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Pachetele de Crăciun, oferite in acest an de către întreprinderi, 
au fost mult mai cons.stenle. Dulciuri cu grămada, d. la ciocolată 
la bomboane, gumă de mestecat, mandarine, biscuiți. In fine, 
bunătăți pe care prichindeii nici nu 12 vis..u pe timpul imputa
tului. Ba chiar s-a mai făcut și un act de dreptate; au primit pi
chet .și cei care nu ridică alocația de la unitatea respectivă. înain
te — se știe bine — pachetul de la Pomul de Iarnă iașa i se zicea 
bradului de Crăciun) se inmîna soțului care, în cele mai multe ca
zuri, era și cel căruia pe statul de plată, îi revenea alocația pen 
tru copii.

Pînă aici a fost partea frumoasă. Urmează, acum, cealaltă 
Am în față ambalajul unei ciocolate „Colega F.ndiklj Tabiet'* 
Turcească. Din aceea babana. Pe fața „B“ a ambalajului. chiar 
sub numerele dc telefon și fax ale firmei producătoare. Zevk Ba- 
șak — se inșiruie două rînduri de pătrățele, numerotate de la 1 
la 12. în stingă rindului de sus scrie Prod D. (adjA data fabrică
rii). iar jos, Exp. D. (data expirării, dacă mai /rfbnîi să amin
tesc). Buun 1 în partea dreaptă, în dreptul fie/firii rînd, apar
92—93. Un pix negru a tras două liniuțe. Peste r^e două ciUe
12 și. respectiv, peste 92 și 93. Cu alte cuvinte, consultind verso-ul 
ambalajului, rămii încredințat că poți să cumperi fără grijă cio
colata cu pricina. Și s-o m’inînci mai apoi. Dar aici e buba. După 
ce-ai dat la o parte staniolul protector, ai o primă surpriză. Ne
plăcută. Tabletele de ciocolată au un aspect care, de la început, 
iți -taie pofta să-ți înfigi dinții în ele Dacă, totuși, ai curajul și o 
faci, apare și surpriza numărul doi: gustul pe care-1 simți in gură 
îl poți alunga doar după o temeinică spălare cu Norvea Ultraalb. 
Deci, cam asta-i cu... „Colega" pe care au găsit-o mulți copii în 
pachetele de Crăciun aduse de la societățile în care lucrează pă
rinții lor. Ah, să nu uit: pe fața întîi a ambalajului, pe un fond 
galben închipuind un flash, stă scris: „With surprize1*. Chiar c-a 
fost o surpriză. însă neplăcută.

Ghcorghe OLTEANU

CUM S-A 
SĂRBĂTORIT 

CRĂCIUNUL 
ÎN VALtA JkULUI

UNU AU FĂCUT, 
S-AU FĂCUT CÂ FAC!

COLINDA
Lerui-ler, avem primar. Nu

mai pentru decor. Pînă și pe 
vremea „ciuruitului”, cu trei 
becuri amârîte și două tarabe, 
cu ceva copii care să cînte o 
colindă și cu un actor de la 
Teatru, in rolul lui Moș Crăciun, 
și tot mai făcea un „orășel 
al copiilor" în Petroșani. Se vede 
treaba că în loc să mergem spre 
mai bine, mergem din rău in 
mai rău. Altfel nu se explică de 
ce nici măcar „orășelul appiilor" 
nu a fost amenajat pentru a- 
ceastă vacanță de iarnă. Prin 
17—18 decembrie, s-a pus în 
parcul central din oraș un brad. 
Care brad a durat „de joi pînă 
mai apoi". S-a pus un al doilea 
(in paranteză spus, cred că gos
podarii s-au străduit zile în șir 
ca să ii găsească pe cel mai 
strîmb cu putință dintre brazii 
cc înconjoară Valea Jiului). In 
z.iua de 19 decembrie s-au aprins 
și becuri. Era frumos. S-au pus 
și niște tarabe. Părea un început 
Cu toată iarna, orășelul a fost 
doar un „foc de paie". Pentru că 
orășelul copiilor a „murit” înain
te de a se naște în toate orașele 
țării Crăciunul a fost o fe-

peniru domnul Stoicu(a
erie. Numai la noi, 
dezastru. O fi așteptat domnul 
primar Stoicuța pasta „Norvea 
u'traalb" să il ajute. Și așa s-a 
dus Crăciunul in 1992 iar bieții 
copii au tot așteptat să aibă un 
orășel al lor. Atit de frumoasa 
iluminare specifică a orașului 

în zilele dc Crăciun, obicei prac
ticat în toată lumea civilizată, 
s-a redus la Petroșani la vitri
nele. ce e drept, frumoase, ale 
magazinelor, fie ele1 unități cu 
capital de stat sau particular și 
l.i pomul minunat iluminat si- 
t at în fața Poliției și împodobit 
de polițiști, gest pentru care 
dumnealor merită toate aprecie
rile noastre. Că parcă polițiștii 
ar fi edili, la Petroșani, și nu 
am avea primărie. Ce păziți acolo, 
domnilor gospodari ai Petroșa- 
niului, că leafă luați? Nu vă 

este acum jenă să priviți în 
ochii copiilor din oraș sau ai 
copiilor dumneavoastră? Pen

tru acest Crăciun ratat, pentru a- 
ceastă bucurie a copiilor de care 
v-ați bătut joc, pentru indife
rența ce vă caracterizează atunci 
cînd este vorba de problemele 
reale ale orașului (ne-am lămu
rit cu toții, în cele 10 luni de 
„viață" ale primarului Stoicuța 
cum își respectă domnia sa „gin- 
ditrile" pentru care a fost votat) 
meritați toată desconsiderarea 
copiilor, adulților, a oamenilor 
cinstiți. Ne punem întrebarea 

dacă avem la Petroșani, cu a-

sin tem 
creierul 

domnule 
amicii

devărat o 
municipiu

Primărie, dacă sintem 
sau dacă 

prăpădit în 
Rușinos, i 

u ț a I Oare 
avoastră, de la Grenoble 

tot așa tratează corpiii, in zilele 
dc Crăciun? Ați fost acolo. Cu 
ce folos, (nu foloase) v-ați întors 
din „vizite de lucru", domnule 
Stoicuța?

Ilorațiu A LEXANi IRESCU

FestivsM obice urilor 
locaie de Crăciun

și de Anul Nou, euiția I, 2î decembrie lt»92
Organizat și sponsorizat de Consiliul local, Festivalul petn- 

lean, desfășurat pe scena Clubului Sindicatelor Lonea, s-a bucurat 
de participarea a numeroase formații de colindători, crai, pițarai 
și coruri bisericești. S-au acordat premii și mențiuni in valoare 
de peste 125 mii lei, iar pentru cei mici Moș Crăciun a venit cu 
daruri dulci.

Juriul a decernat următoarele premii :

A. Pentru colindători:
Locul I, 25 mii lei, Corul bise

ricesc din l’etrila, condus de 
preot Ioan Jurca ;

Locul II, 11 mii lei, grupul de 
colindători al Clubului din Lonea. 
condus dc Laurențiu Palade;

Locul III, 5000 lei, Formația 
de colindători a Școlii generale 
nr. 2 Petrila-Lonea, condusă de 
prof. Edith Bogdanffy.

B. Pentru formații de crai și 
pițărăi :

Locul 1, 30 mii lei, Craii din 
l’etrila conclud de Ilclj llic;

Locul 11, 25 nui lei, Craii din 
Jieț, conduși de Voinea Nicolae, 
și tot 25 mii lei, pentru Pițărăii 
din Jieț;

Locul 111, 40U0 lei, Brondoșii 
din Petrila, conduși de Cos'cl 
Motoca.

Mulțumim frumos domnului 
Mihai Mătu.șoiu din Petrila. pen
tru sprijinul deosebit acordat.

în ziarul de mi ine — relatări 
pe l.ug.

Ioan Dan M iLAN

Urări de bine
Ziua cm ajun a Ciăclunului a fost înfrumu

sețată, d- pr.zcn,a colindătorilor. Uitind pen
tru clic i minute de grijile zilnice, dc prețu
rile „impu?caie“, de necazuri și cozi ia pune, 
oamenii au găsit timpul necesar sa își ureze 
unui altui i, după tradiție, „rele mai buni “ <L*.
Crac,un.

l.A ANINOASA, grupul d coli.idutori al 
Ciurului din localitate, pregătit artistic cu spi
jinul PC l’rcot Sinii.m Stane, a fost prezent la 
mina, colindind minerii 1ii..mmv^|<; intrarea a- 
cestora in suLterm. Au ri^TnatVu nandrie co
lindele noastre străbune cinwcele d? stea. 
Se cuvine să subliniem și spijjF?ul pe care co
lindătorii l-au primit din pa!TW^»».marici din 
localitate. B

LA PE1ROȘANI, o suita de mworecitaluri 
ale corului „Armonii tin re" in rJteil uanrni- 
lor. Au fost „colindați" saluiații^J? la UM1ROM 
SA, Regia Autonomă a Huilei și SC „Zori noi". 
Același cor, a susținut sîmbntii, 2fi decembrie, 
un microrecital de colinde și cîntece de stea li 
Sfinta Mănăstire Lainici, de pe defileul Jiul 11, 
în cadrul Sfintei Liturghii ofkiată in biserica 
mănăstirii, (C. HOLBAN)

A iest pline de
CKACIUN

* * C * II ■ ■ «VUL CA N

Chiar dacă, in ajunul Ci aminului, coaile la 
pline au cunoscut o amploare deosebita, indis
pensabilul produs a fost prezent p piața, cel 
puțin la Vulcan, in cantități suficiente. Și dacă 
în aceste zile sfinte ale er-știniității, pâinea a 
existat pe piaț i, aceasta ■ dator, aza și inimoși
lor muncitori d : la secți i fie pline din Vuk.in, 
care 1- u așteptat pe Mo^Lraciun la... serviciu, 
Ajunul, prima și a doua^^d.' Crăciun găsind 
echipa condusă de doan^R Kartin RodicS la 
datorie, in f ița cuptorului dw piin», pentru a 
asigura plin a populației hyacdste zile de săr
bătoare. Pentru gestul ' ^am considerat ca 
merită sa-i amintim aici pe cei care, de Cră
ciun, it-au asigurat „piitva noastră cea le 
toate zilele": Jacob .Sînmărtinean, Elen i Cnzacu, 
Maria Crăciun, Muria Antohi, Doina Tăn.iso 
Gabriela Obilescn. Tuturor, mulțumiri și... săr
bători fericite. (T V.)

in oraș
La Vulcan, in ajunai Crăciunului a avut loc deschid-re.i ofi

cială a „Orășelului copiilor". încă de 1 i primele orc ale dimineții, 
ui iașul brad amplasat in mijlocul parcului Central a fost încon
jurat dc puzderia de copii, mai miei și mai mari, adunați aici in 
așteptarea lui Moș Crăciun. Așteptarea nu le-a l.ist zadarnici, 
deoarece, curînd după aceea, in oțit de oficialitățile orașului, de 
organizatori și spoiisoi i, Moș Crăciun a sosit, „încărcat" cu post-1 
IIJUO dc păcii. ic-cadouri dec.in'atc cop.ilor Vul. anului. în fața mi
nunatului 1 rari împodobit cu stiidu^j^e gat-li .i mii d? beculcie 
colorate, copiii au încropit, p loc. mn^Kirt mont ij de colind.' de 
Crăciun. X

T.mp de doua zile, orășelul uși iljra ins. mnal p n'.ru toți 
copiii V nlc. nului un adevărat loc • leHi^J. Jn dc părinți, bu
nici și co| >i si au d it intilnire. p l’ir ura de mirific il
peisaj creat, cu atita trudă, de edilt^^RișiUui. La icușila accst'.-i 
acțiuni au contribui ■-ocietăți de stat și particulare din oraș, din 
tr care *.e cs idr nțiază — prin aportul săli material — firma 
KENAAN' SRL, caro, prin patronul său Mansour Mohamad Abu 
Gararah, a sponsorizat acțiunea cu produ- în v doare de 1,5 
mdloine lei Tuturor, felicităii si la mai m ire 1

Tiberiu VINTAN
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NECAZURI DE CRĂCIUN
Urmă de îndoială 

era să rămînă
Domnul Paraschiv din Vulcan și-a tăiat por

cul săptămîna trecută. Marți sau miercuri, nu 
mai rețin exact. Apoi a mers cu proba de 
came la analiză. Rezultatul l-a primit după cî- 
teva ceasuri. Pe bilețel scria clar: trei chiști, 
Cînd i-a fost înmînat, i s-a recomandat să con
sume carnea bine fiartă ori friptă. Neîncreză
tor, omul s-a dus cu proba în cauză la un alt 
punct dc analiză. Din alt oraș. A rugat pe 
cineva de la rînd (știa că, nefiind din localita
te. i se va refuza analiza) să prezinte șl proba 
sa de carne. A așteptat șl... răspunsul a fost că 
e bună dc consum.

Joi dimineața, la redacție, pe cînd ne poves
tea toate astea, mi-am dat seama că dumnealui 
rămăsese cu un marc -sem î de întrebare. E 
bună sau nu ? Ca să spulberăm orice urmă de 
îndoială, i-am făcut o propunere: uite, domnu
le, mergi acasă, iei o probă șl Ia ora 12 ne în- 
tilnim la centrul de analiză din piața Vulcan. 
Zis și făcut. La ora respectivă nc-nm găsit a- 
colo. I-am explicat d-lul doctor Gheorghe Cris- 
tea care-i treaba. Dînsul ne-a spus că se face 
inreliat. Dl. Paraschiv urmărea suspicios modul 
îa care asistenta tăia bucățelele mici dc carne 
șl le așeza pe lama de sticlă. «Spălați foarfecă 
cu spirt, doamnâ“, i-a zis el. S-a făcut și asta.

spulberată sau cum 
porcul vnemîncai

ln fine, după cc pc cele două lame au fost puse 
bucățelele dc carne, am trecut la aparatul din 
cealaltă cameră. Examenul îl făcea însuși dl. 
doctor. „Vă rog să nu vă suparăți, domnu’ doc
tor — se ruga reclamantul —, dar știți...". „Nu-1 
nici o problemă, au mai fost și alții ca dumnea
ta și au înțeles pînă la urmă**. Pe o lamelă a 

;t depistat un chist. Pe cealaltă doi. Deci, trei 
fe curn era trecut pe biletul de la prima ana- 
fi». „Domnule, chiar dacă-1 chist, eu o trec pe 
■linie. Că nu pot ști — asta cere alte investiga- 
jiilSyțare durează — dacă, înăuntru, larva e 
Snoartă sau vie, a spus medicul celui pe care-j 
Snsoțeam. Tocmai de aceea, recomand ca, înain
te de consum, carnea să fie bine friptă sau fiar- 
flă. In definitiv, e vorba de sănătatea dumitale 
și a altora".

După ce am ieșit, l-am întrebat pe dl. Paras
chiv dacă, acum, e lămurit. „Ce să-i fac, dom
nule 7 Asta e. Acum c clar". A crezut doar după 
cc-a văzut cu ochii lui. Ce-ar fl fost insă dacă 
în același mod ar fl procedat șl celelalte sute 
dc solicitanți ? In definitiv, e treaba Iul șl bine 
este că l-a dispărut orice urmă de îndoială.

Gheorghe OLTEANU

„La jumate’, nu!”
Ne-a vizi», t la redacție dom- 

n’ț»l Ic r h vacs din Petroșani, 
.iziuil iritat pentru că vinzaloa- 

rca de la magazinul de piir.c 
situat la pa. ierul blocului 
ni<.-s“, a "efuzat să îi vîndă 
Jumătate dc p^pe. Omul nu 
vea nevoie c 
ci numai d 
refuzului „cc fa 
m:.tate7“. Vina 
relativă, pin.ru că, 
foarte scumpă, odat 
t.î, nu mai poate f 
producător «lui. Cli 

nici o vină. Deși a 
vinia rea (ori cumpărați o piiac 
întreaga, ori nu cumpărații), vîn- 
z.’oarca nu este obligată să pu
ni bar.i din buzunar pentru a 
plăti cealaltă Jumătate. Vina este 
a fabricii, care nu găsește solu
ția de a produce 4 pi ine cu gra
maj mai mic. (Calin IIOLLJAN)

Iler- 
o 

a-
pline întreagă, 
lătate.. Motivul 

cealaltă Ju- 
•toarci este 
nea, și așa 
înjumă'.ățl- 

returnată 
tul nu arc 
condiționat

Dreptul la replică 

Fiecare om are 
libertatea de a se 

exprima
In urma publicării articolului „Niște golani..." apărut în nr. 

779/23 decembrie 1992, am primit numeroase telefoane prin care 
colegii și prietenii își arătau indignarea cu privire la ceea cc a- 
păruse în ziar. Desigur, aceștia mă cunosc mai bine și știu că 
orticolul este o mistificare.

în virtutea dreptului la replică îmi expun punctele de vedere 
cu privire la cele apărute în ziar.

1. — Orice formațiune politică constituită la nivel locil se 
numește „Organizația locală a ..." și nu celulă, cum știe dl. Paul 
Niculescu ; 2. — Dacă să-ți exiprimi dezacordul referitor la unele 
articole înseamnă admonestare, atunci da, l-am admonestat pe 
dl. Niculescu; 3. — Părerea mea despre Revoluția din Decembrie 
este următoarea: In data de 16 decembrie 1989 pastorul Tokes ur, 
ma să fie evacuat din parohia Timișoara. Domnia sa s-a înconju
rat dc o parte din enoriași și de un grup restrîns de „anticomu, 
niști", cu scopul de a-1 proteja. Acest grup restrîns, la adăpostul 
întunericului a devastat circa 1 km de rețea comercială. Impactul 
acestora cu organele de ordine a adus primele victime din Timi-i 
șoara, iar ecoul celor întîmplate a avut altă rezonanță, populația 
Timișoarei, ieșind masiv în stradă. Astfel începe revoluția de la 
Timișoara. La București, totul a început în 21 decembrie 19 9, 
atunci cînd N. Ceaușescu a adunat în fața CC.-ului circa 150 mii 
de oameni. Atunci a început cu adevărat să se clatine comunis
mul. Deci, este o mare diferență între ceea ce pretinde dl. Nictf- 
lescu Paul că gîndesc eu, și alta e ce declar. 4. — Speranțele posti 
revoluționare ale poporului roman consider că nu au fost atinse 
deoarece: a apărut șomajul, sau, dacă vreți, s-a pierdut cel mal 
sfînt drept din perioada socialistă: dreptul la muncă; a apărut 
criza de locuințe; absolvenților de școli de orice nivel nu li se a- 
sigură un loc de muncă; scăderea nivelului de trai pînă la pragul 
sărăciei; situația tot mai grea a bătrînilor, pensionarilor, etc.

5. — Fac parte dintr-o categorie de muncitori care susțin a- 
nual două teste psihologice și cel puțin un test profesional și fiți 
sigur domnule N.P. că acestea sînt obligatorii și eliminatorii’ șl 
asta și înainte de revoluție.

6. — In ceea ce privește funcția mea pe linie de partid, ai 
ceasta este eligibilă și am dobîndit-o în urma unor alegeri.

Cît privește anturajul meu de dinainte nu cred că știe dl. 
Paul Niculescu că am fost în același anturaj cu tatăl domniei 
sale (o persoană respectabilă) amîndoi fiind cam în aceeași pe
rioadă secretari OB al PCR.

7. — Dacă tat este vorba de democrație, probabil că, spre 
dezamăgirea domnului Niculescu, electoratul a ales ce fel dc de
mocrație dorește.

In încheiere, doresc să mulțumesc redacției pentru acceptarea 
dreptului la replică, iar domnului Niculescu, pentiu că îi placa 
folclorul (vezi articolul „Fabula purcelului de lapte"), îi spun șl 
eu un proverb din popor. „Ciinele moare de drumul lung la» 
prostul de grija altuia".

Cu stimă,
, MICU-ION II,ARIE

Daruri și
Asociația creștină do caritate 

„INIMA CĂTRE INIMA* Petro
șani, ln colaborare cu Alociaț'a 
handicapaților „Libertatea* Va
lea Jiului, oferă copiilor handi
capați un dar, cu ocazța sărbă
torilor dc iarnă. Pentru a intra 
ln posesia pachetelor, copiii sau 
părinții acestora sînt așteptați 
la sediul Asociației de caritate 
(s’.r. 1 Decembrie 135 — fostă 
Cp’.ă a pionierilor), cu carnetul

speranțe | 
de membru al copilului șl bule
tinul de identitate al copilului 

al unuia dintre părinți. Ac
ea arc, de asemenea, ca 
, pc termen lung, cunoaște- 

taliu a cazurilor, alcă- 
cvidcnțlcrca

ar fl înfrățirea cu 
străinătate, inființa- 

pentru

a dcKișc, cu 
itoare, cu 
familii 
rea tir.cl școli speciale 
Coniii handicapați ctc. 
priorităților pentru acțiuni vl-

Programul unităților comerciale
cu profil alimentar, pentru zilele dc 31 decembrie, 1, 2, și 3 ianuarie

Joi, 31 decembrie — Magazinele alimentara 
cu program pe 2 schimburi vor fi deschise pină 
la ora 18;

— Magazinele alimentare cu program pe 
schimb vor fl deschise între orele fl—16;

— Cofetăriile și restaurantele care nu orga- 
S nizează revelioane vor fi deschise pînă la ora 13. 
Ș Vineri, 1 ianuarie — Magazinele alimentare 
t și cofetăriile sînt închise;
S — Restaurantele au program normal.

i
s

Simbătă, 2 ianuarie — Magazinele dc pîinc șl 
lapte și raioanele specializate în desfacerea ai 

r produse către populație sint deschise în- 
orcle 7 șl 11;

■ Cofetăriile și restaurantele au program 
normal.

Duminică, 3 ianuarie —- Magazinele alimen
tare, restaurantele și cofetăriile au piQgramul 
normal dc duminică.

Fu știu de ce trebuie să treacă 
întotdeauna atit de mult timp 
pentru ca fapt'le unui om -â f jc 
recunoscute și de semenii săi. De 
ce veteranii de război trebuie 
să devină și veterani in aștep
tarea unor drepturi, la fel de 
normale c , și țestul pe care l_au 
ftcut ei, cu ani in urmă? Ce 
facem cu Eroii lui decwnțbrie 
lt‘89. în majoritate țineți? Cu cei 
care, din nefericire, în acea lună 
au plătit libertatea lor și a noas
tră cu singe? Oare trebuie ca și 
ei să ajungă ]j vîrsta senectuții 
pentru ca să le recunoaștem ges
tul șl atunci cînd n? cer ajutor, 
să îl acordăm?

Atunci, ln decembrie ’89, el 
n-au Ieșit ln stradă cu gindul la 
posibilele aianinje pe care le-ar 
pu ?n avea în urma rănilor. 5ă 
nu uităm că ci sint a cia pe 
care mulți din domnii dc astăzi 
-— unii pînă atunci ditamai to- 

I .varășii —îi priveau La televizor

numai la... măsea. Fiecare popor 
are un alt cult pentru eroii săi. 
România arc poporul, are cultul, 
arc eroii, dar n-are întotdeauna 
„aleșii’’ accia care să dețină șl 
potența de a acționa și nu numai

extraterestru, ci un subofițer 
M.Ap.N., identificat în persoana 
lui l’avel Dumitru, Judecat apoi 
și condamnat dc către Vrocu- 
ra'ura Militară. Acest individ a 
ucis un oin și l-a rănit pc Stoica

nici sale. Un primar a plecat, 
da’ dl. Stoica a rămas cu pro
blema nerezolvatu. Astăzi, în ca
binetul primarului se află dl. 
Sloicuța. Intr-o primă audiență 
avută Iu acesta, domnului Stoica

După Revolute, calapodul lui Pinyelică 
se numește altfel J\

dc a ridica neputincioși din u- 
rneri.

Dom.iul Nicolae Stoica, Ingi
ner la EM T.onen, se afla In data 
de 20 d.ccmbrie la I ugoj, între 
mani fer,fanții c>in fața fostului 
„Consiliu Popular”. Acolo s-a 
format o coloană dc manifes- 

tanți, care s-n îndreptat -spre 
oraș, trecind prin fața unității 
militare, din Incinta cărcin se 
deschide foc. Teroristul n-a fost

Nicolae. Fabrica de calapoade, 
în apropierea căreia s-a petrecut 
faptul, a primit numele revolu
ționarului mort, numindu-se a- 
cum „ROSADA” SA.. Dar cu 
viii ce facem 7 I’e ce calapod ii 
așezam?

Domnul Stoi a Nicloae cere, 
încă din mai 1991, o garsonieră 
unde să poală locui. Primatul 

de aLuncl a| l’ctroșnnlulul a fă
cut promisiuni rămase nvonoiate

I se spune că nu are dreptul să 
primească locuință ln Petro» int, 
ci f ir d din Fetrila. Slavă Dom
nului că n-a fost întrebat de dl. 
primar cum a îndrăznit s.i par
ticipe la evenimente le din LupoJ,
II fi nd din I’etrilal

Dl. Stoica merge ți la Fetrila, 
dar nici primarul dc acolo nu 
arc cum să-l ajute. Ne întoarce 
In cabinetul dl. Sloicuța, unde 
e imronne daL afară de tem-

primarulul îl dor mal taro ca 
gloanțele subofițerului: „Eu nu 
sînt prim-secretar să dau dis- 
poziție primarului Pctrilci să-ți 
dea locuințăl”

In ciuda distanței, prefectul 
județului e mal a- 
proape de oamenii Văii 
Jiului dccît prin.arii, promițind 
d-lui Stoica să facă intermedie
rea între el și primărie. In ur-j 
mii acestei audiențe, dl. Stoica 
p me.;.te o comunicare scrisă, 
p.an care I se aduce la cunoștință 
că s_a luat legătura cu Fetrila 
și, ca urmare, i se va repartiza 
o locuință în blocul 70— bloo 
aflut de ani de zile în conslruo 
ție.

Domnul Stoica Nicolae e încă 
tînăr: are n imn: 3j do an I. Pln5 
< îni.l blocul 70 va fl locuibil, prcM 
babil că va trece încă muM 
apă pe Jiu și mulți primari pe 
la primărie. Noi sperăm că to-' 
tuși nu va fi așa și că se va 
găsi, în sfirșit, o soluție.

pin.ru
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Cu scnmpetea asta, vă invităm să petrecețî

21,30 — PROLOG oferit de 
Eugen Dumitru și Dan Marioliu. 
Muzica Mihai Eleke.ș.

♦

21,34 — INVITAȚIE LA CAR
NAVAL (Ioana Bogdan realiza
tor), Octavian Sava (scenarist) și 
Florin Călinescu (regizor). În
dărătul fiecărei măști veți 
recunoaște interpreți îndrăgiți 
care in ordinea apariției vor fi:

* ETERNUL ÎNDRACOSTIT — 
Mihai Constantinescu cu o primă 
audiție
• * CICERO — Nicu Constantin 
‘n'.r-un dialog cu Nir.o Angliei; 
MAJORDOMUL — Torni Cristin

• CAMPIONII RAPP-ulul Tru
pa de copii „Trompi" din Timi-

■ara sub conducerea lui Alin 
.icdl. i
t TAItZAN — Fiul junglei — 

Alexandru Arșinel se va intîlni 
cu soția sa „Jane“ care nu e 
alta declt Stela Popescu. Dialo
gul a lost surprins de Mihai 
Maximii lan

• EUROVISION ’93: prima
melouie care concurează pentru 

reprezenta nmjcu ușoară
unească la acest

conclus internațional. Prezintă 
Tcdy Durmtrcscu. „Seară de sea
ră*. Muzica Marius Țeicu. Text 
Eugen Rotaru. C.ntă Mioara Fe- 
rai u.

* EUROVISION ’93 — a treia 
ni lodie „Balerina*. Muzica Mi
hai Alexandru. Textul ți inter
pretarea Nicoleta Alexandru.

22,01) — UN NEÎNCREZĂ
TOR — Sebasliar» Papaiarn — 
li ține companie: Nino Anghel, 
Dragoș Ivkrzan, George Uimirii, 
intr-o fantezie comică semnată 

de Petre Bărbulcscu
• MOȘ CRĂCIUN... DANSEA- 

Z/i!.. de fapt trupa de balet de 
la barul Athenee Palace.

* TAMARA 1N VOIAJ. Tamara 
Bzcuict inu-Botez este Însoțită 
ue Radu Stoenescu lntr-un cu- 
pict muzical de Aurel Felea. Ț- 
r: njamentul muzical Dan Ar
delean

* L.. , uE PE PLAIURI
MOLDOVENE: SoRa Vicovcancn, 
Daniela Condurache, Mioara V-a- 
li'

♦

22,30 — FANE ȘI MAND1CA: 
ȘH..n Bănică și Rodica Popcscu- 
Bitănescu într-un „Joc erotic* 
imaginat de Tudor Popcscu.

* EUROVISION ’93: a doua 
melodie „Hai. spune!* Muzica 
Laurențiu Cazan; text Eugen 
Dumitru. CirJă Laurențiu Cazan.

• ALȚI OASPEȚI LA CAR
NAVAL: MEDEEA. Maia Morgen- 
stern ne expiră de ce pltngea 
celebra eroină antică. Lamcn- 

to-ul muzical este semnat de Ga- 
brivl Basarabescu.

* UN PRIETEN AL MUZICII: 
Marius Țeicu.

* SIR ALEXANDER MO AR- 
SIIYNEL ne împărtășește — în 
scoțiană — impresiile sale din
România. CARMEN — nu de 

Bizet, ci Trandafir.
A

23,00 — STROE ȘI VAS1LACHE. 
Cu prilejul împlinirii a 60 deani 
de Ia îniiințarca la Radio a „Orei 
vesele*, Emilia Popescu și Ștefan 
Bănică Jr. vor interpreta cîteva 
momente din repertoriul celor 
doi cunoscuți comici ai „Cărăbu
șului*

* OASPEȚI DIN ClMPIA DU
NĂRII: Floarea Calotă și Liviu 
Vasilică

0 UN PROASPĂT DIZIDENT 
în persoana lui George Mihăiță 
în’trpretind un monolog de Radu 
Stănescu

xandru Lulescu ți Cristian Ila- 
Laru.

• NOUA REVOLUȚIE AGRA
RA. Documentar social-educativ 
cu Nae Lăzârescu ți Vasile M i-

* MISS DALLAS nu e alta dc- 
cit Draga Olteanu-Matei însoțită 
de trupa de balet a Teatrului 
„Constantin Tunase". Text de 
George Mihalache.

* EUROVISION ’93 — a patra 
melodie „Plec*. Muzica floria 
Moculescu: Text Eugen Rotaru. 
Gintă Coiina Dogaru.

* O SUD-AMERICANA... NĂS
CUTĂ MAI LA EST și care se 
numește Marina Voica. O Înso
țește un grup de balerine virute 
tocmai de la... restaurantul 
„Odobești".

• TAXE, IANKE ȘI CAIJ1R 
alias Alexandru Arșinel, Stela 
Popescu și J< an Constantin. Cu
plet de Mihai Maximilian.

* CU ZONGORA ȘI CETERA 
sosesc Ja carnaval: Gheorghe 
furda, Anghelina Timiș ți fi ații 
Horea. Producția Rozalia Simeny 
regia tehnică Ozana Stănescu’; 
sunet Radu Boeriu, ion Ghițules- 
cu. Rbgia de studio: Sanda Be- 
Jan; camcramani: Gclu Crăci j. 
nescu, Mlrcea Filirr o.i, Mihai 
Nagy, /turei Andrei, llorațiu Du
mitru; reductor muzică populară 
Elise Stan; scenografia arn. Teo
dora Niculescu, Alexandru Io
nescu, costume: Nicoleta Petro- 
vicl, Eva Sz.intay; director imj- 
gine IȘeatrice Drucă. Regia de 
montaj Otilia Simbotin-Georg< s- 
cu, Antoancta Oprea.

24.00 — LA MULȚI ANI CU 
SĂNĂTATE! Interpretează corul 
„Song“, dirijor Ioan Lucbian Mi- 
halea.

0,03 — ȘAMPANIE T. A OPE
RA. Toarnă în cupe Marga Huss- 
Cră.ciun (realizator) și Doina A- 
nastasiu (regizor). Ciocnesc: Ga- 
bricla Drăgu.șin, Florența Mar’- 
ncscu, Florin Georghcscu, Sever 

Barnea. Director imagine — Alioșa 
Stroian.

*

0,20 — REVELION CA-N
FILME! Scenariul și regia Dan 
Mihăescu. Redactor Nicolae Mo- 
dreanu.

* SCURT-METRA.JE cu: A- 
driana Trandafir, Anca Țurcașiu, 
Coiina Dănilă, Nae Lăzărcscu, 
Vasi'c Muraru, Nicu Constant'n, 
Alexandru Lulescu, Iloria Șer- 
bănescu, Mihai Perșa, Cristian 
Rotaru și Viorel Plăvițiu.

0,34 EUROVISION ’93: a cincea 
melodic: „Să nu mă minți*. Mu
zica Șerban Georgescu, text Au
rel Felea. Cintă. Mădălina Ma- 
nole.

raru.

* LOVE STORY CU NABA- 
DAl. Amorezi Oana Sirbu și Ga- 
briei Dorobanțu.

* IN GHIARELE MA’FIOȚI- 
LOli. Film de groază cu Ștefan 
Bănică și Stelian Moise.

* ATENȚIE, PANTERELE NE
GRE ! Dans cu pantere dresate.

* SACRIFICII PENTRU ARTA, 
fac Adriana Trandafir și ljoria 
Șcrbanescu.

* TREI ȘTRENGARI Șl O 
ȘTRENGARiȚA cu Iloria Mocu- 
le.scu, Marcel Dragoinir, Marius 
Țeicu și Anca Țurcașiu

* 1NT1LN1REA DICTATORI
LOR. Stalin: Vasile Muraru, Ili- 
tler: Nae Lăzărescu

* CE ZIC STRĂINII DESPRE 
NOI? Iți dau cu părerea Andrc 
Attcka din Zair și un grup de 
manechine tic la Casa de Modă 
„Europa".

* DESTINUL FAMILIEI... STA- 
MA’l'E. In rolul principal: Uris- 
tina Stamatc. Alte roluri nu mai 
si ut.

<1 TW1N PEAKS DANSANT. 
Dansează Fclicia Baiu, piticul p 
alții.

* VIAȚA VĂZUTĂ PPIN 
PARBRIZ de către Nicu Cons
tantin șt Alexan. m Lulescu.

1,40 - 'CUROVISION '03 n 
șasea melodie: „Dnitr-un vis*
Muzica LucLan Blat'.i. Text Mn. 

nica Topirceanu. Cintă Monica 
Anghel.

* TRUCAJE cu iluzionistul 
Dan Bucfing.

3 DALLAS-UL... pe trei cărări 
străbătute de Matilda Pascal 
Cojocărița.

• CE MAI ZIC ZIARELE? Re
vistă a presei susținută de Nae 
Lăzârescu și Vasile Muraru.

2,10 — EUROVISION ’93 a 
șaptea melodie: „Dă mi din nou 
curajul de-a trăi*. Muzica Cornel 
Fugaru, text Mircla Voiculesu 
Fugaru. Cintă Lanra Stoica.

★ VISUL UNEI NOPȚI DE 
IARNA sau cînd oameni serioși 
se apucă să viseze balerinele de 
la Crazy Ilorsc din Paris

n SEARA MELOMANILOR 
fără... Iosif Sava dar cu: Mădă
lina Manole, Sorina Dan, Corina 
Dănilă, Iloria Șerbăncscu, Ale-

* FINAL în care facem cunoș
tință cu realizatorii; producția 
Rsxana Vanicck, sunet Bogdan

Pavelcscu, Ștefan Gheorghiu, re
gia tehnică ing. Elena Golu, fil
mări exterioare Viorel Scrgovici, 
cameramani Dima Burcă, Marius 
Gheorghiu, Jtoinco Stancu, Bog
dan Marincov, Mihai Oprea, 
Cristi Ioniță, regia de studio Ro- 
xana Islrate, redactor f.lm Li- 
liana Meran. Decoiuri și costume 
arh. Georgeta Nistor — stud. 2, 
m l). Teodora Dinulescu — stud. 3. 
Director imagine George Grig>- 
rescu. Regia de montaj Auloaneta 
Oprea, Marga Niță, Dan Dumi- 
trescu.

«
2,15 — EUROVISION ’93 —a 

opta melodic: „Nu pleca* muzi
ca Adrian Ordean, textul și in
terpretarea Dida Drâgan.

• CINTECE DF. PETRECERE 
Florentina Satmari îi invită pe 
telespectatorii care, desigur nu 
s-au culcat incu, să-i asculte pe 
Maria Dragoiniroiu, f lorica Za’ia, 
Andreea Voica, Ion Dolănescu, 
Ion IJogza și alții. Scenografia 
arh. Gcorgetn Nistor, director i- 
mngine Ed' iga Adelman, regia 
de montaj Maria-Jeanne Gherghi- 
ncscu.

2.35 — Al.ȚI INVITAI! -■>- 
șesc Ja carnaval. UN L lEItAT 
SADEA: Di m Rudtilcscu inter
vievat de Radu Duda.

o IJN CURCAN adus tic Mag- 
da Caione <ln partea scriitorului 
Valentin Silvestru. Regia Sergiu 
1 1

* SECRET dezvăluit de formn» 
ți i „Secret*.

0 UN SCHIMB EPioTOLAR 
susținut de Ruxandra Enescu ți 
Alexandru Bindea.

' A ■
* EUROVISION ’93 — a noua 

melodie „Micul meu univers* 
Muzica Geergc Natsis, text Ro« , 
mco Iorgulescu. Citită Cârme»' 
Trandafir.

»1
0 O SEARA LA OPERETA, I 

Tenorul Ștefan Bănică ir., Sa-» ) 
breta — Emilia Popescu, regia 
de montaj Marga Niță, regia ar 
tistică Mircea Cernișteanu. |

!
* DECLARAȚIE de -dragoste

făcută pe note de Anastasia La* 
zariuc. , 1

•I
0 FATA DE M.MUTAT scene-i 

tă cu Ileana Stana Ionescu, Oana 
Icanid, și- Emil Popescu. Reglai 
Sergiu Ionescu

I
* CONTELE DE SAINT-GER— 

MÂINE care cunoștea secretul 
tinereții veșnice, i l-a comunicat 
lui Gică Petrescu.

*
3,20 — EUROVISION *93 ă 

zecea melodie: „Vreau să pierd" 
Muzica Bogdan Cristinotu, textul 
și interpretarea Elena Cîrstea.

i|
0 BONSOIR, BUCHARESTJ 

Spectacol preluat de la Teatrul 
„Cazino" Victoria așa cum nQ 
l-ați văzut încă pe micul ecran» 
Mariana Soitu, Doina Anastasii! 
.și Ciurescu sfătuiesc persoanele 
prea pudice să răsucească buto. 
nul și să se mute pe alt canal 
de tcleviuziune, eventual pa 
bulgari...! Producția Mariana L->< 
zăr, scenografia arh. Teodora Dk 
nulcscu, director imagine Stroian 
Alioșa; înregistrare nu ^nrul 4C

4,00 — EL K...» '93 —
unsprezecea melodie „Fără titlu* 
Muzica Gabriel Basarabescu. Sd- 
lis;ă Elena Cîrstea. Echipa cara 
a realizat serialul „EUROVISrON 
'93: regia tehnică )ng. Rodica 
Stoian, producția Iloria Tranda
fir, regia de studio Cornelia Fa > 
z.ckaș, scenografia Teodora Din )- 
lcscu. costume Dana Lăzanu, re
gia de montaj Dan Traian Popo-1 
viei, director imagine Adrian) 
Murariu. Realizator Aurora An- 
drcnache.

4,10 — SAS PUBLICITATE !, 
Flrt .n Culinescn d.?ir mstrc.iză 
nor ru pe alb șl ce'or că recii- 
n clc pot avea umn:1

*
4,30 — SA PETI’ ,::.1 I’J- 

IJA-N ZORI CU Și’.fm.a R.ircj, 
R ana Ciistea. Valcria Fetei-Prc- 
descu. Ileana Ciucnlcte. Matilda 
Pascal Cojoc;.rița, Ion l’oaJcr,! 
Io, n Chirilu, Ioan Popa ,, Petre 
Curgi. llealizatK Fler- ..i.
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PUBLICITATE
Scciv'=<2cj Comercială
METKOK1G VULCAN

urează tutu; or colaboratorilor un călduros „La mulți ani!" 
și la mulți bani! în 1993. (3713 bu)

CASA K CULTURA A SI iDlDATELOS,I
sc. „Diremcor - s. r. l. și

DISCOTECA „ViX MW
urează tuturor colaboratorilor, sponsorilor, prietenilor și 
celor care ne trec pragul sănătate multă, gînduri bune și 
tradiționalul

LA MULțl ANI l
Să dea Dumnezeu să ne revedem sănătoși în Noul An! 

(3718 bis)

Societatea Comercială 
DEGEKA IMPEX S.IU.

Petroșani
cu ocazia sărbătorilor de iarnă și sf ieșitului dc an, urează 
tuturor colaboratorilor și clienților, sărbători fericite, „La 
mulți ani !“ și un An Nou fericit. (3749 bis)

Cooperativa „Straja” Laponi
ÎNCADREAZĂ

de urgență responsabil unitate pentru secția dc cizmărie 
Vulcan.

Relații suplimentare se primesc la sediul Cooperati
vei „Straja" Lupcni sau telefon 560312 — 560593.

Cereți la chioșcurile noastre

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar de rcdacțio 

Ștefan CIMPOI
Responsabil de număr 

Viorcl STRAUȚ
Corectura ]

Emilia ACIIIREI și Viorica FIRȚULESCU

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

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A.

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

Director 
MIRCEA I1UJORESCU

l

I

ț
i
i
I
I
I
I
I
I
I

M I C A 
PUBLICITATE

ANIVERSARI
COLECTIVUL Societății IMPEX PARADIS urează colegului 

Ignat Ionel, cu ocazia zilei de naștere, „La mulți ani 1“ și sărbă
tori fericite. (3737 bis)

VINZARI
VÎND garsonieră confort I sau schimb cu autovehicul (micro

buz) prefer pe motorină. Petroșani, General Dragalina, bloc IOD, 
ap. 9, după ora 16. (3738 bis)

V1ND TV A/N, acvariu, diverse. Cumpăr dolari sau mărci. 
Telefon 541662. (3740 bis)

VÎND video player „Funai" cu telecomandă, sigilat, preț 
convenabil. Relații, telefon 545181, între orele 8—20. (644)2)

VÎND computer APRfCOT și 2 monitoare alb-negru. Telefon 
542371. (3722 bis)

VÎND garsonieră confort I Petroșani, str. Dacia sau sch:mb 
cu autoturism. Telefon 544500. (6405)

V1ND urgent microbuz Dedford. 8 locuri, carosată 7 tone, 
cameră video „Sony", preț convenabil. Relații, zilnic, Vulcan. 
570853. (3745 bis)

HOROSCOP

UN CADOU util — calculatoarele HC 90, 91 — la ZERO
COMPUTER — Hotel Petroșani sau telefon 543866. (6408)

DIVERSE

PATRONUL SC Minodora, Vulcan, dl. Tăbărdău Constantin, 
urează întregului personal și onoratei clientele sărbători fericite 
și „La mulți ani !“. (3745 bis)

I

SC PORTASE COMEX SRL angajează lucrătoare comercială 
aspect plăcut, fără obligații și femeie de serviciu. Relații, la se
diul firmei, Petroșani, Avram lancu. 12. (6047)

SOCIETATEA Comercială „SCAT“ SA Petroșani, Școala de 
șoferi amatori, str. Eminescu, nr. 15, anunță începerea unui nou 
curs de școlarizare în 8 ianuarie 1993, în vederea obținerii permi
sului de conducere categoria „B“ care cuprinde: 30 ore practică 
auto; 20 ore legislație rutieră; 15 ore cunoașterea automobilului 
Taxă școlarizare de 16 800 lei plus benzina. Prima zi de înscriere, 
4 ianuarie. (6100)

PIERDERI
PIERDUT ștampilă cu înscrisul „Societatea Comercială Livia 

IMPEX SRL Aninoasa — România". O declar nulă. (6466)
PIERDUT 5 bonuri de cărbune pe numele Pricop Alexandru, 

eliberate de IACMM Petroșani. Le declar nule. (3739 bis)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Kovacs loan, e- 

libcrată de RAFE Deva. O declar nulă. (3741 bis)
PIERDUT legitimație intrare bancă pe numele Kovavs loan, 

eliberată d > BCR Petroșani. O declar nulă. (3742 bis)
PIERDUT legitimație handicapat pe numele Panainte Vasile, 

eliberată de Asociația h.indicapaților Petroșani. O declar nulă. 
(6101)

DECESE

I

I
I

I

II
i

COLEGII din aparatul TESA SOCOM „UNIREA" Petroșani 
sint alături dc colega lor Muntean Ioana, in marea durere prici
nuită prin decesul mamei sale și transmit sincere condoleanțe. 
(3735 bis)_____________________________________________

TAMILIA Sterea Gheorghe este alături de fina lor Muntean 
Ioana in dureroasa pierdere a mamei sale.

Condoleanțe familiei îndoliate. (3736 bis)

SOȚIA Jeni anunță cu nemărginită durere încetarea din 
viață a iubitului ei soț

STAN IANCU
Inmormîntarea are loc azi, ora 13. Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliul din Vulcan. (3716 bis)

MARIUS fiu, Mihaela noră și nepoțica Adriana anunță cu 
durere că dragul lor tată, socru și bunic

STAN IANCU
i-a părăsit pentru totdeauna. (3716 bis)

FIICA V’cronica, ginerele Iulian și nepoții Oana și Mihai, 
înmărmuriți de durere, anunță decesul iubitului lor tată, socru și 
bunic

STAN IANCU
____________(3716 bis)

FAMILIA Staicu Constantin și Maria anunță cu regret dis
pariția bunului lor cuscru

STAN IANCU
(3746 bis)

PRIETENELE Viorica și Maricica Pintilie sint alături de 
familie in maica durere pricinuită prin decesul dragului lor 

STAN IANCU 
și transmit condoleanțe. (3717 bis)

I COMEMORARE

CAPRICORN — BOU 
(21 decembrie — 19 ianuarie) 

Parterenul(a) dv. va fi profund 
derutat(ă) de atitudinea dv. anii 
biguă față de o situație clară.

VĂRSĂTOR — TIGRU 
(20 ianuarie — 18 februarie) 

Vi se oferă prilejul de a găsi 
0 soluție inteligentă pentru ieși
rea din impasul cauzat de de
lăsarea dv. profesională.

PEȘTI — IEPURE
(19 icbtuarie — 20 martie)

Tratarea cu indiferență a co
laboratorilor are reversul său 
dureros.

BERBEC — DRAGON 
<21 martie — 20 aprilie) 

Protejați-vă cit puteți de bine 
ochii, cvitind mai ales amînarca 
orei de culcare!

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mai)

Daca aveți palpitații, nu vă 
gindiți în primul rind la doctor, 
ci mai degrabă la niște ochi care 
vă privesc și tac...

GEMENI — CAL 
(21 mai — 21 iunie) 

Răzbat pînă la dv. (și vă ră
vășesc) ecourile unei explozii de 
demult.

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 iulie)

Astăzi exercitați o puternică 
atracție asupra sexului opus. E- 
vitați discuțiile despre bani!

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulie — 22 august)

Pierdeți multe astăzi, dar ceea 
ce contează rămînc in picioare: 
o nouă dragoste...

FECIOARA — COCOȘUL 
(23 august — 22 septembrie) 

Rezolvați cu succes multe pro
bleme „insolvabile" care nu țin 
de resortul dv. Recompensa în- 
tîrzie.

BALANȚA — CIINELE 
(23 septembrie — 22 octombrie) 
Nerăbdarea vă îndeamnă la 

acțiuni pripite, pe care le veți 
regreta.

SCORPION — MISTREȚ 
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Aflați întimplător de o decizie 

care vă privește, luată „peste 
capul dv“.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Viața dv. pare a lua o întor

sătură radicală, ca urmare a
unui simplu „Da!“. ' ,

PAJtINȚII și fratele anunță împlinirea unui an dc la dispa
riția iubitului lor fiu și frate

CRiȘAN DANIEL
Te vom plinge mereu. (6101)

PROGRAMUL 
TV,

MARȚI. 29 DECEMBRIE

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

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Dimineața copiilor.
11.20 Video-satelit.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Muzica pentru părinți. 
14,00 Actualități.
14,15 Muzica pentru toți.
15,00 Conviețuiri — magazin.
16,00 Actualități.
16,05 Repere transilvane.
16.35 Datini și obiceiuri populare- 
17,00 Anul sportiv 1992.
18,00 Salut, prieteni.
19,00 Studioul „E“.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Telecinemateca. 

ASTA-I TITLU! (SUA, 1932).
22.20 Cultura în lume.
22,50 Actualități.
23,05 Șlagărele anului 1992 (II).

Materialele necumandate și nepu
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morala și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse in arti
cole aparține,'1 în exclusivitate, auto
rilor.
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