
Incredibil dar adevărat
ÎN URSS, PCUS INTERZIS

eronica dramaticelor evenimen
te din URSS, care au zguduit în
treaga lume, Înscrie noi lovituri 
de teatru, la care nimeni n_ar fi 
îndrăznit să se gindească, nu 
cu mult timp in urmă. Primul a 
fost președintele Lituaniei, Vi- 
tautas Lansbergis, care a inter
zis activitatea partidului comu
nist pe teritoriul țării. /X urmat 
Letonia și nu după multă vre
me Estonia, care au procedat la 
fel In ceea ce privește activita
tea PCUS, iar apoi și-au decla
rat imediat independența. Con
comitent, liderii partidului co
munist din aceste republici au 
fost arestați, sub acuzația că au 
sprijinit junta militară ce prelu
ase puterea, prin îndepărtarea lui 
Gorbaciov. In același context, 
președintele Republicii Moldova 
anunță interzicerea activității 
PCUS în administrație, In justi

ite sectoare 
tai radical, 

devenit un

ție, în aimată și î 
ale puterii de stai 
Boris Elțin, care
adevărat simbol a! aptei antico
muniste. anunță interzicerea ac
tivității partidului comunist, pe 
teritoriul Federației Ruse, mă
sură sinonimă cu interzicerea
partidului în URSS, deoarece se
diul central și cea mai mare 
structură de putere a partiduiui 
se află pe teritoriul Rusiei. Ur
ni ază apoi mutarea cea mai 
semnificativă. Pr< . .mele Mi- 
hail Gorba.iov i.i du demisia din 
funcția de secretar general al 
partidului și cere comitetului 
centra, al PCUS să se autodizol
ve, pentru a da posibilitatea par
tidului să se restructureze pe 
baze noi. Sigur, nu sc mai știe 
ce posibilități de restructurare e- 
xistă pentrj PCUS, in no.le con
diții impuse de lovitura de stat 
eșuată. Cel mai ș.l'onat din a- 
ceastă încercare, e>tc limpede, a 
ieșit PCUS, în capul căruia s-au 
spart toate oalele de cind se află 
la putere, din 1917. Confruntat 
an de an cu situații limită, mai 
ales după venirea la putere a lui 
Mihail Gorbaciov și a perestr »i 
kăi și glasnostului. PCUS a pier, 
dut d‘n popularitate, pierdere am
plificată și de apantia pe scena 
P'< itică a altor partide, ce nu

»-au sfiit să lovească prin toate 
mijloacele in PCUS, deținătorul 
monopolului puterii. Acum trei 
ani, PCUS numără ji) milioane 
de membri de partid, și in riadul 
său se aflau și cei mai înverșu
nați dușmani de astăzi. Acum, 
PCUS număra aproximativ 15 
milioane de membri, dar numă
rul acestora scade de la o zi la 
alta, cei mai mulți dintre mem
brii de partid retrăgîndu-se din 
acest partid, care după ultima 
zvîcnire a puriștilor este la ca
prițul puterilor. Demisia lui Gor
baciov din, funcția deținută, a- 
ceea de secretar general, este 
poate cea mai grea lovitură pen
tru PCUS, căci ea este urmată 
de un șir întreg de măsuri decise 
de președintele Gorbaciov, prin
tre care, interzicerea partidelor 
în armată, in justiție, în adminis
trația de stat și în conducerea u- 
nor întreprinderi. Deocamdată 
reacția PCUS, a cărui comanda 
a fost preluau, de primul adjunct 
al lui Gorbaciov, pe linie de 
partid, Ivanșcenko, nu s-a pro
dus, dar este clar pentru oricine 
că această reacție va fi extrem 
de vehementă, căci este greu de 
presupus că o forță de 15 milioa
ne de membri ai partidului se 
vor împăca în îndepărtarea de 
la timona existenței sociale și 
politice din Uniune. Mai ales, da
că avem în vedere faptul că, o. 
dată cu situația deosebit de grea 
prin care trece URSS în mo
mentul de față numărul celor 
care zilnic fac pelerinaj la mor- 
mîntul lui Lenin și Stalin — pli
ne de flori — crește, iar rîr lui 
nu se termină niciodată.

Dacă în zona mormintelor a. 
cestor doi mari coloși ai comu
nismului in lume simpatia oame
nilor încă mai persistă, în alte 
zone alt URSS, urj față de in
ventatorii comunismului și_a dat 
li iu liber. In Bieloru...a zeci de 
mii de manifestanți, Sntr-Un en
tuziasm general, ajutați de mij
loace de ridicat și de alte utilaje,

Gluorghc ( IHRV \S.Î 
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ALARMĂ DL GRADUL ZERO
Un elementar calcul economic 

făcut de fiecare gospodină va du
ce la o concluzie dc-a dreptul 
alarmanta: prețurile practicate in 
ultimul timp pe piață au spul
berat pur și simplu oricare bu
get familial. Unde e: te hiba? 
Iată o întrebare la care, pentru 
aflarea răspunsului, guvern Jn- 
ții noștri, prin pirghide economi
co financiare ce le au la dispo
ziție — impozite, taxe, subvenții, 
acțiuni ale gărzii financiare și 
altele — țin sa pună față în fa
ță, pe poziții total antagoniste, 
cumpărătorul și comerțul. O lup
tă numai aparent logică, un f 1 
trunchiat de a aplica legea tic 
bază a economiei de piața, (n ca
re cei doi subiecți aflați în ra

port se nuntesc cererea șt orc,-ta. 
Aceasta, pentru că este exclus 
din start producătorul, ccea ce 
duce la o gravă eroare de apie-

Cursa prețurilor
ciere. Iată un exemplu concret 
De curînd, la Liga Sindicatelor 
miniere Libere a avut loc o dis
cuție extrem de tăioasă la caic 
au luat parte prefectul județului 
și subprefectul pentru Valea Jiu. 
lui, liderii Ligii, reprezentanti ai 
tomcrțuJui din Valea Jiului. Su
biectul di cuț.ci: aprovizionarea u 

produse alimentare <!<• bază, în 
special cu carne Și produ.-e din 
carne. Am rămas stupefiați, nu 
numai noi, ci și comercianții, în 
fața prețurilor cerute de pro
ducători. De pildă, pentru un kg 
de carne dc porc, livrat societă
ților comerciale, producătorii 
au cerut 250 lei! Pentru un kg 
de mușchiuleț, aceiași agenți e- 
connmici furnizori "au avut ne 
obraz rea să ceară 187 1 ;!! Pen
tru a vă da seama la ce pr ț 
veți cumpăra produsele air.in'ite. 
adăugați, stimați cititori, plus 
de preț generat de cheltuielile de

Horațiu .M.LX IXDIUiSf (
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PIINE PENTRU
Avind in cedere situația grea in , va 

cc prive; • aprovizionarea cu piine d.n 
V'jiea Jiului, precum ți calitatea necores- 
panz.ătoare a plin'i, chiar și atunci cind 
există, încă de acum un an am Încercat 
să fie tot posibilul centru ameliorarea a 

stei situații.
lzbindu-mă de neînțelegerea organelor 

guvernamentale, am apelat a] investitorii 
străini. Ca urmare a acestor demersuri, 
p. ima fabrică de piine va fi deschisă In 
orașul Vulcan, în decurs de cel mult 10 
zde, cu o capacitate de 15 000 de plini 
zilnic, piine ce va fj distribuită populației 
și in timpul nopții. Capacitatea inițială 
Vj fi de 30 000 de piini zilnic, urmînd ca

POPULA ȚIE
ea să crească in u.-u,s de 1 lună, 1 |ună 
și jumătate, la 100 000. Următoarea fabri
că de piine va fi deschisă in orașul Ru
perii in decurs de o lună. De asemenea, o 
alSă fabrică de piine va fi făcula in ora
șul Petroșani și se va deschide și o moa
ră pînă la sfirțitui anului, îndată ce se 
va obține un spațiu corespunzător. D’rcsc 
să mulțumesc pentru realizarea acestei 
inițiative domnului primar Alexandru To- 
dor din orașul Vulcan și domnului Ion 
Napăti, pcnLru efortul depus și modul în 
care a înțeles necesitatea aproviz nării 
mai bune cu piine a populației.

I’cfru .IURCAN, senator, 
secretar al Senatului

Amcuput campionatul de fotbal

Pentru sin'strați, noi ajutoare

JIUL, iin
HUI. — ( NM Kf și l \ l—0 

(1—01. • Spectatori — circa 1500, 
plătitori 1079 — 'J'<Ten excelent 
• Timp frumos. ■ Suturi la 
poartă 11- pe spațiul porții H. 
cornere 5, ocazii de go| 6. • Car
tonașe gnlix-no | — ( ’oabl. • 
Observator federal I ugen Mus
tață (lin. urești).

Primu) ni , pentru reprorno- 
vare, n-a confirm.,ț întru totul. 
Cele două combatante, foste di
vizionare A, s-an studiat reciproc 
înainte, și obiectivul imediat 
a „strălucit” doar rezultatul fi
nal. Un rezultat, care conferă 
analiștilor destule piste de rc'an- 
sare Ș>. antrenorilor destule bătăi 
<1- cap. Dar jucătorilor 7

Meciui a avut două reprize, 
(o il distincte Prima, <u un joc 
avin'.at, colectiv, cu atacuri sus

pas eu (ireptui, «ar...
ținute de doi fundași, Stânele și 
Dodu, cu un gol și, încă 4 situații 
clare de a marca. Stăncic, Popo- 
viciu, RAducu, M. lUiiu. A doua, 
cu o cădere fizică ți psihică și, 
cu o anumită degringoladă tn 
fața ocaziilor ratate, ca multe 
pripelj șj nereușite, in fața exi
gentului public, care, nre datoria 
și de n încuraja echipa.

Și to uși. an fost și faze do 
fotbjț autentic In m n. 4. Mili
tară ii „pune" jui Cri-tea, șut 
puternic a| acestuia ți. Jiul ob
ține primul corner. Forcing total 
In minutul 6. două șuturi res
pins» de Uțiu, celălalt dP Popa 
și, prezent pe fază Popoviciu din 
fî m înscrie spectaculos deschi
zând scorul — 1 —o șj, bucuria 
golului m> risipește încet încet 
prin marile ocazii ratate «no 

încep în min. 15, cind șutu) lui 
C’ristea de ia lrt m trece la o pal
mă d 1 bară, cind centrările lui 
II r-u ș* s’ancu sînt n'-finaliza- 
te de Radu si Militaru, azi în zi 
slabă. Se recurge la „tactica" 
Siăncic (cel mai bun de pe te
ren), care face travaliul apăra- 
re-atac si ale cărui șuturi din 
min. 22—24 ocolesc cu puțin 
poarta Rcșițcnii sutează )a poar
tă doar în min. 25, Dumitru, si
gur pe e] reține fără probleme. 
Dominare cvasitotală și, Slnncu 
centrează de pe dreapta, se înal
ță Răducu, dar Popa culege 
balonul chiar de pe fruntea ex
tremului slînga. Atacuri susținu-

Dorcl NEAM'ț'U

(< onfiniiarr- in pag. a !l-a)

In ședința dc comitet din 12 
august, s-a holărit să sc vireze în 
contul sini- fraților din județul 
B.eiju suma de 50 000 Ici repre
zentând sprijinul Asociației Pen
sionarilor și Clasei de Ajutor Re
ciproc petroșani. Totodată Aso
ciația Pensionarilor din I upeni

Expoziție de caricatură
Astăzi la ora 10, la galeriile de artă „Cameleonal", va ui a 

loc vernisajul unei atractive expoziții de caricatură, desehi rl„> 
revista „Chipăruș" din Republica Moldova, vernisaj ce coincide 
cu cea mai importantă zi din istoria teritoriului dintre Prut și 
Nistru, declararea independenței față dc imperiul sovietic, parti
cipă domnii Gh. Postolache, secretar responsabil de redacție și 
caricaturiștii Valeriu Ionițoi și Valeriu Curtu, dc la revista amin
tită. Expoziția prilejuiește pentru publicul român o bună ocazie 
de a cunoaște preocupările fraților noștri de dincolo de Prut și de 
a realiza un util schimb de păreri și de carto românească, foar‘<*
folositoare fraților noștri. (G.C.)

Magazin tle
Săplamîna trecută, în piața a- 

groalimentară din Petroșani a 
fost inaugurat un n°u magazin 
de încălțăminte. Magazinul a- 
parține de societatea comercinlu 
„Prietenia", patroni, domnii Lu
cian Iftimie și Ion Micuța ți o- 
feră celor interesați o bogată ga
mă dc sortimente de incățumin- 
te pentru bărbați, femej Ki copii. 

iN PAGINA A 3-A
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j virat Și ca suin i d_> 10 000 ,ei 
in același cont, făcindu-și dator.a 
nobilă fața de populația greu în. 
cercată dc stihiile dezlănțuite ale 
naturii. Asociația pensionai lor 
din Vulcan arc de asemene o 
contribuție dc 10 000 lei

iiiciilti'uiiinte
Cele două vînzătoare, Mm iana 
Demi și Mihaela Teriș ne de
monstrează că prețurile, de_' ca
litatea produselor este din cea 
mai bună, sînt accesibile, tără 
să se ridice ia cote alarmante. 
Deci încă o bilă albă pentru 
„Prietenia", una dintre firmele 
ce sc respectă și respectă și p« 
cei care îi ca. A pragul, (G.C.)
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Refugiul alpin „Bucura11
După cum am mai informat cititorii noștri, prin munca pa

sionată a salvamonti.știlor din Lupeni, aflați, ca în fiecare vară, 
in tradiționala lor tabără de prim-ajutor din Retezat, pe malul 
lacului Bucura s-a amenajat, allindu-sc în curs de finalizare, un 
refugiu alpin. Refugiul este d’n lemn, a fost construit și asamblat 
la Lupeni, apoi demontat și transportat, prin Hațeg — Rîul Mare 
— Rotunda, sus prin Lăpușnic, la Bucura, unde a fost construit 
definitiv. Care este rostul refugiului 7 Ne-a răspuns la întrebare 
unul din făuritorii lui — salvamonlislul Martin Domokos.

Un refugiu în zona Bucurei a fost o mare necesitate. Iată 
argumentele. Lacul Bucura se află chiar la jumătatea drumului, 
respectiv a traseelor principale pe care le străbat turiștii și vara 
și iarna. Bunăoară, plecînd de la Pietrele spre Buta, trebuie esca
ladată Curmătura Bucurii, apoi coborît în căldare, la lac. Pină la 
Buta drumul continuă in jos, în Lăpușnic, apoj trebuie urcat pe 
Plaiul Mic și iar, coborît la Buta. Dacă e timp frumos, traseul 
poate fi făcut în circa 8 ore. Dar dacă timpul se schimbă si devine 
nefavorabil, mulți devin epuizați de efort șî clachcază. Situația e 
valabilă și pentru alte trasee și maț lungi. Iarna e si mai greu i 
străbaterea traseului cere 16 ore, iar cînd zăpada se îngreunează, 
pentru mulți continuarea drumului devine imposibilă. încă ceva, 
și vara, datorită intemperiilor — ploi torențiale, furtuni, ninsori, 
camparea poate deveni imposibilă și unica salvare este un refugiu. 
Aceasta este rațiunea construirii lui. El poate oferi oricînd loc de 
popas pentru cei epuizați, loc de dormit peste noapte. Sigur, pen
tru aceasta amenajăm paturi, priciuri, mai bine zis; vom duce și 
saltele. Cine are sac de dormit poale petrece o noapte liniștit. 
Vom avea, probabil, și o sobiță p, ntru foc, deci o sursă de căldură.

Refugiul e con-.'.ruit. Problema o cu acoperișul. Ilirlia gudro
nată nu rezisiu din cauza violurilor si vom incerca să facem 
acoperișul dintr.un material mai rezistent.

Deci, am construit refugiul in beneficiul tui iștilor. Și sperăm 
‘ â ceșlia vor ti <i-l si prețui i1 ă, adică sa-1 îngrijea 
păslreze... (I.D.)

Alarmă de
o

k
N.i

dc-.cc -re. Enorm. L n 
m de mușchi va ajunge 
oferii in magazin ■ I . un preț 

re 630 Șl 700 de h i kilo,;ra-
Sti igator la csr. Salar.ih- 

rainos pe loc, Eaptul vi-
.1 la “.ara intrigii țari, nn nu. 
I ia Vale i Jiului. ITitrn o. 
c fami’ie c-tc un d< /astru, Ex- 
cația : producătorii nu vor i 
? ce • înlimplă dună ei- l i 
ic fă- iiiU'-. Iși 1 operă ni'ș'.‘.- 

,-lltiiJi umflati*. din bllzUiii- 
nostru. Iar omul dc rind a- 

\i .. comerțul. Com< ; ful r i. .-,
• 1ista d iin nu are nicj o vi_

hn

luj i iuvoi-
■ ’sc prețuri. 
■>jii d car- 
arnr-? Mu. 
<> sorbă ;n

t- .c, țăranului, 1<_- n 
tiu un kilogram de
pui iau pielea do pe noi. in \ 
mec a t i, garda finanei ji u ,e o. 
cupa aproape c\< in- v le co
merț. mi de producători. Or, su--- 
ra șeumpetci este la prodllcătoi. 
Halii este ocolit eu gri |a, iar cum
părătorul lasat făl ii nu i cea mm 
mi< a protecție soci da.

Lucrurile pot fi extinse și la 
alte produse iilim'-ntarc de bază. 
Soluțiile sînt indexarea v.nitu
rilor popul iției jn raport cu in
flația, înghețarea prețurilor și 
trag' rea la răspundere a produ
cătorilor pentru grave abuzuri in 
.1 ibilirea prețurilor. Inclusiv i - 
n il, daca este nevoie. Legea, 
ic, din păcate, n i re aplica 
i a’C, oricum c te largă, pr< a 
largă, aproape inoperantă, pre
vede totuși unele măsuri. Numai 
că s.a ajuns în țara asta la un 

stern c'onomico-soc ial bazat pe 
frică. Ne e frică tuturor de ce
va: dc greve, de demonstrații, de 
mitinguri, de neocomunîsni, 
articole publicate în presă, 
(Con lini Europei, de cei 
Vest, de cei din I st, de ce 
dumneavoastră. Politica dezbină
rii și a lucii dc ccv i, indiferent 
dc ce, în care pîrghiilc economice 

dcstabili-

> ’ Mistocarui“ si-a» «

găsit nașul
In sc.ii.i zilei u ' ailgii-.l,

lUip.i ce pilise rivi. lui Andries 
cu Alexandru i-a v-.n't pofta i 
-tixi puțin in faț,,. blor-nlui, dc 
pe Aleea Poporijfin, Petroșani, 
unde Jo.-'ji-ștc. î lU-irC la ol i 
un pioleț — toporuș de alpinist.

Și, în loc să stea linițiit :-ă-i 
t c-Afirt .amețelile", ;l început ’-â 
■• lege de trecători. I adiăs.i 
cuvinte obs ene, jignitoare. Asta, 
u., rl, se chema distracție.

La un moment dat, 
I acolo și Jand o mul 
Nicolae, care locuiește 
l/loc. Er.i însoțit do uri
liivi, nici două Andriescu a 
• vput să i ia la mișto pe 
darm. Spie deosebire de ceilalți, 
a'est.-, a r- tionat prompt, t, a 
luat pe miștoear d'-' toarte și l-a 
<lc» la poliție. Tipul a fost jude
cat hi urgență și condamnat la 
fiouu luni. Ața c <înd te crezi 
•nare și tare.

a

în Același 
imic. Nici 

în- 
j an- I

De prin piață adunate, de... politie
Cînd intră polițiștii în piață, 

vînzătorii ambulanți, caro 
simt cu musca pe căciulă, 
în panică. Spicuim din „ 
le" ultimelor raiduri ale poliției:

se 
întră 

recoltc-

cu 30 000 lei. Plus confiscarea 
mărfii și a sumei de 1125 
proveniți din vînzare.

lei

• Gabor Gabor, 23 ani, din 
Oradea, oferea spre vînzare cos
tume pentru bărbați s> femei. 
Marfa însă n-avea afișate pre
țurile, iar negustorul „uitase" de 
caietul in care era obligat să în
scrie ceea ce vinde. A fost „fript1 
cu 10 000 lei, Tinărul Gabor < 
plătit fără să clipească.

• Muntean Dorica, 47 ani, 
rudă cu cel dinainte. Și ea 
dea, tot fără autorizație, 
Ness, piper. Să nu se i.ște motiv 
de ceartă, a fost amendată tot 
cu 30 000 lei.

este 
vin- 

cafea

„Carpați". Dc parcă cra asocia
tă la o fabrică de țigarete. N-a 
ținut cu „hai don’ sef, minca-ți-aș, 
că n.am știut, moare acasă pura
deii de foame !“, ci i s-a eliberat 
și ei o chitanță de amendă in 
valoare de 30 000 lei.

<<
a

• Muntean Dorel, 23 a'1»- 
C'iopeia, vindea Ness, gumă 
mestecat, țigări. întrebat de 
torizațic, a dat din umeri. La 
cînd poliția l-a descusut că
unde are marfă. A dat să spună 
ceva cînd i s-a zis că c amendat

din 
de 

au- 
fel, 
de

• Chiriac Lidia, 
venit la Petroșani 
Bicaz. Adusese cu 
ondulatoare pentru păr, pile, cîr- 
lige de pescuit și alte mărunți
șuri. Deoarece nu știa că un ne
gustor cinstit trebuie să aibă au. 
torizațic, 1 s-a confiscat 
marfa. La care s-a adăugat 
amendă de 15 000 lei.

38 de ani, a 
tocmai din 
ea, să vîndă,

toată
o

• Rădulescu Iezofia, din 
peia, oferea din belșug

Ci o- 
țigări

• Gabor Istvan, 21 ani, flotant 
în petroșani, nu le are pe-astea 
cu negustoria. „Specialitatea" sa 
sînt scandalurile. De genul celui 
pe care l-a provocat, în 20 iulie, 
la restaurantul „Cerna". Săltat 
de urgență de către polițiști, a 
fost judecat, tot urgent, si „as
cuns" pentru o lună de zile, i-1 
nainte Cu exact o lună, pentru un 
spectacol similar, a fost iertat 
doar cu o amendă. Nu s-a învă
țat minte nici în lQ90. cînd a 
fost condamnat pentru tîlhărie.

Ghcorghe OLTEAN!)

K

ca- 
ți

ri c 
d: 

din 
vreți

efecte
Ucu pe scară Iar. 
ini are siguranța
In acest timp se 

din foc" cu mina 
cu scama pe bu. 

1 sărăcii pin i la 
mii i dc o politică 
ilicilar.i și păgil-

l dat Lupeni a fost și 
cil țin zilele calde, loc 

pentru tinerel 
doar e unicul 
vestul municl.

V: amin) 
o mai li, i 
d-'> mare atracție 
și copii. I’ firesc, 
ba/.in d1' mot în 
pmlui.

Cum a fost .mă 
in bazinul ști andului, cîf era 
caldă de la tcrmoficare și cit 
l.i soare, nu discutăm. Nici 
i'i-j de curată... Mai curată 
apa Jiului, că doar de acolo 
cap’ ită. nu putea fi... In 
caz, a fost bine' clorinatu 
a evita suspiciunile.

Dar, altceva semnalăm, 
multe zile, apa din bazin, 
fața el este neoperitu dc un strat 
de funingine de cîțiva milimetri. 
Sari in npă, înoți, iar cînd ieși, 
ești gata.,, bronzat, M d rău; ne-

•n ii1
de 
de 
cit 
ca 

o 
orice 

pentru

în 
suptu

Constantin Raduică, Uricani ; 
Am primit sr'soarea dvs. in care 
v., exprimați unele nedumeriri in 
legătură cu activitatea societății 
comerciale Diamant.", Cu 
două luni dc zile în urma, 
ziaruj nostru a apărut un 
terviu cu directorul acestei 
vietăți, în caic erau expuse 
larg obiectivele do activitate 
acestei societăți. Noi nu deținem 
alte date în legătură cu acest 
lucru, așa cum dețineți dumnea
voastră și nici nu știm ale cui 
interese sînt servite dc această 
societate. Singurul lucru pe care 
Vi-1 pulcm spune c ca societatea

vreo 
in 

jn_ 
so- 
pe 

■ ale

E 1> A C f I E I
funcționează în mod legal și de
ocamdată, din cîte cunoaștem, a- 
ducc marfă pentru toată popu; 
latin Văii Jiului și ăsta e un lu, 
cru bun. în legătură cu berea dis
tribuită de Ziua minerului, va 
putem informa că analizele de 
laborator au demonstrat valahi; 

- litatea berii, valabilitate confir
mată de altfel și de lipsa unor 
consecințe pentru cej ce au con
sum il. In final redăm concluziile 
dvs: „mulți văd, puțini pricep. Vă 
înșelați domnilor. Sau dacă nu 
vă înșelați dvs, atunci sigur nej 
nșclați pe noi". (G.C.) J

u 
u

gru ca la nămol. Și iA u 
rău: nn este nici np.'î calda 
duș pentru a te putea spăla 
petele unsuroase lăsate de lunin- 
gine. Ața că avansăm...

Constatarea acestui fenomen, 
făcută de reprezentanți ni miș
cării ccologistc, a indicat și sur- 
»a funinginii: centrala termică 
a fabricii ASVIL — fosta „Visco- 
za", caro poluează dc fapt în
treaga zonă centrală a orașului 
gl... mai contribuie și altele.

Păi, de ce să fie ștrandul 
ștrand, iar bucuria iubitorilor dc 
înot deplină 71 Pentru n fi alt
fel, adică bine, ar trebuie să fie 
mlșcațt din somnolența Indife
renței șl inerției mulți adornalțl 
m fotoliile birocrației...

I DRAGXN

Comerț de-a-ndoaseiea
»

A fost un șoc, uimii c — ziccți-j cum vreți — nu d°ar pentru 
dl. ( onslanfin Lăcătușii din Vulcan, care a Și trimis redacției o 
scrisoare despre aceasta, ci și penii u mulți alții. Dl Lăcătușu o 
numește enigma si pe propune s-o dezlegăm. Cam greu, E ca și 
cum ai dori să te agăți de un OZN. Așa că, in speranța că lucru
rile vor reintra dc ia sine pe făgașul normal, să vedem în ce-a 
constat uimirea mai multor vulcaneni. In urmă cu vreo două-trei 
săptămini, au fost oferite spic vînzare roșii și castraveți la... Unde 
credeți 7 La florărie I I,a aprozar, unde merge omul cînd arc 
nevoie <|c astea, so vindea vată medicinală. In altă unitate spe
cializată în desfacerea prăjiturilor, deci o cofetărie, se stătea la 
coadă ]a salam și brînzn.

în scrisoarea sa, domnul Lăcătușii spune că, după toate «stea, 
-a dus la (armar,o să cumpcro Easeonal. N-a găsit. Alte persoane 

au găsit însă ța farmacie, înlr-una din zile, prăjituri f
Ce mai l Hraniburcală. De atunci minunea nu s-a repetat. 

Dar, cum orice este posibil, ne putem aștepta oricînd Io un bis.
Dc cînd cu asta, un cunoscut îmi spunea că întreabă de be

curi, ba Ja librărie, ba la magazinul de pîine. Vînzătoarcle se uită 
la el ca la unui într-o ureche. Lui însă nu-1 pasă. Perseverează. 
Pentru că nu se știe. Odată și-nda’ă are speranța că o să bage 
undeva. Mai știi 7 .. T

, Ghcorghe Ol TEANU «.
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JIUL, un
(Urmare din pag- 1)

pas cu dreptul, dar... FOTBAL, divizia A
la 

din 
ha
va
ni, 

din 
Oaspeții

te, cu pase la firu] ierbii și, 
faza din min. 30. nici unul 
cei trei înaintași nu „agață" 
Ionul care ajunge la S'-ăncic, 
nit din nou în careul de 16 
preluare, pătrundere, șut și, 
nou pe lingă poartă, 
răspund rar cu contraatacuri, iar 
apărătorii gazdelor trimit cu pre
dilecție mingile spre Popoviciu 
și Răducu, bine păziți de Lupu 
și Despa, apare la construcție 
Criste.q și încă o ocazie se iro
sește in min. 33 de către Milita
ru, al cărui sUt nu prinde nici 
de daij aceasta spațiul porții.

Dar, cea mai mare ocazie a 
reprizei se va consuma in min. 
35 cînj Popoviciu, din 3 m tri
mite cu latul în portar, incredi
bil și, totuși posibil. Reșițenii 
scapă cu fața curată și în min. 
40, cind Răducu reușește centra
rea, dar Militaru cu capul trimi
te din nou pe lingă bară.

Ultima fază de poartă aparține 
oaspeților in min. 43 cînd Stăn
cic respinge, iar Dumitru trimite 
in aut.

fi mult sub 
puține faze 

a 
CSM-ului, cu ruperea echipei do 
ritmul pretins, și cu ratări ce 
vor irita publicul care n-a rămas 
dator. Tot Stăncic va ieși în prim 
plan, după 2 curse de 40 ni, oda
tă oprit prin fault, apoi punîn- 
du-1 în cursă pe Răducu. a cărui 
ccntrare-șut a trecut la nici un 
metru de poarta „norocosului" 
Popa. Dumitru respinge 
58 șutul puternic al lui 
jocu] intră în conul de 
al „nereușitelor" pentru că, nici 
schimbările Militaru — Stoica, 
Stăncic — Oprea, nu ameliorează 
„situația". Cioabă primește pri
mul galben în min. 69 și Popo
viciu va fi iarăși autorul unei 
mari ratări din min. 77, cînd 
singur in fața porții trimilc pe 
lingă, iar Stancu îl imită la nu
mai 6 minute. Oaspeții 
în pericol poarta lui 
dar nici gazdele poarta 
pentru că ultima ocazie 
Oprea, trimițînd și el în min. 87 
tot pe lingă bară. Meciul ia sfir-

Repriza a doua va 
valoarea primei, cu 
autentice si, cu o revenire

în min. 
Stroia și 

umbră

nu Pun 
Dumitru, 
lui Popa, 
o va rata

DIVIZIA B, SI UI \ A II-A
REZULTATE TEHNICE: Jiul IELIF Craiova — ARIS Arad 

2—0; FC Bihor — UTA 0—0; Gloria Reșița — Chimia Rm. Vilcca 
2—2; Jiul Petroșani — CSM Reșița 1—0; Gaz Metan Mediaș — 
FC CFR Timișoara 2—0; Astra Arad — FC Drobeta Tr. Scverin 
0—0; Metalul Bocșa — Unirea Alba Iulia 2—0; Metalurgistul Sla- 

•0.tina — Metalurgistul Cugir 4—0; UM Timișoara
( I 3SAMFAT

— IPA Sibiu 1 —

1. Metalurgistul Slatina 1 1 0 0 4—0
2. Jiul IELIF Craiova 1 1 0 0 2—0
3. M< talul Bocșa 1 1 0 0 2—0
4. Gaz Metan Mediaș 1 1 0 0 2—0
5. Jiul Petroșani 1 1 () 0 1—0
6. U.M Timișoara 1 1 0 0 1—0
7. Chimia Rm. Vilcea 1 0 1 0 2—2
8. Gloria Reșița 1 0 1 0 2—2
9. UTA Arad ] 0 1 0 0—0

10. FC Drobeta Tr. Scverin 1 0 1 0 0—0
11. Astra Arad 4 0 1 0 0—0
12. FC Bihor’ 1 0 1 0 0—0
13. CSM Reșița 1 0 0 1 0—1
14 IPA Sibiu 1 0 0 1 0—1
15. FC CFR Timișoara 1 0 0 1 0—2
16. ARIS Arad 1 0 0 1 0—2
17. Unirea Alba iulia 1 0 0 1 0—2
18. Metalurgistul Cugir 1 0 0 1 0—4

ETAPA VIITOARE (31 august) : ARIS Arad — FC Bihor

2
2
2 '
2
2
2
1 
1 
i
1
1 
0
0
0 
o 
o 
o
o

UTA Arad — Gloria Reșița; Chimia lim, Vilcca — Jiul Petroșani; 
CSM Reșița — Astra Arad; FC CFR Timișoara — Metalul Bocșa; 
FC Probeta Tr. Scverin — Gaz Metan Mediaș; Unirea Alba Iulia 
— Metalurgistul Slatina; Metalurgistul Cugir — UM Timișoara i 
IPA Sibiu — Jiul IELIF Craiova.

I.hipâ penrlizalâ ru un piincl.

șit cu O victorie minimă, 
meritată, într-un joc ce a 
mai greu decît se credea si. 
trebuie judecat prin sudoare pînă 
în etapa a 34-a.

A arbitrat corcct Mircea Con- 
stantinescu (București) ]a centru, 
Ion Cristca (București) și Ludo
vic Gyure (Satu Mare), la linie.

JIUL: Dumitij — Cămărășanu, 
Stăncic, (Oprea, min. 69), C’ioabă, 
Dodu — Cristea, Militaru (Stoica, 
min. 67), Radu — Slancu, Popo- 
viciu, Răducu.

dar 
lost 
care

1(1 7.1 1.1 ATI. TEHNIC I :

FG Bacău — Sportul studențesc 
2—1; Dinamo — Petrolul 6—0; 
Corvinul — Gloria Bistrița 3—2; 
FC Brașov — FC Argeș 2—1; 
Progresul Brăila — „U“ Craiova 
0—0; Rapid — Steaua 1—2; ASA 
Electro Mureș — „Poli" 'Timișoa
ra 1—2; Oțelul Galați — Farul 
Constanța 1—0; Eloelroputcrc 
Craiova — Inter Sibiu 1—1.

I I APA VIITOARE 
(1 septembrie) :

Sportul — Dinamo; Petrolul 
— Corvinul, Gloria Bistrița — 
I C Brașov; FC Argeș — Rapid; 

. U" Craiova — ASA Electromureș; 
Steaua — Progresul Brăila ; 
„Poli" Timișoara — Oțelul Galați; 
Farul — Elcctroputere Craiova ; 
Inter Sibiu — I'C Bacău.

Petroșaniul poate fi a patra forță 
în fotbalul românesc

♦„declara arbitrul
itiainlcu începerii campionatu

lui național de fotbal, ediția 
'91—'92, l-am abordat pe arbi
trul divizionar A, Ion Danciu, cu 
una din problemele spinoase ale 
fotbalului românesc. Fondurile 
și posibilitățile cluburilor de a 
rozista ja „profesionismul" care 
s-a aprobat prin hotărirea nr. 
537 a Guvernului României pri
vind trecerea lo profesionism. 
Salarii jucători, antrenori, între
ținere, deplasări.

„După cum al1 văzut, prima 
măsură a Federației Române de 
Fotbal a fost adoptarea regula
mentului de fotbal al „Interna
țional Board" Cu amendamentele 
viz.înd excluderea și eliminarea 
violenței pe terenul de joc. ereș-

De la Comisia 
municipală 
de fotbal

Comisia municipală de fot
bal, convoacă, pentru azi, 27 
august, ora 17, la sediul școlii 
sportive Petroșani, toți con. 
ducătorii echipelor diviziona
re B C, ai campionatului ju
dețean scria a doua (Valea 
Jiului) privind organizarea și 
desfășurarea campionatului re
publican tic copii si cădeți. 
Prezența este obligatorii?.

terea nivelului fotbalistic, asigu
rată și de împărțirea arbitrilor 
in două categorii; arbitri de cen
tru s' arbitri do linie.

în lotul A. la centru vot arbi
tra 20 de arbitri, iar la linie, 
componența lor este lărgită la 
26. Surprinzător, poate pentru 
unii, este trecerea la „linie" a 
unor nume ca: Dan Pctiescu, 
Coț, M.icavci, Anghcloiu, Core
ean, Niculcscu, Ologcan, Axente, 
Aurel Gheofghe, Ion Gane, Sece- 
lean, Titov, dar măsura a fost 
cînlarită bine și argumentele nu 
pot fi invocate.

La Mamaiei ni s-au prelucrat 
ultimele modifi iri ale regula
mentului de joc, care sc referă 
în speciaj la jocul portarilor, și 
se parc că va da mult de furcă 
atît arbitrilor, cit și celor in cnu- 
ză.

Să nu sc permită sub nici o 
forma jocul dur. al nici unei for
malii. Dacă ceva a cîntărit greu 
în retrogradarea „Jiului", prima 
cauză a fost aceasta: indisciplina. 
Cartonașele, suspendările, atmos
fera. Nt> e posibil ca arbitrii să 
fie bătuți. Trei dintre aceștia au 
fost loviți in timpul jocului cu 
Poli, FC Inter si altele, jar punc

ION DANC1U

cu schim-
-i

i: ’i

te’ ■ pi -diate a isă „intimplălor". 
au pus capăt activării în divizia 
A.

Revenirea m retur, 
băii radicale de mentalitate
cu creșterea valorică aș'.ep 
a formației, ii dădea dreptul 
ocupe în final, locurile 1 li
căre exprima ex? t v.iloar ■ 
chipei.

După mine. Valea Jiului, 
tradiția și fo ța economi ă 
care o are, poate, și t’ebiiic 
devină cit mai repede, 
dată 
țării 
Steaua.

Nn există public mai 
ducat (cu excepția celor 
jură, 
și care poale fi mai fido) echipei 
decît Ja noi, unde mincr/j nu 
vor trăda echipa, chiar dată 
mulți maj au Ia suflet si pe al
tele. Știți rum o... Ochii oare nu 
se văd sc 
Jiul".

N.R, In 
ciu — uri 
20 pentru „centru", na 0 fost de
legat, din «Uza unei accidentări. 
Dar este valid pentru următoarele 
33 ele etape.

» >

i
P'* 
să 

dcoe un- 
a patra forță fotbalistică .i 

după Craiovi, DiiKdno.

subestimează și

bine e- 
care în- 

contestă)

pot uita - mereu la...

a. ion Dan- 
A i i primii

Trei divizionare C in „Cupa Românie" la fotbal
MINÎRUL CERTEI

HUI.
divizionară B 
in campionatul județean, 
rul Certei, a inocent în 
meri ecliip.j minerilor din 
pom <u 2—0. printr-iin 
organizat, mai ofensiv, 
surprins echipa oaspete, 
și fără eițiva titulari și 
nie de atac care a ratat neper- 
mis de mult. Gazdele deschid 
scorul în min. 20, prin vîrftil 
Mag. la o greșeală elementară a 
intregii apărări 6i, intervenția 
portarului Cimpeanu Q fost tar
divă. Prima repriză ia sfîr.șit cu 
rezultatul de 1—0. I’e fondul u- 
nui joc mai elaborat, în repriza 
a doua, oaspeții neîmpăcați cu

♦ nfrîngerea, trimit în «tao fundașii 
mijlocașii, creînd ocazii de gol,
• a poarta lui Bozan, dar Neiconi, 
Brănețiu, păuna ic vor jro«l on 
seninătate Gel care înscriu sînt 
toi (Țazdele. prin Halca ți 2--0 In

MJNE-
LUPENl 2—0 (1—0). Fosta 

și C, acAuatmente
Minc- 
acest
l. u-
m. 'ii 

a
ioc 
care
E drept, 
cu ° li-

m n. 70, iar încercările oaspeților 
de a modifica tabela de marc’ij 
rămîn zad unice, pentru că a- 
cum, cei care an victoria în mină, 
țin la rozul’ |t și, partida sc în
cheie cu o frumoasă victorie i 
judoțonel".

MINER' L Cimpeanu, I ngn- 
ivinu, Colccag, Virtic, Oaidii, 
UonstanliniM^u, Biănețiu, Mod. a- 
nu, Dosan, Neiconi, Păuna.

*

AS MIN’E- 
(0—1, 1 — 1, 
Gogii rJ Ion- 
Cupei zia

rului „Zori noi", n întîlnll ]a Si- 
meriu foimațin lof dă CFR, 
care n dispus în final, după lo
vituri de la 11 metri. Scorul a 
fost deschis de Constantinescu, 
după ce Uîrsan a driblat, a cen
trat si vîrfu) de «tao n înscris.

P XROȘEN1 4 -6
2—2). Echipa lui 
Vizitiu, finalista

d<

Repriza se 
șantaj, (lai
ca in final,
In min 116. In min. 70, Dcdcnciu 
a trimis minge,-, in bară Prelun
girile :irlU( im nou a\ intui c- 
chipei din p.iroșeni, cind tinărui 
Zvanciiic nu poale li oprit decît 
prin fault și 2—] după . s Mția 
loviturii de la II in ;i |ui Ne reală. 
Dar gazdele nu ' ’ impar ă cu in- 
fringet i, egalează prin mij'o ,i- 
șui stînga Ș>. prelungirile se in- 
rlicic ncdecis, 2—2. Au urmat 
loviturile de la 11 m si 6 — 1 pen
tru AS Paroșenj prin golurile 
înscrise de C'onstanlincscii, Ne- 
crcahi. Zvnneiu,- și Opida Cu 
necastă victorie echipa linii in 
etapa superioara n ( upci.

încheie cu acest a- 
scorul se va modifi
că 3 g izdelo înscriu

AS MINERUL PARO.ȘEN1 : 
Oprița, Dodcnciu, Nccreală, Bh • 
san, Cioară, Creții, Buzduga, Ma- 
lula, Constontinescu, Păuna, Ga- 
vriluț. ___ ....

Revanșa ca
MINERUL VTLCXN - MINE

RUL UJUC AM 4—2 (1—0). A 
jiinsc in această etapă a Cupei 
României, cele doua echipe s-au 
prezentat in teren, cu un joc cu
rat, ofensiv, în care situațiile de 
gol si fazele de poartă, au fost 
in avantajul, ca do allfcl și re
zultatul' final, al echipei gazdă. 
Primul gol este înscris în min. 
19 11 o fază clasică: lovitură li
beră la douăzeci de metij per. 
pindiculai- pc poarta. Stoian 
pasă pentru Topor caro, cu un 
șut sec-peste zid trimite puternic 
in colțul din d' capta, I—0. 
d ică Stoian, Topor, B ian. 
tclnicu au ral it In situații 
și Unda a avut egalai ;• i in 
■l.“> singur cu

In min. 16 
l’opor 
forța, aih'ce 
jan, care a înscris cu c'ihn 
precizie. 3—0 in min. 35, 
golului Stoian, dm'.r o 
re cit Be.ian.

l.a acest scor — ( i. lista care 
nu i i va/.ut in io.-, in ci ie ;n 
min. 39 rcducînd din handicap, 
locul are ritm, gazdele măresc 
humiîrui acțiunilor spre noarlâ 
și Dorosz, care a fost < "l ni ij bun 
de pe teren, jticind o . lublă", 
fundaș i.i extrema dreaptă, face

un tair-play
o cursa de 10 de metri, driblea
ză tot si, cu un șut sec înscrie 
în min. 3J i dicînd tribunele în 
picioare și scorul ; ( 4 — 1. Dar. 
Cauneac pătrunde și el și. 11 m 
intr-un joc de fair.play cu exe
cutarea loviturii tot de Ceaeusta 
și 4—2 ' u trei m nutc înainte de 
fina). O îevan-.ă, cu <|ntifi echipe, 
care s .gi resp lat 
una, Uric.iiiiul, ni: 
iritia st.mdi-d.

și, în care 
, folosit for-

Și 
Pus- 

bune 
min.

Topor, 
lat il m 
avut egalai ;• ■ 

por' ni].
v,, u 2—0, Sloj.in 
Bojiin — triunghiul 
avantajul prin Be-

i, autorul 
conhiera-

MINERI I. ■ » l.< H
(Mun'.earni), Doioz, ftnsu, 
Cozm >, 
radi.
por.

1 
in

y r
k

i
I 

(•<

arl'i'.ral Iriza S-.a. lat, la c> n- 
(Tg. Jiu), Ghcorghița Ghcor- 
,i Ionel Cristca (cu două som- 

Rclroșani).

\
tiu
glie
im'.iziiri gre;i!o.

V

r
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IN URSS, PCLS INTERZIS Pentru timpul dumneavoastră liber
(Urmare din pag I)

uu cobor» de pe soclu statuia iui 
benin și a unuia din colaborato
rii săi apropiați, transportindu-le 
într-o direcție necunoscută. Este 
prima republică ce îndepărtează 
din viața publică simbolul înte

meietorului imperiului sovietic. In 
fața manifestanților porniți pe 
acuzații directe asupra conduce, 
ni țării, cum că a sprijinit lo
vitura de stat, președintele Bie- 
lorusiei și-a dat demisia, urmînd 
ca aceasta să f<e validată de 
parlamentul republicii. Reprezen
tanții Frontului popular, cel mal 
influent partid tn Bielorusia au 
chemat populația la grevă gene
rală declarînd ca principal o- 
hișetiv lupta împotriva comunis
mul ui. Teri, potrivit datelor fur
nizate de agenția TASS, a fost 
convocată sesiunea prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS, se
siune extraordinară, fn car© se 
așteaptă ca președintele Gorba- 
ciov să prezinte un raport de
taliat arupra loviturii de stat e- 
.șuată din URSS. Tot in această 
sesiune se așteaptă ca președin
tele Sovietului Suprem, Anatoli 
Lukianov, considerat de mnlți 
a 'vers irL, drept ideologul lovi

turii dc stat, să-și prezinte a. 
nunțata demisie din funcția pe 
care o deține. El va fi judecat de 
parlamentul unional, penlru spri
jinirea complotului.

Stabilirea vinovăției tuturor ce
lor care au participat sau sus
ținut această lovitură de stat 
este un proces deosebit dc com
plex și este limpede pentru ori
cine câ există un pretext deose
bit de favorabil pentru a s« scă. 
pa de toți incomozii existenți, 
sub simpla acuzare că au cola
borat ori au susținut puciul. Ast
fel, fostul șef al marelui stat 
major al armatei sovietice, ma
reșalul, Scrghei Akromcev ț.a 
sinucis, fără a se cunoaște prin 
ce modalitate. Dintre cei acuzați, 
s-a mai sinucis doar fostul mi
nistru dc interne Boris Pugov. 
Președintele Gorbaciov a acuzat 
public guvernul că a sprijinit lo
vitura de stat, guvernul lui Pav. 
Iov, arestat după cum se «tie, 
fiind practic demis In bloc.

Firul evenimentelor a conti
nuat și la sfîrșitul săptămlnll tre
cute, prin noi .șl surprinzătoare 
evoluții. Astfel, țările baltice, 
care și-au proclamat independen
ța imediată au obținut recunoaș
terea independenței de către Fe

derația Rusă, Boris Elțîn fiind 
primul care a recunoscut oficial 
independența acestor trei repu
blici. Recunoașterea independenței 
țărilor baltice a mai fost făcută 
de Islanda, Norvegia și Dane
marca. Ministrul de externe al 
Germaniei, Hans Dietrich Gens- 
cher a anunțat că va cere can
celarului Helmut Kohl stabilirea 
de relații imediate cu țările bal 
tice.

Președintele Busîl a declarat că 
salută demisia lui Gorbaciov din 
funcția de secretar general al 
PCITS, dar asta nu rezolvă pro
blema ajutoarelor americane pen
tru URSS. Adică o atitudine e- 
xact așa cum ne așteptam. Pe 
Bush, nu_j interesează dccît ceea 
ce este legat de interesul SUA, 
chiar dacă la originea evenimen
telor din URSS implicația sa es
te mai mare decît vrea să se 
creadă. Și o ultimă știre de ma
re interes pentru toți românii: 
Parlamentul Moldovei se va 
Întruni astăzi in sesiune extra
ordinară pentru a-și proclama 
independența și suveranitatea fa
ță dc URSS, cu aplicare imedia
tă, după cum a anunțat preșe. 
dintele Parlamentului Moldovei, 
demnuj Alexandru Moșanu.

MARȚI
27 august 1991

10,00 Actualități
J0,]0 Calendarul zilei,
10,20 Film artiști*.

Școlarul zurbagiu. 
(SUA. 1937).

11,25 Desene animate, Lidla (o 
jurul lumii.

11,55 Campionatul mondial 4* 
atletism.

14.15 Vîrsta a treia.
14.45 Ora de muzică,
15.45 Actualități
16,00 Cursuri de limbi străine.
16.30 Actualitatea folclorică, 
17,00 Știri.
17,05 Salut prietenii
19,00 Confluențe.
19.30 Desene animate. 

Aventurierii spațiului.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Studioul economic.
21.15 Ora adevărului.
21.45 Telecinemateca.

Amintirile unul polițist. 
(Franța, 1950). Premieră pe 
țară.

23,05 Actualități
23.15 Meridianele d insului „Pcl. 

legrinatio".
0,00 Campionatul mondial 

atletism. Rezumatul zilei,
0,50 Recomandări din program

MIERG4 RI
28 august 1991

10,00 Actualități
10,10 Calendarul zilei
10,20 Film artistio.

Grand liotei, 
(SUA, 1932)

12,10 Dejene animate. Lidia ea 
jurul lumii

12.35 Documentar științifio,
13,05 Ora de muzică.
13,55 Actualități.
14,05 Viața spirituală.
14.35 Cursuri de limbi străine.
15,05 Conviețuiri.
15.35 Forum
16,05 Lumea ideilor.
16,40 Știri.
16,50 Fotbal: România — SUA. 

Transmisiune directă d« 
la Brașov. In pauză; Tra- 
gerea Pronocxpres.

19,00 Arte vizuale.
19.30 Desene animate. 

Aventurierii spațiului
20,00 ActualitățL
20.35 Studioul economic.
21,00 Festivalul național de mu

zică ușoară — Mamaia 
1991. Transmisiune directă. 
In pauză actualități

23.30 Universul cunoașterii.
0,15 Recomandări din prograr».

Documentar Comunitatea. Europeană
Li 25 martie 1957, prin sein, 

nare.» Tratatului de la Roma, 
Belgia, Republica Federală Ger
mania, Fr’nța, Italia, Luxemburg 
și Ol ind-ț ou înființat Comunita- 
'“j Economică Europe nă. De Ia 
început scopul a fost crearea 
une; „piețe comune". politica e- 
co.nomică 1 țârilor semnatare 
urmînd sf fie apropiată reciproc, 
Insă sensul politic superior 
consta în crearea bazelor necesa
re unei apropieri din ce în ce 
mai strînse intre popoarele euro
pene. Intre anii 1973—1986 Co
munității Econuiiiicc Europene I 
«-a-j alăturat D nemarca. Marca 
Britanic, Irlanda. Gr-Ga. Pr-țu. 
Ralia și Spania

In Actul unic european, care 
intra în vigoare la 1 iulie 1987, 
cele 12 state membre își asumau 
datoria să creeze, pînă la 31 de
cembrie 1992, un spațiu, fără 
granițe. In cadrul căruia să fie 
garantată circulația liberă a măr
furilor, persoanelor, serviciului 
și capitalului. Așadar, tlin 1993, 
nu vor mai exista controale la 
granițele statelor naționale, fie
care călător putîndu-se deplasa 
pe teritoriu) Comunității Euro
pene la fel cum se deplasează 
In proprla-i țară. Nici un vameș 
sau funcționar dc la graniță nu 
se va mai uita în portbagajul 
mașinilor, fiecare călător puțind 
avea |a ej mărfuri .1 cadouri ne

limitate. Alegerea liberă a locu
lui de muncă va permite fiecăru
ia, indiferent de profesiune ori 
ocupație, su muncească sau să 
înființeze firme in locui care-i 
convine. Dar aceasta p esupune 
o situație concurent ia'ă în toate 
domeniile vieții.

în 1919 a fost creat Consiliul 
Europei, cu sediu) ia Strassbourg, 
care promovează progresul eco
nomic și social in statele mem
bre, ncționînd independent dc in
stituțiile Comunității Economice 
Europene. Din 1990 a început in
tegrarea statelor din Europa Cen
trală, de Sud-Est și dc Est în 
cadru] democrațiilor vest-ruro- 
pene.

ILCIOARA \ARSA I OU
(23 august •— 21 »cpfi mbrie) (20 ianuarie •• 18 februarie)

Aventură captivantă, cj un 
<o» partencr(ă) de excepție.

IMl.ANj A
•eptvnjtri» — 21 octombrie)

Răsplata, țn p’an material nu 
va Ii pe măsura efortului depus.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Prindeți mina ce vi s? întinde 
— Sită soluție nu există.

. SAGIIAIOR
(2? noiembrie — 20 fcca mbrlc) 

a
Se prefigurează o idilă Dum

neavoastră nu bânuiți nimb 
dar toată lumea vorbește

CAPRICORN
(21 decembrie — (9 i,u>iiarie)

Zi fuv ilji’.î ducerii la înde
plinire a unor acțiuni complicate 
șl dificile.

Dificultăți de concentrară a n- 
Icnției pe fondul unei capacități 
de muncă diminuate.

PEȘTI
(19 februarie - 20 marile)

Veți petrece agreabil, Intr-un 
cadru intim, gu o cunoștință cure 
vă aduce vești <je departe.

UI.RKLC
(21 martie — 20 aprilie)

Deși nu stați prea „roz" cu 
banii, veți umbla toată z,na cu 
buzunarele pline.

r aur

(-'1 aptilie — 21 ai zi)

Veți cădea victimă unei ca. 
i'nnnii interesați f

B \O
(22 iunie — 22 iulie)

Nu pierdeți nici o ocazie dc a 
vă relaxa. Acomodarea la noua 
situație va fi dură.

LEU
(23 iul» — 22 lugusl)

Candidați, cu șanso minime, 
pentru un post care, rfc fapt, v, 
s-ar cuveni.

Casj <|e cultură a Sindicat) lor 
Petroșani

• MARȚI, 27 AUGUST 1991 :

VIDEO FlLM

GEMI XI
(22 mal — 21 itlnlr-'

Gesturile dv 'âni 
te, vor fi interc;pt 
sllboi don i'.f’ 'in ■ - i
d11 r a * rt

ne ■ uzura- 
. i fiind 
vi rk

i

■ji .ie 11 , 17 Delta Furce I);
I -r țiune cu Chuck Norris)

ori 18,30: Casa cu strigoi
igroazu cu Larel vvcndel)

— ora 2o ; Unchiul cu pârul 

verde (acțiune polițistă cu Ri- 
charj Grie

Societatea I.D.C. — SRL 
BIROUL DE 1 LIRISM 

r L A M I M G O
filiala Lupcni

strada Aleea Liliacului, bloc 4, ap. 13, telefon 60891
■ Organizează excursii in : SUA, Grecia. Cipru, 

franța, Italia, Polonia, Ungaria. Cehoslovacia
B Oferă bilete pe litoral
Intermedierii obținerea vizelor pentru SI \, Franța, 

Olanda, Belgia, Egipt.

Căutăm colaboratori < u microbuze și autocare proprii 
Informații și inscrieri; zilnic intre orele 1G—21.

MICA P U B L I C I T A T h
VtNZARI

VÎND televizor „Goidstar“-tip Coreea, b >\ 20 A si benzi
magnetice. Telefon 70005 Vulcan. (2475)

SCHIMBI R1 LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere Deva cu similar Petroșani — 
Petrila. Informații: Petroșani (Dărăncști), str. Funicularulu) nr. 
14/8. (2476)

SCHIMB garsonieră confort 1. str. V. Alecsandri, bl. 6, se. 2. 
ap. 26, ct. 1 Vulcan cu garsonieră confort 1. sau apartament 2 
camere Petroșani. (2472)

SCHIMB apartament 2 camere I’etrila ’u apartament Tlrar.ov. 
Informații telefon 41684, (MG91

DIVERSE

PAROHIA ORTODOXA VULCAN 1 — c.iută constructori 
pentru renovare exterioară și construcții anexe. Informații telefon 
70539. (2378)

PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Srnvu V ssiie, 
eliberată de EM Llvezcni. O declar nulă. (2-177)

( OiMFMORARI

SE ÎMPLINESC' 5 ani de la dureroasa despărțire de inegala 
i inn noastră soție, marnă soacră și bunică

TDRUȘ EMILIA
li aduc un profund omagiu » >țul, fi ele, fiii ginere'e. nuro

rile și nw1"1 ii

flcd.K tl; ........ .mu 1‘ttroșanL str N Bău, .< <. - ..m .uihui. iiiiui secții i 41663. 42164
1 Ipnriil t I Ipnernfin P.tir>»-ui -i> N Hă|. rwn, nr. 2- I ei. 4136.1.


