
Va Fi MIRON COZMA dat afară? Sau băgat „înăuntru"?
In SFiRȘIT

Comisia parlamentară 
numește vinovatul

Declarația d-lui TEODOR STOLOJAN

Comisia parlamentară de anchetă a evenimentelor 
din septembrie 1991, aflată în faza de elaborare a rapor
tului, are o imagine relativ completă asupra evenimente
lor legate de venirea din toamnă a minerilor în București 
și avînd în vedere ultimele acțiuni ale unor reprezentanți 
sindicali, iși exprimă următoarea poziție:

Urmare a cercetărilor și audierilor efectuate, au re
zultat fapte și probe care ne îndreptățesc să afirmăm câ 
lui Miron Cozma îi revine principala responsabilitate a 
evenimentelor violente din 24—28 septembrie 1991.

Comisia iși exprimă îngrijorarea față de atitudinea 
pasivă șl tărăgănarea tragerii la răspundere penală a 
persoanelor implicate.

Solicităm ca organele de poliție, procuratură și jus
tiție să treacă urgent la finalizarea cercetărilor legate de 
aceste evenimente, trimiterea în judecată și pedepsirea 
celor vinovați.

Prin atitudinea pasivă a autorităților, considerăm că 
a fost încurajată revenirea la București a lui Miron Cozma 
cu aceeași poziție ultimativă șl disprețuitoare față de insti
tuțiile slutului de drept.

Dezavuam atitudinea factorilor de răspundere care 
au permis accesul lui Miron Cozma în scaunul preziden
țial al Senatului României în seara zilei de 17 martie 
1992.

Membrii comisiei, în baza datelor obținute pînă în 
prezent, apreciază că Miron Cozma nu reprezintă voința 
și adevăratele interese ale minerilor din Valea Jiului, în 
numele cărora promovează aceste acțiuni.

PREȘEDINTE,
senator

TIMOI TE ALEXANDRU RADU

Așa cum opinia publică a fost 
deja informată, astăzi s-au Încheiat 
discuțiile intre comisia pe care 
am desemnat-o pentru convorbi
rile cu reprezentanții liderilor 
sindicali care s-au reunit In 
București. Nu mă voi mai referi 
la rezultatele acestor discuții, 
ele fiind date publicității. Am, 
însă, obligația morală, in calita
te de prim-ministru, de a răs
punde cetățenilor care au telefo
nat la guvern, inclusiv acelora 
care prin mass-media au pus 
întrebarea: De ce într-un stat 
de drept, am acceptat să dialo
ghez cu reprezentanții unor sin
dicate In condiții necunoscute, cu 
referiri la demnitatea funcției 
mele și a persoanei mele ?

Răspunsul meu este simplu :
Prioritatea numărul unu a mea 

șl a guvernului o reprezintă a- 
sigurarea de alegeri libere și co
recte. locale și generale, continu
area reformei economice, gestiu
nea dezechilibrelor ce însoțesc 
tranziția la economia de piață 
plnă la instalarea noului parla
ment, a noului guvern rezultate 
din alegeri. Nimic și nimeni nu 
trebuie să ne oprească din atin
gerea acestor obiective de care 
depind detensionarea societății 
românești șl posibilitatea reală a 
redresării economiei noastre. 
Deci, nu am avut nici o reține
re, în a mă Intîlni cu reprezen
tanții desemnați ai celor sosiți 

In București, chiar dacă ziua șl 
ora au fost stabilite numai de 
către aceștia. Am convingerea că 
trebuie să acționez pentru a pre
veni orice fenomen care poate 
periclita realizarea obiectivelor 
amintite.

După cum cunoașteți, o parte 
din cel sosiți tn București, gru-
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păți in Jurul liderilor sindicali 
Miron Cozma din Valea Jiului 
și Adrian Midiei de la Oltcit 
Craiova și Cartelul „SYGMA* nu 
au dorit dialogul In condițiile pe 
care le-am 
vernului și 
semnați.

După ce
convorbiri cu reprezentanții unor 
lideri sindicali din Brașov, am 
ajuns la Sala Omnia (Senat), 
undp reprezentanții liderilor sin
dicali, care nu au dorit să dis
cute la guvern, mi-au inmînat o 
notă cu propuneri, dar șl cu jig
niri și ultimatumuri. Am accep
tat, totuși, 
pentru că 
demnitatea 
nei mele.
pentru că 
propunerilor, așa 
fost formulate tn 
seama că nu se pot realiza tn

propus, la sediul gu- 
cu reprezentanți de-

am avut la guvern

să rămîn In sală nu 
nu mă interesează 

funcției și a persoa- 
Am 

de la
rămas tn sală 
prima citire a 
cum acestea au 
notă, ml-am dat

etapa în care ne aflăm și că tre
buie să explic de ce și ce in
tenționăm să facem pentru că 
dacă propunerile respective sînt 
nerealizabile astăzi ele exprimă 
îngrijorarea salariaților, a cetă
țenilor în general. A trebuit să 
rămîn In sală pentru că dacă 
propunerile ar fi fost formulate 
cu bună știință Intr-un mod care 
excludea posibilitatea de reali
zare atunci ele ar fi reprezentat 
o provocare pentru declanșarea 
unor conflicte deliberate.

Această decizie am luat-o în 
cîteva clipe In care totul In mi
ne era încremenit de sentimen
tele firești declanșate de conți
nutul ofensator al notei, momen
te pe care, însă, le-am depășit 
tocmai ținînd seama de funcția 
pe care o am șl de responsabi
litatea pe care aceasta o pre
supune.

(Rompres)

La rugămintea d-lui TORSAN
publicămtotuși
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Încheiată astăzi, 19 martie 
1992, la sediul Guvernului, Intre :

— MARIAN MICLICI — pre
ședintele cartelului sindical 
„Sygma“ Craiova, PANTILA PE
TRE — liderul sindicatului con
strucțiilor de autoturisme Dacia 
Pitești. MIRON COZMA — lide
rul Ligii sindicatelor miniere 
Valea Jiului, FERARU GIIEOR- 
GHE — vicepreședintele ligii 
sindicatelor din industria mini
eră a lignitului „Lignitul” Tg. 
Jiu, și BAJGYK VASILE — li
derul federației Bihor a sindi
catelor libere, pe de o parte, și

— MIHU MIRON BIJI — îm
puternicitul special al Guvernu
lui tn relațiile cu sindicatele și 
patronatul, DAN MIRCEA PO- 
PESCU — ministrul muncii și 
protecției sociale, IACOB ZE- 
LENCO — secretar de stat In

Î Ministerul Economiei și Finan
țelor, și AUREL BEREA — se
cretar de stat în Ministerul E- 
conomlel șl Finanțelor, pe d® 
parte.

în cadrul discuțiilor au 
convenite următoarele :

1. — Problema salariului 
nim rămîne să fie analizată,
continuare, de către partea sin
dicală, pe baza materialelor puse 
la dispoziție de către Ministerul 
Economiei șl Finanțelor și Co
misia Națională pentru Statistică.

2. — Aplicarea riguroasă a ho- 
tărtril Guvernului referitoare la

declararea și înregistrarea pre
țurilor ; studierea de către De
partamentul de resort a unor 
măsuri suplimentare de stabili
zare a prețurilor, propuneri care 
vor fi prezentate pînă la data 
de 15 aprilie 1992.

3. — Definitivarea de urgență 
de către Ministerul Muncii șl 

Protecției Sociale a coeficienților 
ck creștere a fondului de refe
rință, prevăzut de Hotărîrea Gu
vernului nr. 21/1992, în raport 
de indicatorii de performanță.

— 4. Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale a comunicat pre
cizările cu privire la aplicarea 
Hotăriril Guvernului nr. 99/1992 
la agenții economici care vor 
negocia sporuri de salarii la ni
velul celor stabilite prin contrac
tul colectiv de muncă la nivel 
național.

5. — Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale a pus la dispoziția 
sindicatelor programul de pro
tecție socială ; Ministerul Indus
triei va prezenta programul de 
relansare a industriei.

6—7. — Materialul din partea 
Băncii Naționale a României cu 
privire la politica de 
valutară și dobtnzi va 
dispoziție pe data de 
1992.

8. — S-au prezentat 
mentele. In Parlament, 
posibilitățile de suplimentare a 
bugetelor pe anul 1992 pentru 
sectoarele bugetare.

fost

creditare 
fi pus Ia 
7 aprilie

amenda- 
privind

mi- 
In

altft

::
y.w •
• • • • • •

I
I

l

l
l

• • • i

I
I

• • ♦ .• • • • • • •
f 
i

COTIDIAN DE OPINIE Șl INFORMAȚIE AL VĂII JIULUI

4 PAGINI — 10 LEISIMBAtA. 21 MARTIE 1932

Pentru a treia oară In decursul a două săp- 
tămlnl, primarul municipiului Petroșani roagă 
conducerea stației C.F.R. Petroșani să treacă 
nelntlrziat la restabilirea ordinii și curățeniei 
In perimetrul stației, apeluri ignorate pină In 
prezent. Se solicită, de asemenea, ca vagoanele 
cu butelii destinate COMPETROL Vulcan, a 
căror staționare tn zilele de vineri, slmbătă, 
duminică, perturbă buna deservire a populației 
la începutul fiecărei săptămlni, să fie operativ

garate la linia de descărcare la prima oră.
„Avlnd In vedere cele de mai sus, se arată 

în adresa nr. 1623/18 martie 1992, trimisă de 
Primăria municipiului Petroșani, stației C.F.R. 
Petroșani, In baza prevederilor Deciziei nr. 285/ 
1991 a Prefecturii Județului Hunrdoara și a Le
gii nr. 10/1992, vă atragem atenția — pentru 
ultima dotă — urmlnd să răspundeți direct de 
nercspcctare".
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SRL și DMV Alimentație publică SRL
CONVOACĂ

in data de 21 martie 1992, orele 13, în sala Casei de cul
tură Petroșani, toți privatizații din Valea Jiului. în vederea 
constituirii unui CARTEL AL PRIVATIZAȚILOR. (1106)

Partidul România Mare
ANUNȚA

constituirea organizației Lupcni.
Relații la domnul Rusu Scbastlan, str. Teilor nr. 3, 

Lupcni (cartier Ștefan). (1107)



SIMBATA, 21 MARTIB 1992ZORI NOI

LUNI, 23 MARTIE
14,00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 WOliLDNE'l USJA
15,05 LAHORE. Documentar.
15.20 Avanpremiera săptamînii.
15.40 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
1o,U’j Casa și gradina.
16.30 Muzica pentru toți.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiune în limba ma

ghiară.
18.35 Televiziunea vă ascultă 1
19,05 Studioul economic.
19.30 Desene animate. Alice în 

Țara Minunilor.
20,00 Actualități.
20.35 Tezaur.
21,00 Această poartă a creștină

tății. Episodul al III-lea.
21.30 Teatru TV. l.ewis și Alice.
23.10 Repriza a treia.
23.40 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
0,10 Confluențe.

MARȚI, 24 MARTIE
1 i,«;0 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 TV5 EUROPE.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzică pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții... ale colecționari

lor de folclor.
14,50 Preuniversitaria.
15,25 Teleșcoală.
15,55 Agenda muzicală.
16,15 Conviețuiri.
17.00 Actualități.
17,05 Repere Transilvane.
17..15 Muzica pentru toți.
18.00 Sulul prieteni!
l'i O0 Studioul economic.
19.;0 Desene animate. Alice in 

Ț.ir.J minunilor.

Programul TV săptămînal
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Telecinemateca. Legături 

periculoase. — 1960 (Franța, 
1959).

22.25 Mistificare sau adevăr?
23.35 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
0,05 Meridianele dansului.

MIERCURI, 25 MARTIB

10,00 Actualități.
10,20 Calendarul zilei.
10.30 Buna Vestire.
11.30 Film serial. Familia Po- 

laniecki. Episodul 5.
12.15 Ora de muzică.
13,05 Vîrsta a treia.
13.35 Divertisment internațional.
13.55 Actualități.
14.15 S.O.S. Natura!
14.50 Preuniversitaria.
15.25 Teleșcoală.
15.55 FOTBAL. Un meci din 

sferturile de finală ale Gu
pei României.

17.50 Atena. Documentar.
18,05 Reflector.
18.35 Studioul muzicii ușoare.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate. Alice in 

Țara minunilor.
1'0,00 Actualități.
20.35 Spoit.
20,45 Film serial. Doamnele de 

la malul mării. Episodul 2.
21.35 In fața națiunii.
21.55 Pro musica.
22.25 Universul cunoașterii.

23.10 Cronica Parlamentului. 
Actualități.

23.40 Arte vizuale.
JOI, 26 MARTIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 WORLDNET USIA.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-Magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Azi în Bangladesh.
14,50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere Moldave.
17.35 Drumuri în memorie.
18,00 Muzică populară.
18.20 Vîrstele peliculei.
19,00 Studioul economie.
19.30 Desene animate. Alice în 

Țara minunilor.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. Dallas. Ep. 113.
21.40 In fața națiunii.
22,05 Reflecții rutiere.
22.20 Vedete în recital.
22.40 Reporter '92.
23.10 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.40 Stadion.

VINERI, 27 MĂRITE
9,45 Actualități.

10,05 Calendarul zilei.
10,15 Film artistic. Calea lapte

lui (SUA, 1936).

11.45 Teatru TV. Gasa mare de 
Ion Druță.

13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14,20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Bicentenar Rossini.
15,25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Cîntec și suflet românesc.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiunea în limba ger

mană.
18,00 Pro Patria.
18.45 Ecranul.
19,05 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate. în

Țara minunilor.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. Familia Chis- 

holm Episodul 7.
21.45 Basarabie, lacrimă a nea

mului meu...
22,05 Campionatele mondiale de 

patinai artistic.
23,05 Simpozion.
23,50 Actualități.

0,05 Gong!
0,35 Top 10.
1,05 Festivalul internațional de 

jazz — Sibiu 1992 (I).
SÎMBATA, 28 MARTIE

9,00 Bună dimineața!
10,00 Actualități.
10.10 Tip-Top, Mini-Top.
11.10 Itinerarii.
1L40 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.

13.30 7X7.
14.00 Actualități.
14,10 Tele-club.
16.30 Campionatele mondiale de 

patinai artistic.
17.30 Mapamond.
18,00 Show... ă la crâme.
19,00 Melodii îndrăgite.
19,15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. Pînă cînd 

ne vom revedea... (Anglia, 
1989). Premieră pe țară.

22.20 Săptămîna sportivă.
22.40 Tele-show.
23.40 Actualități.
23,55 Film serial. Eu spionez. (3).
0,50 Festivalul internațional de 

Jazz — Sibiu 1992. (II).
DUMINICA, 29 MARTIE

8.30 Bună dimineața)
9.30 Abracadabra!

10.20 Film serial pentru copii. 
Arabela. Ultimul episod.

10.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.20 Intr-o zi de primăvară.
13.50 Actualități.
14,00 Fotbal. Electroputere — 

Universitatea, în cadrul eta
pei a 21-a a Diviziei A.

15.50 Video-magazin.
17 40 Atlas.
18.05 Știință și imaninatie.
18.40 Convorbiri de duminică.
19 10 Film serial. Dallas. Ep. 114.
20 00 Actnalitati.
20.35 Sport.
20,45 Film artistic. Opțiunea 

Zero. (Anclia, 1985).
22.35 Actualități.
22.50 Campionatele mondiale de 

patinaj artistic.
0,20 Festivalul internațional de 

Jazz — Sibiu, 1992 (III)
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Ș.irpilv, <mi îl doare capul, 
iese la firum. Cel puțul așa pre- 
tinue un vecm proverb al ro
manilor. Vauant i sa modernă ar 
suna așa: „Cînd șarpele arc mi
grene, își moaie coada in căli
mară și scrie năzdrăvănii in 
presa locală".

Don Quijotc, cavalerul rătăci
tor al lui Cervaiites, ajuns la o 
vii Ta respectabilă și regretabilă, 
<u mintea ravaută de romane, a- 
vea zilnic vedi n,i. Sfirșitul vie
ții lui er.tc o sumă de năluciri și 
vedenii. Cin 1 Don Qui- 
jole trc<e pc lingă O' banală 
moară de vint, el refuză să crea
dă că c o moară. Spune că c un 
uriaș, un monstru care se pre
face a f‘ moară, pentru a indu
ce in eroare opinia publică.

Citind o notiță umoristică, 
invmnnt.1, apărută m ziarul 
.Zori noi", in caic se vorbea des
pre un anume v înător, colecțio
nar de scalpuri, pe punctul de 
a-și vinde casa, domnul Turnă 
Dumitru Florin, cetățean ono- 
taLil trage doua concluzii gră- 
Lite: că autorul articolului aș fi 
cu ca vinătorul de scalpuri ar 
fi el in persoană. Bintuit de a- 
ccxtt convingeri, fumegînd pre
cum reactorul de la Cernobil, 
domnia sa publică in ziarul lo
cal un atac ucigător Împotriva 
mea, după exemplul acelor pi- 
loți japonezi care se năpusteau 
cu avion cu tot in ținta aleasă.

Faptul câ domnul Țurnă se 
ere le vinător, și încă unul de 
scalpuri, ar trebui să dea serios 
de gindit specialiștilor dintr-un 
minister anume. Dar după revo
luție a devenit o modă să te 
crezi altceva dor it ai fost sau mai 
ești in realitate. In condițiile de
mocrației și pluralismului c
dreptul fiecăruia să se creadă ce 
vrea, ce i se parc1 mai avantajos : 
vinător, lider de partid, pompă 
de bicicletă sau Napoleon Bona- 
parti.

M-am interi sat totuși dacă pre
tinsul vinător a fost vinător, fie 
și în t.ncrcțea lui îndepărtată. 
Am îflat că domnia sa n-a fost 
niciorlată vinător, n-a fost nici 
măcar p< .car, deși vorbește de 
îngheață apele. M-am interesat 
Ja Politic daci în ultimii |5 de 
ani în rare domnul Țurmi a avut 
importante funcții de conducere, 

I an fost înregistrate in Valea Jiu- 
l lui cazuri de scalparc. Răspunsul 
> )< fost clar: Au fost cîteva cazuri 
, (. strungărițe scalpul» dar a- 

i ste.i au agățat accident al pă- 
i il in mașină, fără contribuția 

laiului lider de partid. Cit 

plivește vinderea casei, dumnea
lui recunoaște că nu a intențio
nat niciodată așa ceva.

Lucrurile sînt limpezi. Dom
nul Țurnă se crede altceva decît 
este și, mai ales, altceva deeît 
a fost. Socotindu-ma pe mine 
vinovat de noua lui identitate și 
de insuccesul în alegeri, îmi pune 
în circă o mulțime de acuzații, 
oscilînd între hazliu și irespon
sabil.

1. Mă acuză de lipsă de patrio
tism, întrucît imediat după fa
cultate am lucrat la IUM Petro
șani, că am înșelat țara întreagă 
spunînd că sînt inginer minier. 
Evident acuzațiile de mai sus 

STRIGOII COMUNISMULUI

sistemul 
inginer

sînt rasplndite de un om care, 
orbit de furie, nu-și mai contro
lează nici stiloul, nici 
nervos. Faptul că sînt 
minier este atestat de diploma 
de absolvire a Academiei de 
Mine și Metalurgie din Cracovia 
(Polonia), una din cele 
facultăți de profil din 
Am intrat în această

mai bune 
Europa. 

Academie
în 1973, obținînd bursa republi
cană printr-un concurs republi
can ținut la București. Candida- 
ții au concurat pentru un sin
gur loc. Am absolvit această școa
lă în 1978, primind calificativul 
„foarte bine” și titlul de inginer 
minier. In același an, prin re
partiție guvernamentală, am fost 
trimis la IUM Petroșani, unde 
am făcut ce mi s-a cerut pînă la 
Revoluție.

2. Neputința fizică și psihică a 
domnului Țui nu explodează a- 
tunci cînd scrie că vreme de 
6—7 ani cu aș fi fost șeful pro
tocolului de la IUMP. In reali
tate n-am fo.-t nici măcar o zi 
>n*r o i.stfel de funcție. Dacă 
domn )l ț'urr.ă ar fi avut bună
voința să ceară lămuriri de la 
biroul pi r’.oiial UMIROM, ar 
fi aflat adevărul fără sti-și mai 
risipească veninul prin ziare. E 
drept, am fost folosit în protocol 
ra translator intrueil din nefe
ricire vorbesc patru limbi străi
ne. Ca translator și numai ca 
translator, am însoțit grupurile 
de străini, mai ales polonezi, ca 
re veneau în uzină in interes de 
s'-rvieiii I'MIROM a avut și 

mai are încă schimburi comer
ciale cu parteneri din Polonia. E 
adevărat că Securitatea se inte
resa de ceea ce făceau străinii 
în întreprinderile românești. Lu
crul acesta mi se părea și mi se 
pare normal. Nu toți străinii sînt 
atît de bine intenționați cum 
crede domnul Țurnă, de cînd 
și-a văzut familia în Statele U- 
nite. Șefii de protocol țineau e- 
vidența strictă a străinilor care 
intrau în întreprindere, scopul 
venirii lor, dacă acțiunea lor 
aducea sau nu atingere secretu
lui de serviciu, siguranței națio
nale și unității statului român. 
Numai un neghiob poate socoti 

o asemenea activitate dăunătoa
re României. Numai un neghiob 
poate crede că răspîndind ase
menea insinuări în presă poate 
știrbi prestigiul unui om. Sînt 
convins că ceea ce au făcut a- 
tunci șefii de protocol, fac și 
astăzi. N-am făcut parte dintre 
el, dar aprob întru totul o ase
menea activitate. Unii prea cred 
că în țara aceasta poate intra 
oricine, că în țar» asta se poate 
face orice.

3. Atent la toate, cetățeanul 
Țurnă mă întreabă: De ce din 
cei 3 deputați ai Văii Jiului, nu
mai doamna propagandistă E- 
dclhauscr a semnat moțiunea 
Claudiu Iordache, prin care se 
cereau dosarele parlamentarilor? 
La această întrebare îi răspunde 
<JJiar deputatul Claudiu Iorda
che prinir-o scrisoare autografă: 
„In perioada în care moțiunea a 
solicitat sprijinul, prin semnă- 
•luri, al parlamentarilor, domnul 
Valeriu Butulescu a lipsit din 
București. Domnia sa și-a expri
mat ulterior interesul de a o 
semna, însă între timp moțiunea 
„plecase" la Senat Apreciez și 
in acest moment dorința dom
nului deputat Valeriu Butulescu 
de a semna moțiunea, deși calea 
ei a rămas închisă. Claudiu Ior- 
dachc. București, Calea Doro
banți, 216, apari. 3". Așadar, ii 
informez pe domnul Țurnă că 
nu mă tem deloc de dos.irul 
meu. Sini convins că c mult mal 
curat deiit obrazul multora din
tre falșii ilizidcnți ai acestor 
zii-’.

4. Uitînd că în democrație li
bertatea de opinie este deplină, 
domnul Țurnă contestă convin
gerile mele religioase. Mă face 
necredincios, dindu-mi ca exem
plu de cuvioasă pocăință pe fra
tele meu. părinții mei șj soția 
mea. Dumnealui uită că numai 
comuniștii te obligau să crezi în 
ceva. Uită că sînt liber să cred 
în ce găsesc de cuviință. Pot să 
cred în Toma Necredinciosul, în 
Allah, în Zamolxis, poate chiar 
în Sergiu Cunescu. Credința din 
capul meu, ca și habotnicia și 
bigotismul din capul domnului 
Țurnă pot evolua paralel, fără 
a se stînjeni reciproc.

5. Domnul Țurnă citează o 
frază pe care, chipurile, am 
scris-o eu: „Așa cum Eva a fost 
făcută din coasta lui Adam, vila 
vînătorului a fost făcuta din 
coasta Casei de cultură". Inter- 
pretînd această frază cu rezonan
țe biblice, domnia sa crede că e 
acuzat de furt. Domnule Țurnă, 
veniți-vă în fire. Dv. v-ați zidit 
căsuța în anii ’75—*78, pe vremea 
cînd Casa de cultură era dată 
deja în folosință, E ca și cum 
l-ați acuza pe Aristotcl că s-a 
inspirat din Hcgel. Așa interpre
tați dv. Biblia ? Nu uitați cine 
a făcut-o pe Eva din coasta lui 
Adam. Aveți grijă pc cine acu
zați de furt I

Pătruns pînă la măduvă de 
propriile sale presupuneri, dom
nia sa îmi cere nici mai mult 
nici mai puțin de 1 milion de 
lei despăgubire. Mare șmecheri 
Și-a cheltuit banii pe afișe elec
torale și acum caută un chilipir. 
Ca să vedeți și dv. cum vor unii 
să ajungă milionari. Cit privește 
imunitatea parlamentară, puteți 
considera că ca nu există. Sînt 
gata să compar în fața tribuna
lului. In măsura în care instanța 
găsește acuzațiile dv. responsa
bile.

6. C«| tățeanul Țurmi mii asigu
ră că nu voi mai fi parlamentar 
pe motivul cu nu am avut nici 
o Intervenție în Parlament. Cred 
că mă confundă cu alți parla
mentari din lumea celor care nu 
cuvîntă. In realitate, am avut 
peste 200 de intervenții, pro
puneri, alocuțiuni și interpelări. 

28 dintre ele s-au transmis pe 
programul național de televiziu
ne și nu e vina mea cu pe dom
nul Țurnă îl fura somnul înain
te de Cronica Parlamentului sau 
Viața Parlamentară. Ma simt o- 
bligat de situație să-i amintesc 
cîteva intervenții televizate, ale 
căror benzi video îi stau la dis
poziție :

• cererea de reducere a tarife
lor CFR pentru elevi și studenți 
(întîmplător 6-a rezolvat); • a- 
mcndamentul privitor la resti
tuirea pădurilor, inclus in Legea 
fondului funciar (întîmplător s-a 
rezolvat); • repetate intervenții 
în sprijinul minerilor și al Văii 
Jiului; • promovarea Legii audio
vizualului; • cererea de recalcu
lare și reducere a prețului la 
benzină (întîmplător s-a rezol
vat); • cererea măririi dobînzi- 
lor la economiile CEC ale popu
lației (întîmplător s-a rezolvat); 
• moțiunea cu privire la reduj- 
cerca tarifului CFR pentru pen
sionari (intră în vigoare la 1 
aprilie și va putea beneficia de 
efectul ei și domnul Țurnă); • 
repetate intervenții în problema 
națională, unde am încercat să 
cultiv spiritul înțelegerii și bu
nei conviețuiri între români și 
unguri; • etc„ etc.

Domnule Țurnă, înțeleg că a* 
veți ce aveți cu omul Valeriu 
Butulescu. Dar deputatul (încă) 
cu același nume nu se reprezin
tă pe sine, ci 70 de mii de oa
meni ai Văii. Acest lucru ar 
trebui să va oblige măcar la un 
gram de respect.

7. Dovedind o iresponsabilita
te vecină cu moartea, domnul 
Țurnă mă acuză că MA INTITU
LEZ scriitor și vicepreședinte al 
Comisiei pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 
din Camera Dcputaților. Meseria 
de scriitor, spre deosebire de 
cca de inginer constructor, nu 
se certifică prin diplome. Dar 
faptul că în prezent In America 
îmi apare a 3-a carte în limba 
engleză, că mai am o carte sub 
tipar la Varșovia și 2 publicate 
în România, cred că înseamnă 
ceva. Faptul că am publicat mii 
de articole în țară și sute în 
străinătate, cred că înseamnă 
ceva, cctățcne Țurnă. Eu nu mă 
intitulez vicepreședinte, cu arri 
fost ales în această funcție, iar 
alegerea mea a fost validată de 
un Parlament național. Știu că 
nu vă convin aceste adevăruri, 
dar asta e situația. Ln revedere, 
pe marți, cl-le Țurnă ’

Valeriu BUTl *JESCV



SIMBATA, 21 MARTIE 1992 ZORI NOI 3

WEEK-END B WKK-END
Ceva se schimbă. Ghici ce ?

Intr-o lume aflată in perpetuă mișcare, partea de Răsărit a 
Europei — în care sintem încadrați și noi, nu numai din punct de 
vedere geografic — a luat-o inaintea celorlalte regiuni ale globu
lui. „Divorțul” de concepția comunistă a atras in mod firesc res
tructurări, in mai toate domeniile vieții, de la politic și economic 
la social, cultural ș.a.m.d. (citiți șiamede I). In România, țara in 
care înlăturarea dictaturii roșii s-a produs cu cele mai multe 
Jertfe, lumea dinăuntru, dar și din afară așteaptă să asiste la 
cele mai adinei și radicale schimbări. Ce s-a făcut ? S-a schimbat 
Constituția. Unii s-au arătat încintați. Alții au arătat că s-a schim
bat, dar nu în bine. S-a schimbat modul de proprietate in agri
cultură. Unii văd in asta o adevărată reformă agrară. Alții, doar 
o întreprindere fără finalitate din cauza unor grave vicii de fond 
și de aplicare. S-a inceput privatizarea în industrie. Unii zic că 
am ajuns deja hăt departe. Alții, că batem pasul pe loc. S-a schim
bat mentalitatea justiției. Unii afirmă că s-au îndreptat nedrep
tățile trecutului. Alții plîng și acum cu dreptatea în brațe, cînd 
vin în audiențe la... fotolii mute și capitonate. S-a schimbat și 
mentalitatea poliției. Unii zic că doar uniformele. Se zice că s-au 
schimbat directorii de întreprinderi. Unii zic: „Da, s-au schimbat 
între ei“. Se vorbește de transparență la nivelul instituțiilor de 
stat. Zic alții că e vorba doar de un fard. Au circulat zvonuri că 
se schimbă și banii, adică se face reformă monetară. S-au schim
bat doar hîrtiile. că un Emincscu de acum are puterea lui Bălccs- 
cu de „atunci”. Mai afirmă unii- că s-a schimbat mentalitatea oa
menilor în timp ce alții zic că pentru asta e nevoie de trecerea 
unei generații. Cică s-au schimbat primarii. „Orice minune ține 
trei zile” — se au le pe la colțuri. Unii miniștri se schimbă la 
față cînd sîrît interpelați în Parlament. Și cite și mai cîte alte 
„schimbări”. Ca să n-o mai lungesc, unii zic că totul s-a... iar 
alții afirmă că nu s-a... mai nimic.

în viața noastră, plină de dispute și contradicții, avem, iată, 
o certitudine: de săptămina viitoare, duminică 29 martie, ora 
zero va deveni ora unu. Deci, ne vom trezi mai repede cu o oră. 
Dacă o făceam si în 20 mai, tare bine era 1

Deie Domnul să se adeverească proverbul : „Cine se scoală 
de dimineață, departe ajunge 1“ Faptul că e o certitudine — mă 
refer la schimbarea ore: sau, mai corect spus, trecerea la ora de 
vară — nu înseamnă că această măsură va scăpa necomentată, ne 
întoarsă pe toate părțile. Se vor găsi unii — mai mult ca sigur — 
care să zică: „Uite, dom'le. că pentru asta au bani” I De zis, zic 
Dar ce ne facem dacă schimbînd fusul orar, aplicăm iar „ora Mos
covei ?”. Pușchca pe limba cui gîndește asa I

Petre NICOLAESCU

STÎNGUL ȘI „DREPTUL*
„Am dreptul, dom’le! E demo

crație. Asta-i I”. Eu nu sînt... n-am 
fost... nici cașcaval n-am mincat... 
nici gura... Concret. De ce mi 
se spune că sînt de stingă ? Eu 
am „dreptul”. „A destra” spun 
italienii. Iar la stingă zic „a si
nistra”. (Nici o legătură cu... o- 
diosu’ și sinistra). Așa că mă sui 
în ce apuc și am dreptul să mai 
fac un mceting să mă văd la 
Tivișou sau la Bibisi (sic!). Ve
detă. Ce de drepturi... Cică să 
muncesc. Eu ? Luni — organizez 
o demonstrație, marți — grevă 
de avertisment — zis Japoneză 
— miercuri un marș de protest. 
Joi o grevă generală iar vineri 
e zi scurtă. Sîmbătă și duminică 
(vccchend) trag o fugă pi la... 
Munca s-o facă ăia, „capitaliștii

înțelepții printre 
n o i

Femeia este sufletul bărbatu
lui; lumina care îl călăuzește ; 
femeia este gloria.

M. de CERVANTES

Gloria, tristă marfă. Costă mult 
și nu durează.

II. de IJALZAC

Gloria este suma neînțelegeri
lor create în jurul unui nume.

Eugen 13ARI3U

Adică, ba e albă, ba c neagră. 
Ca atare ba ninge, ba plouă. 
Babele pe „vechi”. Că tot la ce 
a fost vechi am rămas din păca
te. Ne jucăm de-a „alba-nca- 
gra“. Hai la București să cerem, 
hai acasă. Noi cu clauza lu’ Bush, 
noi fără ca. Noi cu NATO și

Alba-ueagra

NATO fără noi. Pînă și televizo
rul e tot în alb-negru. Noi cu 
griu pe cîmp, noi fără pîinc. 
Noi cu cărbune, noi fără. Alba 
— neagra. Să vezi. Doamne ce 
horă o să fie cînd, o să fie as
cuns unul, știți dumneavoastră 
care, unul care a umblat prin 
*90 cu alba șî prin ’91 cu neagra. 
Că așa e la „alba-neagra”. Se 
mai ascunde cîtc o chestie, aco
lo, de ochii fraierilor. (Calin
HOLB.AN)

DE RlSUL LUMII
— V-am auzit astă-noapte cîntînd...
— Da, vecină, au fost cîteva vocalize ca să-mi omor timpul.
— Ce armă eficientă folosiți I

★
— Este adevărat că EVA a fost' cea mai cinstită femeie ?
— Cred și cu. Singurul barbat de pe lume era ADAM.

★
— De ce tc-ai însurat, Bulă ?
— Cu economia asta de piață și prețurile galopante crezi că 

mai puteam face cadouri ?

★
Cei mai mari jucători dc șah ai lumii au fost Petru Groza 

pentru că a luat Regele și Regina și a rămas cu nebunii iar al 
doilea a fost „odiosu’” care a plimbat dama peste tot și nil i-a 
luat-o nimeni.

★
între sadici :
— Ți-am văzut nevasta alaltăieri. Tare bună !
— Dacă c bună, mai ia o felie !

☆
Evanghelică : „Mincn-v-ar săracii I”.

☆
Lucru nemțesc — treaba românească.

Rebus _ AMALGAM - Rebus
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ORIZONTAL; 1. PICI — AI! 2. PRIVI

RE DE SUS — Ciocolată canină; 3. Ca
mera așteptărilor — ZVÎC! — Aței 4. CI
RIPI CIRIPI — URALE In final — Boblță

plecată după victime. 5. Cabalină! —TIR! 
(fem.) ; G. De minune I — HA I 7. PUI, PUII
— Puși la patru acel 8. In esență! — A 
imprima o piele — Rezultat; 9. Animal 
Încă în larg! — Panglică — Rîu în CSI; 
10. Pîril — Decani 11. Precum palinca — 
Din fire sucite — Albastru — 12. Isteți — 
Odorul mamii.

VERTICAL: 1. CISI — CJR-M1RI 2. La 
fugăl — V1JI (reg ); 3. Atribuție personală 
pusă pe perete — JAP I — Ouă de pește. 
4. Altă chestie canină — Cui turtit — Si
labă de colindător; 5. Adiol — Zeificată; 
6. Nețl — Textilă — La subiect; 7. Folo
sitor — Puse la un loc (sing.); 8. Persoană 
de origine germană — Unul de afară, mic 
și alintat; 9. Talie — Ascet in ultima par- 
tcl 10. Smerită — Șes — Fiu arab; 11. Soa
re — Cafegioaice — Leț ; 12. A emite .su
nete nearticulate — Hăis! (reg.); 13. Asta
— Hapciu!

V. L
Dezlegarea careului apărut în numărul 

trecut: Acaparată — Macara — Apă-Ama- 
ră — Crap — Nașă — Sac — T — Tra — 
Rămasă — Aa •— Parată — Spătar — 
Rs—C — Ana — Arap — Rasată — Ață
— Apărată — An. _ , .3,.. ,

în putrefacție !“. Lua-i-ar Buș cu 
mama lui. La noi, nu și nu. A- 
vem dreptul, chiar și dreptul de 
a da cu stîngu’ in dreptu’, aș- 
teptind pomană sub f > mă de 
ajutoare FMI-ste sau subvenții 
in valută. In lei, ne stă în... țară. 
Și noi cum să ne plimbăm ? Cu 
ce ? Să tragă fraierii, la șaibă de 
vor. Eu am dreptu’ ! Și care 
nu-i cu mine, nu va ajunge la 
dreapta tatălui. Va rămîne de-a 
stingă — comunist, vasăzică. 
Drept care semnez :

R. VENT....
STUDINTE RE1NMATRICULAT 

LA
UTEPIȘTII ASTIA CA SA 
DEVIN Șl IO 1NJINER.

P.S. Mă cam întreabă unii „de 
sănătate”. Ci<ă vor să mă învețe

ce înseamnă stat de drept, legi, 
separația puterilor, subminarea 
economici naționale și alte aiu
reli de-astea. Ți-ai găsit ! Cu 
mine nu le merge. Io la Bihor, 
am deprins una și bună, că 
di-acolo am vănit ici, la Vale. 
Să țin oblu, mitinge.ște» adică 
drept, ca să se proptească oiș- 
tea-n gard și România să Intre, 
în sfîrșit în Polinczia. No, asta-i 
singura cale. Polinezia nc-a mai 
rămas, de cînd avem dreptul la 
democrație și la datul cu stingă, 
cu furtunu’ și cu lacrimogena. 
Fără cărbune că ăla e mai puțin. 
Așa că nu dăm cu din ăla. (Că
lin JIOLBAN)

Schi alpin CAMPIONATELE NAȚIONALE
Recent s-au desfășurat pe pîr- 

tiile dc schi din Poiana Brașov, 
campionatele naționale ale se
niorilor pe anul 1992, în probele 
de slalom, slalom uriaș și slalom 
superuriaș.

Schiorii din Valea Jiului au 
fost reprezentați de sportivii CSU 
Știință, care, au avut o compor
tare meritorie, reușind să ocupe 
4 locuri în primii 10 clasați, la 
cele trei probe.

Cinci din cele șase probe an 
fost cî.știgate de schiorii ce nc-au 
reprezentat la Jocurile Olimpice 
din acest an, respectiv Mihacla 
Fora, trei titluri, și Aurel Foi- 
ciuc, două, iar al treilea de Cris- 
linei Bucur, toți dc la Dinamo 
Brașov (Emilian Focșeneanu ac
cidentat la olimpiadă n-a putut 
participa).

Rezultatele pe probe ale con- 
curenților noștri:

SLALOM BĂIEȚI — 38 con
curenți: Parate Niculae, locul 
10, Țipțer Călin, locuî 15, Silvian

Gabriel, locul 18 și Fil;p l'loi 1.111 
locul 19; SLALOM FETE — 23
concurente: Salyoni Monica lo
cul 9. Delia Hidaru, a- 
flată pe locul IV după prima 
manșă, cu șanse la lotul III, a 
ratat o poartă în finalul.man
șei a doua și a fost nevoită să 
abandoneze: la fel ca celelalte 
două concurente ale noastre, 
Grosu Liana și Zapan Niculina. 
SLALOM URIAȘ, BĂIEȚI, 38 
concurenți: Țipțer Călin, locul 
13, Siloian Gabriel, locul 22 și 
I’ilip Florian, locul 25. SLALOM 
URIAȘ FETE 23 concurente . 
I’odaru Delia, locul 7, Grosu Lia
na locul 16 si Zapan Niculina, 
locul 17. SLALOM SUVERIL 
RIAȘ BĂIEȚI, 34 concurenți : 
Țipțer Călin, locul 21 și Filip 
Florian’, locul 24. SLALOM SU
PER URIAȘ FETE, 23 concu
rente: I’odaru Delia, locul 6 si 
Zapan Niculina. locul 13

C'onf. univ. Gheorghc IRIMIE

AZI PE STADIOANE
• Fotbal divizia B. Jiul — Astru Arad. O victorie la ■>< or, 

ar iduce „beneficii” golaverajului și o gură de oxigen speranțeloi 
ce'nu trebuie minimalizate.

• Fotbal, divizia C. Minerul Vulcan debutea’za in fața supor
terilor intr-o întilnire... fără probleme. SUCP1 Craiova nu poale 
emite pretenții.

• AS l’aroșcni, la sondele de la Stoina. Se sa înțelege Gogi) 
Tonca cu Costică Donosc 7

• Parlngiil Petrila-Lonca — Minerul Urii.ini. Meci greu. 111 
implicații în... clasament. Vom vedea.

• Autobuz.iil Craiova — Minerul Lupciii. în mo l cert, oaspe
ții vor trebui să conducă... ostilitățile.

• Rugby. Știința Petroșani — CSM Sibiu. O redresare este 
singurul răspuns în fața examinatorului propriu: publicul.

• Popice. Derby la Vulcan. Minerul — Jiul Petrila. Un meci
al trecutului, dar mai ales, al viitorului. Liderul va confirma va
loarea coinponcnților săi, iar Jiul va încerca marca lovitură. Și 
bilele sînt rotunde. (D.N.) -- -or ------ --
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Societatea comercială „ACOMIK" SA
Filiala Deva — Petroșani

CONSTRUIEȘTE,
Incepînd cu 1992 — în zona cinema Parîngul, Casa de 
cultură. Hotel Petroșani — un complex de clădiri cu func
ționalități necesare viitorului CENTRU CIVIC al munici
piului, inclusiv locuințe.

In prima etapă se va realiza o clădire administrativă 
ce va cuprinde birouri, reprezentanțe comerciale, cabine
te medicale, spații pentru expoziții etc.

In vederea încheierii protocolului, invităm agenții 
economici interesați să-și formuleze în scris solicitările 
pentru spații, pină la dala de 5 aprilie 1992, pe adresa 
noastră — ACOMIN SA Petroșani, str. Avram Iancu nr. 8.

SOCIETATEA COMERCIALA „ACOMIN** S.A., FI
LIALA DLVA — PETROȘANI:

— EAECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII civile, 
industriale, agricole și speciale, pe bază de contracte, pen
tru agenți economici cu capital de stat sau privat și per
soane particulare- _

- — LIVREAZĂ BETOANE Șl MORTARE cu certifi
cate de calitate LA PREȚURILE CELE MAI SCĂZUTE 
DIN VALEA JIULUI.

— OFERĂ SPRE VINZARE AGREGATE SORTATE 
ȘI SPALATE (patru sorturi) ȘI LE TRANSPORTA, la 
cerere, la locul solicitat.

Informații suplimentare: Telefon 44512, 43935, 45176. 
Fax. 45571 (între orele 7,30—16).

CU OCAZIA împlinirii frumoasei vîrste de 11 ani, dragă 
Iosif Toma, mama îți urează cele mai sincere felicitări, urări de 
bine și succes In viață. Ne vom revedea curînd! „La mulți ani“l 
Sica. (1118)

VtNZARI-CUMPARARl

VIND IMS, motor Diesel, cu sau fără remorcă. Telefon 42433. 
după amiază. (1091)

VIND Skoda MB 1000. Telefon Petroșani 43706, Uricani 142 
(1113)

VIND urgent televizor Goldstar în garanție. Informații tele
fon 45338, după ora 16.

VIND videorecorder SIEMENS, nou, multifuncțional. Relații 
str. Viitorului, bloc 33, ap. 10 Petroșani, Intre orele 17—19. (1121)

VIND televizor alb-negru Sirius 208, Gorunului 3/9 Lu,.enl, 
sau telefon 60954 între orele 13—17. (1124)

CUMPĂR garaj zona Dacia și (Șerpărie), str. Venus bloc 1/12 
(1125)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament o cameră, cu apartament 3—4 camere, 
str. Crividia. pavilion 7/4, Vulcan. Exclus „Dallas". (1114)

SCHIMB garsonieră str. Unirii bloc 4. sc. 3. ap. 7 cu aparta
ment, exclus Șerpărie. (1117)

DIVERSE

Liceul de informatică 
PETROȘANI

mulțumește pentru sprijinul material acordat în or
ganizarea olimpiadei de informatică, faza județeană, in 
mod deosebit SOCIETĂȚII COMERCIALE VEST SER
VICII S.R.L., precum și firmelor:

— S C. FRUCOM S.R.L.;
-SC. LUGOJA SELECT-SERVICE S.R.L.;
— S.C ROXA PREST S.R.L.;
— S.C. PORTASE TRADING CO. LTD.
De asemenea, mulțumește Universității Tehnice Pe

troșani pentru asigurarea condițiilor optime desfășurării 
probelor practice. (1116)

In atenția societăților comerciale I
Societatea Comercială GM internațional ComimpeX SRL vă 

oferă dulciuri import en. gros la prețuri avantajoase. Depozitul 
este în Lupeni B-dul Păcii, lingă Piața Bărbăteni (Fostul depozit 
CLF).

Relații telefon 60301. (1092)

DAMIAN IONEL, 31 ani, Merișor nr, 38, județul Hunedoara, 
în vederea deschiderii unei secții în Valea Jiului, prin selecție 
testează 2 sudori (sudorițe), chiar pensionari — serioși — profil 
reparații și confecții metalice (grup electro motorină) + electric. 
Acte necesare.

Prezentarea primilor candidați în data de 26 martie 1992, 
alimentara Merișor ora 10—13. Mai repede la domiciliu. Primii 
cinci candidați -vor primi banii pentru transport. (1127).

PIERDERI

PIERDUT legitimație veteran război nr. 102348, eliberată de 
Asociația națională a veteranilor de război Deva. O declar nulă. 
(1073)

PIERDUT certificat de calificare seria B nr. 29183, promoția 
1987 eliberat de EM Valea de Brazi. Ii declar nul. (1119)

PIERDUT contract închiriere pe numele Spiridon Vica, eli
berat de RAGCL Lupeni. I] declar nul. (1120)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice pe numele Lașcu 
Andrei, eliberată dc UT Petroșani. O declar nulă. (1128)

COMEMORĂRI

Societatea comercială 
„ASVIL“ SA Lupeni

Organizează, in data de 2 aprilie 1992, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi:

— șef birou aprovizionare;

— șef birou financiar;

—- tehnician costuri.

înscrierea și relații suplimentare la biroul personal al 
«ocîctîițil — telefon 60451; 60152; interior 124.

O CLIPA de aducere aminte pentru iubitul nostru soț, tată 
și bunic

Ing. PATRAȘCU MIHAI

la 6 ani de la dureroasa despărțire în urma tragicului accident 
minier dc la Vulcan. Familia. (1112)

CINSTIM memoria foștilor noștri colegi:

prof. dr. ing. TEODORESCU CONSTANTIN

ing. PATRAȘCU MIHAI

ing. IONESCU DUMITRU

ing. PUSAG MIHAIL

ing. BANA FRANClSG 

de la a căror încetare din viață In tragicul accident de la mina 
Vulcan se împlinesc șase ani.

Un pios omagiu și recunoștință. Colectivul din cadrul Insti
tutului pentru Securitate minieră — Petroșani. (1126)

VOX MONTIS
vă invită astăzi și mîine Ia un SUPER SEXY-SHOW 

cu
MODERN GROUP (BALET) 

DOINA SPATARU 
PFTRUȚA VOICU

DAN SPATARU
intrarea: 500 lei-

IN 22 martie 1992 se împlinesc 3 ani de la dispariția fulge
rătoare într-un accident banal a scumpului nostru soț, tată șl bu
nic

STANCIU PETRU PAVEL

Familia greu Încercată și oel apropiați îi vor păstra veșnică 
amintirea. (1103)

Ora de închidere a ediției: 14
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Programul IV.
SIMBATA, 21 MARTIE

9,00 Bună dimineațal
10,00 Actualități.
10.10 Universal-șotron.
11.10 Descoperirea Planetei.
11.30 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități
14.10 Tele-club.
15.55 Mapamond.
16.25 Rugby: Franța — Irlanda.
18,00 Arena.
19,00 Refrenele amintirilor.
19.15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic; Pînă clnd ne 

vom revedea. (Anglia, 1989).
22.25 Săptămîna sportivă.
22,45 Actualități.
23,00 Film serial. Eu spionez. 

Episodul 2.
23.55 Diamond Awards Festival 

1986 (I).

DUMINICA, 22 MARTIE

8.30 Bună dimineațal
9.30 Cutia cu surprize.

10,20 Film serial pentru copiL 
Arabela. Ep. 12.

10.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 Cintecele noastre — doru

rile noastre.
14,00 Actualități. *
14.10 Atlas.
14.30 Video-magazin la... echinoc- 

țiul
15.30 Fotbal: Sportul Studențesc 

— Corvinul.
Știință și imaginație.

18,40 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial. Dallas. Ep. 112. 
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. îndrăznețul. 

(Franța, 1976).
22.15 Show-ul de duminică.
23.50 Actualități.

0,05 Duminica sportivă.

HOROSCOP
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie) ■ ' 
Cedați prea ușor în dragoste. 

TAUR
(21 aprilie — 20 mai) 

Intîlnlre cu miză mare. 
GEMENI

(21 mai — 21 iunie) -
Atenție la cei nechemați.

RAC 
(22 iunie — 22 iulie)

Vă pierdeți încrederea în for
țele proprii.

LEU 
(23 iulie — 22 august)

Alegeți numărul 131
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie) 
Nu vă apropiați de foci 

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

Cu o floare, faceți minuni...
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Sub cenușă încă ard cărbuni.., 

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Astăzi n-aveți timp să vă ui
tați ia ceas.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Detalierea unor planuri de 
vitor.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 februarie) 

Acțlunl’e continuă să crească.
PEȘTI 

(19 februarie — 20 martie)
Zi lărti probleme, hoapte fără 

vise...
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