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Mircea BUJORESCU

Se d’u bute'ii
Liga pensionarilor minieri

lca Jiului — Petroșani anunță 
ini-mbri: sare au plătii contrava
loarea Luteiiiîor de aragaz să se 
prezin‘0 mi •rctlri, 17 februarie, la 
ora 11,30, l.i (a,., de culiură. 
pentru a organiza distribuirea 
pc localități.

CFR-ul 
aproape de 
perfecțiune
Numai în primele opt zile din 

luna aceasta, aflam de la dl. 
ing. Victor Iloiit, .șeful Regulato
rului Circulație — Mișcare din 
Petroșani, au fo‘t transportate 
32. 6 vagoane cu 92 mii tone de 
cărbune. La CET Paroșeni s-au 
trimis 13120 tone iar la CET Min
tia 35506 tone cărbune energe
tic. Spre Galați, CalăraJ. Câlan 
și Hunedoara au plecat 2675 va
goane, adică 17052 tone cărbune 
cocsifii abil. Un număr de 17B 
vagoane (5095 tone) cu cărbune 
pentru populația din țară, mai 
mult cu o mie tone in compara
ție cu programul RA11 Petro

șani.
Am aflat că regularitatea tre

nării t a fost de 99,7 la sută, a- 
dică aproape de perfecțiune, vi
teza comercială sporind cu 5.9 șl 
fiind transportate 95 661 tone. In 
acest interval de opt zile RCM 
Petroșani a asigurat „ferestre" 

(intervale Ia circulația pentru 
lucrările d” verificare și între
ținere a căii ferata, liniilor de 
contact și instalațiilor electrice). 
Totodată s-au trimis vagoane 
pentru diverse reparații efectua
te de echipe specializate de la 
Iscroni și I upeni.

Doar un s ngur tren de călă
tori, cel din Petro;ani la 
Cr nova, nu are condiții de con
fort (lumina și căldură), răs
punzători fiind cei de la Craio- 
va. cărora le aparține garnitura.

Cu astfel de date concrete se 
pregătesc ceferiștii să-și intîm- 
pine apropiata zi consacrată lor 
de istofie.

Tiberiu SPATARU

I acrima îndoielii
V 0 T U L C A

intre ridicare din umeri și trimiterea la... plimbare

JOC Cetățeanul rămîne cu necazurile lui
Mascarada electorală u como

ri.sinului este cunoscută. In a- 
legeri participa un singur pâr
tia; in circumscripție, un singur 
candidat. Frica de a nu intra 
în colimatorul Puterii ii lacea 
pe oameni sa vina la vot. Pen
tru cei aosenți vot.- i memorii 
comisiei. Deși numărătoarea 
voturilor nu era terminata, re
zultatele se trimil.au la județ. 
Totul era o comedie tristă, in 
urma careia candidatul unic al 
partidului unic ic?ea învingă
tor cu un procentaj apropiat de 
puritatea cuprului electrolitici 
V9.9 la suta.

Desigur, un asemenea joo 
m.ncinos nu putea laic cinste 
unor oameni adulțl. Cu toate a- 
ce.lea, unii primari comuniști 
au dovedit că au mai mulia min
te devii urmașii lor, extrași din 
complicatul malaxor ai al ’g ri- 
ior libere. Cauz- le sint multiple. 
AiCșii comuniști erau marione
tele unui partid care pretindea 
ca stapinește întreaga sullaro 
a țarii. Al;-,ii de aslazi sint, in 
majoritatea cazurilor, produsul 
blazării .și spiritului șugubăț al 
românului, obișnuit să ia lotul 
in bășcălie. O ni are vină au și 
partidele politice, care, inșclînd 
Încrederea alegătorilor înscriu 
pe liste candidați de proastă ca
litate.

Cei mai nmlți alegatori 
vin la urne pentru a îndeplini o 
formalitate, pentru a primi o 
ștampilă pe buletin. Comunis
mul i-a Învățat cu alegerile sînl 

un joc. Alegatorul nu crede in 
importanța votului sau, pe care 
il vede pierdut printre milioane 
de voturi. Apoi, alegătorul este 
derutat de pi omisiuni demagogi
ce și vorbe mieroase. El alege 
cintărind factori nccsențiali, 

cum ar fi zîmbetul, barba, debi
tul verbal sau nodul de la cra
vata candidatului. Cu o logică 
atit de fistichie, nu e de mirare 
că alegerile dau rezultate neaș
teptate.

Intr-un oraș din Moldova lo
cuitorii au ales primar pc fostul 
director al singurei intrprin- 
deri din localitate. I.-au votat iu 
primul rin 1 angajați! săi, pen- 
tiu că era zbir și vroiau să sca
pe de el. Astăzi ei regretă amar
nic. Directoiul-zbir a devenit 
primar-z.bir, teroare a orașului 
Ati încercat să-l cl-irîme dar 
primarul se ține bine, pentru ea 
e alr-ail poporului.

Votarea in sine e simplă. Nu 
e greu să ștampilezi un buletin, 
să-l împătuiești și să-l introduci 
intr-o urmi. Actul cere însă și o 
implicare cetățenească, adică 
seriozitate. Alegerii •, oricit de 
libere și corecte ar fi ele, nu fac 
doi bani dacă nu sint și respon
sabile.

P.irafi azîndu-1 pe Goya în
drăznesc să afirm ; somnul ale
gă.arului naște monștri I Sau, 
vorba unui mare român: na
țiunea care își Încredințează 
destinele mediocrității se sinucide.

V.ilvritl III TI LESC’U

Nc-a căutat la redacție, pentru a-și văr
să tot năduful, din partea locatarilor u- 
nor străzi din vechea Colonie a I’etroșa- 
niulm, d-na Elena Borza Este pensiona
ră și locuiește pe str. Radu Șapcă, la nr. 
2 a, casă proprietate personală. Ne-a pus 
pe masa toate chitanțele pe ultimul an, 
dovadă că și-a achitat corect, conștiincios 
și la timp, obligațiile către RAGCL Și 
totuși, n-are apă! A fost intrigată, mai 
ales din cauza unei afirmații din recentul 
nostru articol pe tema restricțiilor de a- 
pă, în care se afiimă că datoria benefi
ciarilor, deci a consumatorilor de apă po 
tabilii, către RAGCL se ridică la 150 mi

lioane lei. Dar dinsa a plătit corect taxele 
și, totuși, n are apa! De ce ?

Am înțeles că d-na Borza nu a aparat 
doar interesul ei personal. A fost expo
nenta urnii grup mai marc dc cetățeni fin 
colonie caic d. mai multe săptămîni, 
chiar luni, nu au apă in casă. Pentru nece
sitățile zilnice, iși iau gălețile, bidoanele 
și iși cară apa dc ia „pompele” din stră
zile vecine. Este vorba de locatarii din 
mai multe străzi — R idu Șapcă, Grivița 
Ro>ie, Arădanilor, Micii Ricin, Deja etc...

loan IH'BEK

(Con)iniiare in pag a ba)

Salvamonthtii dân_Pejroșani

D/M CAMPIONI—COPIII NIMĂNUI
Abordăm destinul formației 

Salvamont f’etioșani intrigați de 
un lapt. Dintre toate centrele 
Salvamont din țara invitate la 
concursul Salvamont — etapa de 
iarnă — din acest an, ce se des
fășoară peste citeva zile Ia Stra
ja Lupi-ni, singura care nu a 
răspuns invitației a fost forma
ția din Petroșani. Gazdele sus
țin că au lansat invitația, invi
tații noștri că n-au primit-o. Ce 
‘■â mai credem? De la Lupeni 
la Petroșani, drumul nu e lung, 
lotul e că nccst drum a cuprins 
și via l’R'l’SS.

Participai sau nu formația din 
Petroșani la Raliu? întrebarea se 
justifică, întrucit ca a fost ab

senta și la competițiile de anul 
trecut. Și atunci? Și atun< i, de
pinde! De ce? l.'e multe.

Se cuvine să începem ple
doaria în f ivoarea formației cu 
precizarea că ea ființează de 
două decenii, creată in baza iiC?.I 
nr. 140/’69... reglementare veche 
și depășită, dar cum alta nu p, 
este valabilă. In cele doua de
cenii salvamontiștii din Petro

șani și-au afirmat virtuțile spor
tive, și moral-volitive cu consec
vență pe scara dc valori a miș
cării naționale salvamont. Ciți- 
vi an| buni, în al doilea dece
niu de existență a formației, ca 
a ocupat locurile 1—1 in cla
samentele competițiilor republi

cane. In afară de [ ei !■ irmanleie 
naționale, echipa .și-a îndeplinit 
cu prisosința meniri a „d? casă”. 
In afara de pal rulările perma
nente, iarna pc pirtiik de schi, 
iar vara pe traseele turistice, 
din munții I’aring și .Șitriantl, 
salvamonti; 1 ii din Pctio-ani au 
fost solicitați . i au răspuns cu 
promptitudine .și eficiență alerte
lor lansate de organele adminis
trative, participind la acțiuni 
de salvare în Retezat, Pai ing, in 
peștera de la Ș ira Mare etc. An 
venit in sprijinul unor grupuri

loan DUBEK

(Continuare in pag. a 2_a)
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LA „TRICOTAJE- PETROȘANI jj

SÂ FIE INTR - UN CEAS BUN I *• I
i 1 Și mai ales revirimentul să țină 1 Problemele de șomaj par- •;
f țial dm luna ianuarie par a fi depășite. Cel puțin așa ne-a asigu- ;; 

îat domnul Dezideriu Liclncr, șeful compartimentului „Aprovizio- ;; 
nare, deducere, transport" (ADT) al SC „Tricotaje" din Petroșani. ;; 
Criza de materie primă a fost, pentru moment, atenuată. S-a adus ;; 
fir din I’NA. lână in amestec și Jinâ pură. în ziua documentării •• 
noastre se aștepta încă un transport de fire de la Timișoara. Este ;; 
în plină derulare cont actul de export cu un partener belgian. ;; 
Mai mult, din Belgia a venit și o suplimentare de contract, ceea î[ 
ce probează faptul că produsele fabricii, nu sînt deloc „necompe- 
titive". Dimpo’rivâ. Și totuși, greutăți sînt în viața fabricii. Și nu ;; 
puține ! Iată-le pe scurt, așa cum ni le-a redat domnul Lidner. JJ 
H Destrămarea sistemului CAER a fost un seism cu grave ur- !! 
mări. A afectat fabrica atit direct cit și indirect. H Filatura Să- « 
vinești nu poate livra lir pentru că rușii i-au tăiat gazul metan. ;; 
Și mai vorbim de democrație în relații internaționale I Nu numai JJ 

i Săvine.știul n-are gaz, ci și alte filaturi nu au. Degringolada eco- ;; 
nomică a CSl-ului și lupta pentru reîmpărțirea sferelor de in- R 
fluență p ■ piețele internaționale și pe plan politic nu poate duce î! 
decît la astfel de crize. Ies la iveală ascunzișurile unei economii " 

. aservite în anii '50 (era... epoca „tătucului") intereselor „marii I! 
familii". Consecințele, de-abia acum, cînd „uriașul Cu picioare de !! 
lut" s-a prăbușit. ■ Criza de gaz și, indirect, cea de fir, se va *1 
depăși la... vară, cînd gaz metan nu se mai consumă cu duiumul !! 
în Capitală și in alte localități, pentru sectorul casnic. Păi vara !! 
unde se pot vinde pulovere ? Cine le cumpără ? BB „Ne omoară !! 
intermediarii". O firmă producătoare de fir din țara produce fir >î 
cu 1200 lei, sâ spunem, pentru un kilogram. Nu il vinde direct !! 
agentului economic cu capital de stat pentru că acesta nu poate ;• 
da... „comision" (formă capitalistă de mita). 11 vinde unui parti- 
cular care face cu banii lui ce vrea. Și dă. . comision. Cumpără ■> 
firul, în cantităii zdravene și il revinde firmei cu capital de stat, j; 
cu adaosul lui comercial, a>a îneît la Petroșani firul, ajunge nu j; 
cu 1200, ci cu 1500 lei. Hep tăm, cifrele sint teoretice. .Atunci ;; 
prețul tricotajului fabricat urcă artificial și „isteții" se îmbogățesc ;; 
doar ruluid bani, fără -a produce nimic. Totul din cauza unor ;; 
legi parțiale și, mai mult sau mai puțin, stiimbe. U Interesul ;; 
f • din Petro u i — tricotaje ieftine și frumoase. Altfel nu ;;
se vînd. Și mai ales trebuie să fie mereu la modă. ;;

Reținem cele spuse. Bine, bine, dar ce vină or avea oamenii ;; 
din fabrică, începind cu consiliul de administrație și pînă la ;; 
portar, puși să suporte n meritat șomajul, Sărăcia ? Condițiile de ;; 
viață se degradează sub ochii noștri, pe țoale planurile. Am ajuns R 
nu la economia de piață, ci o piață pentru alte economii. Stăm SI 
tine. Lasă că vini vara si mai ia Parlamentul o vacanță fără II 
cap și coadă. Legi care roti |czo industria noastră, produsele i! 
r ti nu avei I ' • : pe care le avem protejea; ii. R
Nu pe noi. Cum să faci man.ig m nt indii" trial fără instrumentul S! 
juridic, nq cnnt.ază. e-ă nu lie nimeni, s-au nu vrea să știe. Să- ;; 
racii, t;>t ■ .raci r .niin. !!

Ilorațiu ALI .XANDEESC TJ ;;

„Turiștii" de la Piatra Roșie
Piatra Roșie, pilon al istoriei 

noastre vechi, dovada existenței 
noastre de-a lungul a 2000 de 
ani, bijuterie extraordinară prin 
simplitatea și eficiența sa, arată, 
pe zi ce trece, rnai râu. Așa, de 
pildă, constatare dureroasă, blo
curi din construcția zidului de 
vest, sînt împinse de „turiști" pe 
pantele inaccesibile din valea de 
peste 150 m cădere liberă.

Scara monumentală, care ser
vea accesului pe poarta princi
pală se mai ține acum în citcva 
plăci de calcar, și acelea mișca
te de scurgerea pămîntului. Ce
tatea reprezentată în monogra
fia lui Constantin Daicoviciu 
„Piatra Roșie", apărută în 195-1, 
mai există doar ca plan general 
pămîntul răvășit de săpături mai 
vechi formează movile în incin
tă și trebuie Un efort mintal 
deosebit pentru a descifra ceea 
ce se mai vede.

Ridicată în sec. I î.e.n.. cetatea 
a avut un rol preponderent mi
litar și se parc că este cetatea 
in care și-ar fi căutat un loc de 
refugiu Decebal, după catastro

fa de la Sarmizegetusa-Regia, 
după afirmațiile lui ieronim Gre- 
cu din Boțoroni, care-1 citează pe 
Daicoviciu.

Doi martori afirmă că Cons
tantin Daicoviciu transportat cu 
ajutorul calului de la Grădiștea 
la l’iatra Roșie, cobora de pe

Pe tenie de 
istoric

cal sub Poiana Omului sărutînd 
pămîntul. „Mă, spunea el, aici 
a murit Deccbal!". Nu cunoaș
tem baza documentară. Poate 
fi adevărat sau nu. Acestea sînt 
fapte.

Ei bine, fortăreața care nu a 
fost cucerită prin foc, adevărat 
cuib de vulturi, apărată din 3 
părți de prăpăstii grozave moare 
și ea încet. într-o zi nu vom mai 
găsi decît doar vîrful ei nu șl 
zidurile. Și atunci cu ce vom 
demonstra alor noștri sau chiar 
străinilor că sîntem aici dintot- 
deauna ? Pădurea de fagi se

înstăpînește incet-lncet, comple- 
tînd distrugerile. Deja nu mal 
poate fi identificată incinta din 
fața cetății, bine vizibilă altăda
tă. Blocurile care cîndva contu-i 
rau ziduri, se găsesc azi în chip, 
de trepte la casele din vecină
tatea cetății.

Nu de mult, prin construcția 
unui drum pentru o gospodărie 
din zonă, a fost ruptă și arun
cată în pămîntul dislocat O 
conductă cle ceramică menită să 
aducă apă cetății.

Semne de locuire, probabil u- 
nelc din cele ale notabilităților, 
se găsesc aici cu duiumul. Ori
cum, densitatea umană era a-s 
tunci mult mal mare decît as
tăzi. A existat aici o adevărată 
aglomerare umană. Mergînd pe 
firul conductei spre sursa de 
apă, am găsit sub Poiana Omu
lui un izvor bun șl o conductă, 
semn că acolo exista în antichi
tate o captare. Da, sigur, con
ducta nu mai funcționează, dar 
ar fi interesante niște săpături 
în zonă.

I)r. Viorel MORARU

• •

SâSvamcntiștii
(Urmare din pag. 1)

din Petroșani
accidenta*

rătăcite în munți cuprinse de 
v.scoli, au in rvcnit in trans- 
p iriarea schiorilor sau turiștilor 

dent.'ți la ..<1. li stingerea 
un.,r incendii de | adore in bli- 
ma, 1 ulișa, Pilutr.t ' i-tc. In va
ra lui 'LI au acțiunii ca salva- 
t>>.'i și au acoi fl it [ imul ajutor 
sini' fraților dc pc urma inunda
țiile.' din Moldova.

In toți acești ani, m nibrii i-- 
c'opsi au absolvit .o'dc salva- 

| mont. Ațadar, loimiți.i a avut 
perioade bune, chiar dc glorii’. 

I Adevărul c că a avut și sprijin. 
Nu întotdeauna, șl n i suficient 

1 dar a avut, A avut și sponsori. 
, Bunăoară — Ij PSRUEEM-ul... 
> Dar, anii au trecut. Și vremi a 

sponsorizărilor. In ultimii trei 
.ini, din foștii campioni, salva- 
monti Iii Petroșaniului au ajuns 
copiii nimănui. Din 1990, echipa 
nu s-a mai bucurat da nici :> fi

tor, fie i 
i Hor și r,

Deci, < 
lă și 1,1 
montiști, 
deci v el 
formați 
e alt.i. i 
ției și a 
nărui Constantin Popa; echipa
mentul din dotări a echipei e in
suficient și uzat. Cile 12 po
reclii dc schiurj primite cu ani 

urma de la Direcția Sanita- 
sint uzate și bune 

vasat In proporție de IIU la 
.. La f. I, și clăparii și bețele, 

Pen- 
acci- 

pe

■t.'l Șl 
îă fii

in
i maj 
ani. I
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nanțare. In 1992, nu a participat, 
t it tl.n lipsă d fonduri, la nici 
o competiție națională sau școal i 
salvarnont. In 1991 doar Liga 
sindicat'lor miluire a finanțat 
participa-ea la un raliu națio
nal și la dou.i cursui i salvarnont.

Totuși, echipa a trăit ,i con- 
, tinuă să trăiască, adică i-și in- 

" <l<plinească menire i de „,n as.i", 
cea mai simplă și fireasca, jus- 
tifieindu-și rațiunea d<; a li : • d- 

vare.i in zona montana. „Am
continuat «ă existăm, .â n< m n- 
ținem în pofida condițiilor . i-
trege, a lipsei de sprijin, din
pasiune pentru munte și din

ț dorința d“ a n i lfl a să se des
trame echipa, n<- ■ iun'- tinuml 

1 ți pasionatul salvamontist Aurel 
Costarlie, șeful formației Ne am 

i străduit să fim utili acolo unde 
k trebuie: pe pîrtiile di- srhi, pe 
L. traseele alpine din Paring și 
f Șttrianu".
t In toți acești ani pasiuni a 
! pentru munte și sporturile de 
'iarnă i a ținut pc salvamontiști 
ațpe plrtitle de schi. Prezența ior 
La fost utilă, binevenită, în fic- 
i rare sfîrșit de săiptămînă, Au a- 
fVtit multe Intervenții, fie dc al- 
•aie și acordare a primului nju-

in
r.î județean.i 
de ■ 
șutii.
echipamentul in generai, 
tru a diminua suferințele 
dentaților, băieții dau bani 
ilgocalmin și fee din buzunar.

Ceea i 
a rămas in 
de cazare și de 
deși a contribuit 
refugiului. Nici o 
la cazare, nici la 
care 
puțin jenant...

Prevederile legale stabilesc 
clar eă, cheltuielile necesare ac
țiunilor de salvare ca .și dotării 
echipelor salvarnont se suportă 
din bugetul administrației lo
cale Dar, de trei ani încoace, 
nici o finanțare... Adevăiul e 
ca bugetul local e incredibil de 
mic. și, totuși, se poale. Dar co
pilul care nu plîngc... Funcție 
dc buget, de posibilități, dl, pri
mar Gbeorglie Stoicuța, ne asi
gură d<- tot sprijinul pentru for
mația Sal v.imont. Același spri
jin 
g'i 
na 
vie 
x i stă.

Sporind că sprijinul alît 
salvamontiștilor se 

Închei m cu siibll- 
zona Petroșaniului, 
o formație Salva- 

neccsară. Și nu doar 
sportive, ci

mai dureros: echipa 
Paring fără o bază 

prim-ajutor, 
la construirea 
facilitate, nici 
teleschiul la 

a contribuit efectiv. E cel

se așteaptă și rlin partea 
sindicatelor, mai ales că 
Intenție, ruin ne asigură 
președinte To.ider D.m,

de 
vanecesar

materializa, 
nicre.i că in 
deci Paring, 
mont e 
pentru 
pentru 
nor tineri sufletiștl, cu di igos- 
te de munte și de semeni, dc a 
puica veni oricînd în sprijinul 
semenilor aflați în pericol.

strict
performanțe 
menținerea capacității u- 

tineri sufletiștl,
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Patinoar ...
involuntar

Știți unde se localizează ? La 
intrarea in Complexul din Pia-i 
ța agroaiimentară din Petro
șani. Timp de o bere, băută la 
linia de autoservire din zonă 
am fost involuntar realizatorii 
unui sondaj de... o anumită opi
nie.

Concret, în fața intrării clă
dirii amintite, o suprafață de 
gheață-tun. Din 10 oameni ce-i 
treceau pragul, 6 simțeau pe pro
priul echilibru — rigorile iernii. 
Din cei 6, 2 luau contact cu so
lul. Zburau pîini, borcane — 
mai puțin sticle, fiindcă există, 
totuși, un Dumnezeu al bețivilor 
— și ni se făcea inima cit puii- 
cele atunci cînd traversau zona 
persoane cu copii în brațe sau 
vîrstnici.

Opinia celor care au o anumi
tă responsabilitate fața de a- 
ccastă stare dc lucruri, nu am 
aflat-o. Vorbele de duh ale ccloo 
pățiți — umplu „zidul de pute
re" creat în jurul „chestiunii" in 
cauza. (P.N.)

I O ju-lificare pi-ulni scumpi
rea berii: unii dau orzul pc 
giște...

. Foto: Ștefan CJMi'Ol

Cetățeanul rămîne cu necazurile lui
(Vrmai c din pag. 1)

Ncavind apă, un grup de locatari, ne 
relatează vizitatoarea, au pornit să sesi
zeze, sa reclame. Dar, Ia RAGCL li s-a 
răspuns cu ridicări din umeri. La Pri
mărie, cineva le-ar fi spus să nu fie su
parăți, chiar dacă trebuie să care apă dc 
le distanță. Fiind pensionari, au timp să 
care și apă... Deci, nu fost trimiși la plim
bare, Se poate așa ceva? se întreabă 
doamna Borza. Majoritatea vecinilor .sînt, 
intr-adevăr, pensionari. Dar miilți sint 
și bolnavi. E jxosibil, oare, să nu-ți picure 
la robinet un strop dc apă, sâ nu urce 
apa nici in rezervorul WC-ultli. Și este 
vorba de un cartier aliat la cota cea mai 
do Jos a orașului. Oamenii suferă, atit din 
lipsa de apă, dar și dc înșine. Bunăoară, 
o casă mai spațioasă, tot pc Radu Șapcă, 
n fost cumpărată dc niște... americani. 
Pentru casă de rugăciuni. S-a mutat i- 
colo și o familie cu copil. Și n-au apă. Sa 
spală la un butoi, în curte... „Să nu-ți 
fie jenă, să nu te revolți cînd e vorba dc 
obrazul unui oraș întreg In fața străini
lor 71".

întrebarea ca și supărările oamenilor 
din colonia „dc jos" sint justificate. Da
că sîntem nevoiți să înțelegem că la e- 
tajcle superioare ide unor blocuri nu 
ajunge apa <Iin lipsa presiunii, cauzată 
dc iarna secetoasă, fără precipitații, șl de 
întîrzicrca amenajării unor instalații de 
captare și aducțiune pc măsura cerințe
lor, în schimb să nu fie apă In casele de 
la cota cea mal inferioară a orașului pare 
un paradox. Dar nu c un paradox, ne 
asigură dl, Vasllc Tocaci, șeful secției

apă-canal al RAGCL. Este vorba că, o 
dată cu gerurile din decembrie anul tre
cut, s-a ivit o spărtură subterană la con
ducta principală ce aprovizionează colo
nia, o conductă — atenției — din 1913. 
Deci, „antică și de demultl" Prin această 
conductă dispare apa, probabil la inter
sectarea unei canalizări, cu toate efor
turile oamenilor secției apă-canal, nu 
s-a reușit localizarea spărturii și, ca a- 
tare, nici remedierea ei. Totuși, parțial, 
adică pentru o bună parte a străzilor a- 
fcctate, alimentarea cu apă, în limitele 
restricțiilor, desigur s-a îmbunătățit. Con
tinuă să rămînă fără apă cîteva străzi in 
zona estică a coloniei — Padu Șapcă, 
parțial Timișoarei etc. Pentru a soluțio
na situația, ne asigură dl. Vasile Tocjci, 
se acționează intens pentru punerea tn 
funcțiune a unei noi conducte de alimen
tare, abadonată înainte de finalizare, .e 
constructori, cai clțiva ani în urmă. A- 
ceasta va alimenta cu apă colonia din 
vechiul rezervor al orașului, din capătul 
străzii Ștefan cel Mare.

Sperăm că în cîteva zile — cum am 
fost de fapt asigurați — problema va fi 
rezolvată, mai ales că s-a implicat în ac
țiune și Primăt in. Oamenii au nevoie d<» 
apă șl sîntem siguri că o vor avea. To
tuși, cu o problemă rămîn nedumeriți: 
.cum rămlne cu spărtura din conducta ve
cile prin care apa se scurge... în Jiu?l Si 
ne mai punem întrebarea: cîte spărturi 
ncdcscoperite încă or fi existînd In re
țeaua de distribuție șl în alte zone... do 
la Valea dc Tești pînfl la Petro«ani7l

In condițiile penurie! de apă, întreb.* 
rea, credem, este oportună...
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D cărare prea 
cunoscută >1

citBaz-le sportive proprii 
condițiile climatice naturale 
notimp — relief) sînt folosite din 
plin de cele două echipe ale 
Văii Jiului din Al: Știința Pe
troșani și Minerul Lupani. Am
bele Intr-un proces de reevalua
re a potențialului spoitiv șl de 
depășire a unei crize, nu de e- 
fectiv ci de efect, pe plan co
lectiv. Minerul Lupeni a urcat 
ia munte, la cabana S'raja, în 
aceeași componentă a lotului ca
re a făcut, la Cugir, meciul e- 
vadurii din zona fierbinte a cla
samentului.

Știința a luat In piept terenul 
abrupt și deni.clat al zonei, 
parcurglnd regulat traseul dea
lul institutului — Cabana Ru- 
su, lntr-o componență aproape 
co npletâ (lipsește Locziko, unul 
din cei mai talentați atacanți, 
< ire este așteptat să se alăture 
echipei), cu gindul la o fortifi
care în primul rînd morală 
pe urmă una fizico-tactică, 
așteptarea intrării In lupta, 
sfîrșitul acestei luni, maț
cis in 27 februarie, data primei 

.etape a returului.
Deocamdată, aceste călări prea 

cunoscute ale studenților asigură 
o pregătire necesară dar nu și 
suficientă. O pregătire centrali
zată, undeva, intr-o stațiune, în
care recuperarea trebuie să lie •’ 
dementul numărul unu al fie
cărei etape din calendarul pre- 
competițional, se Impune și poa
te că factorii de decizie șl de 
sprijin Lși vor t^iune cuvîntul. 
Necesitatea unor lntilniri cu e- 
chipe cie primă mărime, In cîte- 
va meciuri de verificare, este 
stringentă, ca și campionatul ca 
re se apropie cu pași mari ți 
repezi.
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Ultimul portret al arbitrului
de fotbal

Desfășurat săptămîna trecută la Sinaia, 
Cursul de instruire a arbitrilor din lotul 
național a fost, după cum spun organi
zatorii, o mare reușită. Toți cei prezenți 
au trecut cu brio examenul teoretic, ob- 
ținînd note mari și lucrul cel maj impor
tant, 7 dintre ei, maximă cotă admisă 
pentru o țară, au fost admiși pe listele 
FIFA 1993. Este vorba de Ion Crăciunes- 
cu, George Ioncscu, Adrian Porumbolu, 
Ghcorghe Constantin, Adrian Moroianu, 
Constantin Gheorghe, Aron liuzu.

La sfîrșitul cursului, dl. b. Van 
Kroft membru al comisiei UiîFA a 
ultimul portret al arbitrului, așa
este el cerut de condițiile fotbalului mo
dern :

1. Arbitrul trebuie să aibă personalita
te. Se ivesc faze grele pe parcursul jocu
rilor, dar el trebuie să Ie identifice ușor.

2. Arbitrul nu trebuie să fugă de la 
locul fazei, iar cînd un jucător pune mi
na pe el sau îl îmbrîncește, cel în cauză 
trebuie eliminat de pe teren, 
cătoril vorbesc mult în teren
Iul, din cauza banilor rnulți 
primesc.

3. Arbitrul trebuie să 
fie ca o stîncă.

4. Să fie obiectiv.
5. Să fie curajos. Să 

Impun șl nu doar cele 
delor.

6. Arbitrul e supus greșelii, dar să știe

der 
făcut 
cum

Atenție, ju- 
și în afara 
pe care Ii

aibă caracter. Să

ia deciziile ce 
care convin gaz-

Fotbal feminin

so

că greșelile sale sînt rcparabile.
7. Să aibă capacitatea de a cunoaște 

oamenii, jucătorii. Să aibă condiție fizi
că dintre cele mai bune.

8. Este de neacceptat ca arbitrul să 
facă doar un antrenament pe săptămînă.

9. Să aibă pregătirea psihică a jocului, 
indiferent de categoria acestuia.

10. Să cunoască exact regulile de Joo. 
Aceasta este, de fapt, cartea de căpătîi a 
fiecărui arbitru.

11. Să aibă puterea de decizie și rapi
ditate cu care să la deciziile.

12. Să aibă capacitatea de a intui ceea 
ce se întîmplă înaintea jocului, în timpul 
desfășurării și după terminarea lui. 
tribune sînt milioane de 
sînt buni în tribune.

13. Arbitrul este șeful 
el nu trebuie să devină

.14. Nu este permis ca 
fie arogant. Să mențină 
conducerile cluburilor.

15. Să fie atent la interviuri. Să vor
bească numai despre el.

16. Relațiile dintre observatorul fede
ral și un arbitru trebuie să se limiteze 
la atît: Domnule arbitru, te rog să fii 
atent!

Mulțumim, d-le Kroft! Dacă nu vom 
vedea portretul mondial al arbitrilor pe 
terenurile romanești vă vom trimite 6 
ilustrată cu tabloul românesc al arbitri
lor pentru panoul internațional al fotba
lului, de la Geneva. Mult nu mai este,

Universitatea Petroșani 
a făcut primul transfer

Aflata pe primul loc în cla
samentul turului, dar și al pre
gătirilor (toate celelalte echipe 
au început cu mult după data 
de 4 ianuarie), Universitatea Pe
troșani a reușit, în acest inter
val, să legitimeze o primă ju
cătoare, Daniela Dascălii, fosta 
echipieră a echipei „Ardeleana14 
Alba Iulia, principala adversară 
a Universității în lupta pentru 
promovare, deschizind astfel lis
ta cu oile două posibile transfe
rări, ambele de la echipa îndes 
Sibiu.

întreaga pregătire a fotb. lis
telor se desfășoară acasă, sub 
bagheta soților Vișan, asistați do 
profesori de specialitate din ca
drul UMP, alternarea alergări
lor pe zăpada moale a iernă cu 
Jocurile din sală, sporind gradul 
de pregătire șl acumulare.

Este poiibilă participarea
chipci la turneul de primăvară, 
de la Cluj, cu ocazia Cupei măr-

€-

țișorul, cu toate greutățile ine
rente unei asemenea .ocazii.

Și dacă totul pare frumos pi 
nă aici, ceva încă vine în con
tradicție cu spiritul de întrecere: 
FRF nu a acordat nimia pînă 
acum acestor echipe din divizia 
a II-a, mingi, echipamente, ba, 
d:mpolrivă, a mărit taxele de 
înscriere și participare, ajungîn- 
du-se Li sume penmu unele, a- 
proaj. ■ imposibil de plătit. 20000 
Ici taxa de înscriere anuală și 
4000 lei/jucătoare, pcn'ru viză, 
bani ce intră direct în contul 
organismului care tutelează cam
pionatul. Sponsorii locali se iz
besc și ei de „legea fricii1*, măr
turisind că orice victorie a echi
pei .sponsori/ate, de el le-ar a- 
duce în orice moment o înfrîn- 
gere în fața Gărzii financiare.

Și ' tuși, atîtca echipe din a- 
ceasta țară slnt cltuși de puțin 
ajutata ,i din afară, nu numai 
de propriii susținători legali.

4
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Testarea arbitrilor
județeni

Sîmbătă 13 februarie, va avea 
loc testarea arbitrilor din cole
giul Petroșani și Lupeni, măsu
ră impusă de noul Regulament 
de organizare a activității fot
balistice și de Comisia Sentrală 
de arbitraj. Testul va consta 
dintr-o lucrare scrisă care va fi 
notată pe baza răspunsurilor la 
întrebările privind cunoașterea și 
aplicarea regulamentului, în con
diții de joc date. |

In ce privește locul de des
fășurare, se pare că se va apelă 
Ia una din aulele Universității 
Tehnice din Petroșani.

Doi dintre arbitrii divizionari 
Nicu Lixanrlru și Gheorghe 
Gheorghiță se vor prezenta lă 
Cluj, primul pentru divizia A și 
celălalt pentru divizia B, lai 
Magdalena Brînză va fl șl ea 
prezentă tot la GluJ, pentru In
trarea în „lumea bună® a arbl- 
trelor. Tuturor judecătorilor din 
teren le dorim mult succes!

Schi alpin
La cabana Straja Lupeni esfd ■ 

programată, pentru 6—7 martl«( 
a.c., cea de-a XXIII-a ediție 4 
Cupei veteranilor la schi. Sînf 
invitați toți iubitorii acestui fru
mos sport al curajului și bărbă
ției dîn Valea Jiului. (I.D.)

divizia B
A.S. I’ARO.ȘENI. Gogu Tonca încearcă să realizeze din mers 

întinerirea echipei nu numai ca vîrstâ ci și ca sistem de joc. Can
tonamentul de la Căprișoara a fost unul reușit, sportivii integrîni 
du-se în programul minuțios pregătit pentru un retur care în-i 
cepe de la —1. Singurul caz de insdisciplină, ce a fost repede rea 
zolvat, se referă la jucătorul Stefoni, împrumutat de Jiul pentru J 
o perioadă de 2 ani, cart a fost scos din lot, temporar. Cei cinci 
juniori p czcnți în catalogul echipei se numesc Mitrofan, Bălușe <

la Jiul), Ceuță, Vesa, Bulzan (pepinieră proprie — lansați de I 
fostul portar Crecan, actualmente antrenor la copii și juniori). . j

Echipa mai are un meci de verificare vineri, ac..să, cu Mi
nerul Motru, pentru a-și testa acumulările. Oprița, Dodenciu, Ne-, 
creală, Ispir, Matula (veteranul echipei, 36 am) Crețu, Dinu, Stan- 
ciu, Constantinescu, Gavriluț, Iordache, Ciglincan, Toth, printra 1 
cei de care se leagă și acum speranțele de a 
noscuta întreprindere EM Paro.șcni.

reprczcnta binecu-t

M1NERUI LUPENI. Cristalizarea 11-Iui de 
de lucru a directorului tehnic, Robert Cosmoc, 
trenuri, Ion Pică și Ghcorghe Lixandru. După 
de pregătire, la cabana Straja, unde s-au asigurat toate conții 
țiile posibile din partea EM Lupeni (implicați liind toți factorii), 
formația a trecut la jocuri de pregătire, alegindu-șj parteneri, e- 4 
chipele din Valea Jiului. Două jocuri cu Minerul Vulcan, victo-i 
riile liind împărțite, un egal la Mineruil Aninoasa, unde echipa 
lui Dobrescu a dat o replică bună (scor 1—1), și o victorie la ÂS 
l’aro.șeni (2—1). Au marcat Brănețiu I și Serbu.

Principalul obiectiv urmărit este omogenizarea tuturor com
partimentelor, căutarea celei mai bune soluții pentru ultimul as 
părător șl creșterea randamentului liniei de atac, deficitară 
ales în partidele susținute în deplasare.

bază esle Pe masa 
și a celor doi an-i 
un stagiu eiiclenț i

rruU

Clubul sportiv școlar
copilul vitreg al sportului românesc

Nu este nimfe mai dăunător 
in viață declt subestimarea po
tențialului uman, cu precădere 
al copilului chemat la instrui
re și instrucție fără a I se pune 
la dispoziție minimul necesar, 
în sens >1 dotării, recompensă
rii sau stimulării morale de că
tre factont de decizie, in ca
zul nostru Minis'erul Invăță- 
mintului și Ministerul Sportu
lui.

La Petroșani, Clubul spor
tiv școlar (fosta Școalu sporti
vă) se zbate Intre dorința de 
afirmare ți lip a dotării cu t- 
chtpamen.ul sportiv. In spe
cial schiuri, sănii, clăpari, ca să 
folosim d ir clteva exwnțde, 

legate de sezonul rece, un se
zon cu care Întregul personal 
didactic se confrunți! zi de zi, 
pe durata unui an Întreg.

Intervenția d-lui director 
Eugen Pctcrfy, care apreciază 
că Valea Jiului dispune de

cea mai bună haz" sportivă din 
țară și poate Iar sa chiar mîl- 
ne viitorii campioni 
sportului, se b iz< iză 
mente forte, începînd 
rialul uman existent 
ind cu gradul de profesionalism 
al dascălilor, care, vrind-ne_ 
vrind, trebuie să bată pasul 
loc, chiar dacă mai ci.ștlgă 
loc două, în întrecerile cu 
lelalte cluburi sportive din 
ră. De patru ani nu s-a 
primit nici o pereche de schiuri, 
saltelele de lupte își au terme- 

garanție de mult timp 
handbal

e- 
limi- 
în- 

lipsa 
nici

In
Pe 
cu 
Ș»

lumea 
arg li
ma te- 
Inche-

pe 
un 
cc- 
ți- 

mai

nul de 
depășit, mingile de 
sînt reduse la formă ovală, 
chipamentol In dotare la 
ta supraviețuirii, ceea ce 
svamnă, în<.r-un cuvînt, 
banilor sau ncacordarea 
unuț ajutor din pnrten celor ce 
tutelează amintitul Izvor de 
talente. Un singur șanț In plus 
Mu tn minus pe talpa unui schi

i

I

cu... 
dar 
din

mari

înseamnă o mare victorie sau 
o mare infrîngere, într-o com
petiție ce nu ține seama de 
sentimente. In l’arîng, lipsa 
zăpezii pe pîrliile de concurs 
nu poate H înlocuită nici 
tunul de zăpadă, existent 
care nu funcționează, tot 
lipsa banilor.

Deplasările cu loturi
trebuie reduse la minim, pentru 
a se putea încadra contabil în 
subvențiile din care nu se poa
te acoperi nici măcar micul 
dejun dinaintea unui concurs. 
S-au căutat și se caută mereu 
ajutoare din partea factorilor 
locali, a sponsorilor care sînt 
sau nu șînt, dar pînă acum 
nimeni nu s-a îndurat să dea 
o mînă de ajutor, interesat sau 
dezinteresat, pentru a nu sc 
veșteji o floare mai rară dccît 
floarea de colț: sufletul cinstit 
al copilului.

o
c/s

•I

I
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SINCERE felicitări și urări de viață lungă iubitului nostru 
bunic Bora Aurel. Cu dragoste, nepoatele Magda și Ioana. (858)

VINZAR1

VlND autoturism Dacia 1310 Berlina, motor 1397 cmc, 5 vi
teze, alb 13, 0 km. Informații: ' intre orele 17—19 la telefon 
545039. (871)

VlND video player Orion, sigilat. Informații la telefon 616620. 
(885)

VlND apartament 2 camere Petroșani — central, strada Cloș
ca nr. 4, ap. 2 (lingă Expo-mobila), cu posibilități de privatizare. 
Informații : între orele 13—15. (886)

VlND mobilă combinată. Relații : telefon 542029. (887)
VlND sobă bucătărie Vesta. Relații : telefon 541733. (887)
VlND video player Orion, cu telecomandă, nou și joc compu

ter cu 135 de jocuri. Petroșani, Republicii 109/2. (888)
VlND pui ciobănesc scoțian (collie), pedegree, părinți cam

pioni, 300 DAI, Petroșani, 1 Decembrie 1918, bloc 97, sc. 1, ap. 39. 
(852)

VlND Oltcit, an fabricație 1991, Uricani, Progresului 18A/30, 
după ora 16, sau dimineața, magazinul „Jucării". (859)

VlND ARO 243. Sat Rușor, comuna Pui, nr. 100. Zbora Sorin. 
(857)

VlND apartament 2 camere Petroșani, zona pieții, motor 
Volkswagcn cu cutie și motor Bus Volkswagen, telefon 542470, 
intre orele 14—16,30. (778)

VlND urgent video Goldstar sigilat, model nou, cu teleco
mandă. Aviatorilor, bloc 56, ap. 90, Aeroport (Petroșani), preț 
155 000 lei. (869)

VlND mobilă sufragerie, Fiat 1300 și chioșc metalic, bine 
amenajat. Informații: Petroșani, Gh. Barițiu, 24. (874)

VlND Dacia 1300, motor Diesel, consum 4,5 ia sută, Petro
șani, Republicii, 135. (878)

VlND video player Orion, nou, preț convenabil. Telefon 
545884. (879)

VlND spațiu comercial (restaurant, grădină de vară), Vulcan. 
Relații la telefon 570087 sau str. Gării nr. 25. (880)

VlND urgent apartament 3 camere, preț negociabil. Petro
șani Nord, str. Zorilor, bloc 3, et. 1, ap. 14. (882)

VlND urgent video recordcr A1WA, Pctrila, telefon 555126, 
după ora 21. (883)

ÎNCHIRIERI

CAUT gazdă in Pctrila. Informații : Spitalul Petrila — Ur
gența. (868)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră cu apartament 2 sau 3 camere, cartierul 
Tudor Vladimirescu, Braia sau Nivelt. Lupeni, str. Paringului, 
nr. 1, bloc E6, et. 2, ap. 32. (854)

SCHIMB apartament 2 camere Petroșani, contra 2 garsoniere. 
Telefon 544389. (856)

SCHIMB garsonieră Petroșani cu apartament 2—3 camere, 
Petroșani sau Petrila. Telefon 555165. (872)

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE Comercială angajează vînzătoare. Relații: Vul

can, Biroul de copiat acte (lingă curățătorie). (889)
SC IMPhX PHOEN1X SRL angajează chelneriță. Informații: 

telefon 542632, după ora 13. (860)
CAUT femeie îngrijire copil un an. Petroșani, General Dra- 

galîna (Ilie Pintilie), bloc 10 A/37. (867)
CAUT persoană feminină serioasă pentru curățenie și menaj, 

cu program de 6 ore/zi .și salarizare în condiții avantajoase. In
formații, telefon 542245. (877)

' PIERDERI
PIERDUT contract închiriere pe numele Antică Eugen, eli

berat de RAGCL Aninoasa. 11 declar nul. (870)
PIERDUT contract închiriere pe numele Solomon Mihai, e- 

liberat de RAGCL Aninoasa. 11 declar nul. (764)
PIERDUT ștampilă cu înscrisul „Societatea Comercială IRIS 

PRODIMPEX SRL Petroșani, județul Hunedoara, România". O 
declar nulă. (855)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Lambru Petre, eli
berată de EM Vulcan. O declar nulă. (862)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Rus Gheorghe, eli
berată de EM Vulcan. O declar nulă. (861)

PIERDUT foi parcurs seriile 388019/20 nov. 1992, 388021/24 
nov. <,392, 388022/25 nov. 1992, 388023/26 nov. 1992 pe numele 
Mereuță Aurel, eliberate de Societatea Hcrmes Petroșani. Le 
declar nule. (865)

DECES

FAMILIA înlăcrimată anunță cu durere încetarea din viață a 
minunatului om care a fost

BORCA ANDRON
Inmormintarea va avea loc vineri, ora 14,30. Cortegiul fune

rar pleacă de la domiciliul din Petroșani, str. Sarmizegelusa 3. (890)

COMEMORĂRI

FIICA Bobi, ginerele Jean, nepoțica Gobițo anunță cu aceeași 
durere, împlinirea unui an de cînd iubita lor mamă, soacră și 
bunică

SARDI ROZALIA
i-a părăsit pentru totdeauna.

Nu o vom uita niciodată. (773)

FIUL Ioan, nora Esztera, nepoții Evike și Ianika anunță cu 
durere în suflet împlinirea unui an de cînd i-a părăsit cea mai 
bună mamă, soacră și bunică

SARDI ROZALIA
Nu te vom uita niciodată. (866)

FAMILIA Trușcă anunță împlinirea unui an dc la decesul 
celui ce a fost

MIRCESCU MARCU
Nu il vom uita niciodată. (884)

HOROSCOP
VĂRSĂTOR — TIGRU

Pregătiri intense pentru „ma
rele examen".,.

PEȘTI — IEPURI
Intuiție perfectă. E momentul 

să puneți în practică idei mai 
vechi.

BERBEC — DRAGON
Vizită inopinată — cu dar șf 

promisiuni.

TAUR — ȘARPI
încercați să nu vă legați prin 

cuvinte.

GEMENI — CAL
Bucurie și necaz, în egală mă

sură, de la o... uniformă.
BAG — OAIE

Țelul principal al acțiunii dv. 
este deturnat de un intrus, cu 
concursul unei „slăbiciuni" pro
prii.

LEU — MAIMUȚA
Aveți de ales între hrana rece 

și patul cald sau... viceversa.

FECIOARA — COCOȘUL
Dintr_o ață lungă nu iese de- 

cit o plasă. Depărtați-vă, cit mai 
e timp.

BALANȚA — C1INELB
Schimb avantajos; dv. sinlcți 

cu mălaiul...
SCORPION — MISTREȚ

Debut promițător, închr.ere.,. 
în coaaă de pește.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Pe ghețuri subțiri, siguranța 

consta în viteză.
CAPRICORN — BOU

Dacă mișună șobolanii, e semn 
de cutremur.

PROGRAMUL

Publicitate
Societatea comercială

ARIS SRI Yllim
strada Nicolae Titulcscu, nr. 15 
(vizavi de Școala generală nr. 1)

VINDE EN GROS
■ BĂUTURI
■ ȚIGĂRI
■ CAFEA
■ DULCIURI
■ RĂCORITOARE
■ ALTE PRODUSE

(881)

oinli.inul de opinii și Informații „ZORI NOI" apare cub egidd 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A.

‘gistratâ la Registrul Comerțului sub nr
i 1991

• i virament : 307060201 — BCR Petroșani.
tor ; MIRCEA BUJORESCU

<ctor executiv: Ing. Alexandru BOGDAN
TIPARUL: Tipografia Petroșani str. 

Nicolae Bălcescu nr. !. Telefon 541365.

JOI, 11 FEBRUARIE

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. MIZERABI

LII. (Coproducție franco- 
italo-RDG, 1958). Partea a 
Il-a.

13.30 Desene animate.
13.45 Iran — trecut, prezent și 

viitor.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Repere Moldave,
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germană.
18,05 Tcle-discul muzicii popu

lare.
18.30 Glasuri din adîncuri.
19,10 Microrecital Marina Florea.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,40 Sport.
20.45 l-ilm serial. DALLAS. 

Episodul 205.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Recital Christian I afablc 

(Franța).
22.15 Azi în prim plan.

23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.

VINERI, 12 FEBRUARIE

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. VIRGINIE 1ȘI 

FACE DE CAPI Episodul 
5. (Reluare).

13,00 Descoperirea Planetei.
13.30 Desene animate. CUI’IDO
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzîcă.
15,00 Preuniversitaria.
15,25 Teleșcoală.
15,50 Tragerea Loto.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 Gongl
17.35 Pro Patria.
18.35 Cîntece populare de dra

goste.
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI IIOWARD. Episo
dul 55.

21.45 Cosi fan... tutti 1
22.15 Azj în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Miss World '92.

SIMBATA, 13 FEBRUARIE

9,00 Bună dimineața... de la 
Cluj I

10,00 Actualități.
10,10 Ala-bala-portocala!
11,00 Film serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI BLACK 
BEAUTY. Episodul 2.

REDACȚIA Șl ADMINISTRA | IA 2675 
Petroșani str. Nicolae Bălcescu or. 2 
Telefoane: 541G62 (director-redactor fel); 
545972 (director executlv-administratlv 
difuzare), 541663, 512464 (secții).

Materialele necomandate și 
nepubllcote nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală |i juridică 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinse In articole aparțin, tu 
exclusivitate, autorilor.

11,30 Tradiție și noutate în arta 
ceramicii.

12,00 Alfa și Omega. 
13,00 Ora de muzică.
14,00 Ora 25. Tranzit TV.

Din sumar: Știri. Desene 
animate (ora 14,10); Atlas. 
Al doilea război mondial. 
Film serial (ora 18,00): PO
VESTIRI CU FINAL NE
AȘTEPTAT (Anglia 1986), 
Teleenciclopedia (ora 19,15). 
Actualități (ora 20,00). Film 
artistic (ora 21,10); FOC I 
CAPTIVI LA ETAJUL 37. 
(SUA 1990). Concursul e- 
misiunii. Film serial (ora 

23,00): ELLIS ISLAND. 
Film polițist: MIDNIGHD 
CALLER (SUA).

DUMINICA, 14 FEBRUARIE

9,00 Bună dimineața!
10,00 Actualități.
10.10 Ping, pong.
11,00 Film serial pentru copil.

AVENTURILE LUI BLACKi 
BEAUTY (Anglia, 1972). 
Episodul 3.

11,25 Avanpremieră TV.
11.30 Viața satului.
13,00 Lumină din lumina. 
14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Video-magazin.
18.30 5 pentru un C.E.C.
19,00 Film serial. DALLAS. E- 

pisodul 206.
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. DIAVOLUL 

ÎNDRĂGOSTIT. (SUA-I-
TALIA, 1968).

22.10 Duminica sportivă.
22.35 Convorbiri de duminică. 
23,05 Actualități.
23,15 Maeștrii.
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