
DE LA PUȚIN MAI BINE, 
LA MULT MAI RĂU

BENZINA NOTE «NOTE «NOTE* NOTE
In campania electorală — ale curci ecouri nu s-au stins — 

a fost avansați! ideca ca etapa de reducere a subvențiilor precohî- 
> ită pentru 1 ianuarie 1993 să fie amînată pentru ca scumpirile 
țje prețuri să nu lovească In bugetul populației, tocmai după săr
bători. Gind bun șl creștinesc I Dar iată că s-a petrecut o schim
bare r licală „de macaz": s-a produs principala scumpire, cea a 
carburanților, care va declanșa o reacție în lanț, înainte de săr
bători. C • să înțelegem? Bugetul modestului proprietar de autotu
rism a intrat d. ja intr-un vîrtej amețitor înainte de a se mai în
drepta spre o stație PECO. Vestea l-a năucit ! Era previzibilă sau 
iminentă o scumpire, dar la dublarea prețurilor zău că nimeni 
nu s-n gîndit 1

Fapt le sînt Insă reale. Cursul dolarului obligă Ia concordanța 
prețurilor de achiziție cu cele de desfacere îndeosebi la produsele 
intrate în criză. Iar benzina se află deja într-o criză acută. In 
plus, viața a dovedit că pentru mulți consumatori — cu excepția 
modestului proprietar de autoturism — prețul benzinei devenise 
ușor acceptabil. Ba, pentru o categorie de bișnițari era doar o 
bagatelă. Și uite-ața măsura luată pentru reașezarea prețurilor la 
nivel european va avea un efect mai mic asupra celor care șl 
pînă acum au făcut exces de plimbări, și un efect mare asupra 
celor cu buget minor. Ce să-l facem, așa e Jo.nl, așa sint regulile 
vieții.

Să zicem că modeștii proprietari de autoturisme au acceptat 
cu resemnare, dublarea prețurilor la carburanți. Dacă cineva a- 
coio sus ii înțelege, ar fi de dorit să Ie asigure o minimă protecție 
socială. Și nu numai pentru sărbătorile care Se apropie. In mod 
concret, s-ar cuveni ca Ia dublarea prețului să se răspundă prin: 
DUBLAREA COTEI LUNARE PE TICHET ȘI PRELUNGIREA 
SUBVENȚIEI ASTFEL ACORDATE PE ÎNTREGUL AN 1993 1

Cu o precizare : nu numai pentru bucureștenl 1

Ion MUSTAȚA

Alertă în școli
Mare alertă prin .școli. Control în pivnițe, 

control in poduri, la mezanin .și demisol. Unde 
sînt „busturile" să le facem de petrecanie? Unde 
sînt „barbarii" să-j băgăm in spirt, la anatomie? 
Nu scapă un liceu, nu scapă nici grădinițele 
unde sînt auzite replici celebre: „Val, dar nenea 
cu barbă mai mică nu e bunicul candidatului 
lui tăticu ?“. Sau: „Dar nenea cu barbă mare 
nu e bunicul luț Adrian Păuncscu" ? Copiilor 
nu li se răspunde decît din priviri care-1 în
lemnesc.

Și totuși, nimic. Nici bust, nici un bărbos, nici 
măcar vreun s<xlu...

Alerta a început tîrziu, cu mult după remarca 
făcută de primul ministru pe marginea acestui 
fapt banal. Iată însă că unii se- hrănesc copios 
cu banalitatea. Vocile binevoitoare ale Europei 
libere declină la toate cazurile evenimentul sur
prins din întîmplare la cr școală anonimă. Un
deva, s-au găsit în pivniță aceste busturi și 
radio-.șanțul îșl retrăiește gloria. Toate acuzele 
ideologice, toate păcatele comunismului se re
varsă din abundență nu atît asupra școlii cu 
pricina, cit asupra alegerilor și, bineînțeles, a 
Celor care le-au cî.știgat. Dac-ar maț trăi, „cla
sicii" bărboși s-ar prăpădi de rîs. Căci de la 
Marx și Engels pînă la totalitarism e cale lun
gă !

Intr-un fel „barbarii" care au alertat lumea 
au ajuns din decembrie ’B9 în spirt, la anato
mic. Cam pe-acolo vor ajunge și propagandiștii 
de la radio-șanț care nu obosesc să alerge me
reu după o glorie deșartă. (T.Td.)

Ah, sonoruî l
De cîtva timp, cumpărătorii care circulă, cu 

rost sau fără rost, pr,n piața agroalimenUra du. 
Petroșani au constatat că in sfirșit, aici s-i 
petrecut un act de mare curaj gospodăresc. A 
fost deschisă intrarea principala a halei, bloc.ită 
cu mulți ani in urmă dintr-o „inițiativă" pi 
care nu mai merită să o discutăm. Așa eruu 
vremurile. Cred, că această măsură de „aerisire” 
a halei i-a surprins in mod plăcut pe mulți oa 
meni, printre ei aflindu-se, nu in ultimul rînd, 
pompierii, mereu apăsați de grija unei incinte 
aglomerate care nu dispunea decit de o singură 
ieșire pentru o evacuare grăbită.

Așadar, administrația pieței a împlinit încă 
o dorință nerostită a cumpărătorilor. Și spațiile 
interioare sint mai bine organizate îndeosebi 
pentru sectorul de carne. Prezența unui marc 
număr de producători și afluxul de cumpărători 
te fac să crezi de multe ori, și nu numai in 
zilele de mare tîrg. că ar fi sosit „ziua recoltei” 
Piața e plină, mărfuri sînt destule, uneori pri 
sosesc, prețurile mai cresc, mai scad după cere
re și ofertă. Bani să fie, că avem ce cumpăra '

Vasăzică, toate bune! Cu o excepție: Sonor il' 
Dacă s-ar face ordine și cu difuzoarele, cred 
că piața ar deveni mult mai eficientă. Cel puțin 
pentru noi, cumpărătorii. De multe ori aș pt ii 
cumpăra cîte ceva dar dorința de a scăpa din 
vacarmul casetofoanelor e mai puternică. A«a 
căf renunț, cum fac și alți cumpărători, cu spe
ranța că într-o zi vom avea și o lege a sonoru
lui public. Pînă atunci, așteptăm „ziua recol 
tei I". (I.M.)
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In ciclul acțiunilor organizate cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
Armatei" joi a avut loc, in organizarea Cercului Militar Vulcan, o 
evocare istorică a generalului erou Ion Dragalina, Manift st ir a 
s-a desfășurat la ieșirea din localitatea Lainici, pe Delii ui Jiul ii, 
în fața monumentului ridicat în memoria acestuia. Au particip it 
membri ai corpului ofițeresc al garnizoanei Viile in. militari in
termen, veterani de război, persoane particulare. Programul a
inclus și o vizită la Mănăstirea Lainici. Vom reveni cu amanuntt 
(T.V.)

MAI BINE MAI | 
TÎRZIU... |

Au trecut aproape patru luni J 
de cînd răspundeam d<»imnei doc- * 
tor Cup.șan la o scrisoare. E a- I 
devărat, termenii în care am răs- • 
puns nu erau cei mai potriviți, I 
dar de aici și pînă la calomnie e | 
mult. Chiar dacă mai tîrziu, ce- j 
rem scuze doamnei doctor și o | 
așteptam pentru o. colaborare 
rodnică pe teme f mătate.

Mircea BUJORESCU ' 
in pagina a 2-a [ 

programul!
TV, !

Primul pas a 
fost făcut

Urmînd exemplul celorlalte c- 
rașe ale municipiului, și in piața 
din Uricani se intenționează a- 
menajarea unor boxe de carne. 
Deja o serie de firme particula
re și-au anunțat disponibilitate.i 
în acest sens.

Acestea sînt necesare pentru 
păstrarea igienei produselor și 
preparatelor din carne, precum 
și a produselor lactate. Implici' 
este vorba de protecția consu 
motorului, sub raportul preven. 
rii toxiinfecțiilor alini' ntare, pro
tecția de praf și insecte. Și toa
te acestea la un loc au un scop 
bine definit: desfășurarea unui 
comerț civilizat.

Iar dacă intenții sînt posibili
tăți s-a dovedit ca există, mai 
rămine un singur lucru: dema
rarea cit mai repede a lucrai iloi. 
(T.V.)

>‘?i în Va’ea Jiului există 
copii talentați

De curînd am primit la redacție numărul de pe luna octom- 
I .i al K V.stei de cultură literara „Școala Ardeleana", care apare 
Ja Tirgu Mureș, ca supliment al cunoscutei reviste „Vatra".

Ne-am bucurat că in paginile revistei am regăsit poezii din 
i i iți i tinerei noastre concit.aline CAMELIA JULA, elevă In 
cl.i i a IX-a la Liceul de Informatică Petroșani, în cadrul clasei 
* ciale de engleză. Poeziile „Iertare", „Altar nejertfit încă", „Foc", 
„i! ig.T", constituție dtbutul literar pe plan național a] tinerei 
p ic'e I ita deci <ă și Valea Jiului arc valori reale chiar și in a- 
c’.t ilit d • sensibil domenii, al creației literare. (T.V.)

Cine-! sponsorizează pe Moș Crăciun
...Magazinele și-au început pregătirile, astfel 

îneît, sperăm noi, pomul de Crăciun să fie cît 
mai bogat. Globuri multicolore, ciocolată de tot 
felul, portocale, ghirlande, jucării, tot ceea ce 
l.și pol dori cei mici în ziua de Crăciun. Nici 
cei mari nu au fost uitați. S-a trecut la pregăti
rea pachetelor, astfel incit mult îndrăgitul nmoș“ 
să aibă de unde alege. Nu prea știm cum va 
sta „moșul" cu... sponsorizarea, dar asta-1 altă 
poveste. Oricum, comerțul, fie el cu capital da

stat sau particular a luat măsuri pentru ca 
ferta sa fie cît mai bogata. Daca doriți cit a 
adrese, pentru a putea „lua legătura din ti r 
cu Moș Crăciun, vizitați papetăriile din I’etri-I 
șani Nord și cartierul „Aeroport" șl magazin lei 
firmelor „Lucoris", „Nova", „Ramin-Com", „Hrr- 
mes“, „Rcalcom", „Stil-Com", „Straja", „Un ", 
„Astra" ș.a. Nu veți regreta. Sîntem în ocl .n-J 
brie, dar Moș Crăciun poate să vină. Probai,il, 
va veni „per pedes" cu prețurile astea la benzi-^ 
nă. (G.II.)
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Programul TV. săptăminal
LUNI, 20 OCTOMBRIE

14,00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 WORLDNET USIA.
15,05 Avanpremiera săptămînii.
15.15 Tinere talente.
15.35 Viena — documentar.
16,00 S.O.S. natura !
16.30 Muzica pentru toți.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiunea în limba ma

ghiară.
18.35 Pro Patria.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Tezaur.
20.55 Studioul economic.
21.20 Telecinematcca. MIZERA

BILII. (Prima parte).
23,00 Repriza a treia.
23.20 Actualități.
23.35 Confluențe.

MARȚI, 27 OCTOMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale d'n Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 „Sftntul cuvios Dimitrie cel 

Nou“.
12,00 Avanpremieră TV.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14,15 Muzica pentru toți.
14.45 Avanpremieră TV.
14.55 Preuniversitaria.
15.30 Tclcșcoală.
16,00 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Cintece de dor și j<>c.
18,00 Salut, prieteni !
19,00 Studioul economie.
19.30 Desene animal .
20,00 Actualități,
20.35 Sport.
20.45 Telecinematcca. MIZERA

BILII. (Ultima parte).
22.20 Rcportaj-anchctă.
22.50 Cultura în lum<’.
23.20 Actualități.
23.35 Jazz-fan.

MIERCURI, 28 OCTOMBRIE

7,00 Programul Tclcs .zi'inii Na
ționale d n Republica Mol
dova.

10,00 Actualii.iți.
10.10 Calendarul zilei.
10 20 Film serial. MARC !M SO-

FIE.
11 15 S tpei Channcl.
12.10 Ora dc muzică.
13,00 Vîrsta a tn ia.
13.30 Audio-vizual studio.
14,00 Actualități.
14.15 Civilizația mont in i.
14.45 Fraga.
14,55 P, euni'iT‘.itari.i.
15.30 Tcleșco.il i.
16,00 Toamna frunza n ilbeneș- 

tc...
16,20 I.um. a ‘Țoi tulul.
16.50 Tr.iger a T’ronorxpi os.
17.00. Actualități.
17 05 Arte tizt.ah'.
17.30 Iâ, 16, 17, 18.
18.00 Telet i/.iunca vă ascultă!

CLASAMENT: 1. Rhythm Is 
A Dancer — Snap; 2. Magic 
Fiicnd — 2 Unlimitcd; 3. Evcry- 
time Wc Touch — Maggie Rcilly; 
4. 14's My Life — Dr. Alban; 5. 
You'r< A Woman (remix ’92) — 
Bad Boys Bine; 6. Ba/.ird — Ri- 
char I M.ux; 7. Brc.'ikout — J.m- 
my Cliff; 8. Remembvr The Ți
nu- — Midia'1 J.ickson; 9. Sweat 
(A I..t L.i La IJong) — Inncr t'ir- 
<le, 10. Bruta —- C'anino.

ȘTIRI, INFORMAȚII. • Ian 
Gillan — care a fost la Festiva
lul Rock '92 de la București — 
v.i participa la cea dc-a 25-a a- 
nr' rsarc a trupei D<cp Plirple.
• Noul album al formației de 
Ini:d-roek, l'rixcr, album intitu
lat „Ile.ir" a apărut do cuiînd și 
in Fiirrși i ■ Dcpeche Mode lu- 

< roază intens pentru noul lor 
album Ia studiourile clin Hamburg.
• D ip.i p.itru ani, solistul ame- 
n<an cleiry Raffeity revine cu t
un ri‘r:j -ingle intitulat „Don't

18.30 Rock live.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. MAMA LUCIA.
21.45 Memorialul durerii.
23.15 Universul cunoașterii.
23.45 Actualități.

JOI, 29 OCTOMBRIE

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

10,00 Actualități.
10,10 Calendarul zilei.
10.20 WORLDNET USIA.
12,05 Ora de muzică.
13,05 Oameni de lingă noi.
13.35 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.15 Avanpremieră TV.
14.20 Tradiții.

*************************

44.45 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcdala.
46,00 Agenda muzicală.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 Drumuri în memorie.
18,00 Tclc-discul muzicii popu

lare.
18.20 Simpozion.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DAI T AS.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Dosarele istorici.
22.30 Moment coregrafic.
22.45 Reporter ’92,
23.15 Actualități.
23.30 Stadion.

VINERI, 30 OCTOMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale d.n Republica .Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic. GREU SE 

AGUNGE ACASA. (Japonia).
11.50 WORLDNET USIA.
12.50 Descoperirea Planetei.
13.10 Ora do muzică.
14,00 Actualități.
14.15 Avanpremieră TV,
14.20 Mondo-muzlca.

Give Up On Mc". • Chrls Nor
mau și Suzi Quntro care au co
laborat împreuna 1n 1978 la pie
sa „Strumblin’In" pregătesc a- 
t;im o nouă piesă, „1 Nced Ymir 
Lovc“. • în cursul lunii noiem
brie a.c. în Gcimania vor con
certa mai multe nume celebre; 
Metallica, Faith No More, Extre
me, W.A.S.P. Rock-erl, procura- 
țivă bilete I • Un alt muzician 
a renunțat la burlăcic: Dave El- 
lefson dc la Megadelh s-a căsă
torit de curind. spre deziluzia 
numeroaselor admiratoare. • Cris
tian Vasile dc la grupul bucu- 
reștean Tectonic a părăsit re
cent trupa dc specd & thiash. • 
Citeva clasamente la zi: IIARD 
TOP (Anglia): 1. Tho Extremist 
— Joc Satriani; 2. Nevermind — 
Nirvana, 3. Wliippcd —- Parter 
l’ussycat; NEW MUSIGAL EX
PRES (disco-pop singles) Anglia! 
1. Eb< enezer Goodc — The Slin- 
imn; 2 It’s My Life — Dr. Al

14.40 Medicina pentru toți.
15.10 Microrecital de operă.
15,25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiunea în limba germa

nă.
18,00 Documentar științific.
18.30 Muzicorama.
19,00 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL 

FAMILIEI HOWARD.
21.45 Gigi Marga în recital.
22.15 Gong I
22.45 Top 10.
23.20 Actualități.
23.35 întîlnirea de Ia miezul 

nopții.

S1MBATA, 31 OCTOMBRIE

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

10,00 Actualități.
10.10 Ala-bala-portocala!
11.10 Alfa și Omega.
12,00 Itinerare spirituale.

12.30 Ora de muzică.
13.30 7X 7-
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14.25 Rugby. România — Argen

tina.
16,00 Desene animate.
16.25 Magazin cinematografic.
17.25 Al doilea război mondial.
17.55 Top 3, 2, 1.
18.30 Mapamond.
19,00 Dc dragoste și dor.
19.15 Telcenciclopcdia.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. TWIN PEAKS. 

Episodul 24.
21.35 Săptămîna sportivă.
21.55 llai, țațo, la „Iunion" I
22.55 Actualități.
23.10 Film artistic. DESTINAȚIE: 

UNDEVA 1N SPAȚIU.
0,40 Rock-panorama.

DUMINICA, 1 NOIEMBRIE

8.30 Bună dimineața I
9.30 Abracadabra I

10.25 Film artistic în serial.
10.50 Actualități.
11,00 Ziua radioului.
13,00 Viața satului,
14,00 Actualități.
14.10 Atlas.
14.30 Video-magazin.
16.40 Tclesport.
17.20 Știință și imaginație.
17.50 Convorbiri de duminică.
18.20 Aplauze la Scvilla...
19.10 Film serial. DALLAS.
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. LA ANUL, 

DACA TOTUL (MERGE 
BINE.

22.50 Diamond Awards Festi
val — 1987. (I)

22.25 Duminica sportivă.
23.35 Actualități.
23.50 „Leul de argint*.

ban i ...7. Rbytlim Ts A Dancer — 
Snap. POP, ROCK AND SHOW 
(secția pop străin) — România; 
I. Who Is lt ? — Michacl Jac- 
kson) 2. ITow Do You Do — Ro- 
•Xettei 3. One Lovc — Dr. Albnn;

PIZLLB,
DISCO - ROCK

...7. Everytime We Touch — Mag- 
gic Rcilly.

RĂSPUNSURI I.A SCRISORI. 
Geanina Stanculcscu — Sadu i 
piesa trupei Dcf I.eppard se nu
mește „Make Lovc Likc A Man“. 
Mircla Lconaș — Pclrila: după 
cum știi probabil, Mădnlina Ma- 
noje a cintat acum douii zile ]a

SPORT )
FOTBAL,

MINERUL LUPENI — ȘOI
MII SIBIU, 4—O (1—0). In min. 
4, Viorel Păuna a fost faultat în 
careu și centralul Brîndușan a 
acordat 11 m pe care Lumperdean 
l-a trimis în bară, iar Viorel
Păuna a intervenit cu capul, 
deschizînd scorul. La numai cinci 
minute, Bîrsan și Munteanu (Si
biu) s-au aflat singuri în fața 
golului, ratînd egalarea. Acestea 
au fost fazele cele mai fierbinți 
ale primei reprize, în care, „bă- 
trînul" Colceag a luat locul ju
niorului Șerb (accidentat), iar 
Viorel Păuna a văzut cartonașul 
galben.

Repriza a doua a fost una a- 
proape totală, pentru că gazdele 
și-au dat drumul la joc, avînd 
în achiziția Troncea un inepui
zabil dispecer, dublîndu-1 pe 
Krautil, fin tehnician, iar în Oai- 
dă arma secretă care a adus me
reu surpriza în careul advers.

REZULTATE TEHNICE: Gaz Metan Mediaș — Victoria 
Curtea de Argeș 2—1; Minerul Lupeni — Șoimii Sibiu 4—0; Rova 
Roșiori — FC Caracal 7—0; Metalurgistul Slatina — Arsenal Re
șița 1—0; Electrica Fieni — Cimentul Fieni 1—0; Petrolul Stoina
— CS Tîrgoviște 1—0; Metalurgistul Sadu — Minerul Mătăsari 
0—0; Unirea Alexandria — AS Paroșeni 5—1; CSM Caransebeș
— Dacia Pitești 2—1; Minerul Anina — Minerul Uricani 1—0.

CLASAMENT
1. Petrolul Stoina 12 8 1 3 23—11 17
2. Gaz Metan Mediaș 12 7 1 4 24—10 15
3. Minerul Anina 12 7 1 4 19—17 15
4. Minerul Lupeni 12 7 0 5 17—21 14
5. Cimentul Fieni 12 6 1 5 31—21 13
6. Minerul Mătăsari 11 6 1 4 26—18 13
7. Dacia Ritești 12 6 1 5 24—17 13
8. Arsenal Reșița 12 6 1 5 24—21 13
9. Victoria Curtea de Argeș 12 6 1 5 19—20 13

10. Unirea Alexandria 12 6 1 5 18—19 13
11. CS Tîrgoviște 12 6 0 6 21—13 12
12. AS Paroșeni 12 6 0 6 20—20 12
13. CSM Caransebeș 12 5 1 6 21—23 11
14. Minerul Uricani 12 5 1 6 18—22 11
15. Metalurgistul Sadu 12 5 1 6 16—21 11
16. Rova Roșiori 12 5 1 6 25—17 11
17. Metalurgistul Slatina 12 4 2 6 12—15 10
18. Șoimii Sibiu 12 4 1 6 21—25 9
19. Electrica Fieni 11 4 0 7 10—22 8
20. FC Caracal 12 1 2 9 15—51 4

ETAPA VIITOARE, 25 octombrie: Minerul Uricani — Gaz 
Metan Mediaș; Victoria Curtea de Argeș — Minerul Lupeni; Șoi
mii Sibiu — Rova Roșiori; FO Caracal — Metalurgistul Slatina J 
Arsenal Reșița — Electrica Fieni; Cimentul Fieni — Petrolul 
Stoina; CS Tîrgoviște — Metalurgistul Sadu; Minerul Mătăsari — 
Unirea Alexandria; AS Paroșeni — CSM Caransebeș; Dacia Pi
tești — Minerul Anina.

RALIUL SALVAMONT
Straja Lupeni va găzdui ediția de iarnă a Raliului Național 

Salvamont, programată pentru luna februarie 1993.
Opțiunea Federației Române de Salvamont pentru masivul 

Straja, drept gazdă a viitoarei ediții a acestei tradiționale compe
tiții între formațiunile salvatorilor montani din țară, are la bază 
atit virtuțile tradiționalei noastre zone sportive în sezonul de 
iarnă, cît șl experiența formației Inimoșilor salvamontiști din 
Lupeni care, Ia ultimele competiții naționale, au reușit să ocupe 
locuri de prestigiu în confruntarea echipajelor centrelor salva
mont din țară. Pentru că în afară de motivul de mîndrie, _ rolul 
de gazdă presupune -și obligații, pregătirile pentru prestigioasa 
manifestație națională au și demarat. Dar de aceste pregătiri ne 
vom maî ocupa. (I.D.)

Petroșani. Marina Scupra s-a 
născut în 1967 și a debutat în 
1983 la Festivalul dc muzică 
ușoară de la Mamaia. După nu
mai un an, tot la Mamaia a cîș- 
tignt trofeul „Mamaia" cu piesa 
„Drumul mcu‘‘, compusă de ac
tualul ei soț, Dan V. Dumitriu. 
A mal cîștigat un premiu la Fra
ga în 1986. Arc o fetiță, Antonia, 
în vîrstă de 2 ani. Ladislau Ko- 
melloy — Petroșani: 1.) Nu răs
pund unui corespondent dccît 
la trei întiebărl (tu ai trimis 181), 
deci una... s-a consumați 2.) 
Whitney Houslon (născuta la 9 
august 1963) ciulă dc la 11 ani 
alături de mam sa, Cissy, apoi 
alături dc Tcddy I’cndegrass sau 
Jcrmaine Jackson. In 1985 rea
lizează primul I,P, intitulat 
„Whitney Houston'*, vindiit în 
43 000 000 exemplare. In '86 și 
'88 a fost socotită solista anului.
3) Grupul buciireștean Krypton, 
fondat de Eugen Mihăcscu în

DIVIZIA B
Nelu Păuna a înscris golul doi, 
itiin. 55, cu un șut violent din 
marginea careului, bătîndu-1 pe 
„eroul'* de la Uricani, care n-a 
mai fost omul nr. 1 al oaspeților. 
La numai zece minute, Krautil 
a trimis din careu cu stîngul ba
lonul în plasă, ca tot el, două 
minute mai tîrziu să înscrie din 
nou, după executarea unui pe- 
nalty acordat la un fault clar 
asupra extremei Păuna N. O vic
torie categorică a Minerului în 
care tehnica superioară a echipei 
a avut cîștig de cauză în fața 
jocului fără veleități al oaspeți
lor. A arbitrat bine V. Brîndușa, 
ajutat de A. Popa și Gh. Dumi- 
trescu.

MINERUL: Cîmpeanu, Codes- 
cu, Oaidă (căpitan). Tutac, Popa, 
Lumperdean, Păuna N., Krautil, 
V. Păuna (min. 80, Varga), Tron
cea, Șerb (min. 30, Colceag).

Cartonașe galbene: Viorel
Păuna (Minerul), Luca (Sibiu).

1980, a fost prima trupă dc new- 
wave din țară. Primul album a 
apărut în 1989, intitulat „Trei
zeci de minute". Recent Ic-a 
apărut cel dc-al treilea LP, „Lan
țurile". Mihal Vulcăneanu — Pe
troșani: solista Chcr a cintat în 
anii ’60 în duetul Sonny And 
Cher (Sonny fiind soțul ci). A* 
cum are 45 de ani. Dumitru Pro- 
dan — Petroșani: despre prețu
rile dc intrare în discoteci, cu 
variațiilo lor, n-am decît să-ți 
spun că șl ele se aliniază Ia tot 
ceea ce vezi că se întîmplă în 
jurul nostru. Nu este nimic fixat 
în acest sens. Valeriu Imbol — 
Petroșani: Michacl Jackson a 
cintat la București, acompaniat 
de trupa cu care îșî realizează 
discurile: .Tcnnifcr Batten (chit, 
solo), Dnvid Williams (chit, rit
mică), Don Doycttc, Br.id Tluxcr 
(clavi.ituri). Ricky T iv • n it diM.

Genii II |ll

Tcle%25c8%2599co.il
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WEEK-END PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
Din această săptămînă, echipa de reporteri ce creează 

pagina de divertisment de sîmbătă a considerat necesar | 
să schimbe conținutul acesteia, oferindu-vă noi elemente Ș 
informative, de distracție, dar și de utilitate, în speranța că Ș 
așa vom veni în sprijinul cititorilor noștri, ajutîndu-i să § B

I 
î 

pentru S 
§

petreacă un sfirșit de săptămînă cit mai agreabil și mai 
distractiv.

Așteptăm și alte sugestii de Ia cititorii noștri, inclusiv 
colaborări pentru ca intr-adevăr, această pagină de sfîr- 
șit de săptămînă să aducă pentru fiecare cititor cel puțin 
un material interesant și util în același timp 
n’eek-cnd-ul propriu.

Cabanele Văii Jiului
Astăzi, Cabana „Peștera Bolii ! 5

Inaugurăm, din acest număr, o nouă rubrică săptămînală I 
„Cabanele Văii Jiului", în care vom încerca, pentru dumneavoas
tră, stimați cititori, o prezentare a cabanelor noastre cu posibili
tățile pe care vi le oferă pentru a petrece un sfîrșit de săptămînă 
cit mai plăcut. Toamna și iarna, de regulă, este recomandabil ca 
Week-end-ul să fie petrecut la una din numeroasele cabane 
alcătuiesc rețeaua turistică a tnunicipiului nostru.

Cabana Peștera Bolii este avantajată de faptul că se află 
tuată la mică distanță de oraș. Intr-un cadru natural pitoresc, 
dotată cu mai multe camere, ea oferă o ambianță plăcută, tuturor 
celor ce o vizitează, inclusiv cazare, la prețuri avantajoase, dar, 
bineînțeles, în număr limitat, ca locuri. Cazarea se poate rezolva 
și pe bază de comandă telefonică, la telefonul 543262. Cabanieri, 
proprietari în același timp, d-na Maria Tomescu și 
Tomescu, doi cabanieri deosebit de receptivi la toate 
celor ce fac efortul sa urce Ia cabană.

Zilnic, dar mai ales în zilele de sfîrșit de săptămînă, Cabana 
Peștera Bolii poate fi, în măsura în care doriți acest lucru, o 
gazdă ospitalieră și generoasă. Se pot consuma, în condiții de
bună igienă și protecție alimentară: mici, cîrnuciori, crcmvur.ști. 
grătare din carne de porc și de vită, diverse garnituri, precum și 
alte produse culinare realizate la comanda dumneavoastră. Ne
lipsite sînt și băuturile mult cautate în această perioada : berc, 
vinuri, coniac, lichioruri, whisky, precum și o bogată gamă sorti
mentală de produse răcoritoare indigene și din import. Dacă 
doriți un sfirșit de săptămînă plăcut, Peștera Bolii vă poate O- 
feri, deci, o multitudine de soluții.

ce

si-

I
Constantin 
solicitările

Din lumea cinematografiei
DAl/IO LYfilCH si YWIAl PEAKS

Serialul TV de sîmbătă seara 
se bucură de o audiență aproape 
la fel de mare cu cea a longevi
vului „DALLAS". Poate că ar 
fi interesant de aflat cîte ceva 
din „bucătăria" serialului „Twin 
Peaks" — atît de apreciat în 
SUA — chiar prin intermediul 
realizatorului acestuia, David 
Lynch.

Doar șase filme în 16 ani și cu 
toate acestea Lynch trece drept 
unul dintre cei mai adulați oa
meni de film ai momentului. Fost 
antreprenor de lucrări publice, 
reconvertit în producător de ci
nema. Iată ce spune despre per
sonajele, impactul serialului, des
pre sine, familie șl 
săi, prelucrînd datele 
lui acordat unui reporter al 
vistei franceze VSD : „Cred 
m-am îndrăgostit de Laura Pal
mer. Nu imediat, ci în timp 
scriam scenariul. Am avut marea 
șansă de a o găsi pe Sheryl Lee 
pentru «yrial. Deși Laura apare 
doar la începutul serialului — 
moartă, într-o pungă de plastic,

apropiații 
interviu-

rc-
că

ce

> - - - 
apoi în cîtcva flash-back-uri și 
cîteodată în visele agentului Co
oper — ea este epicentrul lui 
Twin Peaks". Sheryl s-a implicat 
atît de mult, îneît trăia și în a- 
fara filmărilor starea paroxisti
că a I.aurei. La un moment dat 
s-a îmbolnăvit. Acest rol a trau
matizat-o și i-a trebuit lung 
timp pentru a-.și regăsi reperele 
sale intime. Actualmente joacă 
într-o piesă de teatru pe Broa- 
dway, avîndu-1 partener pe ce
lebrul Al Pacino. ,

Americanii își închipuie că 
sînt alergici la lucrurile abstrac
te: lor le place „să înțeleagă", să 
stăpîncască situația. De fapt, ei 
sînt mult mai deschiși 
decît vor să admită. Ca dovadă, 
succesul serialului în Statele U- 
nite. S-a crezut că am capul plin 
de fantasme. E fals ! Am doar un 
pic de imaginație pe care o folo
sesc foarte mult".

Regiunea Scatle, unde s-a tur
nat serialul, este străbătută de 
autocare pline cu japonezi. S-au 
înființat î iii cluburi. S-a

mers chiar mai departe. Pe un 
copac, aproape de locul unde s-a 
turnat scena găsirii corpului 
Laurei Palmer, a fost fixată o 
placă comemorativă. „Am parti
cipat cu Kyle Mc LoughJan la 
memoriile agentului Cooper. Îm
preună cu fiica mea Jcnnifer am 
scris „jurnalul Laurei Palmer**. 
Cu restul nu sînt de acord, chiar 
dacă turiștii japonezi îmi sînt 
foarte simpatici, în încercarea 
lor de a regăsi traiectoria con
cretă a unei ficțiuni".

In 1990, Lynch a fost răsplătit 
cu „Palme d’or" la Cannes pen
tru filmul „Sailor end Lula". A- 
ccastă distincție a fost pentru 
el „o explozie". Pe lingă noua 
dimenisune pe care a căpătat-o 
ca realizator de film, asta l-a 
ajutat și în găsirea unui finan
țator (Francisc Bouygncs. Socie
tatea CIBY 2000) pentru „Twin 
Peaks".

In plan sentimental, relațiile 
cu fosta sa companioană, Isabel- 
la Rossellini, sînt de cea mal 
sinceră prietenie.

Pagină realizata de :
Glieorglic ClHRV’ASA

11orațiu A LEXANDRESCU 
Dorel NEAMȚU

Paul NICULESCU 
Tiberiu VINȚAN

Noutăți editoriale
Vă prezentăm ultimele apariții editoriale, pe care le puteți 

găsi în librăria „Litera" din Vulcan. Doctorul de Mary Roberts 
Rinahart; numerele 17 și 18 din ciclul Rocambole de Ponson du 
Terrail; Shogun de Jamcs Clavel; Fiul lui Pardaillan, Fausta, Iu
birile lui Chico de Michcl Zevaco; Signora San-Felice de Al. Du- 
mas; Mănușa de oțel, autor Paul Feval; Pentru cine bat clopotele, 
autor Ernest Ilcmingway; Dragoste și orhidee, de Elena Zafira 
Zamfir; Citadela, Sabia dreptății și Drumul lui Shannon de A..J. 
Gronin; Om bogat, om sărac — autor Irwin Shaw; Moon Walk 
al celebrului Michael Jackson. Pentru gospodine, Carte de bucate, 
autor Sanda Marin. Literatura pentru copii este slab reprezentată- 
Doar cartea de benzi desenate Țestoasele Ninja.

No u ta (î discografice
Standul dc specialitate ai ma

gazinului Jiul din Petroșani vă 
oferă: • muzică populară — 
albume discografice cu: Maria 
Gornescu, Romica Puceanu, Ion 
Dolăncscu, Bcnone Sinulescu, 

Nicolac Sabău, Mariana Drăghi- 
ccscu, Irina boghiu, Maria Câr- 
ncci, Tiberiu Ceia, Elena Merl- 
șorcanu; • muzică ușoară:

grupul hunedorean „Canon" și 
Mirabela Dauer cu un alt L.P.; 
• muzică din opere: Corul O- 
perei Române clin București — 
coruri din operele italiene.

Pentru cei mici: basme din 
creația marelui povestitor Jon 
Creangă, precum și un alt disc 
cu glume interpretate de regre
tatul

REBUS r REBUS REBUS DE SUPĂRARE

X
X X

X X
X

X
X

X X X
X

ORIZONTAL: 1. Gcrturij 2. Scărmănatul linii 
— Doua boabe de ură; 3. Mic! — Cai; 4 Șarpe 
veninos — Platou pentru animale domestice ; 
â. O chestie de înmulțit (pl); 6. Jandarmi pen
ii n o omenire; 7. Acru — Ral la gr.st, probabil 
otrăviți; 8. Inter,Iccțio •— Oală; 9. Și una dintre 
fiicele Evei, mereu sămînță dc scandal — Fabri
că pentru hirtia fotografică; 10, Cămar.i pentru 
stocuri mari.

VERTICAL: 1. Dfnmă dc lauda; 2. Plingărcț; 
3. Tirl — Absurd; 4. tar (ori ) — Stors in sfirșit — 
Sămînță de ură! 5. Rcccl — Inlrați la apă •— 
Fire de intrigă; 6. Face pereche cu „mir" —•
Dacă-i mică, iar c motiv dc ceartă — Două ha
puri; 7. Ațe! — Popi | 8. A duce cu vorba — 
Șfirșitul necazului; 9. Material pentru covor — 

10. Cin I plîngcți, 
ar fi, se irită —

Actori populari, la Crăciun; 
dumnealor, aricit de frumoși 
Sclav.

Dczlegaiea careului aparul 
ORIZONTAL: Electorala — Rege — Gcnad 
Og — Țăran — U — Nesătul — DN — A — 
— Alea — Tene — P — Apr — Pa - - Ură — 
Li — Voturi — l"F — L o — ,Săb an —- Parla
mente.

:ut:

Elu

Amz.a Pcllea.

rața să sc ridice și apoiVinătorul I — SUi. nil ti
IJăi și ei o șansă !

Vinătorul II — Cind trag ou rațele au totdeauna mari șanse'
_ * _

Scoțianul: — Cil costă o undiță ?
Negustorul; — Zece lire.
.■Scoțianul: — Scump!
Negustorul: — O las cu cinci.
Scoțianul: — Scump. Ajunge o luni.
Negustorul: — Docil sa o dau la prețul ăsta m.u bine ;:r..ti< 
Scoțianul: — Alunei impachetcază-mi două !

Sfîrșit de săptămînă
POSIBILE INVITAȚII

Discotecile r.imîn pe primul plan, pentru tineri. Dans la 
cultură, în holul cinematografului „Cultural" din Lupcni, 
holul cinematografului „Unirea" din Petroșani, la clubul

Casa 
dans 

din 
,Magic" 
Tinerii, 

o

dc
"i ................ . ,
Pelrila. Și toi muzică șl dans — deci divertisment — la 
club din Petroșani și în salonul Restaurantului „Jiul", 
dat fiind faptul că a venit timpul rccc, au unde să petreacă 
seara de dans.

Film. Domină film, le Cu violență. Iiotărît lucru, gustul < ne- 
fnatografic s-a dus pe „apa sîmbelci". Mai grav este faptul că
violența dc pe ecrane pătrunde în cotidian. Asta i .te insa alta 
poveste.

Carte. Abundența la vînzuloril ambulanți. De la carte comer
cială la lucrări serioase. Librăria „Ion Creangă", tot în inventar.

Muzică. Liniște, Prin restaurante mal sună cile ceva.
Teatru. Există nervi"
Altceva 7 Doar un sfirșit de sapiamin.i sub zodia scump in 

b> uzinei, cu toi lanțul ce va urma..,
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COMEMORĂRIFELICITARE

CRISTI și CAVI urează lui Mihacla și Erno, cu ocazia 
călătoriei, „Casă de piatră" și mult noroc.

ANIVERSARI
PENTRU Bacinschi Vasile, cu ocazia zilei de naștere, un sin

cer „La mulți ani“ din partea nepoatei Luminița. (5287).
PRIMEȘTE de la Măgdăluț, coa care te iubește sincer, un 

călduros „La mulți ani“ de ziua ta Vio. (5304).
TOATE florile din lume, .și un călduros „La mulți ani“ pen

tru iubita noastră dirigintă, Luci Cornea, de ziua dumneavoastră, 
să urează colectivul clasei a V-a B. împreună cu părinții. (5311).

VIN7.ARI
VIND apartament i două camere, zona Piață. Informații tele

fon 543944. (5260).
VIND mobilă sufragerie, preț convenabil. Petrila, 8 Martie 

52/37. (5297).
VIND videorecorder Orion. telefon 545933, seara. (5292). 
"VIND aparat auditiv, TV lămpi, reșou aragaz, Petroșani, str. 

Ion Creangă 14/2/7. (5294).

DIVERSE
SOCIETATEA Comercială „Suciu“ Lupeni, vinde en gros, la 

prețuri avantajoase whisky, bomboane, alune, biscuiți, acadele, 
gumă, ness, Assos, Las Vegas, Bastos, săpunuri, cafea boabe, pan
tofi. B-dul Păcii, nr. 7. (5283).

OFERTE DE SERVICIU
CAUT femeie îngrijire copil 6 luni. Relații, Petroșani, Repu

blicii 74/46, între orele 11—14. (5288).

PIERDERI
PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 9162, eliberată de IT 

P tro>ani. O declar nulă. (5281)
PIERDUT certificat proprietate seria 10608372/16 iulie 19j2 

pe numele Berechet Ștefan și 10605723/29 iulie 1992 pe numele 
Iridea Alexandru, eliberate de Agenția Națională de Privatizare. 
Le declarum nule. (5291).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Barabulă Geor- 
geta, eliberată de UE Paroșeni. O declar nulă. (5306).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Slabu Lina, eli
berată de Uzina de preparare a cărbunelui Petrila. O declar nulă. 
(5299).

PIERDUT legitimație periodice nr. 1216, eliberată de UT 
Petroșani. O declar nulă. (5302).

PIERDUT carnet student pe numele Drăgan Carmen, eliberat 
de L'T Petroșani. 11 declar nul. (5303).

DECESE

ÎNDURERATE gîndurj și neșterse amintiri însoțesc scurge
rea a trei ani de zile de la fulgerătoarea și dureroasa despărțire 
de dragul și bunul nostru soț, tată și bunic

MIHAI STOICESCU

O clipă de aducere aminte. Familia. (5269).

MEMORIILE ce ne reamintesc trecutul, ne țin tot mai aproape 
in gînd și în inimă de soția, mama și bunica noastră

PODEA VIRGINIA
acum cînd comemorăm un an de la despărțire. (5261).

AU TRECUT doi ani, trecînd ca primăvara norii

LENUȚA 1LYES
Nu vei fi dată uitării,
Lespedea grea te apasă fără știință
Că sufletul tău bun e liber de orice suferință.
Nu te vom uita niciodată. Fratele Pliu, cumnata Ibi, nepoatele 
Andreea și Mădălina. (5285).

PIOS omagiu la împlinirea a doi ani de la decesul celui care 
a fost un prieten deosebit,

MICU DUMITRU
Familia. Lupa. (5295).

SOȚIA și fiul anunță că s-au scurs 6 săptămîni de la dispa
riția fulgerătoare al iubitului lor

FII.IPOVICI CORNELIU
Nu te vom uita niciodată. (5296).

COPIII .și nepoții anunță că s-au împlinit doi ani, de cînd 
ne-a părăsit pentru totdeauna scumpul nostru tată, socru și bunic 

CRIȘAN IOAN (JAN)
Nu-1 vom uita niciodată, (5298).

HOROSCOP
SCORPION

Cnl.’ CTIVUL Spitalului orășenesc Lupeni, împreună cu colec- 
' tivul s>- ‘iei Obstetrică — ginecologie, anunță moartea fulgeră- 
. t a c a surorii medicale

BALAȘA PĂUN A
și ( . smite sincere condoleanțe familiei îndoliate. (5301)

C ECTIVUL Maternității Lupeni exprimă familiei îndoliate 
I» - inele păreri de râu la trecerea in neființă a celei care a fost 
un c.ideu medical de nădejde sora B\LASA FAUNA — GETA 

(5293)

PE 25 OCTOMBRIE se împlinesc doi ani de cînd moartea 
nemiloasă a smuls de lingă noi. la doar 41 de ani. pe cea care a 
fost o minunată soție și o mamă iubitoare,

ILYES ELENA

Lacrimi și flori vom presăra mereu pe mormîntul celei care 
nc-a iubit. loncsi — soț și Claudia — fiică. (5300).

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Un „amic” cules de pe drum 

își caută rostul încurcîndu-vă po 
dv. în ceea ce v-ați propus.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Se impune cu necesitate schim
barea decorului, iar în ...faza a 
doua, un studiu de caz aprofun
dat.

CAPRICORN 
lerembrie — 19 ianuarie) 

Banii în plus, azi, sînt paguba 
de mîine.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Generalizările avînd la bază 
cazuri particulare sînt totdeauna 
periculoase.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie) 

Incheiați un contract pe ter
men lung, cu clauze avantajoase. 

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Nu lăsați chibritul să ardă pînâ 
la capăt!

TAUR 
(21 aprilie — 20 mal) 

Aripile visului ajung uneori 
pînă la cer. Nu risipiți vraja, 
coborînd în banalitatel 

GEMENI
(21 mal — 21 funie)

Vi se pune în sarcină o escro
cherie de care habar n-aveți. 
Final cu haz.

RAO 
(22 Iunie — 22 iulie)

Chiar dacă nu admiteți, în 
principiu, traficul de influență, 
tot pe ușa din dos ajungeți în 
față.

LEU 
(23 Iulie — 22 angmt) 

Poteca bătătorită vă ferește da 
șocuri...

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Strădania dv. de a îndrepta 
lucrurile e inutilă. Undeva s-a 
rupt ceva...

BALANȚA
(23 «eptembrie — 22 octombrie) 

Bîrfa zilei vă oferă o surpriză, 
menită să vă pună în gardă...

S'NTEM alături de colega noastră CIIFLARIȚA TIȚA în 
marea durere pricinuită de moartea tatălui.

Colegii clasei a ll-a P, Grup școlar industrial și doamna di
riginta. (5'109)

IMStM[X Petroșanii
anunță pentru data de 9 noiembrie 1992, ora 10

Licitație pentru închirierea unui spațiu desemnat 
organi/.arii unor activități comerciale de deservire a per

ii sonalului institutului.

Ofertele vor fi depuse in ziua licitației.
In perioada 3—1 noiembrie, se pune la dispoziția 

celor interesați, contra cost, criteriile de desfășurare a 
fi ilației. (5308).

ECllU’A DE SERVICIU
Secretar de redacție

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

llorațiu ALEXANDRESCU 
Corectura i

Emilia AC1IIREI fi Viorica FIRJULESCU

w

Pe stadioane
SlMBATA, 24 OCTOMBRIE
Rjgby — Cupa României. ȘTI

INȚA PETROȘANI — CSM SI
BIU. Fruntașa clasamentului, 
CSM Sibiu este așteptată cu in- 
I de către suporterii Științei, 
pentru un joc în care g izdclc 
vor să șteargă amintirea ultimei 
etape, Cîndva, aici se juca, pen
tru cupă, pe viață si pe moarte.

MINERUL LUPENI — MINE
RUL BERBEȘTI. După victoria 
asupra Spoitului, minerii sînt 
în mină .și vor trece șl de cinci- 
sprczecele din Berbești, printr-o 
mare mobilizare de forțe, in nu
mele spectatorilor și a spectaco
lului sportiv.

Fotbal feminin: UNIVERSITA
TEA PETROȘANI — CFR TG. 
MUREȘ. Cu primul loo în brațe, 
Univeisitatea va încerca, desi
gur, victoria ți păstrarea titlului 
de campioană de toamnă 

DUMINICA, 25 OCTOMBRIE.
Fotbal, divizia B. MINERUL 

URICANI — GAZ METAN ME
DIAȘ. Meci greu, dar victoria nu 
poate scăpa elevilor cuplului 
Marin si Marian.

AS PAROȘENI — CSM CA
RANSEBEȘ. Gogu Tonca va în- 
casca „revanșa** pentru a-și echi
libra bugetul la puncte.

Cotidianul de opinii |l Informați) al 
Văii Jiului „ZORI NOI** este realizat de 

KOCIFTATKA COMERCIALA
„ZORI NOI- S.A. 

înființată conform De- 
(4»lel or. 208/12.06.1991 
■ Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
WiRCEA BUJORESCO

PROGRAMUL TV
SlMBATA, 24 OCTOMBRIE

9,00 Bună dimineața I
9.50 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități.
10.10 Tip-top, minl-top.
11.10 Clipă și eternitate.
12,00 Itinerare spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7 x7.
14.0J Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14.20 Desene animate.
14,45 Avanpremiera TV.
14.55 FOTBAL: Sportul studen

țesc; — FC Ploiești.
16.50 Al doilea război mondial.
17.20 Microrecital Juliette Grcco.
17.30 Magazin cinematografic.
18.30 Mapamond.
19,00 De dragoste și dor.y
19,15 Teleenciclopcdia.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. TW1N PEAICS. 

Episodul 23.
21.35 Săptămina sportivă.
21.55 E bine, bine, e foarte binel
22.55 Actualități.
23.10 Film artistic. SORAYA, RE

GINA DEȘERTULUI.
0,40 Festivalul internațional le 

jazz „București ’92“.
1,00 închiderea programului.

Materialele necomandate și nePu- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparjine, în exclusivitate, autori
lor.

DUMINICA, 25 OCTOMBRIE f

8.30 Bună dimineața!
9.30 Arlechino.

10,25 Film artistic în serial.
10,50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 Cîntecele Iancului.
14,00 Actualități.
14.10 Atlas.
14.30 Video-magazin.
17,00 Orizonturi ostășești.
17.10 Michael Jackson a fost In 

România I
18.10 Știință șl imaginație.
18,40 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial. DALLAS.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. FRENCH 

CANCAN.
22.15 Festivalul internațional de 

Jazz „București ’92*‘.
23.15 Duminica sportivă.
23,15 Actualități.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2675
Petroșani, tir. Bllcolae Bălccsca ar 2 
Telcfoano : 511662 (dlrector-redactor fetii 
515972 (director execotiv-adminiitratir dL 
(uzare); 541663, 542164 (secții).

*
TIPARUL; Tipografia Petroșani, itr.

Nirol.ie (lâlccscu nr. 2. Telefon 511365.


