
iulie, IGCI. Petroșani să finalizezi Iii r;î- 
rile de punere in funcțiune a capaci
tății nr. 1 Petroșani.

După starea rafturilor din centrele de 
piine se vede treaba că nici unul din cele 
două termene n-a fost respectat. De ce?

Mircca BUJOIIESC U

CAPILAR,
DINCU, 
Rodit a.

Studenți din Petroșani ia Irkutsk
In urmă cu două luni, la I mai a.c., intre Uni

versitatea de stat din Irkutsk și Institutul de Miile 
Petroșani s-a încheiat o convenție cu privire la 
principiile unei colaborări științifici', tehnice și or
ganizarea procesului de invățămint. Primul grup, 
format din 20 de studenți și doi profesori, a plecat, 
ieri, la Irkutsk penlru o perioadă de o lună. In pro
gramul acestei vizite, care va continua pe baza reci
procității, se află efectuarea practicii, timp de 2 săp- 
tămîni, dar si petrecerea timpului liber pe țărmul 
lacului Baikai. SPĂTARI )

Ne pregătim pentru economia
Calitatea cărbunelui ex

tras este unul dintre indi
catorii deosebit de impor
tanți ai activității economi
ce, ai eficienței economice 
a unei întrept inderi minie
re. Nu mai revenim asupra 
neajunsurilor create de e- 
vacuarca unor mase minie
re — pentru că unele între
prinderi miniere extrag ma
să minieră și nu cărbune 
— cu un foarte ridicat con
ținut de steril. Ele sînt în
deobște cunoscute pornind 

do la consumul inutil de for
ță de muncă, pînă la uzura 
prematură a utilajelor mi
niere și a instalațiilor de 
preparare, consumuri exa
gerate de energie electrică 
și de combustibili etc. Nu 
vom insista nici asupra căi
lor de îmbunătățire a cali
tății cărbunelui pentru că

fiecare • întreprindere mi
nieră are specialiști în do
meniu, sînt legi, normative 
care reglementează aceste 
activități, sînt birouri și co
misii specializate care au 
elaborat programe de ac
tivitate cu termene și res
ponsabilități concrete. In 
asemenea condiții nu venim 
noi să dam sfaturi în a- 
ceastă privință. Eără să in
trăm intr-o analiză tehnică 
— aceasta este sarcina oa
menilor de la mină — pre
zentăm situația de la mina 
Lupeni: conținutul mediu 
de cenușă realizat în a- 
ceastă primă parte a anu
lui este de... 50 la sută. C'u 
alte cuvinte jumătate din 
producția extrasă este... ce
nușă. Și dacă nu vă rea
mintiți, revenim cu preciza
rea că: producția medic

de piață?
zilnieă a minei nu se ridi
ca la 4000 tone de cărbune 
Or, în aceste condiții, cînd 
producția minei este sub 
ceea ce realiza cu un an în 
urmă, ne întrebăm: cît de 
serioase sînt preocupările 
pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui extras? Cu 
o asemenea producție me
die zilnică și calitate ne 
pregătim pentru economia 
de piață? Pe cine concu
răm și cu ce anume? Sau 
mergem pe principiul în
vechit. Oticum preparațiile 
tot de la noi vor lua căr
bune, că din altă parte de 
unde? Și după atîtea între
bări, in loc de concluzii, să 
mai punem una: și dacă se 
găsește, totuși, alt furnizor 
— ce facem cu mina Lu
peni și nu numai cu ea?

Dorin GHEȚA
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Colaboratorii lunii iunie 1990
Ioan BARDAC, inq. loan Niculae 
Monica CSA/AR, prof 

inq leodor H ORI SC U
dr. ec. KJRALY /oltan, inq. Imeiirh

KO\ ACS, M. MAIR1CA, Camelia MOISFS 
Cil, inq. Alexandru MO/EȘ, Elena MUN-

V asile 
hIRAI V

MUNTE ANII, Dorel
POGAN, mg. M. PRI

ec. Adtian

TEANLJ, prof Mircca 
NEAMjU, pieol loun
LIPCLANU, pi of. Ileana S I OK A,
I ODOR, fi aurise V L i RO. Au acordai inlcr-
siuri: inq. Antei MARIIAN, Fnqcnta PI.IRI- 
ȘOR, Daniel I IMOI II". C ai iculurisli: \ aii 
10(01 A, /oll.m S/AHO.

Din p cir te ci organizației 
locale a P.N.Ț.—c.d.

din Valea Jiului.In cursul zilei de ieri, re
dacția noastră a fost vizi
tata ue domnul prof. loan 
Nccuiai Munteanu, împu
ternicit din partea conduce
rii P.N.ț -c.d. Domnul I. 
N. Munteanu, care a fost 
delegat sa procedeze la ve
rificarea activității comite
tului organizației locale Pe
troșani a P.N.’Ț.-c.d. și să 
organizeze alegerea nuuiui 
comitet, n.'-a lăcul urmă
toarele precizări:

„In dala de I iulie a.c. 
a avut loc adunarea gene
rala a membrilor organiza
ției |e ale a P N Ț’.-c.d care 
a analizat activitatea des
fășurata de vechiul vumilet, 
re 'Uitatele verificării acti
vității organizatorice și fi
ii.in iaie a acestuia Cu pri
lejui .iiluna' ii, a reieșit a 
tont" -c uză il< fă ute d • 
v et Inul ornitet m p i v mța 
'.I \ ai de > ori. t se
diului d n Petroșani a 
P N. I d. sini in.•••..!■ t<•
M i mult, iii zilele I I.'., 
II I . ■ ‘linie, sei | il li noat i II 
a l > np.îial <!■ R itp de

mineri
Totodată, organizația locală 
a P.N.Ț.-cd. a tost spriji
nită efectiv de biroul execu
tiv al Ligii sindicatelor mi
niere libere din Valea Jiu
lui in acțiunea de donare, 
din partea conducerii Par
tidului Național J ărănesc- 
crcștin și democrat, per
sonal din partea domnului 
președinte Cornel.ti Copo- 
su, a unor materiale didac
tice, de instruire practică, 
care au totalizat peste 8000 
lei, către Casa de copii din 
Uricani".

După cum nc-a informat 
domnul I.N. Munteanu, in 
cadrul adunării ce a avut 
loc duminica, s-a procedat 
și la alegerea unui nou co
mitet al organ.zatiei locale 
Petroșani <i PN.i -c.d. Din 
noul comitet fa parte II 
membri, in loc de o clți atl 
lost pină in prezent Ca 
precdinte al noului comi
tet a fost ale-, un cadru ti- 
n ir, competent si bun or
ganizatei — domnul Leon 
Giipuui inginer electro- 
n. st (IO)
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La început a fost
liruul riasrot iii tinerei 

democrații — do-
m. *niul w ivat — este, se 
p ire, un copil din flori. 
N -ca lui a fo>t preves
tea d căderea unei stele 
roșii și prore irile spurș 
... ar fi menit a izbăvi nea
mul roin.incsj de la nean’.t- 
zarc. Ciiti in<i copai din 
f ori și izbăvitorii nu sint 
t >td.*auna doriți (;i se ve
ci -a uciderea pruncilor) 
♦ m 11 nostru b i'.e în-.ă
n. pir.ii din picioare,
lîine int.lv it (cum șade bi
ne unui copil cuminte) în 
chinurile con tringerilor de 
’ f*. -ti! Și pentru că tre
buia să poarte un n.ime, 
i <-a <".:s „libcr.i inițiat;- 
v ", cu» ;twl „liber" cu- 
p-ui/inJ aici ceva din sen
sul zT-orului păsării, a câ
rc: hrană nu ne prive-te.

' ■T:ia plinii fiecărei zile 
r ron ,w h.ueagă nouă, 

r caic iri am învățat 
in .i zborul seu are am 
r. r. înțat cu lu luitate la 
zi->-, pentru ei t >' cc i 
sublim c vecin c ti mbu- 
n-. i. O \ .o'-a îngrijorare, cu 
tendință de a utizarc, n>- 

• uprin ' ■ rim u'.â cmd ve
ți in că r.u c pline. De ce, 
atunc:. '.icul trii iiu'iin-
țraz/iî c vi, caferivic
i in . • mi ?i ii i ,>.mul nu w

apucă de o treabă serioa
să, o brutărie, de cxemplu7

Dl. Toma Vărgatu, secre
tar al Primăriei orașului 
Petrila, are explicația sa:

— Fiecare trebuie să în
ceapă cu ceea ce crede ei 
cu pricepe mai bine, apoi, 
dacă intr-adevăr are cap, 
va aduna capitalul necesar, 
pentru a trece l.i ceva mai 
serios, l-a noi, absolut toa
te cererile celor care și-au 
găsit spațiu au fost apro
bate. Structura pe profile 
a celor 32 de unit.iți, a 
căror înființare a fost a- 
probată e te următoarea : 
10 pentru comercializarea 
produselor alint ntare, 12 
de prestări servicii (proiec
tare, comisionari, consigna
ție), 10 alimentație publică 
Am refuzat doar pe cei 
care, Incercînd să râstălmâ- 
. cască legea, solicitau un 
i-1 de legalizare a bițniței

Și in zona noastră pro
blema cea mai spinoasă es
te <ea a spațiilor. S-au fo- 
lo'-it — acolo unde am ob
ținut avizul locatarilor — 
♦ i us-ăt'iriile ik* ia par'.* 
rul blocurilor.

Am sprijin.t in mod deo
sebit înființarea unei bru- 
’.uru la E»n-*a, care, in 
prezent, e>te capabilă să 
.«ropvrc golurile in aprovi
zionarea c.i pline din co
merțul d-- -v.«t, in zilele de

ideea
simbătă și duminică. N-am 
reușit să-i asigurăm, deo
camdată, prin contract, de- 
cit 800 kg de făină lunar
— destul de puțin, dar e un 
început. In rest, aprovizio
narea se face pe cont pro
priu, prin metoda „descur- 
cărelii".

Doamna Tunase Muia, 
care in prezent deține au
torizație pentru o unitate 
de alimentație publică, a 
obținut acordul nostru de 
principiu, pentru a deschi
de, la parterul blocului 43, 
un minihotel.

Desigur, primii pași sînt 
timizi, dar de succesul sau 
eșecul acestor Începuturi 
depinde evoluția viitoare 
a acestui domeniu.

Mai' notăm, în treacăt, că 
un om de ispravă s-a preo
cupat de punerea la punct 
a instalațiilor centralei ter
mice din cartierul 8 Mar
tie și a.um n-ar vrea s-o 
dea pe mina oricui, ci s-o 
preia asociația de locatari 
din care ace.-tn face parte, 
care va angaja și oamenii 
necesari pentru a-i asigura 
funcționarea și Întrețin rea
— de ci, tot un fel de privat i 
zare. E te o id re îndrăz
neață, desigur, d.ir sint n 
p? i'Tiîo de a construi lume/ 
care -â a. opte asemenea, 
idei. <i lume a celor t ura.joși

In atenția cititorilor
Prin adresa nr. 1016, din 2 iulie 1990, U.E. Pa- 

roșeni, ne comunică: „in perioada 1.07 — 15.08. 1990, 
se oprește total instalația de termoficare a Văii Jiu
lui, in vederea executării reparațiilor planificate 
pentru anul 1990“.

Deci, cu alte cuvinte se va întrerupe furnizarea 
apei calde menajere (il.n. să sperăm că vom avea 
mai mult timp apă rece). Pe parcursul acestei pe
rioade redactorii noștri vor fi prezenți la U.E. Paro- 
șeni pentru a informa cititorii despre modul în care 
decurg aceste reparații, de care depinde căldura 
noastră de la iarnă.

RED.

Linia, sunetul si culoarea
7 5

Pledoarie pentru frumuse
țe — iată cum pot fi carac
terizate recentele manifes
tări culturale găzduite de 
Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" — ți, respectiv, de 
Muzeul mineritului. Cele 
două „intllniri artistice" au 
reunit plasticieni, oameni 
de muzică, personalități cul
turale din municipiu.

Prima manifestare a avut 
loc duminică, 24 iunie, a 
fost dedicată „Zilei muzicii" 
și a debutat cu vernisajul 
expoziției colective de artă 
plastică realizată de plasli- 
cieni din Valea Jiului. Au 
expus lucrări le pictură, 
grafică și sculptură in lemn 
Eugen Bencău, .lan Bles- 
ncac, Duru Roman, Dumitru 
Muntcanu, Eliodor Mihăi- 
hanu și Tibcriu Kelcmcn.

1 ind o manifestare con
sacrată „Zilei muzicii", pre

zența corului „Armonii tine- 
re“ a fost firească, dind o 
notă de tinerețe acestei „în- 
tilniri a artelor".

Cea dc-a doua manifesta
re a avut loc vineri, 29 iu
nie, la Muzeul mineritului. 
Este vorba de prima expo
ziție personală a tînărului 
plasticiza Io.an Trofin. Sînt 
expuse 32 de lucrări, desene 
in peniță. Se distinge prin 
originalitate, ciclul de lu
crări dedicat lui Eminescu. 
Moța dominantă a lucrări
lor — sensibilitatea. Tînă- 
rul plastician se află în 
căutarea unui limbaj pro
priu de exprimare. Ioan 
Trofin, prin această primă 
expoziție, dovedește un su
flu liric aparte; este un ta
lent autentic, care va avea 
ceva de spus in ai ta plas
tică din Valea Jiului. (A.II.)
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terLi n anărului de nemoti- 
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7' '• - ki șut, nu prea roză 
In ultimii ani, s-a datora» 
toor^.j amnla'Arii unor asc- 
mcn ’.a bufete (vezi tradjio- 
n dul lo«l „Grădina") ln 
vecin, ta tea întreprinderii
miniere? Nu pledăm pen
tru înciinjar.'a ntumu- 
lui de alcool. Djr a Judeca 
• >mp' .t lueruile ir ?amnă 
a v dea doar paiul din o- 
chiu altuia
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• i <â... .-...nir de uz c..,m.

— -.ic! mult pr., 1 puțin [>en. 
11 u i c re i optimi sm. 1. tc

. I a a it princi xilul cb-.La- 
"1 >c t ebuic trecut pe 

: ‘ r .i <, i, i e — obținerea 
autoriz ițk'j este cel ăl pro- 
urar- spațiului. Șș |n A- 

ninoas-i, ca și in celelalte o- 
rtișe din Vale, primăria es
te e-a care trebuie iă re
zolve problema. Da șt spa
țiul 4t.'a nu e>tc infinit, 
pro rm '<•[ din manualele 
de i.zică. Așa că intreprin- 
zfltonil mai arc de Așteptat 
pînă la finalizarea vreu
nui W.-ie dc locuințe.

O nedumerire personală: 
n meni n-n țintit pînă acum 
noul cartier din Ir. Toni. In 
afară de cofetăria pe calc 
de a fi deschisă Jn localul 
fostei alimentări (amplasa- 
* \ totuși, destul de departe 
de zona la care mă refer), 
aici libera inițiativă rămî- 
ne o necunoscută. Totuși.

u san'c de rezolvare.

Ghrorghr Ol Tf AN'I»

Ștefan CIMPOI

Se dă benzină la I’EC’O 
Cine ar fi crezut efi, «ic 
la o rație dc 30 1, se 
poate trece la— plin'i 
.Jbgcaba ui mașină, 
dacă n-ai benzină!" 
Acum c benzină, nu n» 
cumpărăm mașină?

I oto: Sorin OPUT \

I 
I 
I 
I 
I 
I
I

UNDE MAMA ?

Nu împroșcări cu noroi 
demnitatea minerilor !

(Urmare din pag. I)

N'e i vizitat la rwlac- 
ție. fu.ii te necăjit, «II. Du 
mifru Năciniii. din l’ctro- 
mi. sfr. Tran.ilv.iniei, 
nr Ifi tu amarăi iimo in 
suflet, a.-sl.i ne a rela
tat. <a solia sa Șrirulina 
Nă< ioiii, a p|( a| de a-

<a-A, «lin dala de 19. 116 
1996. Iii a« < a zi a mers 

la primăria din Petroșani 
penii ii a ridica pensia

i se rm ine pentru 
<■<•! trei copii minori. Dar 
de ihin. i nu a in ii Venit 
■T asă. soțul și cei trei

copii aști-ptmd o « n in 
grijorare.

Ilugâ mint «-a domnului 
Năcioiu este ca toți cei 
<arc pot oferi amănunți* 
despre soția <.,i, sâ i In 

aducă la cunoștință dum
nealui sau poliției. (G.f .)

I
I
I

țmnitn minerilor". Dacă au
torul era de bună credin
ță, venea in Valea Jiului să 
se informeze direct do hi 
sursă, cnm mi procedat și 
alto publicații, inclusiv 
„Dreptatea", nu să fabuleze 
la o cafea in București. O- 
rictim. este așteptat la Pe
troșani pentru a i se oferi 
dato suplimentare despre 
adevărata fală a minerilor 
din Valea Jiului".

Nu vrem să intiăm în 
p leniiiâ <u nimeni, dar 
susnuinila revistă, dacă se 
respectă, ar trebui să-ți mă
soare vorbele și afirmațiile 
la adresa minerilor. Nu cum 
face domnul Fclix Anton 
Kizca In pagina intitulală 
„De ce vm minerii Ia Bucu
rești" abăllnd tendențios n- 
tcnți.i do lj odcvflratele 
cauze caro i trimit pe mi- 
n' i i In Capitala țâpii, cau

ze despre care ani vorbit la 
începutul acestor rlnduri. 
Dumnealui care „pini la 
Revoluție, a locuit în Va
lea Jiului" și a fost mulți 
ani „corp ansamblu" la Tea
trul de stat Valea Jiului, 
deci necalificat pentru lipsă 
de studii, se erijează acum 
în marc cunoscător al mine
rilor, atuneînd cu noroi 
în aceia care ani de-a rîn- 
dul i-au asigurat pîinca pe 
masă. Și cameleonismul es
te tot o creație post revo
luționarul

Pentru că-i vorba do dem
nitate, un ultim argument: 
după venirea de la Bucu
rești minerii — mi numai 
cei care au fost la Bucu
rești, dar toți minerii Văii 
■Iubii — n-au avut sîmhă- 
ta liberă, nu muncit pen
tru n nu rătnîne datori țării 
cu cărbuni le ce nu s-a ex
tras eînd au fost în Capi 
t i’ă Mulți mai nu de în
vățat de la mineri

IN SHR.ȘIT, parcul de 
la Teatrul de stat se pare 
că va arăta mai bine. Zile
le trecute au fost doborîte 
monstruoasele panouri de 
afișaj ce-i dădeau un as
pect Jalnic. Mai urmează 
ca proprietarii acestor pa
nouri să ți le ridice. Și cînd 
te gîndești că numai unul 
singur a contat in jur de 
17 000 lei. Ca să vezi unde 
au mers banii „oamenilor 
muncii", în vechiul regim.

RĂCORITOARE. Vineri, 
în jurul prinzului, în ora
șul Lupeni nu găseai pică
tură de băutură răcoritoa
re. Afară erau ceva mai 
mult de 30 grade. I’e o 
asemenea caniculă, proba
bil, doar lucrătorii din 
comerț pot accepta să nu 
se găsească răcoritoare. Că 
oamenii nu sînt sigur de 
acord cu această pasivitate.

FINTINA. Pe la jumăta
tea săptămînii trecute fîn- 
tina arteziană din fața Ca
sei de oaspeți ne-a demons
trat că încă m;u funcțio
nează. Adică a curs din nou 
apă. Poate se molipsește șj 
cealaltă fîntînă arteziană 
din Piața Victoriei, care a 
devenit o emblemă de tris
tă amintire pentru cei care

au construit-o. Măcar d«--ar 
mai curge apă din cînd în 
cînd. Ar mai spăla din pă
cate.

PENTRU PENSIONARI. 
Reamintim pensionarilor 
mineri, că a*tuzi, de la 
ora 15, arc loc ședința de 
constituire a ligii pensio
narilor mineri, la sala Ca
sei de cultură din Petroșani. 
Sint invitați toți pensiona
rii mineri din V dea Jiu

lui.

AM’X' ARE. De |a biroul 
dc «xmlon.'iro al organiza
ției municipale a ESN sîn- 
tem înștiințați că „Tombo
la trand ifirului", programa
tă inițial piatril dat.i de 
1 iulie i-.’OO, a fost amina- 
tă pentru dala de 15 iulie 
la aceeași oră și in arolați 
loc. Riletele rămîn valabi
le. (P.N.)

ORAR. Luni dimineață, 
Ia ora 8, simigeria din cen
trul orașului Petroșani era 
închisă. Să fi trăind cei 
de aici cu impresia că 
produsele dc simigerie se 
consumă în jurul prinzului 
ți nu dimineață ?

RISIPA In Lupeni, în 
plină stradă, chiar lingă be
răria „Cringul" (cartierul 
Bărbăleni) o conductă fisu
rată face ca apa s-â se 
scurgă in stradă. De cînd 

curge, toată strada s-a trans
format Intr-o adevărată 
băltoacă. Să nu fi trecut 
nimeni de ta EGCT, sau 
primărie pe acolo? Ne în
doim !

PICTURA. La Aninoasa 
se apropie de ifirpt lucră
rile de pictură la bisuiica 
din centrul localității. Rea
lizata prin efortul enoriași
lor cu sprijinul nemijlocit 
al Episcopiei Aradului șl 
Hunedoarei, pictura conferă 
sfintei biserici monumenta
litate și frumusețe. (A.II )

Rubrică ri.ilizată dc 
Gh. < IIIRS \S \
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spor r ik. SPORT SPORT ftSPORT
Totuși, se nasc, si in Valea Jiului, fotbaliști 
Non fa niente, Daniel Timofte!

Nu, Daniel Timofte, noi, 
cei din Valea Jiului nu sin- 
lem deloc supărați pe tinel 
Nu, Daniel Timofte, noi 
nu punem pe seama ta re
tragerea prematurii a echl- 
pei naționale de la Coppa 
del Mondo! Mai bine că 
ne-am retras după o depar
tajare hotărîtă la pcnalty- 
uri, declt după o posibilă 
înfrîngere rușinoasă in fața 
Italici. Ital’r iii care, iată, 
prin „mint.' lui Pavarotti 
>i a altor vedete, și-au „re
zolvat" o tragere la sorți, 
din care ieșea învingătoare, 
pâstnnd proporțiile, și c- 
chipa tribului bantu. De 
fapt. Camerunul a dovedit 
că și pe continentul negru 
se joacă fotbal și nu doar 
amuletele sînt cheia succe
sului.

Nu, Daniel Timofte! Non 
fa niente. Daniel Timofte. 
Tu ești primul și singurul 
reprezentant al Văii Jiului 
la un campionat mondial de 
fotbal. Ai ratat un penalty.

A ratat și celebrul Dicgo 
Maiadona, care Întoarce 
dolarii cu furca și se pozea
ză cu toți fabricanții de 
pizza pentru un pumn de 
dolari în plus. Au ratat Zi- 
co, Socrates, Platini. Am 
citit că umblai singur prin 
hotel, ca un somnambul, că 
nu-ți găseai liniștea. Nu 
t rebui-1 l

Nu, Daniel Timofte, nu 
tu ai scos echipa Românie) 
din competiția fotbalistică

mondială. Cine l-a pus pe 
Jeney să te treacă ultimul 
pe listă. De ce nu i-a tre
cut acolo pc copoii vechi, 
pe cei pe care i-a purtat 
ani în șir pe toate meridia
nele. De ce pe ei i-a ferit 
de acest moment capital? 
Cind v-ați întors în țară, 
de ee avionul a fost mai 
gol? Unde era domnul E- 
meric Jenei? Nu, Daniel 
Timofte, nimeni din Valea 
Jiului nu e supărat pe ti
ne! Nici colegii tăi de la 
echipa „Jiul", nici ortacii 
tatălui tău din orașul Pe- 
trila...

Decembrie 1989 nc-a dat 
prilejul să credem că și 
fotbalul și fotbaliștii noș
tri vor răzbate lumea. Non 
fa niente, Daniel Timofte! 
Viața merge inainte. ITagi 
e dus, Lăcătuș e dus, Sabău 
e dus, mul ți sînt duși. Tu 
) unii...

Mircea Bl HORESC TJ

TIR CU ARCUL

„Cupa României", 
din nou la Aninoasa
„Cupa României", din nou la Aninoasa. Iată, așa

dar, un nou prilej de satisfacție pentru iubitorii 
sportului din Valea Jiului. Și in acest an „Cupa Ro
mâniei", sistem GRAND FiT X. la tir cu arcul s-a 
desfășurat pe modernul și cochetul poligon din Ani- 

> noasa, dovedind că tradiția acestui sport se păs
trează in Valea Jiului.

In urma întrecerilor, arcașii de la Minerul Ani- 
noasa au obținut, din nou, locuri fruntașe, atît la 
băieți, cit și la fete, reușind în final, după alcătui
rea clasamentului general să cucerească trofeul pe 
echipe.

Iată rezultatele tehnice: Individual, masculin: I 
Dumitru Jega (Minerul Aninoasa) 308 p., II Andrei 
Berky (Voința Satu Maie) 29-1 p., III Aurel Robu 
(Olimpia București) 239 p. Individual feminin: I Dia- 
na Nicolaescu (Olimpia București) 297 p„ II Ecateri- 
na Bîrzu (Voința Satu Marc) 280 p, III Simona Lă- 
mășan (Minerul Aninoasa) 259 p.

In urma punctajelor acumulate, clasamentul pe 
secții arată astfel: I Minerul Aninoasa, II Voința 
Satu Mare, III Olimpia București. In întrecerile de 
tir cu arcul, desfășurate In anul 1990, secția de tir 
cu arcul Minorul Aninoasa deține 6 titluri d- cam
pioni republicani, clasîndu-se, în acest fel, pe primul 
loc în țară. Ceea ce, să recunoaștem nu este de ici, 
de colo, ținind cont de faptul că există alte centre cu 
tradiții și cu pretenții (la București, Satu Mare, 
Tirgu Mureș, Iași) care, iată, sînt întrecute de copiii 
minerilor de la Aninoasa

Mireea BUIORESCU

Sîmbatâ, 30 iun • , avut
loc la IX'vi eț >i udeț 
a concursului iic lup.e li
bere seniori, individual. Au 
participat. CS „Construi o- 
rul" Hunedoara, CS Deva 
•și AS „Jiul" l’ctrila. Din 
cele 10 titluri pus.' în joc, 
C au fost cîștigat < por- 
tivii de la „Jiul" l’c.rila, 
celelalte rovciond ec finei

Lupte li bet e

„Constructorul" Hunedoa
ra. Iată cîștigătoi ii locului 
I. în ordinea categoriilor de 
greutate: Vasile Adomni- 
căi, Ioan Ailincâi, Aron 
Cîndea, Iulian Taciuc, A- 
clrian Dacica, Dănuț Po- 
dina. .Și ocupanții locului 
II: Nicuță Bogatu și Eugen 
Tot, toți aceștia cîștigînd 
dreptul de participare la 
finala de la Brașov, ce se 
va disputa la începutul lu
nii august. Felicitări elevi
lor antrenați de Costicfl 
Mirmaliuc și Nicolae Șer- 
b.an! încă o informație: !n 
15 iulie se va desfășura ul
tima etapă a turului (a 
rv-a), cu participarea e- 

c lupelor „Voința" Lugoj, 
„Gloria" Tg. Jiu și „Jiul" 
I’etrila.

Tatii NICI LESCU

coppa del mondo
r e z uit ate

i nfo r ry ațij 
____curiozități

S T A T I S T I C I
Clipa mondială 1990 se desfășoară 24 de zile, 

528 fotbaliști apărind culorile a 21 țări in cursul a 
52 meciuri. Ei au fost (unii mai suit!) sub suprave
gherea a 36 arbitri, in 19 stadioane, noi sau renovate, 
totalizind 582 730 locuri (numai Al din Roma arc 
79 000). Cifra totală a cheltuielilor depășește 10 000 
miliarde lire, ceea ce înseamnă că fiecare minut 
de joc ar costa 9,6 milioane lire. Opt sponsori au 
contribuit eu 8 miliarde lire. Pentru a-și acoperi par
țial cheltuielile, statul, cel care a furnizat fondurile 
mari, contează mai puțin pc încasările din bilete 
(vindute, sub control informatizat, de 450 agenții ale 
Băncii naționale a muncii), cit pc produsele deriva
te: se speră să se ciștigo 22,5 milioane franci din 
▼ înzarea de tricouri, fanioane și alte amintiri. După 
finală, 306 000 din peluze vor fi vindute cu 110 000 
lire bucata. Dar cele mai importante venituri vor fi 
de la televiziune: drepturile exclusive pentru tran
smisiuni s-au ridicat deja la 20 milioane dolari. Da
torită creșterii considerabile a interesului iu Asin 
ți Africa, organizatorii afirmă că Mondialele vor fi 
urmărite de 2,6 miliarde telespectatori. I)c 2 ori 
mai mult dceit Mondialele din Mexic in 1986!

Fotbal!, tul argentinian 
(.laudio Caniggia, autorul 
golului care a eliminat Bra
zilia ți a calificat Argenti
na în sferturile de finală a- 
le campionatului mondial 
a devenit una din marile 
vedete ale turneului. „Este 
un bun Jucător, el are un 
turbo In inimă" a spus Na- 
radona, felicilîndu-1 pe 
coechipierul sfiu. In vlrrtă 
de 23 de ani, Caniggia a 
Jucat la River Plata din 
Bucnos Aires In perioada 
1985—1988 după care s-a 
trasfer.at la Atalanta Bcr- 
gamo In Italia. El era cKt

ai să nu parii, ipe Ia 

acest campionul fiind im
plicat intr-o tenebroasă a- 
facere cu traficul de dro
gul i pe o filieră sud-ameri- 
cunft. In cele din urmă „să
geata blondă" a fost smuls 
din ghearele narcom inilor 
șl readus pe terenul de Joc, 
de unde antrenorul Bilar- 
do l-a luat în reprezentati
va Arc-ntinian.ă

1

ROM X (Rompres) Ne
mulțumiți de faptul cu for
mațiile lor favorite Brazi
lia ți Olanda nu s-au cali
ficat hi fazele supei io,are 

ale competiției, suporterii 
acestor c ’hipe au început 
9u-și v indii biletele, dar țiu 
oricum, ci la prețuri fabu
loase, pentru partida finală 
uin 8 iulie fericitul posesor 
al lin i „legitimații de ac
ces" urmînd a plăti circa 
2500 dolari.

A
Căpitanul reprezentativei 

de fotbal a RF Germania, 
Lothar Mattbacus și-a pre
lungit pe o durată de doi 
ani contractul cu formația 
italiană Internazionale Mi
lano, pentru suma de 2,1 
milioane dolari, a anunțat 
purtătorul de cuvlnt al clu
bului. Matthaeus, care a în
scris pînă In prezent 3 go
luri în Cupa mondială, în
cheiase iu 1988 un contract 
pe o durată de trei ani cu 
clubul milanez, care expira 
In 1991. In urma prelungi
rii acestuia, el va evolua în 
formația Internazionale pî- 
nă în iulie 1993.

☆

Organizația studenților 
am Roma a Înaintat un a- 
pel Comitetului de organi
zare al „Coppei del Mon
do", în care se spune că. 
de acum Înainte, ei vor re
fuza să mai vîr.dă biletele 
pentru partidele ce urmea
ză a se disputa tn accattu 
competiție. Studenții, care 
au ajutat la vinderea bile
telor, protestează împotriva 
m inieivi do comercializare 
a acestora, in special rl Ho

rită umflării ra tifici i'e a 
prețurilor după partida I- 
tulia — Uruguay, câștigată 
după cum se știe, de fotba
liștii formației gazdă cu 
scorul de 2—0. Cine doreș
te să achiziționeze un bilet 
este nevoit, pe lîngă, a- 
cesta să cumpere ori o pe
reche de ochelari, ori un 
ceas de mină sau o geantă 
de voiaj, prețul acestor o- 
biecte depășind de multe 
ori prețul inițial al biletu
lui. Astfel, pentru un bilet 
ieftin, în valoare de 15 
dolari (18 000 lire), cumpă
rătorul este nevoit să achi
te 50 000 lire (41 dolari), iar 

pentru finală, cel mai scump 
bilet a ajuns la circa 3 
milioane de lire, adică de 
15 ori prețul oficial. Costul 
biletelor la partida Italia — 
Uruguay, de circa 70 000 
lire, a fost umflat artificial 
la 400 000 lire.

☆

ROMA (Rompres). Porta
rul reprezentativei de fot
bal a Italiei, Wolter Zcnga, 
deține un adevărat record. 
El nu a mai primit gol de 
923 minute, mai precis din 
14 octombrie 1989, cîn.l, în 
partida de la Boiogna Ita
lia — Brazilia (0—1) a fost 
Învins de către atacantul 
Cariocas Aticii'., Crtiz

A
Huliganii englezi, se pa- 

re nn fac num ii fapte rele. 
Re n , un grup de siipor- 
I ’ri ai rept '. ■'vn’-it i vei <lt 
fotbal .i Angliei an Ion it 

wnge unui spital din Cal- 
gari, acesta urmînd a fi 
utilizat pentru bolnavii de 
leucemie. Un frumos gest, 
de f lir-play tipic britanic.

☆

Un medic italian a găsit, 
6iib mașina sa, o geantă 
conținind 3,5 milioane lire 
italiene (aproximativ 1500 
dolari). După cercetări în
treprinse de poliția italiană 
s-a descoperit că ea aparți
nea unui ziarist irlandez a- 
creditat la „Coppa de Mon
do". Drept recompensă pen
tru cinstea sa. Comitetul de 
organizare i-a oferit, cinsti
tului doctor, un bilet de 
intrare la lntllnirea Italia 
— Irlanda din sferturile de 
finală ale Cupei Mondiale.

■ir
Victoria cchijH'i Italiei 

asupra Irlandei șj califica
rea „azzurilor" în semifi
nale a făcut victime clin 
cauz3 excesului de entu
ziasm. Doi suțiorteri și-au 
pierdut viața intr-un acci
dent de circulație Ia l’ar- 
ma, iar o bătrînă doamnă 
din Neapale a fost acciden
tată mortal de o mașină 
ieșită dm caruselul ce săr
bătorea succesul echipei 
italiene, relatează agen
ția l’r.in <• l’rcssc.

*

l'N '-iipoitci iugoslav s-a
■ 11141 in momentul cind

ul'imul ii'iiilly trHii-foiin.it 

de argentinieni a sancțio
nat eliminarea selecționa
tei „plavilor" anunța zia
rul „Slobodna Dalmația". 
Nefericitul amator de fot
bal, un locuitor d:n orășelul 
Klis (in apropiere de Split), 
și-a pus capăt vieții cu un 
foc de revorver.

A

UN grup de șa,e supor
teri englezi afla ți la Cos 
in Italia, a încercat să fure 
un cal de curse din celebra 
herghelie „Palio de Sknna". 
Surprinși de paznici, su
porterii au produs o În
căierare ce a fost [Xitolită 
numai după venirea cara
binierilor.

*

Aflat in va-an a tn ca
pitala Ciprului, .’licosia, 
fostul component al repre
zentativei Argentinei^ cam
pioană mondială In 
1986, O s v a 1 <| o Ar_ 
diles, a declnrat într un in
terviu că nil crede A for
mația lui M.aradom r>c va 

nent-u finala 
„Coppei del M< n lo“. ,.Dir» 
ceea ce ani văzut pini acurr. 
eu cred că Argon: ia nu 
arc nici o șansă să cîștige 
de data aceasta. I .a ora 
,'ictmilă, formiț a Iui Bi- 
l.irdo nu < ,'.c în 
formă. Cred că au avut 
mare noroc să cî.tige par
tida cu Brazilia", a spus 
fn in^hcit'ic Ju. ătorul ar
gentinian.

foiin.it


■■■■ZORI NOI ■ PUBLICITATE ■ ZORI NOI PUBLICITA TE
MICA PUBLICITATE

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului 

Petroșani
CU sediul in Petroșani, str. Lunca nr. 153, 

organizează concurs,
în data de 13.07.1990, ora 10,00, 

pentru ocuparea postului de casier principal.
Condițiile de angajare :

— Absolvenți ai invățăniintului mediu — 
3 ani in funcții administrative

— Absolvenți ai școlii generale —• 5 ani 
iu funcții administrative

J"* Cei care doresc să participe la concurs 
vor prezenta la Biroul Personal următoarele 
acte >
T — — cerere de înscriere

— actul de studii, copie și original
— copie carte de munca, capitolul IX.
— cazier judiciar
—- adeverință că nu au produs pagube 

intreprinderii unde lucrează.

— adeverință de la Circa financiară pe 
raza căreia are domiciliul, că nu a fost obli
gat prin hotărîre judecătorească la plata im
pozitului pentru venituri ilicite.

Persoanele care Ia data înscrierii Ia 
concurs sînt încadrate Ia alte unități, vor 
prezenta o adeverință că au anunțat între
prinderea despre participarea la concurs.

Informații suplimentare la Serviciul Per
sonal al IPCVJ.

Stația de utilaje de construcții 
și transporturi Petroșani

cu sediul in Petroșani, str. M. Eminescu
nr. 22

scoate la licitație în ziua de 1 1. 07. 1990, 
ora 11,00

Mijloace fixe din categoria a VI a (au
tovehicule propuse la casare).

— documentația și prețul de licitare se 
pot consulta începînd cu data de 9 iulie 1990, 
ora 8,00 la biroul tehnic SUCT.

— la licitație au prioritate întreprinderile 
de stat, cooperativele meșteșugărești, care 
pot închiria sau cumpăra mijloacele fixe, aso
ciațiile cu scop lucrativ și persoanele auto
rizate să desfășoare activități pe baza libe
rei inițiative care vor depune Ia caseria 
SUCT , 10 Ia sută din valoarea mijlocului 
fix pentru care licitează, pînă Ia 11.07.1990, 
ora 10,00. Facturile neachitate în 48 de 
ore de la licitare, se vor anula.

I. I. C. PETROȘANI
cu sediul în Livezeni,

încadrează bărbați în următoarele meserii:
— inginer — chimie alimentară
— inginer electromecanic
— sudor \
— electrician
— măcelari
— mezelari
— muncitori necalificați
Condiții de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute în Legile nr. 12/1971 și nr. 
57/1974. Informații suplimentare la telefon 
42051 și 42893.

ANIVERSARI

CU OCAZIA ieșirii la 
pensie uram dragei noastre 
diva Ioana, sănătate, feri
cire și „La mulți ani!“. 
Colectivul Laboratorului 
C.C.C. Lupeni. (1612).

CU OCAZIA aniversării 
a 50 de ani și ieșirii la 
pensie, urăm dragului nos
tru KOVACS ALEXAN
DRU, sănătate, fericire și 
„La mulți anit“.

Soția, copiii, ginerele și 
nepoțica. (1629).

VINZARI

VIND Dacia 1310, neri
dicată. Telefon 44608, după 
ora 16. (1G25).

VIND autoturism AUDI 
80, stare excepțională și 
boxe Unitra 75 W. Petro
șani, strada Păcii, bloc. 10, 
ap. 22. (1622).

PIERDERI

PIERDUT contract de în
chiriere pe numele Farkaș 
Iosif, eliberat de IGCL 
Petroșani. 11 declar nul. 
(1605).

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Ha- 
bian Romulus, eliberat de 
EGCL Vulcan. 11 declar 
nul. (1606).

PIERDUT carnet student, 
pe numele Ticu Cristinel, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (1607).

PIERDUT contract de în
chiriere pe numele Boca 
Traian, eliberat de IGCL 
Petroșani. II declar nul. 
(1608).

‘^PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 5360, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(1609).

PIERDUT chitanță fond 
rulment nr. 371, Asociația 
locatari 3 B Petrila, pe nu
mele Boleac Ștefan. O de
clar nulă. (1611).

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Cio- 
banu Ioan, eliberat do 
IGCL Petroșani. II declar 
nul. (1614).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vladis- 
lav Ana Maria, eliberată 
de Oficiul PTTR Petroșani. 
O declar nulă. (1613).

PIERDUT contract de în- 
chircre nr. 152/4.02.1987, 
emis de IACCVJ Petro
șani. II declar nul. (1615).

PIERDUT permise do 
intrare în bibliotecă și le
gitimații periodice pe nu
mele Săsăran Daniel și 
Turburică Florența, eli
berate de Institutul do 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (1616).

PIERDUT carnet de stu
dent, legitimații de biblio
tecă și periodice, eliberata 
de Institutul de mine Pe
troșani, pe numele Mihal- 
cea Alexandru. Le declar 
nule. (1617).

PIERDUT diplomă sudor, 
pe numele Bolosin Maria, 
eliberată de întreprinderea 
minieră Bărbăteni, în a- 
nul 1981. O declar nulă. 
(1618).

PIERDUT contract închi
riere pe numele Stănescu 
Vergilă, eliberat de IGCL 
Petroșani. II declar nuL 
(1619).

PIERDUT legitimație pe
riodice, pe numele Vinăto- 
ru Augustin, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1620).

PIERDUT legitimații bi
bliotecă periodice pe nu
mele Corlan Sorin și Rîbu 
Nicolae, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. Le 
declarăm nule. (1624).

Marți, 3 iulie

10,00 Actualități.
10,10
11,15

I 2,00

12,15
12,35

(re-

instrumen

13,03
15,00

animate, 
de pian. 
Dumitrcscu.

15,25
15,50

16,15

16,40
17,20
17,45
18,10

18,10

19,05

19,10
19,30

1,15
»,45

Preuniverslfaria 
Roman foileton 
luare).
Moștenirea familiei 
Gulilcnbur^.
Episodul 3. 
Melodii 
tale. 
Desene 
Recital 
Ilinca
Actualități. 
Recital Gorina 
riac.
Patrimoniu.
Medicina pe înțele
sul tuturor.
Calendarul agricul
torului român.
Periplu 
Teleșcoală 
Sindicatele tn 
Documentar 
fio. 
Opțiuni șl | 
tive (III). 
Anunțuri... 
tun... Anunțuri... 
Desene animate. 
Actualități.
Viața parlamentară. 
Campionatul Mon
dial de Fotbal: 
Prima semifinală 
Transmisiune direc
tă de la Napoli.

Chi-

muzical.
(reluare), 

dialog, 
ștunți-

perspe»

Anun-

22.30 Teatru în serial. 
Stilpii societății, 
de Henrik Ibsen.

23.10 Actualități.
21,00 Bun găsit, tinerețel

Miercuri, 4 iulie

10,00 Actualități.
10.10 Preuniversitaria.
11.15 Teatru TV (reluare), 

liilius Cezar
de William Shakes- 
peare.

12.45 Concert de prinz. 
13,05 Actualități.
15,3C Cine nu știe ce-i do

rul
16,09 Notați în agenda dv.
16,20 Festivalul tinerilor 

dirijori. Bușteni 90.
16,40 Teicșcoală (reluare).
17,05 Concertul festiv al 

Orctiestrci Simtomee 
Naționale a Statelor 
Unite ale Amencii.

18,35 Limba noastră
19,03 Anunțuri Anun

țuri... Anunțuri...
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Reflector
20.45 Campionatul Mon

dial de I-jil.al
A doua semil m f||ț 
Transmisiun- direc
tă de la '1 oi mo.

22,50 Actualități
2.1,0a Telecmt niati < a.

Ciclul: Mari actori, 
mari regizori.
Și caii se împușcă, 
nul așa ?

Joi, 5 iulie

10,00 Actualități.
10,J0 Preuniversitaria.

20.15 Invitatul săptămîniL
21.15 Roman foileton.

Moștenirea familiei
Guldenbtlrg.
Episodul 4.

22,00 Pro Musica.
23,10 Actualități.
23,25 Tcle-top.

PROGRAMUL TV
3—8 IULIE

11.15 Film artistic (reluare). 
Drum in ceață.

12,«0 Muzică populară. 
13,00 Actualități.
lo.CG Lieduri de Johannes 

Brahms.
le,30 1 elegiob.
15.50 Panuiamic economia.
16.15 Ștunta azi
16,45 leleșioalâ (reluare)
17.10 Mindră vatră lomft- 

neusca
17.50 1‘ , i,ijrj in V ne

Z'i-'la,
18,Oj \di \ ii'il iiltiar și 

afti-tie
l9,0.i .ț'iutițuii . Amin 

Im i. . Amiii"ii i ..
19.10 l • ’i ii • „minate
I 0 A< tlliiUloțl

Vineri, 0 iulie

10,00 Actualități.
10,10 Preuniversitaria.
10,50 Studioul filmului 

pentru tineret (re
luare).
Alice nu mai locuieș
te aici.

12 20 Muzica pentru toți
12 -IC 15 — 16 — 17 — 13 

(reluate)
13,20 rtcliim Iuți,
15,J0 Armonii
16,0'9 Glasul pamintiliui 
H , 1 I l’al i. mm11 u.
1I' "ii ui in limba 

g 'illl .f,.l
13,0.) .X' .M'țmt Anun-

(mi... Anunțuri...

19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Ora filmului politie. 

Principiul Dominou
lui.
Producție a studiou
rilor americane.

22.15 Actualități.
22.30 Gaudcamus.

Simbătă, 7 iulie

9.00 Actualități,
9.10 Roman foileton (re

luare).
Moștenirea familiei 
Guldcnliurg.
Episodul 4

9,55 Rubrici din emisiuni
le In limbile maghia
ră și germană Relua
re).

10,55 Arme cu tărie, suflet 
românesc

11,45 Ora de muzică.
12 4:» Actualități.
(3,1'0 Ti le-clubul de slm- 

bătă
18,05 Sportul In oglindă
18,35 Feiestre spre Iunie.
19,10 Decent animale.
19.30 Actualități.
2'1,00 Teleencii iopediă
20,1 Campion.it'il Mon

dial de F tl „I 
M 'citii penitu locuri
le 3 4
Tt.in'-nn urne dtreo- 

.. ta de Iu Bai j

22.50 Meridianele cîntecu- 
lui.

23,20 Actualități.
23,40 Film artistic.

Sfintul la pindă.
Coproducție franco 
italiană.

,4 
Duminică, 8 iulio •' |

9,00 Gimnastica pentru 
toți.

9,10 Universul copiilor.
10,25 Film serial.

Lassic. i
Episodul 7.

13.50 Actualități.
11,00 Lumina lină.
12,00 Viața satului.
13,00 Mapamond.
13,00 Video-magazin.
17.55 Film serial. 

Familia Polanicclil.
18.55 Muzică și publicitate.
19,10 De'ene animate
19.30 Actualități.
20,1 > Avanpieniitiă la fi

nala Campionatului 
Mondial de Fotbal

20,4a fe impionatul Mon
dial de Fotbal.
Finala și festivitatea 
de premiere.
Transmisiune direo- 
tă de la Roma.

23.30 Film artistic.
inii sare țandăra | 

\ Producție a studiou- 
S rilor franceze

Redacția


