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I■ Toate echipele participante tor primi ,,partea leului" 
(In pag. a 3 a — ,,filmul" întrecerilor de luni)

II OPOIITIII>
Dacă au fost aduse elogii diplomației românești la bilanțul 

celor 130 de ani de activitate, inclusiv de reprezentanți ai ui, r 
cercuri politice externe, faptul ->e datorează consecvenței cu care 
țara noastră în monien.de de cumpănă ale istoriei a promovat și 
apărat principiile bunei înțelegeri intre state. E suficient s> u-. 
mințim că România a dat Europei in anii interbelici pe un Titu- 
lescu, proeminent diplomat și politic,an al cărui rol a depășit gra
nițele țării noastre, afirmindu-se intr-o perioadă cuprinsă de 
multe irămintări internaționale.

Iți mod obiectiv să amintim că țara noastră a avut și „ani 
negri", în privința relațiilor externe, fzo.aiea la care um ajuns 
mai cu seamă intre 1980—1989 nu a losf decit con-vCința firească 
a politicii externe deslructivc, promovată sub totalitarism, cind 
am pierdut cei mai buni parteneri de dialog clin Europa. După 
revoluția din decembrie 1989 au început marile eforlur, diploma
tice pentru recîștigarea acestor parteneri dar încă nu putem spu
ne că am schimbat in fața tuturor, imaginea României degradată 
de comunism De altfel, nici nu e ușor să schimbi această imagine 
atita vreme cit chiar din interior continuă efectele destructive și 
de menținere a stării de izolare a României.

Nu a fost un singur caz cind politicieni români af’ați peste 
hotare au pledat împotriva intereselor generale ale țârii. Acești 
„politicieni" s-.au raliat la un cor de voci bine plutite, susținind 
in pofida unor realități vizibile, idei de genul: in România na 
sint respectate drepturile omului, nici ale minorităților, nu exista 
un cadru optim de manifestare a pluripartidismului, vechile struc
turi continuă să domine viața politică ș.a.m.d. Și uite-așa in timp 
ce diplomația românească postrevoluționară se străduia să facă 
un lucru bun, „contradiplomația" noastră își vedea de „lucrările" 
ei, pentru care depunea tot zelul necesar. Au, fosrt cazuri, după 
cum bine ne amintim, cind chiar din componența aceleiași dele
gații, diplomații de buna credință au susținut efortul de redresare 
a politicii românești, pentru a obține grăbirea unei redresări eco
nomice, iar opoziția a strălucit prin manevrele de denigrare, în
cheiate inclusiv cu recomandarea dată partenerilor de dialog, de 
a refuza ajutorul promis țării noastre. Mai rar așa „diplomație" I

Și, totuși, în cele din urmă griul se alege, neghina se aruncă. 
La ora bilanțului, aprecierea eforturilor a fost adresată color de 
bună credință. Ceea ce nu înseamnă că au cîtigat definitiv lupta 
pe acest teren accidentat și alunecos al diplomației. Ne putem 
aștepta și la alte manevre dar este posibil ca încercăiile denigra
toare să se Întoarcă, aidoma unui bumerang, împotriva c lor cuie 
le lansează.
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NU TRAGEȚI IN DIRECTOR!
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4 I’AGINI — 10 LEI

Ion MUSTAȚA

ȘCOLILE
între ciocan

O lună și jumătate mai este 
pînă la începerea anului școlar. 
Timp berechet, își spun cei mii 
mulți dintre noi. Dar, ca în fie
care vară, școlile sint supuse nu 
numai unor operații cosmetice, 
ci și unor lucrări de reparații 
mai complicate care se complică 
și mai abitir cind e vorba de 
bani. Totul este scump: materia
le, manoperă. S-au făcut, din 
timp, inventarieri ale defecțiuni
lor, s-au făcut și evaluări, 
resursele bănești, fără de 
nimeni nu mișcă un deget, 
tot în stadiul nesigur al promi
siunilor. • ■ ■ '

Ce s-a putut întreprinde cu po
sibilități „interne" s-a rezolvat, 
așa cum este situația celor mai

dar 
care 
sini

în pregătirea campaniei 
electorale

și nicovală 
multe săli de cursuri care 
igienizat in timp rccoid cu 
jinul părinților.

Dar, cind lucrurile sint 
complicate, fiind nevoie de 
sume mai consistente, zilele 
trec și sint mai chinuitoare, 
situația Grupului școlar 
din Petroșani și numai a 
La sediul vechi lucrărik 
cam terminat, cum n.

s-au 
spri-

T.uni dtipă-amiază, la ora cin 1 
T al i Jiului era zguduită (cu blin- 
' vț,<') dc un nou cutremur, la 
Primăria municipiului Petroșani 
debutau dezbaterile intre repre
zentanții principalelor formațiuni 
politice din municipiu — a doua 
d ace’t gen — pe tema campa- 
n.ei electorale. Cei prezinți au 
cerut insist, nt, în consens d. >Jm. 
administrați' i locale suplini ma
rea numărului și a suprafeței pa
nourilor de afișai obligatorii (in 
prezent 107 mp, în 22 panouri), 
a căror lista o publicăm în ziarul 
de m ine. Reactualizarea listelor c- 
lcctorale și precizarea numărului 
<!<• vo.anți pe municipiu au iscat 
vi> discuții. Absenți „dc marca" 

aceasta întîlnire — ESN-ui , 
cele Hau,i aripi .de romilor.

•»

țțjș,

In ultima săptămin t, 
crescut în

consumul de pline in 
medie euValea Jiului a

pe zi. • 1 iinect din Valea Jiului ia drumul zo
nelor limitrofe, car populația noce.tră cămine 
fără. • Capacitatea moi ii din Hărhătcni este 
decar de 60—70 tone de făină pe zi. iar necci arul 
ar fi de Hă tone. * Stocul de făină al /fabric ii 
de plin din Petroșani este zero, faina măcinate 
zilnic intrînd direct la producerea plinii. « Stocul 
de priit cstc minim, dar în ultim le zile au tn-

-.0 de tone

Penîru ei (și nu nuisisi!) hU
Momirianii din Pa roș.- ni — < mi 101 do 

fam Iii, cit arabi criptele — au avut, pini 
la începutul de< ninliii al cincilea, o pr i- 
pn.'talc colectivă, un composm.it, in m i- 
sivul muntos Giuiii- Zănoaga r!m C impn 
lui K ag. Spun au avut d- oiire' ■. ntun, i 
prin anii ’.'iO, cind li s a propus (șlirn cu 
toții cam cc inv'mm, pe vreme > m oca, 
a propune) ca respectivul teren dc 200 ha 
r.a treacă la întovărășire, oamenii au re
le it. Un a rmenia refuz msemna p li
tiu i gimul comunist o sli laic, iar cei

care îndrăzni'.''! ă 1 ., o flr'i'i erau, in ochii 
celor cocoțați |« puter cu ajutorul Ira'.i- 
lor mai mari dt l.i răsărit, dm.m. ni de 
clam, clii dan i, ilernoii'- retr. șu .'n ' 
ș.n.m.il, < hiar d.i i mi d ■monstr.i1. ( a |' 't 
și acum), cu act, in r 'uia. ca ei ..uit p, i 
piietarii de dr:|'' ai liațului si m isis im,, 
muntos de acolo.

In mina acelui „Nil" holarit, c'i d n p! 
ro n și inoiii.'l inii de pe Val. a I’. u '• 
nilor (vale situata la t'mipu |ui le-a .i. 
propi ictarii de drept al tei. nulei au Io.'

sosească noi cantități. n l’cnhu faptul 
nu ajunț/e nu 
nici primăria.

ctsipura circul și făina. o Mă .ura de li- 
mcmărului do plini

<■ sie nccc-ara. la este aplicată la ni-

CCpUt xii 
ea piiitea 
de piinc, 
pentru a 
utilare a 
persoană 
tel de județ, datorita lipsei c/enercile de cjrru și 
făină. Așadar. nu licimți in director!

e 1 înotata nici fabric.t 
Ambele' se zbat zihi'-e

cumpărate <i< o

mal 
bani, 

tot 
Este 

i nits 
lui.

Ni 
cil. prof. Constantin Leva, direc
torul instituției. Necazuri au fost 
la acoperiș, pe unde s-au tot 
luat țigle1 dinlr-un loc pentru a 
astupa altul. Dar cea mai dificilă 
problemă este terasa dc la sediul 
nou al liceului. Nu se poate 
fcctua dccît de specialiști, nu 
de elevi care au făcut împreună 
cu zugravul, salariat al școlii, tot 
ce au putut (zugrăveli, etc). ,,Sc 
zice cî ne mai da bani Inspecto
ratul școlar jud țean, zicea cu 
domolită spe r mțâ dl. Constantin 
1/ ba. Apoi urmează să facem li
citație pentru a alege executan
tul. Pe unii i-am contai tal 
chiar au venit să v la i 
ci -i vorbă".

Zi'a le favorabile unor 1 
ck ,.c st goii tre una după 
C. Tr-.'l'1 didactic" c le care 
sint prin șiuli sint ncputincioa- 
s-, . S> a-1 aptă bani, d ir fondu
rile bugetare pentru mvâțămint 
smt cunoscute, au pornit cu slin- 
gul rin il Cili ir și in aceste 
condiții anul de lavățam'nt, care 
e <lep irte. nici mu. ir nu se ză
rești . va iinvpe deo.c'ce nu va 
ține s, ama de int r.'lochcatele 
căi care pun in evidență însăși 
colind ■r.iiia pentru ș< ala r'imu- 
IT.'.l a.

m

și 
despre

lucrări 
i a > ta, 

m ii

Alte ama nu ntc, in ziarul dc miinc. Tiberiu SI’ Vi ARU

țil ir, .ido , ln.iir .iml r,i ’n'in i • o- ■ >dur. 
a 1 o ițiilm. „â. 'i mii lae.,1 ,e • cai 'e' 
iui:-- stuie I i, avim \i o.un n. di ai 
n » in:1', i, i nl iii aiolo. .'.ii'iii stmde
nu m.ii i. itei.țimit' imi '. >t zi 'am. ri.i 
V'.iii sa i.io cina ii i c.uie < 1 ie ", pmî 
iii n o i n < n i i| ■ >i lini. ".

col.oriți loi țat Cil miiițm, de p" 1111111*',
li '.are imp, 111 i 11 ■ l'l ȘI ,inim;|ie|. ( TI I V | O
und • 'I 'i n i| j i n'.i al, ap 'i, in p;iH im
mul pi iiii i im dm l'li' ani c arc. p:n/i
a■ -i. ,i | . a i h • ,j l'Vum p e î oi
<i n 1 i iț , Lr. IU ml iui :l ta P i; • ■.

< um a ata î .;in a pășim ' - ‘ i vi ini
i iai. a' d i,u ț i ■ 1 ,r. .. i o
< ■ 1.11 1 ' ■ 1 II i '1 (L‘ ’ !
di mul 1 ui 1 i , : . ;; ■ 1 . I -: 1 1 ‘ <
1 o el li '1 ■' t.1 1un : . Im -a ir. . i i. •
i' i i. A iu', m i . ■ P r< 1. i p. • imm -

G'u orglv- Ol TEăNW

(' .'iun. e >i j ,i ;. a .. a)

monien.de
composm.it
%25c8%2599.n.m.il
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Războiul apartamentelor continuă
In 1986, cind a venit in Valea .liniai, ca 

studentă la Institutul tip Mine din Petro
șani, doamna Daniela Oproiu nu avea 
apartament. La linele anului 1987, RAGl.'L 
Petroșani încheie un contract de închirie
re (CI nr. 1373/30.09.1937) cu doamna 
Daniela Oproiu, pentru apartamentul nr. 
2 din bl. 11, str. Gen. Drag.dina (fosts llie 
Pintilie).

Timpul trece, doamna Oproiu termină 
facultatea și pornește în cautarea unui 
loc de muncă adecvat studiilor sale, lucru 
greu de găsit aici, in Vale. In atari condi
ții, fși încearcă norocul in zona de ba-tină 
și este încadrată la E>1 Rărcășc 'i — Ro-o- 
jelu (jud. Cori). P. ntru a evita naveta 
■Petroșani — Kogojelu, locuiește la pă
rinți în corn. Drăgâtești Gorj. Cil tone 
acestea, nu renunță la apartamentul dm 
Petroșani. Ba. mai mult decit atît, odată 
cu adoptarea Legii privind cumpărarea a- 
partamentelor din fondul locativ al statu
lui de către chiriași, dinsa decide să ievi- 
tn proprietară. Prin urmare, va depune 
chitanța nr 2.‘23. .din 3 fol mărie 19O2 — 
suma de 6"5fl 1,-i. renrezentind cuantumul 
de 10 la sută din contrar . ,loa-ea an.irta- 
mrn'ului. potr d orm-ed >!lor loga’e.

Cu toate acestea. P imăria Municipiu
lui Petro-anl. emite sub semnătura on >r 
domnului primar dipl inc s a m d Ghcor- 
X'h" Stoienta. o adresă către R AGCL Pe
troșani. da'ată 7 -■nri'ir 19SS. deci la do iă 
luni dună ce 'itulara d~p’in- cunn'iim.il 
pentru cumpărarea apartamentului. în 
care se spune, printre albele: .Apartamen
tul in di'cutie nu este locuit de către ti
tulara Oproiu Daniela din luna iunie 1991*.

Luciii perfect adevărat dacă vom exclude 
faptul cu in tot acest timp, în apartament 
au stat Oproiu Poliscnia (mama titularei) 
ș> nepoțica ei de 2 ani. .Dorim ca pre
zenta adresă să constituie piesă la dosarul 
pe c.irc-1 veți înainta Judecătoriei Petro
șani. în vederea rezilierii contractului" se 
mai spune in respectiva adresă. Numai că 
dorințele primarului nu sint in consens cu 
cele ale familiei Oproiu, care se deplasea
ză la București, un.ie-l contactează pe dl. 
Vaida. ministru secretar de stat, care le 
relevă faptul potrivit căruia „primarul na 
are nici o tangență cu locuințele" si le 
promite întregul sprijin, insa numai după 
pronunț ue.-i sentinței in procesul intentat 
de RAGl’L. Proces care are ioc la P tro- 
sani și se final zaază printr-o sentință 
d pvjruare a anartamentului Incriminat. 
Familia Oproiu int-m'ionează să ceară r-- 
riirsu! la forurile instanțelor superioare, 
dar nu cctc încă în posesia sent.ntei de la 
Tribunalul Petroșani.

Tatăl titularei rlomnul Gh^orghe Opro- 
iu, ne spune r.ă părerea sa esțp aceea —* 
în toată această afacere „pute ceva". mai 
ah ș acolo la „cabinetul 1 local".

Fără îndoială este trist faptul că în timp 
ce urii n-an ppartnmcn*. alții nn-l folo
sesc fina nu este însă numai a lor. Și 
vorba domnu'rii Onroiu „dacă primarul 
n arc locuințe de dat 11 oameni să con 
strniasră Da' să nu-î dea afară pe cei 
care le au“. E dr-mt că nu sint bani pen
tru construrtiile de locuințe, dar onrr si 
mal duce aminte domnul primar d« afir
mațiile sale din campania electorală ?

T. V1NTAN

Pe adresa Lipții sindicatelor miniere V alea Jiului 
Minerii întreabă :

UNDE ȘI CINE ASCUNDE CIULELE DE SALARIZARE 
LA ACTUALELE NEGOCIERI ?

Cine dă răspunsul ?

fscur tîssime^
Ziua minerului ia Vulcan

La Vulcan, Ziua Minerului din Valea Jiului nu s-a deosebit 
cu n.mic de cotidianul unei zile normale de we?k-end. Zona de 
agremi nt „Brazi", locul unde era sărbătorită de obicei această 
zi. nu a oferit, de această dată, nimic.

In schimb, ca în oricare zi de simbătă, piața a fost supraaglo
merata de tîrgoveți, bișnițari și particulari, vehiți din cele mai 
diverse colțuri ale țării. Am zărit — atît cit am putut, din puzde-i 
ria de oameni mai mult sau mai puțin gură-cască — diverse ti
puri de mașini, purtind numere de Gorj, Dolj, Bacău, Alba. Vran- 
cea, Teleorman, ba chiar și din Moscova. Produse la vînzare 7 Do 
tot felul. Vorba unui cetățean: „Ăștia o auzit că juară minerii pre— 
ma de 5090 și veniră să le-o manince...".

Singurele olcrte de rclaehe. oferite minerilor din Vulcan, s-au 
arătat duminica, atunci cind aceștia au putut opta fie pentru o zi 
cu soare pe Valea Morii, fie pentru o partidă de fotbal intre 
eternele fvale .Jin oraș, la Cupa ziarului „Zori noi".

In re't, liniște. Poate prea multă jiniște... !
libcriu VINȚAN , |

Record Ia ștrandul din Lnpeni
Buletin ecologic
In legătură cu poluarea acrul ii 

Atmosferic al Văii Jiului in se
mestrul I. Centrul de igiena pre
ventivă Petroșani (San. pid) ne 
comunică următoarele date: Față 
de concentrația maxima admi ă 
de 17 mgr/mp pe lună, pulberile 
sedimentabiie recoltate in cele 
cinci puncte de control au av it 
în lunile primului semestru ur
mătoarele concentrații maxim- 
respectiv, minime; ianuarie 14-1 
—5; februarie 108—25. martie
34—11; aprilie 106—17; mai «9— 
19; iunie 57—8.

Concentrațiile cele ™i marl au 
f--st in lunile reci ți la punctul 
situat la 0,5 km de Uzina electri
ca Paroșeni.

Bioxidul de sulf in punctele 
de recoltare continua să se men 
țină de la uzina electrică Pai o 
»«-ni și crcșa I Aeroport In mod 
cont.tant sub concentrațiile ad 
mise de 250 micrograme pe mc 
(|I>)

Nu s-a făcut
(Urmare din pag. 1)

Ceaușescu a cazul di.- tot, dar 
fineața iot n-a revenit celor care 
o revendică ți c.ire sint proprie
tarii ei de fapt. Dl. Ionel ,M.mo
țesc, nepotul batrinului Dușa, 
om ja 33 de ani. înecai ca de vreo 
doi ani sa repare ac.asta nedrep
tate. A încep jt in 1990 pr.n de
mersuri făcute in radrul CNFSN 
Vulcan Nici un rezultat. Atunci, 
la toate nivelurile, elementele e- 
manate erau ocupate de cu totul 
altceva, dar nu cu repararea u- 
nei nedreptăți evidin.e A ur
mat o adresă la Direcția Agricolă 
Deva, la Prefectura județului 
Hun doara. In to ite prezenta 
acte doveditoare (pot să spun, 
li-am văzut, duratul cu aceste 
acte e mai gi os decit „t'apitalu." 
iui Maix) rezulta clar că terenul 
revendicat a aparținut și aparți
ne de drept locuitorilor din Pa- 
roșeni și celor de pe Val< a Pa- 
roșeniului Și cu toate acestea, 
a primit doar răspunsuri in doi 
peri. „Se r< zolvă, nici o proble
mă". .Am Inc put ți acum in 
1992 — Îmi spune dl. Manolesc. 
Iarăși cu ade la Comisia de pă- 
fnînt, la Prefectură. Cred eă a- 
colo au înțepenit. Am c< rut ceva 
sciis. negru pe alb. Avem sau 
rut dreptate 7 Si ne spună: așa 
' •' a a și să știm si noi o trea
bă !... In acest an, am in erc.it 
lin compromis, adie i să ne d< a o 
jumăta’e de munte nouă. c< lor 
rin la Paroșeni și de pe Vaba P.i- 
roz<n,lur. După multe piotoleme,

Zilele caniculare de la sfîrșitul 
sapuiminii trecute au atras spre 
bazinele de înot ațe ștrandului 
.Preparatorul" Luțieni un nimu.r 
record de tineri.

După cum ne spunea dl. Con
stantin Aștelean, responsabilul 
acestei tradiționale baze de agre
ment și destindere, atît simbătă 
cit ți duminică, ștrandul a avut 
peste 1900 de oaspeți, mai ales 
copii ți tineri. Adevărul e 
aglomerație ca in aceste două 
zile n-a mai as ut ștrandul in a-

cest an. Pe plajă n-ai mai găsit 
un metru pătrat liber, iar in ba
zine, mai ales în cel al copiilor, 
amatoi ii de zbenguiala in apă 
s-au strîns ca... sarmalele.

O precizare: musafirii ștran
dului n au fost numai din Lu- 
peni, ei din toată Valea Jiului. 
Paiat că gospodarii celorlalte 
ștranduri din municipiu râmi» 
„reci" față de mulțimea care în 
zilele toride caută febril racuareâ 
ștrandurilor. (I.D.) ------  - -

rrî 
O m 
ȚC
F

> 
TJ 
H
C

n

încă dreptate
am primit 24 ha. p nlru circa 
GuO de oi, iar restul a ramas p1 li
tru cei de la Urb ani. P'.na in 
II efectivul de anim.de tia di 

blu sau chiar triplu, iar cei de la 
Uricaui aveau munții lor pe care 
li au și astazi și puteau face față, 
cind 
este 
din Uricani ți de alte 
străin" 7 O parte din munții lor 
îi incliii iază altor oieri din țară, 
iar noi. proprietarii de drept, am 
ajuns cerșetori din munte in 
munte".

Mari speranțe și-au pus peten 
actualul primar a) Vulca- 
dl Ovidiu A vi amesrti, n.is- 
crescut în l’aro eni. Șl 
aloi est" în tema cu toată 

.Gruia 
venit 

Sil -1 
r.î s- 
pri - 

diligentele 
că

< feeli'. ul de oi este a a cum 
De ce are nevoie primăr a 

pășuni

matie.i din „cazul 
Nu <i dată au

tii în 
nului, 
cut si 
dumn 
probb
—Znno.iga" 
oamenii la d;n' ul in birou 
întrebe dară a venit vr< un 
puns. Mi-a spus și mie ca 
măria a făcut toate <’......
necesare către Prefectură si 
acum dumnealor sint în aștepta
rea răspunsului. Pe moment, de- 
acolo n-a emanat nimic. Oamenii 

re- 
sînt 
ni 1 

în

sp< ră ca acosta să sosească 
pede, că ți-asa treburile 
destul do încibitc Nu vor 
să-i lase pe alții să 
situa’ia lor. ari.că să 
țiini pentru oi. d.ir 
cum n perpetueiză 
Unr as*a în numele 
strămo ilor dintre c: 
fost îngropați chiar în acel 
mint pe oare an vb tnit.

Glicorghe OLTBANU

ajungă
cer c.i'.ră p~i- 
nici să vadă 
nedreptatea 

mo ilor 
•r,- un i

ți 
au 

p'i-

Oialug cu nea... 
„fițuică"

Ne scrie domnul Uirtic C. dm 
Petroșani. Așa l-o li clicmmd 7 
Pe un Uni ichcmenl, dur, dum- 
n ulm in< < .ir< a s.i f.u a ți cu noi 
prop janda in faio.irca unui a 
numit cult, pe cure nu-l numește 
direct. Și iți pernuie sa afirme: 
.Sinii in un popor care ne am 
nu-cut din pacat. nicidecum creș
tini După care trece, din
milă credinească tipic .poeflitu", 
la Lh steme. Scrisoarea atacă a- 
poi cu ferocitate, credința orto
doxa „( 'eea ce se *l>iine m< rril 
la U levizoare ți in presă se spune 
deapre crinii și lot felul de fapte 
mir-ave care pune in dilema 
mm'iiiri a creștinilor ortodocși “ 
Am respe tat întru totul litera 
ssiisoiii Comentarii ? Aida de. 
să fim seiio.i. N< n< a „Ihrtie" al 
nostru trebuie su fie tar»- de hir- 
tie daca poate scrie asemenea 
bazaconii. Ma rog. r treaba lui. 
„Hirtia" poate fi ți igienica. Foi
ta scrisoarea nu-i di-rit o înșirui
re a vedeniilor unei minți bol
nave. Saraeul om 1 Agresivita e 
mascatu sub forma a«a /..sei lupta 
pentru adevăr. Nmi a „foită" ar 
mai treimi să citească istore, 
religie, filozofic, ei deschidă o- 
chii ți urechile. Anacronicii] In
divid — ii scuz. i>ravele greșeli 
gramaticale și apartenența la 
grupul psibopaților — a scos pi
xul. Dă-i să curgă pa' tă. La ce 
•.în dc viperă ai supt singe ro
mânesc, I ăi... „fițuică" vîndută 
străinilor 7

Horațiu ALEXANDRESCU

Divertisment de calitate
Speram ca noul bar de noapte des< bis la Petroșani, inii unilJ 

din saloanele restaurantului „Jiui" sa nu aiba soarta celorlalte și 
su-și păstreze standardul de calitate cu care a pornit la drum. 
In'.r-o ambianță plăcută, intimii, barul oferă programe de diver
tisment — coregrafie specifică unui club dc noapte, momente ve
sele, audiții muzicale de ultimă ora prezentate cu har ți compe
tență — o „nocturna" cu cei le calități artistice. Jdeca aparțmfl 
deopotrivă Societății muzicale „Acustic" și conducerii re*laurantl> 
lui „Jiul", care dorește să revină pe un loc de frunte, in comei ț>11 
Vuii. Programul de divertisment, repetam, a fost astfel conrxip'Jt 
incit a satisfaci! toate gusturile, sa fie pe placul tuturor. Cum ț| 
oTerta dc preparate culinare și băuturi este la inălțime. se par® 
ca liarul constituie o reușita. Au mai fost încercări in Petroșani, 
care, după un început bun, au dat înapoi. Sperăm sa nu fie ți 
acum la fel. 1 n oraș civilizat arc nevoie și de o astfel de unJa'o 
cu pro;;, am dc diverlism< nf, Îndeosebi pentru sfirșituiile de săp- 
lam-iiia. (Al. J1 ) ... . —»®l

In mijlocul tîrgului
Ti inlr-o decizie m.u veche a Con" iliului Primai iei din Vul

can, țugui tradițional dc simbătă, al meșteșugarilor și particulari
lor, a fost mulat in spatele pieței agro.iJimentare. Desigur, pinâ 
aici ideca nu poale fi decit lăudabilă.

Cu toate acestea, și acest loc are un punct nevralgic, un .nod 
in pupiirâ‘, dacă vreți. Care? Existența, chiar in inima tirgultii, a 
containerelor dc gunoi care deservesc piața și magazinele ali
ni ntarc aferente. Desigur, utilitatea lor este incontestabilă, liră 
amplasamentul este total nepotrivit, datorită emanațiilor răspin- 
diie de subiecții incriminați. Oare nu se poale găsi un loc mai 
potrivit pi nlru amplasarea containerelor dc gunoi din piața? (I'.V.)

Start în ciclocrosul Jiuhii
Simb.ilă, coiiloirn programu

lui, la ura 1(1, pe platoul Școlii 
sportive l’< troș.ini, s-a dat startul 
ciclocrosului Jiului, organizat de 
Monlan-i iubul .Floarea Reginei" 
Valea Jiului. Dețl invitația orga
nizatorilor a fost lansata la timp, 
la start nu s-au aliniat, din pă
cate, <le<il 9 cicloturi-li, r, pre- 
zentanți ai cercului de turism al
pin „Amicii Pal inguliii" Petro
șani ți „Orizont" l’clrila, in li lin

te cu inimoșii lor anim.,lori 
Viorcl Stroie ți Rudolf Schink.

După ce vor străbate un traseu 
lung dar de o rară frumusețe I 
Cimpu.șel — Bailp Hcrciilanc — 
Dr. 'I r. Sevcrin — Calafat — Be
cii et — Craiova — Tg. Jiu — ci- 
i lotm Ișlii vor sosi la Petroșani 
duminica după amiază, la ora 16.
l’ină alunii, să le urăm timp 

frumos in «onlinuare și drUJH 
bun I (l.D )

anim.de
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Ediția a doua

■ După două ziîe de întreceri. Cupa 
ziarului „Zori noi” la fotbal își dovedește 
— încă o dată — utilitatea.

H Toate echipele participante și-au 
rulat loturile in întregime.

H Antrenorii și au putut da seama 
de nivelul de pregătire al fiecărui jucător.

■ Dincolo de indîrjirile din teren, 
fotbaliștii din Valea Jiului s-au putut

intîlni „în direct” și pe gazon, nu numai 
la o bere.

H Competiția a mai lămurit și unele 
transferuri sau schimburi de jucători (le 
vom comunica la timpul potrivit).

S Și am mai reușit ceva : să retrezim 
în sufletele suporterilor dragostea pentru 
fotbal și „apetitul” pentru stadion.

■ Cele două devize ale Cupei ziarului 
„Zori noi” la fotbal au fost : „Fotbaliști 
din Valea Jiului, pregătiți-vă !“ și „Su
porteri din Valea Jiului, uniți-vă !“.

■ Astăzi, finalele.

„FILMUL" MECIURILOR DE LUNI
Jiul cîștigă greu

JIUL PETROȘANI — A. S. PAROȘENI 2—1 
-0). Așteptat cu real interes, meciul de fotbal 
atre Jiul și A. S. Paroșeni a mulțumit pe de
țin spectatorii prez- nți in tribuna. A fost un 

meci spectaculos, in care fazde de fotbal de ca
blate au smuls tribunei, in totalitate de partea 
faro-șeniului, repetate aplauze. Deși mulțt im- 
patimiți ai fotbalului au crezut că A. S. Pa
roșeni va fi o prada ușoară pentru J.ul. nu a 
fost deloc așa. Meciul — o reeditare a finalei 
de anii trecut, in care Jiul a ciștigat la II m —, 
a fost echilibrat pe aproape tot parcursul, A S. 
•Paroșeni dorind cu ardoare victoria, care, cu- 
mn a ta cu punctul obținut in pr.mul meci ar fi 
adus-o cel puțin in finala mică. Calculele insă 
n-au ieșit și Paroșeniul a trebuit pina ia urmă 
sa cedeze in fața unui adversar, Jiul, care nu 
s a lasat deloc intimidat de dlrzenia și dăruirea 
pdor din Earo;eni.

fa.ă cum s-a desfigurat acesx meci. Primele 
anule ale paitidei aparțin Jiului, care ataca 

«n tromba, avind in Stancic, Radu, Stoica. 8.an
ca și Cristea un cvailet periculos pentru apăra
rea Paroșen.uiui. Ocaziile se succed la poarta 
lut Oprlța, in mare formă, dar apararea Paro- 
șeniului, în care au excelat lspir, Dodenciu și 
< ioara, reușește sa Iaca față și tabela de mar- 
c.ij rămine multă vreme imaculată. Jocul se 
echilibrează și Paroșeniul cu atacul sau de lup- 

ri, Dinu. Ciglencan, Gavrduț, Matula și 
>.-astant.nescu, atacă mai mult. Ghițan are pri
mele emoții la șuturile lui Gawiluț. Insă bit 
atit de adevărat e și făptui va apSraiea Jiului 

rost mereu la post. Spre finalul primei re- 
pii/.e (min. 43), după o frumoasa eurra a Iul 
Crisb a, StO'ea il executa pe Opriți și la pauza 
iste 1—o pentru Jiul.

Urmeaza o a doua repriză, mult mai bună 
d» it prima, in care remarcam evol iția bună a 
lui Hon '.el și a linărului Frumoca. Alaiuri le 
(ordacbe au cr'at frumoase faze de poartă Pa- 
ro.eniul iese la ioc și dttpii multe ratări Ciglc- 
m an înscrie cu un șut frumos <Jin marginea 
careului egalind situația. Jiu) revine, llenzel 
p.rtrunde in dribling, ajunge la marginea lui 16 
și cu un șut bine plasat, prinde colțul lung. 
Jiul cîștigă cu 2—1. An arbitrat bine Pe re 
■Pripa la cenți u, Gbeurghiță Ghcorghe și Vasile 
Trifoi Ia .inie.

FIFTf -
FiFTI...

MINERUL LUPENI — MINERUL ANINOASA 
1—1 (0—1). Previziunile optimiste ale lui Emil 
Dobrescu par să aibă o bază temeinică. Luni, 
la Uricani, echipa de la Aninoasa a întilnit pu
ternica formație a minerilor din Lupeni, antre
nată de Pică Rus și Lixandru.

Prima repriză s a desfășurat sub semnul e- 
chilibrului. S-a ratat mult, mai ales prin Mo- 
dreanu, Chircă și Berbece (Minerul Aninoasa) și 
Neiconi, Bărnețiu și Păuna (Minerul Lupen'). 
Finalul de repriză l-a găsit pe aninoseni la cîrma 
Jocului, ambiția lor dindu-le cîștig de cauză !n 
fața experienței adversarilor.

După citeva contraatacuri succesive la poarta 
echipei din Lupen), tn mln. 35 la o lovitură de 
colț executată de Chifu, tinărul Fătu (un „făt* 
călit în focurile Cătunului) se înalță spectacu
los și înscrie un gol de toată frumusețea. I—0 
pentru Aninoasa și, din tribune, un mucalit pre
vedea că Minei ul Uricani va avea zile grele cu 
elevii lui Emil Dobrescu.

După pauză, Jocul s-a mai echilibrat, orgo
liul celor din I.ilpeni se reliezește. Se joacă 
frumos și datorită prestației bune a brigăzii de 
ârliiti i, avindu 1 la centru pe Lixandru. Dar. 
Cind balonul nu vrea să intre „in ațe", nu vrea 
și g.d.l.

Doar in min. B9, „nărăvașul* Neiconj reușește 
egalarca, inlr-un meci di osebit de frumos, des
fășurat in deplin fair-play.

Orii im, pentru perioada de pregătiii, au cî.Ș- 
tigat ambele echipe. (MB).

AMESTECATE
H Înainte și pe parcursul des

fășurării întrecerilor, ne-am bucu
rat de un real sprijin din partea 
unor gazde nemaipomenite. Este 
vorba despre directorii m.neHr 
Uricani și Vulcan — domnii Stoi
ca și Drumuș — de primăriile și 
polițiile celor două orașe in care 
s-au desfășurat întrecerile. Mul
țumim I

Q De asemenea, am primit a- 
jutor de la conducerea clubului 
„Jiul", care ne-a pus Ia dispozi
ție stadionul pentru finale.

■ Trei patroni mai puțin zgîr- 
ciți ne-au sprijinit material. Este 
vorba despre domnii Relu Căpâ- 
țînă, Nicu Popescu și Pavel Hal- 
ducsi. Mulțumim și succes in a- 
faceri I _  « _

■ O prezență inedită în ca
drul competiției au constituit-o te
tele de la Colegiul de arbitri. Dacă 
despre arbitri se spune că sint 
„cavalerii fluierului", fetele pot 
fi numite „domnițele fanionului*. 
Ele se numesc Cristina Ciulavu, 
Angela Vișan, Adela Florescu și 
Magdalena Brînză. Sus fanionul, 
fetelor I

■ De mare trecere s-au bucu
rat programele Cupei. Ele cu
prind toate întî 1 nirile din tuni 
campionatului diviziei naționale, 
diviziei A, seria a Il-a și diviziei 
B, seria a 11-a, in cadrul căreia 
evoluează trei echipe din Valea 
Jiului : Minerul Uricani, Minerul 
Lupeni și A. S. Paroșeni. Puteau 
ti patru...

■ Colaboratorul nostru de la 
TV Deva, Gigi Duță. a filmat cu 
o cameră video principalele mo
mente ale desfășurării întreceri
lor. Sîmbătâ noaptea, colegii de

la TV Deva ne-au promis spa
țiu pentru un reportaj de la 
Cupa ziarului „Zori noi“ la fot
bal. Imagini de la competiție pol 
fi urmărite și la programele vi
deo prin cablu, transmise în car
tierul Petroșani-Nord. Sîntei« 
tari, am ajuns la televiziune 1

■ Printre cele mal populare 
apariții și la această competiție* 
este și rămine maseorul Grarql 
(zis Jiga). Are o geantă diploma! 
pe care scrie „Boss*. Altă viață.„

■ Nelipsit de la întreceri. dL 
ing. Cornel Cărare (observator fe
deral. alături de dL CotormanlJ 
are o părere bună despre com
petiție. După cum il cunoaștem, 
dînsul nu minte...

* • —
■ In următoarele numere ale 

ziarului — relatări și imagini de 
la finale.

Dara toata lumea a fost ouct> 
roasă în a ne da sprijin in ori 
ganizare, am întilnit și un. . antl« 
exemplar. Este vorba despre >• 
anume „nu știu cine*, care, de 
citeva zile se dă „director de comr 
plex* la stadionul Uricani

Tipul e obraznic și ne-a certai 
foarte tare, fiindcă am Îndrăznii 
să folosim un scaun Ia poarta 
stadionului. Intrucît nimeni r>u-l 
prea recunoaște pe la stadion, ti 
propunem d-lui director Stoica 
(un prieten statornic a) ziarului), 
să-1 trimită pe băiețică in min.1v- 
Poate îi vine mintea la cap I ,*

Calculele hîrtiei
După primele două zile ale întrecerilor, „calculele hîrtiei* nu 

indica nimic clar. Deci, în seria Uricani, Minerul din localitate a- 
vea doua puni le și golaveraj 1—0. Minerul Lupeni, avea un punot, 
golaveraj negativ 1—2, iar Minerul Aninoasa un punct, golave-> 
raj 1—1. In funcție de rezultatul meciului Minerul Aninoasa — 
Minerul Uricani, desfășurat iei , se aleg finalistele.

La Vulcan, Jiul avea ieri, la închiderea ediției, doua puncte 
golaveraj 2—1, A. S. Paroșeni un pumt. golaveraj negativ 3—1. 
iar Minerul Vulcan un punct, golaveraj 2—2. Aseară s-a juca! 
Minerul Vulcan — Jiul. In dimineața aceasta veți citi pe atișc 
participantele la finale.

-—.. - In elita mondială a gimnasticii
Nu slut un cunoscutator m ale 

spoitului, dar asta 'nu-mi crcea- 
pi nici umbră dc complex de 

.1. rioi itate ca să fiu un piivi- 
lor, prin.re milioane, chiar rui- 
tiuidc, cum se spune, de suflete, 
• are urmărește diverși le probe 
«a Jocurilor Olimpice de ;a Ilar
ii luna. Pasionant și spectaculos, 
concursul de gimnastică, dc marți 
seara, apoi de joi, a fost o lupta 
strinrâ in'.re gimnastele din Co
munitatea Statelor lndepcnd> iile, 
Statele Unite și România, urmă
rind, cu sufletul la gură, evolu
țiile la cele patru aparate. Pe la 
miezul nopții am răsuflat ușurat 
ca gimnastele noastre <jU smuls 
americancelor medalia de argint 
In ceea ce mă privește socotesc 
ca este o chestiune de talent >i 
muncă, dar și de mîndrie națio
nală să se demonstrezi’ lumii 
ca gimnastica aitislică, feminina

român, asca a atins un nivil de 
perfecțiune chiar și Iară Be a 
Karoly. Arc meritele sale, desi
gur, altminteri nu intrau ameri
cancele in elita acestui sport. J)r 
17 ani de cind Nurlia C'omaneci 
urca meteoric pe firmamentul 
gimnasticii, acest -port plin le 
grație și distimție s-a schimbat, 
evolmnd cairo perfecțiunea artis
tica. Și acest loc in elita gimnas
ticii se păstrează, deoarece copii 
dotați sint in aceasta țară.

Fiecare ramură sportivă presu
pune, pentru a se ajunge în sfe
rele înaltei performanțe, o înde
lungată și, adeseori, chinuitoare 
pregătire în care se înving nu 
doar bariere fizice ci și psiholo
gico. Așa este în fotbal .și atle
tism, natațio și canotaj, han Ibal, 
box tir. haltere, lupte și mai știu 
eu care.

Numai în gimnastică s a croat 
o situație cu totul deosebita: in

vremi- ce vii ta sportivilor a
eoborit către anii copilăriei, a
crescut gradul de perfecțiune 
cerut nu de arbitre, athscori pâr

tii olari ca d< ar oameni sint. nu? 
— ci de nivilul competițiilor Di
ferențierile dinți e echipe sint. 
infinitezimali

Nieicind nu mi-a plăcut să le 
vad cvojiiiu.l pe acea turn.. (< â- 
jcia rai i s a zis chiar înlimplu-

tor „puntea suspinoJm"), dosi 
este aparatul ca'e departajează 
— afirmă și infitmă, precum s a 
și va ut — curajul, grația, sigu
ranța in volulc|c de pc acei 
vreo 10 cm lățime cit are bîrna, 
deși c(l n-am mai văzut cam de 
mult o astfel de bîrna. Lupta in 
gimnastica se duce cu zimbete 
serafice ca și cum ne ar spune: 
„Uite dom'Je, ce simplu șl chiar 
jil.iriit este l“. Toată această 
muncă tensionată, tenace și, de
sigur, epuizantă, a gimnastelor 
noastre, care duo o viață sporti
va severă, poate fără bucurii ale 
copilăriei tind se poftește șl se 
mănîncă iară probleme dulciuri, 
ce ni lc oferă cu alita generozi
tate tot felul de tarabe și bull- 
curi, este nu pentru gloria perso
nală, ci pentru culorile țării care 
se în.dță acum la Barcelona mal 
înainte la Paris, Tokio sau pe 
alte meridiane și paralele.

Intr-o vreme, cu destui ani 1* 
urma, cu toții eram enluzi.estnati 
dc tenisul de cimp, priveam vrjjț’ 
jiți cit de inspirat și romantic 
flie Nastase iar Ion Țiriao ave# 
alt stil, rațional, exact. A apăittf' 
o mișcare mai largă in practica^ 
rea acestui sport, ceea ce era 
este foarte bine, numai că tcn-M- 
meni de talia lor nu au mai apW 
rut. Numai gimnastica feminină^ 
competitivă pe plan internațional^ 
a făcut școală de bună calitate, ?,

De doi ani și mai bine sute dej 
mii dc compatrioți an migrat spreC 
alte zări, in țări din care se ere# 
dea că izvorăște numai lapte și 
miere, Irâind din expediente.

De aceea este cu atit mai re
confortant să vezi tinerele noasi 
tre gimnaste, dar și alți sportiv* 
care demon .trează lumii întregi 
energiile și forțele creatoare altl 
românilor. fi

(liberii! SPATARUț ,i
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PUBLICITATE
Societatea Comercială 
General TRANS S. A. 

Petroșani
(fosta I.T.A.) 

ANUNȚĂ.’ 
în fiecare vineri din luna august 1992 au loc 

LICITAȚII 
la sediul societății, din str. Livezeni nr. 12, pentru 

vînzarea unor mijloace de transport a căror listă poate fi 
consultată la unitate. (Fact. 768)

Circuit financiar
GARANT

de ajutor social
Singurul care vă înmulțește economiile de șase ori:

DEPUI PRIMEȘTI

5 000 30 000

10 000 60 000

Pentru relații suplimentare și înscrieri, vă așteptăm 
la sediul nostru din Petrila, str. Minei 10/38.

ÎNCREDERE CIȘTIG (3749)

HOROSCOPi

I
I
I

LEU
(23 iulie — 22 august)

Lansați-vă în afacere pc con 
propriu, nu vă bizuiți pe alții l

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Cheltuieli suplimentaro justifi 
cate de starea sănătății unu 
membru al familiei.

< BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie

O amenințare voalată la adresi 
bugetului familial vine de de 
parte...

U*
cerul 

19-lea

aniversare
DRAGA Seby, cînd pe 

senin prinzi cel de-al 
trandafir, mama Dora, tata Ghi- 
ță, frații Lucy, Glaudiu, Florin, 
cumnata Glaudia, verișorii Alin, 
Marceluș și prietenii Mihai, Ro
me și Gristi iți urează multă 
sănătate, bucurie, tot ce cuprin
de cuvîntul fericire și tradițio
nalul „La mulți ani!“. (3770)

VINZARI

| VIND URGENT și foarte 
convenabil garsonieră mobi
lată lux cu tot ce trebuie unei 
familii și cu cheia în mină, 
ocupabilă imediat — zonă pi
torească, spațiu verde, ctc. 
Oraș Petrila, str. Al. Sabia, 
bloc 15 D, sc. 1, et. 1, ap, 6. 
Informații 513925. (3773)

i I »

<1 
*

VIND Dacia 1 310 (fabricație 
3990). Telefon 545309, sau 565130.

VIND Playcr nou, sau Recor-, 
der folosit, preț convenabil. Pe
trila, bloc 110, ap. 37. (3745).

V1ND casă, curte și grădină Pe
troșani, str. Lunca, nr. 10, infor
mații, Deva, telefon 95/627006.

VIND contract apartament pro
prietate personală, ultracentral, e- 
taj IX, sau schimb cu similar 
Cluj. Telefon 543334. (3750).

VIND casă cu grădină și garaj 
Vulcan str. Pinului 61 B. (3780)

VIND Oltcit, 2 ani, bună stare 
funcționare și piese schimb, preț 
convenabil, Cimpa, str. Valea 
Gimpii nr. 42, Ardelean Nicolae.

VIND Volkswagen Golf cu 
piese : punte, motor, planetare și 
alte anexe sau schimb cu Dacia, 
str. Împăratul Traian nr. 24 
(colonie). (3767)

VIND casă și Dacia 1300, stare 
funcționare, preț negociabil 
(300 000 lei) str. 
Telefon 545826.

VÎND spațiu 
najat, cap linie 
1 300 «tu motor 
negociabile. 
„Zanetti", 
telefon 550218, după ora 20. (3752)

Deva, telefon 93/627006.

preț
Gh. Barițiu, 22. 
(37C8)
comercial, ame-
Pctrila și Dacia 

rezervă. Prețuri 
Relații : Magazin 

cap linie Petrila, sau

VIND garsonieră confort I car
tier Dacia — Deva, Telefon 
615569. (3776)

VIND vilă, curte, piscină, gră- 
dină, teren arabil. Pui, telefon I 
160. (3769)
VIND autobasculantă SRD 5,5 î 

tone, perfectă stare funcționare. V 
Telefon 929/43096, Tg. Jiu. |

V1ND două semicursiere rusești, | 
stare perfectă, preț convenabil, . 
Lupeni, telefon 560282, între o-1 
rele 12—18. (3758).

VIND Dacia 1 310, caroserie și E 
motor, noi. Vasile Roaită 5/43. «

VÎND apartament două camere S 
Petroșani, Republicii 59/22, etaj t 
II. (3759). ' «

VÎND Dacia 1 300, demontată fi 
cu piese noi, plus o caroserie, și ' 
apartament două camere deco- I 
mandate. Telefon 542867, între o- H 
rele 18—22. (3756).

V1ND microbuz Fiat, 8 locuri, 
motor 850, stare excepțională, TV 
alb-negru în garanție, mobilă hol, 
frigider, Anton Pann 39, Petro
șani. (3761).

VIND mese și scaune tip „Bo- 
nantza*1. Telefon 42632, după ora
17. (3757).

CEDEZ 
frigider și 
Republicii,
18. (3739).

CEDEZ apartament trei came- 
re Petroșani, str. Păcii, bloc 1, ap. |

(3741).’ 'II
SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră confort I •> 
Petroșani-Nord, str. Intrarea E- îi 
roilor bloc 1, ap. 35 cu casă co- . 
lonie. (3777)

SCHIMB garsonieră confort I, 
Vulcan, str Republicii 23 A, bloc u 
105, ap. 96 cu apartament 2—3 
cămcre. (3781) |

DECESE I

î
garsonieră mobilată, I 
aragaz, Petrila. str. | 
bloc 103 A, et. IV, ap., •

2.

MII UE MULȚUMIRI celor 
ce au fost alături dc familia 
îndoliată prin pierderea celei 
care a fost

BALAN ANIȚA (ANI) 
OdiJincască-se în pace !

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie

Propunerile dv. au efect desta 
bilizator.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie

Dacă ați luat o hotărîre, nu in 
tîrziați s-o puneți în aplicare 1

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Frămîntărilc cu substrat p, c'i 
niar depășesc în intensitate sa 
tisfacția unei reușite în plan so 
cial.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Sînteți centrul atenției tulur i 
și reușiți să lăsați o impresii 
foarte bună.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie) 

Evitați stridențele vestimentare
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie) 
Acceptați numai invitația eclu 

care vine rar.
TAUR

(21 aprilie — 20 mai)
Mare sărbătoare, stropită di 

belșug cu zeamă dc ]emn strîmb.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Copilul este mărul discordiei > 
tot el salvează situația.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Entuziasmul dv. e molipsitul 
iar răspunderea apasă pc umor 
dv.

MIERCURI, 5 AUGUST

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

10,0(5 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial.

Marc și Sophie. 
Episodul L

11.30 Ora de muzică.
12,00 J.O. ’92.

— Hipism (dresaj indivi
dual — finala).
— Tenis de m;vă (finală 
— individual feminin).

J 1,15 Actualități. Meteo.
15,35 Prcuniversitaria.
16,00. Festivalul internațional de 

muzică corală Pitești, ‘92.
16.20 Arte vizuale.
16,50 Tragerea Pronocxprcs.
17,00 Actualități.
17,05 15, 13, 17, 18.
■17,30 Muzica pentru toți.
17,45 J.O. '92.

-— Buletin Olimpic.
18,00 Studioul electoral.

.18,10 Simpozion.
>19,45 Desene animate,
410,00 Actualități.
îo,30 Film serial.

Ilcmingv. ay. 
Episodul 2.

21,25 J.O. '02.
— Atletism.

—- Scrimă (floretă masculin)
23.00 Universul cunoașterii.

' 2’1 30 Actualități, 
’i-î.' ' J.O. '92.

— Rezumatul zilei.

PROGRAMUL TV. - 5-9 AUGUST
JOI, G AUGUST

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

Iu,00 Actualități.
10,20 Calendarul zilei.
10.30 Transmisiunea directă a 

slujbei religioaso „Schim-
•, barca la față” dc la mă

năstirea „Antini”.
11,55 J.O. ‘92.

— Tenis de masă (indivi
dual masculin).

13.31 Actualități. Meteo,
I ’ J.O. '92.

— Box (semifinale). 
— înot sincron.

17,00 Actualități.
17,03 J.O. '92.

— Înot sincron.
17,13 Tele-discul muzicii popu

lare.
18,00 Studioul electoral.
18/10 Studioul economic.
19,10 Desene animate.
19,25 J.O. '02.

— Atletism.
20,30 Actualități.

— Bulei in olimpic.
21,03 J.O. ’<)?.

— Aticii-.m.
23,00 1 lim serial.

Dallas,

Episodul 151.
23,50 Actualități.
21,00 J.O. ‘92. 

—'Rezumatul zilei.
\ INERI, 7 AUGUST

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

10,00 Actualități. Meteo.
10,10 J.O. '92.

— Gaiac-canoe (finale).
— Atletism (50 iun marș) 

13,00 Mondo-muzica.
13,25 Actualități. Meteo.
13,55 J.O. '92.

— Box (semifinale).
— Tenis (finala femei)

17,ou Tragerea Loto.
17,11) Actualități.
17.13 Emisiunea in limba ger

mană,
18,15 Studioul electoral.

■ De dragoste .și dor.
Desene animale.

20,00 Actualități.
Film serial.
Destinul familiei Iloward, 
Episodul 33.
J.O. '92. Atletism.

23,00 Actualități.
23.13 Top 10.
24,ui. J.O. '92.

— Rezumatul zilei.

SIMBATA, 8 AUGUST

9,00 Bună dimineața !
9,50 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități. Meteo.
10.10 Ecran dc vacanța.
10.40 J.O. '92.

— Box.
—- Caiac canoe.

11,00 Actualități.
14.10 7x7.
14.40 Reflecții rutiere.
11.50 Ecran de vacanță.
15.15 Regalul așilor.
15.50 Magazin cinematografic.
16.50 Al doilea război mondial.
17.15 Vedete in recital.
17.30 Mapamond.
18,00 J.O. '92.

— Handbal (finala mascu
lină).
— Gimnastică ritmică.

19.30 Film serial.
Tu in Peaks
(Episodul 12).

Actualități.
20.51 J.O. '92.

— Buletin Olimpic.
— Atletism.

23.15 Caseta cu surprize.
23,50 J.O. '92.

— Baschet (finala mascu
lină — repriza a II a).

0,30 Film artistic. 
Revenirea. 
(SUA, 1980)

DUMINICA, 9 AUGUST

8.30 Bună dimineața !
9.30 Ecran dc vacanță.

— Eram. Episodul 8. 
10,45 Actualități.
10.55 J.O. '92.

— Box (finale)
13.55 Actualități.
14,05 Viața satului.
14.35 J.O. '92.

— Hipism (sărituri p -1 
obstacole — finala).

16.20 Desene animate.
16.35 Studioul șlagărelor.
17,00 Atlas.
17.20 Vedete în recital.
17,40 Film serial.

Dallas. (Episodul 152).
18.30 J.O. '92.

— Polo (finala).
— Maraton.

20,00 Actualități,
20.35 J.O. '92.

— Maraton (bărbați)
20,43 Film artistic. _ -

Casa de Ia țară.
(Franța, 1969)

22,15 J.O. '92.
— Finala cursei de m 
raion (înregistarare).

22.30 Actualități.
22,33. J.O. '92. Ceremonia de i 

chiderc.
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