
Senzațional! RACKETS-GROUP la Petroșani
Nu mai este nici nou și nici necu

noscut fenomenul rackets care nu-i 
altceva decît gangsterism, adus în 
țară de cetățeni din Ucraina sau Ru
sia. Cu adevărat nou este că a ajuns 
și la Petroșani.

Marți noaptea, la ora 23, poliția e- 
conomică din Petroșani a fost sesi
zată că în grupul de 23 turiști ucrai- 
nieni de la flotei Petroșani s-au pro
dus altercații.

Grupul de rackets era format din 
Gorbenko Fedor Federovici (33 ani), 
Mirus Viktor Ivanovici (35 ani), Ser- 
gheienko Anatoli Eveheneevici (35 
ani), Kostenko Nikolai Mihailovici 
(36 ani) și Zemenko Pavel Vasilievici 
(28 ani) și acostaseră în după-amiaza 
aceleiași zile, după ora 18, în piață, 
turiștii care vînd ce nici nu te aștepți.

I-au amenințat cerîndu-le 300 000 

lei, altfel va fi vai de capul lor. Acesta 
esle stilul de lucru al acestor grupuri 
de gangsteri care atacă numai tu
riștii conaționali, pretinzîndu-le, vio
lent și ultimativ, sub amenințări cu 
arme albe, lanțuri, bare din metal, 
considerabile sume de bani drept taxă.

Din piață altercațiile au continuat 
la Hotelul Petroșani, unde erau cu 
toții cazați. Grupul de rackets ukrai- 
nieni a blocat autocarul cu două au

tovehicule: o Lada — Sputnik și o 
dubită Juk.

Cei cinci gangsteri aduși de valul 
turismului negustoresc au fost re
ținuți preventiv pentru cercetări.

La percheziția lor s-au confiscat 
peste 300 000 lei, 802 forinți, 215 
mărci și 27 dolari.

Tiberiu SPÂTARU
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1’ vremea cind cronicarul scria 
d< e prostime, termenul nu se 
d ,'iri . e de sinsul originar, a- 
ctia de oameni simpli, deosebiți 
de >1 . ...itorii caltăniți pentru le- 
lur ite merite. De atunci cuvintul 
a Înregistrat o foarte interesantă 
evoluție astfel in.it cuvintul 
prost este perceput, nu dc azi, 
de ieri, numind, disprețuitor, 
o persoana redusă m.ntal, deci 
timpii, fie pe e*l lipsit nu numai 
dc spoiala culturii, ci chiar de 
responsabilitate pentru actele 
lui A ajuns unul din multele 
clișee, un fel de timbru aplicat 
cu dexteritate pe fruntea celor 
care nu împărtășesc crezul celor 
ce se cred posesori ai che ii fer
mecatului sipet al inteligenței, 
deșteptăciunii și Înțelepciunii.

Multe se pot măsura in lumea 
asta, dar prostia, incomensura
bilă, a rămas egală cu ea insă?i, 
fiind azvârlită, în stingă și în 
dreapta, cu senină prostie, de 
năbădăioșii profitori ai marșului 
către economia liberă. Aflam 
deunăzi că nu pc altundeva prin 
țarti. ci chiar aici, in Petroșani 
deci sub nasul nostru, sint cele 
mai felurite societăți comerciale 
conduse nu de altcineva dccit 
de persoane din consiliile de 
administrație. Prin intermedia
ri. it, adevăratul obiect al activi
tății societății se manevrează, 
cu eforturi infime, cele mai di
verse produse de la piese de 
schimb pină la computere. Este, 
intr-adevăr, un simț al omului 
de afaceri care, profitînd de 
ambiguitatea unor legi imper
fecte, aplicate tot imperfect, ori 
chiar lipsa lor, izi vede de trea
bă, tr ițind, cu superioritate, pe

Lapte de
Din această săptăminu <joi, 4 

febril -ie) preocuparea Fabricii 
de l.ipte din Petroșani se mate
rializează in aducerea In mari 
cantități de circa 1200—1500 litri 
1 iptc lichid, 600 kg brinză proas
păta, 300 kg fri.șcă de la Cluj, 
P'. baza unor relații pur corner- 
<ialc. Laptele este pieambalat 
in pungi dc polieslcr în cantita
te dc 1 kg, completînd doza 

ceilalți ca timd proști. Ceea ce 
echivalează cu o iniirmitate in
telectuală.

13a mai mult, ne aruncăm cu 
pasiune în controverse sterile 
cu privire la privatizare. De;i 
nimeni nu are o idee cit de cit 
clară despre ea, nici chiar Gu
vernul care nu mai c tot la în
ceput de mandat. In scurt timp 
se vor cere explicații, explicit 
și expres, formulate de Conven
ția Democratică. Admițind, teo
retic că privatizarea întreprin
derilor mici și mijlocii ar Începe 
peste o luna — deși evaluările 
patrimoniilor nici n-a început — 
va exista posibilitatea reală ca 
cei pricopsiți in acești doi ani 
să dețină o confortabilă poziție 
prin cumpărarea acțiunilor.

Deocamdată, însă, deși Admi
nistrația financiară este in pose
sia unor informații stupefiante, 
se așteaptă semnale de inițiativa 
parlamentară.

Și deoarece am Început, nu 
intimplător, cu citcva idei des- 
pi evoluția involutivă a unui 
cuvint, mestecat în gură ca o 
acadea, mă simt nevoit să ob
serv că evenimentele, totuși, se 
schimbă, ca și opiniile politice 
ale oamenilor, care văd, aud și 
știu cum s-a pulverizat simțul 
moral al unora și altora.

Iîatc vînt de pi imăvară, deși 
pină atunci mai sint destule zile. 
Dar va fi o primăvară a îngri
jorării, deoarece fiecare face, 
deocamdată, cît îl duce capul. Pe 
orizontală și pc verticală. Nc 
ținem de coterii parlamentare în 
timp ce lucrurile merg din rău 
in mai rău.

Tiberiu SPATARU

... Cluj
min.mă dc 2000 litii cil se mai 
livrează la ora actuala, in re
țeaua Văii Jiului, lti județul 
Hunedoara a scăzut mult produc
ția de lapte, pînă Ia 6000 litri, 
față de 10 000 litii, cît era cu 
citcva luni în urmă.

Cantitatea adusă dc la Cluj
sc livrează cu prioritate in uni
tățile proprii ale fabricii dis
puse în orașele Petroșani, Vul
can, Lupeni .și Ui hani. (D.N.)

: rc/r mineritul Văii Jiului!
La ultima conici ință de presă 

a Ministerului Industriei, dl. 
Ion Gal-Deac (secretar de stat), 
a prezentat punctul de vedere al 
executivului in problema mine
ritului. Domnia sa a apreciat ex
ploatarea hudei de Valea Jiului 
ca ncr. ntabilă, intrucit prețul 
intern ar li de 28 dulăii in vre- 
me ce prețul mondial este de 21 
dolari. In consecință, Guvernul 
va reduce drastic subvențiile, d 
la -17 la sută (cît au fost pe vre
mea guvernării Stolojan) la 1-1,1 
la sută pc tona extrasă in 1993.

Pun rea in practică a acestor 
măsuri va duce inevitabil la fa
limentul mineritului in Valea 
Jiului, la trimiteiea in șomaj a 
zeci de mii de mineri. Asind in 
vedere gravitatea situației și ur
mările imprevizibile ale unor 
astfel dc măsuri, facem ui urătoa
rele precizări :

Fără apă, 
nu se face 

piine !
Lipsurile in aprovizionarea cu 

pune din saptămina care se în
cheie s-au datorat unor cauze o- 
bicctive. Astiel, luni au' existai 
probleme cu apa la Irita și 
Petroșani, iar miercuri in zona 
dc vest. Practic, in această săp
tămină s-au fabricat numai cu 
II) tone piine mai puțin dccit 
de obicei. Ni se parc normal, fu
ră apă nu se poate tace piine, 
iar o strangulare a producției 
de numai o zi creează degringo
ladă. Totuși, Societatea „Spicul" 
s a descurcat cum a pulul șl, cu 
ajutorul unor oameni inimoși (de 
exemplu cei de la EM Petrila, 
care au curai apă cu mașina 
pompierilor pentru a sc puica 
face piine) golurile n-au fost 
al.u mante. S au adus .și patru 
mașini dc pline <1< Ia Cal in și 
Orăștic.

Una peste alta, nu fiți neliniș
tiți. Griu este, taina este, sim- 
bută și duminică sc va lucra in 
trei schimburi și siluați.’i va re
intra în normal.

1. Pentru stabilirea prețului 
real, in valuta, al tonei de huila 
de Valea Jiului trebuie folosit 
cursul real al dolarului, care se 
apropie îngrijorător de 1000 lei.

Cursul de 500 lei/dol.ir, afișat, 
dc televiziune are o valoare 
ornamcntal-propagandistă, fi
ind impracticabil. Recalculind 
astfel prețul intern al huilei se 
poale observa că el este sub pre
țul mondial.

2. Reducerea cu cca. 70 la sută 
a subvenției pe tona de huilă 
extrasa va determina o creștere 

In masivul l’aring, s-a înregistrat un grav 
victimă a (ost o studentă din anul 1 al Academici de 
fizica .și sport București, Daniela Iordache, de 20 dc ani, 
la cursul dc schi la baza sportivă. Duminică, înainte de 
neavînd program .și fiind o zi frumoasă, Daniela, pentru 
oară in Valea Jiului, s-a hotărit să faca o plimbare cu telescaunul. 
pentru a admira peisajul din împrejurimi. Din nefericire, la un 
moment dat, instalația s-a oprit, iar studenta a ramas agățată in 
scaun, sus, in aer, aproape de pilonul nr. II, deci un leva dincolo 
de cantonul de control, pe platoul unde, de regula, vintul bale 
mai napraznic. A rezistat in frig vreo jumătate de oră, după care, 
fiind .și sumar îmbrăcată, a cuprins o disperai ca și s-a hotărît 
să sora din telcscaun. Și, a sărit .

Dar. dat li
8 metri, săriți 
torul ei au \i 
după cc a fos 
jumătate de o 
așezata in akș 
inferioara a Ic 
ța, chemată pri 
tarea saleamontiștiîor). A ajuns in timp util la Spitalul municipal. 
A tost operata .și se afla in afară de orice pericol. Tinăra, origi
nară din Tirgoviște (învață gimnastica și secundar schiul) a trăit, 
așadar, o experiența dramatica în cantonamentul c[ din Parîng. 
Cît privește opririle telesi alinului cc su mai zicem ?! (I O.)

nd că distanța pina la solul înghețat era de vreo 
a a costat-o scump : o fractură dc f mur. In aju- 
îil salvamonliștii. Dar pina la alertarea acestora, 
descoperita accidentala, a mai stat in zăpada vreo 

ă. Intervenția a fost salut iră : a fost imobilizată, 
și transportata dc salvamontiști pină la 

escaunuhii dc unde a fost pialu.it.i de o ambulan- 
in stația radio (unica stație ce se m ii află in do-

stația

aberanta a prețului de desfacere 
a huilei, ceea ce va conduce la 
pierderea ben ficiorilor, la în
chiderea minelor din Valea Jiu
lui.

Cerem insistent actualilor 
guvernanți sti-.u revizuiască 
punctul de vedere. Raportul Co
misiei speciale pentru minerit 
înaintat vechiului parlament a- 
rata clar și documentat necesi
tatea continuității mineritului 
Văii Jiului, a subvenționării co
respunzătoare a acestuia. Igno
rarea acestui Raport și măsurile 
anunțate de dl secretar de stat 
Ion Gâf-Deac pot conduce la 
desființarea mineritului Văii 
Jiului. Împotriva unei asemenea 
inițiative, protestăm cu tontă 
vehemența 1

FRONTUL ȘALVARII 
NAȚIONALE Valea Jiului
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accident a cărui 
educație 

aflata 
masă, 

prima
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Citim cu plăcere ,,Călăuza", care publică fel de fel 
de năzdrăvănii: un mort a făcut o vizită la sus-numita re
dacție, o doamnă s-a dus cu scroafa la vier, un om s-a 
luptat cu un urs și a murit de frică doar după... două 
săptămîni ele. Dar cea mai mare năzdrăvănie (pe care n-o 
imputăm redacției) este interviul primarului Stoicuța. Un 
funcționar din primărie dezminte toate afirmațiile prima
rului, _____

Primarul Stoicuța e piricios și 
mincinos. Nici faraonii n-au făcut 

ce-a făcut dinsui...
Ce declară in ,,Călăuza".

• Nu am nici cea mai mică 
undă de emoție ca aș putea fi 
demis. Crecl acest lucru pentru 
că am de partea mea auevurul 
și zbaterea de zi cu z; de la în
vestitură pină.în prezent ca oa
menilor să le tac numai bine. 
.Vă argumentez concret ce am 
realizat intr-un an de cind sint 
primar aici la Petroșani, îm
preună cu consilierii și alți fac
tori de răspundere.

• Aș vi ea să amintesc Casa 
Căsătoriilor ce nu avea decît 
zidurile și acoperitul prin care 
penetra ploaia, l’rin redarea ei 
in folosință parțială am putut 
face Pomul de Crăciun pentru 
copii, s-a realizat montări, a și 
darea in folosința a podului de 
100 tone de la llurbalcni, lucra
re neexecutată de 6 ani, monta
rea a două ascensoare la blocu
rile din strada Avram kmeu nr. 
10—12 nerealizatc de pa.ru ani, 
repararea și aslaltarca străzilor 
Cuza Vodă, Eroilor, 1. Buclai De- 
leanu și zona Petroșani a dru
mului național 66 pinâ in stra
da lenăcaița Vacarcssu. Asta 
a însemnat peste 2U 000 mii me
tri patrați drjmuri, inclusiv a 
di urnului turistic spi e lelescaun, 
imbunutățirea întregului ilumi
nat public, amenajarea cimituu- 
lui eroilor, refacerea unor zone 
deteriorate ale zidului de spri
jin pentru rîul Maleia, re.uiza- 
rea parcurilor de taxim tre in 
zonele Gării, Tribunalului, ma
gazinului Jiul, Casei de cultură 
a studenților, izbutirea după 8 
ani a realizării cererilor țărani
lor din Crivadia pentru monta
rea unui telefon in' .. uan, re
pararea acup.. evului căminului 
studențesc nr. 3, demararea lu
crărilor la cantina studențească 
din Firul V.iii, luptam pentru 
introducerea gazului metan la 
folosința publică...

• Am satisfăcut pe cit a fost 
posibil cererile priv.itizaților, a 
celor dornici să-și construiască 
in mod legal garaje și alte ame
najări potrivit reglementărilor 
in vigoare. In același timp am 
manifestat fermitate Împotriva 
amplasai ii chioșcurilor și du-

ghenelor de tot felul, a construc
țiilor abuzive de garaje, liaeă nu 
aș fi procedat așa centrul I’e- 
troșaniuliii, și așa destul de mic, 
ar fi fost împinzit cu tot felul 
de construcții improvizate, la 
adăpostul cărora cei certați cu 
legea ar fi urinat poate și ziua 
in amiaza mare.

• Prostia, minciuna, incompe
tența n-au fost acceptate nicio
dată de mine. In lumina acestor 
trei deziderate am pus piciorul 
în prag de cum am intrat în 
primărie. Cei de aici nu fusese
ră obi.șnuiți cu o manieră radi
cală de lucru. Cei șase primari 
feseniști perindați înaintea mea 
lăsaseră să se deruleze totul în 
voie — de voie. Nu am "acceptat 
așa ceva și de la început am fost 
privit de personalul instituției, 
poate și de unii consilieri, cu os
tilitate. Speculînd atmosfera ten
sionată de la primărie unii fac
tori prin ziarul local au început 
să dea glas denigrărilor de tot 
felul. Ele sînt uneltirile unor 
tente nu atît politice, cît ale unor 
cetățeni dornici de îmbogățire 
.și înavuțire pe căi ilicite pe care 
jurămînlul față de respectarea 
legilor nu-mj permite să le ac
cept. Denigrările și calomniile a- 
duse nu au ținut seama de reali
zările obținute împreună cu co
laboratorii mei și a altor factori 
de răspundere din municipiu. Și 
nu a trecut decît un an de cînd 
am fost ales. Am avut și lipsuri 
și greșeli în activitate, dar tre
buie să sg țină cont de perioada 
grea pe care întreaga țară o
u-en;:!’ iz*. A compromite în
mod tendențios în fața cetățeni
lor administrația locală și pri
marul ales este un lucru - urît, 
incalificabil. In Valea Jiului mai 
mult ca oriunde administrațiile 
locale trebuiesc sprijinite .și pe 
plan local cît și de la județ de 
fac’orii de decizie. Nu am sus
ținut fixele de pășunat stabilite 
de consiliul municipal Petro
șani pentru că erau de -1 —12 ori 
mai mari decît a celor stabilite 
de alte consilii ale orașelor din 
Valea Jiului, fapt pentru care 
țăranii au preferat •.< ducă vite
le la abator.

„Adevărul este stăpinul nostru 
și nu noi stăpmii adevărului".

(NI. EMINESCU)

Nu m’-iim putut imagina ca, după trei ani 
de la revolta anticomunistă din decembrie 1939, 
este posibil să fi urcat Jn ierarhia execut.vuJui o- 
rășenesc al Petro.șaniului indolența, minciuna, 
impostura și fățărnicia. Zice I’ctru Tuțca: „Există 
fisuri în aparatul social și de stat prin care ‘e 
prelinge încet, inevitabil, impostura. Chiar in 
cele mai stiălucite cetăți".

Oare nu a fost de-ajuns că v.ați arătat ade
vărata față într-un ziar central (a se vedea co
tidianul „Adevărul" din 26 ianuarie 1993 — ar
ticolul intitulat „Scandal la Petroșani", în care 
ați lovit și calomniat dc_a valma: consilieri, 
funcționari, cetățeni, Prefectura, Justiția și Mi
nisterul Finanțelor) tacercînd în disperarea ce
lui ce se îneacă, să murdăriți pe toți cei din 
jur, crezînd că veți rămine veșnic „cu miinile 
curate" ?

Dar, să vedem; din toate cele trîmbițale de 
gura dv, inlr_un interviu voalat din .,Călăuza", 
nr. 153/1993, ce este adevărat?

• Cea mai mare realizare amintită — Casa 
căsătoriior — este făcută în vremea odiosului, 
de unul care vă seamănă și care a fost atacat 
de bătrjnul dv. prieten (cel care n-a-ncăput in 
urnă) penlru deturnare de fonduri. Atenție!

• Despre „Pomul de Crăciun" pentru copii, 
știe tot orașul ce ați realizat.

O Nu știu, dacă ziua sau noaptea, vara sau 
iarna ați ținut în spate 100 tone cît afirmați ca 
are podul de la Bărbătcni, și ce căutați dv. a- 
colo, cînd Ja Lupcnj există primar! Nu era mai 
bine să vă ocupați de podul spre Dilja Mică, 
făcut din surcele?

O Să „călătorim" spre înălțimi, „biruitori in 
zbor" și vom admira cei 20000 mii m.p. dc drumuri 
(Doamne! Ați asfaltat deci... 2 000 km de diurn?). 
Cel maj important e diurnul turistic .spre Ca
bana Rusii, pe care n-ați turnat nici m. ar 1 
mm.p. de asfalt. Vom puica admira dc pe înăl
țimi. dacă vom aștepta scara, luminile din ju
rul locuinței dv. și bezna din cartierele înveci
nate. Nu știm in c. re duminică ați fost în ci
mitirul eroilor (dc cind l-ați transformat în 
substantiv comun?) ,și cînd ați amenajat zidul 
de sprijin de pa- pîriul M«deia, penlru că cei

lată adevărul
6 primari feseniști, despre care faceți vorbire 
scrisă, l-au găsit realizat de înaintașii lor (ope
ra aparține, de fapt, maistrului Ilie Preoteasa).

• Despre parcări decît otît: „lehamite".

• Ziceți că luptați pentru introducerea gazu
lui metan — divulgați-ne și nouă secretul armei 
contra CII4.

• N-ați satisfăcut cererile privatizaților, pen
tru că dv sînteți un personaj caragialcsc.

• In privința licitațiilor pentru terenuri (în 
speță destinate construirii garajelor) n-ați rea
lizat decît una licitație publică, „după lupte 
seculare", la insistențele repetate ale consilieri
lor.
• „Fermitatea împotriva amplasării chioșcu

rilor" se referă la reușita declanșării Unor greve 
ale foamei, stopate la intei venția prefecturii 7

@ Cu ultimul răspuns ne faceți „zob* I : Spu
neți: Cine-i prost, mincinos și incompetent ? 
Cum ați ajuns să ridicați prosLia, minciuna și 
incompetența la rang de deziderate. Dacă a- 
ceste deziderate vă călăuzesc, care sînl primele 
trei vicii umane de care va feriți ? Nu cumva: 
istețimea, adevărul și competența altora, care 
vă complcxează și pe care i-ați dori îndepărtați 
(nu e un diftong și nici dicton, între ele nefiind 
nici măcar asemănarea dintre mîcărică și mîn- 
cărime).
• Nu se poate ca dv domnule primar să fi 

avut lipsuri și greșeli, căci nu nj le-ați povestit, 
de aproape un an, niciodată I

Q Compromiterea administrației publice și 
primarului, despre care vorbiți, vă aparține mon 
cher I Ajunge cu minciuna și magistralele cu- 
vîntări ! V-ați prefăcut că luați parte țăranilor, 
dar ați încălcat legea, care este mal presus de
cît o campanie post electorală neavenită.

Ce asemănare stranie cu personajul Imagina» 
al lui I.D. Sîrbu — un filozof fără sistem , șl 
memorie, un scmicetățean tolerat, un miner fără 
lampă, un minisocrate ce nu a văzut Atena... I 

Concluzii :
; 1. Sînteți pîricios !

2. Sînteți mincinos. Din tot ce v-ați lăudat că 
«iți făcut, n-ați făcut nimic ! De ce nu vă lăudați 
că tot dumneavoastră i-ați făcut și pe cei 1242 
copii nâscuți la Petroșani de cînd sînteți, din 
nefericire, primar?

Ce personaj trist ați devenit și nu vă dațî 
seama I

Un funcționar sătul de dvs.

LUNI, £ FEBRUARIE

14,00 Actualități. Meteo..
14.15 Ora de muzică.
Ij,00 Prcunivcrsitaria.
15.30 Teie.,coala.
16,00 Magazin agricol.
16.30 Portativul preferințelor mu

zicale.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba maghia

ră.
18.35 Tezaur folcloric.
19,00 Omul și cruua lui — „Cimi

tirul Vesel". Sipința.
19.30 Desene animate.
30,00, Actualități.
20,40 Spot t.
20,45 Teatru TV. OGLINDĂ.
22.20 Azi in prim pl.:n.
23,05 Actualități.
23.20 Repriza a treia.

I MARII, 9 FEBRUARIE

7,00 TVM. TeJi matinal.
10,00 TVR Iași.
ll.OO TVR Cluj.
12,00 Teatru TV. OGLINDĂ. 

(Reluare).
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora dc muzică.
16,00 Prcuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Conviețuiri-Magazin.
17,00 Actualități.
t7,03 Medicina pentru toți.
1.35 Salut prietenii (I).
1,35 Hai să-ntind<m hora mărci

41,00 Documentar TV.
18.30 Desene animate.
20,00 Actualități.

*0,40 Sport. ___

20.45 Film serial. OCOLUL PA- 
M1NTULUI IN 80 DE ZI
LE. (Anglia). Episodul 3.

21.45 Ray Charlcs în concert.
22.15 Azi in prim plan.
23,0) Actualități
23.15 Salut, prieteni! (II).

MIERCURI, 10 FEBRUARIE

7,00 TVM. Tclcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film scria). DIN VOIA

Programul TV. săptămînal
DOMNULUI. Episodul 5. 
(Reluări ).

12.50 Worldnet.
13.30 Desene animate.
11.00 Actualități. Meteo.
11,15 Ora de muzică.
II,00 Prcunivcrsitaria.
15.50 Tragerea l’ronocxpres.
16,00 Oameni de lingă noi.
16.30 Farmecul muzicii.
17,00 Actualități.
17,05 Sport-club.
18,05 Televiziunea vă ascultă!
10.35 Arhive folclorice.
19,00 Mesaje prin milenii.
10.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Tclecincmatcc.i. PRIZONIE

RUL DIN MANIIATTAN. 
(SUA, 1975).

22,25 Azi In prim pinii.
23,10 Actualități.
23,21, Simpozion.

JOI, 11 FEBRUARIE

7,OU TVM. Tclcmatinal.
10,00 TVR lași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. MIZERABI

LII. (Coproducție franco- 
italo-RDG, 1958). Partea a 
11-a.

13,30 Desene animate.
13,45 Iran — trecut, prezent și 

viitor.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora dc muzică.

15,00 Prcunivcrsitaria.
15.30 Teleșcoală.
1'6,00 JUipci'e Moldave.
16.30 Repcic transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba germană.
18,0.5 Tcle-discul muzicii popu

lare.
18.30 Glasuri din adîncuri.
19,10 Microrccital Marina Floria.
19.30 Desene animale.
20,00 Actualități.
20,40 Sport.
20,45 Film serial. DAI LAS. 

Episodul 205.
21.15 Reflecții rutiere.
22,00 Recital Christian Lafable 

(Franța).
22.15 Azi în prim plan.
23,IX) Actualități.
23.15 Confluențe.

VINERI, 12 FEBRUARIE
7.00 TVM. Telemafinal.

10,00 TVR Iași.

11.00 TVR Cluj.
J2,00 Film serial. VIRGJNIE IȘI 

FACE DE CAP! Episodul 
5. (Reluare).

13,00 Descoperirea Planetei.
13.30 Desene animate. CUPJDO.
11,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Prcunivcrsitaria.
15,25 Teleșcoală.
15,50 Tragerea Loto.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.

17,05 Gongl
17.35 l’ro Patria.
1(1,35 CIntcce populare de dra

goste.
19,00 Cultura în lume.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport,
20.45 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI 11OWARD. Episo
dul 55.

21.45 Cosi fan... tutti I
22.15 Az| în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Miss World '92.

SIMBATA, 13 FEBRUARIE
9,00 Bună dimineața... de la 

Cluj I
10,00 Actualități.
10,10 Aln-bala-portocala!
11,00 Film sci lai pentru copil. 

AVENTURII E LUI BI.ACK 
BEAUTY. Episodul 2.

11,30 Tradiție și noutate în arta 
ceramicii.

J2,00 Alfa și Omega. 
13,a0 Ora de muzică. 
14,00 Ora 25. Tranzit TV.

Din sumar : Știri. Desene 
animate (ora 14,10); Atlas. 
Al doilea război mondial. 
Film serial (ora 18,00): PO
VESTIRI CU FINAL NE-, 
AȘTEPTAT (Anglia 1986), 
Teleenciclopedia (ora 19,16). 
Actualități (ora 20,00). Film 

artistic (ora 21,10); FOC 1 
CAPTIVI LA ETăJUL 37. 
(SUA 1990). Concursul e- 
misiunii. Film serial (ora 

23,00): ELL1S 1SLAND. 
Film polițist: MIDNIGIIT 
CALLER (SUA).

DUMINICA, 14 FEBRUARIE 
9,00 Bună dimineațal

10,00 Actualități.
10.10 Ping, pong.
11,00 Film serial pentru copil.

AVENTURILE LUI BI.Af’KI 
BEAUTY (Anglia, 1972). 
Episodul 3.

11,25 Avanpremieră TV.
11.30 Viața satului.
43,00 Lumină din lumină, 
14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Video-magazin.
18.30 5 pentru un C.E.C.
19,00 Film serial. DAJ.LAS. E-, 

pisodul 206.
■20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. DIAVOLUB 

ÎNDRĂGOSTIT. (SUA I-,
TALIA, 1968). |

22.10 Duminica sportivă.
22.35 Convorbiri de duminică.
23,05 Actualități. ,
23,15 Maeștrii.

pa.ru
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BOBBY EWING
Un proces de pomină și

o mică partidă de chef
(după Agenția Ilcuter)

Fără îndoială personajele longevivului serial prezentat de 
Televiziunea română, au cucerit inimile a milioane de telespec
tatori și mai ales telespectatoare, in cea mal mare parte tineri. 
Iată de ce, vă propunem să pătrundem împreună în „viața se
cretă* a personajelor celebrului serial american. Și pentru că 
este personajul ccl mai „en vogue* vă propunem pentru azi o in
cursiune în viața lui Bobby Exving alias Patrick Duffy,

UN VIS DEVENIT
OBSESIE

Pentru liuărul șomer Patrick 
Duffy, căsătorit încă de la fra
geda virsui de 19 ani cu o fru
moasa dansatoare, visul său 
sublim avea să fie dintotdeauna... 
ilollywoodul. Drept pentru care, 
avLnd în vedere și nefericitul 
accident în urma căruia Carlyn 
frumoasa sa soție a trebuit să-și 
abandoneze cariera. Patrick de
cide să plece la Hollywood. Aici, 
pentru început nu reușește să 
devină decît... florar. Pînă in
tr-o zi cind este descoperit de 
celebra actriță Zsa-Zsa Gabor, 
cuie intervine pe lingă produ
cătorul serialului „Omul din 
Atlantis* și astfel Patrick Dulfy 
devine protagonistul celebrului 
»’ rial de televiziune „Omul din 
Atlantis*, serial care a rulat și 
pe ecranele noastre, Patrick 
Duffy devine vedetă. Este repe
de remarcat de producătorul se
rialului „Dallas". Astfel din șo
merul Patrick Duffy avea să se 
nască multimiliardarul Bobby 
Ewing. Celebritatea cere Insă 
ți sacrificii. Astfel, datorită i-

lor pentru „Dallas* Patrick își 
neglijează involuntar soția care 
se îmbolnăvește la nașterea ce
lui de-al treilea copil pe care 
este silită să-1 avorteze. Intre 
timp „gurile rele" lansează în 
presa de scandal un zvon potri
vit căruia între Bobby șl Pa- 
mela ar exista o idilă care se 
manifestă nu numai In film. Es
te momentul în care Carlyn de
cide să divorțeze, însă Patrick 
reușește să o convingă că de 
fapt „relația mea cu Victoria 
Principal este numai o colabo
rare artistică". Acesta a fost de 
fapt și motivul dispariției din 
film a lui Bobby Ewing. Apoi 
lucrurilo revin pe făgașul lor 
normal și „Dallas* continuă. .Cu 
toate acestea Patrick Duffy avea 
să declare presei: „Rolul de bă
iat bun, dar mereu tras pe sfoa
ră _de J.R. nu mi se potrivește. 
Dacă ar exista și în realitate un 
Bobby Ewing cred că l-aș îm
pușca*. Oare mai este nevoie de 
vreun alt comentariu?

Tibcriu Vl.XȚAN

Sintagma „sobru ca un judecă
tor* — o adevărată axiomă in 
Marca Britanie, cure de altfel, 
a lansat-o și a impus-o — a fost 
totuși dezmințită, e drept, fără 
voie. „Fenomenul* s-a produs in 
aceeași țară, cu prilejul unui 
proces cit poate de serios. In
culpat era medicul ginecolog 
Thomas Courtncy, acuzat că ar 
fi violat (succesiv, bănuim) pa
tru paciente, occa ce el a negat 
categoric.

Perfidul obiect care a făcut 
ca onorata Curte să uite, pen
tru moment, nobila sa misiune 
§i să-și închipuie că se află la 
o „mică partidu de chef* a fost 
o aparent banală sticlă cu vin. 
Una dintre presupusele victime

a afirmat că acuzatul, înainte 
de a comite atrocele act, a ser
vit-o cu vin dintr-o „sticlă spe
cială*. lichidul fiind amestecat 
cu „un puternio tranchilizant, 

căci, a spus ea, „avea un gust 
ciudat*. Ca „argument*, unul din 
avocații apărării a pus pe ma
sa instanței 0 „butelcuță*. pe 
care scria „Gevvurztraminer 1986*. 
„Sticla e similară ?“, a întrebat 
avocatul presupusa victimă. „Da, 
cu aceeași etichetă ciudată*. 
„Gustul e la fel?*. După multe 
ezitări și asigurări că acum so 
află în afară de orice pericol, a 
fost gustată o picătură. „Da, a- 
celași",

Atuncj avocatul a asigurat 
instanța că incrimala licoare are 
din fabricație miros și gust spe
cifice, de condiment. „Dacă do-

riți, vă rog să constatați per-, 
sonal*. Curtea a dorit. O sen
tință trebule dată, bineînțeles, 
pe baza unor dovezi sigure. Toi 
din același motiv, probabil, a 
mai dorit încă o dată. Și încă 
una. Atmosfera a început să M 
însenineze.

A apărut o altă sticlă. Pardon, 
o altă dovadă. Buna dispoziție a 
devenit generală. A vrut să gus
te dovada și un polițist. Judecă-, 
torul s-a supărat. Ce, el, polițis
tul adică, este chemat să pro
nunțe sentința? Veselie în lege 
în instanță. S-au rostit șl cîteva 
toasturi. Intre altele, și in sănă
tatea celui acuzat. Debusolaru 

în tabăra „victimelor*. In cele 
din urmă, ședința s-a amiwb.

tnensului timp acordat filmări-.

Soția mafiotului numărul unu DALE EMBARGOULUI

jur să-mi cumpăr bicicletă !
/s _____ . J-------------- -------------

VL

---- -------------------------------------------------------

Student la...
I

92 de ani

Soția Im 'loto Rima, numărul unu al Mafiei italiene, arestat 
recent la laie, mo, a fost interogată de poliția din Corleone (Si- 
cilia), unde și-a făcut reapariția după 20 de ani de clandestinitate. 
An. n.e-.t.i B ig.irelia (49 de ani) arc patru copii, t.>|l născuțl în 
clandestinitate »u car. s-a întors în natalul Corleone. Nici unul 
dintre membru familiei Riina nu are acte de identitate.
»,.i J°st asupra condițiilor in care ternu-

două
Cei patru 

ceea ce îrțscamnă că

Bagarella a fost prima femele

PUZZLE DISCO - ROCK
dintre membrii familiei Riina nu are acte de identitate, 

tul șef al Mafiei a trăit In clandestinitate timp de pes»e 
decenii, dar a refuzat să răspundă, fiind eliberată, 
copii vorbesc italiar.a fără accent sicilian, c>.< 
au fost crescuți In oartca continentală a Italiei

Fosta institutoare „Ninetta* „111I1U
expulzată din Siciila in 1970. Mariajul său cu Toto Riina a fost 
ac.‘;,n ■”t,Q)tate. în 197», dc către un preot mafiot. Don 
Agostlno CopțioIa Fratele ci. Leoluca Bagarella, este urmărit de 
din p m/nsulă d‘nl'e maflo'il cei «vii căutați de poliția

9°tlconc. 1 mitica cst8 considerat drept 
ccesorul potențial al lui Toto Riina !n fruntea organizației crl- 

dânur? l'n P' ' ' f''le '■* Vnla ‘aXuielilor inter-

CLASAMENT. 1. AII What Shc 
Wants — ACE OF BASE; 2. I 
U’ill Always Love You — WIIIT- 
NEY HOUSTON; 3. l’m Not Dead
— TURBO B; 4. More and More 

— CAPTAIN HOLLYWOOD PROi 
JF.CT; 5. Vamos A I,a Plaja — 
TNT PART ZONE; 6. Vcnus Des 
Abribus — PATRICIA KAAS ; 
7. End Of The Road — BOYZ 
11 MEN; 8. Murphys Mcgamix
— 2 UNL1M1TED; 9. Johnny 
Wanna Llve — SANDRA; 10. 
Get On Pouh — EXCLUSIVE 
SYSTEM.

ȘTiRl, INFORMAȚII. • Grupul 
Du d din Petroșani (Virgil Stra- 
tulat, Dorin S .mărtcan) pregă
tește materialul pentru o viitoa
re casetă disco-country, ir u- 
latâ ..începuturi'1. Așteptăm di
fuzarea la radio. (Gcnu TUȚl)

In vîrstă de 92 de ani, Bernave 
Avanghelista nu are nîmîc îm
potrivă dacă ceilalți colegi ti 
numesc „un student nu prea tîs 
năr“, dar în ruptul capului nt» 
acceptă să fie declarat „cel maf 
bătrln student". „Am doar 02 
de ani", declară eL 4<

Bernave s-a născut Ia Valerw1 
cia, unde continuă să trăiască 
și în prezent, freovcntind cursu-t 
rile Universității de artă din lo
calitate. Pină la pensionare, a 
fost strungar într-un mio atelier. 
Veniturile nu l-au permis tA 
studieze, dar pictura a repre-r 
zentat pentru el, încă din copi
lărie, o mare atracție. Și BbiX 
la 70 de ani a reușit să se do, ■ 
dicp visului său de-o viață.

Fiind conștient de necesitatea' 
completării golurilor existente la | 
pregătirea sa, Bernave s-a InscriM ’ 
la Universitate, fiind acum in 
anul IV. Profesorii au numai cu- ' 
vinte de laudă la adresa M | 
Bernave este considerat un late 
lent, un student ascultător, cu 
cea mai bună frecvență. Pen
tru merite deosebite, Bernave a ' 
fost distins, cu prilejul sărbăto-1 
rilor de Crăciun, cu premiul C-l 
niversității, acordat în mod tra-i 
dițional celui mai dotat student»!

I.

Ar putea exista

Știți să juca Li 
ȘAH?

Vă prepurx m un Joc logic. Pro
blemă care *e adresează șahiști
lor ți nu numai. Pornind din 
punctul „A* trebuie să ajung, ți 
în punctul „B“, trecînd prin 
toate cele 61 de pătrățele ale 
tablei noastre de țnh, fără a 
trece de două ori prin aceeași 
căsuță și fără a intersecta linia. 
Aveți voie să folosiți numai miș
carea „turnului". A licft numai 
pe verticală și orizontală. Nu in 
diagonală 1 Vă dorim succes. So
luții sini mai multe ți, în nu
mărul viitor, vă vom ofei i una 
dintre ele.

a

i

•.

A «4 1 I

„Gena divorțului” ?
(după Associatcd Prcss)

Oamenii ar putea divorța, îndeobște, din cauza genelor! 
cele de la ochi, ci genele care compun organismul uman șl 
ar putea avea o importantă influență asupra personalității indivi
dului, bărbat sau femeie. Două studii efectuate separat de echipe 
dc c cetătorl americani de la Universitatea din Minncsota și» 
respectiv, din Vlrginla, nu condus la rezultate relativ similare.

Desigur, nu atras c! atenția Intr-o conferință de presă desfă
șurată la Ncw York, nu Sq poate vorbi despre „o genă a divorțu
lui", ci despre o anumită influență asupra comportamentului fi 
personalității care, la rîndul el, intră în conexiune cu cea deter
minată de diverși factori dc mediu: educaționali, culturali ctc. 
Oricum, s-ar părea însă că două persoane — un bărbat și o 
femeie — rr putea fi incompatibili pentru o cusătorie reușită încă 
dc la nașterea lor.

Asemenea studii — realizate pe grupuri dc gemeni univlteîinl 
(provenlți din aceeași celulă) ți, respectiv, bivitelini (provenind 
ă.n celule separate) — sini deocamdată numai la început

Se atrage Insă atenția că — ți ta eventualitatea în care oa
menii de știință ar ajunge să înțeleagă mai bine cauzele unul di
vorț — din punct dc vedere al „amprentei genetice personale" a 
Individului, nu poate fi vorba în nici un caz dc folosirea unor in
formații utile pentru a preveni o posibilă destrămare a căsniciei. 
Deci, „riscul* rămîne In continuare să nl-1 nsumăm singuri.

Mu 
care

■

t
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ANIVERSARI

CU OCAZIA aniversării a 38 de ani de căsnicie Ioniko, fami
liile Kiss și I’irlca, urează dragilor lor Ludovic .și Elena Brezan 
un călduros „La mulți ani !“, fericire .și sănătate. (580)

PENTRU Morar Ștefan la aniversarea zilei de naștere, toate 
florile din lume, multă sanâlate. fericire și „La mulți ani Ci
neva care te iubește. (743)

PENTRU Brescan Leonte Cătălin, la împlinirea minunatei 
virste de 20 ani „La mulți ani !“, toate florile însoțite de dragostea 
noastră. Părinții, surorile și frații. (744)

CU OCAZIA zilei de naștere, cu toată dragostea, un sincer 
„La mulți ani !“ de la Irina pentru Dragoș Păsculete. (751)

DIVERSE
SOCIETATEA Comercială BMV-LUX Petroșani anunță con

curs, in data de 10 februarie 1993. ora 10, pentru ocuparea urmă
toarelor posturi: vinzători, ospătari, șofer, operator înregistrări 
studio audio-video, muncitori necalificați.

Regia Autonomă a Huilei 
din România

cu sediul în Petroșani, str. Timișoarei nr. 2, telefon 541460; 
511161; 512270 int. 162, 410,

ANUNȚA
In vederea contractării execuției unor lucrări de re

parații la blocul nr. 13 din str. Venus Petroșani, pune la 
dispoziția antreprenorilor de construcții interesați, înce- 
pind cu data de 4 februarie 1993, documentația tehnică 
necesară.

Depunerea ofertelor se va face de către antreprenori, 
pină in data de 15 februarie a.c., la sediul regiei — Direc
ția lucrări investiții, în condițiile precizate în documenta
ție.

Selectarea ofertelor și contractarea lucrărilor se va 
fata în data de 22 februarie 1993-

Exploatarea minieră Dîlja 
Petroșani

str. Cărbunelui nr. 20,
OIIG AN 1ZEA ZA CONC URS 
pentru ocuparea postului de

D GESTIONAR
Concursul va avea loc în data de 22 februarie 1993, 

la sediul unității. Condițiile de participare la concurs, 
precum și încadrarea, sînt cele prevăzute de legislația in 
»igoare.

PURTASE COMEI SRI
vă oferă din stoc produse fabricate integral in :

JAPONIA, ANGLIA și GERMANIA

■ calculatoare COMRACE 386 și 486 
in orice configurație

■ plăci VGA, UO, I AX, MODEM ctc.
■ imprimante CITIZEN, PANASONIC, FU JITSU
■ sisteme de rețea LANtasatic și NOVELL
■ centrale telefonice și telefoane de secretariat 

PANASONIC
■ copiatoare SHARP, CANON
■ PROGRAME SOIT CIEL (contabilitate, gestiune, 

salarii)

Fiabilitate maximă și prețuri PETROȘANI,
care desfid orice concurență Avram lăncii 12

GARANȚIE 12, 18 LUNI Tel. 093/515201 Fax 093 515302
(736)

Înscrierile la Bar-Jiul, pină la data concursului. (734)
CEDEZ spațiu comercial. Relații telefon 545671, Petroșani. (733)

VIN ZĂRI
SOCIETATEA Comercială Ardelean SRL, 1N COLABORARE 

CU Societatea Comercială Presto-Torente vinde: detergenți, hîrtie 
igienică, mase plastice, săpunuri, mături, chibrituri, confecții și 
jucăm. înscrieri pentru frigidere, mașini de spălat, televizoare 
alb-negru .și color, congelatoare. Telefon 545905, 542018. Adresa 
firmei : 22 Decembrie, nr. 2 (fost magazin Parîngul) Petroșani. (756)

V1ND pian Cramer cu coadă mijlocie. Informații telefon 
543866 seara. (737)

V1ND camion 6,5 tone, motor Saviem. Telefon 545544, după 
ora 15. (669)

V1ND ungent mobilă, casă cu grădină și curte, în Petroșani, 
Enăchiță Văcărescu, 1 (lingă Biserica ungurească). (681)

V1ND Fiat 850, stare bună, piese schimb, Petrila, str. Cărbu
nelui, 5A. (732)

V1ND televizor color Philips, Petroșani, Gh. Barițiu, 22. Te
lefon 545826. (742)

V1ND apartament 3 camere Petroșani, Dimitrov. Preț nego
ciabil. Telefon 542251. (741)

ÎNCHIRIERI
DAU 6U chirie garsonieră, zona Dacia, Petroșani. Relații 

telefon 560634, Lupeni. (718)
OFERTE SERVICIU

CAUT femeie îngrijire copil, un an. Petroșani, General Dra- 
galina, (Ilie Pintilie), bloc 10 A/37. (724)

SOCIETATEA Comercială Burlec Nistor SNG Vulcan anga
jează două barmane din Vulcan. Relații Valea Ungurului, nr. 2. 
(729)

DECESE

FAMILIA profund îndurerată anunță dispariția prematură 
după o grea suferință a celui care a fost un bun soț si tată 

MAIOGA IOAN (NELU)
Inmormintarca azi, sîmbătă, ora 14, Lupeni, Tudor Vladimi- 

rescu, II.3. (755)

TATAL, frații șl verișorii depling cu durere decesul iubitu
lui lor

MAIOGA IOAN
Nu-1 vom uita niciodată. (755)

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

SOARE ION
Inmormintarca are loc duminică, ora 11. Cortegiul funerar 

pleacă de la domiciliul din Petroșani, str. Unirii. (757)

FIUL, fiica, nora, ginerele și nepoții anunță cu profundă du
rere incelarca din viață a iubitului lor tată, socru și bunic 

SOARE ION
Odihnească in pace! (757)

COLECTIVUL secției de proiectare din cadrul SC UMIROM 
SA împărtășește durerea domnului Aurel Soare, pricinuită de de
cesul iubitului său lală, și transmite condoleanțe familiei îndo- 
liate. (758)

i4D£0SCOP
VĂRSĂTOR — TIGRU

Astăzi, trebuie să vă mobilizați 
exemplar pentru a face față unui 
val uriaș de „simpatie".

PEȘTI — IEPURB
Rupere de nori în zona în 

care sălă.șluiți. Fuga-i rușinoasă..,

BERBEC — DRAGON
Sămînța pe care-o puneți „în 

joc“ nimerește pe un teren fertil,

TAUR — ȘARPB
Găutați să scăpați de banti 

pe care-i aveți „în plus", înain
te de lăsarea întunericului.

GEMENI — CAL
Două capete judecă mai bine, 

dar diferit. „Direcția" va avea do 
suferit.

RAO — OAIB
Ceva vă pătrunde pină la oa-, 

se ; dacă nu e frig, e bai...

LEU — MAIMUȚA
E absolut necesar să faceți dv 

primul pas, dacă doriți mărturi
siri complete.

FECIOARA — COCOȘUL

Nu uitați că punctul dv do
vedere e doar un punct...

BALANȚA — CIINELB
Rcfugiați-vă în lumea visului 

— pentru a vă proteja nervii I
SCORPION — MISTREȚ

Se anunță o zi „lungă". Nu vă 
epuizați energia la prima . oră, 
chiar dacă persoana „merită",

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Activitățile intelectuale sînt 

bine aspcctate. Dcdicați-vă stu
diului !

CAPRICORN — BOU
Scîntcia dv incendiază casa * 

și nu sînleți scutit(ă) de arsură.

_________________________ COMEMORĂRI________________________
FAMILIA îndurerată și înlăcrimată anunță, cu mare tristețe, 

Împlinirea a 6 luni de la dispariția fulgerătoare a celui care a fost 
un deosebit soț, tată și bunic

dr. ION1ȚA DUMITRU
Nu-1 vom uita niciodată. (727)

ASl’AZI se împlinesc 3 ani de la decesul scumpei noastre 
soră și cumnată

prof. SILVIA MORARU (STINGĂ)
UN PIOS omagiu îi aduc Olimpia, Rclu, împreună cu familia 

Stanclu. (738)

SOȚIA Minerva, fiul Marinei, nora Lucica și nepoțica Iulia 
amintesc, cu aceeași durere, că s-au scurs 5, ani de cind iubitul 
lor soț, tata, socru și bunic

POPIAN IOAN
i-a părăsit pentru totdeauna. Amintire veșnică. (740)

SOȚIA, copiii și nepoții amintesc celor cunoscuți împlinirea 
a 6 luni de la decesul celui care a fost 

prof. GRIȚUNIC IOAN
Amintirea lui va răminc veșnic în inimile noastre. (746)

FIICA Ștcfania, ginerele Mircca și nepotul Daniel amintesc 
cil durere în suflet că s-au împlinit 6 săptămini de cind nu mai 
este printre noi

POENAR N1COLAE
un foarte bun tată, socru și bunic.

Nu te vom uita niciodată.
Dumnezeu sti-1 ierte și să-l odihnească în pace I (754)

FAMILIILE Az.nnfirci și Dranga anunță cu adincă durere 
împlinirea a li săptămini de la dispariția celui care a fost 

BARITON NECULAI—DANIEL
li vom păstra o vie amintire. (752)

FAMILIILE Rus și Irinila anunța cu aceeași durere împlini
rea a 6 săptămini rle ia dispariția celui care a fost

BARITON NECULAI —DANIEL
11 v<>m p..slra o vie amintire. (753)

1
Programul TV

SIMBATA, G IEBRUARIL

9,00 Bună dimineața... de la
Iașii

10,00 Actualități.
10,10 Bp da, ba nu !
11,00 Film serial pentru copii.

SAM. (SUA). Ultimul epi
sod.

11,30 Tradiții... păstrate in șeză
tori.

12,00 Alfa și Omega.
13,00 Opere oferite de Fundația

,.Brambach“.
14,00 Tranzit TV.

Din sumar; Știri. Desene 
animate (ora 14,15): DON 

COYOTE ȘI SANCHO PAN
DA Atlas. Rugby (ora 16,00):

Franța — Scoția. 'Al doilea 
război mondial (ora 17,30)..
Film serial (ora 18,00): PO

VESTIRI CU FINAL NEAȘ
TEPTAT (Anglia, 1936).
Tclecnciclopcdia (ora 19,15):
Actualități (ora 20,n0). Film 

artistic (ora 21,00): 1N UM
BRA VISELOR. (Australia, 

1989).. Film serial (ora 
23,00): TRANDAFIRII SIN’D
PENTRU CEI BOGAȚI
(SUA, 1987). Știri
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