
CETĂȚENI 
AI VĂII JIULUI !

PREZENȚA LA VOT ESTE UN DREPT ȘI O DATO
RIE. PREZENTATl-VA LA URNE CU ÎNCREDERE IN 
ZIUA DE MIINE !

Afabetu! cc^cmiei de piață

S-a in^țat prima literă
Despre ce înseamnă creșterea zero pentru preparați i mi-a 

sini<> dl. îng. Tudor Gcamănu, directorul Exploatării de preparare 
Petroșani.

— Să ne menținem capacitatea actuală de producție. In caz 
cui reușim, ne încadrăm în subvențiile acordate, ne-ar permite să 
ne pă-trnm efectivele la nivelul anului trecut, mai puțin vreo 
60 de oameni datorită mișcării naturale (pensionari etc.). Și, ce 
este mai important, să asigurăm salariile tuturor preparatorilor.

La Inceputut acestei săptămîni a avut loc o analiză în care 
s-a stabilit un set de măsuri avînd scopul să se evite plăți de 
impozit suplimentar. De fapt, Încă din octombrie anul trecut, 
s-a aplicat un sistem de urmărire zilnică a facturilor neîncasate 
datorită blocajului financiar din economia românească. Din anul 
1991 Încă mai sînt de recuperat 91 milioane de lei, la care se 
adaugă cele din acest an. Din acest motiv s-a oprit, de două zile, 
livrarea de cocs către Combinatul Siderurgie din Hunedoara, pînă 
clnd nu plătesc datoria de 245 milioane. A mai fost o situație 
similară cu colosul de la Galați, nevoit să plătească 200 milioane. 
Apoi livrările de cărbune au continuat In ritm obișnuit.

— Am început să deprindem alfabetul economiei de piața, 
nc mărturisea dl. Gcamănu. Pînă acum am învățat litera „a", în 
con'inuare Urmează să avansăm, să ne însușim cu toții noul 
mecanism economic care este nemilos.

Programul mediu zilnic de extracție a cărbunelui în minerit 
este de 20800 tone, februarie fiind apreciată de preparatori ca 
fiind bună. O comparație a indicatorilor specifici de preparare, 
din prima lună a acestui an cu cea corespunzătoare din anul 
trecut, reliefează rezultate notabile. Astfel, producția netă spă- 
latu în ianuarie înregistrează un plus de 7083 tone față de a- 
cceași perioadă din anul trecut, la cocs producția este mai mare 
cu 7434 tone în timp ce la semicocs este un minus de 10977 tone. 
La sorturile spălat normal plusul este de 1 632 tone, iar la mixte 
10999. Tot în plus, ca și la brichete (5392 tone). Astfel se face 
cu producția netă totală a fost în ianuarie acest an cu 4182 tone 
mai mare decît perioada corespunzătoare din anul trecut, in 
condițiile creșterii cenușii din cărbunele brut cu cel puțin un 
punct.

Cu utilaje și instalații în bună șl continuă stare de funcțio
nare, cu preparatori pricepuți și cu experiență, climatul de la 
Exploatarea de preparare este calm, fiecare văzîndu-și de 'treaba 
lui. Solicitările sini mai mari, chiar duble, la toate cele trei 
direcții de preparare : cocs și semicocs pentru siderurgie, mixte 
pentru energie electrică (la Mintia se livrează și semicocs) și 
brichete care iau calea depozitelor de combustibili. Unde știm 
că cererile au fost și sînt mari. Deși sînt solicitări mari, posibili
tățile sînt limitate și determinate de producția minieră, supusă 
spălării. Care și ea este stabilizată, Inregistrînd creșteri com
parativ cu perioadele anterioare.

Tiberiu Sl’ĂTARU
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După vizita lui Manfred 
Worner, secretarul general NATO, 
la București (care va purta 
discuții asupra arsenalului și 
potențialului militar al Româ
niei, sau poate ne va cumpăra 
cîteva rachete ori MIG-uri ce 
ne-au apărat granițele de inva
zia sovietică) iată că și COMU
NITATEA EUROPEANĂ — prin 
organismele sale specializate — 
verifică (începînd din 27 februa
rie) potențialul comercial din 
Valea Jiului. De data aceasta 
din punct de vedere sanitar.

Nu știm dacă se va lăsa 
amenzi, destituiri, închideri 
unități ori controale 
nate(?l?), sau se va face 
tarul neregulilor care fac 
tul alîtor dispute, ajunse 
elanșeze „ura de clasă", 
că se va încheia vreun contract 
de bună înțelegere și... vecină
tate. (Dorel NEAMȚU)

știrea,
pîinea cotidianului

Berea nu are trichinoză ‘
cu 
de 

Inopi- 
inven- 
obiec- 

să de- 
Poatc

Mai întîi, zvonul a colindat 
numai pe ulițe mărginașe, a o- 
colit cit a putut băutorii de oca
zie, dar pînă la urmă a dat buz
na în toate cîrciumile și 
pe la toate ușile. „Berea 
chinoză". Nu am rămas 
la acest pericol public și 
trat hotăriți la domnul 
Oclavian Popcscu, medic
liția sanitară a municipiului Pe-

a bătut 
are tri- 

imuni 
am in- 
doctor 
la Po-

aie berea trichinozâ?
— Nu Berea nu are și nu poate 

avea trichinoză. Acest virus, este 
specific doar porcinelor 
tutui (mistreț și urs).

— Deci putem bea 
chiar acum?

Și

o

vîna-

bere,

— Da, cu condiția să 
s-aveți bani.

In sănălalea informației. să

Cine-a inventat bomba cu butan?
— Domnule doctor, are sau nu sați de... zvonuri.

V M., meseriaș de mîna-ntii la 
Spitalul municipal Petroșani, și-a 
d' coperît vocația de întreprinză
tor. Sudează orice, de Ia ace cu 
gămălie, pînă la butelii. Dar asta 
cu buteliile e deja altă poveste șl 
începe altfel...

Domnul Emanoil Dobre și-a 
cumpărat o butelie rusească din 
piața Petroșani. Cu frica In sin 
— băiatul cel mare a făcut arma
ta Ij pompieri — l-a luat de mi
nă pe vecinul său Constantin 
Gri vei șt, împreună, s-au pre
zentat la spital, intenționind să o 
supună unei probe de presiune, 
ta compresoare. In acest moment, 
intră în scenă V.M., care îi so
mează să se dea la o parte, că 
s-ar putea să explodeze, că 
ru-i bună de nimic ți că are ei 
ura „pe ci uite". Apare cu ea în 
doi timpi ,i trei m’scăti și, do
vedind reale calități de negustor, 
reușește să-l convingă pe Ema
noil Dobre să o cumpere, la pre
țul de 5000 de lei și 2 litri de 
țuică.

După degustai ea adălmașuluj 
și consumarea primelor 3 mi
nute de euforic în sufletul d-lui 
Emanoil încep îndoielile îndo
ieli care se confirmă după insta- 

irea la domiciliu a buteliei ar- 
-‘inale — sudura era impcrfec- 

i. ca urmare, nu se putea sta 
asă decît cu fereastra deschi- 
Dln fericire, omului ii vine 

mintea la Cap, înainte di a se 
produce Catastrofă șj renunță 
la idee.

Se înfățișează la V.M. și-l ce
re banii înapoi. Acesta nici nu 
vrea să audă și, după cum sus
ține un alt vecin, „ne-a descon
siderat, susținînd că și dinsul 
posedă acasă o asemenea bute
lie, încă de 10 ani și nu a avut 
nici un incident” — argument 
intr-adevăr, imbatabil...

Domnul Emanoil Dobre nu 
vrea decît să-și recupereze banii 
de care-a fost păcălit, dar mă 
Întreb • oare e singurul? Cîte 
bombe de felul celei din imagi
nile alăturate pe care le-am 
fotozrafi.il în apari imcntul 

d-ldi. Dubite, Or mai fi imprăștia- 
tc, pe te miri unde, în țoală 
Valea Jiului, așteptînd doar scin- 
lei.i potrivită ca să explodeze, 
plinind in pericol vi'-ți omenești

r

și L-nuri? Cred că iutei vențiu 
lormațiunilor de pompieri nu 
trebuie să aștepte producerea u- 
nul accident, ci să împiedice 
proliferarea acestui gen dc a- 
faceri, în care și poliția ar avea 
un ativîn1 de spus.

Ștefan CIMPOI

Neglijență scump plătită
Trichinoză face, in continuare, 

victime. Re la Uricani ni se sem
nalează cozul unei familii care 
a trecut printr-o adevărată tra
gedie, plătind tribut, în ultimele 
săptămîni acestei boii, devenită 
flagel, cu două vieți. Este vorba 
de o familie tînărâ, a maistrului 
P.D., ai cărei membri, 5 la nu
mii a 1 fost afectați cu toții de 
trichinoză. Cel mai virstnic, 
socrul maistrului P.D., a fost 
prima victimă: după vreo două 
săptăniîni, a urmat chiar soția 
maistrului, o femeie linără, mamă

ADIO,
f no pinii ru data dc 22 febrila- 

i ic 1992, elevii cursurilor primare, 
gimnaziale, liceale, de ucenici și 
posl-lice.ile vor frecventa — și 
în zilele de sîmbătă — școala 
centru recuperarea materiei ne
parcurse din cauza decalajului 
cursurilor pe trimestrul II. Cei 
mici, au scăpat mal Ieftin. Nu
mai cu 3 zile. Rostul elevilor au 
de parcurs drumul de acasă pînă 
la școală încă de 8 ori.

a doi copii. Alit copiii, ca și ta
tăl lor, au trecut și ei prin boală: 
Și. deși în prezent se consideră 
că se află în afară de orice pe
ricol, boala grea, ca și tragedia 
trăită, i-au marcat din plin, atît 
fizic, cit și sufletește.

Și totul de la trichinoză. Se 
-pune că au tăiat doi porci. Dacă 
primului i-au făcut analizele de 
1 iborator și nu a avut nimic, nu 
a fost infectat, celui cle-al doilea, 
crescut in aceleași condiții, aii 
neglija' să mai facă analiza. Și.- 
temeritatea a costat scump. 
('. DRVIAN).

Xș.idar, cursuri intensive, ti-inc, 
note, ritm și caile. Să V'-d.in 
dacă va intra in istoria invăț.i- 
mhitului noul sistem, <lii| ,î ce 
dascălii și au făcut p’.anif rărite, 
iar elevii șt-au potrivi1, b.i oi.i 
biologică.

Economic de piață. ,14- mi 
nistru! Eteto!

Dorel NF, \Mll

fotozrafi.il
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SCRISOAREA a lE-a
Către si npatzanțn Fromu’ui Sa vani i»aț'ona!e

Dragii noștri.
\ am trimis acum 

o scrisoare de suflet, pe 
sin.em convinși că ați înțeles-o 
cum se cuvine. In ziarul de ieri 
a apărut un răspuns batjocoritor 
al Convenției Democratice. Acești 
domni n-au aflat că nu-i frumos 
să citești scrisori adresate al
tora

Știm că răspunsul lor v-a du
rut, dar nu merită să-l luați in 
serios. Ei ne atacă pe căi alge
brice. .45 -f- 2 = dezastru*. A- 
ceastă nouă formulă a lui T Eu- 
lcr ne va aduce pr.'bal il primul 
titlu de academician in Valea 
Jiului. In această ecuație ntins.î 
de schizofreni-, ultimii doi am 
sint comparați cu cei 45 ai co
munismului. C D. numește „ani 
de dezastru* perioada de după 
revoluție, cînd s-au dat rele mai 
democratice legi, cea mai fru
moasă Constituție, drepturi si li
bertăți cum n-a mai avut nicio
dată acest popor.

Dragi simpatizanți ai Frontu
lui I

Noi ne adresăm iară-u dv. cu 
rugămintea de a veni la vot. îm
potriva noastră s-au făcut cele 
mai bizare, cele mai negrești a- 
hanțe. Împotriva noastră si-au 
dat mîna pentru o zi dușmani 
înverșunați. Incredibil, dar ado- 
vărab Împotriva noastră s-au 
coalizat câmpenii, brăti<-nii și pa
tricienii. Ba. pentru mai multă 
veselie și-au luat alături inima 
ți vioara 1 Dimă ce «i-au pir"-'4"t 
propriii candidați, susțin și înfiază 
independenți, in ceasul

Obrăznicia depășește 
mită atunci cind CD 
despre mineri, cărora 

,11 sa rezervat’ rol de 
manevră (domnilor matematici
eni, se scrie .s-a*, cu minus la 
m.jloc). CD compară mineriaiia 
din septembrie cu masacrul or
ganizat de țărăniști la Lupcni in 
1929. Să fim serioși I l-a Bucu
rești n-a mur.t nici un miner.

cîteva zile 
care

al 12-lea 
orice lt- 
vorbe.șU 

chipurile 
masă de

Cetățeni

Fropaganli e.ectorală

• 
I 
I 
I 
I
I

P8OGRAMUI
SÂPTÂMÎNAl

deși au intrat pe unde au vrut 
și au burdușit o groază de eu- 
t.eri. S-a dat cu petarde lacrimo
gene, ca sa nu se spună a nu 
s-u făcut nimic. Dar au piins mai 
mult polițiștii decit minerii, 
privește minerii asasinați de 
răniști in 1929, nu trebuie 
câj.âm in istoria lui Roller. 
putem vc lea crucile și astăzi in 
cimitirul din Lupeni. In acest 
oraș, i 
că să 
al ei.

La 
no tru 
documentat, în presa 
Hazul f ind prea m re 
sco- -» din perimetrul local, 
primit deja mai multe scrisori 
de la adevărați țărăniști, de la 

actuali s’uden’i. Iar după 
vă invităm la proces 
Silv'rii Nn’fcnaie este 

în tribunal de către fos- 
presod nte, domnul conf

convenția 
instaleze

Cit 
tă- 

să-i
Le

In
țărănistă înccar- 
miine un primar

insultele
vom răspunde

aduse liderului 
prompt și 

ct ntrală. 
vrem să-l 

Am

foști <i 
rlcoeri 
Frontul 
chemat 
t d său 
dr. Tiberiu Vladislav. Cel puțin 
asa am înțe’es noi următoarea 
frază scrisă de dumnealui în 
limba laponă • .cei ti~ti remnat 
arti'-o’nl vc-li fi in fatn
instanței". La rindul nostru, noi 
vom chema în instanță pe , ro- 
fesoara de română a tcmrul ii 
T beriu Vladislav Iai p ■ dom
nii redactori ii rugăm re tpect'ias 
să corecteze greșelile de g-ania- 
tică ale intelectualilor noștri, 
pentru că ziarul ajunge și în 
mîinile elevilor. Și e păcat. Ne 
temem pentru viitorul lor. Citind 
asemenea fraze agramate s-ar 
putea să ajungă cu toții confe
rențiari.

Dragi simpatizanți ai Frontu
lui.

Nu vă lăsați induși în eroare 
de ca’omniile acestor
Domnul 
noscut

indivizi. 
Vilhelm Kleibel este cu

ca un om cinstit, cult

ai orașuiui
Comitetul director al Frontului Salvă ii 

Naționale din orașul Petrila face un căl
duros apel la toți membrii și simpatizan- 
ții săi, precum și la întregul electorat să 
se prezinte duminică, 23 februarie, la cel 
de.al doilea tur de scrutin pentru a'ege- 
rea primarului.

In articolul „Primim la redacție* apărut in 
ziarul nostru din 19 februarie, semnat : CON
VENȚIA DEMOCRATICA, Pre cJinte conf. 
umv, dr. Tiber.u VîaJislav, dintr-o eroare de 
dactilografiere a autorului au apărut greșeli. 
Aliniatul ultim se va citi astfel ; „Vă puneți 
întrebarea «ce faci cu dinsul, care e și una și 
cealaltă aJică și haimana, și trădător. Ei

și politicos. El a fost alături de 
Revoiupe încă din primele zile. 
Si chiar dacă nu s-a urcat în
călțat ] 
m.nea 
Valea 
minții 
ți-1 pe 
FbN-ul 
cu nume de n.amț, dar cu sutlet 
de român adevărat. Avem tot 
respectul față de domnul Gheor- i 
ghe Stoicuța. Dar ca indeo--nden' 
nu va putea beneficia de spri
jinul ir.ui partid puternic După 
aleger , Convenția s° va sparge 
ca un balon de săpun. Fie'^r 
parti 1 va reveni la nt.-rrsele 
sale N 
cuța '’s ’ârrîne 
hișlii, inima și 
țin pentru un 
mul.

Dragii noștri.
Miine e ziua 

triva noastră CD a 
pe toate partidele 
teresuî 
rrâ-i“. Noi nu vă avem alături 
decît pe iv. Dar știm <-0 voința 
dv. e mai puternică decît o sută 
de partide la un ln-- Vă a-drp’ă-n 
la urnă. Și vă 
bim. Pe toți Mineri 
nemineri. Trandafirul e în 
ricol. O grămadă de partide 
tăhfirît asuora lui cu chei, 
geti. cai și instrumente 
cale Vor să-i •'mulgă petalele.

Iubiți simpatizanți.
Nu părăsiți trandafirul, 

fl arca lui veți regăsi parfum 
dar și aroma tare a prafului de 
pușcă din noaptea Revoluției. 
Votați candi la;ii Frontului F 
vării Naționale I Mîine se hotă
răște soarta Văii Jiului pe urmă
torii patru ani. Vcniți la urne, 
in liniște și calm, fără încrîn- ’ 
cenare. Și fiți mai vcseli. Sînt { 
primele noastre ai v.cr1 locaîe 
iir»i re.

Frontul Salvării Naționale 
Valea Jiului

pe biroul lui Resiga, ase- 
liJerului CD, el a ajutat 
Jiului cu toată puterea 
și experienței sale. Vota- 
domnul V lhelm Kleibel I

1 vă propune un prunar

reveni la
temem că do-nnji S’oi- 

numai ou m -nar- 
vioara Prea pu- 
oraș

cea

»
1

1

*
i

ca Petroșa- .

I

I
I
I
I
i
î

mare, lmpo-I 
strîns aproa-" 

,să apere în
tării și al poporului ro-

Petrila ’

i'.l- 
și 

pe- 
au 

să- 
mnzi- ■

I
II
• 
E1•

Sal-1
iotă- 1

i

In

nostru este domnul IonelCandidatul
Mogoi, pe care vă rugăm să-l votați, cu 
speranță și încredere în viitor!

Votînd candidatul nostru, votați un vi
itor mai bun, votați prosperitatea și bună
starea dumneavoastră și a copiilor dum
neavoastră! Nu uitați, candidatul nostru 
este domnul Ionel Mogoi!

LUNI. 21 FEBRUARIE
14,00 Actualități.
14,10 Calenaarul zilei.
14,20 WORLDNET USIA.
15,05 Avanpremiera săptămînil.
15,25 ~ '
15.45
16,15
16.45
17,00
17,05 Emisiune in limba maghiară-
18.35 Tezaur.
19,05
19 30
t’0.00
20.35

Gala tinerelor 
Casa și grădina. 
Munca pentru 

Ziua na’.joială a 
Actual tăți.

talente.

toți. 
Kuweitului,

Studioul economic.
Desene animate.
Actualități.
Această poartă a creștină

tății. Episodul II.
21,15 Restituiri. I. L. Caragiale. 

Năp ista.
23,00 Repr.za a tre ia.
23,25 Cron ca Parlamentulu 

Actualități.
23 55 Conflu nțe.

MARȚI, 25 FEBRUARIE
10,00 Actualități.
)0n0
10.30
l",10
13.00
13 30
14,00
14,20
15.00
15.30

Calend irul zilei.
Canal France Internațional. 
Ora de muzică.
Interferențe.
Muzică pentru părinți. 
Actualități.
Tradiții... inlnnaițene. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.

16.00 Agenda actualității muzicale.
16.30 
17.00 
17,05
17 35
18 00 
19.00
19.30 
20T0 
20,45

10.30
12.10
13,00
13.30
14,00
14,20
14.55
15.35
16.05
16.30 
17,00 
17,05
17.35 
18,00

i
I
I 
I
I
I 

I

1 
I

bine, o să vă spunem noi ce-o să vă faceți: 
cei ce ați semnat articolul, veți fi chemați in 
fața instanței pentru a explica insultele și ca
lomniile*.

Redacția a publicat cu fidelitate toate textele 
venite de
șclile de

a
î 
f
I
I

la partide și formațiuni politice. Grc- 
dactilografiere nu ne aparțin.

t

Conv ețriiri.
Actualități.
Rerxre transilvane.
Muzică populară.
Sal"t, prietenii 
Stud’pul economic. 
Desene animate. 
Actualități. Sport.
Telecinemattcn. Ora îndră-

gostiților. (Franța, 1956),
21.20 Memorialul durerii. 
22.35 Cultura în lume.
23,05 Cronica Parlamentului 

Actualități.
23 05 Me’-idi nrle dansului

MIERCURI. 26 FEBRUARIE 
10,00 Actua if ți.
10.20 Calendarul zilei.
10,30 Film serial. Familia Pola- 

niecki (Polonfa).
Canal Franc Internațional. 
Ora de muzică.
Virata a treia.
Divertisment internațional. 
Actualități.
SOS ..aiurai
Av n Terniira 'IV
Pretmiversitar.a 
Teleșcoală. 
Muzică populară 
Lumc-.i sportului 
Tragerea P.-onoexi-i s 
Actualiiă i.
Arte Vizuale.
15, 16 17. 13.
Reflector.
Stu lioul muzicii ii .a-e
S’udioul economic
Desene mimate.
Actualități.
Sport
Film serial. Tosenh Ral amo 
Exerciț u de admira* io. 
Pro Musi'-a
Cr n ca Parlamentului.
Actualități.
CT’iț șl idei.
JOI, 27 FEBRUAP’E

Aclualită* .

WORLDNET USTA 
Ora de muzică. 
Oameni de lîngă not 
Jazz-magazin. 
Actualități. 
HOREA. Documentar. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală. 
Muzica pentru toți. 
Forum. Sindicatele. 
Actualități. 
Repere moldave. 
Dosarele istoriei. 
Tele-discul muzicii popu

lare.
18.20 Virstele peliculei... la nr. 100 
19,00 ~
19.30 
20,00 
20,46
21,40 Reflecții rutiere.
21.55 Recital Vasile Șeicaru. 
22,10 Reporter "92.
22.55 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23,25 Stadicn.

VINERI, 28 FEBRUAR!!'
10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. Scrutări fu

rate. (Franța, 1968).
11.55 Super Channel. 
13,00 Ora de muzică. 
14,00
14.20
14.45 
15,15
15.30 
16,00
16.30
16.55 

17,00 Emisiunea In limba germană.
18,00
18.45 
19,05
19.30 
29,00
20.45

S’udioul economic. 
Desene animate. 
Actualități. Sport.
Film serial. Dallas. Ep. 105.

Actualități. 
Mondo-muzica.
Medicina pentru toți 
Bicentenar Ros,ini. 
Preuniversitaria. 
Limba noastră. 
Muzică pentru toți. 
Actualități.

PUZZLE DI3CO ROCK
CLASAMENT; 1. Bl.ick Oi 

Wîiite — M1-.I1AEL JA’-K.SON . 
2. t r.ends Will Șe Fr.ends — 
QUlLN; 2 Let’s Talk At> >ut Sex 
— SALT’ PEPA; 4. Leal The 
Worki — M4CHAEL JauKS N . 
5 B.eilh Of J.ife — ERASURE. 
f Abv.m F 11- r — YOUNG MC; 
7. Sorry Lady — PETER MAf - 
FAY; 8. AII Or Nolhing — 
EUROPE ; 10 Everytlnng [ Do — 
BRIAN ALAMS.

ȘTIRI, INFORMAȚII; • C,teva 
poziții in dif riic clasamente mu- 
zi ale : „Pop, Rock And Show’* 
(România), secțiune Top 5 Pop : 
1. Un tren de scară — Elena 
Carslea; 2. Ramîi cu bine — 
Va. ile Șeicaru; 3 Ultima modă

— Auielian Tcmișan și Sanda 
Ladoși; s<c, unu lop 10 Rock 
(sLi'ii.i/: „Ncw Mu,.cul Expies*’’ 
(Anglia) ; I. Goodfn irning Girl
— Vvet Wet Wei; 2. Give Just A 
Li,„e More Tune — Kylie Mi- 
nug ie; 3. Twilight Zone — Un- 
linuted; „Discîioteken Hits” 
(BRAVO, Gcrm-ma) 1. Das Bout
— UJ6; 2. Found My Trust — 
Karl Keaton ; 3. RiJc Lme The 
Wind — East SiJc Beat | 4. Black 
Or Wh te — Michael Jackson. 
• La Zurich, în Elveția, intr-un 
concert al trupei Roxette a apă
rut șl Frida, fosta ABBA, inter- 
preiind vechiul hit „Muncy, Mo- 
ney, Money*'. • Pe 28 februarie 
a c„ la Sala Palatului din Capi-

tală va avea loc un concert Ins, 
pentru aniversarea a 15 ani 
turma,ic;, invitați, foști 
nenți ai trupei: 
Nuțu Oitea iu, 
t-oi in Ch.luiuc, 
Aunan llie, 
Luc.an Clnvu.

RĂSPUNSURI LA 
MARCELA GRUIA,

Dan 
Florin 
Maiy 

Mihat

a 
compo 

Buundii, 
Ochescu, 
Pope,cu.

Alexandru,

SCRISORI! 
Petroșanii 

Uitnna realizare muzicală a ce
lor de la Snap est® „Colour Of 
Love”. Nu cunosc proiectele de 
viitoi ale celor doi. MIHAI 1’0- 
DERANCU, Pet oșani*. același 
răspuns ca și pentru elevii d n 
Petrila: „Vox Montis" va func
ționa primele două zile cu 300 lei 
Intrwea, apoi, tn Jur de 100 lei.

11.20 
12.20 
13.10
13.40 
14,00 
1420 
14.50 
15,00
15.30 
16.00 
16,20 
16.r0 
17.00 
17,05
17.30 
18,00 
18 30 
19,00
19.30 
20 00 
20,35
20.45
21.45
22.40 
23,05

2.1,35

10 00
10, 20 Calendarul zilei.

I

I
I

n, personal nu cu- ■ 
inipnnme muzicală S 

‘ ..... ’”î|
k. • ai a- t

Face, Iți garantez eul Programul 
va fi de jui pinu duminică, între 
orele 18—23. TAMARA, LIGIA, 
EMlLIA, GAîiRlELA, COSMI- 
NA, Petroșani: Corey Haim este 
actor de fi m 
nosC mei o i 
cu el. Da e baiat drăguți VIR- 
GIL SKDVRAN, An.noasa: f
Cîntărețui german Roy Black. 
idol al ger-crației anilor ’60, 
încetat dlri viață In toamna 
nulul trecut, la numai 48 
ani. Primul album i-a i. 
1965 („Du bist n.cht allein"), 
cariera sa avlnd peste 30 000 011) 
exemplare vindule. 2. Grupul de 
h< îvy-metal 
S-a Înființat 
componență

48 de I 
apărat ln ț 

în i
Runaways din SUA 
In 1975, avînd-O In 
pe Joan Jett.

Gemi TUTU i

Pro Patria.
Ecranul.
Viața parlamentară. 
Desene animate. 
Actualități. Sport.
Film serial. Familia Chis-

holm. Episodul 3
21,45 Pe aripile muzicii.
22.15 Simpozion.
23,00
23.15
23,50
0,20 Călătorie In patru ano41n>

Actualități. 
Top 10. 
Gong!

puri. Emisiune de diver
tisment.

S1MBATA, 29 FEBRUARIE
9,00 Bună dimineațel

10,00 Actualități.
10.10 Trp-top, mini-top,
11.10 Descoperirea planetei.
11.30 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
l:,00 Actualități.
14.10 Tele-club.
16.30 Campionatul european d« 

atletism în sală.
17.30 Mapamond.
18,00 Concurs internațional de 

dans sportiv. (1).
Teleenciclopedia. 
Actualități. Sport. 
Film serial. Dallas. (106). 
Festivalul Internațional de 

muzică ușoară — ./lan Remo 
1992** (I).

23.45 Actualități.
0,05 Festivalul Internațional de 

muzică ușoară — „San Remo, 
1992". (II).

1,00 Campionatul european de 
atletism în sală.

1.30 Festivalul Internațional de 
muzică ușoară — „San Remo, 
1992**. (III).
DUMINICA, 1 MARTIE

8.30 Bună dimincațal
9.30 Abracadabra!

10.20 Film serial pentru copii. 
ARABELA. Episodul 9.

Actualități. 
Lumină d<n lumină. 
Viața salului.
Ar.pa de clntec maramu- 

reșan.
Actualități. 
Atlas.
V ideo-magazin. 
Știință și imaginaț.e 
Convorbiri de duminică. 
Concurs internațional da 

dans sportiv. (H).
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. Dansatored 

norilor (Anglia, 1987).
22.20 Actualități.
22.35 Magia modei.
23.35 Campionatul european de 

atletism în sală. (Finale). ,

19,15
20,00
20,45
21,40

10,50
11,00
12,00
13,30

14,00
14,10
14.30
17,00
17.30
18,00
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„Bă, pe controlate,
că nu-s doamnă ?!“

Domnișoara Dora Norici, proaspătă absolventă a U.T.P., a 
avut norocul să fie repartizată la sectorul aeraj, sector ce duce-n 
spate, cu acordul tacit al conducerii, toți piloșii, pilangiii și chiu
langiu minei, intre aceștia, cel dinții e un fante vestejit, șef peste 
Dora, fustangiu in virtutea inerției, deși ajuns la „patruzeci de ani 
trecuți..." cind oasele incep să se-nmoaie și să se-ndoaie. Limba 
totuși il slujește cu credință, mai ceva ca-n tinerețe, acum 
cind dovleacul a dat in pirg; deși de modă veche, in cuvinte e 
neîntrecut.

in fiecare dimineață, junele tomnatic, neștiind 
„Servuso saluta pe Dora, cu șapca-n mină și cu 
cap: „Săru’ mina, doamna ingineră r‘. O saluta, 
ntr-o zi, Dora l-a-n^făcat c-o mină de cravată 
fulgerele privirii in ochii lui gălbejiți, l-a pus la

— Bă, pe controlate, că nu-s doamnă ?!
— Pe controlate și pe pariu, guiță, surprins,
— Pariu pe ce ?
— Pe... cinste...
Faza controlatului 

mut, la ora 23,07, a.c. 
dn motive personale, 
(Cele mai frumoase răspunsuri vor fi publicate).

P.S. — Orice asemănare cu fapte reale e pur intimplătoare. 
Ștefan CIMPOI

ZIC, 
Și, 
punct:

ce-i ala 
ochii peste 
pentru că- 

infigindu-și

Libidin^J

I 
I 
I
I
I
I•
I 
I
I
f

„Mirajul" peliculei i

s-a consumat intr-o garsonieră de impru* 
Jntrucit n-am putut asista la eveniment, 
vă cer părerea : cine-a cîștigat, și ce ?

I 
I

Sintem in Bucureștiul anilor | 

’30—’40, în epoca de supremă în
florire a cinematografului, îndeo
sebi a celui american și a celui 
francez. (O, Doamne, cum se 
potrivesc lucrurile cu anii noș
tri !). Bucureștiul efervescenței 
vieții spirituale. Așa era pe 
tonei. „Fauna" oamenilor 
breasla cinematografică 
cele mai ciudate aspecte. 
Jul îmbogățirii rapide, 
noapte. Adică „bombe" 
te peste noapte. Filme de 
ces importate din străinătate în 
schimbul unor onorarii „modes
te". Mulți, atrași de „bani 
renunțat la 
bază (inginer, 
tat — ciudată 
pentru aceea 
f’t".
ceea, un antreprenor constrictor ' 
devenise reprezentantul unor ! 
mari studiouri europene, 
importator de filme. Sau 
„x” luase în antrepriză...

Votați frumusețea!

Mai bine „papagal 
decît să umbli 
cioara vopsită!

QQ 
Ui 
QC

CQ 
O

Ui 
QC

a- 
din 

oferea 
Mi ră
pește 
lansa- 

suc-

au 
de

H

meseriile lor 
medic..) și au op- 
coincidență — 
de „cinematogta- 

De exemplu, la vremea a-

I
fl 
I t

I
I
I
I
I 
I
I1

1
I
I

Adică 
un 

.... ----- - ... ----- cine-1
matografe, Istoria se repetă. Ce ’ 
dacă în loc de „P 
zintă" apare „Ionescu prez 
Nu contează. I" 
atunci și acum, 
din acest număr de ziar, 
nar, o posibilă istorie a 
matografiei" de piață din 
mânia anilor *30—’40. Orice ase
mănare cu anii noștri este ab
solut (ne)întimplătoare. (Ioana 
TUDOR)

„Paramount pre | 
eseu prezintă*'?! ' 

Ne privatizam șl i 
Oricum, începînd | 

"::i 

i
I
I
I 
I
!
1

I
I
I
I
I 
I

bilu- 
„cine- 

Ro-

SIMILITUDINI
ORIZONTAL: 1. Necaz mare. 2. Stocator de 

energie. 3. Alecu ce este ! — Partea din apă a 
slipului 1 — Senzație neplăcuta. 4. 
studii superioare. 5. Materie primă 
maioneză — Satu mare. 6. Cel din 
Blid ciobit! — Pană. 7. Buchet de
Fabrică de lapte la purtător. 8. Ținte zbură
toare, fără pene (sic) — Vorba moșului 1 9.
Colegul din mine (sing.) — Extrema lui Kor- 
pov. 10. Haină — Fasole scăzută.

Iscoadă cu 
pentru 

urmă I — 
plăcinte —

VERTICAL : 1. Operează prin palpare (sing.). 
2. Creșterea turației. 3. Pronume — Mana pă- 
mlntului. 4. „a, a, a" — Culmea culmii I 5. 
Zeamă lungă (pl.) — Tramvaiul deltei (pl.) 6.
Titus I-azăr — Preșul moldoveanului. 7. Ieșit 
din pămlnt — Toader Horațiu. 8. Te prinde de 
urechi — Rezistent 9. De trebuință (pl.) 1
,JLa un ceas, o linguriță". — Partea leului.

M. NECULA

de I
10. |

I

UMOR
• — Dragul meu, îl vezi pe 

tipul din colțul străzii?
— Da.
— Ei, află că eu l-am făcut cu 

Trabantl
— Cum asta?
— Simplu. Avea bani de Mer- 

cedesl

• Doi colegi discută despre 
mărirea salariilor.

— Dacă nu-i spun soției că 
mi-a mărit salariul, o să spună

că am rămas un prost — se
văita unul.

— Și de ce nu-i spui?
— Pentru că e mai bine să

mă creadă prost. decît să fiu
tîmpit 1

• Un om care a călcat In-
tr-un ciob de sticlă se duce la 
doctor. Acesta îi recomandă pi
cături pentru ochi.

— Dar. doctore, eu m-am r>- 
nit la picior I

— Da. dar dacă nu vedeți un
de căleați ?!!

Culese de Dorei NEAMȚU

Binefacere sau blestem ? I (NU) FĂ PE NEBUNO’ (II)
In sistemul nostru solar, în afară de cele 9 planete cu cei 

 , se mai 
af.ă un nor alcătuit din comete, care, conform teoriilor actuale 

__  „ne vizi
tează" periodic, vizitele fiind legate de anumite evenimente is
terice, ptna la ajungerea lor din nou în norul din care provin. 
Una dintre cele mai cunoscute comete este cometa Halley. Ed- 
snund Halley este primul astronom care s-a folosit de legea a. 
tracției universale, descoperită de Isaac Newton, calcullnd, astfel, 
perioada de 76,09 ani la care ne așteptăm să fim „vizitați". Exis
tă descrieri in vechile cronici chinezești despre obs-'varca acestei 
comete incă din anul 467 î.e.n., apoi din 
verse opere de artă In care cometa este 
nui eveniment istoric, deși uneori cu o 
in asocierea evenimentului respectiv cu 
In tabloul pictorului florentin Giotto di 
rarea magilor", cu referire la nașterea imnui,
reprezentată cometa Halley, care a fost Insă vizibila In anul .. 
I.eji. Conform textelor biblice la nașterea lui lisus Hristos, s-ar 
fi arătat semne pe cer, iar împăratul Irod ar fi ordonat să 
se taie capetele tuturor copiilor sub vlrsta de 2 ani din ținut. Du
pă răstignirea lui lisus Hristos, creștinismul se dezvoltă ți se 
răsplndește pe glob. In tapiseria de la Baveux, care ilustrează cu
cerirea Angliei de către normanzi In anul 1066, este cuprinsă o 
imagine a cometei cu inscripția „Iști mirant stella" (aceștia se 
m nunează de steal. Mai recent, cometa Halley ne-a „vizitat" în 
anul 1910, ca apoi in anul 1914 să înceapă primul război mondial 
cu foarte multe victime omenești, culmlnînd cu destrămarea 
Imperiului austro-ungar și formarea de noi state independente. 
Ne „vizitează" după 76,09 ani, adică In 1986 și avem ulterior e- 
venimente ikțorice în Europa șl Asia (inclusiv România). Cometa 
Encke ne „vizitează" la o perioadă ciclică de 3,3 ani. Dacă am 
crede In cele relatate, ce ne va aduce această comată ? Bin^focere 
sau blestem ?

31 de sateliți naturali, cele cîteva zeci de mii de asteroizi.

înconjoară sistemul solar. Unele dintre aceste comete

anul 210 i.e.n. Există di. 
reprezentată în cadrul u- 
eroare destul de 
trecerea cometei. Astfel, 
Bon.lone, intitulat 
lui lisus Hristos,

mare

.Ado- 
este

11

să

I 
I 
I
I
I 
I 
l!

li
I; 
l 
I
I

Miliai II.ANGIU

Ciocănitun in aceeași ușă, in
tră O. O — „Iar am venit. R.l 
către R.2 — „Iar a venit".
O — „Domnilor, am o idee. Vreau 
să Înființez A.V.B P. Adică, Aso
ciația viitorilor bolnavi psihio, 
R.l către R.2 — „Cred că e ne
bun de-a binelea". O — „Și am 
nevu.e de sprijinul dumnea
voastră. Dacă mă ajutați, vă 
cooptez membri fondatori. Con- 
creț. Dăm anunț In ziar că am 
inliințat asociația V.n ziariști 
străini. Interviuri in ziare, la 
televiziune, B.B.C.-ui, T.V. cin- 

qne, RAL, ('NN. Ne invită la 
ei, ținem prelegeri, discursuri, 
veuem lumea. Ce, parcă eu nu 
șt.u cit de greu se obține la voi 
un pașaport de serviciu sau o 
acreditare In Vest ori în Ame
rica?". R1 către 11.2 — „Șl ii că 
nu e chiar așa nebun tip-il ?!". 
A doua zi în ziarul cu nume de 
„mare" și (sau) „liber" apare 
următorul anunț :

„Ast izi a luat ființă Asociația 
vniorî or bolnavi psihic. Este o 
asociație extrem de exclusivistă. 
< erorile d- înscriere vor fi cer- 
C'-iate temeinic. Vor trebui tre
cute teste foai te dure Totoda
tă. iniint un pe ar ca- tă calo

următoarele : acordăm intervi
uri numai ziarelor, revistelor, 
posturilor de radio și t.v. străine. 
Acceptăm invitații pentru vizite 
numai în țări dezvoltate. Am 
deschis conturi în toate băncile 
din țară, numai în valută. Zia
riști din C.E.E., S.U.A., Cana-

După o 
saptdmina

da șl Japonia, vă așteptăm!“. 
Semnat, comitetul membrilor 
fondatori ai A.V.B.P., O, R.l și 
R.2. Sfirșilul începutului.

I’.S. Există și un act doi (pier
dut din start și anunțat ca ata
re prin mass-media). Iată rezu
matul acestuia. Auzind Japonezii 
de Asociația amintită, cum îi 
știm, primii în toate (electroni
că, automobile, finanțe ș.a.) i-au 
invitat fără preget pe cei trei. 
Alocuțiunile lor i-au convins pe 
niponi despre viitorul A.V.B.P.- 
ului. In consecință, au holărît să 
acorde țării noastre un împru

mut cifrat la 10 miliarde de 
dolari, cu o dobînda de numai 
6 la sută. Bucuroși, nevoie ma
re, membrii fondatori se întoro 
in țară și comun.că rezultatul vi
zitei lor in Țara Soarelui Răsare 
unui destoinic și plin de expe
riență reprezentant al Ministe
rului de finanțe. Acesta ie răs-l 
punde: „— Ce, sînleți nebuni7 
10 miliarde cu numai 5 la sută 
doblndă? Cine știe ce interesa 
urmăresc. Vreți să ne vindem 
capitaliștilor?" Și a refuzat îm
prumutul. Apoi, cei trei au 
primit o invitație din SUA. Se 
știe că americanii sînt puțin cam 
excentrici. Ei au fost de acord 
sa ne dea degeaba 10 milioane de 
dolari. Dar, același funcționar de 
la Finanțe nu s-a dezmințit, ne- 
renunțind la principiile econo-, 
mici socialiste. „Nu faceți pe 
ncbuniil Cine îți mai dă azi an 
ban degeaba?*'. „Păi. uite» ame
ricanii" — zic cex trei „F'-iglj 
a acilea 1 Pun ei ceva, l.i s
Îmi spune mie vasta m- < 
ricnță". Și a refuzat •
milioane. Ce mai urn. Tfm
se știe încă. Grădina DomnuiUi e 
mare. ■■■■•■*•■ \ ~

pn, i•
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PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
FECIOARA 

(23 august — 21 septembrie)

Onortnd invitația la o hoină
reală fără țel. In doi, scăpați de 
toate migrenele-

Ceartă pentru bani fi avere.
Acceptați lucrurile așa cum slnt, 
altfel pierdeți totul!

I 
I
I
I
I
I

Important l
Candidatele care s-au înscris pentru ocuparea postii- 

. lui de CASIER la Redacția ziarului „ZORI NOl“ sint in
vitate pentru susținerea concursului, MIERCURI, 26 FE
BRUARIE ora 12,00.

Concursul va avea loc la sediul redacției. /

BERDEO 
(21 martie — 20 aprilie)

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Ruperea punților cu trecutul 
produce o încordare nervoasă, 
greu de suportat fără... stimu
lente.

Chef fără prea mult... chef, din 
cauza prezenței unui dușman 
iertat...

I
I
I

(21
TAUR 

aprilie — 21 mai)
SCORPION

(22 octombrio — 21 noiembrie)

contradictorii tind 
vă epuizeze, dacă le dațl 
fără discriminare.

Porniri să
curs

Dureri la măseaua de... minte.

CEMENI 
(22 mal — 21 iunie)

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Abandonarea stării de 
deș’ vă este impusă din 
aduce mart avantaje.

apatie, 
afară,

Deși rămînețl acasă peste zi, 
lanțul surprizelor vii provoacă 
vii emoții.

i 
I 
I I 
I 
I 
l 
I

RAO
(22 Iunie — 22 iulie)

CAPRICORN 
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Nemulțumirea determinată de 
neseriozitatea unui prieten va fi 
repede uitată, odată cu schimba
rea decorului.

Un fapt banal, răstălmăcit din 
rca-voință, capătă proporțiile bu
turugii mici ce răstoarnă carul 
maro.

LFU
(23 Iulie — 22 august)

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Un cadou, pur simbolic, 
umple ziua de bucurie.

vă
Se sting, înec*, încet, și ultimii 

cărbuni ai înverșunării împotrivi 
tuturor—

••••«•••••a ••••■•• ■•••4tsas

Societatea comercială
de construcții CONPET SA
cu sediul in municipiul Petroșani, str. 1 Decembrie nr. 90, 

’.efon 11152, 42150, 42151, oferă, prin secția SUT Live- 
zeni, str. Fabricilor nr. 11, telefon 11630, următoarele 

servicii:

— preparat și transport betoane (minimum 5 mc)

— închirieri utilaje terasierc (excavatoare, buldozere)

— închirieri utilaje de ridicat

confecții metalice

prefabricat t

-■■«■■■■■■■■■•■■■■■•■■■■■■■■■«■■■■■■■•■■■■•■■■■■■■■■■■a

Lumea valutei, va'ute'e lumii
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Cotația principalelor valute la Casa de schimb valutar a Băn
cii Comerciale din Petroșani a fost stabilită, pentru 
bruarie, după cum urmează :

ziua dc 22 fc-

‘ VALUTA CUMPĂRARE VlNZARE
Dolar SUA 365 383
Marca germană 225 236

: Lira sterlină 618 680
Franc elvețian 250 2*S

.’ Gulden olandez* 200 210
Franc francez 66 69

{ Shilling austriao 32 33
Caflfi e»te dtbthisă •>.:iinic Intre orele 8—li.
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Cooperativa
„HAȚEGANA“ Hațeg

str- Progresului nr. 40
organizează în ziua de marți, 25 februarie 1992, ora 9, la 
sediul acesteia o expoziție cu produse de artizanat, artă 
populară, meșteșuguri artistice, confecții, tricotaje, articole 
de broderie, lenjerie, covoare țesute și persane, fețe de 
masă, macrame și altele.

Expoziția este organizată cu prezentare de modă, pen
tru beneficiarii din comerț care sint invitații noștri la a- 
ceastă acțiune de contractare. Vă așteptăm cu deosebită 
plăcere.

MICA PUBLICITA R
ANIVERSARI

CU OCAZIA aniversării zilei de naștere soțul urează dragei 
Olga Hegeduș (Piți) un călduros „La mulți ani(534).
FIUL Dan urează iubiților părinți Niculina și Paul Nicula 

sănătate și mulți ani fericiți, acum, la nunta de argint. (536).
FAMILIA Poroșnicu urează dragilor lor prieteni Niculina și 

Paul Nicula, cu ocazia nunții de argint, mult noroc ți „La mulți 
ani (536).

C1ND în buchetul vieții prinde al 18-lea trandafir, părinții 
fratele și surorile îi urează lui Dorin Alecsandru un călduros „La 
mulți ani !“. (549).

LA MULȚI ANI !, scumpă șî iubită Alexandra Popescu. Tați, 
manii și Diana. (557).

V INZARI-CUMPARARI
V1ND două microbuze Mercedes 207 Diesel. Informații, la ru

lota din piață sau la telefon 50592, după ora 21. (562).
V1ND covor persan turcesc 3/2, 22 000 lei. Telefon 41237. (565). 
VÎND video player sigilat, preț avantajos. Telefon 45656, după 
17. (563).
V1ND autoturism BMW 3)8 și Dacia 1 410 TLX, an fabricație

1990. Telefon 45363, între orele 16—18. (540).
V1ND tractor U 650, nou, preț negociabil. Tg. Jiu, telefon 

17985. (550).
VINO televizor Samsung, nou, sigilat, în garanție. Informa

ții, telefon 12802. (554).
VIND nutrii gestante șl pui diferite culoiL Deva, telefon 

12535. (555).
CUMPĂR „Biologia reproducerii. umane" da Dan Alexan- 

drescu. Telefon in zilele lucrătoare, 60712. (533).
DIVERSE

S. C. „UNIVERSAL PREST" S.R.L. PETROȘANI 
angajează temporar absolvente ale școlii comerciale, în 
selecționării pentru magazinul propriu. Informații la 
45064, după ora 15. (216).

ANUNȚ FOARTE IMPORTANT! 
lncepînd cu data de 1 martie, în cadrul clubului S.L.

Petrila, se deschid următoarele cursuri cu locuri limitate : conta
bilitate generală ; daetilografie—secretariat ; depanare radio—TV ) 
informatică și microcalculatoare ; ospătari—barmani; gimnastică 
ritmică, aerobică ; coafură ; limbă engleză ; limbă franceză.

Informații și înscrieri, zilnic, la Direcțiunea Clubului Petrila, 
între orele 8—20. (359).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră confort I cu apartament Petroșani sau 

Petrila. Telefon 50859, după ora 19. (560).
PIERDERI

PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele Cucu Ioan Mir- 
cea, eliberată de U. E. Paroșcni. O declar nulă. (544).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Baclu Fcrcncz, 
eliberată de E. M. Diljâ. O declar nulă. (545).

PIERDUT diploma miner, scria A, nr. 22536/1986, eliberată 
dc E. M. Petrila. O declar nulă. (548).

PIERDUT carte muncă și buletin pe numele Țelcgredeanu 
Siglsmnnd. A linătcruiui recompensă. AI. Gorunului, 4/1, Lupeni. 
(564).

lui

ora

vederea 
telefon

al E. M.

COMEMORĂRI

INCREDIBIL șl lotuși adevărat, astăzi, 22 februarie, se îm
plinește un an dc cînd dragul nostru soț și tată

ALBULESCU VAS1LE
ne-a părăsit. Tot timpul iJ simțim alături dc noi. Soția și fiul. (490)

SOȚIA Doina, copiii Nicușor șt Claudiu, anunță împlinirea 
a doi ani de la dispariția fulgerătoare a Iubitului soț și tată 

ESC'ARU NICOLAB
Nu te vom uita niciodată. Veșnic lacrimi pe mormtnt. (558).
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Programul
SIMBATA, 22 FEBRUARIE

0,00 Bună dimineața... la Izvorul 
MureșuluiI (1).

9,40 Actualități.
9,50 Universal-șotron.

10,30 Viața spirituală.
11,15 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Bob.
Ora do muzică.
7x7.

12.30
13.20
13,50 Actualități. Meteo. 

Robotech. Partea I.
15,00 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Schi alpin.
14,00 Desene animate.
18.30 Mapamond. 
19.00 
20,09 
20,35
21.20

Arena.
Actualități
Teleenciciopcdia.
Film SeriaL 
CARACATIȚA.
Seria a IV-a. Episodul 3.

22,55 Vedetă pentru o seară. 
Actualități.
Jocurile Olimpice de iarnă. 
Hochei.
Film artistic.
Prea înfricoșat ca să poți 
țipa. (SUA, 1958).

23,30
23 45

1,00

DUMINICA, 23 FEBRUARIB

8.30 Bună dimineața... la 
Mureșului! (II).

9.30 Abracadabral
10,20 Film serial pentru 

Arabela. Episodul
10.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13,00 Actualități.
13,10
13,30
14,00

I 14,25
14.50
15,00

Izvorul

copii.
8.

17,30

18,00
18,30

19,20
19,50

21,15

Atlas.
Darul pe unde m.o dus 1 
Desene animate.
Robotech. Ultima parte. 
Studioul șlagărelor.

Actualități.
Jocurile Olimpico de Iarnă. 
Hochei.
Știință șl imaginație. 
Captain Power.
Convorbiri de duminică. 

Film serial.
Dallas. Episodul 104. 
Actualități.
Ceremonia de închidere 3 
Jocurilor Olimpice de iarnă. 
Film artistic. Jaful (Franța 
— Canada, 1985), 
Actualități.
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23,15 Maeștrii teatrului romjneso.S
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Casa de cultură Petroșani

Simbătă, 22 februarie 1992

— orele 11, 15, 17: HEINRICII 
CEL FOCOS; comedie sexy cu 
Horst Franck, Critt Bottcher.

— ora 18,30: RUBIK; superae- 
țiune, anticipație cu Cameron 
Mittchell.

Duminică, 23 februarie 1992

— orele 11, 15, 17: VULTURUL 
NEGRU; superacțlune cu Jean 
Claude Van Damme, Sho Kosugi.

— ora 18,30: CITITORII DE 
GINDURI 2; acțiune, groază, SF 
cu David Hewlett.

ULTIMA ORA
Pentru ca studenții să poată 

beneficia de dreptul de vot la 
cel de-al doilea tur de scrutin. 
Ministerul Transporturilor anunță 
că Ilotărîrea Guvernului privind 
gratuitatea transportului studen
ților la și de la locurile de do
miciliu, valabilă pentru perioada 
7—11 februarie își păstrează va
labilitatea și acum la cel de-al 
doilea tur de sorutin

Redacția *1 administrația! Petroșani, str. N. Dălcescu, nr. 2. Tctefonne — secretariat i 11602, secții 1 41663, 42161 
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N. BfllcescU, nr. 2. Tel. 41363.

a


