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Ulița copilăriei
E august. Se întorc copiii din 

vacanță. Pentru părinții lor nu 
a fost deloc o vacanță ușoară și 
nici ieftină. Bunăoară, ieri, in
ginerul Popescu îmi spunea că 
de-abia a revenit de pe Litoral. 
Omul cu toată familia lui s-au 
bronzat vreme de 12 zile de a- 
rată ca... brînza. Costul „bron
zatului", 32 000. I,ei, nu frunze. 
Adică 32 din foile alea care ur
mează să apară, că astea cu 
Brâncuși tind accelerat să cape
te valoare celor cu Bălcescu de 

nul trecut.
Așa Incit mulți copii au ră

mas în această vară acasă. No
roc că municipalitatea le-a dat 
o fîntînă într-un părculeț unde 
ei se zbenguie nonșalant de di
mineața pînâ seara, ce să-i faci, 
ștranduri au fost cindva. Acum 
avem baruri, consignații... Ei, 
copiii, n-au nici o vină. Nu duc 
grija zilei dc miine, nici a a- 
provizionării — chiar dacă stau 
ore întregi la vreo coadă, în lo
cul părinților, că tot nu-s prea 
multe locuri de joacă — nici a 
prețurilor, nic’i inundațiilor sau 

cutremurelor, a caietelor pen
ii -i școală, a pîinii de zi cu zi.

Or cînd, în țara asta, de Dum
nezei binecuvântată și de vene
tici din ert și vest pohtită, vor 
rc.îpa oamenii de grija „pîinii" 
pentru mîine ?

Măcar pe copii să reușim să-i 
ferim de nevoi. Măcar lor să le 
ocrotim bucuria do a desena pe 
asfalt si de a alerga pe o bici
cletă In parc. Și mai cu seamă 
să încercăm să nu le mai călcăm 
în picioare desenele, candoarea, 
copilăria, împovărîndu-i neme
ritat cu binefacerile sfîrșitului 
convulsionat al mileniului doi. 
(Al. H.) Costumele tradiționale au | eț nou, da prețuire egală

O știre care a făcut senzație și 
nu va înceta să fie comentată : 
Gorbaciov s-a retras. Ori de bu
nă voie, ori e vorba de cunos
cuta boală politică devenită ce
lebră in Uniunea Sovietică. Au 
mai fost și alții înaintea lui, să 
ne reamintim numai ce a pățit 
Hrușciov, cel care a bătut cu 
pantoful în timpul unui discurs 
la ONU: aflat la odihnă prin Cri- 
meea, el a aflat ultimul din lu
me, că, fiind bolnav, a fost în
locuit. Și era sănătos tun.

Gorbaciov ajunsese într-o si
tuație cel puțin delicată: scăde
rea popularității in interior dar 
aprecieri la nivel internațional 
pentru politica lui de destinde
re concretizată în întilnirî cu 
Ronald Reagan, apoi cu George 
Bush, cu alți șefi de stat din lu. 
mea superindustrializată. Dar 
tensiunile din interiorul Krem
linului, lupta pentru putere intre 
bătnnii duri și tineri deschiși 
la înnoiri democratice, rivalita
tea cu Boris Elțin, cîștigată de 
acesta, care a ajuns președintele 
celei mai mari republici, Rusia, 
au redus puterea lui Gorbaciov 
la o funcție simbolică. Abia acum 
se cuvine să observam că Eduard 
Șevardnadze ori a fost un pro
fet, ori știa de pericolul ce-1 paș
te nu doar pe Gorbaciov, ci sis
temul democratic spre care evo
lua Uniunea Sovietică. Evoluția 
politică este imprevizibilă prin 
schimbările ce vor interveni, de- 

i oarece sînt forțe puternice de 
mai mulți ani, adică cele care 
au știut de intervențiile berete
lor negre în Țările Baltice.

Gorbaciov — și echipa lui de 
refoi maiori — a pus în circula
ție două cuvinte: perestroika și 
glasnosti, care au făcut înconju
rul lumii, fiind comentate pe 
toate paralele și meridianele, în- 
trucît exprimau o stare de spirit 
nouă, de deschidere și înnoire a 
structurilor anchilozate. Impactul 
lor a fost deosebit în țările fos
tului lagăr socialist din centrul 
și estul Europei, dcterminînd 
schimbările democr, >i~e. Noile 
realități din aceste țări s-au re
percutat asupra Ui Junii Sovieti-

i înghesuială auto
Despre blocul 28 din Petroșani 

— strada Generai Va -ile Milea, 
s-a scris nu o dată. Abandonat 
nepăsării și gunoaielor, taiorul 
are un aspect jalnic B mai 
mult, s-au spart si două con
ducte de apă, ce ră-.pindes,- 
miasme îngrozitoare și transfor
mă totu] într-un lac. Cit priveș
te redusul spațiu din fața blocu
lui s-a transformat >n parc auto. 
E o înghesuială, mamă-mamâ. 
Conducătorii autocamioanelor 
37 B 9483 și 31 IID 4166 găsesc 
că este muu mai comod să-și 
parcheze mașinile la bloc. Pro
babil, acești șoferi s-au gîndit 
că în lipsa unei „Dacii 1310", 
poți să te duci acasă, după cum
părături și ]a iarbă verde și cu 
uriașele autocamioane „ROMAN". 
Nimeni nu sesizează lipsa aces
tor mașini din garaje, nimeni nu 
vede nimic...

Nana (ARANFII

ce in care a început, apoi s-a ac
centuat procesul de dezagregare 
a imperiului sovietic.

Totul se petrece la o lună d" 
la reuniunea de la Londra a șe
filor de stat și de guvern din 
cele șapte țări cele mai indus
trializate, a fost o „reuniune 
Gorbaciov". Era vorba de un 
sprijin financiar și de investiții 
pentru a se accelera, după e- 
șecul perestroikăi, schimbările 
economice d.n Uniunea Sovietică 
Un susținător al lui Gorbaciov 
era cancelarul Helmut Kohl, ca
re știe că unificarea Germaniei 
i se datorează și fostului, pînă 
alaltăieri, președinte al Uniunii 
Sovietice.

Ce politică va adopta Moscova, 
dură sau flexibilă? In spiritul noi
lor realități democratice din U- 
niunea Sovietică și din țările pî
nă nu cu prea mult timp în urmă 
sub influența ei, nu se pot face 
clecît supoziții, deoarece pentru 
ieșirea din criza morală, politică 
economică și socială nu sînt so
luții minune. Nu numai lipsa de 
încredere, inflația și rece
siunea economică l-au costat pe 
Gorbaciov a cărui cădere era 
previzibilă.

In țara noastră, bintuită nu 
numai de greve, ci de aceeași 
neîncredere agravată de prețu
rile iremediabil ieșite de sub 
orice control, este vacanță poli
tică și cvasi-vacanță a executi
vului. După măsurile populiste 
sau electorale din anul trecut 
oamenii se văd într-o stare de 
disperare jn fața prețurilor care 
se schimbă peste noapte și cu
nosc o singură direcție, în sus.

Schimbările din Uniunea So
vietica, așa cum încă, îi mai zi
cem cine știe cită vreme, poate 
sînt schimbări de macaz care vor 
reînvia sau nu eșuata perestroika.

Să luăm aminte la ei, dar să 
fim, în sfîrșit. înțelepți noi ro_ 
mânii, la ce ne unește, nu la ce 
ne desparte.

Tiberiu SPĂTARI'

In pag. a l_a, amănunte de 
ultimă oră despre evenimentul 
nr. 1 in lume.

Pericol 
de accidente'

în blocurile nou construite in 
zona ..Stadion" din Petroșani 
locuiesc familii eu mul’i copii 
de vîrstă școlară. Aceștia pen
tru a ajunge ]a școli, trebuie să 
traverseze zilnic două artere ru
tiere intens circulate de autove
hicule grele și o cale ferată cu 
dublu sens, pericolul de accident 
îi pîndește in orice moment, 
pentru că semnalizarea rutieră 
lipsești Sugerăm sectorului gos
podărie ai Primăriei municipa
le să ia măsuri de urgență 
pentru marcarea pe partea caro 
sabilă a unui loc de traversare 
a arterelor rutiere respective. 
Este o grabnică necesitate, pen. 
tru că începerea școlii se apro
pie cu pași repezi. (Al. H.)

TELEFOANE, BANI ȘI NEPĂSARE
Românul e Învățat să aștepte. Așteptarea iui sc măsoară în 

o ’. atunci cînd stă la cozi la alimente ori la butelii, se măsoară 
în luni, cînd așteaptă să-i vină apa caldă, se măsoară în ani, cînd 
așteaptă să j Se instalez. un post telefonic.

■Sint oameni care au cererile pentru primirea unui telefon 
d''truse i de /<•<•< ini. Da ă •■■reira nu a fost „împinsă", atunci 
va m u așl' pbi inră zi :e

în ziua de 11 august ,m n,-,t ]a oficiul poștal din Petr< «ani, 
''1 dau un telefon, O adevâi ată aventură pînă am reușit să fa< 
rosț de fi'?. Od it.’i inlrită în oficiu, am constaiat cu dureri că 
nici unu] din telefoanele urbane nu funcționa. Mai exact, unul 
înghițea lacom fisele fără a da în schimb tonul, iar celălalt era 
tot în stere de ncfuncționar-- Am apelat atunci la telefoanele 
interurbane Din cele șase tei foarte, două erau pline pîntt la 
refuz cu monede de ] Jeu și 3 lei, bineînțeles, nefuncționind. Alte 
doua erau moralmente inoaite, f]e foame bănuiesc, pentru că nu 
darloau înapoi nici fisele, dar nici tonul în cabina 10, telefonul 
r>u d" it d'i| . c< prim,-.. < i1, un pumn zdravăn. La pum

nul meu, telefonul nu - a speriat însă și a rămas ., mut. Mi-a mai 
rămas o singură șansă: cabina 15. Toate chinurile au luat sfirșit 
în fața acestui telefon, pentru că funcționa si nu oricum ! Func
ționa fără bani, pentru că la rîndu] său, era „sătul pînă-n git" 
deci. Am vorbit astfel cu toată țara pe gratis, pentru că telefonul 
rămăsese blocat și probabil nu știa de inflație.

Bănuim că Telefonia noastră are bani, din belșug, dacă nu 
i se apleacă la cele citeva iwy_.de lei adunate în telefoanele publice. 

Or fi banii fără valoare, dar puși odată în circulație, mă gîndesc 
că ar debloca și t lefoanele .și ne-ar scuti și pe n°i să mai alergam 
după vreo monedă de un leu, ca să dăm un telefon. Ar fi în be
neficiul tuturor să fie reparate telefoanele defecte și să fie golite 
d'1 bani. Sau dacă lucrul acesta e atît de greu, atunci trecem la 
varianta număru] doi: instalați telefoane, măcar celor cu cerere 
și atunci sigur nil vom mai cftl<in Oficiu] poștal pentru a da 
telefon de acolo I

I Nana ( \R \ N1 IINana < \R \ N1 II

Greva J 
generala

a minerilor ?
Problema declanșării, după în

deplinirea tuturor prevederilor 
legali-, a unei greve generale a 
minerilor iri A alea Jiului a fost 
analizată ieri la sediul Ligii Sin
dicatelor Miniere l ibero. Vom 
îcveni <u amănunte. (\l. II.)

iwy_.de
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LIBERTĂȚI ȘI SURPRIZE POL/ȚIA NU DOARME
Revoluția română ne-a oferit 

multe libertăți și surprize. Ne-a 
oferit posibilitatea să ne expri
măm liber opiniile, să vedem 
ce bine o duc săracii capitaliști, 
dar mai ales posibilitatea de a 
demonstra din plin că avem spi
rit mercantil. Cei cu „fonduri", 
s-au gindit să-și investească ba
nii in „ceva business". Acest 
ceva s-a dovedit a fi ori Un ma
gazin tip „Consignația", ori un 
bar de zi, o speluncă acolo, o 
„bombă".

Magazin „Consignația" se nu
mește orice spațiu închiriat, cu 
două-trej rafturi, bătute pe unul 
sau dni pereți și cu ceva mai 
muită sau mai puțină înghesu
ială pe ele. Esențialul este că 
marfa trece, banu’ merge, „gură 
cască-este ț*.

Barurile au răsărit și ele în 
Petroșani, ca ciupercile după 
ploaie. Niciodată nu am reușit 
să ie număr pe toate. <jar oricum 

sînt peste sută. Ne ma; mirăm 
de ce teatrul nu are spectatori 
și biblioteca vizitatori 7 Nu. Să 
nu ne mirăm pentru că ma
joritatea cetățenilor și în spe
cial tinerii își încep sau îș> ter
mină plimbarea intr-un bar. E 
adevărat, nu poți sta Prea mult 
acolo, pentru că nu te „ține" bu
zunarul. Astfel, 50 lichior plus 
1 kiwi, ega] 100, 50 lichior plus 
50 vodcă ega] 130 lei etc. Prețu. 
rile variază de ]a Un har la al
tul. de la barman la barman, 
de la oră la oră și, de ce nu, 
de la client la client. Astfel, un 
suc costă de la 17 la 24 lei, 
Pepsi de la 22 la 33 lei, cafea 
de la 25 ]a 38 lei.

Orice am zice, tinerii frec
ventează cu perseverență baru
rile. în materie de baruri, cred 
că vom ajunge repede din urmă 
Occidentul ț Avem susținători se
rioși și atmosferă; nori de fum, 
băutură, semiîntuneric, audio sau

video. Cei care nu se înghesuie 
să cumpere ceva, se înghesuie în 
fața televizoarelor, pentru a vc' 
dea cîntăreții în vogă, cu care 
TVR este cam zgîrcită. Ar 11
bine să chemăm IRSOP-ul Și
prin barurile noastre și să-i în
trebe pe tinerii abonați baruri
lor: cînd au cumpărat ultima 
carte, cînd au fost ultima oara 
în biblioteca municipală, ce au 
citit ultima dată ? Și dacă tot 
sintem în vacanță, de ce nu s‘\°Ț 
da banii pe o mașină care sa-i 
ducă pină în Parîng ? Macar 
acolo și-ar mai oxigena plaminii, 
ar vedea intr-adevăr ce merita 
văzut: natura.

Doamne, dacă mai dai ploaie, 
dă-o numai în pădure să se în
mulțească numai acolo ciuperci
le 1 în oraș avem destule ciu
perci otrăvitoare Jprin spelunci
le noastre.

Nana ( AR \M II.
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la/ă cum se eludează legea
Unii privatizați s-au dedat la 

șmecheră'. Altfel spus, practică 
prețuri mari și nu comunică ad
ministrațiilor financiare cotele 
de adaus sau de comision. Fapt 
care le aduce, fără îndoială, be
neficii în afaceri, dar prejudicia
ză statul care ia impozitul. Trea
ba asta se ma; cheamă abatere 
de Ia Legea nr. 12, articolul 1, 
litera „f„ Cam cine sînt între
prinzătorii aceștia: Călin Iosif, 
patron al Societății comerciale 
„Clinul" — Buzău, Constantin 
Aurel, din Petroșani, și Buza Ion, 
din Ocna Șugatag — Maramureș.

Sînt, însă, și din cei care fac 
negustorie fără să aibă patalama

La neve
In comerțul de stat persistă încă obiceiul de a dosi mărfurile 

deficitare. O chestie de acest gen a fost semnalată de lucrătorii 
poliției economice la Magazinul general din Petrila, în 25 iulie 
a.c. în magazia unuia din raioane au fost găsite, puse la dos, trei 
covoare și 80 mp de mochetă, în valoare de 185 mii ]ei. Evident, 
lucrurile au fost scoase imediat „în față", iar vînzătoarea a tre
buit să scoată, și ea, 30 000 lei. Adică sancțiunea aplicată pentru 
fapta ce se cheamă dosire de mărfuri. _

Cînd nu-i bună paza...
Deși s-a discutat si se discută 

mult despre necesitatea unei 
vigilențe sporite, îndeosebi sîm- 
băta și d-uminica, la paza socie
tăților comerciale, lucrurile ră- 
mîn mai mult vorbe decît fapte. 
O dovedește si cazul petrecut în 
20 iulie la SRIUMP Livezeni. 
Un grup de trei infractori a pă
truns ziua în amiaza mare, ca la 
ei acasă, în una din halele sec
ției, S-au închis înăuntru și s-au 
pus pe treabă. De la niște trans
formatoare de sudură au sustrat 
piese din cupru și bronz (în va
loare de 97 000 lei), pe care in
tenționau să ]e valorifice la DCA.

N-au apucat să facă asta de

la mină. Adică autorizație. Ăștia 
sînt pești mici. Vînd, îndeosebi, 
țigări — străine sau indigene —■ 
și becuri: Rădulescu Roza (Cio- 
peia), Constantin Constantin (Si- 
meria), Munteanu Făne] (Stăni- 
lești — Vaslui). La mărfurile al
tor neguțători lipsesc prețurile, 
iar atunci cînd sînt întrebați de 
unde au ceea ce vînd dau din 
colț în colț. Treaba asta s-a în- 
timplat Doinei Dobrin (Petrila), 
lui Isztoika Mate (Oradea), Pă- 
trus Ioan (Rîmnicu-Sărat), Mu- 
reșan Sorin Eugen (Hunedoara), 
Lupașcu Dumitru (Fieni), Măriei 
.Turca și lui Traian Boca, ambii 
din Petroșani.

oarece, după trej zile, li s-a dat 
de urmă. Unul a fost arestat — 
Căldărar Valeriu, băiat din „zo
nă" —, altul — Fazekaș Gheor- 
ghe — este minor, iar a] treilea 
a fugit. I se știe însă urma.

în zilele de week-end, paza 
la cele ma; multe obiective eco
nomice este asigurată de femei. 
Gare stau ma; mult în gheretă. 
Și de care hoții n.au frică. „Păi, 
doar îi fac bau si se bagă sub 
masă", mărturisea un „meseriaș". 
Treaba nu-i de rîs, ci de luare 
aminte. S-audă cine trebuie.

Gheorghe OI.TEANU

Dr curînd, in ' alea Jiulu*  a 
luat ființă Organizația munici
pală a partidului Itomania Ma
re. Cum este Un partid nou a- 
părut, despre care se știu mat 
puține lucruri, ne am adresat 
președintelui organizație*  muni
cipale., domnul juri**-  Jlie Ser 
ban, in ideea de a n' spune cite 
ceva despre preocupările aces
tui partid : _

_  <^e pare ca partidul Roma 
nia Marc are o largă audiență 
in țară. în Valea Jiului cuni stau 
lucrurile ?

Ap.'^i1 în eșichierul politic
a] Români’ i in momente de pro. 
fundă criză t,<>. I ă. economică, 
so ială '• .pir tuaiâ, partidul 
Român,, M ■ anunțat cu mai 
mult 1 înainte, se întrevede 
ca o peranlâ în sprijinul redre
sai. i Audienta, intr-adevăr lar
gă d? are r,e bucură în toate 
zonele leii, se datorește atenției 
cam. p in piaTorma-program și 
d1 fiule d.. principiu, urmea
ză a se a oj-da maselor color 
m <i largi alc populației: munci
tori. țărani, intelectuali. Obser
vațiile și constatările făcute duc 
]a <•onc.luz.ia că, și în Valea Jiu- 
îtf, programul acestui partid este 
privit ui încredere de cetățeni 
din toațo categoriile so'jale.

/XZI PARTIDUL românia mare 
„Acordăm o atenție deosebită muncitorilor, 

țăranilor și intelectualilor44
— Ue.ți propune organizația 

din Valea Jiului a Partidului 
România Mare, pe moment și in 
perspectivă ?

— Re moment nc-am constituit 
în organizația municipală Petro
șani, urmînd orientarea cuprinsă 
în proiectul de statut. Dacă ce
tățenii, care aderă la partidul 
România Mare, constiluiți în or
ganizații locale, orășenești, vor 
găsi de cuviință că este necesar 
să formăm o unitate pe toată 
Vaiea Jiului, nu este exclus să 
obținem statut de filială. Deo
camdată filiala este prevăzută la 
n’vej de județ. Ce ne propunem 
să facem 7 Acum sintem încă in 
faza de organizare cînd, de la 
un nucleu deja format, ne dez
voltăm organizația municipală 
Petroșani și așteptăm inițiative 
do ]a orașele componente ale 
văii Jiuuli. în perspectivă, cu 
mijloacele ce ne stau la înde- 
mînă, milităm pentru transpune- 
i a în viața a platformei-program 
anunțată, inserată în revista Ro
mânia Mare din 21 iunie 1991.

— Cum apreciază parlidul 
Romania Marc situația actuală a 
țării și ce soluții întrevede ?

— Asa cum arătam țara se 
află într-o profundă criză, a-
ceasta fiind determinată în pri
mul rînd de șocul provocat de

destrămarea sistemului comunist, 
totalitar. Pe acest fond criza este 
întreținută în continuare, prin 
acțiuni destabilizatoare, mane
vrate din exterior și susținute 
din interior de forțe oculte, ex
tremiste, antidemocratice. Solu
țiile ce ie întrevede partidul nos
tru sînt multiple și privesc toa
te domeniile ele activitate. Ca să 
le enumăr ar însemna să o fac 
limitativ. Acestea sînt cuprinse 
în platforma-program care ur
mează a fi dezvoltată la primul 
Congres Național a] partidului. 
Totuși, ca obiective de primă ur
gență, întrevedem: necesitatea
unei reconcilieri naționale, ani
hilarea forțelor destabilizatoare, 
Un program realist al guvernu
lui, loialitatea partidelor politice 
în transpunerea în viață a pro
priilor programe cu respectarea 
opțiunii electoratului.

— Care va fi atitudinea orga
nizației \’alca Jiului a Partidului 
România Mare la apropiatele a- 
legeri locale ?

— Fiind un partid legal con
stituit și înregistrat, așteptăm 
reglementări în domeniu și vom 
proceda ca atare.

— Mulți vă acuză de antisemi
tism. Care este adevărul 7

— Antisemitismul în România 
este o farsă care nu ajută nici

românilor, nici celor care au lan
sat-o și o întrețin. Atît liderii 
partidului România Mare cit și 
partidu] ca atare, nu pot fi acu
zați că ar face politică antisemi
tă. Să urmărim proiectul de sta
tut și platforma-program, care 
sînt edificatoare. Referitor la
poziția unor lideri, de dinainte 
de înregistrarea partidului și
după, chiar revista România Ma
re, vom observa că „atacurile" 
jurnalistice se îndreaptă împotri
va unor persoane individualiza
te. neavînd importanță originea 
etnică, de cele mai multe ori 
români care, de pe pozițiile ocu
pate, fac deservicii țării prin ac
țiunile lor Am început să urmă
resc revista România Mare cu 
□ n an înainte, după apariția ar
ticolului „Jos roba domnule Ro
bi" cînd, fără a cunoaște despre 
această apariție editorială am 
fost întrebat ca jurist: ce părere 
am despre articol. După ce l-am 
citit am făcut afirmația care 
ulterior s.a verificat: dacă nu în 
procent de sută la sută, dar în 
cea mai mare parte, informațiile 
obținute, și redate în presă de 
domnul Corneliu Vădim Tudor, 
sînt cu siguranță reale. Mulți 
care, înainte de decembrie ’89 
au servit cu fidelitate regimul 
totalitar comunist, de pe poziți
ile armie și-au permis fei si fel 

de abuzuri. După evenimentele 
din decembrie, cu oportunismul 
specific acestor specimene, s-au 
transformat peste noapte în foști 
(?) dizidenți, au ocupat din nou 
funcții înalte, continuînd în fapt 
aceeași politică bazată pe min
ciună, abuzuri, corupție. Dacă la 
un moment dat în atenția aces
tui ziarist de excepție (și nu nu
mai a sa), care nu s-a încLnat 
’n fața imposturii, s-a aflat cîte 
un personaj aparținînd unei mi
norități conlocuitoare, poziția a 
fost determinată de chiar acțiu
nile dușmănoase ale celui vizat. 
Dacă spre exemplu, acest Mo- 
ses Rosscn își permite să facă 
afirmații calomnioase la adresa 
geni silui poezie] românești — E- 
minescu — iar cineva ne deschi
de ochii asupra acestui aspect, 
putem fi acuzați de antisemi
tism 7 De ce poate fi acuzat per
sonajul respectiv (și alții ca el) 
care în servilismul cunoscut față 
de C'eaușescu a susținut consoli
darea dictaturii la noi în țară 7 
Sau cei care au importat comu
nismul in România 7 Ori farsa 
provocată și întreținută nu ur
mărește decît uitarea faptelor 
proprii 7 Nu, cate8°ric< *n  Româ
nia nu există antisemitism.

' I 
= Gheorghe CIURVASA
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Nu mai e mult pînă
9 Pentru prima dată divizia B devansează cu ° zi divizia A.

• Jiul Petroșani la linia startului. • Principala contracandidată, 
UTA îl are ca antrenor pe Aurică Țicleanu... fostul coechipier al 
lui Dumitru Marcu. • în fotbal nu există sentimente... ci numai 
rezultate. • 1000 de kilometri, două meciuri și, o singură conclu
zie — echipa dorește și luptă pentru revenirea în d>v>zia A. • Vi
neri, la Craiova, 2000 de „olteni" au aplaudat jocul echipei Jiul. 
Rezultatul a fost 1—1. • Sebastian Domozină transmite sceptici
lor că nu s-a umblat la rezultat. • Duminică, la Timișoara, lo
calnicii au înscris de 3 ori... iar Răducu $i Militaru au ratat de 
două ori. • Programul jocurilor de verificare s-a terminat.
• Formația standard va fi anunțată sîmbătă, înaintea primului 
gong. • Fosta divizionară A, CSM Reșița, a învins acasă cu 3—1 
pe Corvinul, a pierdut cu 2—0 la Hunedoara și a învins cu 1—0 
pe Retezatul Hațeg. • Gogu Tonca mulțumește public, ziarului, 
pentru organizarea și reușita competiției sportive dotată cu „Cu
pa ziarului „Zori noi" la fotbal. • S-a alăturat lotulu; Jiului, Flo
rin Răducu, fratele lui Emil, pentru care Dinamo nu a renunțat 
încă. • în pauza meciului de la Timișoara, Nicolae Secoșan l-a 
abordat pe Marcu pentru un interviu. • în replică, antrenorul 
nostru l-a întrebat pe cînd în Valea Jiului ? „Atunci cînd totul 
se va uita". Va mai curge multă apă pe Jiu • Baltaru AS Mine
rul Paroșeni. la Minerul Uricani. • Un cartonaș galben — 500 de 
lei, unul roșu — 2000 de lei. Ele vor fi plătite pe ioc de jucătorii 
în cauză • Transferările continuă pînă la 31 martie 1992. • Sbur- 
lea nu s-a prezentat încă la Craiova. • Fostul tunar al Universi
tății, Ion Oblemenco, este actualul director al clubului Universi
tatea Craiova. • Fostul mare jucător al Jiului. Alexandru Naidin, 
nu mai face parte din secția de fotbal a Minerului Lupeni. Păcat.
• Arbitrul Ion Danciu va oficia numai ]a centru (cînd va fi de
legat).

Ce a fost
Vineri, de la ora 16, pe „Cen

tralul" craiovean s-a desfășurat 
meciul de fotbal între echipele 
Universitatea din localita'e și 
Jiul, care s-a încheiat la egali
tate : 1—1. Circa 2000 de specta
tori, au fost prezenți la această 
intilnire în care gazdele au do
minat începutul primej reprize, 
după care jocul s-a echilibrat și 
fazele au alternat de ]a o poar
tă la alta. Universitatea a folo-

Atenție, jucători, antrenori, conducători... suporteri
ARBITRII ȘI NOILE DECIZII F.I.F.A.

la Craiova?
sit formația de bază, Cu Prunca, 
Săndoi, Zamfir, Pigulea, Badea, 
care a dus greul turneului (din 
străinătate) și, pe fondul unei 
„saturații", jocul a fost deschis, 
ieșind în evidență marea ambi
ție a Jiului de a scoate un re
zultat „onorabil,. Prima repriză 
s-a încheiat la egalitate. Goluri
le au fost înscrise în partea a 
doua a întilnirii de Pigulea, la 
o greșeală a lui Stăncic, în min.

va fi eliminat de pe terenuj de 
joc pentru greșeală gravă. E- 
xcmple :

a) . Jucătorul care lovește min. 
gea cu mina in mod inten
ționat sau plonjează ca por
tarul în propria suprafață de 
pedeapsă, evitînd marcarea go. 
lului va fi sancționat cu lovi
tură de la lf m și cu eliminarea 
din joc.

b) . Jucătorul care, aflîndu-se 
în propria suprafață de pe
deapsă, joacă mingea în mod 
intenționat cu mina, fără insă să 
anuleze posibilitatea parcării go. 
lului, va fi sancționai doar cu o 
lovitură de pedeap-.4

c) . Jucătorul aflat» in propria 
suprafață de pedeapsă care Joacă 
mingea cu mina în mod intențio
nat în situația evidentă de mar
care a unui gol, dar mingea in
tră, totuși, în poartă, nu va fi c. 
liminat.

d) . Portarul, care în afara su- 
prateței de pedeapsă, oprește 
mingea cu mina în mod intențio
nat, înlăturînd astfel o situație 
evidentă de înscriere a unu; gol 
va fi sancționat cu o lovitura li
beră și cu... cartonaș roșu. Insă, 
dacă portarul lovește mingea cu 
mina sau o respinge (deci nu o 
oprește), faze petrecute în afa. 
ra suprafeței de pedi. ■ â, atunci 
arbitrul va dicta doai o lovitură 
libera, fură eliminare clin Joc. 
Menționăm că FI FA, în motiva
ția pe rare o face, pune accentul 
pe cuvintu] „oprește", pentru a 
demonstra că este vorba de un 
act evident de voință.

• DECIZIA Nil. 17 : I B. apre
ciază câ un portar (in împreju-

departe
70 și de Popoviciu, in min 73,1a 
o acțiune colectivă Cristea — 
Răducu — Cămărășanu, a cărui 
pasă a fost reluată în gol. Jiul 
a folosit în pr.ma repriză for
mația Dumitru — Benone Po- 
pescu, Cioabă, Stăncic, Dodu — 
Oprea, Cristea, Radu, Cristescu 
— Stancu, Răducu.

în repriza a doua au jucat : 
Ghițan — Cămărășanu, Cioabă. 
Stăncic, Dodu — Stoica, Cristea. 
Radu, Răducu — popovici, Stan
cu (min. 75, Militaru).

...si la Timișoara* *

• DECIZIA NR. 15 : Dacă un 
jucător, care se deplasează in 
direcția porții adverse, avînd o 
situație evidentă de a marca, 
este oprit în mod intenționat cu 
mijloace neregulamentare, adică 
printr-o incorectitudine ce se 
sancționează cu o lovitură libe
ră (sau cu o lovitură de pedeap
să), ceea ce privează echipa ju
cătorului atacant de șansa de a 
înscrie un gol, jucătorul vinovat 
va fi eliminat de pe teren pen
tru greșeală gravă. Exemplu :

n). Jucătorul în posesia, balo
nului, la circa 20 m, distanță de 
poarta adversă, fiind pe direcția 
porții cu șansa de a marca, chiar 
dacă portarul este în poartă și ne- 
maifiind nici un alt adversar în 
fața lui sau posibilitatea de a in. 
terveni la minge, este intenționat 
împiedicat, ținut, împins, bruscat 
etc., fiind astfel privat de posibi
litatea realizării golului, arbi
trul va dicta lovitură liberă și e- 
liminaiea din teren a jucătorului 
in culpă,

b). Portarul circ, pentru a e- 
Mta marcarea unui gol, iese în 
întîmpinarea atacantului advers 

și in plonojon îl agață de picioa
re în mod intenționat, ovilind 
m felul acesta Înscrierea unui 
gol, va fi sancționat cu lovitură 
liberă (' ut p’-nalty) și eliminat 
din Joc.

• DECIZIA Nit. 16; Dacă un 
jucător, altul decît portarul, în 
propria suprafață de pedeapsă, 
privează adversarii săi de marca
rea unui gol sau de o situație 
evidentă de a marca, Jucînd în 
rnod intenționat mingea cu mina,

Plecată sîmbătă după.amiază 
de la Craiova, după aproape 400 
de km. Jiul a ajuns ]a Timișoa- 
ra seara tîrziu, cazîndu-se la ho
telul Central. Duminică, la ora 
11, pe o căldură de 33 grade, în 
prezența a circa 500 de specta
tori a început partida dintre ce
le două echipe. Jiul a început 
jocul cu: Ghițan —• B. Popescu, 
Cioabă. Stăncic, Dodu — Rădu
cu, Stoica, Radu, Cristescu — 
Popovici, Stancu. Gazdele au 
deschis scorul în min. 6, la o 
nesincronizare Stăncic — Ghițan, 
care în min. 37. a apărat un pe- 
nalty.

în repriza a doua, ambele 
formații au făcut schimbări, iar 
Jiul a intrat cu Bogdan — Că
mărășanu, Cioabă, Huza, Dodu, 
— Stoica. Radu, Cristescu, Mi
litaru — Stancu, Răducu. Tînă- 
ruj portar Bogdan a învins tra
cul debutului, cu prețu] primirii 
a două goluri, dar rcntarcîndu-sc 
în două situații Urnit i Scor 
final : 3—0.

rările descrise la paragraful „jo. 
cui mingii de către portar’’) va 
fi considerat ca și cum controlea
ză mingea dacă o atinge cu o 
parte oarecare a mîinilor sau a 
brațelor. Posedarea mingii inclu
de și cazul în care portarul în
depărtează în mod intenționat 
mingea, însă nu în împrejurările 
în care mingea revine aer idental 
din portar, de exemplu după ce 
a făcut o intercepție. Exemple :

a) Portarul care stopează au lo
vește mingea cu una sau ambele 
mîini, îndepărtînd-o și apoi o a- 
tinge din nou cu mina, sau o ia 
în mîini înainte dc a fi fost juca
tă de un coechipier aflat in afara 
suprafeței de pedeapsa sau de 
un adversar aflat în interiorul

Lupte
AS JIUL PETRILA, nu și tră

dează.. tradiția. Vrea să li? me
reu in frunte. Antrenori Mar- 
maliuc și Șerban au început pre
gătirile „tare", cu același lot, 
doar cu n singură e. pț ■; Bo- 
gatu (52 kg) ispășești- do, ani 
de... suspendare. In locui lui se 
va bate Bogdan Grați.'in, un tî- 
năr care promit , nă ■ ut in ‘72. 
Juniorul Alexandru Z -ic, născut 
în ’73 s-a alăturat... seniorilor. 
Cu două antrenamente pe zi și 
cu o ambiție proprie lupei, nici 
un sportiv nu renunț i |a obiec
tivul secției și trage cu dinții 
pentru titularizare. Aron (tindea 
si nu numai el au <1 -monstral 
și în meciurile de foTi.il <ă știu 
să... lupte, iulian Ta-rine (9o kg)

Divizionarele C...
pe ultima linie dreaptă

• Parîngul Petrila Lonea și-a 
continuat pregătirile cu două 
antrenamente pe zi. A participat 
la triunghiularul de la Teliuc, 
unde a învins cu 2—0 pe Mine
rul Ghelari. prin golurile mar
cate de ...Crețu și Movijă și cu 
4—0 pe Minerul Teliuc. Au în
scris Axente, Crețu, Movilă, Sei- 
meanu II.

• Minerul Vulcan... se con. 
fruntă cu indisponibilități. Izsak 
are piciorul în ghips, Giț și rusu 
sînt jn tratament. Noii sosiți,

Cupa 
României

Miine, se desfășoară, o nouă 
etapa în Cupa României. Singu
rele participante din Valea Jiu
lui sînt Minerul Vulcan, AS Mi
nerul Paroșeni, Minerul Lupeni, 
și Minerul Uricani.

Dar iată programul: CFR Si- 
meria — AS Minerul Paroșeni, 
Minerul Certej — Minerul Lu
peni, Minerul Vulcan — Mine
rul Uricani. Această ultimă par
tidă va fi fără îndoială capul de 
afiș al acestei faze. In finala 
mică a Cupei ziarului ..Zori noi“ 
la fotbal, Minerul Uricani a în
vins Ja mare luptă cu 2—0. Ce 
va fi însă miine? Fără îndoială 
că cei doi antrenori și-au pregă. 
tit formațiile pentru un derby 
în care latura tehnică dar mai 
ales cea tactică vor fi hotărâtoare.

sau exteriorul suprafeței de pe
deapsă, va fi sancționat cu o lo
vitură indirectă.

b). Portarul care in urma unui 
plonjon interceptează balonul, 
respingindu.l .și, apoi, luindu-1 
în mîini nu va fi sancționat.

c) . Dacă in urma unui șut pu
ternic mingea lovește braful por
tarului și revine în teren, ca 
poate f> prinsă de portar fără ca 
acesta să fie sancționat.

d) . Dacă in urma unui șut pu. 
ternic mingea este*  interceptată de 
portar, după care aceasta loveș
te bara, ea poate fi prinsă în 
mîini fără ca portarul să fie sanc
ționat.

• (Text primit de la ('emisia 
Centrală a .Arbitrilor)

libere
se află in pregătiri cu lotul na
țional, Este mîndria Petrilei.

Prima etapă se va desfășură 
la Hunedoara, în zilele de (>—6 
septembrie, unde Jiul speră să 
adune cit mai multe puncte. Ur
mează Brașovul în 25—27 oc- 
tombi ie.

O altă clipă grea. In urma 
rez ilia elor primele trei se cali
fi a pentru turneu) final.

Președintele secției, ing. Io in 
Nemeș, președintele asociației 
ing Isloy Atylil, alături de sin
dicatul liber, sini primii (actori 
care con ură la atingerea ohme. 
tivului propus: participare3 la 
turneu) final.

Horei Ml MM I i

Cosma și Iordache se pregătesc 
cu seriozitate pentru... titulari
zare. Echipa a jucat cu Minerul 
Valea de Brazi, de care a dispus 
cu scorul de 5—1.

• AS Minerul Paroșeni... s-a 
pregătit in localitate în paralel 
cu lucrările de renovare a tribu
nelor, vestiarelor și de regazo- 
nare a terenului de joc. S-a lucrat 
in special la capitolul pregătire 
fizică, cu accent pe forță și acu
mulare. Jocul-școală a completat 
pregătirea tehnico-tactică.

• Minerul Lupeni. Cu același 
lot, se aleargă zilnic și se lu
crează intens cu mingea. Un 
3—0 cu Minerul Aninoasa, intr- 
un joc-școală și corectări din 
mers a neajunsurilor. Se pare că 
s-a retras Pocșan..

• Minerul Uricani. Două jocuri 
la Sibiu, primul cu Textila Cis- 
nădie (div. C) unde s-a pierdut 
cu 1—0 și al doilea cu FC Inter 
— tineret — 1—1. A înscris noul 
venit Baltaru. Pentru acumulări 
se fac două antrenamente pe zi 
și se pune mare accent pe finali
zare.

Arbitrii și 
arbitrajele

Recenta cupă a ziarului Zori 
noi, la fotbal a fost fără îndo
ială un eveniment benefic pen
tru mai mulți. Cele mai cîștiga. 
te desigur, au fost echipele par
ticipante, care, în plină perioa
dă de pregătiri au prins cîteva 
meciuri tari. Apoi, cîștigați au 
fost și arbitrii, pentru că și ei 
au prins, cei care au fost dele
gați, meciuri mai importante 
decît media obișnuită a jocuri
lor din campionatul județean. 
Dar, asupra aportului arbitrilor 
vrem să ne oprim puțin, în cele 
ce urmează. Așa cum se cunoaș
te, în Valea Jiului funcționează 
două colegii de arbitri, unul la 
Lupeni și unuj la Petroșani. A 
surprins în mod plăcut faptul 
că avem în municipiul nostru 
numeroși arbitri, a căror valoa
re nu poate fi pusă sub semnul 
îndoielii, cu mici excepții, pe 
care nu dorim să ]e nominali
zăm. Nu dorim pentru că în li
nii mari arbitrii s-au ridicat la 
înălțimea echipelor pe care 
le-au arbitrat \ surprins în 
mo(| plăcut și faptul că în cole
giul de arbitri de ța petroșani, 
activează și citeva arbitre. Am 
avut posibilitatea să le urmărim 
pe citcva dintre acestea ți pres
tat ia lor a fost cit se mite de 
buna, uneori depășind i-șî chiar 
partenerii da brigadă, Ș) totuși, 
deși arbitrii și au făcut a > cuin 
spuneam datoria, la mierle 
scăpări ce au existat. r tcția 
unor spectatori a fost mai mult 
decît violentă. Aceleași cas.-a.îe 
de insulte, aceeași mentalitate 
potrivit căreia arbitrul este vi
novat dc țoale cite se inlîinplă 
pe up stadion, mai ales dacă 
nu ciștigă c. hip.i favor a. Și 
c -ea ce e -..i mai iau este că tot 
în capii) arbitrilor s a revărsat, 
și indisciplin , ,|?veni i obișnuin
ță ,i unor fotbaliști, aflați mai 
mult sap mai puțin în postura 
de speranțe ale fotbalului și as
ta râu . â de obicei exemplele 
re'.e • ’ urmează, nu numii în 
fotbal Ci și in arbitraj. (G C.)
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Președintele Gorbaciov — înlocuit 
din funcție și arestat

în cursul nopții de duminică spre luni, po
trivit știrilor transmise de agențiile de presă, 
președintele URSS, Mihaii Gorbaciov, a fost 
înlocuit din funcția de președinte al URSS, 
conducerea statului sovietic fiind preluată de 
vicepreședintele Ghenade Ianaev. Motivația o- 
ferită de cei care au preluat puterea a fost că 
președintele Gorbaciov a fost înlocuit din func
ția de șef al statului, din cauza stării sale de 
sănătate, necorespunzătoare. Tot potrivit știri
lor transmise de agențiile internaționale de

presă, președintele Gorbaciov s-ar afla la re
ședința sa oficială sub stare de arest.

Știrea căderii lui Gorbaciov a stîrnit în în
treaga lume un adevărat val de emoția, toți 
șefii de stat și de guverne urmărind tngri- 
jorare evoluția situației din Uniunea Sov’etică. 
Căderea lui Gorbaciov intervine cu o singură 
zi înainte de semnarea tratatului unional de 
către cele nouă republici, care își anunțaseră 
intenția de semnare pentru data de 2o august.

Pentru timpul dumneavoastră liber

ANIVERSARE
NAȘII urează tinerilor soți, 

Marian și Camelia Gaie, Un bun 
kiceput in viață, casă de piatră, 
multă sănătate și fericire. (2365).

VlNZARI
;1ND Dacia 1310 TLX, fabri

cat 1989. Uricani, b.oc 3 A, ap. 
51. informații Petroșani, Restau
rant Paradis, Căpățînă Relu. 
(2364)

VlND CEC autoturism Dacia 
— înscriere 1989 — Petroșani, 
strada Independenței, bloc 43, 
ap 17, sc. 1. Andronache Nico- 
lae. (2333).

VlND CEC Dacia 1 300, mar-

HOROSCOP
<uu

(23 iulie — 22 angust)
Nu vă speriați ! Toată tevatura 

vd avea un sfirșif cit se poate 
de fire*.'. —

• HaiLBM U nr 2 Ifllonnr — .ecr- turtal ; <1062. lecții i <166.1. 12464
I Ipournfifl l’ilroșaid %lt N R7il<esrn or 2 Țel 11.165 —'1

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

tiu este neapărat prost cine dă 
in gropi, dacă acestea sint săpate 
„inteligent".

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Dați partenerului șansa de a 

ti imparpai și. balanța, se va in- 
taoa în j^vparea 'dv.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
P’ciorul bolrtav are nevoie de 

îngrijire, hu bel sunătoi, și nu 
uitați că met’- 6tfmen’ul eficace 
este amor*- 1

SĂGETĂTOR
(22 notețnbrie — 20 decembrie)
Ochi ;dulci vă face și ochi 

mari veți face. Dezvăluire care 
vă plasează bru«c într-o încur- 
ăfJră p~nibilă.

CAPRICORN
(21 decembrie * 19 iannarie)
Amintirile nu sint întotdeauna 

confortabile. Drumul spre ele 
este presărat adesea cu durere.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Tăietură adîncă pe obraz «in 
•tit. Replica nu va intlrzia, dar 
va fi mai slabă.

PEȘTI
(19 februarie — -0 martie) 

Veți fi foarte încîntaf(ă) de o 
af.,-'-re în care., pierdeți gr, 

BERBEC
(21 martie — 2u aprilie)

Să nu vă înșele aparența de 
logică a argumentației ce vi se 
pune dispoziție. Veți fi do- 
borît(ă) 'fără menajamente.

TAUR
(21 aprilie — 21 <n?i)

Vc'/J proaste dintr-un punct 
îierbin*--  Nu e nevoia d' ap;> ci 
de puțină tandrețe

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Regrete pBntru r,r,te ban chel
tui)! prea ușc. , , a’tii d<' 
c uri rid.

RAC
(22 Innle — iuln

Lneistcnț® umilito.» • p . • ■ 
un cf prețui re , p
m.. i

MICA
'h -

tie 1900, plătit' 70000, pretind. 
90 000. Aviatorilor, 15B/43. (2379).

VlND Dacia 1 300, Lupeni, stra
da Parîngului, bloc A 3, Atelier 
Radio-TV (parter), după Ora 16. 
(2376).

VlND CEC Dacia sau Oltcit, 
aprilie 1989. Strada V. Roaită, 
bl 5A/9, Petroșani. (2368).

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament trei ca

mere, Carpați (sobe) și garsonie
ră cu apartament patru camere, 
exclus parter. Telefon 44578, 
după ora 17. (2385).

DEC ESE

FAMILIA Bucure] mulțumește conducerii și sindicatului E.M. 
Petriîa — Sud, prietenilor, vecinilor și futuror celor caro au fost 
alături de noi. pentru bunătatea sufletească cu care ne-au ajutat 
să trecem prin momentele de grea suferință pricinuite de pierde
rea celui care a fost

BVCUREL S1MION (2381)

FAMILIA îndoliată mulțumește din inimă tuturor acelora 
rare au fost alături de noi |a dureroasa despărțire de

GEAMĂNU FLORICA
O vom păstra veșnic în memorie. (2382).

Exploatarea minieră 

Livezeni
angajează direct sau prin transfer:

— 4 focbiști autorizați pentru centrala termică 
încadrarea conform Legii nr. 14/1991.
Relații suplimentare la Biroul personal din cadrul ex

ploatării, telefon: 13 4Q2, 43822, interior 123.

Societatea comercială 
ACOMIN S. A. Cluj

prin filiala HUNEDOARA — DEVA, strada Ulpia, 
nr. 15 și Sector Valea Jiului, strada Avrain lancu nr. 8, 
angajează următorul personaj pentru lucrările de con
strucții în GERMANIA

— inginer constructor, vîista sub 45 de ani, cunoscă
tor al limbii germano

— dulgheri
— zidari, betoniștî
Se lucrează după norme de timp și calitate specifice 

GFRMANIEI.
Plecarea se face în decurs de 6 luni, după verificarea 

>1 antrenarea în (ară pentru realizarea normelor.
DREPTURI BĂNEȘTI pentru muncitori: 

plata în țară în lei a salariului avut la angajare 
plata în GERMANIA a 1100 DM/ltinâ cu condiția 

realizării normelor de muncă.
Informații suplimentare sc pol obține .islfel:

I) La DEVA la sediul filialei
— telefon 956/15294; 18161; 15779
— telefax 956/18151

2. I a PETROȘANI la sediul ser (iii»i>
— telefon 935/11512; 4393r
— telefax 935/455*  i

-------------rir-y ■

PUBLICIT A TE
DIVERSE

PAROHIA Ortodoxă Vulcan 1 
căutăm constructori pentru reno
vare exterioară și construcții a- 
nexe. Informații, telefon 70 539. 
(2378).

CAUT împrumut 100 000 lei Up' 
gent Ofer 15 la sută dobîndă. 
Telefon 42985. (2384).

PIERDERI
PIERDUT contract închiriere 

pe numele Beleiu Iulius, eliberat 
de EGCb Lupeni. îl declar nul.
(2375).

MARȚI
20 august 1991

10,00 ACTUALITĂȚI.
10,10 Calendarul zilei.
10,20 Fii n artistic. CLARA ȘI 

BĂIEȚII DE TREABA. în
registrare de pe Canal Fran. 
ce Internațional.

12,05 Super Channel.
12 30 Desene animate. LIDIA IN 

JURUL LUMII.
13,05 Ora de muzică.
13.55 ACTUALITĂȚI.
14,05 VIrsta a treia.
14,35 Muzica pentru părinți.
14.55 Tradiții. Despre copilărie șl 

etnii.
15,15 Rapsodia Ungară.

VIDEO FILM
MARȚI, 20 august 1991

— orele 11 și 17: LA MARGI
NEA IADULUI; acțiune polițistă 
cu Jean Michael Vincent, David 
Camdit;

— ora 18,30-, SPIONUL; 
acțiune cu Bruce Greenwood, Ja- 
meson Parker.

— ora 20,00: C1INELE RĂZ
BOIULUI; acțiunr- cu Tim Earle.

MIERCURI, 21 august 1991
— orele 11 și 17: NU DAM 

ÎNAPOI, NU CAPITULAM; ac
țiune, karate cu Loren Avedon, 
Joseph Campanella.

— ora 18,30: CODUL SECRET 
„CHARLY“; acțiune cu Forrest 
Tucker.

— ora 20,00: INTRAREA DRA
GONULUI; karate cu Bruce Lee.

JOI, 22 august 1991
I — orele 11 și 17: DRUMUL 

DRAGONULUI; karate cu Bruce 
Lee.

— ora 18.30: ZBORUL FUGAR; 
acțiune cu John Phillip Law.

— ora 20,00: ULTIMUL ZBOR 
SPRE IAD; acțiune în junglă 
cu Chuck Connors.

Secția drumuri naționale Deva
strada Rindunlcii nr. 3/a

încadrează pentru Formația Mixturi Betoane Livezeni

— electrician forță

Se asigură locuință in organizare dc șantier.

Relații suplimentare la telefoanele 13327 sau 17320, 
biroul personal sau mecanizare Deva și la 41301 Petroșani.

Societatea comercială DEVIL SA 
Filiala Petroșani

angajează urgent :
— 3 focbiști medie înaltă presiune autorizați
— 1 sudor electric-autogen autorizat
— 1 frigotehnist autorizat
Relații suplimentare la sediul unității din Livezeni 

str. l ivezeni nr. 100 — telefon 41823.

GiBIlIHA - centru de achiziții
B

Primim sticle și borcane goale. Program nonstop.
Strada Aviatorilor 70B/28 (in spatele Restaurantului 

.,Paradis"). (2377)

15.30 Confluențe. Mănăstirea 
Neamț.

16,00 Cursuri de limbi străine.
16.30 Muzica pentru toți. Dialog 

eu iubitorii muzicii populare.
17,00 Știri.
17,05 Salut prietenii
19,00 Serial științific. Lumea via.
•19,30 Desene animate. Aventy. 

ritrii spațiului.
20,00 ACTUALITĂȚI.
20,35 Sport.
20.45 Studioul economic.
21,15 Ora adevărului.
21.45 Telecinemateca. CU OR

CHESTRA PE STRADA 
PRINCIPALA. (URSS, 1986).

23,20 ACTUALITĂȚI.
23.30 Campionatele europene de 

natație (rezumatul zilei).

VINERI, 23 august 1991
— orele 11 și 17: EROII IA

DULUI; comando cu Miles O’ 
Keefe, Fred Williamson.

— ora 18,30: DRAGOSTE ÎN 
S.U.A.; dragoste cu Dyan Can- 
non.

— ora 20,00: ÎMBRĂȚIȘARE 
FATALA; acțiune, sexy eu Jean 
Michael Vincent.

SiMBÂTĂ, 24 august 1991
—orele 11 și 17: CĂPITANUL 

AMERICA; acțiune cu Matt Sa- 
linger, Ronny Cox.

— ora 18,30: ERIK VIKINGUL: 
comedie S.F. cu Tim Robbins, 
Mickey Rooney.

— ora 20,00: MATA HARI; ac
țiune, sexy cu Sylvia Kristel.

DUMINICA, 25 august 1991
— orele 11 6i 17: OCHI OBLIC, 

FII ATENT!; comedie, karate cu 
„Maestrul bețiv".

— ora 18,30: CEI CARE MERG 
ÎN IAD; acțiune, comando cu 
Jack Palance.

— ora 20,00: ALTE 48 ORE: 
comedie cu Eddie Murphv, Nick 
Nolte.
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