
BUTELII DELOC, BENZINĂ IOC. CE MAI URMEAZĂ ?
Cant ce gătim ne-am lămurit. Ce gă

sești. Problema e pe ce gătești. Cei cu 
sobe nu se prea pling de asta. In schimb, 
posesorii de aragaze au de ce să-și facă 
probleme, pentru că, în chestiunea bu
teliilor, situația nu-i deloc așa cum ar fi 
de dorit. Gei mai bine o cunoaște dom
nul Miha» Bogar, șeful depozitului PECO 
.Vulcan. Să-l lăsăm, așadar, să-și expună 
punctul de vedere. „De la 28—30 mii cit 
era, lunar, cota de butelii în august, sep
tembrie și octombrie — luni de vîrf —- 
în 1989, s-a ajuns la o cotă de 17—19 mii 
butelii pentru aceleași luni în anul cu
rent. Deși scăzută din start, nici această 
cotă n-a fost livrată de către stațiile de 
îmbuteliere din Pitești și Timișoara, ceea 
ce a agravat criza de butelii. In acest 
mod s-a ajuns ca, în momentul de față, 
schimbul unei butelii să se facă la 30— 
35 de zile de la data depunerii ei la cen
trele de schimbare din orașe, pe august, 
cota de 18 mij ar urma să fie livrată în 
felul următor : 10 mii de butelii de la 
Timișoara și opt mij de la Craiova. Ur
mare a acestei situații, datorate nelivră- 
rii buteliilor in iunie si iulie, primăria 
municipiului și Lina minerilor au purtat 
discuții cu furnizorii, rezultînd că stați

ile de îmbuteliere Pitești și Timișoara 
n-au putut onora cota din cauza lipsei 
de butelii goale. S-a hotărît, deci, să se 
colecteze goalele din centrele de schimb 
(500 de butelii din fiecare oraș) de către 
depozitul PECO, pentru a fi expediate 
stației de îmbuteliere din Timișoara. Lu
cru ce, trebuie spus, determină o pier
dere de 15 lei per butelie. Deci, lucrăm 
fără beneficiu. Totuși,' datorită situației 
critice, respectiv criza de butelii pline, o 
facem și pe asta. Curios, după colectarea 
buteliilor goale și expedierea lor spre 
stația Timișoara, se modifică peste noap
te și cota de butelii a Văii Jiului la stația 
din Timișoara. De la 10 000 la 6 000, ur- 
mind ca 4 000 să fie transferate stației 
din Pitești. Chestia asta a determinat 
alte greutăți în livrare. în fine, după 
discuții purtate cu Ministerul Petrochi
miei, s-a promis că se vor face eforturi 
ca și cele 4 00o de butelii trimise la Ti
mișoara să fie, totuși, umplute și expe
diate aici pînă în 20—21 august. Dar 
chiar și după recepționarea și livrarea 
către populație a cantității menționate, 
situația nu va fi mai roză.

Și acum, cum stăm cu benzina. în lu
nile de vîrf — iulie, august, septembrie 

—, cota de benzină ar fi de 400 tone lu
nar. Asta e, de fapt, cererea. în iunie, 
din 400 tone, s-au vîndut 380 de tone. 
Zvonul scumpirii benzinei a determinat 
dereglări în sistemul de livrare, ajungîn- 
du-se la o medie de 120—14o litri de 
benzină pe Un autoturism, la o singură 
livrare. Motiv ce a determinat epuizarea 
benzinei la stațiile PECO și nemulțumiri 
justificate din partea clienților. 
S-a ajuns, astfel, la metode extre
me din partea acestora de a-și manifesta 
nemulțumirea. Cum au fost cele din 
săptămîna trecută. Trebuie spus, și eu 
insist să se înțeleagă că, atunci cînd e- 
xistă benzină în depozit, livrarea va fi 
ritmică, noi nepermițîndu-ne să stocăm 
benzina în depozit pentru a crea nemul
țumiri. în august, cota de benzină este 
tot de 400 de tone. Pînă în 9 august au 
intrat în depozit 70 de tone. în 13—14 
august urinează să sosească un alt vagon 
de 40 de tone. După vînzările actuale, 
benzina asta va ajunge cam pentru 16 
ore do livrare continuă la stațiile Livc- 

zenj și Vulcan. E bine că mă întrebați 
cum de apar sincopele în aprovizionarea
cu benzină. Ele se datorează unei situa

ții mai delicate în. acest domeniu, exis
tente în toată țara. Deci, la nivel națio
nal. Purtînd discuții cu unii cumpărători 
despre alții care au cumpărat benzină în 
cantități industriale, primăria municipiu
lui Petroșani și cea a orașului Vulcan au 
hotărît livrarea către populație, pentru 
fiecare autoturism, a 60 de litri. Asta nu 
în-eamnă că benzina este raționalizată, ci 
că oricine poate cumpăra cit dorește dacă 
stă de mai multe ori la rînd".

Aceasta este situația reală a buteliilor 
și carburanților auto, expusă de domnul 
șef al depozitului PECO din Vulcan. Dacă 
o fi mai bine (ceea ce nu prea cred) sau 
mai rău (posibil), ne pot răspunde doar 
domnii tehnocrați din fotoliile ministeri
ale. Deocamdată se vede că nu prea au 
chef să o facă. Dau din colț în colț. Dar 
cînd s-or termina și astea ?

Glieoiglic OLTEXNU

P.S. Ieri dimineață, vînzătoarca de Ia 
stația PECO din Vulcan a fost informată, 
prin telefon, că vagonul de benzină va 
intra în depozit ioj sau vineri. Și, în 
acest timp, cozile la cele două stații 
PECO cresc. Cresc și se măresc.

SE POATE ȘI ALTFEL...
Vdlea Jiului în public dții centrale

Bilete de odihnă si tratament9

De la Liga sindicatelor miniere 
libere „Valea .Jiului", doamna 
Daniela Geapana, responsabil cu 
probleme de turism, ne infor
mează că Liga sindicatelor mi
niere oferă la prețuri avanta
joase, bilete de odihnă în sta

țiunea Eforie Nord și bilele de 
odihnă și tratament în stațiunea 
Felix, pentru toată perioada es
tivala ce urmează în acest an. 
Cei interesați sg pot adresa la 
sediul Ligii sindicatelor miniere, 
in clădirea Cască de cultură difl 
Petroșani.

Fenomen misterios
Iutii a fost o lumina, apărută din senin, din întuneric. Apoi 

luminile s-au înmulțit, s-au ridicat deasupra văii acoperită cu 
ceață. Tabloul semăna cu im oraș văzut noaptea de pe o mare 
înălțime. Ceea ce a fost de-a dreptul halucinant abia a urmat: 
luminile s-au ordonat în cerc, apoi in dreptunghi, formînd pă
trățele, iar, în final, s-au ahnial in paralel, după care au dis
părut. fără zgomot, așa cum au și apărut, inălțîndu-se.

Fenomenul neobișnuit a fost urmărit, timp de circa 15 minu
te. de pe curmătura Bucurii, inti-una din nopțile trecute. Un ve
ritabil „spectacol" luminos, „desfășurat" peste Valea Rea Ia care 
a fost martor un grup c|e șapte persoane — doi salvamontiști din 
Lupeni și cinci turiști, care se deplasau în jurul orei 11 seara, 
de la cabana Pietrele spre tabăra Salvamont de la lacul Bucura. 
Spectacolul i-a uluit pe toți. C'c am văzut, de fapt ? Deocamdată, 
pentru toți, spectacolul de lumini a rămas un mister. Ceea ce e 
sigur, și o confirmă fiecare, nu a fost o halucinație. Dar vom 
reveni cu amănunte. (I.D.).

Am fost obișnuiți, timp de peste un an. alurui c’md se 
O.-up.-u du mineri, d1’ Jiu.ui. pubii iții e ccnh de din pre- i
no, a libera, nu pu'eau sa nu lolose.i a tonul contestatul-, să 
nu blameze. Peni: u mul'c pubhcații. Vu.'-.i Jiului, minerii ni 
ei o pomeniți decit — n* -'<*t in strmsă 1' gT.ura cu ienome- 
nm 13 —15 iunie 1 0 din l ' ița Lni vcrsituțn. S-.i u-tat paria de
r.'"i , i imn ritului, d-' ai 1 1!V7, de marile un ’rcuri prin
care -i trei'U m.nwL in Uiți anii existent. ’i sale, dg munca 
g.ca $i pe i ui'a' ,l n ••uî-i m, de duiili'i i Vieții de fnincri. 
Da'- i‘'c a t a'i : is> ■ un- a in emn.it intot.ă-:un,i ceia p-nhu 
mm.-r.i \ aii Jiiitui ad c nom, i in C'-.-a ce pi.v;--'.. tratarea mi
ngii , ui Van .laicii in publu iții contrat.’. $i i ită citeva exemple

tului V.ei Jiului, a vi'-jii șj p-. i- 
liol'ui. ••! ni ni': ulm. () paianiie a 
a'.-t-si i au’ nticitați e ■<; chiar 
autorul S"i aiului — L in.it i I - 
nul și d>'pul;|lul njttiii in forul 
' pi .1 t'iv al țarii — Valiriu H i- 
t •'

„Nil M \1 1 R V.1 1 i in Mu
NEItl" un f. Vmo . c i i.ti

■; ! ui i i- i l i iu. 1" ii i .'1
S do s. ’I1' î: ăllt 1 ■il'.ii’ ■ ■ UI

,.Tolii«i iui?:1 i. a". Din- f-l* Vft-
l<; i 1 t VI 1.' • rai i j de 'iin-’o-
t-ir. i 1' r<llt < I.J.ila, 11 U J ron-
s' i • ui O i nli. a » ! a
1 -toi'll'i Ș' problem.it" ii nun- -

IX XLI SERIAL: „1077: II.IE 
VEKDLT, OS1A11C IN LOC LE 

li i c i \i șr.sc u" publică ii- 
La incrplltul ace tei luni și pro
hibii nu mliinpl.ilor, mtabanal 
„Dililii't ața". Scii dill pi'-zm’.i, 

U .a elini se poale deduce și din 
ti'til, evenimentele li lianți din 
3—5 auitm.t l'J77 din Lup ni, res

pectiv, gr.-v.i nunei ilor V.ui Jiu

lui — curajoasa lor icvoltă îm- 

poliiVii opt alinii și deniagogi i 

lolahlai i-.iimlili comune-’. urni, 

hnd la poaitn II a minei l.-ipcui 

<li< I i|oi ui rnitolios care pnșea pe 

alun" i țanțoș plin ruaiile iiiap' 

ale lumii. Seri iliit d<'-4Tii- pg b iza 

unoi inailuiil do: unica tare și 

oi ale desfășurai ca grevei, pro
tagoniștii ci.

UN IN I EJîESANT GRUPAJ 
DE SPRE C XRBl NI. a .ir-erat re
cent și cotiili inul „Azi". Spre 
ileosebiie de serialele mai s'is 
pie/cnlale, do <i-.la data nu e 
\orba de Istorie, ci de probii - 
mutica „la z>" a minei iliilm Vini 
Jiului: piodneți i de carlmm , di
namica ei, ini Insiv < aiizelc care 
determina aceasta dinamica. „In 
nuna se olilesc indaiini", «0
l.i -.lila din minele •<.aluiti-", 
„l.r g, i minei in canină ia și d î" 
— iul i lillui ile din gi iip.ijul pil 
Lila i.slic.

1 n f mc, in a: i;l iși minim-, lin 
8 august al cot ii 1,anului „Ad", 

un arlirol ciitic: „UN HOTEL SE 
'l'R.XNSFORM X IN MIN XI" E le 
vorba de soarta hotelului Petro
șani. Din parale, se paie că ar
ticolul cu pricina e.lc r.mioitor, 
dale!" pioveiiind do la sursa" 
și n.-fimd lonlorme < ii real lalea.

I. ItR \G \N
• J

problem.it
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BIRUIT-AU GÎNDUL...
Miron Costin, pină la apariția 

lui Dimitrle Cantemir, a fost 
cea mai marcantă personalitate 
a culturii secolului ai XVII-lea. 
reprezentant de frunte a) uma
nismului românesc, om politic, 
dip'omat. istoric, scriitor, pa
triot.

Opera 1'1 cuprinde lucrări in 
limba română și limba polonă.

D,n prima Categorie fac parlc 
„Letopisețul Țării Moldovei", „De 
neamul moldovenilor1 și „Viața 
lumii“, poem filozofic în versuri 
pe tema trecerii timpului și a 
soartei schimbătoare, in intro
ducerea răreia definește cîteva 
noțiuni fundamentale ale versi
ficației și arată că a scris în 
versuri ca să dovedească „că 
p-.ate și în limba noastră să fie 
acest fe] de scrisoare ce să chin
ină stihuri".

Cele îr» limba polonă sînt „Cro
nica țărilor Moldovei și Munte
niei" și „Istoria in versuri, poeme 
de -ore Moldo’’,-, ș) Țara Româ
nească".

Letopisețul car: conțin â ura
nica fui Grigor-? Ur’che prezin- 
ț i evenimentele 'Jinirf anii 1599 
<1 In /.ron-Vciti și 1661, la Da. 
bi-â-Vedii, fiind o înlănțuire de 
s'-.-v.nțe reraftve ce a-j In cen
tru figuri istorice. Arta portre- 
t di:!, descrierea, nniațiunea. fi 
f'orile dc s ii *înr argumentele 
principale ce evi Jențiază valoa- 
r iicrară a „letopisețului", in- 
s+miată sumă de inspirație pen- 
t’u s-riitorii de mai tîrziij

„De ncair.u] moldovenilor" ost? 
o Ucrare cu caracter puternic, 
v - să pentru a suplini „lipsa tic 
șl nța începutului ac ci (ă. " 

Cum prinde poliția borfașii
ARESTAT DUPĂ NEGI 24 DE ORE

DECIZIA N R. 1542|1991 
privind stabilirea locurilor de afișaj, taxa de afișaj, 

precum și sancțiunile privind îXcâlcarea acestor norma
' Primăria municipiului Petroșani :

Aviiul ip vedere dispozițiile Deciziei nr. 98/ 
1991 a Prefecturii județului Hunedoara prin 
care »c dispune stabilirea locurilor de afișaj in 
municipiul Petroșani, g laxelor dc afișaj, pre
cum ți sancțiunile contravenționale ce se pot 
aplica pentru ncrc»pectarea acestor norme:

In temeiul dispozițiilor art. 3 ți 9 din Legea 
nr. 5/1990 privind administrarea județelor, inu» 
ni< ipiilor, orașelor ți comunelor piuă i.ț orga- 
nixaii a de atcgi ri locale,

D I < IDE:

ARI 1. Stabil' .te Io. unic de afișaj, iu rnu- 
|.i< ii>iUl l’i (roșanl după cum Uinie.i/ă;

1. Zona 1'1'IR ;
2. Pod M ilr ia )
:l S o da generală nr 1. Sediul vei Iii j
4. I i.Ț.i agrojlimcntai â ;

5. Intrarea str. Independenței ;
li. Cinematograf Dacia.
ART 2. Organizarea și întreținerea locurilor 

dc afișaj revine serviciului urbanism ți asoci
ații dc locatari din cadrul Primăriei munici
piului Petroșani.

ART. 3, Taxa <]c afiș.ij este dc 8(1 lei/tnp/zi, 
indiferent dc tipu] de activitate.

ART. 4. încasarea laxelor se va face prin 
intermediul Serviciului urbanism și asociații 

de locatari prin depuneri la CEG i|( contul 
Primării i municipiului Petroșani.

ART. 5, Afișarea fără achitarea laxelor afe
rente sau în alte locuri, decit cele .stabilite in 
prezenta decizie constituie contravenției si sc 
sancționează cu amendă intre 500—1 00<) lei.

ART. 6. Constatarea contravențiilor ți aplica
rea sancțiunilor se fac potrivit I t gii nr. 12/ 
19G8.

în autoservirea nr. .'8 dfn Vulcan a pătruns, 
> m se spiAie, ziua in amiaza mare. Mm pre
cis duminică, I august, în jurul orei 16. Cind 
oamenii »e trăseseră la iaiLă verde, iar for. 
țele polițieneș.i erau concentrate la locul de 
agrement al orașului. A in ărcat patru saci cu 
ț gări, băuturi fine, răcoritoare și dulciuri, toate 
din import. I-a pus Ja dos și, după zece scara, 
s-n întors, i-a luat și ascuns în'.r-un coteț de 
fință preparațic...

Luni era Inti-o g irsonleră. In compania unei 
Tete. N-a prea avuț parte de distracție, pentru 
ca : "Va ii luase urma. Plutonierul major Ma
tei Pompiliu și colegul său, sergentul major 
L'« :n Olariu, au ajuns la ușa garsonierei pe 
la rr> ezul nopții. Lăsaseră in fața blocului doi 
sold..ți. Pentru orico eventualitate, Tocmai se 
pregăteau să ba ă la ușă clnd, de dincolo, i-8 
auzit: „Mă duc să mai aduc ceva citrice și de 
băut". Ușa "-a deschis și cej urmărit a dat nas 
fn nas cu polițiștii. Aceștia au sărit peste mo
bilierul cu care fusese baricadată ușa șl l-au 
umflat. Pe noptieră era prerătlt un cuțit. In
fractorul a cerut să-i fie perm’s să meargă la 
bale. N’u l-a ținut schema. Acolo mai ovea un 
ruțit

Ca poliție, Pc-aschivu Gheorghe l-a mărturl- 
Mit polițistului că, „daca băteai Ja ușă, săream

pe geam și, dacă prindeam cuțitul. foloseam". 
I-a 23 dc ani ai săi. P.iraschivu a mai fo<t con
damnat. P ntru furt hi avutul particular. A 
scăpat de decretul din ianuarie 1990, rămînin- 
du-i dc executat doi ani și zece Juni. Era cău
tat de poliție și pentru participarea ]a spar
gerea clubului muncitoresc din Vulcan, de unde 
— cu alți doi — a „volatilizat" aparatură în 
Tmoare dc peste 80 000 lei. După hold-up ul a- 
cest, a fost mai mult plecat. Prin Maramureș, 
Constanța, Dolj. La Vulcan vcnca pentru o Zi- 
două. După care dispărea din nou. Cînd „cole
gii" cp care operase la club au fost prinși, el 
a reușit să lugă, dindu.și drumul pe o fringhie 
de la ctijuj al treilea, furtul pentru care a fost 
închis s-a petrecut la etajul «i optulca al unui 
bloc turn. Și acojo se folosise de o fringhie.

După aventura asta v.a ajunge de unde a 
plecat în ianuarie anul trecut. Și încă- un amă
nunt furnizjt dc domnul plutonier major Pom
piliu M del, care, toț timpul, a fost pe urmele 
sale : a Ut tatu], Parascliivu Marin, cît și fratele 
său, Parascliivu Ion, sint ja pușcărie, Condam- 
n dl pcntrtj furt. O familie unită la,., rele.

Gheorghe OLTEANIJ

>i pentru a combate „ocările" și 
„basmele" scornite de interpola- 
torii cronicii lui Gr. Ureche și 
să înfiereze teoriile false ale u- 
nor istorici ca Aereas Sylvius și 
lanc Zamovschii privitoare la 
e'.nogencza românească. Iată cit 
de veche este lupta românilor 
adevărați cu falsificatorii și de
nigratorii isto iei poporului ro
mân l

Dominanta scrisului lui Miron 
Costin o constituie umanismul 
exprimat prin valoarea educa
tivă acordată istoriei („letopise-
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1.1'1 MIRON COSTIN

țele nu sîn» numai să le citeas
că omul, să știe ce au fost In 
vremuri trecute, ci mai mult să 
fie de învățătură ce este bine 
și ce este rău ț> de ce să se fe
rească...") prin evidențierea ori
ginii romane, a unității poporu
lui român, a latinității limbii 
române ( toțf un neam și oda
tă dcscălecați, sîntu..." ; „semin
ția oare trăiește oină acum In 
Moldova și în Tara Româneas
că și cît norod este în Ardea] cu 
acest njime: român' , „graiul de 
casă al ardelenilor mai mult are 
in sine în ămnarea graiului ro
mânesc și latinesc") și mai ales 
prin raidul patriotism: „să nu 
dăm locul, că pămîntui acesta 
este frămîntat cu sîngoie moșilor 
și strămoșilor noștri". Aceea i 
dragoste d'1 patrie, picJnm și prof. Alin Ca AII XTE tXI’

răspunderea față de cu’ intui 
scris sint fixate in „Predoslovie 
către cititoriu" din „Dc neamul 
moldovenilor".

„începutul țărilor acestora și 
neantului moldovenescu și mun- 
tenescu și eîți sint în tarile un
gurești cu acest nume, români 
.și piua astăzi, de unde sîntu și 
de ce seminție, de cînd și cum 
uu descălecat aceste părți de 
pămîn’.u, a scrie, multă, multă 
vreme la cumpănă au stătut su
fletul nostru. Să înceapă oste
neala aceasta după atîta veci d.c 
la descălecatul țărilor ce] dinții 
de Traian împăratul Rîmului, 
cu cîteva sute de ani peste mic 
trecute, să sparie gînduL A lăsa 
iarăși nescris, cu mare ocară în
fundat neamu] acesta de o sea
ma de scriitori, ieste inimii du
rere. Biruit-au gindul să mă a- 
pucu de această trudă, să scot 
lumii la vedere felu] neamului, 
din ce izvor si seminție sîntu lo
cuitorii țării noastre. Moldovei 
Țării Muntenești și românii din 
țările ungurești, cum s-au pome
nit mai sus, că toți un neam și 
odată descălicați sîntu.

Primul mare patriot român 
care elogiază strădania cronica
rului moldovean de-a fixa prin 
dovezi științifice adevărul des
pre unitatea poporului român, 
despre orlginea sa a fost Minai 
Emincscu: „Miron Costin este cel 
dinții carc-n suta a șaptespreze- 
cea constată această unitate vred
nică a inspira mirare... constată 
identitatea de origine și limbă 
a ponorului".

J

I

I ii copil iiiîiiuite ?

„îmi place să cîștig'
...A fost c^l mai frumos concurs din viața mea". avea să-mi 

spună Melindn, după festivitatea de inaugurare a parcului HI’. 
Participantă din proprie inițiativă la proba de triciclete, a ocupat 
locu] I. Două lucruri au nemulțumit-o, totuși. în primul rînd, 
n-au lăsat-o să concureze cu cej mari (bicicliștii), unde ca era 
sigură c-ar fi cîștigat. Al doilea motiv, în premiu n-au fost in
cluse dulciuri. O mare dezamăgire pentru ea care, pe lingă ma
nia de a concura peste tot și de a cîștiga totul, dovedind că este 
un copil minune, mai fire o pasiune care o readuce printre cel 
de vîrsta ei : dulciurile. Doi dinți din față, tociți, stau mărturie 
în acest sens, dar trebuie să uzezi de un întreg arsenal de și
retlicuri, ca să-i poți vedea, căci Melinda îi ascunde cu grijă, 
cenzurîndu-și pină și rîsul. A răspuns celor cîteva intrebări, pe 
care 1 le-am pus, cu o deosebPă seriozitate, convinsă fiind că de 
aceste răspunsuri depinde viitorul ei.

I

j

— Cum te cheamă ?
— Băluță Melinda Mihuela.
— Cîți ani ni ?
— Cinci ani jumate.
— Nu cinci ani ți jumătate 7
— Nu, cinci ani jumate.
— Ai mai fost la vreun con

curs pină acum ?
— Da. La Lupeni, la ,,Tip-Țop” 

Inm luat locul I, iar la București, 
ia Televiziune, tot la „Tip-Top", 
am luat locul II.

— Dar dc ce mer/i la con
cursuri ?

I — îmi place să cîștig 1
i — Pe cine iubești tu mai 
i mult ?

— Pe bunicuța. (Se uită ime
diat la mama care nu mai rjde 
la acest răspuns și-o întreabă ; 
„Țe-ai supărat, mamă ?”).

— Ea te iubește pe tine ?
— Da. Așa mi-a spus.
— Unde erai la Revoluție ?
— Nicăieri... Ba nu, la bunii i.
— Ți-a fost frică.

i — Nu.
i — II cunoști pe Iliescu ?

— Da.
— Dacă ai fl In locul lui, pt- 

i ine ai împușca mai lntli ?
— I’e nimeni, dar aș face lap

tele și carnea mai ieftine.
Tatiil fetiței, Marcel IJăluță, e 

inginer la Ul’SRUEEM Petroșani. 
Melinda pare să-i semene lui și 
e mîndru d? asta. „Pe unde mer
gem sc cam niiui lumea de ea. 
La 1 an, de ziu.i el, a dansat. I a 
câtnln e vedeta. La mare, la 
patru ani, știa deja să monte, 
l’c pirtie, la schi merge alături 
dc mine. Am luat-o și la antre
nament, la karate și-i place. Nu 
știu dacă e vreun domeniu cuie 
«■ă mi-i placă ■-au la care Sa nu

J J J
I(

I J
j II

Ji JJJ 
f jj ț
•t-a

J
I jJ țJ \ *\ J
j

se priceapă. La București, la tȚ»' 
preseleeție, numai în prima zi',». 
uu fost peste 400 de candidați, V/ 
cu cursuri de balet, cu părinți | 
artiști. Ea a trecut proba cu fe- I 
licitări. 6000 am cheltuit cu dc- ■ 
plasarea, dar nu nc pare rău”. 1

Dorința de a întrece pe alții, ț 
de a se întrece pe sine, de a ț 
cîștiga. Tocmai mu întrebam J 
unde încape și de unde vine b- 1 
tita ambiție în această păpușică ț 
și imediat, parcă citindu-mi < 
gîndurile, Lili, mama ci, a adău- > 
gat: „Anul viitor mergem iar. ' 
Dacă ați fi văzut, la București, 
cînd a luat premiul, imediat, 
de pc scenă, s-a întors către noi: 
„Mamă, am luat locul II, da‘ 
nu fiți supurați, nu contează I”.

Intr-adevăr, nu contează atît 
premiul, cît participarea, posibi
litatea de a-ți arăta valoarea, de 
a te ridica la valoarea ta. Toți 
rei care au văzut acea ediție (15 
iunie 1991) a concursului „Tip- 
Țop Mini-Top" la televizor spun 
că merita locul 1. Domnul Ion 
Luchian Mihalc i a eerut-o, s-o 
țină chiar și la el, gratis, s-o 
f ică prim-solistă. I’aiinții nu vor. 
Nu se pot lipsi de ea. Melinda a 
etntat acolo „O p.ipușă cu ochi 
de cafea". La fel este și ea. Pre
zentatorul a Intrehat-o de la 
cine a învățat sa cinte și, pentru 
ră răspunsul a fost ezitant, a 
urmat o a doua Întrebare: „Gine 
clm.A mai bine, la voi in fami
lie?" la care răspunsul a venit 
imediat și ferm; „Eu!" Melinda 
e convinsă că c cea mai bună 
și cei cnre o cuno.,c ii dau diep- 
tate, Să-i dea Dumnezeu noroc, 
pe măsurlt t al _• n tu lui cil

Ștefan (tMI’OI
i
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I OAMENII CINE ÎI AJUTĂ ?...... |
CINE ÎI ÎNCURCĂ? I

<

Domnul Ion Mihuț ne-a trimis, in copie, 
o sesizare, semnata indescifrabil de încă 
alți cîțiva. «’ -actic, scrisoarea ar putea fi 
considerată anonimă și, datorită faptului 
că exemplare identice au fost expediate 
altor foruri, am fi putut să o ignorăm. 
Totuși, ne-am aplecat cu atenție asupra 
ci, întrucit conține acuzații grave la a- 
dresa șefului administrației pieței agro- 
alimentare din Petroșani, dl. Gh. Săliș. 
tean. Anume, că hala a fost spartă de 
cîtcva ori, făptașii n-au fost prinși și că. 
deci, „prada" ar fi fost împărțită, eu 
profit pentru acesta, că se fac chefuri și 
„rendez-vous“-uri tn biroul acestuia, după 
ora închiderii, că accesul la sală este 
posibil din birou și. deci, sustragerile de 
marfă din sacii depozitați acolo au legă
tură cu acest fapt, că lucrătorii din ad
ministrația pieței pretind plocoane pon- 
tru primar, prefect, comandantul poliției 
ș.a.m.d. Acuzații grave, care pun sub sem
nul întrebării corectitudinea morală a 
unor funcționari ai statului, puși să ne 
conducă destinele. Forțele de care dis
punem nu ne-ati permis o dispersare efi
cientă în teren, ceea ce a dus la eșecul 
celor cîtcva acțiuni întreprinse pînă a- 
rum. Numai din această cauză, vă putem 
oferi, pe moment, doar răspunsul dom
nului Gh. Săliștean, urmînd ca, dacă a- 
par date noi sau aceste sesizări se con
firmă, să revenim, pe larg. . Hala a fost 
spartă, într-adevăr, în 3 rînduri, înregis- 
trîndu-se sustrageri la agenția loto-prono 
și la chioșcul de ziare. Hoții au fost 
prinți, au dosare cu fotografii, la poliție. 
Este vorba de soțul nelegitim al femeii 
de serviciu din hală, împreună cu fiu! 
acestuia, care s-au ascuns în pod și, după 
închidere, au acționat. Nu știu alții cum 
sint. dar eu, să-mi fie iertat, nu mă urc 
noaptea în pod. Altă dată, hoții au intrat 
pe geamul din plafonul clădirii magazi
nului alimentar. Aceștia au fost identifi
cați de organele de poliție La fol ți cei 
care, ziua, an dat lovitura la sa-âl * de 
semințe. depozitați în zona sectorului 
..flori", rieferitor la a-este dispariții de 
marfă, administrația pieței n’i-și asumă 
răspunderea, deoarece majoritatea celor 
care depozitează saci în hală se sustrag 
de la plata taxelor de magnzinaj.

După zonarea pieței și delimitarea sec
toarelor de vmzare, pe sortimente de 
marfă, au apărut și nemulțumiri. nui 
ales după ce, din dispoziția primăriei, au 
fost reziliate o serie de contracte, înche
iate abuziv înainte. Unii nu vor să cede
ze spațiile, privînd pe alții de dreptul de 
a-și vinde marfa în condiții civilizate. 
Sperăm însă, în ajutorul poliției, pentr.i 
soluționarea urgentă a acestor difercr; l-s. 

în ce privește intrarea din birou in 
hală, s-a luat măsura ca. după termim- 
rea programului și plecarea vînzătorilor. 
acest lucru să nu mai fie posibil. Ușa 
se încuie și se blochează.

S-a prelucrat cu întreg personalul dis 
poziția de a nu se mai solicita de la pro
ducători nici un fel de produse fără a fi 
achitate, deși nu am cunoștința de faptul 
că acest sistem ar fi fost practicat. S-a 
întocmit, în acest sens, un proces verbal 
și fiecare a semnat de luare cunoștin
ță. „Chefurile", despre care ați fost sesi
zați, au la bază un crimpei de adevăr. Tn 
citeva rîn Airi, după ora închiderii, am 
băut, cu personalul (S—6 oameni) un 
p ihar, cu ocazia unor zile onomastice.

în legătură cu aspectele criticate, in 
scrisoarea sa, de domnul I con Pitic, po» 
să vă spun că Primăria a dispus, pentru 
o mai bună comercializare a produselor 
și descongestionarea pieței, limitarea spa
țiilor, pe profile. Astfel, mutarea chioș
curilor din platforma piețe] a fost finali, 
zată, cu o singură excepție — Samson — 
rare va înceta să mai fie o excepție. în 
scurt timp. Oboru] (talciocul), pentru o- 
biecte d<- ocazie, urmează a fi împrejmuit 
cu plasă de sîrmă. cu concursul Ligii sin
dicatelor miniere (dl. Cozma. personal, 
ne-a promis sprijin) Semnele de circula
ție an fost plantate, dar nu se respectă, 
h.l-'rii de care nu răspundem noi, ci poli
ția. Practic, este permis acce-ai] mașinilor 
nînă la masă, nu sîntem absurzi, dar 
t-ebnie înțeles că dună descărcarea măr 
fii. acestea trebuie să dispară.

Referitor la sprijinul d? care benefi
ciem din partea forurilor locale, as flori 
să remarc că, în afară de dl Cozma — 
singurul care s-a oferit să ne aju*e —. 
unii mai mult nn încurcă".

Ștefan < IMI’OI

Cu elicopterul, în ajutorul oamenilor I

Proba de curaj si omenie
A reveniț din zonele sinis

trate ale Moldovei grupul de 
salvamontiști din petroșani, 
care în primele zile ale lui 
august și-au pus întreaga price
pere în apărarea vieții și aju
torarea celor loviți de furia ape
lor Tazlăului. Spre cinstea lor, 
salvamontiștii au dovedit ți de 
această dată că formează un 
grup omogen, bine pregătit fizic, 
capabil să facă față oricărei si
tuații. Dar marea calitate a sal- 
vamontiștilor noștri probată ți 
in timpul intervenției lor din 
Moldova, este omenia. Spiritul 
dc sacrificiu In folosul aproape
lui i-a determinat și de aceasta 
dată să ceară Primăriei Petro- 
șaniului și Prefecturii județului 
să fie trimiși acolo unde este 
greu, unde stihiile au ceru( jert
fe. Coscmnăm istorisirea con
ducătorului grupului d< salva- 
montiști din Pcroșani, domnul 
Aurel Gostache. „Am plecat din 
Petroșani în ziua de 2 august. 
De abia siinbătă, 3 august, la 
ora 1,30, nm ajuns la Bacău. 
Ne am pus imediat la dispoziția 
autorităților locale. Cu elicopte
rul ne-am deplasat in satele izo
late din cauza apei revărsate, 
a podurilor și șoselelor rupte. 
Am improvizat un cap de pod ]a 
V'erșesti, scolind localitatea din 
izolare și asigurind astfel acce
sul mașinilor cu alimente, apă, 
medicamente și alte ajutoare. 
Am trecut apo; Ia montarea cor
turilor de campanie destinate 
depozitării în condiții bune a a-

jutoarclor sosite, din diverse ț 
ticuri din tjră.

Următoarea misiune, cerceta- ' 
rea unei văi inaccesibile auțo, \ 
în suprafață de cirva II bat pă 
trați, in zona ILlcăciuoi. pentru 
a identifica cvenltMi» victime ' 
sau sinislruți , Im ț
tură cu lumea. Am , . ■>;< apei 
misiunea să rrd.'Ailia circulația ' 
auto în zonei» Li'c<», FcUri:»», ' 
Jervcni prin const'uîrcti cape- j 
țelor de pod. In cele cinci zile 
cit am stat în zona lovită grav ’ 
de calamități am îndeplinit cn ' 
elicopterul 12 mieiuni. fn pai a- \ 
lei am transportat ; bmon(c, mc ' 
dicamcm îmbrăcăminte.".

N-a fost câtuși de puțin un 
țucru minor. Aurel Gostache, Va- 
sile Rusu, Ghcorghe Pancu, Sil
viu Vladislav, Constantin l’opa, 
Aristică Popescu, Roberf Szocs 
și Siegfried Bota, alică mem
brii grupului Salvamont care 
au luat parte la acțiun; și-au 
făcut datoria. Iar cuvintele de 
mulțumire ale celor năpăsluiți 
le-au fost răsplata j>c măsura 
faptelor lor bune. „Să vă dea 
Dumnezeu viinătate!" au spus 
localnicii. I.a fel le urăm și 
noi, alăturînd apr’cicriJ» noas
tre pentru cei ce le-au fost de 
folos in <tf furarea rapidă a 
dolarii tehnice neoe-ab in ast
fel dc silualii, Regia /Autonomă 
a Huilei prin unități din sub
ordine și Lira «indie e' ir mi
niere libero din Valea ’ ului.

II ALEXANDRESCU

t

Cenușăreasa de la...

Ana avut deunăzi prilejul să 
asist la o scenă pe cit de gro- 
tescă, pe atit de dezgustătoare. 
Scena s-a petrecut la intrarea în 
piața agroaJimentarf, pe spa
țiul nu dc mult eliberat dc du- 
ghencle .și tarabele, „comerțului 
liberalizat", dar reocupat, mai 
timid, e adevărat, peste cîtcva 
zile de aceleași tarabe cu... tot 
ce vrei și ce nu vrei: de la ciun
gă, țigări străine, anti-baby, 
spray-uri, pînă la fej de fel dc 
licori de apă tare.

In fața unei asemenea tarabe, 
plină cu papuci de casă, cu fel 
de fcl dc cusături, înflorituri, un 
tînăr, subțirel și amețit de berea 
servită pe terasa din apropiere, 

expresie necontrolată 
marfa aflată pe ta- 
reținut gravitatea ex. 
văzut, în schimb, e- 

a stîrnit. Patronul- 
— un „brunet" roto- 

a sărit 
tarabă, 

er.iu 
. la

• po 
era 

dacă

a scăpat o 
vizavi de 
rabă. N-am 
presiei, am 
lectul ce I 
comersant t>,....... ..
fei, cu alură de r'.lct _
ca un curcan de după

a înfoiat bicep.șij care e 
«ala să-i plesnească maioul 
apucat de gulerul căm,isij 
tinărul pierdut cu fire,-, și 
gata oă.| rllpâ jn b|Jcâți 
nu., să-l d(?.-ni--.-z„ ..

grupa mare
Lj magazinul „Elc-tii e“ — B ii băteni, pe raftul <l.n nnjloc 

— dreapta, sus, a ij . . n-j se ,lie prea bine rum. ala: i[( jj 
videorecorderul VIIS d° -11 de mii, un adidas mar. , HUADAlt. 
nr. 17 1/2, maupnns in g.-riun. Intrurlf țoală lumea ști .-n 
costa un asemen i aiacoi .jc piața libera, nu no îndoim eu 
în'.r-o blană zi, „cenușiu a., i.a" ck- la grupa mare v,i v ni, țopăind 
intr-un picior, pentru i Inira/iiej... perechii. Cu a ..st prilej vi 
da Și O declarație scii.ă privind împrejurul i!» c.nș a-, lâs.ii-o Dc 
jumătate d--scuiță, d •clar,diu ce va fi dată p i>; icit.il n. răni ,i. 
p , . /<<< r- )

I

să I eliberez, din strim>oare 
J lr;“ genunchi în
uțile tu.ii mir Noroc că „par
uri a a sărit su l aslimporo. 
ie dezamăgirea unei v.vme 'le 

ibâ. tot briinel.i și grasă, frus- 

aminte dc o remarcă exprim ,'a 
dc diferiți oameni dar la lei de 
conlrariați de realitățile din jur: 
„Ce se intimpla, domnule, de

mocrația Înseamnă ca fiecare si și 
facă dc cap? Să-și facă dreptate 
după bunul său plac?l" Motiva, 
ția contraricrității oamenilor ce
lor care au remarcat diferitele i- 
postaze ale tupeului agresiv ți 
liberului arbitru, a fost, desig ir, 
diversă. Dar, de cele mai multe 
ori a vizat, nu altceva, decît in
culcarea grosolană a principiilor.

CiNE IESE IN 
FAȚĂ ?

a normelor scrise sau nescrise, ale 
vieții normale, ale firescului, de 
bunului simț pe care miilți nu 
le-au însușit in cursul celor 7 ani 
d<' acasă".

Ce mai tupeu... îyi amuițeș'e 
cineva. La începutul anului tre
cut a fo ,t schimbat cu huo di
rectorul unei exploatări minierii, 
noi, abia fipărute printr.o naște
re forțala. L-au schimbaț pentru 
că a fost vremea schimbării șc- 
filoi, deși sub conducerea tină- 
rulm dirc.tor, onest și capabj, 
noua unitate începea să intre in 
butașul normal. Dar nu schimb.i- 
n j a losl faptul care a f z.d 
bunul mț c,i a întrecut norma
lul. ci hulir. a Joi — de i .ilre • i

ne ?! — chiar de către n ilitățile 
minei din care unuia, ujelași di
rector hulit, i.a aprobat și a 

zecea neditsfac re a contractului le 
munoi p-.ntru nemotivate și bețb 
in timoul serviciului, pe motiv, 
că „are familie de întreținut".

Pe vreme â tulburi, nulitățile 
ies în față... Cu ostentație, cu 
tupeu. „Ce a faci? Democrația 
li s-a urcat la cap...", auzi cîte o 
xoce resemnată. Și tupeul, și os
tentația, și cliivernisirca, $i vio
lența, și corupția s'ipraviețulese 
convulsiilor sociale, datorită re
semnării celor mi’.lți în fața tu
peului, a nesocotirii legilor, a 
oportunismului parvcnițjlor
nhtiați după bani și privilegii. 
Există resemnare, d rulă și chiar 
stupefacție în fața insolenței și 
imposturii pentru că există un 
mediu lipsit dc autorifa‘cn ri
gorii. Al opiniei Dar le c' și a 
l' gii ?!

De la înjurăturii -n codru, 
in plină zi și în plină stradă, la 
lipsa dc scrupule i atentatori
lor la bunul public, di- la nonșa
lanța chiulăului care, dat afară 
după z.ccc nt?mntiva'e, vine și a- 
mcninț.i în numele democrației, 
la matrapazlicurilc birocratului 
corupt sau bișnița u[ care profi
tă cu nerușinare de penuria de 
produse pentru a-si rotunji mi
lionul, de la hoțul de buzunar 
la agre.-.orul tare tc pindeș'.c sea
ra ca să-ți «.mulgă copsul sau 
portmoneul, tupeul făiudclcgii țf 
atentatul li bunul simț, la cchi- 
librnl și normalii dea vieții te 
țin lanț. Ies în f iță. lșt fac dc 
ap, te sfidează.

( hrm asta a (ă .Lmocrația?!

loan Dl BI.K

icit.il
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Rasputin—spion ai Kaiserului ?(il)
Cercetind cartea romancierului 

englez William Le Queux — 
„Extraordinara istorie a lui 
Rasputin — călugărul scelerat" 
(documente secrete culese de 
■serviciul de contraspionaj en
glez) se naște ipoteza de spion 
în favoarea Kaiserului german. 
, Rasputin primea bani din toa
te părțile pentru procur, ea de 
poziții oficiale complicilor săi. 
Rasputin însuși, care era gene
ros remunerat de Germania eîș- 
tigase într-atît încrederea totală 
a suveranilor, încit nu se lua 
nici o hotărîrc în vreo afacere 
de- stat fără a fi consultat șar
latanul, fostul hoț de cai din Si
beria”,

La moartea lui Alexandr Ma- 
karov, unul din cei trei secretari 
particulari ai țarului, Rasputin 
iși impune omul său ca înlocui
tor : Pavel Radjievici. La vre
mea aceea, nu se știa că Radji- 
i viei petrecuse doi ani în Ger
mania înaintea războiului și că 
primea o gratificație anuală de 
25 000 mărci din partea biroului 
de spionaj de pe Koniggratzer 
Strasse din Berlin. Tntr-o dis
cuție particulară dintre împă
rat și Marele Duce Nicolae, a- 
cesta din urmă afirmă: „Impe
riul rus e condamnat iar acest 
nemernic de Rasputin execută 
planurile Germaniei. Am cerce
tat și am descoperit că este afi-

LEU
(23 iulie — 22 august)

Luptă, „la cuțite", cu un ad
versar redutabil. In final, va ieși 
la iveală un adevăr supărător.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

(n noaptea care vine, patul dv. 
< « rămine pină tirziu neîntins 
■,i n* atins...

BALANȚA
iz? septembrie — 21 octombrie)
Numai vești bune — fapt ce 

■ "buie să vă pună pe gînduri.
SCORPION

■>< 'umbrit — 21 noiembrie)
Ij la ac pornește, e cusut cu 

albă, dar se descoase greu...

HOROSCOP

săgetător
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Nu puteți ascunde dragostea 

— e ca sărăcia — se vede. Cine 
trebuie știe deja.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Veste de drum lung și o tris
tețe ca o boală.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Prea multă poezie si prea pu
țină rațiune.

pești
(19 februarie — 20 martie)

Cine nu berl .pune ; ]a fr.-| cine 
nu poate...

BLKIil.C
(21 martie — Zu aprilie)

„Pielea rea și răpănoasă" n-a 
ajuns devreme acasă. Vine 
mii ne, la patrat..

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Darurrle orbesc pe cei ce le 
primesc. Da'ă aveți neplăceri cu 
ochii, lacrimile nu ajută..

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Alegeți între cald și rece 1 
( i.d '■•!“ ny convine nimănui

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

■m însorită — doar Un nor 
ssl ntit — fără ploaie... 

iiiit germanofililor și că este 
instigatorul unor dezastre ce se 
succed rapid".

După moartea „Sfintului Gri- 
șa”. sub dalele pardoselii casei 
din Gorskovaia s-a găsit ascun
să o casetă conținind scrisori se
crete care nu mai lasă nici un 
dubiu asupra naturii relațiilor 
lui Rasputin cu serviciul de spi
onaj german. Poate exista o 
proba mai evidentă a trădării lui 
Rasputin? Kaiserul care-1 invoca 
permanent pe Atotputerni
cul, sugera moartea și crima a- 
gentului său plătit.

Și totuși nimeni în Rusia nu 
bănuia că el este agentul Kai
serului și că și împărăteasa era 
la curent cu activitatea lui. In 
lunile care urmează se petrec e- 
venimenle misterioase: se pro
duc explozii la scurte intervale 
(Petrograd, Moscova, Kostroma), 
cauzînd moartea unui mare nu
măr de persoane. Trenuri dera- 
iau și se comiteau diverse aten
tate criminale la viața unor 
personalități care se opuneau eu 
toate forțele Germaniei. Raspu
tin nu era străin de toate a- 
ceste acțiuni. Mai există, de a- 
semenea, o scrisoare în care 
Rasputin este desemnat să a- 
jute pe un anume Rogovici să 
răspindcască antraxul, cu ajuto
rul șobolanilor și ciuma bubo- 
nică prin bacilii conținuți in pa. 
tru recipiente. Manipulînd ne

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

D XN soț, Rc-mus și Diana — copii, urează mamei și soției 
AILENEI NICOLETA, fericire și o viață fără de griji, la împli
nirea a opt ani de căsnicie.

Vecinii Muntean Mihaly, Cornelia, Băcilă Aurel cu familia și 
domnul maistru Fodor Ioan cu familia doresc doamnei Csiki 
Zanfira la împlinirea celor 95 de ani cele mai calde urări de să
nătate, fericire și bucurie. „La mulți ani I". (2286).

T1NARULUI meu tătic, cu toată dragostea 1 I’atricia. (2291).

LA MULj’I și fericiți ani împreună ! Adina. (2291).

V’INZ 1RI
VlND canapea, cuier, mobilă de bucătărie. Petroșani, strada 

Gh. Barițiu, nr. 22. (2283).
VlND CEC Dacia 1 300, d'n mai 1990. Csilcser I, Vulcan, slra. 

da Dorobanți 60/14. (2285).
VlND Rcnault 10 M. Telefon 55160, Pctrila, între orele 18— 

21. (2287)
VlND Oltcit Club 1989, 10 000 km, Petrila, strada T. Vladi- 

mirescu, nr. 14. (2289)
VlND CEC Dacia, 1989. Informații, Petroșani, str. St. O. Iosif, 

bloc I A, ap. 4, telefon 41843. (2292)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament, trei camere, strada Șt. O. Iosif, nr. 6/2, 

Petroșani, cu apartament, două camere, central. (2282).

DECESE

I AMILI \ Pălimaru Doriri și Lenuța anunță cil adincă durere 
încetarea fulgerătoare din viață a neprețuitului lor frate și 
cumnat

l’ALIMARU CONSTANTIN'
Vei răminc mereu în sufletele noastre. (2281).

COMEM0R XRI

I 1MII UI F Cișlariu Gheorghc și Cișlariu Miliai depling cu 
adincă durere dispariția neașteptată (|in viață a dragului lor văr 

I* ILIMARII CONSTANTIN
Lacrimi si flori pc tristul său mormînt. (2281).

S AU SCURS cinci ani de cînd a trecut in neființă iubitul 
nostru fin

DAV ID CI. XUIHU
Nași] X mu | ii I) irina. (2293)

InciS'diui] și totuși dureros do adevarat. Pc d it.i de I I au
gust se implinese patru ani de t ind dragul nostru soț și tată

l’rof. DXSC'ALU CONST XNTIN
ne-a paiă .it, > , _

lot timpul il simțim al.idiii <|,- noi și rugim pe l>imu| Dum
nezeu să ne .linie pe toți trei (2288).

Societatea comercială 
„BEALCOM“ SA—Petroșani

(fost ICSA și AP)

încadrează direct sau prin transfer următorul personal:

—— Merceologi —- voiajori

— Primitori — distribuitori marfă

glijent „armele chimice”, Rogo
vici însuși se îmbolnăvește și 
moa e.

lată, in încheiere, un fragment 
dintr-o scrisoare semnată de 
țarină, pe care Rasputin a 
păstrat-o cu mare grijă. Ea a- 
rată foarte sugestiv starea de 
dependență a țarinei de falsul 
tămăduitor, ca și faptul că ea 
era la curent cu relațiile sale 
cu Berlinul. Dacă nu cumva era, 
și ca, o piesă importantă a jo
cului secret urzit de spionajul 
german la curtea țarilor.

„Părinte sfînt, vă aștept cu 
nerăbdare. Evenimentele devin 
tot mai critice. Grăbiți-vă să 
veniți și să-l însănătoșiți pe 
micuțul Alexei. In caz contrar, 
va muri. Medicii ridică din u- 
meri neputincioși. Am primit noi 
instrucțiuni de la Berlin. Miliu- 
kov trebuie să dispară. Boris a 
aranjat totul. Trebuie să inter
ceptăm scrisorile către Londra. 
Vă trimit mașina. Vă sărut mîi- 
nile. Alee".

In lumina acestor dezvăluiri 
s-ar putea ca moartea lui Grigori 
Efimovici Rasputin (1871—1916) 
cu privire la care versiunea 
prințului Fclix lusupov este ă- 
doptată ca cea mai apropiată de 
adevăr — să capete noi dimen
siuni și explicații. Viitorul va 
confirma sau nu această ipoteză.

Ioan X ELITA

Pentru timpul
/ MIERCURI, 

11 august J991
6.->t

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Worldnet USIA.
12.20 Imagini din Pakistan,
12.30 Desene animate.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 Viața spirituală.
15.10 Avanpremieră TV.
15.20 SOS Natura.
15.50 Cursuri de limbi străine.
16.20 Stadion.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Știri.
17,05 Televiziunea vă ascultă !
17.25 Conviețuiri.
18.25 Forum.
19,00 Arte vizuale.
19.30 Desene animate. 

Aventurierii spațiului.
20.00 Actualități.
20,35 Sport
20.45 Studioul „E”.
21.15 Memorialul durerii. Mărtu

rii din infernul închisori
lor comuniste. (Episodul I).

22.25 Universul cunoașterii.
23,05 Actualități.
23.20 Pro musica.

JOI
15 august 1991

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Adormirea Maicii Domnu

lui.
11.15 Tele-vacanța școlară
12.45 Desene animate. Lidia în 

jurul lumii.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.

COTIDIANUL DE OPINIE Și INFORMAȚIE „ZORI NOI"
ESTE REALIZAT DE |

Societatea pe acțiunii 
„ZOM Mii“ — S. J.|
inIilnț.ită conform Deciziei nr. 208/12 06 199L 

a Prefecturii județului Hunedoara 
Director t iVIIRCEA BUJOKESCU '

COLECTIVUL DE REDACțlE : Hotat.’J ALEXANDRESCU (cultură- I 
1 arto), Mircto BUJCjRLSEU (director - redactoi get), Ște/on CIMPOI ’ 
I(secretaiiol de redacție), G/raorg/ie CHIRVASA (problemele omului, ■ 

relații cu publicul), Ioan DUBEti (viața politică ;l economico), Ion l 
MU^>1AJA (director executiv), Dotei NLAMJ'j (sport, comerț, privați- i 

| zare), Paul NICULESCU (secretariat de redacție). Cheorghe OLTEANU I 
< (eveniment), Sotln OPREA (redactor grafician), Tiberlu SPATAR'J i 
i(invațăminl). Viatei SIRAU] (viața politică, economie).1 —. ■

CORECTURA i Emilio ACHIREt, Viorica flRIULESCUj Flotentlnâ 1 
I suciu. ■ - i ■

ADMINlSIRAliV: Morla LUPA, confobil jef, Alexăndtu UNGU | 
I REANU (orgânlzator difuza'e-destar.eie). Constanța DOi&U (contabil). ■ 
J Mafrljlo ANDREI (secretai-dactilograf), Matla BOYIEj Silvia NECC1 <

dumneavoastră liber
14,10 Oameni de lîngă noi.
14,40 Jazz magazin. •' .
15.20 Avanpremiera TV.
15.30 Medicina pentru toți.
16,00 Cursuri de limbi străine.
16.30 Ave Maria grazia plcna... 
17,0C Știri.
17,05 Pro Patria.
18,05 Reflecții rutiere.
18.20 Secvențe Sud-Corcene.
18.30 Reporter ’91.
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate. Aventu

rierii spațiului.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Studioul „E“.
21.15 Film serial. Dallas.
22.15 In fața națiunii.
23,00 Actualități.
23.15 Studioul șlagărelor.

ViDLO FiLM
Casa de cultură a sindicatelor 

Petroșani

MIERCURI, 14 AUGUST 1991

— orele 11 și 17: PRESUPUS 
INOCENT; acțiune cu Harrison 
F ord;

— orele 18,30: POLICE STORYI: 
comedie, karate cu Jackie Chin;

— orele 20,00: POLICE STORY 
II; comedie, karate cu Jackie 
Chan.
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