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CM simț gospodăresc nu e... Ftady Bâieșu sau 
o nenorocire nu vjne singura

Ieri dimineața în parcul ală
turat pieței agroallmentare din 
Petroșani pășunau liniștite miaa- 
relo unei mici turme păzită cu 
ochi vigilenți de doi ciobani. Erau 
proprietarii. De aceea nici nu 
mai arată ca ciobanii tradiționali, 
cei care scoteau de la brâu un 
fluier ale cărui sunete fermecate 
între: incau oile din păscut și 
a'scultau vr, iite. Dar acum, de 
când d.mocrații este pricepută 

doa; că dr~ t:nă libertate sa faci 
ce și cum cî >ti, nimic nu mai 
e d mirare. Nici ch .r când 
Ca se hrsn se, ca de la niște 

nr-der. U n celebre’ > con
tainere ->’< sp.’ițalor gr>spadacc>ti,

De ~3 august Ia Petroșani 

Lumsa a putut aiege între înger și drac
B intre înger și drac trage omul sar.ii ț ;.

L>e JJ uUgUjl m parcul central al orașu
lui P tr'z.șum cațjsa tineri au oierii 
tuR iilor ocazionali un spectacol n i/i<a|. 
Eoruidiia sa instalai in liligorid Je la in- 
tersecțifl aleilor din pure j s-a dclhuit.it 
dc public printr o panglica roșie. O mulți
me de tinen așezați p<- banei, sau in imș 
diata apt’o'piert? a artișlilor, au ascultat imj- 
zi< a de inspirație creștină.

La le a fost op rila de lormația inlilulat i 
„Strada Mureș" din Timișoara O sa va 
inlrcbați, probabil, de ce o formație din 
Timișoara se rmmeșlc, Io-mai, ,,Sirar,a 
Mud Suntem in ma- ură u x i -.alislm-p 
curiozitatea Le li' , arc t far il dc sapi.un i 
ria lormația produce la Tili ișoara pe 
lotul fostului larg ctm<'Si ut sub imm< le <!<■ 
Ocs o. A: c ,t nume provenea H«. • ji iova 
Iu'., i (U s o Tereza, o li iptato.j re pe r 11 r 11 11 1 
ah i leal, care generoasa 1 a imprumulat 
t/ii i.idui, Numele, nu idealul. A, olo v.; 
ni ui, odată, smbii și n<- tindeau țigan 
.VEi»END, gumă ,i vegeta Aslazi, Mia la

.mm seu)

se numește Mure;.- 1 Qrmația :..i-<i luai nu 
mele dc lu locul unde, m wt.ek end, se a 
dresea/a mulțimii Uomponenții ci t-e nu
mesc, inlormaț.a am luat o de la inginerul 

dc sunet, Cânii \ oce, Coco bass, Luv i chitara 
solo, Clubi armonie, McLi orga și Lovi tobe. 
Așa doresc ei sa lic ctmoseuți dc lume Ușa 
ii prezenlâm și noi cititorilor no.șlri. Din
colo de aleea | rincipala a parcului se afla 
cinematograful Parângul. Acolo rula lilmul 
regizorului american l’rancis 1 >rd CMppol.i 
— „Uraciila". I.i urc M baza celebra po
veste a scriil.ori.ilni Bi.nn Stoker Locuito
rii orașului no-.lru s au pulul deconecta dc 
fosta zi naționala după cum au dorit și 
dopa cum ia lasat punga. Biletul la ,,ldi'a 
unla" cosii ,'J()() lei. Militarii, studenții șl 
elevii au o rcdiiterc de iii) la sula. Dai a 
iii' iv, la malincu. Dar vaumirii surd ni, 
te noi tambuli. In '.cliiinb, dup., amiaza, 
pe „Strada Mureș" loluj a font gratuit

. • . Mihdi BAKBU

din care se revarsă tot felul de 
resturi, nu trebuie să ne mai 
mire. J' ic parte din peisajul ci
tadin iar locuitorii se văd nevoiți 
a face parte din ncnumite aso
ciații pentru protecția animale

lor. De la cele mici, rozătoare, 
pisicț și haite de câini maidanezi, 
până la cele mari al căror loc 
de pășune a coboiât din plaiu
rile montane, aici, printre noi.

Mulți îți amintesc că, în me
diul sătesc, atunci când animalele 
pășteau pe terenuri publice, pro
prietarii- erau amend iți cu știuta 
taxei de gloabă. Acum, la apro
pia rc de sfârșit al secolului XX, 
di și oile, caii, vacile și c.lchdte 

animale domestice au tot patru 
picioare și se hrănesc tot ca în 
vremurile de demult, peisajele 
idilice sau degradat și 
au coborât tot aici, printre noi.

Primări,, orj nu vede o astfel 
de realitate, ori este neputincioa
sa întrucât paznicii oilor și vi
telor știu să fie agresiv; atunci 
când sunt luați la zor.

Ajungem astfel, în ipostazq lui 
Moromete care privea, la zoo, o 
girafă .și „ zis acele vorbe memo
rabile: „Acest animal nu există". 
Deosebirea este că Marin Preda 
a fost scriitor plin de h .iul crea
ției, iar ce se petrece in jurul 
nost) u e prozaică și tristă rea
litate.

Se observă o m păsare pentru
mediul nostru, așa bun sau rău 
cum este el. Un aspect distinct 
este acela al spațiilor gospodă
rești, îndeosebi cum arată ele

Tiberiu SI’ATARU

(Continuare in pag. a l-a)

In ziarul nostru de mâine 
vom publica precizări referi
toare la admiterea în Univer
sitatea Tehnică din Petroșani.
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Brutăria „Kenaan" clin Vulcan

Inaugurare
Dacă \ a mai aduc, ți aminte s'li- 

mați cititori, cam pe lu mijlocul 
lunii t. biuaric va informam ca 
I i Vulcan este pe cale de a s - 
deschide o noua brutărie. Era 
vorba despre cea construită în 
sala do lângă parohia ortodoxă de 
firma „Kenuan" Sltl,. Brutărie a 
cărei inaugurare c.a prevăzută 
pentru luna apiilic. Mai exact 
pentru zaua de Pești. N a fost să 
fie ași. De alunii au trei Ut câteva

în răstimp dc un an. regizorul ltadu Bâieșu a trăit o dramă 
cumplită. Amândoi părinți; au murit in brațele sale. Prima s-a 
stins din viață buna sa mamă, după o luptă lunga .și inegală cu 
o boală nemiloasă. Apoi i-a murit tatăl, departe de țară Scriitorul 
Ion Bâieșu a plecat la cele veșnice în timp ce se afla in vizită la 
fiica sa, Daniela stabilită in Statele Unite. Aducerea rămășițelor 
pământești acasă s-a făcut, datorită prețurilor exorbitante, cu 
ajutorul președintelui Ion Iliescu Dopa atâtea încercări „din care 
puțini oameni cred că ar fi ieșit teferi", rit. K.vlu Bâieșu. fost 
regizor la teatrul din Petroșani, și-a îngăduit o mică vacanță la 
socrii săi din T.upeni. In fiecare zi a fost prezent la Valea de Pești 
unde și-a încercat norocul la undiță. .Se pare că pasa neagră îl ur
mărește în contimi.irc. A prins foarte puțin pește. Și cum neca
zurile nu vin niciodată s’ngure, soția s.., Eric.i, absol.rntă a Acade. 
mici do teatru și film, este șomeră. (M BĂRBII)

Casă nouă
Pentru spectatorii prezent; sâmbătă la partida de fotbal Jiul 

Petroșani — Metalul Bocșa, Câteva noutăți gospodărești au atras 
atenția în mod deosebit, fiind apreciate in unanimitate de întreaga 
asistență. Stadionul dispune de o tabela electronică montată în 
partea sa sudică, comandată tot electronic din cabina crainicului 
Genu Tuto.

O altă surpriză plăcută, este apariția pentru prima dată de 
la inaugurarea stadionului, la tribuna oficială, a ceea ce se nu
mește MASA PRESEI, iczervată desigur pentiu toți jurnaliștii 
prezenți la partidele disputate, de echipa Jiul, acasă.

Tot la tribuna oficială s-au mont it 60 de scaune rabatabile 
rezz rvate oficialităților, instaurând astfel o atmosferă de respect 
pentru sportul rege. Amenajarea pistei de atletism cu ajutorul 
unităților militare, jandarmi și vânători de munte, este pe punctul 
de a se încheia. Așadar, Un început de bun augur, pentru Jiul.

întârziată de birocrație
Iun; bune Cuptorul a fost cons
truit, clădirea renovată astfel în
cât la ora actuala am putea spu
ne f.ira a exagera că aceasta este 
ce in.u moderna și cea mai igie
nica brutărie din Vale. Evident 
respectând proporțiile. Din păca
te nici la această oră nu 
produc ‘. Motivul? Poale intr-o ța
ră < i cei din < ,re prin ine patro
nul r spunstil ar parca o absur
ditate. I-a noi însă nu este așa. 
Pentru că răspunsul este — cum 
ar puica fi altfel — birocrația.

Dc lapt care „ fost problema ? 
Construcțiile (care, in paranteză 
fie sjjiis, au fost evalualc inițial 
la 2 milioane lei dar au atins pâ
nă la ora aclu.ilu... 20 milioane!) 
■•ui fost finali/.<lc la termenul sta
bilii. Auica in luna aprilie. Din 
parale lipsea cjcc.i ce era cel ma, 
important; < ombustibilul. Adică 
gazul melon necesar pornirii <ic- 
tuiloții piodiictive. Cu ajutorul 
Primai ici \ iile,an s au obținut a- 
pi ăjarilc |. i-nlru U mc de gaz pen
tru cuptor și inca 3 mc pentru 
cazanul de cm l igi, l’enlru acestea 
dl. ir, Oxidiu Aviamc-au, prima
rul orașului s a deplasat personal 
la Mediaș. Bun! Chestiunea sa 
rezolvai, au spus alunei mulți 

Dar n-a fost să fie așa. Pentru că 
apiobarea de la Mediaș trebuia..< 

aprobată (și) de llomgaz București, 
forul tutelar. Dar dosarul expediat 
aici spre vizare a fost „rătăcit" 
până Ui so irea patronului în Ca
pitala. Când a fost ''găsit. Găsit 
dar... incomplet!.’ Pentru că lip
sea rlj la dosar... aprobarea, de 
la Deva, pentru autorizarea lucră
rilor la spațiu si acceptul proprie
tarului acestuia. Abia după ca 
s-au obținut și acestea a fost re

expediat clo-arul li București, care 
i-a rce..pcdiat la Mediaș care 
trebuia sa e ipedieze gazul la 
Vulcan. Dur apoi a intrat CTR-ul 
in grexâ. au mai venit și alte e- 
xeniincnle, vor nrui veni’ probabil 
și altele și... Iot asa. Până cund?

L-am inirebat pe dl. Mansour 
Gurarah cund xom mânca totuși 
primul covrig produs in noua bru
tal ie din \ ulcan. Râ-,pun>ul a 
venit dezarmant: „Nu știu Poate 
P-ste o lună, poate peste un an. 
Eu nu mai vreau sii promit nimici 
M ain saturat!" Credem, stimați 
cititori, că nu mai e nevoie de 
alte < micntarii. .Ș>r lituși așteptăm 

prima pâine produsa intr-un cuptor 
pailiculdi- cu adevărat de calitate.

Tiberi»! VINȚAN
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Reînnoiți ebonamentale
ia catidianui

„ZORI NOI”!

dclhuit.it
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Fotbal, divizia B

Derby-ui - ca o scânteie
AS PAROȘENI — MINERUL 

LUPENI 1—1 (1 — 1). Duelul celor 
două beligerante, cu vechi state 
de serviciu pe arena fotbalului, 
s-a încheiat nedecis, avantajând 
sau dezavantajând ambele for

mat Gazdele, cu o extraordi
nară voință de a învinge, s-au 
„mobilizat“uneori peste limita 

regulamentului, aruncând in lup
tă tot arsenalul pentru a „impre
siona" tabela de marcaj, ce„ caic 
arată... adevărul.

Oaspeții, dc departe o echipă 
care vine, au avut m ii mult 
comanda jocului, dominând ul
tim., parte din repriza a doua, 
au inche’at lupta cu două mari

P A R T T A
ROVA ROȘIORI — MINERUL URICAN1 I —1 (0—0). încă din 

prima rcp’-i/ă oaspeții și-au dominat adversarul, punând stăpâ
nire in te n. organizândii-se bine in apărare, cu închizători în 
fața ultimei linii și cu tăioase contraatacuri, care au adus tribu
nele li tăcere, l’e gazon s-a văzut timp de 70 de minute o singură 
echipă Minerul, care în min. 15 .și 20 a ratat nepermis prin Cea- 
custa și Baltaru, trimițând balonul milimetric pe lângă poartă. 
In replică, ROVA a avut, intre minutele 26—35, două bune mo

ment ■ de atac, dar Sandu și Maier ri-au găsit poarta... liberă.
După pauză, jocul s-a încins și, imediat la reluare, Topor a 

anunțat încă o dată intenția ofensivă a minerilor. El a trimis cu 
capul pe lângă poartă, din poziție favorabilă, punând adversarul 
in gardă care a trebuit să se recunoască învins în min. 66. Atunci, 
dispecerul Ceacusta și-,, onorat clasa, trimițând din întoarcere 
mingea dc gol lui Dulcu, care din 16 m, a șutat fără speranță 

pentru portarul gazdelor. Au urmat ratările lui Baltaru, Dulcu, 
Tojror, culminând in min 85 cu cea a juniorului Gârda, Dulcu, 
singur dc la centrul terenului — șut alături, și golul Rovci, min. 
87, marcat de Sandu din 11 m, după ce Gârda a faultat în careu.

A arbitrat o brigadă din Timișoara, avânu-1 la centru pc 
T Korek, ajutat de 1. Lazăr și V. Cutianu.

Minerul: Popcscu — Roșea, Irimuș, Ormiiiișan, C 'acusta, Ștc- 
fanache. Lăcătiișu (mm. 15 Urs in), l’lorcscu, Dulcu, B iltunr, Tu 
por, (min. 80 Gârda).

Rezultat viciat
MINERUL MATASARI — l’A- 

RANGUI, LONEA 2—0 (1—0).
l’.-irtida a debutat furtunos, cu 
un ofsaid nesemna’izit de tușier, 
in condițiile în ca-e jucătorul 
Xa/.delor se afla în spatele ulti
mului apărător ’.a o dixtnță dc 
aproape 5 rn. poziție din care 
gazdele an di schis scorul. Era 
min. 3 și jocul s-a aprins, p:n- 

î că Minerul a abordat meciul 
dur, murdar, cu intimidări, l’e 
fondul acestor aspecte, P.rângul 
a reușit totuși două periculoase 
faze de atac, ce trebu an să a- 
dnc.i golul, r fu â:i 1 1 i-se cel

Ruftby, Al 
IIEZ’LTATE TEHNICE, Scria 1: Grivița — Qiorij BUCIII'sli

9 l.SM Sibiu 1 nil rsitatca ItEMlN Baiia Mari ăl1—0.

CI AS A NI E NT

1 < 11 .Sibiu l 1 0 1) ,1— 0 .12 Gloria Bu ur. ti 10 10 9— 9 2
3 Grivița Bncme.ștl 10 10 9— 9 2
4 Universități , REM1N B.iiu Mau 10 0 1 0—51 1

IIEZ,UITATE TEHNICE, seria , Ii-a: S caua — IIlulni'-n’ul
B.i i id 23— M'norul l.upeni — Știința ll’c'.i ■<■>■< ni i

i \.sXME\ r •

1 Ste.iil.i Buchi -jli 1 1 0 0 .’.t— 5 3
Minerul Lnpcni 1 1 0 0 12 7 3

.1 Ștuliț.i Petroșani 10 0 1 7-12 1
1 lliian ntul Bâ: i 1 10 0 1 5-23 1

l-'.l ir. f următoare, 28 HTniCa' al Bai l.,d Șt ii nț „
p > mi. S' . , — Minerul I.lip ni.

IIL/J 1 TAPE TEHNICE, serj i a III- . 1 irul CS\I Suci ,i\ a
.Ti •• a. i ni-.-. Timișoara — Din.uno 17-- 11.

CLASAMENT

J Tai ul Ccm-.l mt.i 1 1 0 0 30— 8 3
2. Universitatea Ținu ..na 1 J 0 0 1 7—11 3
a D nanii) Bucuri ști 1 0 0 11 1 — 17 1
« CSM Suceava I 0 0 1 8-30 <

ratări in ultimele minute, păs- 
trându-și avantajul teoretic cc-1 
dețineau înainte de joc.

Disputa a fost una aprigă, 
dură pe alocuri, cu două elimi
nări Cioară și Frimu (min. 75) 
și cL1 trei cartonașe galbene Do- 
denciti, Varga și Gașpar, ultimul 
primindu-1 nemeritat.

Centralul Iulian Dulgherii, deși 
a reușit să țină jocul în mână, 
a greșit în câteva situații (faza 
lui Gașpar), momentul lovirii 
Ini Patrichi (min. 16), pătrunde
re , unor spectatori din Lupcni 
in teren, neinfluențând însă 
rezultatul.

LEULUI

puțin un pcnalty. In min. 20, 
Nichimiș a scăpat aproape dc la 
centrul terenului fiind oprit apoi 
pa motiv de... afară din joc. Re
priza a doua a avut aceeași des
fășurare aprigă pentru puncte și 
gazdele an mai punctat o dată, 
min. 72, pecetluind sco ui final.

A arbitrat slab și părtinitor o 
brigadă din ©radea.

Parângul: Bjzoeanu — Mun- 
toiu, Botezata, Codescu. Seimea- 
nu, Lazăr, Cristea, Slana, Mo
vilă (min. 73 Ursii), Ocolișan, Ni- 
cbimi.j 'min. 16 Creții).

Minerul a deschis scorul în 
min. 15 prin Tudorache, din lo
vitură liberă de la 18 m, șut 
direct în vinclu, egalitatea pro- 
ducându-se în min. 33, când Gon- 
stantinescu a șutat din 10 m pu
ternic, balonul n-a mai putut fi 
reținut de Ghițan, oprindu-se sub 
bară. Momentele cele mai fier
binți ale partidei au fost în 
min. 11, Dodcnciu șut pe lângă 
în min. 23 și 36, Matula, șut a- 
lături, în min. 34, Tudorache, în 
prima repriză, în min. 52, Bu- 
runtia, bară transversală, în min. 
73, Iotdache șut peste, în min. 
79, Tudorache, șut slab, în min. 
84, Păuna Nelu și, în min. 89, 
când ultimul a ratat golul vic
toriei.

AS Paroșeni: Farkaș — Dodcn
ciu (căpitan), Cioară, Ilanciuc, 
Toth, Năcreală, Iordache, Zvan- 
ciuc, Stcfoni (min. 73 Nițoiu), 
Matula, Constantinescu.

Minerul: ^Ghițan: (căpitan) — 
Buruntia, Oaidă, Gașpar, Brăne- 
țiu, Lumperdean, B. Popescu, 
Spânu (Frimu), Varga, Tudorache, 
Patriciii (N. Păuna).

REZULTATE TEHNICE: Mureșul Deva — Jiul Pctrila 7—1; 
Cerna Crlstur — Minerul Ghelarj 1—4; CFR Simen, — Minerul 
Vulcan 2—1; Minerul Bărbăteni — Victoria Călan 2—1; Haber
Hațeg — Minerul Aninoasa 3—0; Minerul Certej — Constructorul
Hunedoara 2—0; Metalul Criscior — Aurul Brad 1—1; 
tîca Orăștie — Minerul Teliuc. 1—1

CLASAMENT

Metaloplas-

1. Mureșul Deva 1 1 0 0 7—1 2
2. Minerul Ghclari 1 1 0 0 4—1 2
3. Haber Hațeg 1 1 0 0 3—0 2

•1. Minerul Certej 1 1 0 0 2—0 2
5. CFR Simcria 1 l 0 0 2—1 2
6. Minerul Bărbăteni 1 1 0 0 2—1 2
7. Aurul Brad i 0 1 0 1—1 1
8. Minerul Teliuc 1 0 1 0 1—1 1
9. Metaloplastica Orăștie 1 0 1 0 1—1 1

10. Metalul Criscior 1 0 1 0 1—1 1
11. Minerul Vulcan 1 0 n 1 1—2 0
12 Victoria Călan 1 0 0 l 1—2 0
13. Constructorul Hunedoara 1 0 0 1 0—2 0

14. Minerul Aninoasa 1 0 0 1 0—3 0
15. Cerna Cristur 1 0 0 1 1—4 0
16. Jiul Pctrila 1 0 0 1 1—7 0

ETAPA VIITOARE, 29 august: Minerul Vulcan — Metalul Criș- 
clor; Aurul Brad — Minerul Certcj; Jiul Pctrila — CFR Simeria; 
Minerul Ghclari — Mureșul Deva; Minerul Aninoasa — Cerna 
Cristur; Victoria Călan — Haber Hațeg; Minerul Teliuc — Minorul 
Bărbăteni: Constructorul Hunedoara — Metaloplaslica Orăștie.

HOROSCOP
I FU - MAIMUȚA

O zi plăcută, dar numai in 
prima parte. Mai bine vă odih
niți pc se,arul

FECIOARA — COCOȘUL

Afacei j proaste, cu prieteni. 
Străinii sunt iii i ușor dc abor
dai aslăzi.

BATANT A — CÂINELE

în plan sentimental puteți avea 
uncie succese, dacă insistați. A- 
tenție însă la tigru.

SCOIÎI’ION — MISTREȚ

Problemele dc sculciu mai pol 
aștcpta o zi-douâ. Ocupați-vă și 
de altele.

SXf.ElAIOR — .ȘOBOLAN

In nici un e.iz .-u i u plecați as
tăzi la diurn Imv' Nimic nu vă 
avani ijează.

CAPRICORN — BOU

\a așlcapta o mare surpriza, 
din partea colegilor, dacă rlați 
ascultare la bui le.

Fotbal,
divizia C

MINERUL BĂRBĂTENI — 
VICTORIA GALAN 2—1 (1—1). 
Echipa minerilor din Bărbăteni 
a debutat cu dreptul în acest 
nou sezon competițional, învin
gând pe teren propriu echipa si- 
derurgiștilor din Călan, după un 
joc bun, desfășurat în limitele 
sportivității.

După ce oaspeții au deschis 
scorul, min. 11, la o greșeală a 
apărării, Minerul și-a reglat ti
rul, trimițând în min. 26 min
gea în poartă, autor Puicnaru. 
După pauză, în min. 68, același 
jucător a șutat puternic și 2—1 
pentru gazde, rezultat favorabil 
ce s-a menținut până la fluierul 
final.

Bun arbitrajul brigăzii din 
Hunedoara: A. Lagu (centru),
ajutat dc V. Pintilic și V. Capo- 
tescu (Hunedoara).

Minerul: Bobu — Puicnaru,
Crcmăr, FI. Bană, Bcjcnaru, Ciu
lă, Dosan, Găman, G. Bană, 
Berbece, Balăneanu. Au mai ju
cat: Tima și Ștefan.

VĂRSĂTOR — TIGRU

încercați să vă apropiați de 
cel mai temut dușman al dv. 
Veți avea de câștigat, având un 
mare ascedcnt astăzi.

TEȘTI — IEPURE

Daca nu renunțați la suspiciu
ne, nu veți obține nimic, în a- 
l'ara celor obișnuite.

BERBEC — DRAGON

Zi propice pentru câștiguri, 
lucați la loz în plic sau alte 
jocuri dc noroc.

TAUR — ȘARPE

Evitați pe cât posibil contra
dicțiile de orice natură la ser
viciu. Vcdeți-vu dc treabă în 
m.)d obLnuil.

GEMENI — CAL

O veste proastă vă poate schim
ba planurile zilei. N o înoți in 
serios.

RAG — OAIE

() aventură mult dorita vă în
cearcă astăzi. Nu ezitați nici un 
moment.

PROGRAM
SATELIT

RTL

7,00 Știrile dimineții
10,00 Șeful
11,00 Bogat și frumos
11.30 Prețul e fierbinte.
12.30 Duelul familiilor.
13,00 Magazianul amiezii
13.30 Springficld Story.
14,20 California Clan
15.10 Cheamă Californi,
16,00 Crima c pasiunea ei
17,00 Hans Meiser Show
18,00 Cine e șeful aici?
18.30 O familie foarte drăguță
19,00 Elf 99 (magazin în direct)
19.45 Știri
20.15 Exploziv-magazin
20.45 Vremuri bune, vremuri rele
21.15 B.L. Stryker
23.15 Steaua TV — magazin

0,05 Fete îngropate de vii
1.45 Reluări

PRO 7

6.10 Seriale, da, filme
10,40 Eroii
12.25 Reluări
13.25 Un Colt pentru toate cazu

rile.
14.25 Martorul Luke
16.10 Partenerele
17.10 Mr. Belvedere
17,36 Visez la Jcannîe
18,05 Trick 7
19.25 Cei trei
19,55 O casă zgomotoasă
20.25 Roseanne
21,00 Știri
21.15 Dorința luj Katie
23.15 Jake și McCabe
0,10 Hawaii 5—0
1,05 Eu, spionez
2.10 Eroii
4,00 Reluări

EUROSPORT

9,30 Aerobic
10,00 Ciclism
16.30 Windsuifing
17,00 Tenis.
19,00 Triatlon CM.
20,00 Surfing CM
20.30 Știri sportive 1
21,00 Ciclism CM
23,00 Automobilism CE, etapa a

10-a, F3000, Germania
0,00 Box thai'landez
1,00 Haltere CE feminin, sau 

Wrcstiing feminin
2,00 Știri sportive 2

PROGRAMUL 
TV.

MIERCURI, 25 AUGUST

7,00 TVM. Tclcmatinal.
10,00 TVR lași.
11,00 TVR CluJ-Napoca.
12,00 Magazin turistio.
13,00 Ecran de vacanță.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Album de vacanță.
15.30 Cursuri de limbi străine.
15.45 O samă de cuvinte,
16,00 Actualități.
16,05 Vârsta a treia.
16.35 Panoramic muzical.
17,05 Sport-club.
18,05 Documentar artistic.
18.30 Dosarele istoriei.
19,00 Arhive folclorice.
10.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Teleclncmalcca. Drumul spi < 

lumină (SUA, 1979)
22.45 Simpozion.
23.30 I.n orizont — Europa mtizl 

cală.
21.00 Actualități.

0,1 i Televiziunea- prin oablu.
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Deși sună ca draciT, asta-i pag»na

RĂSUNA
UN SINGUR DOR, O

HEI RUP, HEI RUP.

VALEA
Pagină realizată de:
Miicea BUJORESCU 

Mihai BARBU 
Ștefan C1IVIPOI 
Sorin OPREA 

Tiberiu VINȚAN

Noi nu vrem greve la RAH 
koi vrem muzică de BACH

Vremurile postdecembriste au creat un nou folclor. 
Folclorul „democratic". El a căpătat forme ciudate, care 
mai de care mai rimate. Și mai ritmate. Au revenit deja 
celebre „Nu vrem bani, nu vrem valută / Vrem pe Roman 
să ..“, „Soarele răsare / Iliescu-apare", „Muncim, luptăm 
/ Pe Cosma-1 apărăm" ș.a.m d-

întâmplările greviste — absolut neîntâmplătoare — 
din ultima perioadă au adus clemente noi (și mult mai 
pestrițe) în folclor. Deunăzi la o unitate minieră, în timp 
ce șefii negociau cu minerii, am auzit o strigătură car6 
m-a făcut paf: „Noi nu vrem greve la RĂII/Noi vrem mu
zică de BACII". L-am întrebat pe individul pricinos ce 
vrea să spună și mi-a răspuns în aceeași notă: „Vărule, 
când o veni salariul din septembrie în Valea Jiului, nu 
mai vezi un lider sindical pe la mină- Toți o dau cu „Fuga" 
de Bach".

„Na-ți-o frântă că ți am drcs-o!“, mi-am zis și 
l-am privit mai atent pe noul meu prieten. Din vorbă-n 
vorbă, am aflat că lui i se promisese un salariu și i s-a o- 
ferit cu vreo 40 de mii mai puțin- Și, ca treaba să fie 
treabă, omul meu a încheiat-o tot în versuri- Zice: „Vă
rule, știi ce-am făcut noi cu greva aia? Iți spun eu: o „fă
curăm" și muri, de Vasile Alecsandri"

Mai poți să zici ceva?
Mi rcca Bl IJORESCU

i'iiiiiiiiiiiiin

SINGURĂ VOINȚĂ !
HEI RUP, BOOM I )

Aflat între 
viață și moarte

APUCATURI LA BĂȘTINAȘI

Foștii directori se sărută, în public, 
cu fosta secretară

In fiecare sâmbătă, la Petro
șani exista cel puțin două locuri 
de adunare; Biserica Adventistă 
de Ziua a 7-a și primăria. Sâmbă
ta trecută. Evenimentul zilei a 
fost la primărie, alaiuri, bineîn
țeles, de presa locală, cnre a ținut 
să consemneze, pe peliculă și in 
carnețele, marea trecere de la 
burlăcie la traiul tihnit (a nu se 
citi lihnit!) în doi, a unor onora
bili concitadini. Lista a fost lun
gă.

La ultima cununie civilă, ofi
cială aproape de ora prânzului, 
cei adunați să-i felicite pe tinerii 
pâșitori în tainele căsniciei erau 
atât de mulțț încât, conform obi

Muncitorul-cântăreț Soare, a decs să se însoare
Scriam intr-unui din numerele 

trecute aJe ziarului despre activi, 
tatea artistică a nmnciorului-ar- 
tist Soare de la EM Vulcan. Du
pă succesul repurtat de acesta pe 
scena improvizată in fața II AII

cu ocazia grevei, cota lui a cres
cut vertiginos. Acum fetele roiesc 
în jurul său, încât de-abia mai 
face față. Ipostază jn care, Soare 
a ajuns la concluzia că singura 
alternativă de a scăpa este însu

rătoarea. Deja a depus în acest 
scop 99 000 de lei lă CEC,'. Eveni
mentul fericit se va produce oda
tă ce va atinge suina de un mi
lion! Pentru cu așa vrea fala...

Muncitorul redactor

ceiului pământului, s-a format 
coadă. Pe lângă chipurile unanim 
fericite, am remarcat și niște per
sonalități de talie mai mult sau 
mai puțin locală: domnul Matei 
care i-a acordat întâietate domnu
lui Turnă „ca să respectăm ordi
nea foștilor directori", după cum 
a precizat domnia sa: „Pe domnul 
’l’urnă l-au dat jos comuniștii, pe 
mine democrații".

Prezența dumnealor la această 
ceremonie are o explicație des
tul de logică — soacra mică de 
sâmbătă le-a fost secretară pe 
vremea când diriguiau mersul 
blocurilor din Vale și al altor 
construcții. Pentru a evita orice 
confuzie, ar fi nimerit, cred, să 
citez din clasici. Domnul Pătraș- 
cu, mânuitor de cameră video și 
bun cunoscător al tradițiilor Stră
moșești, a făcut prezentările foar
te obiectiv. Iată o mostră: „Stima 
noastră și mândria / Domn’ Matei 
din România!" Au urmai aplau
zele, masa și dansul.

Reprezentantul maselor largi

Actorul I’uiu Codreanu- 
oficia casatorii religioase

Dl. Alexandru (I’uiu) Codreanu 
și distinsa dumnealui soție au fost 
ani de-a rândul, actori de vaza 
ai teatrului din Petroșani. Cu vreo 
doi ani în urmă soții Codreanu 
au ieșit la pensie. Doamna Pau- 
lma s-a retras la casa părinteas
că de Ja Sibiu. Dl. I’uiu C'odrea 
nu a mai rainas la Petroșani și 
a continuat sa joace în piesele 
puse în scenă de amicul său mai 
tânăr, dl. Dumitru Vclca. In- 
tr-una din zilele trecute vecinii, 
alertați de faptul că nu l-au mai 
zărit deloc pe afară au forțat usa 
și au pătruns în casă. Acolo, au 
avut surpriza să constate că dl. 
Codreanu era căzut pe jos, într-o 
stare de inconștiență’ aproape to
tală. L-au dus imediat la spital. 
La reanimare, actorul s-a zbă
tut câteva zile între viață șl 
moarte. Aflând de necazul amicu. 
lui său, directorul Teatrului I.D. 
Sârbu a venit într-un suflat să-î 
facă o vizită. Dl. Codreanu l-a 
recunoscut, dar nu pentru multă 
vreme. Colegii de suferință din 
camera de spital erau foarte 
sceptici în ceea ce privește viito
rul d-lui Codreanu. „Aiurează me
reu, face slujbe și oficiază că
sătorii religioase" Dl. Vclea s-a 
luminat la față și lc-a spus, plin 
de bucurie: „Dacă-i așa înseamnă 
că scapă. Mi-a promis, înainte de 
a 1 se întâmpla acest necaz, că 
va învăța textul până în ziua pre
mierei. Și, iată, că s-a ținut de 
cuvânt". Dl. director Velea _ in
tenționează să pună în scena un 
nou text din literatura dramatică 
eminesciană și a distribuit rolul 
prelatului, d-lui Alexandru Co- 
dreanu. Acum dl. Codreanu se 
afJâ in afara oricărui pericol și 
este de găiit, la Sibiu, alături de 
soție și soacra. La preinicî’a va 
fi pe scândura scenei.

populare Sufleorul HI I IA

„ECOU DE
Dacă regimul actual a insuflat unei „anu

mite părți" a proletariatului idcca că poate 
înlocui forțele de ordine, regimul trecut a insu
flat întregului proletariat idce„ că poate înlo
cui orice, chiar și forța creatoare din domeniul 
artistic. Astfel, creația autentică a fost treptat 
înlocuită de monumentale kitscli-urj proletcul
tiste. A.șa s-a născut aberant,, noțiune de artist 
amator. De aici și pună la prostituarea națio
nală a culturii, prin lulăiala colectivă, numită 
„Cântare,, României", n-a fost di.-ât un pas.

Cultura adevărată, considera':) decadentă, 
imperialistă, sau imorală a fost pusă la zid

PRIMIM LA
Am primit zilele trecute la re

dacție un plic. In plic se găsea 
o coala (alba) de hârtie. Pe ea 
erau scrise cuvinte. Unele chiar 
rimau intre ele. De aici am de
dus, vag, că autorul a vi ilt să 
facă versuri. N-a reușit. Mențio
năm totuși, pentru cititorii la 
fel de puțin inițiați, că de la 
versificație și pună l„ poezie 
c cale lungă.

De fapt, nici nu credem că 
țința omuluj de bine a fost 
poezia, 'ținta lui an fesl coi pa

ROMANȚA”
de surogaturi. Semianalfabeții i.și fluturau di
plomele și premiile care le consfințeau „valoa
rea și talentul creator". Ei deveneau astfel nu 
numai creatori ci și neîndupJccați jude- 
e itorj în domeniul artei. „Cine nu e nu noi, c 
împotriva noastră", suna lozinca universal va
labilă în toate domeniile. Efectul nefast al a- 
cestui fenomen il resimțim și astăzi, mai ales 
ca degringolada .și confuzia sunt generale.

Absența educației în spiritul adcvflratcloi 
valori își spune din plin cuvântul Locul con
deiului, al lecturilor și al dialogului l-a luat 
bâta. Uneori cu ea se caută chiar și rime.

„Valea Diamantului” de Petrescu I. I\let

DACII
tru i ed ■ Mori, s* . pi i, i aj pa- 
ginii „Rosti,ia \ al. a", rari: m 

m ileri.ilcle publicate, acum doua 
săptămâni, au atentat la inie. 11- 
tatea moi ala a prolc'an aiului
local. Cel ce sfimv iza sei f na
rea, Petri seu 1. Alex. (noi nu 
suntem convinși că acesta c nu
mele Ini adev.irat, dai în lumea 
artei se poartă pseudonimele), 
s-a prins. Vigilența proletară l-a 
obligat .să ia poziție fermă. A- 
ceasta am descoperit-o chiar dc 
pe pilc, unde scrie cu litere mari,

im esi u“

„Ibasti u p i!b '-li | isul: la
cnț'a il l o dii ei .o, \ii■. , i tu

Spațiul lipof.rafir, i 1 enț., și
complexul ii? x in )\ ați. llll ne
permit sa publicam „poernij ■
Dar pentru •unoaUi < ar ijnl -.i
modul sănătos du cum intere a
poluării, Im toi ii p, >1 aa iți fund
noi, cei patru în c.in.'i,i X ă oh
rim o analiză litrraia : l li ' tllllll,

din care, cn dguranță, veți tra a 
toate foloasele m cosar ■.

In poezia vi poctul-miner Petrei.-u l t ax înfierează cu 
mânie proletara, banda celor patru dușmani de clasă care s-au 
demascat, singuri, alcătuind pagina „Răsună Valea". Autorul îi 
știe pe fiecare Primul e Sorin care c numit Sorinei doar din ra
țiuni ce țin de prozodii1. (Sorinei trebuie să rimeze cu „frumoșii* 
Bujorel"). Al treilea membru este eonsidei.il Locotă (care fiind 
mai mic „vă este mascotă") iar ultimul venit este Bubu Lăutaru 
pentru cu Ie ține isonul. Cei patru surit vorbiți să dea, înainte da 
sortarea cărbunelui. „eu piatra in minori", Ei vor să rămână singuri 
P' nlru ca să scrie și sa se citcacă. cj rândul l! mda, își dă mai 
departe cu presupusul dl. Pctrc.scu 1 Alex. și-a părăsit locurile 
natale simbolizate prin ..prunul, cireșul și frunza verde", pentru 
a polua „minerii, aerul, țara as! . minunată, lot neamul nostru de 
r >mani — curn il știu din moși străbuni" Poetul, imaginează, în 
finalul apoteotic a! poeziei, o horă mare in care cei patru se vor 
lua, mână ii mâi a Sorinei. frumoșii1 Bujorel, llulju Lăutaru și 
mascota Locuia (i„ni,l alaiuri „diplomatn p bastonu’, ca semne 
ale dceaih nt<'i h’iri'lu •) se prin 1 în ioc. I >.u poetul-mincr I’. 1, 
Ale\, vigih-nl se ac, ă in capul »i și o direct ornează spre Gorj. 
El și a dai .cam i ctl lor pitru nu le place „locul, omul" și, aici) 

n le m u ține nș, i li mc,anul". In ti in i lor totul v„ rămâne 
limpede si curat. li v.i pi m ie doar „scumpa muiere a Ini Sorinei* 
vai „Voia crieei. inc! Jir nil <hn mun< i d1 i ' l.ictor a soțului 
ei ,.B , iii ric — -pu c umil A Tonii al \r de lo.ite/Fară mun
că, mai liab /Da m n-u și ne I >x -1i/l- ..r.i ca sa te gândvști/Că-n 
țara asta minim r i/No, ir.îim laolaltă" Apoi p.-v <tul, ca un nou 
deimurg, se subsidiile consiliului im'.il -a schimbă numele Văii 
Jiului in Valoa I )i im.intuim P.-n’ru că poetul ,,u ne explică în 
mod i-'.pres le a hotărât .iș.i cej patru sunt convinși că la mij
loc !• iarba de o fi i d stil. Diamantul • dl. Miron Cozma. l’« 
eo se bazeaz.i banda v >r patru1.’ Pe \ id ix a lui Mao. ..A,

eonsidei.il
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FAPTUL DIVERS PE GLOB
Cum apreciază ministrul de externa el Federației 

Fuse situația de [a granița ladjice - Afgană
Ministrul de externe rus, An

drei Kozârev, încearcă să contu
reze obiectivele urmărite de Fe
derația Rusă in zona de sud a 
fostei Uniuni Sovietice într-un 

interviu acordat ziarului „Izves- 
lla", intitulat foarte laconic „Ce 
yrea Rusia în Tadjikistan?".

In primul rând. dl. Kozârev se 
străduiește să dea un răspuns la 
întrebarea, pe care singur și-o 
pune: „De ce tineri din Reazan și 
Smolensk apără, uneori cu pre
țui vieții, frontierele unui alt 
gtat?“. Domnia sa afirmă că Ru- 

are interese in acest spațiu. 
Primul și cel mai de seamă in
teres este definit astfel — „spiri
tul de solidaritate cu poporul a- 
eestei țări“, care este legată de 
Ru>ia prin „fire istorice, cultura
le, prin tradiții seculare", însă 
domnia sa nu mai intră în deta
lii privind „firele".

In același capitol de interes in
tră, așa cum se.scrie în articol, 
„asigurarea securității și dreptu
rilor legitime ale comunității 
rusești de 200 000 de oameni". 
Andrei Kozârev se referă numai 
la Tadjikistan, fără nici un fel 
de referire sau aluzie la o practi
că mondială sau vreo at tndine 
asemănătoare și pentru alte re
giuni foste sovietice.

In a doua categorie de intere
se, dl. Kozârev include „oprirea 
răspândirii extremismului clanu
rilor regionale și al celui islamic 
în Asia Mijlocie". Presa rusă nu 
le consideră așa de extremiste și 
do altfel nici nu sunt deoarece 
în republicile din Asia centrală 
vecine, unde populația este pre
dominant islamică, este totuși li
niște... sau, cel puțin, relativă 
liniște.

La a treia categorie de intere

se ministrul rus este ceva, ceva 
mai explicit. Aici el include „a- 
sigurarea securității în Asia de 
Vest și in cea de Sud". „In fond, 
continuă articolul semnat de 
ministrul rus de externe, la fron
tiera tadjikă se desfășoară o con
fruntare cu aceleași forțe ale ex
tremismului politic care acționea
ză astăzi nu numai în Afganis
tan dar și în Iran și Pakistan". 
„Aceste forțe pornesc în mod 
Iresponsabil valurile destabiliză
rii, stimulează extremismul re
ligios, conflictele și terorismul 
internațional în toate direcțiile", 
scrie Andrei Kozârev.

Deci asta era, „firele", „clanu
rile", „extremismul", care o ia 
nu oricum ci „în valuri" și nu 

numai spre „nord" dar și în „toa
te direcțiile". Acum este clar, tot 
„băieții" din Raazan și Smolensk 
trebuie să le facă față.

Unui comisar 
al gărzii 

financiare i-a 
fost furată 
agoniseala

lntr-una din nopțile trecute 
a fost spart portbagajul autotu
rismului Dacia 1300 cu nr. 4— 
HD—8115 proprietatea lui Simion 
Rodina — comisar al Gărizi Fi
nanciare a județuiul Hunedoara. 
Autorii „atentatului" sunt Stan- 
ciu Marian, 17 ani, și Constantin 
Grecu, 18 ani. Aceștia au încer
cat să subtilizeze și intenționau 
să valorifice cele 21 sticle de 
Goca-cola, 15 sticle bere import, 
2 sticle coniac Napoleon și câ
teva cartușe de țigări reprezen
tând agoniseala făcută de comi
sar în timpul săptămânii. Au 
fost surprinși, însă, în flagrant 
delict de o patrulă do poliție. 
Din acest motiv, comisarul, deși 
cadru care ar trebui să ia ati
tudine împotriva furturilor de 

orice fel, nu a depus plângere 
la secția de Poliție. (H.1I.)

1 Câud simț 
gospodăresc 

nu e...
(Urmare din pag. t)

diseminate arbitrar și infestând 
locatarii unor imobile.

Iată ce am văzut: salariații 
din prăvăliile particulare din 
blocul 8 de pe strada Avram 
Iancu (fostă Vasile Roailă) fo
losesc, aidoma locuitorilor câtor
va blocuri de pe aceeași stradă, 
un punct gospodăresc, pană la 
care întreprind o ades arată ex
cursie, ce poluează zona. Este 
firesc, după normele Igienice și 
ale civilizației, ca toate prăvă
liile să aibă pubele proprii? Este.

In astfel de împrejurări caii 
și câinii, însă precedați de per
soane care scormoneso prin gu
noaie, au căpătat obiceiul să se 
ducă glonț la improvizatele iesle. 
Sine, cum șl când își va îndrepta 
nu doar ochii, ci atenția perma
nentă către astfel de aspecte, voi 
ave grijă să observ. Este into
lerabil ca parcurile să fie pășuni 
comunale iar gunoaiele sursă de 
hrană a animalelor.

Este timpul ca și igieniștij să 
privească și astfel de lucruri cu 
influențe suficient de întinse a- 
sttpra stării de sănătate publică.

MICA PUBLI
ANIVERSARI

LA ANIVERSAREA minunatei 
vârste de 18 ani, pentru Cristi 
llie, multă fericire, noroc și suc- 
ce, în viață. Cu dragoste, Dana. 
(0125181)

DE MULTE ai nevoie în viața, 
di agă Nicu Ilolhorea, dar în pri
mul rând ai nevoie de fericire, 
sănătate și noroc, iar no; ți le 
dorim din toată inima. „La mulți 
anii" Alexandra, Mariana și Cor
nel. (0125266)

V ANZ 4RI-CI MI'ARARI

VÂND garsonieră confort I în 
Deva, etaj 2, cu gaze, 3 500 000 lei. 
1 fon 098726955. (0125181)

VÂND apartament 2 camere, 
proprietate, Petrila, Republicii, 
111/3/26, parter, preț 1 500 000. 
(0125255)

VÂND Dacia 1300 și Break 
1310. Coroești, nr. 7, telefon 
570632. (01252^6)

VÂND urgent llenault 18 
Break, preț convenabil, telefon 
544506, după ora 20.

VÂND set motor Fiat Borgo. 
Telefon 513391, după ora 20. 
(0125269)

VÂND apartament 2 camere, 
Aviatorilor, 62 B/14, Petroșani. 
Relații; Independenței, 12 A/40. 
(0125257)

OFERTE SERVICIU

S.C. „PAMIN COM" SRL 
Petroșani, angajează vânzătoa
re. Relații la sediul firme] din 
Petroșani, str. Republicii 74 
(fost Expo Mobila), telefon 
545391, orele 9—19. (0125253)

ANGAJAM personal pentru bar. 
Relații la sediul Societății Co. 
merciale „Drob" Vulcan, cartier 
Brazi. (0125185)

SC COMSELECT 1NA SRLAni- 
noasa, angajează două ospălarc 
în următoarele condiții: studii 
ni dii, seriozitate, maxim 25 ani, 
prezentabile. Se asigură angaja
rea cu carte de muncă. (0125259)

S.C. Farmacom 
„Carpați” SRL Petroșani

Str. Carpați ur. G

ANGAJEAZA

— farmacist principal

— asistent farmacie

Informații la sediul firmei- Telefon 5121G2.

VÂND televizoare color și video 
recordere. Petroșani, Doinei, 5 
(vizavi 1UMP). (0125252)

VÂND combină frigorifică, 
ladă frigorifică, uscător haine, ma
șină de spălat automată. Asigur 
transport la domiciliu. Telefon 
616358. (0125195)

VÂND apartament 2 camere, 
Dacia 1300, Horea 63 C/2/12, Pe
troșani. (0125271)

VÂND Trabant Hykomat, stare 
excepțională, preț negociabil, te
lefon 543168. (0125287)

VÂND apartament 3 camere 
(Mignon). Telefon 544152, după 
ora 18. (0125270)

VÂND Dacia Break 1310, an fa- 
br.cație 1990, preț convenabil. 
(Telefon ăllGoG. (0125265)

VÂND urgent apartament 2 
camere VuLan, str. Traian, bloc 
A 3, ap. 45, etaj 7. (0125258)

VÂND urgent garsonieră con
fort I (Stadion), convenabil, ne
gociabil. Telefon uia779. (012^261)

VÂND apartament 2 camere, 
N. Tilule.scu, 69, bl. D8, sc. II, 
ap. 61, Vulcan. (0125273)

DIVERSE

SPECIALIST în psihologie a- 
coida meditații pentru admiterea 
in învățământul superior. Tele
fon 542586, după ora 16. (0125263)

DECES

( OLIK IIVI.'I, S.C. „Ilermes" Petroșani, esle alături de colega 
lor doamna Troian Margarela, in greaua pierdere pricinuită de 
de.'esiil lai mini

BARI U 1 1SI VAN

Sincere condoleanțe. (1)125272)

ÎNCHIRIERI

DAU CU CHIRIE camion 5,5 
tone, transport marfa în țară, 
preț sub taxele în circulație. Te
lefon 545280, între orele 13—18; 
22—23. (0125261)

TINERI căsătoriți căutăm lo
cuință pentru închiriere. Tele
leu 545596, după ora 19. (0125268)

PIERDERI

PIERDUT tichet butelie nr. 
2957, eliberat de Centrul dc 
preschimbare Vulcan. 11 dedai 
nul. (0125260)

S.C. VESI SERVICII SRL
cu sediul în Aeroport str- Independenței nr 5 

ANGAJEAZA

muncitori >/ pensionari in următoarele meserii:

— operatori chimiști
— dulgheri
— tâmplari
— zidari
— instalatori sanitari
— i/olatori hidrofugi
— mozaicari
— laianțori
— zugravi

' Cotidianul do opinii fl informații „ZORI NOI" 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI 
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