
„Acalmie" estivală

starea 
națiunii

Este zodia vacanțelor. La ma
re, la munte... fiecare cum do
rește și mai ales cum poate. 
Unii, fericiții, s-au și întors, pur- 
tind bronzul atît de invidiat și 
generator de nostalgii pentru 
alții....... Ei, acum 15, 20 de ani,
pe vremea aceasta, eram și eu 
deja bronzat".

Cei întorși sînt ei fericiți, dar 
parcă oftează, totuși. A fost o 
vacanță mai scurtă ca aitaJar 
tă : 7—10 zile. Și mai ales mai 
scumpă....... Cit ,,20 000 ! Trei
persoane”. Nu-i mult, dar... 
nici puțin ! Mai ales pentru cei 
care nu au 20 000.

Oricum, e vremea vacanțelor. 
Și-au luat vacanță inclusiv par
lamentarii noștri. Senatori și 
deputați. O vacanță binemeri
tată, aupă un an de dezbateri, 
nu o dată furtunoase și. in ge
neral, o muncă asiduă. Alit tn 
sala „Omnia", cit și pe Dealul 
Mitropoliei s-a așternut liniștea. 
Bilanțul „stagiunii” este notabil 
pentru perfectarea noului cadru 
legislații al țarii. Au fost elabo
rate, mai cu încetinitorul sau cu 
viteza, votate in unanimitate sau 
nu. deci aprobate unanim sau 
contestate parțial, dar promul
gate spre brnele nostru, o sume
denie do acte normative. Cit de 
bună, cit de justificată va fi o 
lege sau alta, vom mai vedea.

Adevărul e că s-au elaborat 
multe acte normative în ambele 
camere. Dintre toate, trei se 
impun, neîndoios, drept eveni
mentele „stagiunii" : în boierea 
dezbaterilor pe marginea iezi lor 
constituționale, urmind ca la 
reluarea sesiunii, proiectul de 
Constituție să fie adoptat inam- 
te de finele anului; aprobarea 
Legi, funciare și ..Cuiul lui Pe
pelea”, actul normativ cu dez
baterea căruia și-a încheiat ac
tivitatea legislativul, nil țâră o 
criză parlamentară — Legea pri
vatizării Cum s-a votat această 
lege este cunoscut. După cum

ioi I k lie <ioii-t.mtin .Smin l, 
IH ani, zii și „.SimTjă” luciu, de 
ubr ■ i, cu „ajutorul” Iu Butoe- 
ru Nclu C’oștel, de aceeași virsfu. 
fia, uneori, țu u acțiunii? pe cont 
pioprm sau m tovărășie cu ciți- 
va minori. Asta pîn i in 7 iu- 
gust ac., cmd au fost dppist iți 
și reținuți d.. poliție. (-<> Licean 
(1> ii? Eoițau ușile uuloturis- 

sc .știe, un grup dc parlamentari 
s-au retras de la dezbateri, in
clusiv de la vot, astfel că Legea 
privatizării, deși de o importan
ță vitală pentru destinele țării, 
a economiei românești, nu a ob
ținut unanimitatea voturilor, cum 
era firesc. încercările de medie
re ale președintelui Iliescu n-au 
sporit înțelepciunea și toleranța 
celor două tabere — gruparea 
majoritară și opoziția — și par
tida s_a încheiat cu victoria li
niei impuse de premierul Ro
man. Care va fi soarta acestei 
legi, vom mai vedea, mai ales că 
și sindicatele resping legea jn 
forma votata de cele două ca
mere, dar oricum legea a fost 
promulgată.

Deci, vacanța parlamentară a 
debutat in condițiile unei crize 
parlamentare. O adevarată miș
care browniana s-a produs prin 
noile solidarizări și alianțe con- 
juncturale, prilejuite de dezbate
rea legii privatizării. Asistăm la 
replieri in sinul unor grupări 
parlamentare. Ce va urma, o 
să aflăm peste o lună, după re
luarea dezbaterilor. Rină a- 
tunci, indiferent de modul in 
care se bucură parlamentarii 
noștri, de toate culorile, de zile
le vacanței estivale, de accentu
atul proces de polarizare, alit 
in ceea ce privește partidul de 
guvernămint și asociații sui, ca 
și în rîndul formațiilor de opo
ziție, asistăm, volens-nolens, la 
derularea reformei. Ce înseam
nă reforma și care sjnt efectele 
ei nu se mai întreabă nimeni. 
Le trăiește fiecare. In orice caz, 
liberalizarea, scapata de sub orice 
control, conduce — nu mai e un 
secret — la o creștere galopan
tă a prețurilor, generind nemul
țumiri din ce in ce mai mari in 
smul unor largi categorii de ce
tățeni.

Așadar, deși e vacanță parla
mentară, acalmia estivală este 
relativă. Zvonuri sint multe. Se 
d felită inclusiv de o remaniere 
guvernamentală In rest, atacu
rile reciproce in presă sint in 
i tina desfășurare, iar scumpirile 

in'inuj. S-au scumpit și carnea, 
.1 lu inzetlli iln, șj berea, se dis
cută și d< scumpirea benzinei 
si a hi {ici. Dar. important c> s a 
fim optimiști. Iar, după termi
narea vacanți-i parlamentare, 
vom mai vedea.

Inan 1* *1  III l\

• A început caitipiiiiintul 
ilr rllgliv.
• Din respii.iția vestiarelor,

ix iitAxziiir: i»e ia poi.iiii:
melor și lur.iu găseau iii ii 
do valoare mălin ui lor: radio
uri, cass-uri, scule, roți de re 
zeină, ranjstrc, linse ele. I’i.ii 
acum s.j stabilit ca, in RI'JI, lui. 
ieții au iisin it cam cinci autotu
risme. Lucrurile furate ic vin
deau repede Se găseau elienți la 
aiemeiva chilipiruri. Nmnai ia
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Căldarea tragediei și 14 copii orfani

Ce frumos e să străbați intr-o dimineață însorită de vară 
Valea Jiului. Drumul național ce șerpuiește paralel cu Jiul, prin
tre poienile înflorite și pădurile de fag.

în timp ce AHO-ui înaintează vertiginos, dincolo de Cîmp'J 
lui Ncag, spre extremitatea vestică a Văii, din sens contrar co
boară șiruri de tineri cu rucsacuri mari în circă După o traver
sare a Retezatului, niște kilometri în plus de mers pe jos nu 
mai contează, Îs veseli, bronzați, bine dispuși.

După pe ne abatem de pe șosea și ne înfundăm în imensi
tatea verde a pădurilor de la poalele muntelui, după ce părăsim 
mașina și înaintăm pe cărarea ce șerpuiește lingă pîrîn] repede 
și înspumat, ne întilnim cu un ah grup dc tineri. Sint sobri, în- 
gîndurați. „Veniți de sus . Da !“. „Cum e ?“. Groaznic După 
dialogul lapidar, continuăm drumul pe versantul vestic al văii, 
pînă sus, aproape dc S.ma Cus'urii. Un drum greoi, epu zant si 
ne dăm seama, și inutil Ne dam seama abia după ce depistăm, 
ios, îp căldarea imensă, locul — ținta escaladării noastre, de astă 
dată, deloc de agrement.

La picioarele noastre. Valea Mării Căldarea imensă dintre 
vârfurile Custurii, Văii Mari și T. izărului. Valea care, dună cîțiv.n

loan Dl BEK
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mulți ap rămas cu buzele umfla
te cmd, ml rvenind poliția, <ju 
l'i.'-t ir'voiți sa le restituie.

Acum, Simicfl i Butoeru sini 
gazduiți |.i poliție. C’.isu și ma ,a. 
I.lnpa judec,il i vo, cantona in alt 
loc. Penii ii cil timp, ramiue sa 
Ic comunice instanța.

Ghem glie OII I. INU

Se naște sau se sparge ?
Pentru a nu știu < il.t o.uă. luni noaptea, s-a Înregistrat o 

spargere l,( maternitate,! din Lup n .S-a intr.it p • geam si s.a 
ieșit pe u.șâ, <• u un sac do TIX, citcia cuțite, mSlai. ic drept, con
dițiile favorizează infraețiunca: lipsesc u-i.iliile, lip -ște ilumina
tul in curte, pe holuri și chiar in saloane (femeile v,n să nască, 
uneori, cu becuri (|e-acasă), nu este paznic pe timpii) nopții...

Doamna Marin Bolosm este ,m .ijiiă pe pos» d? îngrijitoare, 
dar face lot ce i se cerc, A făcut și pe portarul, in interiorul 
clădirii, la intrare, in noapte,i dc H/9 august. rind la 1.10. a intrat 
lin tip pe geam I. am luzii',, spunea ea. f|ar nu l-am prins. Parcă 
intrase in p.imînp I am căutat Cu lampa de mină peste tot. d ir 
degeaba. In timp ce noi il contam m dispei no, ceilalți (nu mă 
îndoiesc ca tm giup) au dat lovitura la spâ itorie, de unde 
au sustras, I ip.i cum mi s-a spus, bunuri in valoare de 33 mii 
lei, pagubă < . am auzit c.o să-mi fie imputata" Știți cum e:
li 1 ' ui i ut, i ir ceilalți cp o sută”, dar nu înțeleg re vină
i"1 i P deasupra cu n un fost do fața cind s , facili in- 
' " lipsă m gest,une se poale a opei t acum. E co-

Nil c cuinei.

,,Vi s-a furat ceva? 
Uite, aici, lucrurile 

dispărute!"
Grctto Vilmoș, 24 ani, și Dan 

Ion, 23 ani, sint cunoscuți in 
colonia Pelroșamului pentru scan
dalurile ce le provoacă atunci cînd 
se îmbată. îndeosebi ultimul, care 
a mai avut de-a face .și cu po
liția.

Și, cum năravul din fire nu 
prea are lecuire, așa e Și cu cei 
doi. In 22 iulie, după ce au băut 
ceva grupa mare pînă cînd s-au 
machit, au hotărît să dea o gau
ră. Qa să-și m ii facă rost de 
niscaiva rezerve. Și așa au ajuns 
la locuința lui Covalciuc Ben.a- 
min. Omul era la serviciu. Au 
spart un geam, au pătruns în 
ca-ă și au umflat ce-au găsit mai 
de preț: un dubluradiocasetofon, 
haine, bani, toate în valoare de 
20 110 lei. După care s-au dus 
la Vulcan, cu gindul să valorifi-
ce prada. Unor clienti li s-au pă
rut cam dubioase mutrele celor 
do, vînzători ambulanți, așa că 
au anunțat poliția. Au fost reți
nuți și aduși la Petroșani. Aici 
s-a stabilit ce și cum au făcut. 
Ofițerii d< la judiciar au mers 
la locuința prad.Ud și s-au adre. 
sat paguba-ului: „Vi s-a furat 
ceva din casă ?” „Da. a răspuns 
dl. Covalciuc, acum am băgat de 
seamă, însă n-am apucat să vin 
să reclam". „Uite-ți aici lucru
rile dispărute", i-a zis unul lin 
pol țișli.

Despre cei doi, urm irea poate 
fi bănuită: au fost cercetați și 
iud ■ iți I i procedura de urgență. 
Punct.

Gin orghe OI.TEANU
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O FLACARA MEREU VIE
Ceild Deiavrâiicea a trecui 

în neființa

încrederea în viitorul țării

pot

Printre marile personalități 
artistice ule secolului al XlX-lea 
se află și Theodor Aman, pictor, 
grafician și pedagog, purtător a) 
unor mari idealuri ale revoluției 
de la 1848, ca unirea și indepen- 
d*  nța națională.

S-a născut la 20 martie 1831, 
la Câmpulung și a studiat la 
Școala normală din Craiova, la 
Colegiul Sf. Sava din București, 
desâvlrșindn-șj di a 1850 pregă
tirea artistică la Paris, unde, in 
1353 ettpune la Salonul artelor 
un „Autoportret”, iar peste două 
d-eenii participlnd la Exp ziția 
internațională de la Vicna.

Tematic, operei**  sale se 
t; upa in cîtevj categorii.

Reținem In piiniul Tirul com
pozițiile istorice car.? înfățișea
ză momente din lupta românilor 
țk’ufu unitate, libertate și inde
pendență naționala, geneza 
nora dintre ele idlindu-se 
influența .scrierilor istorice 
lui X 
s'- ire: 
timpul r'vojuțj.-’i de la 1818. u_ 
rurii din lRă'J și Războiului de 
Independenții.

Menționăm astf. 1 tabl*«urile  
..Hora U.nitii la Crcj.r. 1". „Vlad 
Ț'’pc-? și solii turci”. ,,Izgonirea 
turcilor la Calugăi..-ni”, „Tudor 
V ladimires

Portretul este o alta tema 
»A ’a cu - i 'ces dc pictor, 
c.-ntifl căzind deopotrivă pe tră- 
s.iturile fizi o și pe cele 
tiologice:

ți- 
sub 
ale 

. ■Rulceseu, fd’cle cxprimînd 
i dc spirit a românilor in

cul- 
ac-

psl-
B: inc; • nu”,

• •.«• • . • *

„Țigancă”, 
în 
Și

„lancu Văcurescu",
„Portret dc femeie", „Femeia 
gri", „rortret de 1 bărbat” 
numeroasele autoportrete.

Theodor Aman a manifestat in
teres și pentru peisaj, urban și 
marin în primul rînd: „La scăl
dat”, „Peisaj cu rațe”. „Corăbii 
în portul Constanța", „Stejar”,

se din București”, pe care a 
condus-o piuă la sfîrșitul vieții 

(19 august 1891), printre e- 
săi numărîndu-se, printre 
I.uchian, Ion Grigorescu, 
Mirea, Vermont.

Centenar Theodor Aman

Sinaia”, ..Pepene 
strada din Cîmpu-

d<> gen, inspirate

Olt”. 
Brîu-

o ma- 
gravu- 

în
„Adunați la mămăligă", 

in

„Pe terasă la 
verde”. „Pe o 
lung”.

Tablourile 
din viața satului sint reprezen
tate prin „Hora de peste 
„Ilora de la Aninoasa", 
lețul".

Pline dc realism și de 
re forță sugestivă sîr.t și 
iile „Țăranul cu căciula 
mină
„Popas la munca câmpului” 
lața casei", „Jocul de cărți

Dar Th, .Aman și-a legat nu
mele și de înființarea învâțâ- 
rnînltilu; artistic în țara noas
tră, dorința lui mărturisită „dc 
a înființa in România începutul 
un. î școli de pi: tură care, pro- 
gresind cu timpul, să devină o 
școală naționala și mare", îm- 
plinindu-se în 1864 cînd Cuza 
Vodă a semnat decretul de in- 
Ijinț'ir.. a Șclii de arte frumna-

* *

Reflecții (lupa Nedele
Cen de-a XVII l-a el 

dcii vulcuneni . a în le l tt cu 
proapc d >u i luplămmi în 
( bmentariilc în fi con'.ina.î.

il ■ -
a- 

liraiii.
Nu

«Lsupra conciii .uri I, >r de < r iție
5Î ințe-ipreta’’.- se- f i njire.-*).  ri
r ‘•

.i J.
>i nici a,apr.i niaiiifc-'ii-

• 11 sj.l--. - •■■■.asta p,‘ulru < j
mu il1 -z.; i! : • i ■ i fo*-  im|; ■( .ibii.i,
| . .. vru 1 ’-H ' gă' .t o.iiii.'ni de
SHr a.it la iiiv.'Jul a'lmifl
tl * : î 1 ' ■ ' i: • • (1 ■ lat rit și la ni-
V- iti-ii*  P* or și so. .etritiba

p'-, <•.»• • au in'eb--, <5 d:i
ÎDi
» • «

• IV .
«i.-.ni

t tJ' a
i.i era,

dirigui <1 ipotriv 1 
ului, viu'.i socialii

IU da. ln*r.im  <ori,.-;t
i.r r» •n jiî’ — d .spre ci r s'.c
V<v ■ ,1 -T.J f. r ut .și la Vub n
<i.r’ rin.. Ce n drept, c drept ;
ri U ina; CaUt a! ca in alți ani

bene- 
con- 

i. i or- 
Cî pa 

c ă

I

îi

lir
tu iifTunliîc In tlfiipm potrivit.

d- ■;m |I'II i. .Și a„.; , ,1,! in to.itn
t ! If.i Jiului. Ecraniieri < ■onipb x.
I: ui re iu-lifiswt acum i ind, c-
lil ••i ați dc ,,v izi'in ji ii, ” eUltllI-
na ;b>r O t.ș.i di He m aștipml
la <b ;'|i.r(ar a 'ii!’ * Joi IUI |-i
di pTiția lor.

1 l’lIglllS H .ll iz.ilă <fi

Praștii, viața cultura!j a 
Jiului i mirat la iutii .clic, 
cczc-te I .amuții btr.e și 1 
bune au dispărut, 
creatoare a oamenilor oila’ă cil 
ele? Nu. Imposibil. AdeV aiul stă 
tot in cuvintu) organizare, indi-
l. r>-nt divă dl. ministru Plcșu 
fa><*  aha-gie la cuvintele „nrlădc 
ain.it >ii”. nu avem voie să dc- 
z.i'-măin. Daca vom d zarrna. 
vom căni., numai I ani obținuți 
. pe Joș”. riscăm i intram în 
urbanul t:.-i cjn'.iiid doina Stră
bună intr-o limbă mai vestică, 
mii „evropencască”. Nimicind 
cultura, ni nimicim p,. noi ii ..inc. 
Și mai dureros decit acest ade
văr, nimic nu poate fi. Ion Vidil, 
Gavriil Mu si. , seu, Ghcorghe Di
nu șan lo.iu Chirescn sau, duca 
vreți, Ant >n I’ann și întreaga 
pleiadă dc p.ialți și protopsalțl 
ee au trăit și creat vreme do 
sute dc ani în România au făcut 
artă cu amatorii. Ca de altfal șl 
meșterii Voroncțului sau șlefui
torii anonimi ai Mioriței, tot a- 
maiori au fost. Și au cintat și 
au pictat și au prins a dăllui ro
mânește pentru viitorime. Cu al
te cuvinte ei, „amatorii” huliți 
de Pb.pi au creat acea temelie
ac. 1 pieds- tal de diamant al 
culturii române. C'.i vrea Pleșu 
’.î-l fringă c treaba lui. Numai

> diamanb.lc au tliiritaleu ,,zc- 
." pe cită vreme Plcști și nn- 

nr ib rul lui..,
Ib venim la Ncdei < vulcâncană 

ca un exemplu recent, încă 
viu. Față dc potențialul creator, 
real am dat mult Înapoi. Ca 
iacul. Oameni buni, c grav. Nu 
prea tîrzlu, dar extrem de grav. 
Prob-.ori de muzică și desen, 
lilerați. pla linierii, filosofi, ei. 
iiea/i, fotografi, coregrafi și cei
lalți, ca și voi, medici, ingineri, 
eiotioni .ti, clerici ș.a. trezițl-văl

V a ii
Lin- 

oai te 
Și pasiunea

sale 
levii 
alții, 
G.D.

Patriotismul, încrederea în vi
itorul țării sint două coordonate 
morale pe oare le propunea 
Iovilor, proprii și lui, așa 
reiese din discursul rostit 
naugurarea Școlii de arte 
moașe: „Aveți necontenit
vedere că sînteți chemați a glo
rifica patria în viitor, îndoiți prin 
urmare ardoarea și veți fi si
guri dc succes.

e- 
cum 

la i- 
fru-

in

Cella Deiavrnnci-n. S-a săvîrșit din viață în z.iua de 3 ad
us! 1991. împlinire 104 ani. Mai bine de un veac, timp în care 

a străbătut senină zbuciumatele „orc astrale" ale istoriei mo
derne ți contemporane a României. Deopotrivă erudit om de 
cultură, scriitor — membru aj Uniunii scriitorilor — compozi
tor — membru al Societății Compozitorilor Români fondată de 
Gcorge Encscu în 1922 și a Uniunii Compozitorilor și Muzico
logilor din România, înființată în 1947 — pianist și pedagog —, 
i-a avut ca elevi, între alții, pe Dinu Lipatti și Dan Grigore — 
Cella Delavrancea lasă în u’ma ei amintirea unui om dc aleasă 
sensibilitate. A cîntat pînâ în ultima zi a vieții dăruind pianu
lui și celor ce o ascultau, cîte ceva d;n ființa ci românească.

S-a născut și a trăit într-o familie de intelectuali, juriști și 
profesori celebri in România de la sfîrșitul secolului al XlX-lea 
și începutul secolului XX. Este fiica acelui prinț al povestirii, 
Ba’bu Ștefănescu Delavrancea, moștenind de la acesta — emi
nent jurist ți scriitor — arta de a se exprima fie prin muzică, 
fie prin scris, dar totdeauna limpede, deschis, 
ochii-i 
o filă 
filă de 
crezut 
rămas 
lăsat nouă, tuturor, moștenire, Dd'hneascu-so in pace, alături 
de marii fii ai neamului.

Lumina din 
senini a apus Cella Delavrancea este acum un nume pe 
din catlea marilor împliniri ale spiritului românesc. G 
aur ți un nume scris cu platină ți briliante. Este de nt> 
poate, dar Cella Delavrancea nu mai există între noi. Au 
înregistrările ți cărțile. Tezaur de simțire româneas’ă

Piof. Mirceu MI XTJ WIJ
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Nemuritorii condeiului
1911 Miiui i« c

„Drept apreciere pentru mul
tilateralele sale activități literare 
ți îndeosebi pentru operele dc 
dramaturgie, care se disting prin 
bogăția imuginațlci și fantezia 
poetică și d zvâluie, uneori de
ghizate, in basm, o profundă in
spirație — adrcsîndu-se in același 
timp, într-un mod misterios, sen
timentelor cititorilor ți stimu- 
lindu-ne închipuirea", juriul 
Academiei Regale Suedeze a con
ferit Premiul Nobel pentru lite
ratură în anul 1911 lui Maurice 
Maeterlinck, scriitor belgian. 
Născut la Gând, în 29 august 
1862, dinlr-o familie de nobili 

belgieni, Maeterlinck studiază la 
colegiul Jesuiț din Sainte Barbo 
și apoi urmează facultatea

M;it-ferliiicl>, ll. lgin

drept. Se st.d.il. șic după 1886 la 
Paris, revenind în orașul natal 
în timpul vacanțelor. A lăsat li
teraturii belgiene Și universale 
piese dc toatru, poeme, pamflete 
politice, eseuri, articole. Este un 
simbol al literaturii europene de 
la sfirșilul secolului XIX și din 
prima jumătate a secolului XX. 
Dintre creațiile sale amintim: 
„Sire calde” — poeme, 1886, 
„Pcllcas și Melisandc" — teatru, 
1893, după caro Dcbussy a scris 
o operă, „Comoara celor umili", 
eseuri, 1896, „Pasărea albastră" 
— teatru, 1909, „Maria Magda- 
lena" — teatru, 1913, „Marca 
taină" — eseuri, 1921, „Globi al
baștri de aer" — proz.i. 1948 și 
nițele*.  S-a stins d n viață in 1919.

Teatru
u

Tentrul nostru profesionist a 
găsit, pare-se, resurse să iasă din 
impasul cel mare în care s-a 
aflat Jn ultimii ani. Va fi evitai 
falimentul? Este o întrebare pe 
care ne-o punem cu toții. Calea 
pure a fi lungă și nu lipsită de 
obstacolo. Aceasta pentru că, în 
pofida măsurilor luate pentru 
reinstaurarea disciplinei și a ati
tudinii firești față de muncă, de 
respect pentru creația artistică, 
persistă pe alocuri acea inerție 
păgubocsă, acel „lasă-mă să te 
las” cnrc a adus instituția în 
pragul dezastrului artistic și fi
nanciar. S-a ajuns pînă la conce
dieri. Nu se poate porni pe dru
mul cel bun cu balastul leneșilor 
în spinare. Un adevăr pe care 
Dumitru Vclca îl știe și pe care 
corpul tehnic al Teatrului începe 
să-1 cunoască.

Se lucrează dc circa zece zile, 
la montarea noii premiere. Este 
vorba de „Alexandru J ăpușnea. 
nul”, capodoperă a Poetului nos
tru național, M.hai Eminescu. 
Curajul colectivului artistic și 
tehnic al teatrului este demn de 
apreciat. Premiera va avea loc 
încă in această luna. Montarea 
la Pelro.șani a piesei „.Alexandru 
Lăpu.-neanul" are insu o semni
ficație aparte, de importanță na
țională. Este pantrjj prima dată 
cînd această piesă, In fapt un 
poem istoric de mari dimensiuni, 
se va juca în țară. Așadar, pre
mieră absoluta. Adevărata res- 

inestimabilc. 
a fost deloc 
lăsînd mai 
textului. Re- 
Dumitru Ve

absolută.
tituirc a unei valori 
Selecția textului nu 
simplă, Eminescu 
multe variante ale 
gia este semnată de 
lea. In rolul titular, M.hai Clita. 
Alături de el, pe scenă, vor cvo- 
lui Rozmnrirf lJtlica, „Vistierul", 
George Negraru — „Arbore", 
f lorin Plaur — „Brad", 
Buchholtzer — ..femeia", 
Alexc — „Garac.de", 
Codreanu — „Episcopul", 
ci ca ( hoiobca — 
□ Iții. Sint așadar 
noire benefică la
Sîrbu", unde sa 
numai numele și 
și mentalitatea.

Lord i 
Cor vin 

A lexandru 
Fr<m-

„Doamnn" și 
semne dc fn- 
Tcatrul „ID. 

schimbat nu 
condu, er a, ci

De.ir ține!

REVERBERAȚII
SPIRITUALE

(_________________________
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„Aș prefera să joc în 
prima divizie “

— Cine ești, de fap*,  Florin Dumitru 7

— M-am născut la Cralova, la 13 fe
bruarie 1968. Am Început fotbalul la U- 
niversitatea, alături de etiția copii olteni, 
care bat mingea pe frumoasele stadioane, 
cu girului că, atunci cînd silit mari, aă 
bată la porțile primei divizii ți, apoi ale 
naționalei.

— Clnc ii debutat în divizia A ?
— La 17 -ni, tntr-un meci cu Corvinul, 

la Hunedoara, în care scorul a fost 2—1 
pentru Sazde. Era antrenor Ilalagian. A 
urmat E’ectno, unde timp de patru ani am 
apărat poarta, apoi un stagiu la Tg. Jiu 
(militar). Am 59 de meciuri în divizia B.

— Cum ai ajuns la Jiul ?
— în 1989 am susținut examenul de 

admitere la Institutul de mine Petroșani, 
am intrat și, apoi am primit dezlegarea 
pentru... Jiul, pînă ia 31 decembrie 1991. 
,Sînț student, anul II .și mă pregătesc pen
tru sesiunea deschisă pînă la 1 octombrie 
a.c. Am venii la Ciubu] Jiul fără preten
ții, aducând p.'rsonal dezlegarea ți retro
gradarea mă face să mă gîndesc la divi
zia A. Am anunțat conducerea clubului 
despre intenția mea și problema se va 
rezolva poate favorabil pentru Jăj], ne
favorabil pentru mine. Va trebui să mă 
obișnuiesc cu... contractele.

— Ai îost curtat de vreo echipă 7
— Electro îmi oferă 500 000 Ici, Uni

vers; tatei... și Sportul...
— Se vorbește de... vinzfiri de meciuri.
— Au fost încercări de contactare Ia 

H'ăila. cu Rapid Și Steaua <'*i  'i.
— Dar cu Argeșul ?
— Nu știu.
— Dar rezultatele parcă... corn ; mă.
— Intre rezultate ți încercări pot apă 

n-a similitudau
Cum ți sc pare scria ?

CZ5
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Câldarea tragediei și 14 copii orfani

(Urinari <lm pajinj I)

— Este cey mai grea, dar se vor selecta 
valorile.

— Cu cine ești prieten ?
— Deși locuiesc singur la stadion, slut 

prieten bun cu Stăncic. Iluza ți alții.
— între Ghițan ți tînărul Bogdan Cio- 

banu, ai putea să te pierzi 7
— Mu. Mă voj pregăti cu ambiție și cu 

sufletul ia divizia A. Tn retur am fost 
de patru ori ales portarul etapei.

— Ai fost în Anglia 7 Presa centrală 
n.a d.Tt toate rezultatele echipe; noastre.

— VI le pot spune. 6—2 cu Iranul, 0—1 
cu Uruguaîul, gol în min. 85, după ee 
s-au ratat 15 ocazii, 1—1 cu Japonia, 2—2 
cu URSS, trimițîndu-ne în grupa a II-a, 
Acolo, 6—2 cu Aust)-,ilifi ți 0-2 cu URSS 
în final ]ocu] 10.

— Despre Anglia 7
—- România este mai frumoasă, indis

cutabil. Dar Anglia este mai tine orga
nizată. cu o altă mentalitate.

— Dacă ai fi primar ai putea face ceva 
urgent în Rimnnia ?

— Nu. Curîn l nu. F i‘c vorba de o a 
numită educație, formare ți disciplină.

— Fumezi ?
— Nu. Nu-niî plan ni i restaurantele și, 

totuși, trebuie sț intru ba ]a o cantină, ba 
la ”n restaurant, să servesc masa dc 
prînz. Dimineața îmi foc singur cita un 
ceai Scara cînil vin do la cursuri nu mai 
găsesc deschis ca că-mi cumpăr rîtc ceva 
de mîncare.

— Ce nu.<i place 7
— Nu-mi plaei- cînd lumea înjură hi 

stadion. Ah, Anglia !
— Și. de fapt, fino ești Florin Dumitiu?
— Sînt fotbaliștii; r'ft e îmi place să 

joc în divizi i \.

Don | XI \M I ț1

A început campionatul de rugby
PROTAGONISTELE PRIMEI SERII: grupa r — Dinam». 

Steaua, CSM Sibiu, Grivița P.oșie, Contactoare Buza.i, CSM Su
ceava. Grupa a II-a : Farul, Știința Petroșani, IAMT Oradea, Ști
ința Baia Mare, Universitatea Timișoara, Sportul studențesc

Locurile I și 11 din grupe se califică pentru locurile I—jv .-u 
desemnarea echipei campioane. Locurile III—IV se califică pentru 
stabilirea locurilor V—VIII. Locurile V—VI se califică pentru 
stabilirea locurilor IX—XII, Retrogradează în seria a H a v do
rică echipele clasate pe locurile XI—XII

FARUL — ȘTIINȚA PETROȘANI 46—13 (16-6). Farul n . 
uitat să-ți ia revanșa. Au început arbitrajele părtinitoare. Tele 
viziunea n-a transmis meciul. în repriza a doua, balonul oval n.a 
mni iubit studenții.

Sîmbâtă la Constanța, de-la ora 11. în prima ctană a nou'u 
campionat, Farul și-a luat revanșa asupra studenților, care atunci 
la București, în meej direct pentru Cupa României, au eîșMent 
trofeul. Victoria <«‘.e meritată, dar scorul prea sever a fost stabi
lit ți de arbitru. Desfășurarea meciului, a arătat două echipe a- 
propiate din punct <10 vedere tehnico.tactic, cu un minus, totuși, 
de pregătire din partea studenților. Șt.ința începe bine jocul, cd 
dorința motivată de a demons’ra că Cupa mentă Pefrosaniul, și 
cnnAiee c'i 6—4, după care iese la rampă arbitrul Marcel Golană 
care o frustrează dc un eseu <]c penalizare ?i o lovitu-ă de pedeap
să, a^ordind gratuit, dar în fluierăturile tribun"?»»- cnnstănțono. 
două încercări echipei Farul, transformate și, 16—6. cu care se 
încheie prima repriză.

Partea a doua arc ca doznodămînț același duel, dar Farul 
punctează decisiv, iar Știința cedează aproape total in ultimele 
20 dc minute. Căderea psihică este dublată dc cc-i fizică ■ i, scorul 
in proporții, ajimgînd in final 46—13. Este o înfrîngerc grea, 
pentru care înaintea meciului d-e 1a Oradea s-a făcut o ser unsă 
ți necesară analiză. An înscris pentru Firul: Snsn t-ei încercări. 
Piti două. Brănescu, Toma, Nicușor și Bucși rite irn-1 Be.’ăr.m 
cinci transformări. Pen‘ru oaspeți Iv.inUs două lovituri d-- pe
deapsă, Drăgldci una ' Pancu o încercare.

ȘTIINȚA : Soare, Costa-he. Loțiko (Cocîr ă). Brumei, Si i- 
vh», P,»l tm.iriu, Trancfl (Semen). Raliu (Mureșeni, Drfîghi i, Iv.i- 
mjș, Panru. Suio in. La ie. M lragoniii, Florei.

l'rmălr, re, ■ pă. kîmbălă, 17 i i t. V.I'I Otadop Ști
ința. Campion i'ui sc întrerupe, pentru a f<l?c l®e meciului in
ternațional cu Scoți,] din 31 august. Sîmbâtă, 7 nibrio, Ști
ința va primi vizita e hipci SpoFul studențesc. după car". din 
nou întrerupere, pentru parii iparea echipe; R mumiei 1 ■ Cupa 
Mondială.

• în sori., i doii.i vilo ,că echipa Minerul Lupenî, a fost jn. 
vnsă ,|c Locomotiva Bii ureș.ti cu 18—6.

Dorel NFAMȚU

SI PIERD MII IO AM
uni, a devenit, d n nou, locul tragediei. I’j. < i r predestinata, 
cițiva ani in urmă, in 3 martie 1987, aici au pierit cei patiu 
pin.ști petiilcni — cuprinși dc avalanșă. A um..

Coborîm printre jnepeni ci. pe măsură cC ne apropiem 
poiana înclinată dintre brazi, ți dominată de mișcarea agitata 
oamenilor, descoperim urmele n ceea cc s-a întâmplat aici, 
ajun, 
învii

Cu 
al

de
i

io 
aproape dc miezul nopții. D.i, nța e cum au spus-o tinerii 

n i in drum : e 
împrăștiate pe 

că dării, rămășițele 
aripă, un rezervor, 
mai mari, aflate la 
densă. Sus, pe buza dealului din dreapta, la vreo sută de metri, 
a fost centru] catastrofei. Aici s-a izbit avionul de stlnci. Ur
mele exploziei, ale incendiului se văd poște tot. Brazii din jur 
sint aproaj»c embonizațj. In virfu] unui brad, din care na mai 
rămas decit un ca'.arg neg u, filfiie o husă portocalie, mareînd 
parcă epicentrul traged ei...

Comisia de anchetă d.n pnrfon Departamentului Aviiției c 
la darorîc. La fe] Procuratura, Poliția... Specialiștii cercetează a- 
paratura de bord ; a fost găsită $i „cutia nr.igni“. Sc formulează 
prime'-.’ constatări, sc fotografiază fiecare fragment din avion, 
fierar porțiune din zonă. Ceea ce e mai cumplit... să vezi frag- 
,rl-n e a!o victimelor, despuiate si aruncata de suflu] exploziei prin 
iarbă ți lespezi. Au fost nouă : trei piloți, un mecanic de 
b' tl ți cin.i ingineri specialiști in depanarea navelor de zbor. 
V i fost, pentru că nu mai sint dorit rămășițele lor : aici un pi

cior. un cap, din-'oio, la zeri r]c metri, o j imâ'ate dc bust, tăiat 
•n di.i tonală ți...

După fotografici a f,.’ u,,; 
mont tii d'n L'ipeni, ac^ ti 
tsiri. ■ a îniT’o ă căutare o si 
omen. /i. Td 'ntific.jti 
Ccoj <e se șlic însă 
Si ie mij știe tip lucru tri-t .............. .,,
1 și 11 ani. Un iniliijr a irAsli un .iot li. al 
propune -1 w reetip i r-z - vr , jhet . d ’ 
'.1 uimii se găsește cineva J 
interio, — numele soției „ tdi 
inlcrvinc comand.ml ol f’ohY i : 
rămă',iț '!« virtnncloi să f

S" Insistă pentru căut.ir. a < 
aiuuiii*  o serii... B ir, nu r u 
mita de viol.ani f,;l frrl izvoare' 
si vlo.i'?,i . <]<• munte. Comisii s,

I ' i. p ' . .Td.ei'.i inu n< i

un perimetru al groazei.
o suprafață ce cuprinde întreaga coastă a 
fostului avion. Un motor, ...o jumătate dc 

scaune și... multe, multe piese mai mici sau 
fiecare pis. printre tufele dc Ienupăr ți iarba

amănunt apeh 
l,i lo. ii; accidentului, 
i l’mîrra m r.afu i 

, fină după anu iza, n.au fi
Int r. t'if'l lor . '- i ne i

Au lisai tn ,i,inA II

7 ’ Vr

cineva 
l’Oțiiii „

nur I' ir toți w d tu. Piuă 
sconta verighel.a dc |W droft. In 
' <i di'a i anin.ii l’m.i |.i urmă 
i erigîii't.i «A fie pu«A |« |M. iar 

lă-atc iul,, io, <-uni <ii| foii r'n'c 
umenrali, Se 

denii- 
Iii <(| ;
r's’jș i»
u

pr ilp.i i|»ta 
u •pin*  în

i- il V*  II l

id o ului 
îmi •irtlî 

ii ,i tiis'â ,

l’e litiere, unde altădată for
foteau numeroși constructori, sc 
lucrează puțin, riar ce c drept, 
cu mult mii bine. Din cînd în 
cirul se mai anunță darea jn fo
losința a cile unui bloc dc lo
cuințe. In schimb, la casele par
ticulare, lucrul se dc>fașoara în 
ritm alert Agentul comercial 
spcciallzm în lucrări de construc
ții civile, „Compet" Petroșani S.A. 
ți-a redus efectivele de constmc. 
lori aproape la jumu ite, în com
parație cu cele din urmă cu doi 
ani, dimcnsionîndu-și rațional ac
tivitatea, pe măsura comenzilor 
existente. La început de an s-a 
înregistrat o oarecare înviorare. 
Dar perspectivele certe de dez
voltare a activității de construc
ții de locuințe întârzie să se a- 
rate. Au apărut, jn schimb noi 
motive de îngrijorare. Beneficia
rii cate solicită lucrări dc cons
trucții sînt obligați să accepte 
condiția plății în cecuri la ve
dere, cu bani peșin. Furnizorii 
de materiale dc construcții nu li
vrează decit în jeleați condiții 
materialele solicitate de cons
tructori. Au crescut în mod ex
ploziv și cu consecințe negative 
in lanț, prețurile la motorină, 
beiizini și luln ifi mți, c,l|e „miș- 
e " ulilajeie gicle și capacitățile 
(l< Iran .port.

în acest rontcxl, ciiz.i dc lo
cuințe’ sc menține și arc tendin
ța amplifice. Aspectul so-
«..i1 al acestei probi nu fierbinți 
a fir t nci'lij.it, conducînd la 
mari pierderi mat riiile. Lttcr n i 
iln consfruiții jiicepule și
-ib.mdomito, care iiiMtnie.'iz.i ’.iii’c 
<i' milio ni • de lei num.il in lo- 
■ dilățJe ' aii Jiului ■ jfla jn 
P'Ti'iil |. il.’in id.ii, omplctj.

Iată doar 'îtii.i eS’inpJe. 1 a 
l’etril.i, din lipsă de fondări, 
blocul 31 e abandonat, după cc 
i s-a turnat fundația și part rol 
Sînt oprite în diferite stadii — 
dc la structiuâ la fundație — ,
lucrările la blocurile 33 și 37. In 
Petroșani, fundația d b'-ton a 
blocului îl, dc lingă Spitalul mu. 
nicfpn) ecte părăsită. Din lipsă 
de tonduri de investiții s-au oprit 
lucrările ți stagnea/u și Ja blo-

Pe șantierele locuințelor

curilc F 3, F 4, H 1 din cartie
rul Aeroport — Petroșani. Aici 
se rentează, totuși, că pînă ]a 
finele anului vor fi terminate 
lucrările de construcție la 125 
dc apartamente, în blocuri unde 
lucrările vechi au fost r.'luate, 
cum sînt F.l.A și II.?, ]n Aninoa- 
sa, blocul I,, cu 40 de garsonie
re este într-o fază avansată de 
degradare, înainte de a fi ternii, 
nat.

Semne de bun augur sînt doar 
in orașul Vulcan. Aici există con
diții ca piuă la sfîișitu; acestui 
.ni să lie pretate la cheie, be
neficiarilor, iipartanientele din 
blocurile 91 și 92, iar lucrări rts 
tante nu mai sînt. In schimb, 
la I npeni, blocul E. I, este, prac
tic abandonat. Sint executate lu
crări, .sporadic, Ia blocurile 113, 
l-.J și *6,  dar, din lip ă dc fon- 
duri, : înd rr.ni apro.ip? gata, s. ,u

i ;al lucrării'’ i.i biocuii.u .,VB- 
c oa a“.

\'i-ș*1i  rele cu priviri a mari 
pierderi, tu s doare de sule de 
in liojnr, s-au auzit do pe toate 
șantierele țarii. La nivel g:iv-'>r- 
n.miental a fo 1 organizata luni, 
12 au ust a.c., (> consfăiuir • pe 

.'.i t’ m i și s-au Stabili M 
uri ivntru înviorrr. a lucrului 

|.e șnntiore]r> locuințcloi".
Pierderile sînt Lreu de recu

perat. Forța d<’ mim -i de pe 
șantiere s.a diminuat. Efc tii.’lc 
existente la nivi.ul „Compot" 
S.A. Petroșani .înt ocupat-*,  in 
perioada imadi it următoare, < u 
lucrări de reparații .și zugrăveli 
în 80 la sută i'in școlile șj gră- 
dinițele din municipiu. Nimeni 
nu sc preocupă, ins i, le rezol
varea problemelor dc perspecti
vă din domeniul nni; tnicțici de 
locuințe. Nevoia dc locuințe se 
menține la cote ridi ate. Bacă 
nu se stabilește de pe acum, cit 
de cit, cc volum dc construcții 
e posibil de realizat in anul vi
itor, va întîrzia lansarea produc
ției. Este, fleci, previzibil că se 
'a construi puțin, cu mult sub 
nivelul cerințelor, Hm doua mo
tive majore. Forța de muncă la 
agentul economic specializrf în 
lucrări de construcții civile s-a 
diminuat. Nu s-a inccput lansa
rea investițiilor din anul viitor, 
nici ccl puțin estimativ. Din li^să 
dc comenzi, în consecință, cons
ilii.'lorii vor .șoma, din nou, la 
iarnă, dacă nu se vor implica 
mai responsabil, în aceste pro
bleme cei ilircct interesați : hc- 
nefir iatii luciăi ib'r dc construc
ții!

\ im. I SlR \1 l
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Actualitatea internațională Pentru timpul dumneavoastră liber

S1TU vri 1 DIX ll'GOSl A\ IA

Reuni' acum citeva ziie din 
nou, prezidiul Iugoslaviei a ho- 
tiirit încetarea necondiționată a , 
focului pe teritoriul Croației și 
pe întreg teritoriul țării, dar 
deși au existat mai multe hotă- 
rîri în acest sens, încetarea to
tală a focului nu este realizată, 
zilnie, înregistrîndu-se noi inci
dente între trupele paramilitare 
sirbe și croate. Marți a avut loc 
o nouă reuniune a conducerii Iu
goslaviei, prezidată de Stepe 
Mesic, consacratu analizării con
dițiilor în care trebuie negoci
ată înce‘.irea definitivă a ostili
tăților i iterne. Președintele Ma
cedoniei a cerut populației re
publicii, ca Ia apropiatul refe
rendum să voteze pentru inde
pendența față de guvernul fe
deral, federația iugoslavă urmînd, 
în concepția sa, sa fie formată

ViSZ\R|

\ 1ND înscriere ARO 213 Die
sel, dm iulie 1981. Telefon 
42025. (2335).

OF ERTE SER\ I< IU

CAUT femeie îngrijire copil. 
Relații, telefon 43063, intre orele 
l«—20. (2341).

(. XUTAM femeie serioasă, pen
tru îngrijire bătrîn în mediu ru- 
-,il Condiții avantajoase. Relații 

•'•'don 44059. (2337).

iliVIBI'Rl DE I.O< I'INTA

■ IIÎMB apartament. 3 canie- 
:»i apartament, două camere, 

exclus,v parter sau etaj IV. Te
lefon 70686. (2338).

SCHIMB apartament, două ca
mere. Petroșani, Dr. Petru Ciro
za. bloc 28. etaj 4, ap. 12. cu 
casă colonie — două camere, 
bucătărie și curte și vînd Fiat 
1 300 Relații — Petroșani strada 
Gh. Barițiu, nr. 24 (lingă școala 
n1-. 2 — colonie). (2339).

PIERDERI

PIERDUT autorizație de func
ționare nr. 1766, eliberată in 15 
august 1990 de Prefectura jude
țului Hunedoara. O declar nulă 
(2334).

PIERDUT contract Închiriere 
pe numele Olaru Petre, elibe
rat de EGCL Petroșani. 11 de
clar nul. (2326).

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Kilin Gyorgy. elibe
rată de UPSRUEE.M. O daclar 
nul;.. (2338).

PIERDU r certificat calific-rre 
electrician pe numele Sz-.Lo Da- 
vid, ehbeiut de Liceul in.ijstrial 
nr. 1 Lupcm. fi declar nul (2 .1.!)

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Nun loan, eliberată 
de E. M Bârbâteni. O de 1 u 
nulă. (2298).

PIERDUT diplomă absolvire 8 
clase pe numele Barga Vasile, 
eliberată de Școala generala nr. 
5 Petroșani. O declar n'd.i. (2302) 

PIERDUT legitimat’ serviciu 
pe numele Petre Ghemghiț.i, e- 
liberată df I'1 M. Aniijoasa. O 
declar nulă. (2304).

PIERDUT legitimație serviciu 
p0 Mumele Bălan Maiia. e,h“ 
rată Preparați» Coroești, 0 
deda» nulă. (2312).

PIBRDUT legitimație biblii* 'că 
oeriodic? n» 5107, elib.','at'i 4» 
«f. *V.  Petrițani. O cteelăr nu ă. 
(2313). 

din republici suverane și inde
pendente care să aibă proprii 
răspunderi și relații internațio
nale.

PAPA LA CRACOVIA

l’apa loan Paul al II-lca e- 
fectuează o nouă vizită în Po
lonia, avind drept punct central 
orașul Cracovia. După ce va a- 
vea diverse întîlniri cu oficiali
tăți poloneze, Papa urmează să 
participe la Cracovia la un mi
ting ce va reuni, potrivit părerii 
observatorilor, peste un milion 
de tineri din diverse țări ale 
Europei. Legat de vizita papei 
în Polonia, grănicerii unguri 
și_au întărit controalele la gra

niță, mai ales după ce au fost 
depistați mai mulți contraban

diști ce transportau arme’ către 
Iugoslavia. Transportul de arme 

MICA PUBLICITATE
DECESE

SOIT L Constantin, fiu| Nicolae și fiicele Mariana, Dorina, 
Crislina cu familiile anunță decesul scumpei |or soții și mame 

geamânu fi.orica
tnmormintarea. vineri, 16 august, ora 11, <le |,( domiciliu. (2336)

I'AMIIIA îndoliată și greu încercată mulțumește tuturor 
celor care prin prezență și flori lc.au fosl alături la dispariția 
fulgerătoare a celui ce a fost

KARDOS ANTON — Sacy
Dumnezeu să-l odihnească ! (2338).

COMEMORARE

COLECTIVUL S. G. „Straja" S. A. Vulcan anunță că au tre
cut șase săplămini de la dispariția celei care a losț neprețuita 
noastră colega,

LUCA MARGARETA
Mu te vom uita niciodată 1 (2310).

Exploatarea minieră 

Livezeni
angajează direct sau pi iu transfer:

— 1 foi liiști autoi i/ați pentru centrala termică 

încadrarea conform Legii nr. 1 1/1991.
Relații suplimentare la Biroul personal din cadrul ex

ploatai ii. tclelon: 11162, 13822, interior 123.

Societatea comerciala „DIAMANT" S. A.
scoate l.i Iii italie, pentru locație <k gestiune, toate 

unitățile din componență.
Pentru chioșcmile <l< mină, licitația va avea loc in 

data de 25 august I 991.
Pentru celelalte imitați, licitația va avea loc in data 

ele HI septemlilie 1991.
Documentația poate fi consultată la sediul Societății, 

strada 1 Decembrie 1918, nr. HM), inc epmcl c n data de 
15 uugust 1991.

se făcea din Austria. După în
cheierea vizitei în Polonia, Papa 
va efectua o vizită de 5 zile în 
Ungaria, după care se va întoar
ce în cetatea Vaticanului.

SUPRAVIEȚUITORUL 
A VORBIT

Singurul supraviețuitor al cri
mei dintr-unul din punctele de 
frontieră de la granița Lituaniei 
cu Bielorusia a făcut declarații 
poliției. El a declarat că a recu
noscut între atacatori pe mem
brii trupelor speciale de securi
tate, Beretele Negre, care au u- 
cis pe șase dintre cei șapte gră
niceri. Se pare că pedepsirea a- 
cestora va fi foarte greu de în
făptuit, deoarece autoritățile so
vietice neagă amestecul trupe
lor de interne în această proble
mă și nici nu se cunosc nominal 
cei ce au deschis focul.

VINERI 
JG august 1991 

f t'
10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic.

Stupul.
(Spania, 1980)

12.10 Super Ghannel.
12.30 Desene animate. Lidia în 

jurul lumii.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14,1Q Mapamond.
14.35 Documentar artistic,
15,05 Mondo-muzica.
15.20 Patrimoniu.
15.50 Limba noastră.
16.20 Tragerea Loto.
16.30 Duplex București-Chișinău.

(1).
16.45 Știri.
16.50 Emisiune în limba germa

nă.
17.50 Invitatul săptâmînii.
18.20 Duplex București Ghișinău 

(11).
18.35 Tele.discul muzicii popu

lare.
19,00 Ecranul.
19.30 Desene animate. Aventu

rierii spațiului.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Studioul economic.
21.15 Film serial.

Destinul familiei Iloward.
Episodul 15.

22.15 Simpozion.
23,00 Actualități'.
23.15 Vîrstele peliculei.

0,00 Varietăți muzicale.
0,35 Tele-top.
1,00 Recomandări din program.

I

Societatea comercială
„REALCOM" SA—Petroșani

(fost ICSA și AP)

imarliează direct sau prin transfer următorul personal:

—- Merceologi voiajori -

Primitori—• distribuitori marfă 'fi

DE OPINIE Șl INIORMAJIE „ZORI NOI” ! 

ESTE REALIZAT DE
I 

Societatea pe acțium\

COTIDIANUL

COLECTIVUL

iniiin(ală conform Deciziei ar. 208/12 06 199L 
a Prefecturii județului Hunedoara

Director t MIRCEA I3UJORESGU

DE REDACJiE : Horoliu ALEXANDRF.SCU (culturâ-
□rto), Mucea BU1ORLSCU (director - redacloi șei), Ștefan CIMPOI 
(secretariat de redacție), Gheotghe CHIRVASA (problemele omului, 
relații cu publicul), loan DUBLU (viața polilko șl economica), Ion 
MU3IAJA (director executiv), Dotei NEAMfU (sport, comerț, privați 
râie), Paul NICULLSCU (secretariat de redacție), Ghearp/ie OL1EANU 
(eveniment), Sorin OPREA (redactor grafician), Tibenu ȘPAIARU 
(invațâmîrit), Viotel SJRAU] (viața Dcliucâ, economie). v**- . .. ■

CORECTURA t Emilia ACHIKti, Vloiko FlfțlULESCU. Florentine 1 
—- -v * • 1

ADMINISTRATIV 1 Matla LUPA; contabil }cf, Alexandru UNGU- I 
REANU (organizator diluzaic desfacere), Constanfd QQlCIU (contabil), , 
Malvlna ANDREI (secretar-dactilcsrof), Matlo BOYlEj Șllvla NCGOl. •

SIMBATA
17 august 1991

i
9,00 Bună dimineața I

10,00 Actualități.
10.10 Glub „Anda“.
11.10 Descoperirea planetei.
11.30 Interferențe spirituale.
12.30 Desene animate. Lidia Ir» 

jurul lumii.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 7x7.
14.35 Telc-club.
18,00 O melodie dintr-o sută.
19,00 Melodii îndrăgite.
19.15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. 

Maddie și David. 
Episodul 5.

21,40 Săptămîna sportivă.
22,00 Selecțiunî din Festivalul 

internațional de muzică □- 
șpară. Ceșme (Turcia).

23,00 Actualități.
23.15 F:im artistic :

Lorna Doone. (SUA, 1985).
0,45 Video-discoteca. (

VIDEO FILM
CASA DE CULTURA 

PETROȘANI

VINERI, 16 august
Orele 11, 17: Afaceri interne. 

Acțiune polițistă, cu Richard 
Gere.

Ora 18,30 : Tinăra doamnă 
Catterley II. Sexy, cu Sybil Dan- 
ning. <

Ora 20: Ilollyvvood.ui innebu*  
neșfe. Sexy, cu Veronica Hart.

• - «*

I 
I I

F*- Redacția șl administrația i Petroșani, «tr. N. Bălceven. nr. 2 'l.lelo.inr*  ** secretariat» 41GG2, sec(ii i 4IGG1 <2164 
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