
„Bomba cu Gerovital" 
a vieții politice

[ Mai țineți minte cum „întinereau" Ceaușcscu și ai 
săi „cadrele" ? Ii lăsau pînă ce dădeau în mintea copiilor, 
după care i promovau. Și, cum istoria se repetă...
j „Bomba cu Gerovital" a momentului politic o consti
tuie — fără nici un dubiu — propunerea PNL (aripa câm
penească) pentru candidatul la președinție. După ce au 
„cîmpenit" strașnic în Parlament să reinstaureze monar
hia, liberalii de la PNL și au liberalizat imaginația și-l 
propun acum drept candidat pe Mihai I de Hohenzolern. 
Este cel mai reușit banc politic al anului de grație 19^2. 
i) Și atunci, tot vorba românească ne scoate din impas: 
„Dacă nu-i cal, e bun și măgar".

Ce să ne mai mire...
i Mircea BUJORESCU

Noi dorim liniște!
Ce reclame mai fac firmele din 

Capitală ? „Vinci m porta-voce” 
— ne anunță cu aplomb o socie
tate com rciakî care vrea să dea 
lovitura anului în această vară 
legislativă. „Un instrument de 
care nu vă puteți lipsi 1“ — cam 
asa sună reclama, adăugind că 
este „ieftin și practic” pentru cei 
care doresc să se facă auziți. 
Cred că firma respi divă nu va 
găsi prea mulți clienți căci oame
nii s au cam săturat de megafoa
ne Col puțin aici in Valea -Jiu
lui nu dor. te nimeni produsele 
acestui Întreprinzător gălăgios. 
(I M ).

Aviz vînătorilor
In mai multe zone montane s-a 

semnalat de doi-trei ani înmulți
rea lupilor, care dau Iama prin
tre oi și aduc pagube destui eh 
tnari tirrir gospodării momirlă- 
nești. Aviz vinător lor I Cazuri 
frecvente In conacele din zona 
ftetezatul Mic dar și prin alte lo
curi bine împădurite din Împre
jurimi.

Blocaj și... blocaje Primarul si cîntarul*
Una din curiozitățile din ulti

mele zile. Ceri un abonat telefo
nic :

— Cu mina X, vă rog I
Sau :

I — Cu fabrica Y, vă rog I 
Răspunsul vine invariabil:
— Nu puteți vorbi, au telefo

nul blocat. — N-au plătit taxele...
Pe cit e de curios, fenomenul 

are o explicație logică. Regia 
ROM-TELECOM a suspendat, nu
mai în Valea Jiului, peste 100 de 
posturi telefonice aparținlnd u- 
nor agenți economici, de stat șt 
particulari, instituții etc., care au 
neglijat, cu lunile, să-și achite 
taxele față de Regie pentru pos
turile telefonice de serviciile că
rora beneficiază.

Astfel, după numeroasele aver
tizări, de-a lungul lunilor, ROM- 
TELECOM a trecut, conform re
glementărilor legale, la soluția 

extremă: suspendarea sau, chiar, 
desființarea posturilor abonațilo» 
râu plătitori. In această situați»

Citiți în ziarul 
(le mii ne:

COTIDIAN DE OPINII Șl INFORMAȚII AL VĂII JIULUI^

au ajuns mai multe mine, fabrici 
etc Măsura a fost firească: sol
dul debitor al acestor abonați a- 
Junsese la finele primului se
mestru la peste 5,6 milioane lei. 
Dar mulți contabili șefi au tratat 
atenționările cu ridicări din u- 
meri. După 30 iunie, respectiv, în 
urma măsurilor de suspendare a 
posturilor, o bună parte a abo- 
naților și-au plătit datoriile dar 
soldul a rămas de aproape 3,4 
milioane lei. Șl au rămas, fireso, 
ți abonați Izolați, urmind să co
munice probabil, cu partenerii 
prin telepatie.

Dacă nu se descurcă, au o so
luție. Le recomandă dl. slng 
Buliga, directorul TELECOM Pe
troșani: fiind vorba de sume re
lativ mici față de alte cheltuieli, 
tșl pot plăti datoriile prin CEC. 
O soluție mai operativă și eficien
tă.

Pentru că așa-i în economia 
de piață: orice serviciu se plă
tește. (I. URAGAN).

BĂNITĂ
„satelitul" rural al Petroșaniului

r

Cine spune că Valea Jiului n-a intrat in Europa, ori 1 
glumește ori e credul. De curînd, o delegație română, din ' 
care a făcut parte și un distins concitadin al nostru, dl. II 
Tibcriu Vladislav a fost primită la Versoix de însuși 
ex-regelc Mihai- Se pare că legăturile dinastiei Hohenzo- I 
lern cu Valea Jiului sînt mai vechi, încă de pe vremea • 
cînd tinăr și zburdalnic fiind, Mihai intîiul l-a lovit cu | 
mașina pe dl. Demeter din Petrila, copil pe atunci. i

Relațiile au fost, iată, restabilite. Tirgul vuiește că I 
dl Vladislav a dus regelui mesaje și a adus cîteva invi- I 
tații oficiale la casa regală din Elveția. '

Invitațiile sînt nominale și adresate unor notabili- | 
tăți din Petroșani. Ghici ciuPercă, cc-i? I

Mircea BUJORESCU I

După o perioada destui de 
lungă, în care gara din Bărbă- 
teni a dus o lipsă acuta de un 
cintar basculă pentru cîntărirca 
griului ce vine la moara Bâr- 
bâteni, de curînd acest lucru 
a fost rezolvat. S-a montat un 
cintar adecvat, care poate pre
lua în gestiunea morii to ită can
titatea de griu pentru faină.

Numai că, din cîtc am aflat, 
cei de la CER se lasă cam greu 
convinși să facă apel la acest 
cintar, pentru că nu o singură 
dată vagoanele cu griu au pre
zentat urme de furt. Dar aceas
ta o o situație reglabilă.

Remarcăm însă faptul că ală
turi de eforturile conducerii fa
bricii de pîine In montarea aces
tui cintar, absolut necesar, un 
merit deosebit are domnul pri
mar Ghcorghe Stolcuța, care a 
insistat în mod special pentru 
achiziționarea, punerea în func
țiune șl folosirea acestui cintar. 
Ceea ce este, cstel
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Să ajutăm I
BISERICA! I

Biserica „Sf. Ierarh Nicolac*1, . 
situată în B-dul 1 Decembrie * 
1918, nr. 9 (lîngă Piața Victoriei) 
arc nevoie de urgente reparații 
exterioare, îndeosebi la acoperiș. I

Ca atare, PAROHIA ORTO
DOXA ROMANA PETROȘANI I, ‘ 
prin preot Mihai Munteanu face • 
un apel de suflet .și credință că- i 
tre toți oamenii de bine, socie
tăți comerciale, firme particulare, | 
organizații sindicale — pe toți • 
voitorii, spre a sprijini financiar I 
lucrările necesare la biserica. I

Ofertele de ajutor se pot dis- J 
cuta cu prcotul-paroh, la telefon ’ 
41 363, zilnic, între orele 8—10. | 
Donațiile se primesc duminica J 
și la sărbători, la biserica noris- . 
tră, fie la orice ghișeu CEC în | 
contul 45.11.0(1.3, titular Parohia i 
Ortodoxă Română Petroșani, des- I 
chis la Filiala CEC Petroșani. |

Bunul Dumnezeu să binecu- • 
vînteze pc cei jertfelnici! *
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I 
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SCURT 
PE DOI

PETROȘANI
• ' I •

S-a deschis la Petroșani și o 
piață a muncii. Est» vorba de 
cosași. I; poți întllni, zilnic, sttnd 
pe gardul pieței agroalimentare, 
in așteptarea unui angajament 
Prețul, la o simplă întrebare.,, 
2000 de lei, pentru o zj de co»- 
să. Plus mîncare și băutură. To
tul este negociabil. Piață, piață... 
De șomeri cum scăpăm? Hai, 
dom’le, să facem ur> curs de 
recalificare a șomerilor ingineri 
în meseria de cosași! (Al. II.)

Nu poți trece pru; Petrila fără 
să te împiedici de fel de fel de 
cai, iepe, vaci și boi, capre și oi 
lăsa’e să pască prin parcurile 
orașului. Nu vorbim de aspectul 
dizgrațios, nici de distrugerile pe 
care, bietele a.mmale nesuprave- 
gheale, ]e produc. Ca și cum 
Petrila n-ar tivea în apropiere 
pășuni. Dog; aba se străduiește 
primarul să-i determine pe „cres
cătorii” de animale cu vorba bu
nă, să respecte parcurile, fața 
orașului. Nici că se poate. Poate 
că vreo amendă — două, cit mai 
usturătoare, i-ar convinge. Spe
ram ca nu se va ajunge aici și 
proprietarii ner uvînlătoarclor vor 
respecta, in sfirșit., spațiile verzi 
îngrijite cu b mi grei de primă
rie și R \GCI, și distruse cu in
conștiență. Nu de al„<, dar banii 
obștii pol fi folosiți )a alte lu
cruri, mai importante. (Fxm 
ȘTItr \N'

VULCAN
De vi u cloii.i-trei saplămini, in, 

parcul din Vulcan a fost amena-j 
jat un chio>c. Bun, deoarece îți1 
poate oferi, în orice moment, un 
pahar de suc sau ceva dulce. „Ce 
nu e bine — mi-a spus sîmbătă. 
un cetățean. — c că, pentru a fi 
montat chioșcul cu pricina, .i tre
buit scos din pământ un 1 rădtlț 
care. acum, zace alături și 
usucă”. Tn Occident, o treal â ca 
asta 
ceva 
gică.
bagă

se

drept
coj u

n

ar fi fost catalogată 
apropiat de o crima 
La noi, insa, nim- ni

in seamă. (Gli. O.)

Un.’c societăți comerciale au 
înțeles așa cum trebuie condiți
ile economiei de piață și cfoitu- 
rile de a face bani pentru firmă 
devin pc zice trece mai in ist.ntc. 
Dc curînd. Societatea Comei :iala 
TESMA S.A. Ltipcni și-a diver
sificat activitatea prin promovarea 
unor servicii dc transport auto 
pentru terți, pe care le c.'.ccuht 
cu mijloacele auto din dotare. 
IntrlKÎt această nouă activitate 

a început să meargă, peste puțin 
timp parcul auto al firmei se va 
îmbogăți cu un nou mijloc dc 
transport auto dc 12 tone, care 
va crea noi posibilități de cîștig 
pentru firmă. Tn plus, necesită
țile proprii dc transport marfĂ 
sînt acoperite integral dc parcul 
auto din dotare.

în pag. a 3-ii
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Un act de cultură cu reușitele 
și minusurile sale

O re-ul Petrila a găzduit, așa
dar, in ultimele zile, o serie de 
manifestări culturale .și sportive 
de amploare. Am asistat la în
treceri sportive de tenis de ma
să ți șah, v.u disputate, lj seri 
culturale reușite, la momente de 
folclor autentic. Această săplu- 
nnnâ consacrată culturii a culmi
nat cu „Memorialul Gicu Popa", 
care a avut loc duminică, 19 iu
lie, organizat de Primărie, Consi
liul local al orașului și Consiliul 
orășenesc I'.S.N. cu sprijinul unor 
sponsori de marcă: sindicatele 
EM Petrila, EM Lonea, Uzinei d<? 
preparare a cărbunelui, ziarii 
„Zori noi", Consiliul județean, 
RAGCL Petrila, SC. „1NDCROM" 
SRL.

Au ținut să fie prezenți la săr
bătoarea folclorului petrilean. 
alături de interpreții cluburilor 
din Petrila și Lonea, orchestra 
Și soliștii Casei de cultură din 
l’etroșani, taraful clubului din 
Vulcan, soliști de muzică popu
lară din Vulcan și Lupcni pre
cum și fanfara minerilor din Pe
trila. Deși starea timpului a fost 
bună, în pofida „avertismentului 
de ploaie" din dimineața zilei 
de duminică, participarea a fost 
mediocră. Cu totul surprinzător. 
După concertul de muzică r1" 
promenadă ți prelucrări de fol
clor susținut în aer liber, pe pla
toul clubului din Petrila, de fan
fara minerilor petrilcni — cali
tativ, bine pregătit — a urmat 

parada portului și cîntccului popu
lar, care a străbătut arl«ra prin
cipală a orașului. Pe tot parcur
sul au nat 1 hilc le inter- 
preților. Locuitorii — puțini clți 
au urmărit parada — se arătau 
Insă s’.ii-prinși. T>’ vină, ora ne

potrivită — 10 dimineața — șl 
lungimea mare a traseului? Sau 
popularizarea insuficientă pe 
plan local a manifestării? Nu 
mai puțin adevărat este că la 
această stare de surprindere a 
contribuit și numărul mio al 
participanților la paradă, unii 
dintre interpreți nefiind măcar 
îmbrăcați în costumele naționale.

Memorialul 
Gicu Popa

Este căzui celor din Vulcan care 
au cîntat., ulterior, la Lonea, îm- 
brăcați în costumele gazdelor, 
deoarece clubul din Vulcan NW 
POSEDA COSTUME POPULARE 
din zona noastră, avînd însă în 
inventar costume din altă zonă 
a țării 1 Paradoxurile „culturii" 
noastre sindicale. S-a distins prin 
calitatea prezenței muzicala și 
prin autenticul costumului popu
lar grupul de rapsozi — fluierași 
din Petrila. Demni de toată sti
ma, acești oameni care păstrea
ză cu sfințenie datinile noastre 
strămoșctil De asemenea, cu 
seriozitate, au participat ]a para
dă orchestra „Parîngul1* a Casei 
dc cultura din Petroșani șl fan
fara minerilor.

Alaiul a făcut un scurt popas 
Ia Primărie unde domnul Ionel 
Mogoi, primarul orașului a sus
ținut o scurtă alocuțiune in me
moria profesorului, dirijorului și 
folcloristului Gicu Popa, sublini
ind că această a șaptea ediție a 
„Memorialului" reprezintă penii u

întregul oraș, o sărbătoare a ar
tei, a spiritualității pelrilenilor. 
Domnul Ionel Mogoi a dat apoi 
citire Ilotărîrii Consiliului local 
de decernare post-mortem a tit
lului de „CETATEAN DE ONOA
RE AL PETRILEI" lui Gicu Po
pa. A fost intonat Imnul de stat. 
In memoria aceluiași mare om 
de cultură care și-a dedicat în
treaga viață valorificării folclo
rului în Valea Jiului, grupul de 
fluierași a interpretat una din
tre piesele aparținlnd .folclorului 
păstoresc din zonă, pe care Gicu 
Popa le-a cuprins în culegerea 
sa.

Au urmat apoi, pe platoul clu
bului din Lonea, serbarea cîm- 
penească, un concurs de inter
pretare a folclorului muzical vo
cal și instrumental, recitaluri ale 
participanților. S-au decernat pre
mii. s-a cîntat, oamenii au petre
cut o zi agreabilă. Despre valoa
rea concursului, puține de spus. 
Concurenți puțini, inegali ca va
loare, premii destule și destul de 
mari. Recitalurile, de bună cali
tate. In ansamblu, o zl plăcută, 
o zj frumoasă. Poate că ediția a 
VUI-a va cunoaște strălucirea Pe 
care acest memorial a avut-o ani 
de-a rîndul. Oricum, noi sperăm. 
Petrila are un potențial organi
zatoric ș< artistic mult mai pu
ternic, aic) există două cluburi 
nu numai unul, iar în Valea Jiu
lui există forțe mult superioare 
pe tărîm artlstio pe care însă, 
duminică nu le-am regăsit. Să 
fie de vină și programarea me
morialului în mijilocul verii, adi
că în plină vacanță? Posibil.

llorațiu ALEXANDRESCU

Dreptul la replică
Stimată

L, .o u) d\ <un data de 9 iulie 1992 a apărut 
« notă in'.itulata „Ploua ?i in blocul primarului", 
notă ■■ conține citi va inexactități.

Sin' ing. VasilCM U Ion, locuiesc pe str. llorca, 
I locul 1, <ra II. t. III, ap. Ifi. I.ocuind la ul
timul taj — ■ x.v t deasupra primarului muni
cipiului, in a lev.ir, odată cu topirea zăpezi
lor din i' . istă Iama și ploile care au urmat, 
..pa □ infilt it p in pl i fonul locuinței. Normal, 
apartament d ap irțiuin 1 I.’ACCVJ, m-.jm adre
sat condu, ci ii a<'< ă i unități și nu RAGUB, 
•Jupă cum rci .lin rcspuliva notă.

Ca urmare, ruj -m ipăr.i*. schele la blocul pi i

redacție,
mărului, ci a apărut un scripefe șl un cazan 
pentru topit smoală. Salariați ai UACCVJ și nu 
ai RAGCL, au muncit timp dc două zile, în care 
an izolat planșcul blocului.

In concluzie, dc data aceasta, dl. primar, ne- 
avînd probleme din cauza infiltrațiilor în aco
perișul blocului, întreaga acțiune mu privește 
doar pe mine, acuzația adusă primarului prin 
nota semnata dc dl. Vasilc Baciu (?V), este ne
fondată și gratuită.

in virtutea dreptului Ia repliiă, deși nota nu 
mă vizează în mod direct, rog ca precizările 

mele sfi fie publicate integral.

Ing. A ASI1.I SUI ION

Războiul autoturismelor „continuă'*
Nu trec 2—3 zile în care să nu întîlnesc persoana care, mal 

demult, .și-au depus banii pentru un autoturism și de-atuncl tot 
așteaptă. Și respectivii, deveniți între timp membri ai APCA, mă 
întreabă ce mai e nou, dacă să mai tragă speranță sau nu. In ce 
mă privește le răspund că, pe măsură ce dl. ing. ȘTEFAN CIII- 
ȚESCU, președintele asociației, ne comunică la redacție acțiunile 
domniei sale, îi voi ține la curent cu ele.

La jumătatea acestei luni, au sosit două epistole semnate de 
cel mai înainte menționat. Cei interesați cunoso că ultimul (pînă 
acum) „meci" între APCA și S.C. COMAUTOSPORT S.A. — Gu
vern s-a disputat la Curtea Supremă de Justiție. Despre acesta, 
dl. Chițcscu spune : „In procesul autoturismelor, Curtea Supremă 
de Justiție — secția Cotencios Administrativ, prin Decizia nr. 320/ 
06.071992, a admis recursul Guvernului, a casat sentința Tribu
nalului municipiului București (care a dat cîștig de cauză mem
brilor APCA — nota redacției) și trimite cauza spre competentă 
soluționare Judecătoriei sectorului 1 București. Deși procesul nu 
a fost pierdut de asociație, noi nu am fost de acord cu această 
decizie pe care o considerăm netemeinică, nelcgală și cu scop vă
dit de tergiversare a soluționării drepturilor legitime ale membri
lor Asociației".

In urma acestei „mascarade de la Curtea Supremă", cum o 
numește dl. Chițcscu, APCA a depus, în 10 iulie 1992, un memo
riu la Procuratura Generală prin care se solicită „declararea re
cursului extraordinar împotriva susmenționatei decizii a Tribu
nalului Suprem în vederea anulării acesteia, în sensul respingerii 
recursului Guvernului și menținerii legale și temeinice a Sentin
ței nr. 133/1991 a Tribunalului muncipiului București". In plus, 
— se menționează în epistola d-lui Chițescu — s-au mai între
prins următoarele :

1. — S-a depus la Adunarea Deputaților, d-luî vicepreședinte 
Radu Ciuceanu, proiectul de lege privind livrarea autoturismelor 
la prețul achitat pînă la data liberalizării (1 noiembrie 1990) sau, 
în caz de imposibilitate, să Se acorde membrilor Asociației acțiuni 
din fondul PROPRIETĂȚII DE STAT, la nivelul prețului de li
vrare, valabil la data acordării acțiunilor.

2. -— In baza prevederilor art. 56 din Constituție, de persoane 
lezate, în calitatea noastră, ne vom adresa AVOCATULUI PO
PORULUI ce urmează a fi numit de Guvern.

3. — In conformitate cu prevederile art. 144 din Constituție, 
vom ridica primei instanțe judecătorești prolîlema neconstîtuțîo- 
nalitățil H.G. nr. 1 109/1990, privind achitarea retroactivă a dife
rențelor de preț, netemeinîo solicitate membrilor Asociației, care 
pînă la 1 noiembrie 1990 au achitat integral prețul de vînzare al 
autoturismului și, ca urmare, cazul nostru va fi adus pentru so
luționare în fața CURȚII CONSTITUȚIONALE.

Cam acestea ar fi noutățile de ultimă oră. Ce va mai fi, nu 
putem ști. Oricum, se vede că „războiul autoturismelor" nu s-a 
încheiat. Ghcorghe OLTEANU

SFORARII Șl CIOLAN?

CUM SE PIERDE UN PRIETEN
M .in '.indii m.ii multe zile 

«l.ica est.' erect faptul că trimit 
‘ pre publicare aceste rinduri, a- 
vind în vedere că pe un prieten 
il ierți i-1 aperi. M-am trezit 
insa ca, dc f.ipt, totuj fusese de- 
i)a spus, mai pe la colțuri, mai 
in cercuri restrinse, dar bine a- 
Jc'-e, subiectul fiind insă prezen
tat in negativul sau.

Alai pe scurt, intr-o bună zi, 
intrcbind acest prieten, bun gos
podar pentru a.asa iu timpul 
■ .Tviciuliii, dacă cunoaște pro
gramul cu publicul al unoj insti
tuții la care pl Ițim, trimestrial, 
costul energiei electrice, răspun
sul a fost de genul d.u ă o 
cunoști pc doamna X, poți plă
ti oricînd". In alta zi, înfuriat 
• ă sînt plimbat pe drumuri, in 
mai multe zile, pentru a semna 
contractul pentru cumpărarea 
«parlamentului, aceiași prieten 
Îmi spune, cunoscător: „daci

r> < unoști pe doamna A', se re
zolv.i totul foarte rapid".

în sfirșit, supărat pe fapta] 
•* după un an, afin, datorita u- 

ticj mlimplatoarc evoluții. < a

părinții mei trebuiau împroprie
tăriți anul trecut cu terenul pe 
care și-an construit casa, îmi 
exprim mai zgomotos indignarea 
in prezența acestui fost prieten, 
cl îmi mărturisește : „dacă ai

cunoștințe șî relații, este ca și 
cind n ai vedea pădurea din 
cauza copacilor.

Și, uite-așa, supurat, n-am 
ce face și încep să caut moti
vele pentru care, in 1991, pc

si* <la nimic ! Este in sistemati
zare J (?!?)

Aceeași persoană, recunoscută 
pentru fidelitatea arătată „primi
lor" și „viccprimilor" orașului, 
■ajunsă la o vîrstă deloc negli-

Pile,
li eunusi ut-o pc doamna 7j, 

.ir fi rezolvat totul". Atunci, 
m-am .iyl.ir.it și m-am adresat 
amicului meu cu reproș ; „Ghiu 
adică, doamnele astea numai 
r.m știu sa facă 7“ iar cl m-a 
privit mirat, spunindu-mi : De 
cc 7 Ele fac mult bine celor 
pe carc-i cunosc și... recunosc".

Sincer să fiu, îmi mențin pa
ri rea că fostul meu amic a fost 
nedrept. Am avut noi parte de 
o doamna L., care nc-a condus 
destinele nniestccîndii-lc în c- 
prubete deloc întîmplator, dar 

< da vina și acum pe doamnele 
X, V și Z, c.i treburile firești nu 
•e derulează normal, fără pili',

cunoștințe, relații
cererea adresată primăriei pentru 
terenul de sub casa, s a scris 
cu creionul ceva de genul „Este 
în planul de sistem i!izarc 7", 
iar cerere î, fără rezoluție pc 
ca, este clasată într-un volumi
nos dosar, 'ii refuzul i Cauza 
refuzului 7 l ără nici uii drept 
legal, o persoana care a avut iii 
mină in ultimii 20 de ani soarta 
sistematizării orașului, fidelă 
aplicantă a aberantelor decrete 
de demolări* a caselor proprieta
te personala, numită iii comisia 
pc municipiu, pentru aplicarea 
I.egii fondului funciar, a „decis": 
pc străzile 1 Mai și Doinei nil

■jubilă, decide, in calitate dc sa
lariata la primărie, să candide
ze pentru a fi consilier la pri
măria municipiului, vezi, doam
ne, doar f u a ca (flm spus pcr-i 
■■oană, nu doamna), rămînea I’c- 
Iroșaniul fără sistematizare șl... 
s-a reușit. Dar a părăsit vechiul 
loc dc muncă, acum ocnpîndti- 
sc de alte probleme, dar tot în 
administrația locala, din care 
este decisa să iasă la pensie, 
pentru binele făcut cetățenilor 
municipiului.

Culmea este că, în starea mea 
de supărare, fiind cu treburi pe 
la primărie într-un alt. birou în 

nr<* ți sq rezolvă treburile în

ritm dc inele, o vad pc aceasta 
persoană, fără nici o treabă, )a o 
cafea, cxprimîndu-sc foarte in
dignată dc faptul că, cică, unul 
dintre consilierii orașului ar fi 
spus ca nu știe să scrie perfect, 
deoarece a făcut școala cu mulți 
ani în urmă. Tonul ci exprima 
disprețul generat dc faptul că c- 
lectoratul municipiului nu a 
preferat-o pc dumneaei, o versata 
(lot ca persoană) în conducerea 
spre prăpăd a urbei.

In contrast, în aceste zile, am 
întilnil o adevărată doamnă, tot 
în administrația locală ; dina
mică, corectă, precisă. Di agi
concetățeni caro locuiți pc stră
zile Doinei și 1 Mai (poate mal 
sînt șl altele) mergeți la aceasta 
doamnă dacă cererile dv. pentru 
pămînt au fost refuzate. In mod 
cert, uînsa va aplica legea co
rect, iar nu ca acel satrap-per-, 
soană, creionată pînă la aseme
nea detalii, îneît s ar putea să 
se recunoască șl să se decidă să 
măsoare nivelul rîului Malcia, în 
calitate de „ținură" pensionara

Ing. loan-Nictilare CAPRAR

iyl.ir.it
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CUPA ZIARULUI
E d iț i a

Anul trecut a avut toc prima edific a Cupei 
ziarului „Zori noi", la fotbal. A fost pentru 

prima dată în istoria sportului cu balonul ro

tund din municipiu cind toate echipele divizi

onare s-au intîlnit față în față. Competiția s-a 
dovedit a fi utilă tuturor, constituind un test 
necesar înaintea începerii campionatului. In a- 
cclași timp, a fost de bun augur, întrucît, după 
cum știți, trei divizionare O (Minerul Uricanl, 
Minerul Lupcni ți A.S Paroșeni) au promovat 
în eșalonul superior.

Considcrînd o reușită, prima ediție, ziarul 
„Zori noi" invită, și în acest an, pentru zilele

a 11 -a
de 1 și 2 august, proaspăt promovatele echipe 
minerești din Uriccmi, Lupcni și Paroșeni, la 
ediția a doua. Nu ne îndoim nici o clipă că e- 
chipa-fanlon a Văii Jiului, „Jiul" Petroșani, care 
evoluează în divizia A — tiștigătoarea primei 
ediții a cupei ziarului nostru — va onora in
vitația.

Pentru buna organizare a competiției (care va 
fi sprijinită de sponsori de marcă, și dotată cu 
premii), antrenorii sau conducătorii echipelor a- 
mintite slnt invitați vineri, 24 iulie, ora 13,00, 
la sediul redacției.

Vă mulțumim și vă așteptăm !

Redacția ziarului „ZORI NO1“

Fotbal feminin

Universitatea Petroșani se 
pregătește}

Ieri, la sediul FRF, biroul acesteia s-a întrunit pentru a lua 
în discuție, printre altele, și modul de organizare și desfășurare 
a noului campionat național de fotbal feminin. Pină la închiderea 
ediției noastre, nu am reușit să primim vești care să ne lămu- 
rească asupra startului echipei noastre de fotbal feminin „Uni
versitatea" Petroșani in noul an competițional. Sintcm in măsură 
însă, să vă oferim cîteva amănunte legate de pregătirea lotului șl 
modul in care va fi abordat noul campionat.

Universitatea și-a început pregătirile în data de 5 iulie la 
Complexul sportiv Știința, din Dealul Institutului, sub conducerea 
clubului Știința, sub conducerea doamnei Angela Vișan. încă din 
prima zi de pregătiri, s-a prezentat tot lotul. Doar o singură pro
blemă : Irene Arjoczl, cu piciorul rupt, probabil indisponibilă tot 
turul.

Se intenționează realizarea a două transferuri de la Sibiu ca 
care se va completa lotul. Despre cantonament, deocamdată nu
mai se discută. Ir lipsa acestuia, sînt programate cîteva meciuri 
de pregătire, în j na parte a lunii august. Atit deocamdată des
pre Universitatea, urmind să prezentăm, în zilele următoare, 
noutățile ce vor fi hotărîte de FRF.

Noutăți din taberele echipelor 
de totoat

Jiul Petroșani
Reprezentanța noastră în divizia națională, Jiul Petroșani a 

plecat zilele trecute în cantonament la Căciulata, unde va urma 
un program bine definit de pregătire tehnică, fizică și tactică.

La Căciulata și după întoarcere, Jiul va susține mai multe 
meciuri de verificare, întrucît campionatul care va începe nu va 
fi deloc ușor, nici pentru echipa de talia Jiului, care are o bogată 
experiență competițională. Ambiții e Jiului sînt mari și, deocam
dată, debutul în pregătiri pare de bun augur pentru fotbalul din 
municipiul nostru.

Noutăți prea mari nu sînt. Doar Popoviciu a plecat în Elveția. 
A venit Zamfir, de la Constructorul Cralova. Cam atit. Dacă vor 
m.ii fi și altele, vă vom info-ma pe parcurs.

Jiul se pregătește sub conducerea lui Dumitru Marcu .și Nae 
Grecu. Să sperăm că în sezonul care va începe în luna august 
satisfacțiile noastre ' -gate dc evoluția sa vor fi mai mai i dccît 
in ana ant fiori.

A. S. Paroșeni
în lata dc II iulie, lotul echipei dc fotbal a inc<pul prcgăli- 

i de. In prima zi, analiza campionatului trecut, încheiat cu fru- 
mo r,a performanță a promovării în divizia B, vizita medicală și 
•iltp amănunte legate de organizarea programului de pregătire.

Un fapt îmbucurător, la startul pregătirilor, începute sub ba- 
i 1 i Iui Gogii Tonca, s-au prezentat toți componenții lotului, fără 
nici o excepție. De plecat nu a plecat nimeni și nici nu se inten
ționează. Au sosit, in schimb, patru tineri fotbaliști de la juniori 
(Jiul Petroșani și Minerul Vulcan), alc căror forme sînt în curs 
<le perfectare, fapt ce ne face să nu le publicăm încă numele.

După primele zile dc pregătire fizică, lotul va urca joi înTT-un 
cantonament local, la cabana „Capi ișoara", unde se va definitiva 
programul de condiție fizică și tehnico-tactic. Tot în această pe
rioadă, Unt în curs de perfectare cîteva meciuri de pregătire cu 
divrr e i hipe. Obiectivul definit de antrenorul Gogu Tonca pen
tru noul campionat al diviziei B — ocuparea unui Joc fruntaș 
și crcșt. rea prestigiului echipei A.S. Paroșeni, care tiib'iie a de
vin i o i doua echipă a Văii Jiului. Succes 1

Minerul Vulcan
Aflata in perioada d<- p. găti re, după un sezon in .in a r.il <t 

>• ultimii nutri pi omovar- a în divizia B, Min-ruJ Vulcan s-a 
pr /f.'ntat in J4 iulir* la start cu o mare ambiție.

Scria județeană a diviziei C nu este deloc ușoară, multe echi
pe canJidind, mea de pe acum, la primul loc ce aduce și pro- 
mir arca. T Perna! de aceea, Minerii] Vulcan sub comanda lui Pe- 

■ • r.ibardi, experimentat tehnician, abordează acest nou sezon 
- ompotițional de pe poziții de marc luptă și ambiție.

Au plecat mai mulți jucători : Mărginean și Cosma. A sosit 
-'',noLnn mT d<C valo?lrc', ^are a terminat junioratul la Jiul, Dra- 
,i, ■' ' 11 <"‘,bl'>n11 lui Stoian, care ore piciorul

r. -P nn b‘lb> 1 va ,rv,l':Ponîbil tot turul campionatului, 
r .. nu smt probleme. Pregătirile se desfășoară local, wmînd să 

. joace Șl unde meciuri de pregătire, care vor fl perfectate în 
perioada următoare. Primul meci în campionat va fi pe data de 
10 august, m compania echipei Mctaloplastica Orășlic, un meci 
caic se anunța, încă dc p<.> acum, extrem dc întorc-ani. *"—'

în 
In

Vacanță cu fluierul în gură
Deși, în mai toate situațiile, 

intreruixuea sezonului competi
țional aduce o binemeritată va
canță pentru sportivi, anuj a- 
cesta, pentru Comisia municipală 
de arbitri nu a adus vacanță, ci 
un sezon plin de evenimente, în
trucît arbitrii comisiei municipale 
au fost și sînt încă antrenați în 
meciurile din cadrul Cupei ligii 
miniere ia fotbal. Iată citcva a- 
mănunte despre participarea ar
bitrilor la această competiție, 
furnizate de dl. Ștefan Mariș, 
președintele Comisiei municipale 
de arbitri.

— Cupa ligii miniere la fotbal 
este o competiție anuală ajunsă 
la cea de-a doua ediție, care, și 
anul trecut și în acest an, s-a 
desfășurat numai sub arbitrajele 
comisiei noastre de arbitri. S-au 
aliniat la start 1 1 echipe dc fot* 
bal, cu jucători foști dc perfor
manță dar și cu amatori. Meciu
rile se disputa pe terenurile echi
pelor divizionare din municipiul 
nostru, deci c nevoie de dcpla-

Miliardarii
Intr-un top al miliardarilor 

români, lingi, îndrăgitul și con
troversatul „Maradoncl" al fot
balului european, s-ar situa pe 
primele locuri. Pentru transferul 
său la Brcscia, Gicu a primit o 
sumă în lire italiene cchivalînd 
cu peste 2,5 miliarde de Ici. A- 
ccasta pe lingă cele vreo 8 mi
lioane de dolari pe care lc-a 
obținut Real Madrid, ca preț al 
„vînzării". Deci în doi ani, llagi, 
transferat de la Steaua la Real 
pentru 1 milioane de „vcrzi.șori" 
a valorat 8 pe piața muncii fot
balistice. Gri și-a dublat valoa
rea, ori l-am vîndul noi la preț 
de dumping, ori am fost proști 
ca noaptea, ori forțele oculte 
din... „spatele" fotbalului nos
tru.., Cil privește miliardarul cu 
picior dc aur — decarul Națio
nalei României, Gică Bagi — 
dacă aduugăm cc-a mai luat 
vreme dc doi ani dc la Real 
(III mii dolari lunar) la lirele 
italiene și la insignifiantele prime 
dc joc primite în țară, pentru 
jocul de la națională...

Brcscia este deci o echipă ita- 
lo-română, cu Luccscu la timonă, 
cu llagi, Sabău, Rădueioin .și. în 
perspectivă foarte apropiată, ' cu 
T’.ăcăUiș în teren. (Al. H.)

sări ale arbitrilor în toate loca
litățile municipiului.

Pentru a cuprinde toate me
ciurile, disputate în două scrii 
a cîte 7 echipe — tur-retur, sis
tem campionat mondial, comisia 
municipală a delegat 26 dc ar
bitri, atit din lotul județean, cît 
și din loturile divizionare. Re
marcăm în mod deosebit partici
parea arbitrilor Lixandru Nicu 
și Gheorghiță Gheorghc, care au 
abordat cu mare seriozitate me
ciurile la care au fost delegați.

Putem spune, de altfel, că și 
arbitrii din lotul județean, după 
experiența dc anul trecut, s-au 
implicat cu și mai multă răspun
dere în această nouă ediție a Cu
pei. care, cel puțin pînă în pre
zent, nu ne-a ridicat probleme 
deosebite.

Participarea arbitrilor din lotul 
județean, la meciurile organizate 
constituie de fapt o pregătire su
plimentară a acestora, întrucît 
s-au aplicat și la aceste jocuri e- 
lemcnlele df noutate introduse în 
regulamentul de fotbal. Dc alt
fel, însușirea elementelor dc nou
tate din regulament a fost veri
ficată și cu ocazia testării arbi
trilor la Deva, unde s-a constatat 
un l'apt îmbucurător: toți arbitrii 
participanți din cadrul comisiei 
municipale au luat aceste testări, 
dovedind o bună pregătire.

Din punct de vedere al arbi
trajelor de pînă acum, ne refe- 
i im bineînțeles l,i meciurile din

cadrul Cupei, putem aprecia că 
arbitrii noștri sint bine pregătiți.

Prin prisma arbitrajelor pres
tate și concluziilor observatorilor, 
putem aparecia creșterea valori
că a uivnătorilor arbitri: Petre 
Popa, Vasile Trifoi, Gheorghc E- 
milian, Alin Ciolca, Ionel Cîrstca. 
Constantin Cîrstca, Sorin Mura- 
riu, Ilie Tismănaru și alții.

— Știm că în C'qmisia munici
pală — lucru cu care Valea Jiu* 
lui sc poate lăuda la nivel de ța
ră — activează și multe fete, ca 
arbitri.

— Avem un număr dc 8 arbftio. 
Vreau să spun că ele nu arbi
trează oricum, ci efectiv reușesc 
să se ridice la cerințele compe
tiției. Remarc în ordine pe: Cris- 
tina Ciulavu, Magclalena Brîn- 
ză, Viorica Popa, Angola Vișan și 
Li liana Croicu, dar și pe celelal
te. Unele dintre ele, în sezonul 
api opiat, vor fi promovate în. 
categorie. La nivel național este 
marc nevoie dc arbitri — fomei.

Mă bucur foarte mult că din 
comisia noastră vor participa la 
examenele pentru promovare: ar
bitrul Lixandru Nicu pentru di
vizia A, iar Petre Popa și Ionel 
Cirstca pentru divizia B, asta în 
luna septembrie. Cit despre va

canța arbjtrilor, noi plecăm mereu 
dc la concluzia că cea mai bună 
vacanță este cea activă. Dacă ci' 
nova arc altă părere să procedeze 
in consecință...

Sorții au decis!
Miercuri, 15 iulie, UEl'A a organizat tragerea la sorți pentiu 

primul tur al Cupelor europene la fotbal. Cupa Campionilor Eu
ropeni, Cupa Cupelor și Cupa UEl'.A.

Startul în aceste trei competiții conțin -ntalc se va ’a pe data 
dc 16 septembrie.

în urma tragerii la sorți, echipele românești care ne repre
zint* : Dinamo București în Cupa Campionilor Europeni ; Steaua 
București in Cupa Cupelor; Electroputcre Cralova, Universitatea 
Craiova și Politehnica Timișoara în Cupa UEl'A, au următorii ad
versari: Dinamo București (norocoasă) reîiîtîlnește echipa finlan
deză Kimsysi Lahti, pc care a mai climinat-o pînă acum dc două 
ori. Steaua București va întilnj în primul său meci în Cupa Cu
pelor pe Bohcmians Dublin (Irlanda). Politehnica Timișoara, mai 
puțin norocoasă, se va „bucura" dc replica Iul Real Madrid, cu 
un nou antrenor dar și fără Glcă llagi. Universitatea Cralova, una 
dintre cele mai prezente echipe românești la startul competiției 
continentale se va Intîlni cu Sigma Olomouc (Cehoslovacia). Elec
troputcre Craiova va juca in compania cunoscutei echipe grecești 
l’anathinaikos.

In mod normal, Dinamo. Steaua și Universitatea Cralova ar» 
trebui să depășească acest prim tur, dar cum balonul c rotund, 
iar surprizele nu lipsesc nlciolata, nu este exclus ca aceste cal-* 
cule ale birlici >ă fie Infirmate. * — —
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Actualitatea internațională
Se mal limpezesc apele șl se 

tuai împrăștie norii în raioanele 
moldovenești din stingă Nistru
lui. Un gest corect au făcut In 
această încercare de limpezire 
parlamentarii Ucrainei care, a- 
ftați In vizită la Chișlnău au ex
primat singurul punct de vedere 
logic pentru evenimentele din 
Transnistria. Ne vom deplasa la 
fata locului — au spus acești 
oameni cu judecata sănătoasă — 
șl vom sta de vorbă cu oficia
litățile dar nu șl cu reprezen
tanții pretinsei republici trans- 
atstrene. El au creat in mod ar
tificial un conflict prin intrigi 
lansate ca să-l învrăjbească pe 
rușîî, ucralnlenii șl moldovenii 
eare, de veacuri, conviețuiesc in 
bună înțelegere. După cum se 
vede, mal slnt oameni limpezi 
la minte care au înțeles dedesub

VINZ Yltl — CUMPĂRĂRI
V1ND apartament trei camere. Petroșani, Șt. O. Iosif (Iler- 

mes), bloc 2 C, sc. 1, ap. 10. (3020).
VlND certificate proprietate, preț 250 000 lei bucata (negoci

abil). Relații și adresă la Oficiul PTTR, ghișeul 2, Intre orele 10— 
12. (3515).

VÎND Dacia 1 300 cu Îmbunătățiri de 1310. Petroșani, Gh. Ba- 
rițiu, 22. telefon 15826. (3514).

VlND apartament central, două camere Petroșani Nord. Te
lefon 44200. (3509).

Societatea Comercială 
„REAICOM“ SA Petroșani

cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie, nr. 90, 
organizează licitație Pentru închirierea spațiului comercial 
situat în Petroșani, str. Păcii, nr. 22 cu profil „Farmacie*4 

(Complexul Parîngul).
Garanția de participare reprezintă 25% din prețul de 

pornire a licitației și se consemnează la CEC pe numele 
societății-

Licitația va avea Ioc pe data do 10 august 1992, ora 
10 la sediul societății.

Relații suplimentare Ia telefon 935/42172.

Societatea Comercială 
TRANS Internațional SRL 

cu sediul în Vulcan str. Miliai Viteazul, bloc 43/13 

EFECTUEAZĂ transport intern și internațional de 
mâritiri cu autocamioane de peste 5 tone, la preț negocia-

CU ADINCA durere, familiile Baier Ion din Petroșani și dr. 
Baier Ion din Sibiu nnunță încetarea din viață a dragului lor 
frate, cumnat ți unchi ...

IANCU CORNEL — 70 nni
Inmormîntarea va avea loc marți, 21 iulie, ora 15, la cimitirul 

din Aninoasa.
Nu le vom uita. (3521)

VINDE; — autocamioane 1FA W50L, capacitate pes
te 5 tone, an de fabricație 1980;

autoturism Lada 1200, |a prețuri avan
tajoase. (3523)

ADINC îndurerate, familiile Iancu șl Iacobescu anunță în
cetarea din viață a dragului lor frate, unchi și cumnat

IANCU CORNEL — 70 ani 
Inmoriiiîntarca' aro Ioc marți, 21 iulie, ora 15, la cimitirul din 

Aninoasa. ■
Nu le vom ui la. (3522)

Acalmie in stingă Nistrul
turile acestui conflict șl caracte
rul Iui politic.

Diplomația românească a fă
cut și face in continuare, toate 
demersurile necesare pentru 
stingerea acestui focar de neîn
țelegere. Este un merit real al 
României că nu s-a lăsat atrasă 
în capcanele conflictului și a 
răspuns prompt la toate demer-r 
șurile făcute de mai multe ofi
cialități străine. Nu s-a răspuns 
nici la penibilele diversiuni In
terne. Căci nu o dată s-au auzit 
voci provocatoare ale unor lideri 
necugetați, care au cerut să se trea
că la măsuri extremiste. Sigur 
că au emis astfel de pretenții 
numai In numele lor personal 
Intrucit ei nu au girul poporului 
și nici al vreunor formațiuni 
politice. De pe poziția celui ne
informat dar „atoateștiutor", cîte- 
un pseudo lider care nu are 

alt merit decît acela de a fi 
posesorul unui megafon, aduce 
reproșuri guvernului, președin
ției și chiar întregii țări că nu 
au intervenit cu măsuri radicale 
pentru a pune lucrurile la punct 
șl a realiza unirea. Era de aștep
tat ca acești „propagandiști" să 
nu găsească nici o audiență dar 
se pare că vocile lor vor mai fi 
auzite în preajma alegerilor.

Deocamdată la Ghlșinău au 
avut loc ceva schimbări sperăm 
In bine. Un nou prim-ministru, 
noi comandanți in fruntea oști
rii. Neschimbată este înțelepciu
nea președintelui SnegUf în 
sensul că la atacurile separatiști
lor și paramilitarilor nu se 
ordonă „foc de răspuns" fapt 
pe care l-au putut constata pînă 
și observatorii străini. Numai că 
prețul plătit de Basarabia e ne-

VlND foarte urgent casă, garaj, grădină (1 400 mp). Vulcan, 
Tudor Vladimirescu 11 (lingă Preparația Coroești). (3525).

VlND Audi 100 GL, alb, stare excepțională. Telefon 45201. 
(3430).

VlND televizor color Nordmende, marcă germană, preț con
venabil. Telefon 43659. (3529).

VlND Urgent și convenabil Dacia 1 100, stare bună. Relații : 
telefon 45645, între orele 15—17,30. (3530).

CUMPĂR sau preiau contract închiriere garsonieră, exclus 
Șerpărie. Relații, Petroșani, Independenței 23/12. (3527).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB avantajos casă colonie (curte, grădină, loo construc
ții) cu apartament 2—3 camere, zonă centrală. Informații : Cuza 
Vodă 46/2, după ora 11. (3530).

SCHIMB urgent apartament două camere decomandate Pe
troșani, str. Independenței, bloc 23, sc. I, et. II, ap. 12, cu apar
tament 3—4 camere. (3527).

DIVERSE

SOCIETATE comercială angajează brutar (bărbați). Relații 1 
telefon 70230. (3528).

OI ERTE SERVICII
CAUT femeie pentru îngrijire copil de un an. Petroșani, Avia

torilor 27 A, ap. 13. (3524).
PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Allstar Sorin, e- 
liberată de E. M. Vulcan. O declar nulă. (3513).

PIERDUT carnet membru și legitimație pe numele SIrbitu 
Petrișor, eliberate de Asociația handicapaților .Libertatea” Petro
șani. Lc declar nule. (3519).

DECESE '

VECINII din blocul 17, str. Independenței, sînt alături de 
d-na Iuhasz in greaua durere pricinuită de decesul tatălui său 

CIIIRMAIER IOSIF
Condoleanțe familiei. (3526)

I 
I 
I 
I
I f*

I 
!
I

lI
1
i
I 
i 
I 
ț
l
II 
I
I

ui
spus de mare atît timp cît zllnto 

se înregistrează victime și răniți.
Din cînd în cînd norii se îm

prăștie și se întrevede cîte o ra
ză de speranță. Ne păstrăm în
crederea și speranța știind că a- 
cest conflict nu poate avea un 
alt deznodămlnt decît al soluți
onării la masa tratativelor, prin 
bună înțelegere. Iar cînd auzim 
megafoanele care incită la mă
suri extreme să le ignorăm ca 
pe niște zgomote de domeniul 
gunoiului stradal post-revoluțio- 
nar. Decît să-l ascultăm pe »> 
cești „megafoniști", mal bine 4 
ne gîndim la parlamentarii ucrai- 
nieni eare se pare că văd în 
perspectivă, gîndindu-se și la 
noi, dar mai ales la el.

Ion MUSTAȚA
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HOROSCOP
RAC?

(22 iunie — 22 iulie)
Salt în actualitate, datorat unul 

moment de criză la „vîrfi"...
LEU

(23 iulie — 22 aug/ i)
Veți suporta eonsecirH»le unei 

răzbunări josnice.
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie) 
Totul merge înainte, în virtu- 

tea inerției, deși plnionul prin
cipal „scîrțîie”.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

I .uziile dv. se spulberă la 
prl.ma „înfățișare".

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Automulțumîrea și exarcerba- 
rea orgoliului vă pot conduc* 
spre un semieșeo.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Frâmîntările dv. intime tre
buie să rămînă acolo unde ni
meni nu le poate citi...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Stăpînirea de sine vă este pusă 

la grea încercare.
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Pulberea de stele nu e decît... 

cenușă-n vînt.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie) 
Aparența unui mediu inofen- 

siv vă determină să depuneți ar-, 
mele prea devreme.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie) 

Numai dv. aveți leac pentru 
rana care s-a deschis și plînge...

' TAUR 
(21 aprilie — 20 mai) 

Nu ridicați tonul, lăsați sd 
vorbească faptele!

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie) 

Uimirea in fața neprevăzutu
lui face repede loc dezamăgirii 
totale...

Programul IV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Ecran de vacanță. 

BLACKSTAR.
11,00 TV5 EUROPE. Să nu na 

facem iluzii! Documentar. 
SUPER CHANNEb.

12,10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții. Călușul.
14,50 Avanpremiera TV.
14,55 Televacanța școlară.
15.30 Cursuri de limbi străine, 
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane. Emisiu

ne realizată de Studioul de 
Radioteleviziune Cluj.

17.35 Vetre folclorice.
18,00 Salut prietenii * ,
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate. CASA 

ZBURĂTOARE. Ultimul e- 
plsod.

20,00 Actualități, u
20.35 Sport.
20.45 Telecinemateca. ÎNDRĂ

GOSTIȚI I DIN VERONA. 
(Franța, 1949).

22.30 Cultura In lume.
23,00 Actualități.
23,15 Jazz-fan. k
23.45 închiderea programului.
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