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Petrila
Piedici — în caiea cui ?
De. vreun an, doi, oricum, du

pă o., emui.e '09, in Petraa, mii 
exact la căpătui liniei de auto
buz, un cetățean, după zbateri 
indeiun^i. fn care n.i.’era prima
rilor p_ tronul oia?ului a fost 
intensa, a rezolvat sa mai de>- 
OiiiiS un centru dc preschimba
re a buteliilor. O acțiune cit se 
r ile le necesara, data fund 

existentă la acea dată 
in P. ., .ia. Idcea omului a prins, 
sa .s.t un spațiu m curtea 
unt i -podarii și, o- perioadă 
buna c. l.mp, centrul a lun.țio- 
n.it l .ra pr< a muri probleme, 
reunind sa acopeie n.v ile oa- 
mcn.lor din zonă, care n-au mai 
fost cblioați sa parcurgă jumă
tate de oraș sa-.și schimbe bute
lia.

Dar, cum lucrurile bune sint 
făc ute să dureze puțin, de parcă 
și-ar băga dracul coada, așa s-a 
intimplat și cu centrul de bute
lii deschis de domnul Gheorghiu. 
Cu o singură diferență: cel care 
și-a băgat coada a fost Consiliul 
local al orașului. Cearta a poinit 
de la mama unui membru al 
Consiliului local, care, nu se știe 
din ce cauză, a vrut neapărat să 
i se schimbe butelia pe loc, fără 
șă-și.aștepte rindul. Sigur, n-ar 
fi fost pentru prima dată cind 
O făcea Dar de data asta criza 
acută de butelii l-a determin it fi dl. Gheorghiu să nu-i poată 
satisface dorința. Asta a fost 
de-ajuns să izbucnească scanda
lul

Ca și cum toate treburile ora
șului ar fi fost rezolvate, o anu. 
mită parte a Consiliului local, 
trecind peste orice, dispune an
chetă la centrul de butelii, acu- 
ztndu-1 pe responsabilul acestuia 
că are but-lii lip-ă, că ar fi fă
cut fel de fel de afaceri.

Afacerile d lui Gheorghiu au 
fost cele legate de aproviziona
rea centrului cu butelii plin«. 
Adică, atunci cind Competrol 
Vulcan nu i-a dat, omul a nul

adus butelii și din Craiova și de 
unde a găsit, iar oamenii erau 
mulțumiți.

Insă, de cind cu ancheta dis
pusă de Consiliul local, lumea 
e cit se poate de nemulțumită. 
Keclamațiile curg și la primar și 
la noi la redacție, peste tot. Iar 
decizia Consiliului local rămîne 
impeneti abilă: „nu se maj pri
mește nici o butelie goală, pînă 
nu se epuizează tot stocul exis
tent". Cum spun> a o oficialitate 
a primăriei: „in ritmul in care 
vin buteliile pline, probabil pină 
in luna ianuarie se epuizează 
stocul".

Sigur, asta din punctul de ve
dere al Consiliului local. Dar 
din punctul de vedere al oame
nilor ? Ei cum iși vor schimba 
buteliile ? Vin sărbătorile și ne
voia e mare. Și mai este o pro
blemă. Gospodina care a oferit 
spațiul, l-a oferit d-lui Ghcor- 
ghiu. Dacă nu va mai fi el. 
pentru că nu-1 iubește „cineva" 
din Consiliu, nu va mai rămîne 
nici centrul. Și-atunci, cine si 
cui pune piedici ? Tot bieților 
oameni, pentru că unii se gîn- 
desc numai la ei. Și să nu se su
pere Consiliul local Pctrila, dar 
ni se pare injustă o asemenea 
acțiune. Oare chiar atit de im
portantă era problema neschim- 
bării unei butelii ? Mai impor
tantă oare decît blocurile rămase 
In stadiul In care le-a lăsat re
gimul trecut, la care nu s-a mal 
pus o cărămidă ? Mal importan
tă oare decît lipsa adăposturilor 
in stațiile de autobuz? Mai im
portantă oare decît căldura și 
;#pa caldă a orașului! Maj Im
portantă oare decît groapa de la 
magazinul 24 ? Mai...

Dacă da, asta e. Dar nu e bi
ne. Să distrugi un lucru gata 
făcut nu e ni"l sănătos s) nici 
nu m ' ■ i liin d imnilo 
sili' r'
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Trimisul nostru special 
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Un telefon pentru căldură
Tot mai mulți cetățeni reclamă lipsa cărbunilor, a lemnelor 

din depozitele de aprovizionare, despre greutățile pe care le in 
timpină pentru a-și face viața mai... calda. Ne-am interesat pen
tru dv ți am descoperit firma „Mobilux" Trans SRL. cu sediul 
in Petroșani, str. Uzinei nr. 4, vis-a-vis de UPSRUEEM, telefon 
313483, care vă poate oferi, la comandă, lemne de foc, esență 
tare, la toate dimensiunile, asigurind și transportul la domiciliu.

La un preț convenabil și cu rapiditate, puteți deci beneficia 
de serviciile prompte ale acestei firme care, sigirr, vă va adu'je 
căldura in casă. Dar numai celor c ire mai poseda sobe I

Unii vin, alții pleacă, așa e de 
cînd lumea la schimbarea 
vernelor. 
pentru cîteva luni, care 
transformat într-un an, și 
tras nădejdea că vor rămîne 
viață preferații executivului, 
ții sînt investiți pentru patru 
și se frămîntă cum să facă 
reziste cel puțin unul. Din toată 
tevatura cu schimbarea guver- 
nabililor, momentul de senzație, 
s-a petrecut la inaugurarea Bur
sei Române de Mărfuri, unde au 
putut fi auzite două declarații 
complet diferite: „Sint fericit că 
inaugurarea acestei instituții a 
economiei de piață are loc in ul
tima mea zi ca ministru" — a 
fost prima declarație, mult dife
rită de cea de-a doua: „Sint fe
ricit că inaugurarea acestei in
stituții a economiei de piață are 
loc în prima mea zi ca ministru". 
După cum se vede, cam așa e 
cu fericirea miniștrilor, ea nu e 
recunoscută decît in prima și ul
tima zi de lucru.

Cu excepția acestui moment, 
oarecum festiv, predarea-primi- 
rea min.sterelor s-a făcut cu 
multe precauții, cu zgircenie 
chiar, în ce privește fastul. Nici 
nu era cazul. Nu se potrivește cu 
momentul, tocmai acuma cind 
țara, așa și pe dincolo, nu prea 
are chef de festivități. In plus, 
miniștrii mai fericiți au predat 
celor mai puțin fericiți inventa
re cu prea multe probleme de 
rezolvat. Sau cu lipsuri mari în 
gestiune. De pildă, la Ministerul 
Industriilor, de pe graficele 
producție (zicem „grafice", 
lipsa unei glume maj bune), nu 
au fost predate realizări situate

gu-
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La început a fost... Maricica; după ea, a venit ideea • „Greii" 
se lasă indelung așteptați • La Pitești, Olimpia Ceaușescu ocupă 
„abuziv" casa fostului comandant al securității • 10 tone, din toa_ 
ki sărăcia • Ceață pe Dealul Negru • Paprika de Topologu e bu
nă la drum lung • Parola de la vamă: „Fasole? Făină?" • La 
Leușeni, ai noștri se pun „de-a doua" • Un pahar de vin bun, 
pentru caii lui Roman.., Diese] • Vița-de-vie, la ea acasă • Ioana 
cu ochi ca iarba • „Numaidicît", la Chișinau • Telefoanele pu
blice merg fără fi-.;i • 70 de bani tichetul de troleibuz • Poliția 
umbla cu analizorul de gaze • Piața centrala, ca o socoteală 
rotundă: 20 dc oameni — 40 de ouă • Moldovenii „redescoperă" 
abacul • Totuși iubirea e mai ieftină la Chișinăii • Pepeni ro
șii, pepeni albi... • „Cu salarii ca la voi și cu prețuri ca la noi" 
• O capitală fără oameni beți • 5 km de mașini sau calvarul 
întoarcerii • Cum e turcul și... Kentul • Piatra-Neamț: „Toată 
stima și respeclu’, să trăiască Ceaușescu!" • Un cocoș defect sună 
zorile la unu noaptea • 
bogați cu o amintire...

Zăpadă

căn
ește 

„Fondului filantro- 
AMOCOM" de pro-

albă la Lacu Roșu • Acasă, mai

la sulă, in 
departamentelor, 

în aceste
avea

funcție
Se 

condiții 
nevoie 

Ministe-

miniștrilor
între 40—60 
de profilul 
înțelege că
predarea-prirnirca 
de jnultă discreție. La 
rul Muncii, graficele prezintă u- 
șoare creșteri, dar numai din 
cele nedorite de beneficiari (șo
maj, inflație). Nimic ieșit din 
comun la ministerele clasice un
de rezervele de la buget sint e- 
puizate in cîteva luni de zile 
Consecventă principiului de a 
acorda atenție celor mai mari 
probleme ale tranziției, televi
ziunea ne-a transmis imagini de 
la piedarea-primirca care a a- 
vut loc la Ministerul Sporturi
lor, domeniu situat probabil pe 
locul I in topul preferinței .- 

Unii vin, alții pleacă. Așa e li 
predarea-primi rea guvernelor.
Cei care vin aduc totuși, semnal 
unor speranțe, chiar dacă tele
viziunea nu-i ia in seamă. Rețin 
atenția s mnele întrezărite for
mai la aceste două ministere do 
căpătîi: al industriilor și el
muncii. La industriț, a fost a- 
vansată orientarea sprevansată orientarea spre crăș*. - 
rea ponderii economiei produc
tive în ansamblul economiei 
naționale, iar „noul" ministru îl 
muncii ne-a promis o „lege 
protecției sociale", ceea ce. 
recunoaștem, ne risipește 
de viitor, ca să ne putem 
centra mai bine la cele din pre- 
zent: iarna, primăvara, și, mă 
rog, celelalte anotimpuri al 
următorilor ani ai tranziției.

Fericiți cind pleacă, fericiii 
cînd vin. miniștrii au destin',1 
lor implacabil: nefericiți în tim
pul legislaturii !

Ion MUSTATA

PETROȘANI

a 
să 

grijile 
con-

Maricica Gretu Livițchi, 
didat în științe sociologice 
președinta 
pico-social 
tecție a copiilor handicapați din 
Republica Moldova". Recent, Ia

București, a avut loc un simpo
zion internațional pe probleme u- 
manitare, la care Maricica a fost 
Invitată să participe. Pledoaria 
ei pentru ' ajutorarea celor care 
neîntregi, se mișcă alături de

— Speram să nu-i mai \.îd niciodată pc porc.» ăștia cc 
apar prin ziare! .

Desen <le Vali LOCOTA

in și ne (I)
noi, sub același cer, a impresio
nat asistența pină la lacrimi. De 
o frumusețe, răpitoare, îmbrăca 
ta in negi u, sprijinindu-se in 
cirjcle de care nu se poate lipsi. 
Maricica i-a privit pe toți, de la 
înălțimea tribunei, cu ochij co
pilului iară noroc care a fost. 
Iar cind a început să vorbeas
că, vocea ci, ramasa parcă la 
virsla acelei copilării pe care a 
trait-o nedespărțită de pat, a 
stors in batiste o ploaie de la
crimi curate... Din sală s-a ridicat 
un om. Șonticăind într-un picior, 
a înaintat și i-a intins un bilet. 
Acolo, iși scrisese numele: Ște. 
fan Nagy, președintele Asociației 
handicapaților „Libertatea" — 
Petroșani și adresa. Cu ce gînd? 
Atunci, concret, nimic nu era. 
Era doar o intenție. Intenție care 
n-a intirziat să se materializeze...

In perioada 2—14 noiembrie 
1992, Asociația handicapaților 
„Libertatea" Petroșani, împreu
nă cu Subfiliala de Cruce Roșie 
Valea Jiului — grupa de tineret 
— au organizat o acțiune de co
lectare de donații pentru copiii 
orfani și handicapați din Repu
blica Moldova. Deși marile nu
me, „greii" din lumea afacerilor 
nu s-au lăsat înduplecați de »- 
pelurile publicate in ziarul nos
tru, s-au Răsit, totuși, și cițiva 
oameni de omenie, care au um
plut o mașină dc 10 tone (apar- 
ținînd Societății TRANSUT1L 
Petroșani) aproape la capacitate; 
firma VEST-SERVICII SRL (pa
tron Gclu Presccan), REALCOM 
Petroșani, firma „PRIETENIA" 
(patron Eftimie Lucian) — care 
a oferit masa de prînz, pe 12 
zile, grupei dc tineret a Crucii 
Roșii, care a colectat donațiile 
—, Liceul de matematică-fizică 
Petroșani, Școlile generale 1—6 
Petrila, persoane fizice. Un sprl. 
Jin deosebit a acordat șl Compa
nia de pompieri Petroșani.

(Va urma)
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NOI SI POLITICA

TRASUL LA RAME:
Corabia parlamentarii a trecut cu brio furtuna alegerilor, a- I 

Jungînd pe linia de plutire așa cum a vrut electoratul, luînd la I 
• bord o serie de partide politice ce formează la ora actuală echipa

jul legislativ al celor patru ani, cît prevede Constituția.
Au urcat la bord cine a avut mai multă priză la public, căci r 

i de convins se pare că nu prea a convins nimeni, prin progra
mele prezentate. Dar cineva trebuia să completeze acest echipaj 
legislativ, bineînțeles în proporția în care el funcționează astăzi, 

t ca reprezentare,. ;
Au rămas în valurile extraparlamentare mai multe partide 

ți partidulețe, pentru care salvarea de la înec, după încheierea 
alegerilor, este o chestiune de viață și de moarte. Cu alte cu- . 
vinte, acestea trag vîrtos la rame, încercînd fel de fel de mane
vre, fel de fel de alianțe care maț de care mai ciudate. Salvarea 
de la înec este singurul scop și, vorba lui Machiavelli, „scopul • 
scuzii mijloacele". I

Problema cu trasul la rame nu e deloc întîmplătoare, căci, î- I 
mediat după alegeri, dl. Theodor Stolojan, pe atunci prim-minis- | 
tru, vorbea despre o posibilă epurare a vieții politice, printr-un 
act normativ care să ridice ștacheta condiției numerice, pentru 
formarea unui partid. Adică să se modifice acea cifră ridicolă r 
de 251 de persoane care pot forma un partid politic. Și totuși să-i 
dăm dreptate, căci la alegerile trecute din 20 mai 1990, multe 
asemenea partide au încasat milionul, pentru campania electori- 
lă, fără să le mai întrebe nimeni pe ce l-au cheltuit. Lucrurile ■ 
sînt simple, căci mai pe la toate sediile centrale ale partidelor | 
și partidulețelor au apărut fel de fel de „buticuri** sau alte acti_ I 
vitați ce n-au nici o treabă cu politica. g

Asa că nu e exclus deloc ca unii șefi de asemenea „partida- I 
lețe“ care n-au obținut decit pînă la 10 mii de voturi să-și pună I 
problema existanți i ca formațiune politică. Și-atunci apar pe sce. 9 
na politică, extraparlamentară tot soiul de alianțe care șochea
ză prin incomj it bilitate. Asta este o situație. Dar există și si
tuația unor alianțe ce uimesc prin incompatibilitate. Și în acest 
caz cea m i stridenta ni se pare alianța (declarată) dintre PNB 
și Partidul Republican. Nu ne propunem o analiză a programe
lor celor d <ui partide, care, evident, au merite în viața noastră 
politică de pină acum. Dar este greu de înțeles cum poate coabita 
o asemenea alianță, cind cele două partide se deosebesc funda
mental in cel mai esențial punct: forma de guvernămînt. Știm 
că unul, respectiv PNL, optează evident pentru monarhia consti
tuționala i a forma de guvernămînt. Știm de asemenea că Par. 
tidul Republican optează încă din denumire pentru Republică, 
drept formă de guvernămînt. Și-atunci, cine poate înțelege esen
ța alianței dintre cele două partide? Care dintre ele vor renunța 
în favoarea celuilalt în acest punct nevralgic al formei de guver
nămînt? Iată ce ar trebui să știe electoratul, ca să dăm numai 
acest exemplu pentru a vota peste 4 ani in cunoștință de cauză. 
Ca să nu mai vorbim de alianța parlamentara dintre l'SN șl 
Convenția Democratică...

Cine ar fj presupus acest lucru acum doi ani? Și-atunci, no!, 
electoratul, fără de care nu se poate, ce să înțelegem, domnilor 
politicieni din toata această ciudată mișcare de poziții și de tru
pe? Sau ce să înțelegem din faptul că FDSN n-a scos pe tapet in 
prim-ministru propriu? Nu l-a avut sau n-a vrut? Altfel, la ee 
bun ‘ asul la rame ?

Glieorghe CIIIRVASA
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LUPTE LIBERA ■=-
Simbătă, 21 noiembrie, în Sa

la polivalentă a Clubului spor
tiv școlar Petroșani s-a desfășu
rat- prima etapă a Cupei „Mine
rul** la categoria de vîrstă 9—11 
și 12—14 ani. Participante, cele 
două secții de lupte din Valea 
Jiului: CSS Petroșani, antrenor 
Gh. Răducu și Jiul Petrila, an
trenori Ion Corbei și Nicolae 
Șerban.

REZULTATE TEHNICE: Copii 
9—11 ani: Cat. 24 kg, locul I 
Costel Băluță, loc II Ciprian Bu- 
rac Jiul; loc III Ciprian Crăciu- 
nescu CSS Petroșani; Cat. 26 kg, 
loc I loji loja; loc II Cristian Po
pa Jiul; loc III Karol Reisz CSS 
Petroșani; Cat. 28 kg loc I Ale
xandru Fazecaș CSS Petroșani ; 
loc II Florin Roibu; loc III Ma

rin Păpușă, Jiul; Cat. 31 kg: loc I 
Petre Safta CSS Petroșani; loc 
II Ioan Olar ; loc III Răzvan 
Neagu Jiul; Cat. 34 kg : loc I 
Gabriel Cîrstea CSS Petroșani; 
loc II Liviu Stroe Jiul; loc III 
Andrei Pascal Jiul; Cat. 37 kg : 
loc. 1 Mihai Drăgoescu; loc II 
Costel Oancea; loc III Ioan An- 
toneac Jiul.

Ccipii 12—14 ani : Cat. 30 kg. 
Remus Corbej- loc I, Doru Timof- 
te loc II Jiul; loc III Roger K _>- 
vacs CSS Petroșani. Cat. 37 kg: 
loc I Mugurel Maistru; loc II 
Marius Berceanu Jiul. Cat. 41 
kg. loc I Andrei Potoroacă, loa 
Ii Ionuț Parfenie, CSS Petroșani, 
loc III Genii Mustafa Jiul. Cat. 
45 kg.; loc I. Marian Lucaci Jiul,

loc II Lucian Drîmbă CSS Pe
troșani, loc III Cosmin Timofti- 
ciuc CSS Petroșani. Cat. 53 kg. 
loc I Marius Szilaghi Jiul. Cat. 
55 kg: loc I, Emil Mihai Jiul, loa 
II Marian Crăciun CSS Petroșani 
și Florin Albu CSS Petroșan.. 
Cat. 60 kg. loc I Robert Lucacs 
Jiul, loc II Eduard Popa CSS 
Petroșani, cat. 65 kg loc I Mihai 
Mătu.șoiu Jiul, loc II, Neculal 
Parfenie CSS Petroșani.

Din lipsă de fonduri, sporti
vii nu au primit nici măcar o di
plomă, în schimb antrenorul Gh. 
Răducu este propus pentru sanc
ționare de către conducerea clu
bului, pentru faptul că a intrat 
în sală fără aprobare.

Lică FAGAȘ

REZULTATE TEHNICE: CFR Constanța — Steaua 11—12; 
CSM Sibiu — Minerul Lupeni 8—10; Știința Petroșani — Farul 
10—5; Grivița — Universitatea Timișoara 17—15; Sportul Studen
țesc _ Dinamo 9—52 ; CSM Suceava — Știința Baia Mare 16—9.

CLASAMENT

I. Steaua 11 8 0 3 242—147 27
o Universitatea Timișoara 11 7 0 4 268—146 25
3. Farul 11 7 0 4 228—162 25
4. Grivița 11 7 0 4 185—157 25
5. Dinamo 11 6 0 5 244—191 23
6. Știința Baia Mare 11 5 1 5 170—156 22
7 CSM Sibiu 11 5 1 5 163—164 22
8. Minerul Lupeni 11 5 0 6 227—236 21
9. CFR Constanța 11 4 1 6 168—167 20

10. Știința Petroșani 11 4 1 6 108—184 20
11. CSM Suceava 11 4 0 7 121—182 19
12. Sportul Studențesc 11 2 0 9 116—358 15

9

Uitare sau neglijență ?
Un f .pt îmbucurător sc consumă 

de citva timp in orașul Lu
peni, la blocurile din zona res
taurantului „Bucura**, pe strada 
Paringului, unde gospodarii o- 
rașului s-au apucat să finiseze 
fațada neterminată a blocurilor, 
ce sint locuite dinainte de de
cembrie 1989. In contrast eu 
aceste eforturi lăudabile — dacă 
ne gindim că o mare parte din 
lucrare a fost finalizata — ală
turi, pe agreași strada, dar alți

gospodari de astă dată, au săpat, 
pe un prezumtiv spațiu verde 
cîteva gropi, în căutarea unei 
conducte.

Gropile au fost săpate, conduc
ta nu s-a găsit, iar gospodarii 
au uitat să le acopere la loc, 
mormanele de pămînt demons- 
trind, fără tăgadă, că pe acolo, 
cineva, cîndva, a căutat o con
ductă, dar a uitat, ca să nu spu
nem că a neglijat... (Gh. C.)

Preliminariile
Campionatu.ui 

Mondial
GRUPA A IV-A

CLASAMENT

1. Belgia 5 5 0 0 9— 1 10
2. România 4 2 11 13— 3 5
3. Țara Galilor 4 2 0 2 8—7 4
4. Ceho-Slovacia 3 111 6—3 3
5. Cipru 3 10 2 2—2 2
6. 1. Feroe 5 0 0 5 0—22 0

Următoarea partidă, 29 noiem
brie, CIPRU — ROMANIA.

RUBRICA REALIZATĂ 
DE

Dorel NEAMȚU

I 
I

— Cum se poate 
mai fotbaliștii’ să 
numai „Carpați** la 
antrenament? Ia <le 
uă țigări

ca dita- 
fumeze 
fiecare 

aici do-
„ASSOS“ !!!

Desen de Vali LOCOTÂ
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In cîteva luni, ,,găuri” de trei milioane
• In num ii (iluva luni, au dat „găuri** 

pr< rjdi' iind societățile comerciale sparle 
dc bunuri vulorind peste 3 milioane de 
Iu • Prinție lucrurile furate se aflau di- 
jerite bunurj de folosință îndelungată, dar 
și aur și argint • Cițiva dintre făptași 
și-au început ,ucenicia" cu sustragerea de 
roți de rezervă și scule din autoturisme
• Dosarul celor opt infractori are cinci 

■ uto dc file, dar cercetările continuă
• C.nci polițiști au muncit timp de o 
s.ipt.iminâ, non-slop, pentru id'nlificarua 
■, i arestarea găștii.

.Sint opt. Toți tineri. Cel mai mic ai* 
16 ani, iar cel rr ri virstnic, 27. Sint din 
Vulcan. In cercul de prieteni, erau cu
nosc iți, mai ah s, după porecle; Vlaic Va. 
m'Io, 19 ani, zis „Sch ia", Iară ocupația
• J’an'lftGÎuc Florin Adrian, 18 ani, zii 
„Adi", f • â o npație • Pup Valentin, 20 
ani zis „Valica", lucra la EM Paroșcni • 
Pirv.ilcsc Ni'olae, 27 an; zis „Nicu Glr- 
n.iț" (fost) muncitor Ia Preparația Coro- 
cz.ti • Hoinarii Remus, 16 ani z!s „Schijă 
H“, nuna ocupație • Covaci Gheorgho 
Sp.irl.irus, 17 ani, zis „Giucă1*, ex-mun'd 
kr Ja EV1 Vulcan • Adam Nicolae, 17

ani, zis „Micky" și el, dc acum, tot fost 
angajat al EM Vulcan • Angheluță ionel, 
19 ani, zis „Rimă**, lucra la EM Paroșcni.

Cercetările nu sînt di finilivatc — rela
tează dl. căpitan Petru Avram, locțiitorul 
.șefului poliției din Vulcan. Aceștia au 
spart 10 societăți comerciale particulare

mal păgubit și SC „Club 90“ SRL — 14,70 
grame plus o' bagatelă dc 7 grame de ar
gint.

Scria furturilor a început în iunie, Iu
lie. Primul obiectiv sau victimă, cum vreți 
s-o luați, a fost consignația din piața Vul
canului, SG „Livia Impcx" SRL. Au urmat

A fost arestată o periculoasă gașcă de 
infractori

din Vulcan șl una din Petroșani, creîndui 
le un prejudiciu de 3 189 777 lei. Din a- 
cesta a fost recuperat 1 499 948 lei.

Cîteva exemple: cea mai puternică Io« 
vitură a fost la S.G. „Livia Impcx" SRU 
din Vulcan: paguba produsă acesteia 
1 216 487 fel, constînd, printre altele, In 
două butelii de aragaz, un televizor color 
NEI, un vidcorecordcr AKAY, două ra- 
diocasctofoane, țigări, alimente, băuturi. 
La S.G. „Napa" SNC băieții „s-au arun
cat" la aur: 25,93 grame. Tot de aur ■<)

alte găuri. Scsiz trilc adresate poliției sa 
înmulțeau pe zi ce trece. S-a format • 
echipă operativă alcătuită din cpt. Petru 
Avram, plutonier adj. I’ompiliu Matei, plt. 
maj. Victor Busuioc, plt. Mihai Papuc șl 
plt. Ioan Mitu, ®ore a muncit pe brinci, 
timp de o săptăn uă. ii"i' ' p in \c<l 
identificării rău'.i .1 •i-iIdi Li ■. i d it
urmă și, po rl l, i i Io t n'o-t r,i. i’m 
mea e că — p 'ind o nu- l r. ei
aflau in faza < tarii i 1 i ‘ <!i: a i h

Xulcțm e- yle lk ,1 l ’ .ui II 11

„au lovit" SC „Napa" SNG. Asta se pe-, 
trecea in noaptea de 12 spre 13 noiem
brie.

Impresionantă este și lista lucrurilor 
ridicate de la infractori cu ocazia perche
zițiilor la domiciliu. Sînt obiecte dc care 
unii nici n-au auzit, dar să le fi văzut: 
două televizoare color, un videcasetofon, 
două butelii dc aragaz, circa 10 hanorace 
de blugi îmblănite, două sahariene (gecl 
cu glugă de puf de pinguin), 40,63 grame 
de aur, 7 grame argint, 6 radiocasetofoane, 
patru perechi adidas PUMA, 3 perechi 
cizme piele de damă, pantaloni blue-geans, 
Ipulovere, scurte din piele, sacourl, car
tușe de țlgărj de toate felurile.

Deși, pînă acum, dosarul celor opt este 
destul de voluminos — are cam cinci sute 
dc pagini — cercetările nu sînt încheiate. 
Aceasta deoarece parte din el șl-au înce
put „cariera** de prin *90, sustrăgînd, din 
a i i-nv . rof Ir • --zrrvă, scule c 
m.ii ■ ii ,'■• ivi>io.

In ■.l■■■z<l1•. :■ i-ea .*. e.zntă !h ar
A al, ■ nu -v ,i"t :l , :■

<• li< v».. -N i;
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j Festivalul „Cîntecul adincului” - a 20-a ediție
; Un vis frumos, care a prins din nou viață

PALMARES, EDIȚIA
A XX-A

• PREMIUL I, In valoare de 35 000 lei, acordat de Liga Sinii, 
catelor miniere Valea Jiului — Donny (Doina Cloțan), Casa de 
cultură Sibiu. Premiul al Il-lea, în valoare de 25 000 lei, acordat 
de Liga Sindicatelor miniere Valea Jiului — Vasile Marian, Clu
bul sindicatelor Lupeni; Premiul al III-lea, în valoare de 15 000 
de lei, acordat de Liga Sindicatelor miniere Valea Jiului — Mi- 
dălina Manolache, Cercul Militar Buzău; Mențiuni în valoare de 
8000 lei fiecare, acordate de Laboratorul de patiserie „Aurora" 
patron, doamna Magdalena Albulescu ți de Societatea Comercială 
„D1VERTISCOM" — Barul discotecii „Vox Montis“, patroni 
domnii Constantin Toader și Constantin Călugărița — Nicolae 
Kurta, Clubul sindicatelor Petrila; Claudia Doris Dușa, Casa de 
cultură Hunedoara; Premiul Tinereții, în valoare de 3000 lei, a- 
cordat de Liga Sindicatelor miniere Valea Jiului — Ovidiu Cătă
lin Tudoran, Clubul Sindicatelor Lupeni: Titlul „Miss Festival" 
in valoare de 5000 lei. acordat de Exploatarea minieră Dilja — 
Cina Tănase, Casa de cultură Reșița.

DESTĂINUIRI, DESTĂINUIRI 
Șerban Georgescu, „poetul” 

muzicii usogre4

INVITAI

Mulțumiri sponsorilor l
— Liga sindicatelor miniere Valea Jiului

— Confederația sindicatelor nrnierc

— Regia Autonomă a Huilei ,

— Exploatările miniere Dilja și Livezcni

— Sindicatele minerilor de la EM Dilja și Livezi ni

— Societatea Comercială „Faliment"

— Societatea Comercială DIVERT1SCOM

— Laboratorul de patiserie „Aurora"

— Societatea „Doamnele dc Hunedoara"

Juriul festivalului

— Maestre, iată-vă la Petro
șani, în calitate de președinte al 
juriului ediției jubiliare a Festi
valului „Cîntecul adincului"...

— Care a fost un festival 
bun. Am apreciat, nu numai eu, 
ci toți membrii juriului, ținuta 
artistică deosebită a concuren- 
ților, a întregii manifestări. Pre
gătirea asiduă a concurenților 3 
generat un concurs „tare". Ori
cum, ceea ce a fost la Petroșani 
este benefic pentru muzica noas
tră ușoară. Elocveht pentru se
riozitatea competiției este și fap
tul că numai 11 concurenți au 
reușit să treacă dificila probă 
a selecției pentru concurs. Am 
înțeles de la organizatori că iu 
fost mai mulți. Cei care, prin 
pregătire nu au convins, au fost 
sfătul-ți să-și continue pregătirea 
și sii revină la ediția următoare. 
Așa se face că pe scenă au fost 
numai interpreți de valoare. M a 
surprins, și este deosebit de re
gretabil, că la efortul depus de 
organizatori, unele județe nu aa 
răspuns. Este vina exclusivă a 
celor care nu s-au deranjat să 
popularizeze concursul și să tri
mită concurenți. Păcat I Con
cursul de la Petroșani s-a des
fășurat sub semnul corectitudinii 
depline și al pasiunii pentru

muzica ușoară românească. Lu
cru care nu poate decit să bucu
re. Prin valoarea concertelor- 
concurs, Festivalul „Cîntecul 
adincului" a demonstrat că a- 
vcm tineri interpreți de valoare. 
Menirea festivalului, aceea de a 
scoate la rampă tinerii, de a le 
oferi șansa afirmării artistice a 
fost atinsă în totalitate. „Cinte- 
cul adincului" este o rază de lu
mină in peisajul muzicii ușoare 
românești, în contextul destul le 
cenușiu al zilelor noastre. Me
ritul organizatorilor și al spon
sorilor este evident.

— Despre compozitorul Șer
ban Georgescu ?

— In pregătire, al doilea al
bum discografic. Solistă, aceeași 
superbă interpretă, Mădălina Ma- 
nole. Îmi doresc ca discul să cu
prindă numai piese care să a- 
jungă șlagăre. Albumul se va 
chema, probabil, „Jucătorul le 
iubiri". Apoi, „încerc și eu ma
rea cu degetul", adică o piesă 
pentru concursul „Euroviziunii" 
Ca proiect mai apropiat, un 
show televizat, intitulat „Fată 
dragă". Protagonistă, aceeași Mâ- 
dălina Manole.

— Pentru petroșăncni ?
— Un gînd bun, sănătate și 

promisiunea de a ne reîntilni la 
„Cîntecul adincului".

Mădălina Manole, o „fată dragă”

Dem hădu „seu
***4**********â**********

Ai ÎNViNS, 
CONTINUĂ.

Al PIERDUT, 
CONTINUĂ.

„ompozitorul Șerban Georges
cu, președintele juriului, precum 
și Octavian Ursulescu, prezen
tator al emisiunilor de muzică 
ușoară, ing. Ionel Pușcaș, vice- 
primar, ing. Carol Schretter, di
rectorul minei Dilja, Petru Braiț, 
vicepreședinte al Ligii sindica
telor miniere „Valea Jiului", Va- 
silc Chirculescu, reprezentant al 
Regiei Autonome a Huilei, unul 
dintre fondatorii Festivalului 
„Cintecului adincului", George 
Negraru șl Ioan Vclica, cunoscuți 
oameni de teatru și autori de 
t xte, de asemenea numârîndu-se 
pr,ntre fondatorii f< tivalulul, li 
s-au adăugat profesorul de mu
zică Vasile Repede, directorul 
Calci de cultura a studenților i 
<J: -.k■ > ui Genu Tuțu,

H/ostalțiii
X .t humos. Inc-.pind <Ji Ir 

... .rul de excepție, pină la 
prezentare și la participarea șahi 
Ja acest moment dc autentică 
valoare culturală. C’oncurenții, 
Luni ți foarte buni. Invitații — 
la înălțime. Pe cine să eviden- 
ț, zi mai intii și mai apoi? Or
ganizare — impecabilă. Spon
sorii — generoși. Mădălina Ma
nele — strălucitoare. Aplauze la 
scenă deschisă, Ovidiu Baciu și 
Aurel Moga, Nae Lăzărescu ți 
Vasile Murariu, Dem Rădulescu 
și Jean Palcr — in verva. Pu
blicul — cald A:a a fost la Fes
tival.

— Ascultîndu vă, am avut 
senzația că o revăd pe Doina 
Badea.

— Mă onorează comparația. 
Doina Badea a fost si va rămîne 
o voce mare. Nu poate fi uitată 
dc nimeni.

— Ați cîntat un vals, o rumbă...
— îmi plac valsul, rumba, îmi 

place dansul in toată măreția 
lui. Piesa „Vino, dragostea mea", 
un șlagăr la ora actuală, a fost 
scrisă de Șerban Georgescu, la 
insistențele melc. „Linia" mea 
in cinice este cea clasică. Poale 

„Ăsta a făcut brigadă"
Moment dc. rt spiro pentru juriu. Unul dintre componcnții a- 

c tuia, domnul Ioan Vclica, inccpc sa spună o glumă. Și continuu 
in stilul caracteristic, pe carp noi, petroșâncnii, il cunoaștem. Spec
tatorii, invitații la festival. Hohote generale, în cascadă, llîdeau 
cu lacrimi și Dem Râdulescu, și Jean I’alcr, și Moraru și Lăzâres- 
cu, și Șerban Georgescu, și toți ceilalți. Incredibil I Artiștii noștri 
de comedie erau fascinați de spectacolul nd-hoc. „Asta a făcut 
brigadă, domnule I" — exclamă D< m Rădulcscu. „Și teatru, nu 
numai brigadă. Nu numai el, ci și George Negraru" — a adăugat 
Ion Dulâmiță, directorul Casei de cultură, prezent, de asemenea, 
la show-ul lui Vclica. Da, maestre, Ioan Vclica este un talent. 
Avem aici — „Gintecul adincului", a dcmonstral-o pe deplin de-a 
lungul celor 20 de ediții — wmarcabile talente. Nu slntem chiar 
8>a de în urmă, cum ne mai apreciază cile unul mai cu moț prin 
Capitală. Ce-i drept, dumneavoastră, maestre Dem, ca și toți eel 
care ați venit să jucați nu o dată pentru mineri, pentru Valea 
Jiului, și continuați să o faceți cu toată dragostea, sînleți dintre 
cel care ne-ați prețuit dintotdeanna. Iar prețuirea pe care noi, la 
rindu-ne, o avem pentru dumneavoastră, cel care ați onorat edi
ția Jubiliară a „Cintecului adincului", este la fel de marc.

La revedere, 1993 !

de aceea o indrăgesc între alții, 
pe Mircille Mathicu.

— Inevitabila întrebare: pro
iecte ?

— Al doilea disc cu melodiile 
semnate dc Șerban Georgescu, 
LP care, cred cu, va găsi aceeași 
audiență de public, ca și primul 
album, „Fată dragă". Apoi un 
show televizat și vom mai vedea...

— Mădalina Manole este o a- 
devărat.i profesionistă a muzicii 
ușoare românești. Toți cci care 

o cunosc ciută și o iubesc. Cinei 
de dragul ci. A fost greu dru
mul pină aici ?

— Și greu, și plin de trudă. 
Muzicianul nu se poate naște 
peste noapte. Muncă, munci, 
dragoste pentru cintec, pcntpu 
tot ceea ce este frumos. O vede
tă nu-și poate permite ceea ce 
oamenii, în marca lor majorita 
te, iși permit. Lista renunțărilor 
cstc foarte mare.

— Cum vi s-a p-.rul festivalul 
de la Petroșani ?

— Am ascultat voci deosebite. 
Cci care uu evoluat — am înțe
les că s-a făcut o binevenită se
lecție înainte de concurs —
nc-au obligat inclusiv pe noi,
profesioniștii, cei invitați. să
„dam totul" pe scenă.

Ultima
ora

După succesul „Cintecului a- 
dincului", acești inimoși oameni 
dc la Casa dc cultură din Pe
troșani uu pornit, încă de acum, 
să organizeze mult aprcciat.il 
festival de folclor „Colindă pen
tru mineri". Festivalul va avea 
loo în zilele premergătoare Sfin
tei t&rbutorl n Crăciunului. Se 
pregătesc surprize deosebite.

Ediția jubiliară s-a închei u 
Pregătirea ediției următoare tre
buie începută de pe acum. P’ 
cci care au concurat și au ci?’i- 
gat premiile, vi i-am prez.ent i 
Tinere talente, speranțe ale ne. 
zicii ușoare românești. Ca in 
ricc competiție, nu puteau fi t di 
învingători. Cei care in acest m 
nu au cucerit premii au șansa |. 
a se pregăti mai bine și de a . 
veni la ediția viitoare. Nc a sir 
prins, mai puțin plăcut, absent i 
totală a concurenților din Vu 
can, pină in anii trccuți sr.u i i 
intre protagoniști, a repre/en 
tanților clubului din I.onea ■ i. 
Pui daca cci de ..acasă" nu >-.m 
pis zent it ce sa mai pr tind ni 
concurenților d,n alte jude .' 
Nu putem insa învinovăți po-i 
bilij concilii nți atita vreme it 
— așa cum ne am fi i;t. pt.u — 
nici mă <r director.i cluburil >r 
sindicalelor nu au onor ii -aia 
dc spectacole (cu excepția d r- 
torului clubului de la l.u n ). 
I’ăi cum sâ știj un le ..t. tfl.“ 
cînd nu vrii sa Aii c< fac <■ i 
lalți ?

tt
Pagină rciili/ula «Ic

llnrațiu \LE.\ \M)H1 S( l

■
r «w a a t a a a •

aprcciat.il
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L'.'.i presa străină? „VSD”

Trafi.ul de „carne vie", despre care se vorbește din ce în ce 
m i > ’.:1. în presă, a luat o mare amploare în Germania. Incercînd

. [ ....... lă in tainele și mașinațiunile acestei „afaceri", ziaristul
Bruno F.iurchere: u s-a pus in postura de client al agenției ma 
trirr. r.i de- I IPTVI din Bonn, una din agențiile care practică a- 
cest £lO odios de sclavagism. Concluziile reportajului-ancheta rea
lizat de zieistul francez au fost găzduite de paginile cunoscutei

; pr<. ci ti reviste Iranceze „VSD". Vă oferim și noi, în rîndu- 
rdc care urmează, senzaționalul reportaj al lui Bruno Faurchcreau.

,‘;.inrrcd Orlick este un om 
' . it. Ai'.orind un suris stră- 
1 p. ind o ci avuta de
i: ta'? și costum șic, el es e 
varul din cei mai piosperi „oa- 
n dj afaceri- din G.rmăpia. 
r tron 1 agenției Internațional 

’ P tncrmittung Matri
ța i !. o a nție de căsătorii 

ita in int rmedierea de 
: n situată la cițiva

1 tri i.e B nn. In această a-
; -e „se sini femei, bărbaților 

soli. • i“ cum spune cu umor so
ția si.

„T.I .-furi! " vin din toată l'i- 
m-a. Pe zidirile agenției, o de
mni fotografii cu tinere femei 
ccriție de un kitsch furios, nu-

exotice, toate surîzătoare, în cos
tume de baie sexy. Am ajuns 
aici ca simplu client și încă din 
start, Orlick și soția sa m-au a- 
sigurat că voi fi pe deplin sa
tisfăcut de serviciile lor. Tinere
le și frumoasele fete care sînt 
reperate în catalogul care mi-a 
fost pus la dispoziție îmi înfăți
șează chipuri de thailandeze, pe- 
ruviene și brazilience. Ele pro
vin toate dintr-un mediu mo
dest. Orlick le garantează „cu
rata** (certificatul medical con- 
firmind afirmația), dulci, iubi, 
toaie și devotate. In plus, doam
na Orlick e de părere că „sînt 
chiar mai emancipate decît occi
dentalele".

Pentru a cumpăra o astfel de 
femeie, pasul următor este sim
plu. Le privești, apoi alegi 8 
din cele reprezentate în catalog, 
după care recepționezi scrisori
le lor de prezentare și, în sfirșit, 
te decizi să te întreții cu una. 
Contractul pe care Orlick mi 
l-a propus este menit a mă asi
gura că „marfa" îmi va fi livrată 
contra vărsării sumei de 11000 
DM. „Bineînțeles, mă asigură el, 
aveți 15 zile de gîndire. Dacă 
femeia nu vă convine, noi vă 
propunem alta".

Astfel de agenții mișună în 
toata Germania. Cifrele lor de 
afacerj sînt enorme (estimate la 
mai multe milioane de mărci 
germane). Și cu toate acestea, a- 
cest odios trafic nu este ilicit. 
De fapt, Germania este singura 
țară care a refuzat semnarea 
acordului internațional, care vi
zează interzicerea comerțului și 
traficului cu ființe umane.

Pentru multe fete, aceste a- 
genții matrimoniale reprezintă 
unica șansă de ’e. scăpa de o e-

xistență mizerabilă. In țările lor, 
pretențiile occidentalilor sînt 
prezentate ca un adevărat mira
col: „un occidental nu cade în- 
tr-o iubire nebună a lor, ci mai 
mult a fotografiei acestora". Ast
fel, ele sînt invitate în Germa
nia, pentru a cunoaște acest fe
nomen. Insă, oda‘ă venite aici, 
nu se mai pune problema ple-* 
cării înapoi, în cazul. în care 
viitorul soț nu le place. Pentru 
că ele sînt păcălite. Sub diferite 
pretexte, cei care le aduc le fac 
pe aceste tinere fete, naive, u- 
nele chiar analfabete, să sem
neze o hîrtie prin care să-și re
cunoască datoria față de aceștia. 
Dacă se revoltă, sînt amenințate 
cu închisoarea. Terorizate, ne- 
cunoscînd limba germană, nea- 
vînd cui se adresa, ele sfîrșeso 
prin a ceda exigențelor „pețito
rilor".

(Va urma)

, Traducerea și adaptarea,
Tiberiu VINȚAN

I HOROSCOP
I»
I

MICA PUBLICITATE

ii
?
£

SĂGETĂTOR
Dacă nu o să vă stăpîniți por

nirile, o să trebuiască să vă mu
tați la părinți 1

CAPRICORN
vă apropiați de „peștii" cel 
s-ar putea sa vă înghită!

VĂRSĂTOR
Veți f! dat de gol: vi se va 

spune „domnule căpitan", în loo 
de „domnule patron" I

PEȘTI
Nu neglijați nevasta (soțul). 

Mai ales că e a colegului (cole
gei) dv.

Nu 
mari,

I
BERBEC

In ciocnirea de astăzi, dv. veți

Generai (om Trust 
inc. s.r.l.

Casele de marcat oferite de noi sînt conforme cu nor- 
iiitle și standardele interne și internaționale și țin cont și 
d ■ ultimele reglementări ale Guvernului din țara noastră. 
De asemenea garanția pentru ele este de 12 luni de la 
livrare.

\ ă rugăm să ne permiteți să vă prezentăm pe scurt 
de marcat KS 1008, care considerăm că satisface pe 

d. p'.i i toate nevoile dumneavoastră.
— nr. grupe de mărfuri (raioane, departamente) — 8
— nr. de prețuri introduse în memorie — 99
— taxa pe valoare adaugată (TVA) — 8 locuri
— o stație pt. bon cu rolă dublă, o hîrtie pt. client, 

o altă copie pt. registru
— toate facilitățile comerciale necesare conform IIG 

319/1992, pentru raportul financiar
— afisaj dublu
— protecția date memorie cu baterii, circa 30 zile
— programarea orei și datei.
I a sediul nostru din orașul Pctrila, B-dtil Republicii, 

nr. 31, vă puteți convinge de facilitățile acestor case de 
marcaj.

Kelații la telefon 093550391. 093550690; fax 093550391.

VINZAR1
VlND sau închiriez pe minim un an garsonieră mobilată, cu 

telefon. Informații telefon 541022. (5912)
VlND Porsche 924, stare excepțională, preț convenabil. Tele

fon 092911177. (5910)
VlND autocamionetă Dacia 1304 C, în perfectă stare. Telefon 

5G0425. intre orele 18—22. (5898)

DIVERSE
AGENȚIA, de tuiism Vanghelis din Turcia organizează ex

cursii la Istanbul, prin Agenția de turism TPZ Vulcan, în 3 decem
brie 1992, ora 8. Relații și înscrieri, la sediul agenției din Vulcan 
(vizavi de Liceu). Se asigură condiții de călătorie cu autocar de 
lux. Preț: 12 000 lei. (5905)

SOCIETATEA Comercială Z și M importator direct vinde 
portocale și orez calitatea I. Preluăm comenzi ferme. Telefon 
5 42234. (5906)

ÎNCHIRIERI
TINERI căsătoriți căutăm apartament sau garsonieră pentru 

închiriat în Petroșani sau Vulcan, ori preluăm contract aparta
ment (garsonieră). Telefon 570192. (5892)

CĂUTĂM apartament, garsonieră pentru închiriere 10—20 mii 
lei/lună zonă centrală, Nord. Telefon 545933, seara. (5889)

PIERDERI
PIERDUT acte: buletin identitate, certil.c it de naștere, livret 

militar, certificat căsătorie, carte de muncă, cazier, pe numele 
Urdă Ștefan. Lupcni, Viitorului C3/15. Găsitorului recompensă. 
(5909)

DECES

S.C. MULTISTAR S.R.L. 
Iu peni

cu sediul in Lupcni, str. Bărbăteni PT 15 
ANGAJEAZA

— mecanici auto
— tinichigii auto
— vopsitori auto
— strungar
— paznic
Relații, la sediul firmei sau la telefon 560570, intre 

orele 8—16,30. (Factura nr. 868)

SOȚIA, copiii, ginerii, nora și nepoții mulțumesc (uturor celor 
care au fost alături de ci în durerea pricinuită de decesul bunu
lui lor

BONK ALEXANDRU (67 ani) (5907)

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINEȘTE un an de cînd ne-a părăsit draga noastră 
soție, mamă și bunică

HORNHOFFER IULIANA
Nu te vom uita niciodată! (5908)

PĂRINȚII și sora Dorina amintesc celor care l-au cunoscut că 
a trecut un an de cînd iubitul lor fiu șl frate

DRAGIIICI ANDREI

î-a părăsit pentru totdeauna.
Odihnească in pace I (5916)

ECHIPA I)E SERVICIU
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

Dorel NEAMȚU 
Corectura :

“ i '.CHIRII și Vioiica I litri

P*

Cotidianul de opinii și informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat-de 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991, 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director
M1RCEA HUJORESCU

Materialele necomandate și nepu
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, in exclusivitate, auto
rilor.

cel care pierde.
TAUR

încercați să vă ’emperați a- 
« versiunea față de tet ce e roșu, 
-v Ar însemna să nu vă mai opriți 

pînă sus de tot !
GEMENI

Astăzi se va întîmpla iceva care 
vă va „rupe" în două.

RAO
Evitați să mergeți pe același 

drum, mai ales dacă sînteți în 
l funcțiunii.

I.EU
să auziți un răget pa 
strigătul dv va păr 

chițcăit.
FECIOARA

atenție la săgetători: nu 
săgeți, dar nu se lasă 
cu două.

BAIANȚA
cel mai mare al priete- 

e să vă treziți la reali.

fi

I
I exercițiul

$ Astăzi o

|| lingă care
un biet

I
I
I
a Astăzi i Ț ___ __ ,
“ terenul dv. de viață tot ceea ce 
Es-a întîmplat între Don Leoneio 

și Isaufa, în ultimele 10 episoade.

I

Mare 
mai au 
cu una,

Visul 
nilor dv. 
tate.

I

SCORPION
veți recapitula cu par-.

PROGRAMUL 
TV,

JOI, 26 NOIEMBRIE

10,00
10,10
10,20

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mo* 
dova. Telematinal.
Actualități.
Calendarul zilei.
C.F.I., TV5 Europe, Supe* 
ChanneL

Ora de muzică.12,00
13,00 Interferențe.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități-
14,15 Avanpremiera TV.
14,20 .Tradiții.
14,50
15.30
16,00
16.30
17,00
17,05
17.30
17.55
18,40

Preuniversitaria.
Teleșcoală.
Agenda muzicală.
Forum.
Actualități.
Repere moldave.
Drumuri în memorie. 
Simpozion.
Trofeul „Garpați" la hand
bal feminin: România — 

Polonia. (Repriza a Il-a). 
Studioul economic.
Desene animate.

19,15
19.45
20,00 Actualități.
20,35
20.45

821,45
22,00

. 22,30

22,45

1 23,15
[ 23,30

Sport
Film serial. DALLAS 
Episodul 183.

Reflecții rutiere.
Dosarele istoriei.
Mica serenadă de W.A. 
zart.
Ancheta TV. Dosarul 
ciulați" (I).

Actualități.
Stadion.

M<x

.Că-
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