
CU UN PAS ÎNAINTEA AMERICANILOR
Chemați Ia urne să-și aleagă președin

tele. cetățenii de oriunde au doar alter
nativei. de a opta pentru cel in exerci
țiu ori pentru anul nou care oricit ar fi 
de cunoscut intr-o anumită zonă tot nou 
este. In prima situație deslușim, în afara 
fidelității pentru partid, extinsă ți ea 
pînă la un anumit nivel din populație, o 
expresie a conservatorismului, in sensul 
Unei dorințe de continuitate deoarece e- 
lecto, atul are nevoie de stabilitate și este 
n încrezător într-o direcție nouă. A doua 
alternativă reunește pe cei curajoși ți 
fără prejudecăți deoarece vor în primul 
și în primul rînd schimbarea macazului. 
Acestea sînt înțelesurile alegerilor din 
Statele Unite care au reținut o supersti
țioasă atenție in întreaga lume. Dar este 
foarte puțin probabil că uriașul angrenaj 
politic se va schimba radical de la 1 ia
nuarie adică atunci cînd noul președinte 
ales de americani, Bill Clinton. își va

începe mandatul pentru patru ani. Era 
previzibil de două luni că el va ctștiga 
lungul, tensionatul și asprul maraton e- 
lectoral care s-a transformat. în stilul 
american, într-un spectacol. Deci ameri
canii au ales schimbarea locatarului de 
la Gasa Albă, un fel de Olimp modern 
de unde noul Zeus, născut după al doilea 
război mondial, va veghea, fără rival, a- 
sirca lumii .șl va fulgera, colo și colo, 
astfel ca omenirea să asculte, să fie cu
minte ți să-șl vadă de treabă.

Insă americanii l-au ales președinte pe 
Bill Glinton în primul rînd pentru pro
gramul Iul de revigorare economică -și 
socială într-o societate tulburată și ea de 
dificultăți, dar care nu se aseamănă nici 
pe departe cu ale noastre. Opțiunea a 
fost pentru schimbare, dar de la promi
siuni electorale și pînă la înfăptuirea lor 
este o cale lungă și întortocheată ca un

labirint Ln care nu este nici un fls pus 
de vreo Ariadnă a zilelor noastre.

Dar de ce să tot despicăm firul în pa
tru deoarece ce s-a petrecut în Statele 
Unite la noi s-ă produs eu șapte luni mal 
înainte, la alegerile locale cînd electora
tul român a ales, pe cînd abia aluneca
serăm pe panta prăpastlel, schimbarea. 
Aceasta presupunea coerență în gîndire 
și luciditate în ierarhizarea priorităților. 
Cum totul a ajuns acum să fie prioritar, 
a fost mai comod să se împingă. deși 
este amarnică criza de locuințe, termina
rea imobilelor, începute cîndva, pentru 
o dată indefinită. Motivul, nu sînt bani. 
Dar pe ici, pe colo se lucrează, indiciu 
că alte noi structuri administrative, care 
nu mai sînt chiar noi, se îngrijesc de co
lectivitate cu mal multă perseverență. 
Schimbarea, aleasă de electorat ca îdee 
și speranță, care s-au întruchipat într-un

om sau altul, nu s-a produs așa cum ne 
așteptam. De fapt acesta a și fost motivul 
votului din 27 septembrie și apoi din 11 
octombrie. Să se resimte, nu doar con
fuz, cl articulat rațional, nevoia de schim
bare o dovedeșta structura Parlamentu
lui, înnoit în mare măsură și care va 
face, în mod sigur, treabă legislativă mai 
bună decît precedentul, avînd de-acum 
ți o experiență de viață parlamentară. 
Realegerea domnului Ion Iliescu ca pre
ședinte al României, are o motivație de 
ordin psihologic: dacă atunci cînd am 
ales schimbarea, și-a zis alegătorul, schim
barea nu se produce, la să aleg acum si 
stabilitatea, că poate ieșim mai degrabă 
din acest mizerabil Impas I

Așa că lecția americană noi am făcut-o 
ceva mai înainte și măcar din acest pun't 
de vedere sintem înaintea lor cu un pas.

Tiberiu SPATARU

I

COTIDIAN DE CFINIE Șl INFOEMA ȚII AL VĂII JIULUI

Șomaj în
imagine inedită în plin cen- 
municipiului Petroșani. In 
Oficiului pentru pensii și o- 

s-a
fața
crotiri sociale, joi dimineață 
format o lungă coadă. Funcțio
narii au de lucru, nu glumă. Șo
majul e în creștere nu numai pe 
la noi, ci în întreaga țară. Se a- 
vansează îdeea că în curînd ne 
vom putea lăuda cu performanța 

a se înregistra cifra record de 
milion de șomeri în România.

creștere
Din păcate efectele benefice ale 
șomajului existau in economia de 
piață, pe piața forței de muncă, 
la noi nu se întrevăd nici în 
practică nici în teorie. Cererea de 
forță de muncă este în scădere, 
în timp ce oferta crește. Dar ce 
contează, după opinia unora, din 
moment ce înaintăm pe calea re
formei economice, spre rîvnita 
economie de piață! (V-S.)

Crimă la Lupeni
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IN l.ȘTri’T \RF \ I UI MOȘ CRĂCIUN, Daruri pentru
Vagoane la frontieră cei necăjiți

Dmtotdeauna sărbători ■ de iarnă au stîrnit acel interes na
țional in care fiecare — sărac or» bogat — și-a adunat sufletul 
și l-a pus apoi pe masa familiei, pentru ea sau pentru cei poftiți 
sau veni ți. Moș Nicolae, Moș Crăciun, Anul Nou, Bobotează, eta 
nu se pot uita de nici un copil, de nici un adolescent, de nici a 
familie. Este o lutiln.re cu o a.ta lume, una mai bună, una mai 
boga.a, una mai... omenească. Ce» chemați să ofere toate „bucu
riile lumii**,  comercianții, au început să se zbată, să .lege*  relații, 
să fată contracte, adevărat apanaj al democrației, pentru ca o- 
ferLa să le ridice prestigiul, pentru ca politica să fie .înecată” 
in vinul toamnei, iar sărăcia să fie alungată, măcar o dată, 
pe prispa românului. Vă informam că spre Petroșani, prin 
nr ie MARKERTKADING și Retezatul SA Petroșani (ICRA)
pi-, it primele vagoane cu faină alba B.L. 80 import Ungaria, din 
cantitatea totală de 700 tone, care va fi oferită populației la pre- 
țur( accesibile. De la Giurgiu urmează 
cablate extra, la preț mult mai scăzut, față de cel actual practi
cai pe piață: coca-cola, mult „adulata'

de 
fic-
au

să sosească 75 tone orez,

băutură va li prezentă și 
ea pe mesele dv, in circa 2 săptâmini, de la capacitatea de 
Tiraj pină la 1,5 1, tot la prețuri avantajoase. Alte produse 
consumație zilnică își au programate stațiile de descărcare 
troș.mi -

?naj este prezent șl avantajos p-.ntru firma Retezatul SA, 
avantajos este și interesul < 
din toate ramurile, al firmelor particulare, 
m/a',iilor de c iritate, pentru a-și comanda, din start, primele 
cantități de dulciuri, produse zaharoase, pachet'1, produse indige- 
n și din import, cărora h se garantează calitatea, cantitatea și „ 
si uranța.

Această „grabă” ar stimula preocuparea celor investiți ca 
misiun de C' 
h-"1 I ’ '
un : iri, „Luna cadourilor” trebuie sj fi® o 
optimism, cu care să pâ,im in noul an.

De la stai, ie, alune, mandarine, 1. mîi,
ior.'14'n : ' '
i irnân?;ti Kandia Timișoara 
Ban’ivariță ți bani, prin 
ti a .lazi.

Copii, faceți un sindicat adevărat, pentru ea pomii! vostru 
d i.ena să nu mai f.e snrac, așa cum a fost, pentru rl\ „fronticre- 
1 mt' i'-suirii pi nti ti voi încă mai sint amenințate de ui m ita 
celor care mai taie fi unza la clinii (Durei NEAMȚU)

mi o 
de 

. _ ... Pe-
— Livezcni — Vuhan — Lupeni. •*?;  dacă interesul pentru 

. . ' ______ 1 , tot
societăților comerciale, al sindicatelor 

il asociațiilor și orga- 
din start, primele

.grabă” ar stimula preocuparea celor investiți
j 'rd mare și rezolvare a problemelor „supei-sindica- 

i entru că, dincolo de >:rc utăți, pe care ni Jr m >i facem șl 
adevărată „oază” dc.

----- _ . smochine, ciocolată 
n _imIiOrt, aite produse dc la renumitele fabrici 

a și Îndes Sibiu se pot contracta «u 
Retezatul" SA Petroșani, inceplnd chiar

Joi, subfiliala de Cruce Roșie 
din Valea Jiului și-a înscris in 
cont o nouă acțiune, canalizată 
pe același sentiment de într
ajutorare a celor nevoiași.

In cadrul acțiunii, ce s-a de
rulat sub o pronunțată notă de 
civilizație și bună organizare, 
conducerea subfilialei a distribuit 
ajutoare familiilor nevoiașe și 
copiilor, In special celor ce fao 
parte din Asociațiile handicapa- 
ților fizici. Libertatea .Valea 
Jiului.

Ajutoarele, constind în obiecte 
de Îmbrăcăminte și încălțămin
te, precum .și alte sortimente, au 
fost oferite de delegația germa
nă, care a fost de cnrind în mu
nicipiul nostru, precum șl de 
firma particulară Vest-servicii, 
patronată de dl. Presecan. (C.G.)

I 
I 
I
I 
I
I 
I

Duminică, 1 noiembrie, de Ziua morților — cumplită coinci
dența — in cartierul Ștefan din Lupeni s-a semnalat o crimă 
abominabilă. O femeie de 70 de ani a fost găsită moartă, cu capul 
despicat, probabil de o lovitură de secure. A fost descoperită d< 
un vecin. Era sprijinită de poarta de intrare, cu brațul drept 
ridicat în poziție de apărare a zonei capului. Partea exterioară a 
antebrațului prezenta două tăie iri superficiale. Criminalul (sau 
criminalii) au dat și foc casei, incendiul cuprinzînd apoi rapid 
alte trei gospodării din imediata vecinătate. Crima și incendiul 
au fost sesizate cu oarecare întîrziere, probabil și din cauza fap
tului că s-au produs în intervalul de timp în care Televiziunea 
Română difuza un episod din obișnuitul și mult apreciatul serial 
.Dallas”, (P.N.) __________________

Cel mai scump
Vineri dimineață m-am 

în prima mașină care a 
în stația din Șerpărie, cu 
tenția de a ajunge... departe (știți 
proverbul cu „cii^ ac scoală de 
dimineață..."). Numai că șoferul 
se sculase mai de dimineață șl 
cînd l-am întrebat cit costă bi
letul mi-a venit să cobor

urcat 
oprit 

in-

MAXI TAXI
mers: 50 lei. Surpriza a fost to
tală și pentru ceilalți grăbiți, ca
re, vrînd-nevrînd urcaseră *n 
micuțul microbuz 2-SJ-5676: u- 
nuia i se rupseseră buzunarele și 
nu-și mai găsea sunătorii, altul 

comenta, pe bună dreptate, că nu 
i s-a dat bilet. Șoferul avea un 
singur argument: prețul benzinei. 
Are cineva ceva de spus? (Șt. G.)din

35 de ani

POMPE FUNEBRE

Cinematograful „Victoria
In urmă cu exact 35 de ani — 

adică in ziua de 7 Noiembrie 
1937 — la Petroșani Iși deschi
dea larg porțile un nou cinema
tograf. Intîniplarea a făcut să 
fie tot o zi de simbătă. Mii do 
filme au rulat de atunci pe ecra
nul cinematografului ce poartă 
astăzi numele de „Victori.i“. Pen
tru că acest cincmatogrraf șl-a 
făcut, pe bună dreptate, o tradi
ție în viața culturală a orașului, 
ol este, astiHil, rol mai căutat de 
spectatori. Lunar, peste 20 000

de Iubitori al celei de-a șaptea 
arte li trec pragul. Pentru azi, 
să recunoaștem, o zi de sărbă
toare a cinematografului, șeful 
acestuia, domnul Octav Meleș- 
canu a pregătit cltcva surprize. 
In foaier, o expoziție de pictură 
și grafică. Vernisajul a avut loc 
deja joi. Tot joi, și-a Inaugurat 
activitatea comercială firma 
EDEfl, al cărei magazin este în 
holul unității șl care, din dor ința 
de a oferi un climat civilizat, mal 
agreabil pentru vizionarea spec-

tactilelor de film, pune la dis
poziția tuturor dulciuri, răcoritoa
re, cafea. Să speram că atit de 
clasicele „bomboane agricole" (de 
floarea .soarelui sau bostan) vor 
fi înlocuite de produse mai de 
calitate.

La a treizeci și cincea aniver
sare, să urâm și noi, alături de 
dumneavoastră, cinematografului 
șl oamenilor săi, la rnulți ani, 
filme cit mai bune și spec’atorl 
cit mai mu'ți (H. Al.)
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Programul TV. săptămînal Tableta de distonocaim
LUNI, 9 NOIEMBRIE

14,00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 Worldnet USIA.
15.20 Avanpremiera săptămînii.
15,40 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
16,00 S.O-S. Natura!
16.30 Muzica pentru toți.
17,0tL Actualități.
17,05 Emisiune în limba ma

gii iară.
13 35 Pro Patria.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.35 Tezaur.
20.55 Studioul eeconomic.
21.20 Teatru TV. CAsTELUT DIN

CARPAȚI.
22.50 Repriza a treia.
23.15 Actualități.
23.30 Confluențe.

MARȚI, 10 NOIEMBRIE

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

iu.00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Worldnet USIA.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.15 Muzica pentru toți.
11.45 Avanpremiera TV.
14.55 Preuniver-'itai’m.
15.30 T; li .coala.
16,00 Con viețui: i-Magazi n.
17,00 Actualități.
17,05 R; - re transilvane.
17.35 D: dor, de dragoste, de 

joc...
13,00 Salul, prieteni!
19.00 Studioul economic.
19.30 De-.ene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Telccin.-m.it ca. S.\l \RIUL

GROAZEI. (Coproducție 
franco-italiana).

23.20 Actualități.
23.35 Jazz in nocturn 5.

MIERCURI, 11 NOIEMBRIE

7 oo Programul Televiziunii Na' 
ționale din Republica Mol
dova. T'lematinal.

10,00 Actualități.
li',10 Calendjrul zilei.
jo,_’0 Film serial. MARC și SO- 

P11IE. Episodul 17.
11 20 La sept.
12,10 Oi a d ■ muzică.
13,00 Virsta a Un ia.
13.30 Audio-vizual studio.
14.00 Actualități.
14,1-5 Civilizația montană.
II -5 Preuniversitari i.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Tineri interpreți de mu

zică populară.
16 20 15, 16, 17, 13.
16.50 Tragi rea Pronocspres.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 Reflector.
111,00 Microreeital formația -jColil- 

pact“.
10 15 Studioul economic.
13.45 B.ischi-t masculin : T’omâ- 

n a — Suedia.
10.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.35 Spoit.

CLASAMENT. 1. Rhylhm Is A 
D.inccr — SNAB; 2. Evcrytime 
We Toucb — MAGG1E REILLYl 
3. Magic Frivncl — 2 UNLIMI- 
TED; 4 Who Is It — MICHAEb 
JACK.SON; 5. You're A Woman
— BAD BOYS BLUE; 6. Hazard
— RICHARD MARX; 7. Il’s My 
Life — DR. ALBAN; 8. Bruta
— CANINO: 9. Billie han — 
MICIIAEI IACKSON; 19. Sweat 
(A I a Ta La J onn) — INNER 
CIRC LE.

ȘTIR! IM OllMA I II. • „Babl- 
r le liobin ilor" slut in plină ram- 
pani»! După ce »aptâmîna tre
cută și-au d-semnat frumoasa a- 
nului cei <1 la Liceul Industrial 
Minier Petroșani, tot la Casa de 
Culturii a Sindicatelor Petroșani 
peste 161)0 dc adolesc- nțl s-ou 
delectai a-iară timp de cinei ore

20.45 Film serial. MAAIA LU
CIA. Episodul 5.

21,40 Memorialul durerii.
23,00 Universul cunoașterii.
23.45 Actualități.

JOI, 12 NOIEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na- 

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.30 Worldnet USIA.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.15 Avanpremiera TV.
1-1,20 Tradiții.
14,50 Preuniversitaria.
1.5.30 Teleșcoală.

**it*in*n»**n*<u******

16,OU Dialog cu iubitoiii muzi.ii 
smifonice.

16.30 Drumuri in memorie.
16.55 Actualități.
17,00 !!• pere moldave.
17.30 T-.le-discul muzicii pnpa- 

lare.
17,50 Forum.
18.20 Simpozion.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. DAL1.AS. 

Episodul 179.
21.45 Reflecții rutiere. 
22,00 Microreeital.
22.15 Reporter '92.
23.15 /Xctualități.
23.30 Stadion.

VINERI, 13 NOIEMBRIE

7.n0 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic. CAS1MIR. 

(Franța. 1951).
11 ,jo Super Clnnnel.
12.10 Descoperirea Plan t
12,116 Ora de muzică.
13.30 Actualități.
13.55 FOTBAI : România — Cc- 

lio-Slovacia (eebipe de ti-, 
iu ret) in preliminările 
Campion.itului Mondial.

l.i,4j Două personaje de operă. 
16.00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16,45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiunea in limba goi m i

nă.
18.00 Documentar șt inlifie.
18.30 De.crlism-ut ihiernațio- 

nil.

la „Miss Boboc" de la liceul de 
Matern.ilică-Fizică. Urmează »E- 
conomicul" și Universitatea Teh
nic..! • Topuri în ultima săptă- 
mina: BII.I.BOARI) (SUA) dis
curi single : 1. End Of Tlie
I' i i I — Iii z M n (de 11 săp- 
lilmin! pe locul I1) 2. Soinetimcs 
I .ove Just Ain’t Around — T’ally 
Smvlh, 3. .lump Around — llou.e 
Of l’.iln; NEW MUSICAL EX- 
I’IIESS (Angli i) discuri single 
noi: 1-5. Notliiiu’ To Fi nr — Cliris 
Rea... 35. Bc My B.iby — Va- 
iv'ssa Paradis.

BRAVO (Germ.mi.i), discU'l 
slnglc: 1. Sweat (A La La La 
Long) — Inner Circle, 2. Don’y 
You... — Felix; 3. Ifs My Life 
— Dr. Alban: 4. Just Anolher 
Day — Jon Soi aga; 5. ABBA- 
csrpi [■ asiiro.. )0. lIiiinpin'A- 
round — Bobby Bi<>wn.

19,00 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI HOWARD. Episo
dul 47.

21.45 Studioul .șlagărelor.
22.15 Gong I
22.45 Top 10.
23,20 Actualități.
23,35 Intîlnirca de la miezul 

nopții.

SIMBATA, 14 NOIEMBRIE

9,00 Bună dimineața 1
9.50 -Șahul de ia A la Z.

10,00 Actualități.
10.10 Ala-Bala-Portocala!
11.10 Alfa ți Omega.
12,00 Itinerare spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.

14,20 Desene animate.
14.45 Laureații Premiului Nobel 

pentru Literatură: Giosue 
Carclucci.

15.15 Artă și creație.
15.55 Al doilea război mondial.
16.25 Moment muzical.
16.35 Magazin cinematografic.
17.35 Mapamond.
18,05 Teleenciclopcdia.
18.50 Fotbal: România — Ceho

slovacia, în preliminariile 
Campionatului Mondial 
Transmisiune directă.

20,.50 Actualități.
21.25 Film serial. TWIN PEAKS 

Episodul 26.
22.25 Invitați la Teatrul „Victo

ria".
■ Actualități.

.'3 1'1 Sport.
' Film artistic. FARFURIA 

ZBURĂTOARE.
Premieră pe țară.

DUMINICA, 15 NOIEMBRIE

8.30 Bună dimineața!
9.25 Clubul desenelor animate

10.15 Film artistic în serial pen
tru copii.
ALBUL BIM — URECIIE 
NEAGRA. Episodul 6.

10.45 Avanpremieră TV,
10.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
11.45 Handbal masculin: Sleaiw
— RTV Basci (Elveția), meci re 

tur în Cupa Federației In
ternaționale de ll.mdba 
(repriza a Il-a).

' • Viata satului.
i ■ Intilnirc cu... Ang< la Mol- 

dovan.
11,00 Actualități.
14,10 Atlas.
14.30 Video magazin.
17.25 După 20 dc ani — Cerbii 

de Aur.
!.". Ziua Naționala a Belgiei 
Ht.l'i Convorbiri de duminică. 
l'J" Film serial. DAI,LAS. 

Episodul 1(10.
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. RAȚIUNI DI 

STAT. (Franța-Italia 1978)
22.15 Duminica sportivă.
22,40 Diamond Awards Fcdlva]

— 1987.
23,20 Actualități.
23.35 Mai țtrii.

• Intre 15—17 octombrie a.o., 
Ia Bregcnz (Austria) a avut loc 
„Inlernation.il Pop Song Festi
va]". I n soliști au cîștigat, în or-

rfzzi.B.
DISCO ■

dine, Mury Callircn (SUA), l.au- 
ra Stoica (România) .și Daniela 
Dcg.is (Italia), care și a impărțil 
locul 3 cu rusoaica Marina Klilcb- 
nikova. I.a formații, Gulden Life 
(I’olonIu). Direcția 5 (cu I.eo Ior- 
ga Împrumutat fie In Compact B.) 
din Român a și Cinema (SUA). 
Jn ilara concursului au ■ inta*

In sm
Adevărul era că se simțea alt

fel în hainele astea noi, luate cu 
chirie. Făcu niște pași în drep
tul oglinzii. Parcă nu mal era 
el, cel de dinainte, veșnic Îm
brăcat în hainele Iul cenușii, po
nosite. Acum inima-1 sălta vo
ioasă, ochii stinși începeau să-1 
strălucească -și se plimba în ju
rul oglinzii, bățos, Își ia un aer 
ursuz, se răsucește pe călcîie, 
pășește ca un cocoș prin ogradă 
și aruncă priviri arțăgoase spre 
oglindă.

Incet-încet simte cum un ma
re om se înghesuie în el, încer- 
cînd să-l determine să facă ceva 
vital, fără de care n-ar mai pu
tea trăi. Senzația a devenit atît 
de puternică îneît rostul Iun.ii 
parcă a dispărut și a rămas nu
mai el, cu pieptul bombat, clo
cotind de energie.

Tot privindu-se, încearcă să 
se invoce pe el, cel adevărat, co
losul din el, așa cum face seara

Primărie I 

NVraBHBBRIHW ■nimu I

Primim de la Con.smul local Petroșani, Serviciul de urbanism
și amenajarea teritoriului

In conformitate cu dispozițiile Ilotărîrli Guvernului nr. 731/14 
octombrie 1991, publicată în M.O. nr. 227/13 noiembrie 1991, au
torizațiile de construire se 
de execuție (proiecte fază 
iectc atestați"

Informăm 
au cuprins în 
că în județul

emit numai în baza unor documentații 
P.A.C.) vizate de „verificatori de pru
de exigențe.

fizice sau juridice din teritoriu, care
pe domenii
persoanele
autorizația de funcționare activitatea de.proiectare, 
Hunedoara, sînt atestați următorii: 

telefon

Proiectele fază PAC înainte

domiciliu serviciu
— ing. Sirbu F. Mitică 618280 613730
— ing. Zaiu A. Dănuț Emilian 660103 613730
— ing. Tibenschi G Liviu 621964 613730
— ing. Tripa I’. Eusebiu

Gheorghc 616213 624895
— ing. Popa P. Ioan 617408 624895
— ing. Zaharia P. Alihai 616354 612060

de a se depune la Consiliul local 
sau la Consiliul județean, în vederea obținerii autorizației dc 
construire, vor fi însoțite dc viza unuia dintre „verificatorii de 
proiecte atestați", excepție făcînd construcțiile de locuințe parter, 
sau parter cu etaj și anexele gospodărești, la caro înălțimea ma
ximă la cornișă este sub 8,0 m, precum și construcții provizorii. 
Pentru aceste excepții dc Ia HGR 731/1991, se va respecta decizia 
168/1990 a Consiliului județean Hunedoara, în conformitate eu 
care toate proiectele vor fi însoțite de viza verificatorului inginer 
constructor pentru partea de rezistență a construcției și de viza 
verificatorului arhitect sau constructor arhitect, pentru partea de 
arhitectură a construcției.

Informații suplimentare șc pot obține de la Direcția tehnică, 
telefon 95/613383,

Se reamintește tuturor agenților economici privatizați și 
cietăților comerciale cu activitate în construcții, că trebuie să 
angajați „responsabili tehnici cu execuția" atestați, în care 
sînt invitați să-și trimită la Departamentul Construcțiilor și 
orarilor Publice, București, str. Apolodor 17, telefon 8Î3903, 
cialiștii Interesați la atestarea tchnico-profesională, asigurîndu-se 
cadrul legal pentru desfășurarea activității de construcții.

\ ICEPRIMAR ȘEF SERVICIU
ing. Pușcaș IOAN ing. Itiliana FAGAȘ

Al Tarreaii. Joc S împle, Etta 
Scollo și Curtis Stigcrs. • Sub 
denumirea „Inccstlciclc", grupul 
Nirvana va scoate în curînd un 
nou disc • Și grupul clujean 
Compact (lider Cosii Cămărășan) 
își anunță anul nco.sta un nou 
album. • Cîteva aniversări la 
zi: astăzi: Karl Keaton (31 ani), 
Kcvin M.ic Michucl, de la Cutling 
Crew (41 ani), miinc : Pori 
■Thompson (35 ani) de la The 
Cure, Ilcrwig Rudissir (36 ani) 
de la Opus, Roy Wood (46 ani) 
de In Nii’e și... Alain Delon (57 
.m i) I

RĂSPUNSURI IA SCRISORI. 
Miliaela Doncca, Petroșani: I)
prin intermediul revist. i „Pop, 
Rock And Show" «am pus și cu 
mina pe inform iții mai detaliate 
d-spre l’alrieia Ka.r S-a năs

o k ing
tîrziu, cînd îl întreabă familiar: 
„Ce mai faci băiete? Gum îți 
merge?u. Trebuie să-l cheme 
acum, în toiul zilei, în fața con
științei șl să vorbească despre 
viață și despre moarte, de fru
mos și urît, bine și rău, despre 
fericire ți nefericire ! Și simte 
o atît de mare disperare îneîb 
încăperea devine sufocantă. A- 
runcă o privire speriată spre 
ușă, încearcă să se asigure că 
poate scăpa de acolo. Ii vine să 
alerge în stradă și să strige : 
„Oameni buni! oameni buni !“. 
Apoi, în piața publică, să facă 
un foc de zece stînjeni în care 
să arunce tot ceea ce-1 mistuie 
și pe el, neîncetat, de atîția an!.-

Culege o scamă de pe rever, 
își privește ceasul, salută milî- 
tărește spre oglindă și pornește 
cu pași gigantici spre ușă.

Vali LOCOTA

so- 
aibă 
sens 
Lu- 
spe-

cut la 5 dec. 1966 la Forbaeb, În 
provincia franceza Lorcna, din- 
tr-un tată francez și mamă ger
mană. Cîntă pe la baluri, mici 
concursuri, impunîndu-sc la 13 
ani, cînd va obține un contract 
pe 7 ani într-un cabaret ger
man din Sarrebruck, cu un re
pertoriu din piese clasice de 
blues și Jazz. Este descoperită în 
1985 de lin arhitect, sprijinită a- 
poi la Paris, unde imprimă pri
mul disc cu „Jalouse" (produs de 
Gerard Depardicu). Urmează suc
cesele: în 1987, „Mademolscllc 
Cliante le Blues" (locul 7 în TOP 
■ii. HJi) 000 discuri vindutc), cinl.-i 
la „Olymnia", npoț în 1988 al 
treilea single. „D’Alemarn " (lo
cul 2 in TOP 50. 200 000 --'v ■ in- 
d'ih ). \\i urma.

(.. ivi i l III
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PENTRU WEEKEN^
Cabanele Văii Jiului 

Astăzi, Cabana „ Brădet ”
„Brădet" este astăzi nu nu

mai un nume. Unitatea, 
aparținind Societății comer
ciale „REALCOM" SA — șef 
de unitate Ionel Chișcociu — 
funcționează în regim de lo
cație de gestiune. „Brădet“ 
a intrat în limbajul cotidian 
al petroșănenilor. Vom auzi, 
mai ales la sfințit de săptă- 
minâ, spunîndu-se, în jurul 
nostru: „Unde mergi?“ „La 
Brădet". Nu numai zonă de 
agrement, (poiana a luat nu
mele cabanei sau invers, as
tăzi nu se mai știe exact) 
„Brădet“ este un punct de 
plecare pentru drumeții, pen
tru toți cei care vor să urce 
în Parîng pe jos, pe „creastă1* 

• Un pictor șl un muzician, în dialog.
; Muzicianul: — Voi pictorii lucrați pentru bani, noi errent
X pentru onoare.
X , t»4, Plclortil: — Flccaro pentru ce-1 lipsește.

In premieră
In dosarul concursului de obținere a licențelor pentru 

I! Lori teritoriale de televiziune, de la C.N.A., cu numă- 
>1 îl se află înregistrată și cererea depusă de Societatea 

„J.ASCOM—IMPEX SRL din Petroșani, prin care se soli
cită aprobarea înființării unui post teritorial de televi
ziune prin cablu „KABEL TV“.

Postul va funcționa cu 8 programe de sat< lit, plus TVR], 
I lus un program de concepție proprie de 10 ore pe zi, 
care va reflecta a pertu din viața cotidiană â Văii Jiului 
fi nu mimai, emisiuni ce vor fi realizate prin forțe pro
prii.

Vom reveni, în scurt timp, cu amănunte legate de 
înființarea acestui post, aducînd la cunoștința celor in- 
b re-ați ci modalitatea prin care cetățenii din municipiul 
no tru vor putea beneficia de emisiunile acestui po.t-

cum se spune. De la restau
rantul — cabană „Brădet" 

pînă la cabana „Rusu,“ din 
Parîng, numai o oră și jumă
tate de mers, pe un drum ac
cesibil tuturor persoanelor. 
„Brădet**,  prin frumusețile lo
cului și prin calitatea servi
ciilor oferite de restaurantul— 
cabană, este un punct turis
tic de mare interes pentru 
drumeți și pentru petroșăneni. 
Domnul Chișcociu, șeful uni
tății, .și colegii săi vă așteaptă.' 
Iar dacă doriți o serată agrea
bilă, tot la „Brădet**  vă veți 
simți ca la mama acasă!

Cele peste 100 de locuri vă 
așteaptă, iar decorul cu „iz“ 
montan creează o ambință 
deosebită. (Al. II.)

Din lumea cinematografiei
Cristofor C olumb - Descoperirea

Un eveniment atit de important, ca sărbătorirea a 500 ani 
de la descoperirea Americii, nu poate trece nemarcat, neabordat 
de lumea cinematografică.. Și nu oricum, ci printr-o superpro
ducție clădită pe o distribuție de execepție: Marlon Brando, Tom 
Selleck, Rachel Ward, Catherin Z. Jones. Povestea celui mai 
mare explorator al tuturor timpurilor, a drumului parcurs de 
acesta, se vrea reconstruirea în baza datelor istorice existente, 
într-o realizare de o manieră comercială. Rolul lui Cristofor Co
lumb este interpretat de noul star al cinematografiei americane, 
actorul de origine greacă George Carraface, este într-adevăr fas
cinantă". Rolul Beatrisci, marea iubire a lui Columb, este inter
pretat de Catherin Zeta Jones, o simpatică brunetă de 23 de ani. 
Credem că aceste cîteva date sînt suficiente, pentru a vă incita 
curiozitatea, cu atit mal mult cu cît filmul va fi distribuit pe 
ecranele românești în curînd, de către cunoscuta, de acum Com
panie „Canal b". (Paul NICULESCU)

AMERICA AMERICA

ÎNVINGĂTOR sau
O dată: 12 octombrie 1492. Un 

nume : Cristofor Columb. O a- 
ventură a cunoașteri umane reu
șită: descoperirea Americii. Iată 
tot atâtea motive de etalare a 
contradictoriilor sentimente u- 
mane. Dacă marile civilizații nu 
pot dccît șă-și glorifice descope
ritorii, cum se explică amestecul 
de tandrețe și nostalgie, de tra
gism .și exaltare, de omagieri și 
contestări care au însoțit a 500-a 
aniversare a descoperirii Lumii 
Noi ?

D'- o parte a Atlanticului, des- 
ccndenții popoarelor precolumbie- 
np din America Centrală, care 
contestă rolul moșteniri hispani
ce. De cealaltă parte, Spania ci
vilizatoare glorifică numele Iul 
Columb, ca pe acela al unui e- 
rou care a dat un nou sens dir 
mensiunii umane — cea de cu

noaștere.
A fost in 1492 o întilnire a 

două lumi; una fastuoasă, a 
Spaniei, ren iscută după unirea 
Castiliei cu Aragonul într-un 
nou regat spaniol .și o alta pli
nă de candoare, frumusețe .și ti
nerețe, cea a băștinașilor desco- 
periți. Și cind această lume ți 
se oferă în nevinovăția și splen
doarea ei, așa cum j s-a oferit 
privirii lui Columb — deschizător 
de drum american — nu poți să 
nu te simți, în același timp, în
vingător dar și învins.

Ce 1 se poate reproșa acestui 
pionier al pătrunderii în spa
țiul american 7 In cronologia des
coperirii și cunoașterii planetei el 
a fost un moment pe care istoria 
nu are dreptul să-l desconsidere. 
Continentele, oceanele nu mai 
constitui? pentru noi acea „terra 
incognito" care altădată înflăcâ-

&

Mîine, lumea creștină săr

bătorește Sfinții Voievozi 

Arhangheli Mihail și Cavii],

Tuturor color ce poartă 

acest nume, un călduros „La 

mulți ani!“ și multă bucu

rie!
9 
£

1................... ............................................

AMERICA

ÎNVINS ‘
rase imaginația primilor explo
ratori. Dar azi important este 
să acceptăm rolul primului pas 
care prin temeritatea sa deschi
de calea oricărei cunoașteri.

Dincolo de sensul pe care noi 
sau alții îl cm irim noțiunii de 
civilizație, răinine realitatea în- 
tîlnirii celor două lumi, fiecare 
purtătoare a unui patrimoniu le 
cultură materială și spirituală va
loros.

A contesta azi un fapt de pio
nierat petrecut cu 500 de ani în 
urmă constituie o atitudine asu
pra căreia se poate medita. Cil 
mult mai necesar însă este uma
nul gest de a mulțumi celor care, 
în diferite moduri, deschid dru
mul minunatei aventuri a cunoaș
terii. Unul din simbolurile a- 
cestuia a fost și rămîne Cristofor 
Columb.

Gheorglic C1IIRVASĂ

Nouț ă ți d i s c o g r a î i c c
Va prezentăm noutățile discografice ale săptaminii, de la ma- 

. izinul de specialitate (243) din Vulcan. Din categoria discurilor 
d muzică ușoară am reținut cele ale lui Alexandru Jula, Suvoy, 
L - latinos, Mircca Vintilă. Iiolograf, Iris, precum și ultimul disq 
— „Despre distanțe**  — al lui Alexandru Andrieș. Cele mai vin- 
dute discuri sînt cele cu muzică de mahala, interpretate de bine- 
cunoscuții Gabi Luncă, Frații l’cște, Albatros, Generic, ele. Pen
tru iubitorii muzicii clasice, stau la dispoziție discuri înregistrate 
cu „Tăișuri celebre" "’a Johann Strauss și „Concerte simfonice" 
de Mozart, VVagner, Liszt, Enescu. De asemenea, amatorii de 
poezie pot asculta versuri celebre din Eminescu și Alecsandri.

i cci mai mici dintre iubitorii de discuri nu au fost uitați. Dis- 
■ iii „Povești populare" de Ion Creangă intregește colecția de 
noutăți dlscografice ale șăptăminii, prezentate de șefa de unitate, 
doamna Coichcș Rozului,

| Reflecții la rece
5 • Și în șah există anarhie, L'oți'
$ nebunii iși permit să atace re- 
$ gele.s
> • Să nu lipsească nimic din 
Ș bibliotecă. Nici măcar praful.
$ • Intre idee și rcaliziru. lu-
Ș crcază „sfinții" pinii ajun, i Ja 
5 Dumnezeu. •
$ • Gind ‘se scumpesc deștcpi i
> toarcle se scumpesc și d ștepții? 
S • Economia de piață nu ste 
Ș o economie dc sacoșă,
5 • Pitagora a greșit. Cind i
S făcut puntea măgarilor, nu ■ a 
ș gindit cîți îsi vor frîngc pitul!

Eugen (ICI

REBUS 3 ,,PRIMA-
(fantezie monovocaLcă pentru incepători)

ORIZONTAL: 1, SCAl’ARANTA 2. GARAFA
— MAC 3. CRAP — GPAPA 4. Dat dracului — 
US ! 5. NBI — pu ă pe direcție 6. VARA •— 
I TA 7. RAIA — 8, AMA — 0. Vai de oua |

') — ORT 10. TLA — A pune p 'ta.
VERTICAL: 1. Cu vii f și Îndesat (f< m). — 

HA 2. TARABA — VAL 3. BRAȚ — LAMPA 
4. IARAPA — OA ă. OT — AR — AS C. LA0
— EMAN iT. 7. CASATA 8. AHA — Pescar de 
ntin i intii 9. SAI’ATA — Trei articole în ziar! 
in. J.a obirșie — ISTA.

Ilorațiti Al I X XXDRF.SC U

Dezlr ;ar<-a c.u - ului apărut in numaiul trecut. 

Orizontal: Caii 'elabru — Anrocamcnt — Na
— Mason — I — GGA — RT — Tel — Ar — 
Ol. iiți — Nod — Arătat — Un — OM — Dală

R ndclc — Ar — Icoan.. — Iții — Ai Itmici.

b.m »
! Dialog.
! Gopilul: — Tata, cum pot oamenii sa se- m< ulin.î in
î verticală, dacă l’ămînlltl este rotund 7
! Tatăl: — Datorită legii gravitației.
! Copilul: — Și cind s-a votat legea asta 7

• Studentul către Einstein : — Gum se nasc marile descoperiri?
! Einstein: — Simplu, Toată lumea știe ca este imposibil ă
5 explici un anumit fenomen. Se găsește, citeodata un momit a- 
5 re n-a aflat acest lucru. Așa apar descoperirile.
• — * —
S Audiență.
■ Lui I'Tanz Josul, o doamna 1 se plinge ;
■ — Soțul mă înjură.
• I-Tanz Josef: — Nu mă privește asta.
; Doamna: — Dar vă înjură Și P® Maiestatea — '>'<< a-
; Franz Josef: /Vila nu vă privește pe dumneasoastră.

I’uitl MC l 1 I SGU
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PUBLICITATE Societatea Comercială

Procuratura Locală 
Petroșani

VINDE
prin licitație publică un autoturism AHO 243 Diesel. 

Licitația se organizează în ziua de 8 decembrie 1992, 
ora 10, la sediul unității din Petroșani, str. 1 Decembrie 
1918, nr. 77.

înscrierile se fac pe baza taxei de participare, care
va fi depusă la CEC Petroșani. 

Informații la telefon 93'511916.

De Ia Prefectură
ORDIN ML 87 — 1992

privind abilitarea celor îndreptățiți conform legii, să vîndă lo
cuințe și spații cu altă destinație, construite din fondurile statului și 
din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, să consem
neze in contractele de vinzare-cumpărare suprafața aferentă d_ 
teren ce devine proprietatea cumpărătorului

Prefectul Județului Hunedoara,
Avînd în vedere simplificarea operațiunilor pentru dobir li- 

rea dreptului de proprietate asupra terenului aferent Iocuinț lor 
și spațiilor cu altă destinație, construite din fondurile statului și 
din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, de către 
cumpărătorii acestora ;

In temeiul dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 85/1992 privind 
vînzarea de locuințe și spații cu altă destinație, construite din 
fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bu
getare de stat

Ale prevederilor art 103 din Legea nr. 69/1991, a Adminis
trației publice locale, emite prezentul

ORDIN:
ART. 1. Abilitează pe cei îndreptățiți conform Decretului-Lege 

nr. 61/1990 și Legea nr. 85/1992 să vîndă locuințe și spații cu altă 
destinație, construite din fondurile statului și din fondurile uni
tăților economice sau bugetare de stat, să determine pe baza 
verificărilor și a datelor cuprinse în propunerile și autorizațiile 
de construcții emise de Consiliile locale și să consemneze în con
tractele de vinzare-cumpărare a locuințelor sau spațiilor cu altă 
destinație vindute, suprafața de teren aferentă acestora, care 
devine conform Legii proprietatea cumpărătorului, cu arătarea 
obligatorie a numărului de carte funciară și a numărului topo
grafic. sub care figurează imobilul In cauză.

ART. 2. Prezentul ordin îndreptățește pe cumpărătorii de 
locuințe sau spații cu altă destinație dobîndite în baza Decretu- 
1 ui-Lege nr. 61/1991 și Legea nr. 85/1992 să-și Intabuleze dreptul 
de proprietate asupra terenului aferent acestora, în suprafața 
prevăzută in contractul de vinzare-cumpărare.

PREFECT.
30.X.1992 ing. Gln-orghe Ivan

S. G METROFRIG S.R.L.
Vulcan—telefon 570992 - Non Stop

— telefon 515933 — DUPĂ MASĂ
vinde și asigură service și instalare la ;

— case de marcat și cîntare electronice
— centrale telefonice electronice, fax-uri, telefax-uri
— balanțe semiautomate, bascule semiautomate <lc 

toate tipurile
executăm :

— întreținere și reparații utilaje frigorifice comercia
le și industriale

— instalare apometre
— reparații și verificări metrologice prin Inspectora

tul de Metrologie — Deva la cîntare J
— balanțe semiautomate, bascule de toate tipurile 

instalații electrice, reparații manometre. (5501)

Petroșani
cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie nr. 90 

ORGANIZEAZĂ 
licitație pentru darea în locație de gestiune a următoarelor 
unități:

1. — Spălătorie — Petroșani — Colonie;
2. — Unitatea nr. 303 — profil alimentație publică — 

Petrila — Lonea.

Garanția de participare reprezintă 25 la sută din 
prețul de pornire a licitației și se consemnează la CEC, pe 
numele societății.

Licitația va avea loc pe data de 26 noiembrie 1992, 
ora 9, la sediul societății.

Relații suplimentare la telefon 93/512472.

MICA PUBLICITATE 8
FELICITARE

NAȘII Marinela și Eugen urează finilor Violeta șl Costel, eu 
prilejul căsătoriei, „Casă de piatră" și multă fericire. (5608)

ANIVERSARI
ELEVII de la Școala generală nr. 7 Petroșani doreso d-lul 

maistru Mihai Bacinschi și nepoatei sale, Mihaela Doina Stan, 
cu ocazia zilei numelui un călduros „La mulți ani l“. (5539)

CU OGAZIA aniversării zilei onomastice, urez din toată 
inima soțului Mihai, fiului Mi.șu și nepoatei Mihaela, un călduros 
„La mulți ani l“. Cu dragoste Constanța Bozan. (5505)

ZI DE SARBATOAHE pentru tine, Victor Dănilă șl pentru 
cei care îți sînt dragi. „La mulți ani 1“ îți urează soția Mariana. 
(5547)

MULTA sănătate, baftă și fericire pentru Larie Mitică. Cleo, 
Ady, Fane și Orlando.

SOȚUL și copiii urează iubitei lor Georgeta Docea, la ani
versarea zilei de naștere un călduros „La mulți ani 1“. (5517)

VINZARI

SCORPION ț
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Situația unui copil din antura-n 

Jul dv stă la baza inițierii unei 
relații stabile cu un partene» 
serios.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Intuiția și flerul vă ajută să 
întrevedeți surpriza și să parați 
la momentul oportun,

CAPRICOPN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Vă confruntați cu opinii con
tradictorii.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Prin exces de zel, riscați un 
cartonaș galben.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Oricît v-ați strădui să le faceți 
pe toate, ceva tot uitați astăzi.

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Nu refuzați nici o invitația, 
chiar dacă unele par neserioasa.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Inițiativa vă aparține, nu și 
profitul.

GEMENI
(21 mal — 21 Iunie)

Vă pierdeți răbdarea înainta 
de momentul culminant.

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

Vă consumați inutil cu flea
curi, care vi se par problema 
esențiale.

LEU 
(23 Iulie — 22 august)

Deschideți ușa cu capul, da», 
lovitura dv e de... berbec.

FECIOARA |
(23 august — 22 septembrie)

Dacă aveți nevoie cțe bani, ntl 
ezitați să-l cereți I li veți căpăta 
negreșit. <

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie*

1N PLINA strălucire și fericire a vieții te-al stins ca o j-ază 
de soare, cuvintele nu pot exprima durerea ce o trăim de cind 
destinul nemilos te-a răpit, acum un an, de lingă noi n prr-țuita 
noastră

ELENA UIFALEAN
Nu le vom uita niciodată: Ionel, Adi, Geta, Kati, Adriana. 

(5527)

In cumpăna zorilor, vețî vedeai 
chipul învingătorului...

V1ND segmenți Volkswagen Diesel 1500—1600 și bere, non- 
stop, la Societatea RADIL, str. Venus. Telefon 545922, Petroșani, 
(5544)

V1ND Skoda S100, stare perfectă Petrila, 8 Martie, 39/23. 
(5506)

VIND apartament 3 camere. Informații Petrila, telefon 
555064. (5550)

ASOCIAȚIA „Rapid" vinde cruci, în piață, simbătă și dumi
nică la Petroșani și simbătă in Vulcan. Relații la telefon 543322. 
(5545)

VlND player „Funai“, telecomandă, sigilat. Telefon 545210. 
(5610)

DIVERSB

SOCIETATEA Comercială ECO SNC, distribuitor Pepsi-Cola, 
marcă înregistrată și produse zaharoase CIBO preia comenzi de 
la firmele interesate Ia telefon 542586, după ora 16. (5548)

MAGAZINUL ABC Petrila angajează fete prezentabile pen
tru funcția de vînzător. Condiții: absolvente de liceu sau specia
litate, virsta 18—25 ani. Informații la sediu, după ora 19- (5604)

SOCIETATEA Comercială GF Petroșani angajează un barman 
și un ospătar. Relații la sediul firmei, str. Independenței nr. 37 
(lingă Școala nr. 6). (5605)

COMEMORĂRI

SOȚIA Silvia, fiii Serglu și Alin și familia amintesc celor 
ce l-au cunoscut că s-au scurs 6"luni de cînd

STERICA IONESCU
prin absența sa a lăsat o nesfîr.șită suferință, un dor cumplit și 
un loc ce nu-1 va putea ocupa nimeni, niciodată. (5607)

PROGRAMUL
TV,

SIMBATA, 7 NOIEMBRIH j

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

10,00 Actualități.
10,1Q Ala-bala-portocalal
11,05 Clipă șl eternitate.
11.55 Itinerarii spirituale.
12.25 Ora de muzică.
13.25 7X7.
13.55 FOTBAL: Gloria — Rapid
15,50 Actualități.
16,00 Proiecte pentru viitor.
17.30 Magazin cinematografic.
18.30 Mapamond.
19,00 Gîntecele mele, dorurile 

mele. Melodii populare.

19,15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
21.35 Săptămina sportivă.
20.35 Film, serial. TWIN PEAKS.
21.55 Unora le place... hazull 

Cabaret S.R.L.
23,10 Actualități.
33.25 Film artistic. CERGUL PA

SIUNILOR (Franța — Ita
lia, 1982).
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