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Pentru Valea Jiului sînt nece
sare lunar circa 28000 de butelii 
pentru aragaz. Se primesc a- 
proximativ 19 000. Și acestea vin 
neritmic. Pentru luna octombrie 
sînt repartizate Văii Jiului 6000 
de butelii de la Craiova — cel 
mai serios ți corect dintre fur
nizori — 6000 de la Pitești și 
8000 de la Timișoara. Pinii în 
prezent, de la Începutul lunii 
au „intrat” 1200 butelii de la 
Timișoara, 2000 de la Craiova, a- 
i c.șțij frimițindu-le nu cu tre
nul, ci cu mașinile dumnealor, 
specializate pentru transportul 
buteliilor, ceea ce garantează si. 
guranța deplină a recipienților și 
Razului. De la Pitești nu a fost 
livrată nici o singură bucată. 
Conducerae depozitului PECO de 
la Vulcan întreprinde cu regu
laritate demersurile necesare,

Cine violează 
vagoane.e ?

dar... Și cocac peste pupuza, va
goanele de cule Ieraia sosesc 
«iestul de des violate. i>e fura in 
tâmpul transportului. Cine pla- 
* .ște? Cine trebuie sa se descurce 
cura poate, se Știe sigur; ă,a sm- 
ic-m noi, cei care stăm zilg la 
rind la coada pentru o butelie 
Ue aragaz, in vreme ce delegați, 
polițiști și lucrători ai PECO se 
slrăduie sa inventarieze buteliile, 
sa vada dacă și cit de mare este 
lipsa, să dibuie, hoțul. De aici, 
un decuiaj permanent intre «-■• 
lerea de butelii de I>e piață Și 
ce poale face depozitul „PECO1.

Asupra situației create a fost 
sesizată comisia parlamentară u- 
flata in prezent in Valea Jiu 
iui. Acum așteptăm, l’ina una 
alta, se apropie Crăciunul, in de
cembrie mulți gospod ari sacri
fica porcine. Șă vezi atunci criză 
de butelii!

,n ceva ce privește cui bufantul ; 
IK-ntru parcul auto, dam o veste 
buna automobiliștilor. In stoc 
se află 200 de tone de benzină. 
Practic, nu vor fi probleme cu 
benzina. Cu motorina insă nu se 
jx-trece același lucru. In luna sep
tembrie au intrat 700 dc tone, 
țapi de un necesar de 1300. Dacă 
ti msportul in comun și de marfa 
,i tost protejat autobuzele și nia- 
7 mie comerțului fiind aprovi
zionate ritmic cu carburant, reu
nii

Dalele pe care le-am consem
nat ne-au lost oferite de domnul 
Mihai IJog.ir, șeful depozitului 
„PECO" din Vulcan, circ a su
bliniat, de asemenea, că parcul 
auto de cate dispune este pregă
ti: corespunzător pentru iarnă..
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CINE SE
De o vreme, S-au făcut deja 

doua săptămini, „o anumită par
te a presei” nu a fost văzută in 
Valea Jiului. Întrebi vînzătorii 
ambulanți, de lingă poșta din 
Petroșani, dacă au „Zig-Zag**, 
„Expres” sau „Expres-magazin”, 
iar ei ridică neputincioși din 
umeri: „N-a venit I Doar cei a- 
bonați au putut intra în posesia 
respectivelor publicații.

In aceste condiții, ne întrebăm 
și întrebam : e cineva împotriva

P RT O P 11 1
Ce mai cumpără petroșăncanul 

din piața agroahmentara a ora
șului: cartofi, cind se găsesc, cu 
40—45 de lei kg, varză 30—40 lei, 
gtiu — 15 lei. Jubenițc — G lei, 
mere — 25 Ici, roșii — 20, fasole 
— 50. o țelină — 15 lei, zarzava
turi dc supă — 5-10 lei legătura.
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Nu citim a, azi. e I I octombrie ?

De ce
„Eemeiii 
contează’’?

in

Popularul actor Corvin Alexe 

cheamă, in curind, p<- toți iubi

torii de divertisment, ii se con
vingă dc cc „Femeia contează!''. 
Intilnirile vor avea loc 

Teatrului dramatic „Ion 
bu” Petroșani. In ceea 
privește, vom fi prezenți 
Mină curiozitate.

•ala
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cu iui

I
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OPUNE ?
apariției, io Valea Jiului-, a a- 
cestor reviste . Dacă nu mă-nșel 
a mai existat un moment ase
mănător, in care 
cu pricina n-au 
verde să ajungă 
Vale. După cum 
se repetă. De ce;
ne se opune difuzării lor in Pe
troșani. Ar fi interesant dc șțitJtl 

săptumînalele 
avut lumină 

la cititorii din 
se parc, treaba 
și, mai ales. ci.

Gheorghe OI.TI XNU

E Ț U R I I O R
depinde de cum negociezi, go- 
go-airi — 50 de lei kilogramul și 
altele. Facem o comparație cu 
venitul mediu al unei familii și... 
dacă maj avem grai, tragem con
cluzii la vreuna din crismvle — 
privatizate sau nu —, din piață. 
Că sînt 5! (Al H.)

Maxima
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PROGRAMUL TV 
SĂPTÂMÎNAL

PASUL
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Deoarece la noi este climă 
temperată, marșul cutie econo. 
mia de piață, un 11 d<- Mecca. 
trece prin variate foi mc d - re
lief, care de care mai acciden
tate, prin arșiță, ploi, grai lină, 
viscole, Irăsneț. și para-trăzne- 
tc. Și grupul de pelerini. vreo 
23 milioane, eij pilotat de ca
binetul ex-premierului Horn >n. 
iar cel care, zice-se, știa sau re
cunoștea drumul — după stele, 
soare și mușchiul de pe copaci 
— era dl. A. Scverin. un export- 
în materie, așa cum sînt șer- 
pașii pentru temerarii care șe 
încumetă spre piscurile ma--i 
vului Himalaia.

Acum batem pasul pe loc, re 
nu ne pierdem antrenamentul, 
întrucît fostul cabinet guverna, 
mental — e lipsit de semnificai 
țic dacă este sinonimie între sin
tagma a depune mandatul și 
verbul a demisiona — și-a cam 
terminat socotelile (să vedem 
cum se va isprăvi verificarea 
bugetului pină acum, propune
re, bazată pe niscaiva presupu
suri. a grupului parlamentar al 
PUNR, căruia i s-au raliat și 
alte partide), iar noua echipă a 
premierului desemnat, dl. Tlieo- 
dor Stolojan, încă nu-i formată. 
Așa ?e face că acum. în prag de 
iarnă, oamenii, apatici, cam lip
siți de chef. încep să facă fel și 
fel de supoziții alimentate cop os 
și dc televiziune, care ne oferă, 
cam in fiecare seară, vito nn 
interviu doldora de sfaturi pen
tru viitorime. Așa cum a făcut 
dl. Severin, bărbat de mare 
amplitudine demociată, cunos
cător al secretelor tranziției —

Porcul pe.. . zebră

Majorarea 
pensiilor

Mai că am intrat în I u. 
ropa. Toată lumea știe să 
meargă acum la primărie. De 
ce ? pentru revendicări. Chiar 
și cele două specimene din 
fotografia noastră or fi avut 
ceva de revendicat.

Ilotârirea bisericii cato
lice de a desființa divorțul 
se datorește, desigur, con
vingerii ca î ni pot ri s a adtil 
teiului, ca si împotriva 

inorții, nu există leac.

11 . engiils

P E LOC
tei .o vei — 1 . niv<m ’.i <1 •

piața Ca |>rop-|.;. bllzir,a:c Ci
ne I (( cui imn mai izbii I < sa 
punem, li-i.ipți i. .•van i | i
u i. fam i v1 o h u| i ■ 11 ■ 'iu ■

I > ■ ac. .ista p. io.i I . ■ va 
cuiim giivcrname al se lunii, 
ra iiudapt -ia. dintr-od-ilâ ii; 
grijorala de veifb'a placa a 
drcpluiiloi omului, dup! .tain, 
puriindu-nv bvți-.n roa'i Drept 
răsplată, pentru că, v.vi du mi
ne, stă Consiliul Europei, și nu 
num ii el. cu ochii pe noi. 
UDMIt-l.il o sa Ic i <pi e/enlat m 
viitorul Guvern. Noi trebuie să 
jucam l'air, ei nu. Siirt pre
gătiți pentru portofolii la 
ittstiiie, cultură sj in v.iiamint 
Nici nu ai fi posibil ca fiecare 
formațiuni- s<m fracțiune poli
tică s;i aibă ci'.c portofolii doreș
te anume, altfel sP supără si 
trcce-n opoziției!). Să se cvadm- 
plezc numărul ministerelor că 
și-.T-a c viomea sinecurelor

Nicăieri în lume nil se face 
atiti politică, pe metru pătrat șt 
pi’ cap de locuitor, ca la noi Ca 
împăratul din poveste, cu un 
ochi rid și cu celălalt plîng. Cît 
timp va mai dăinui idvea ca fie. 
care cetățean este un om poli 
tic. cîț timp mai funcționează 
sistemul cripto, de sus în jos, 
cît timp comerțul tot de stal 
este și cu aceleași năravuri, ba 
și mai și democrația tnf pla. 
pindâ o să fie. I’ină la alegeri, 
anticipate sperăm, care sînt nrin- 
cip.da misiune a cabinetului Sto. 
Io; in, ce.I vom cunoaște peste 
ci te va zile.

T iberiu SI’ĂI \R(I

si.it
v lume
l-’i. in 

d<> 34110

Din partea Direcției dc resort 
dm Ministerul Muncii șl Protec
ției Soci ile se comunică: pensi
onarii primesc începînd cu a- 
ccustă lună pen'ia majorata, ca 
urmare a indexării acesteia, cu 
16,34 la sută. Pensionarii de asi
gurări sociale dc stat militari și 
IO\ H vor încasa a-.'el iși .spor și 
pentru luna seplembiie.

Ca ui mare a noii 
cuantumul pensiei minime 
asigurați sociale dc 
limita dc vii stă cu 
tegrală e-te de Utilă 
vechime incompletă 
Pen ia minimă dc asigurai 
ciule a invalizilor dc gradul 
inclusiv indemnizația dc îngri
jire csțe de 46H(t lei, a invalizi
lor dc gradul 11 de 3-T.it> lei. iar 
a inv.di'z loi dc gradul 111

2 lift lei.
Stima lunara acordaa in 

indexări,
■ de 
pentru .

in. 
cu 
lei. 
sO-

1,

pllls

îndepen-ionai ilor, c.T urm ne a 
Xarii pensiilor prin aplicarea 

prevedoi ilor llotai irii Guvernu
lui nr. 579 a c., se ridica l-i a- 

piu.ipc 2 iniliaide lei.
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RELACHE AUZITE LA Șl DESPRE
Și iată cele auzite la ediția din acest an a „Citecului adin

cului". Aprecieri, destăinuiri — un dialog pe care vi-l propu
nem astăzi, și la care participă ca invitați dc marcă Dan Spă
tarii, cel care a fost in acest timp de două zile președintele ju
riului secțiunii de muzică ușoară, Silvia Dumitrescu, pe care am 
aplaudat-o cu toții, Gabriel Dorobanții, solist ocolit cu grijă și 
nu știm de ce, de televiziunea noastră manipulată sau liberă — c 
treaba ei — și fericita ciștigătoare a premiului 1 la interpretare, 
Elena Ghiurca din Sibiu, care, iată a cucerit primul ei premiu 
important din cariera artistică.

Un dialog din care însă a rezultat că reușita festivalului a 
fost deplină, că gazdele — Casa de cultură din Petroșani — s-au 
achitat impecabil de misiunea deloc ușoară pe care și-au asu
mat-o. Să nu uităm că pentru prima dată
istoria cîntecului adincului au avut loc, în afara zilelor de 
curs și concerte susținute de invitați in toate localitățile 
Jiului. Și să nu uităm să mulțumim celor ce au sponsorizat 
nifestarea în numele publicului Petroșaniului. 
material nu am fi avut festivalul. Ei sint Liga 
ere „Valea Jiului’, care a acordat premiul 1 în 
de lei și o mențiune in valoare de 3 000 de lei, 
cială DISCO-BAR SRL din Petroșani, care a acordat un 
II in valoare de 9 000 de lei, Societatea comercială „DIVERTIS- 
COM" S.R.L. care a acordat un premiu 111 în valoare de 7 000 lei, 
ziarul „ZORI NOI" care a acordat un premiu în valoare de 3 000 
de lei, și Liga veteranilor pensionari minieri din Petroșani, care 
o acordat un premiu de 3 000 de Ici. De asemenea, un important 
sprijin material a acordat E. AI. Dilia si R.A.II. care au suportat 
cheltuieli materiale importante legate de organizare — cazarea 
concurenților și incitaților, transport, șa., precum și Agenția de 
impresariat artistic „Brăncuși".

DESTĂINUIRILE 
LUI DAN SPATARU

o tatA fericita „

SILVIA, OMUL OIIIȘM’IT

cazul 
unora, 
roma, 
fi fost

rond -
mult, 

, îilte.
i-mi 
pen-

noaslrc, că am cdi- 
care s-a epuizat în 
<le pe piață, că am 
piese înregistrate la 
am lansat șlagăre

Ma- 
bine că există... Cum să 
de eficiență în 
fi adus beneficii 
muzicii ușoare

Trist „Pegasul zburător**. Poe
ziile an lost mediocre Să fi in
trat poezia in umblă?

membru 
Mihacla 

muncit mult 
a-mi fauri un slil perso- 
Datorcz

PEGASUL 1 FOST TRIST

inexis-Nu vreau să credeți că flatez 
pe cineva. In Valea Jiului 
foarte mulți prieteni, 
mese pe cei care vin 
colele mele. Pentru 
țoară românească este un 
ment mai dificil, 

este și aceea că divertismentul, 
spectacolele de divertisment au 
căpătat un statut de șușâ. Nu 
se respectă afișele, se ciută orice 
și oricum. In ceea c ■ mii pri
vește. sint un performer — să-mi 
fie scuzată lipsa de 
Atitea 
la un 
foarte 
st. i 
de

am
Așa ii nu
la spccta- 

muziea u-
mo.

O explicație

o ('lipii, poate, 
I ită de ( c, 

e1 ioriner. L’.i 
avut si o i'b la 

Am
r, i

modestie, 
vorbe mi avut pentru £ă 
,inum moment dat eram 
apropiat dc „licori cu 

Și iată că au tn a ut 1 • ai.i 
ind n-uni mai pu . p. lim

bă nici ins g: am de „st-de“. Pot 
•pune că am ie.it din ringul 
băutorilor tind era K.D.. cia nu
mai 
a fi K.O. 
der 'in p 
am 
rior am renunțat.
vhid numel? ci
fru apa min țifi 
fr f -L> -im p.ai 
Ramai ia. Suna 
neraia „D.io Sf 
min-• d< n'r. .if i.a 
r ita-mi < e 
r i >,. ■ , U. i 
I I <

- C z-,., 
piOaza, '-“fti 
in nml'e z
< ire l-am
•i.igiir, și mam
N. im parlirip '1 la ni'
< n,,-lunile ti Ier iziunii 
-Si.măre in. d, venire ", 
«o m?*e .-„iu r,u. El n
In -I. .. mnf’. I ixpro.,,.1

: inhc

în 
con- 
Văii 
ma- 

Fără aportul lor 
sindicatelor mini- 
valoare de 12 000 
Societatea corner- 

premiu

DAN SPATARU

hotiirușb publicul, . i 
i> ... Nu am fost și mi 
(intareț de competiție, 

IUI*, ci umil de -.pccta- 
y;i pov stesc o amin

te, o întimplarc in care 
cu handicap, am ieșit

a
și II

Concurs. Premii... 
z' (Ai „premii diri- 
cui interpretat dc 
aplaudat 22 de mi- 

1 < 'Jude. Și n.a luat 
1 l1 ••mii C A.E.R... 
niciodată „velcla în 

tramvai", <|.și am avut si cile 
concerte pe zi intr-o loca

litate „au alta. C'eea ce mă face 
1 1 ;a .nl totuși o vedetă ..

['".i ani am? 52. ...Am stat tot 
de.mna la m ă și .;i| directori, 
■i cu oameni simpli... A-a e 
frnmo.... In Moldova de pete 
f'rut, unde am fost mai des iii 
alt inia perioada, mi-a spus o bă- 
binica : „Maică, te aștept.,m de 

d' ani r.ă ne .iuți „Tarăn- 
Ilța, țărăncuță..". Și am cîntat... 
.iluzii a noastră ușoara a'tual.1 

Ionic- domnul. 
Q d< bnsolarc

George
— s.a

mare 
și în- 

ln

totală. Nu există o lege a audio
vizualului. Lumea nu prea vine 
la spectacole pentru că spectaco
lele au scăzut în calitate. Să 
nu mă considerați retrograd, dar 
ca să vii în fața publicului cu 
rochii și pantaloni boțiți, pen
tru că așa e „moda**... Am ajuns 
și în muzica ușoară ai nimănui. 
Festivalul și concursul 
Enescu — o mare reușită 
datorat unor oameni de 
suflet, artiști desăvîrșiți 
treprinzători de excepție, 
vreme ce Festivalul de muzică 
ușoară de la București a fost o 
„consignație muzicală*1 penibilă, 
cu microfoane slabe și fără ba
terii, cu sponsori la fel de snobi.

„.Se tot vorbește că trebuie să 
intrăm în Europa. Dar noi sîn- 
tem în Europa de cînd ne știm. 
Nu e clar?... Un textier „crease" 
mai anii trecuți un cîntec în 
care spunea „Tara mea, între 
Mare și Carpați". Am refuzat 
să.l cînt. România este și din
colo de Carpați, dar domnul tex
tier...... Cîntecul adincului** a fost
o reușită care a mai descrețit 
frunțile unor oameni triști și 
dornici de bine și liniște, ,ntt așa 
cum lasă unii să se creadă des- 
prei ci... Să vă spun o epigramă: 
„Dane, Danei/ Ai cîntat ca un 
vițel/ Pentru cerbul dc oțel/ Las’ 
că amil care vino/ Naște țapul 
pentru tine". Asta apropos dc 
„Cerbul dc aur’*... în orice caz, 
mă bucur nespus că v-am întil. 
nit sănătoși la Petroșani. Și așa 
ă fim în continuare. Sănătoși și 

f i umoși.
GABRIEL DOROBANTU, 

CEL UITAT
oameni cumsecade la Pe

troșani 1 Și cînd tc gindeșli ce 
zic unii in țară despre ci I... In 

■ lirșit, cineva dc la un ziar local 
-.<• gindește și la mine. Eu sint 
in general optimist dar

GABRIEL DOROBANȚII

pot să nu constat că in muzica 
noastră ușoară există un mo
ment de derută, de panică. De
rută a compozitorilor și panică 
din partea interpreților... Asta 
după Revoluție. Nu înțeleg de 

ce se face apel la muzica nespe
cifică românilor. Avem o tradi
ție care este uitată. Avem un 
fel de a gîndi, a scrie și a inter
preta cîntece. Gustul publicului 
nu poate fi schimbat subit de 
un oarecare redactor apărut pes
te noapte la radio sau televizi
une... Oare acești redactori nu 
înțeleg că lucrează în instituții 
naționale și nu emit prin posturi 
private ?... Cu toții dorim să a- 
vcm și posturi private, dar nu 
cu incompetenți... Festivalul de 
la București și cel dc la 
maia — 
vorbești 
lor ? Or 
dar nu 
nești. Măcar un șlagăr să : 
lansat în vreunul din ele 1

...Amintesc celor care nu șliu 
rii sînt pe scenele românești de 
10 ani, că de 10 ani cînt pentru 
oamenii țării 
tat un disc 
timp record 
peste 150 de 
radio și că 
pentru peste 20 de compozitori. 
Numai domnii care organizează 
festivaluri nu vor să știe. Așa 
incit mă „ilitu**. ...Să știți că 
îmi plaec la Petroșani, nu o -.pun 
gratuit. și voi reveni.

Da, sini un om obișnuit, care 
in timpul liber foarte redus pe 
care îl are la dispoziție este un 
om ca oricare. ...Mcscria noastră 
este extrem de dificilă. Iți ră
pește toată energia. Artistul nu 
arc... RELACIIE. Pasiunea pentru 
muzicii tc face să uiți dc tine. In 
momentele libere iubesc sportul 
și natura. îmi place tenisul dc 
cimp, patinajul, schiul... Muzica 

ușoară românească este
tentă pe plan internațional. Din 
vina noastră. Nu avem deschi
dere. Sîntcm nccunoscuți, deși 
avem valori. Nu avem impresa
riat. Haosul existent a alungat 
impresarii străini, i-a boicotat pe 
cei români... Țara asta suferă 
prea mult. Cum să mai aibă o. 
mul timp și dispoziție de a veni 
la un spectacol, după o coadă 
zdravănă la pîine sau cînd bi
letul este 100—200 iar el cîști- 
gă... Sper ca haosul ăsta să se 
termine cit -mai curînd... Lucrez 
la un I p... Am venit recent din 
Olanda, unde am cîntat într-un 
turneu de discoteci. Am pornit 
și eu și grupul Ilolograf cu un 
handicap. Eram nccunoscuți. A- 
cum avem nume. Am primit o 
ofertă de a cînta încă un an în 
Olanda și vom cînta. Nu mai 
sîntcm necunoscuți...........Gîntecul
adincului** poate fi mai bun. Im
pactul mineriadei a fost evident 
în acest an asupra lui... Este 
nevoie de sponsori cu inițiativă.

Elena Ghiura a câștigat ma
rele premiu. Este sibiancă. Ca
litățile sale muzicale au impus.o 
în concurs, în ochii juriului și 
ai speciabslilor. „Am inceput să 
cînt la 15 ani. Folk. Aveam com
plexul că sînt urîtă. (Complex 
inutil și fals)... Dc la 18 ani cînt 
muzică ușoară. Tdolul meu, Mi- 
haela Runceanu. Sînt 
fondator al clubului
Runceanu. Am
penii ti 
nai. Datorez mult prietenului 
meu care mi-a dat încredere în 
mine și profesorilor de la Școala 
de artă din Sibiu. ...Sînt o fată 
fericită. Acest premiu m-a emo
ționat profund".

Qi
D un
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Urcarea prin spate! JULES VERNE UN VIZIONAR - II
Sc făcea că se renunțase la 

revoluție și pentru o zi, treburi
le, trebuiau să revină la locul 
lor, adică așa", cum au fost ele 
montate pe osatura, chiar dacă 
nu se turnau filme ori se aștep. 
tau vizite. Cei ce urmau să urce 
prin față urcau prin față, cei 
destinați la ușa din spate la cea 
din spate, cei care schimbau pa
tru butelii să schimbe buteliile, 
cei ce aveau bonuri de benzină 
să ia benzina, cei ce trebuiau 
să fie șefi să fie șefi, și tu, om 
de rînd, să stai la rînd cînd îți 
vine rîndul dacă bineînțeles îți 
mai rămînca cîte ceva, vreun 
„tacîm" acolo sau vreun „addi- 
das" ncliberalizat. Și cum toată 
lumea a avut timp să asculte la 
televizor comunicatul, nici el 
haraj-miraj, un biet țigan, cer. 
șetor de profesie înainte, mare 
boss după, trecea ca Vodă prin 
lobodă, fără să deslușească in
stinctual și intelectual scenariul 
care i se desfășura în fața ochi
lor: era mereu surprins și agre
sat ba de unul, ba de altul. Și-au 
început unii să-și caute funcțiile, 
alții să le obțină cu forța, alții 
că li s.ar fi cuvenit și toată lu
mea grămadă pe pepene, oricum

Nemuritorii 
condeiului

1916 — Verner von lieidcnstam, 
Suedia

Pentru anul 1916 alegerea Ju
riului Academici Regale Suede
ze s-a oprit asupra lui Verner 
von Iîeidenstam „ca o recunoaș
tere a importanței sale ca re
prezentant al unei noi faze în 
beletristica noastră". Scriitorul 
s-a născut în anul 1859 într-o 
localitate de lingă Vatern, unde 
și-a petrecut copilăria și adoles
cența. Provine dintr-o familie 
de diplomați și ofițeri.

Ca urmare a unei boli grave, 
întrerupe la vîrsta de 17 uni stu
diile și pornește într-o lungă că
lătorie in sudul Europei. In anul 
1887 revine in Suedia iar în a- 
nul 1888 publică prima sa cule
gere de versuri, „Pelerinaj și ani 
de călătorii". Volumul reprezin
tă o detașare netă de lirica se
colului al XlX-lca. In proză de
butează cu „Eddymion" (1889). 
Vor urma romanul „liana Alic- 
nus“ (1892) culegerea dc versuri 
„Diktcr" (1895), scrierea eu ca
racter istoric „Carolinii" (în sen- 
: ul de oamenii epocii lui Carol 
I XH-Ica — 1897, 1898), „Sfin- 

-.1 Ghcorghe și balaurul11 (1900), 
„Nya diktcr" (1915), ș.a. S a stins 
din viață în anul 1940. Se apre
ciază că opera lui constituie una 
dintre cele mai bogate din lite
ratura Suediei. (Al. II.)

RFl-AC HF-ISTII
MIRCEA m-JORESCF. Ho. 

rațiu Alcxanderscti, l’dul Ni-
< tilcscti. Sorin Oprea, Ștefan
< impoi, Porel N’eamțu, pre
cum si cititorii cu simțul umo
rului și talent dc condeier. 

mai dulce decît în vremurile de 
azi. îmbulzeală mare la mare, 
intrare liberă la meci, viziona
rea spectacolelor cu soțiile, cos
tum la cravată, Ordinul-ordin, 

mesele-mese, berea-bere, func- 
ția-funcție, numai prea distinsul 
nostru personaj nu mai vrea să 
se întoarcă la lumea sa nici în 
scenariu ca cerșetor ambulant, 
manevrat, manevrant, nespălat, 
neîmbrăcat, nehrănit, nepoftit, 
neauzit. Și ziua trecea, soarele 
apunea, lumea trăia, lumea visa, 
țara scăpa, de implementări, li
beralizări, europenizări. Numai 
că, autohtonul nostru concetă
țean, trăia cu picioarele pe pă- 
mînt. Cînd află că se făcea că 
se renunțase la revoluție, strigă 
în gura mare: „Alo ! Jamai cara 
abu mija. Săriți I Vor să ne fure 
revoluția 1 Prindeți-i 1 Hoții, ho
ții... Și soarele apunea, scenariul 
se termina șî el Aș Hali Salam. 
Dar N-am, se puse în capul ma- 
crotransportorului uriaș ce du
cea lumea iar la „trezire", con- 
trolînd și dirijînd circulația cu 
călătorii revoluției, și cîștigata 
democrație: „urcarea prin spate"!.

Adi MORIS

Zbucium
Nu 'știm cit de inspirat este titlul a- 

cestei note. El redă Insă sentimentele pe 
care le trăiește fiecare dintre cei ce au 
avut bucuria de a vedea, fie expuse pe 
simeze, fie așezate în atelierul dc creație, 
lucrările de grafică mică și cx libris ale 
artistei plastice Daniela Pasca. Absolven
tă a secției de artă plastica a Școlii ge
nerale nr. 1 din Petroșani — unde a fost 
îndrumată în tainele frumosului cu com
petență și pasiune dc profesoara Felicia 
Constantinescu — și a Liceului de muzi
că și arte plastice din Deva (1979), unde 
pașii artistici i-au fost călăuziți dc Iosif 
Matyas și Ion Tenghcru, Daniela Pasca 
s-a reîntors în Aninoasa, locul unde s.a 
născut. S-a consacrat ex librisului, făcînd 
din acesta un mijloc dc comunicare cu 
oamenii. A participat cu lucrări atît la 
expoziții organizate în Valea Jiului — arc 
la activ și o „personală" găzduită dc o- 
rașul Lupcni în anul 1982 — cit și în țară 
(Oradea, Ipotești, Potoșani, Bacău), sau 
în străinătate. Dintre prezențele pește 
hotare, demne de semnalat, amintim par
ticipările cu ex libris-uri la expozițiile or
ganizate în ultimii ani în Belgia, Fran
ța, Italia, Polonia, Lituania.

Daniela Pasca nu s-a limitat doar la 
cx libris.url. A abordat cu succes și pic
tura, icoanele pe care le-a creat demons- 
trînd că stăpîneștc în egală măsură dese
nul și culoarea. De asemenea, a expus 
creații vestimentare. Lumea pe care ne 
invită să o cunoaștem ecte o lume plină 
de sensibilitate. Și dacă Daniela Pasca nu 
a ajuns o piani-’.ă, așa cum și-.n dorit în

In alte cazuri, soluționarea e- 
nigmei este imaginată pur și sim
plu de Jules Verne, care se com
portă asemeni unui inventator 
cu calități uimitoare. Astfel ex
ploratorii din „Călătorie în țara 
blănurilor" ar fi trebuit să ob
serve o eclipsă totală de Soare. 
Or, aceasta nu este decit par
țială I Trebuie să deducem de 
aici că s-a strecurat o greșeală 
în calculul efemeridelor ? Nu, 
e imposibil, dat fiind gradul de 
precizie cu care este cunoscută 
mișcarea Lunii.

Singura explicație posibilă este 
că exploratorii nu erau acolo 
unde credeau că se găsesc, pen
tru că insula lor devenise pluti
toare...

Cu această întîmplare, Jules 
Verne a imaginat nimic altceva 
decît sextantul spațial, care a 
fost testat de Thomas Mattingly 
și Henry I-Iartsfield în cursul 
verii anului 1982, în timpul celei 

Nu lăsa pe mîine ce poți face azi. Lasă pe jtolmîine, că
sigur nu mai e nevoie.

și liniște

copilărie, este, în schimb, un artist plas
tic deja matur, care are multe de spus 
folosindu-se de puterea de înrîurirc a 
culorii, a desenului. Și dacă vieți să cu
noașteți mai bine creația Danielei Pasca, 
o puteți face vizitînd biserica cea nouă 
din Dilja tiare, biserică pictată de tînăra 
platticiană din Aninoasa. Reținem și pro
iectul cel mai apropiat al artistei — pro
misiune pe care dorim să o vedem cît 
mal repede înfăptuită — o expoziție per
sonală dc icoane și legende pictate pe 
sticlă. (Al. II.)

de-a patra misiuni a navetei 
spațile „Columbia", este un in
strument al cărui principiu con
stă — pentru a ști unde te afli 
— in a ține cont de poziția Lunii 
in raport cu stelele. Aceste vi
ziuni profetice sînt cu atît mai 
uimitoare, cu cit Jules Verne nu 
era un savant. Studiile sale erau 
de notar. Această absență tota
lă de formație științifică i-a fost 
totuși, paradoxal, extrem de fo
lositoare în măsura în care i-a 
permis să aibă un limbaj acce
sibil profanului pe care voia să-l 
inițieze în teme științifice așa 
cum, la rîndul său, învățase și 
el, adică punînd întrebări sa- 
vanților din lumea pe care o 
frecventa.

Iată, unul dintre aceștia, ma
tematician, a calculat la cererea 
lui Jules Verne, „viteza de eli
berare'1, adică viteza pe care 
trebuie s-o aibă un corp pentru 
a scăpa de puterea de atracție 

a Pămîntului 11,2 km/sec.
Astăzi, misiunile spațiale ne-au 

obișnuit cu această vaioare. Or, 
Jules Verne este cel care a fă- 
cut-o pentru prima oară cunos
cută publicului în cele două 
cărți ale sale „De la Pămînt la 
Lună" și „înconjurul Lunii" fi
ind construite pe baza acestei 
date științifice. Unii vor spune 
că romanele lui Jules Verne se 
bazează pe o adevărată erezie 
științifică: este vorba despre 
„Călătorie spre centrul Pămîn
tului". In centrul planetei noas
tre există într.adevăr niște pre
siuni atît de mari, îneît materia 
— sub forma pe care o cunoaș
tem noi la suprafață — nu poa
te exista, deci un om nu poate 
ajunge acolo.

(Va urma)

loan VELICÎA

Turism, 
tinerețe

Iată că oamenii găsesc și ră
gazul necesar pentru a face tu
rism. Și cînd acești oameni sînt 
tineri, faptul în sine este de 
două ori mai frumos, mai demn 
de laudă. Nc-a vizitat la redac
ție domnișoara Draga Rakoczi, 
studentă la Universitatea Tehni
că din Petroșani, membru al 
Clubului Turistic Alpin „ALPO". 
Vestea adusă este îmbucurătoa
re. Sîmbătă și duminică în Pa- 
rîng și-au dat întîlnire membrii 
a circa 40 de cercuri de turism 
alpin din țară. Ei vor străbați 
căile știute mai mult sau mai 
puțin ale munților noștri, parti- 
cipînd la ediția a Vil-a a con 
cursului „Poteci alpine". Sin* 
prevăzute o probă de orientări 
turistică, una de regularitate, o 
alta culturală — firesc» partici- 
panții sînj, oameni de cultură, 
cu dragoste pentru tot ceea ce 
este frumos — și o probă cu a. 
plicații practice avîirl ca tema 
tică, educația sanitară și acorda
rea primului ajutor» Participau 
ții au început să vină încă d' 
ieri. Traseul pe care va avea 
loc concursul este : Petroșani — 
l’arîng — vii ful „C'îrja" — Pie
trele Albe. Itinerar mai mult 
decît atrăgător. Tinerii nO.Țri var 
li ajutați în desfășurarea con
cursului de Ca a studenților și 
dc Filiala Petroșani a Companiei 
dc turism pentru tineret.

In ceea cc nc plivește nu pu
tem decît să fim alături de a- 
ce.ști minunați prieteni ai mun
telui, ai plaiurilor românești. 
De aceea in ziarul de marți vom 
reveni cu reportajul concursului. 
(Al. II.)

Puzzle Disco Rock REBUS
' I.ASAMENT: 1. Wtnd Of Change — Scorpion'.; 2. I Wanin
You TJp — Color M R id; 3. Ral âng On My Fainily — Stovc

KBnaka; 4. Rhjthm Of My Ibart R•>•! Stew.ut; 5. D.nva T.igo 
IJfgo — I< rima.

SURI. INFORMAȚII
• Grupul fiole;.af este cotat 

cM cal mai bun grup din Europa
< ' Intre li iulie — 26 au

gust ..Hologr -f** au cântat în O- 
' • a In di / ci - i cluburi, cu 
im auditoriu ii. . 100 și 1000 d; 
thiC'i. V"i FU aii f-;, t Dan Bit- 
iman, ili.tiit .,i chitaristul
!■ lorii- Och< ■ ii. Zdi-le ,,: st- a 
„Holi r.jt''-ii au ' rrrȚinat înre
gistrările la cel de-al 5-lea disc 
LP iar în ultimele două luni ale 
anului vor concerta din nou în 
Olanda. Scăderea interesului 
pentru actul de cultură, liberali
zarea prețurilor, scumpirea bi. 
Ii-'r-lor, rheltuii Iile de tr.in.-port,

cazate, chirii detalii, nu înde
părtat IIolograf"-ul, deocamda
tă, ele scena româneasca. Oi icum, 

■ ucces celor cinci: Dan Bittman 
(voce), Florin Ochoscu (chit. so. 
Io), Tino Furtună (clape), Iulian 
Mugurel Vrabcte (bas), și F ii 
l’etrosel (tobe).

RĂSPUNSURI LA SURI* ' >1 I
M-rincla Cogu, Viorii Popa, 

....... Rus — I’iroșaiii: Desigur, 
vom organiza „Disco Top 1991". 
Di pinde și de terminarea lucră
rilor din subsolul Casei dc cul
tură din Petroșani. Și cu mu rog 
la Dumnezeu 1 Ecnterina Pralca 
— Lupcnl: Top interesau*, mal 
scrie. . _

ORIZONTAL: 1) R< I.iți.i dintre lou.i 
numere1 întregi care au propriei ite.i că, 
Împărțite, cu lin număr întreg, dau ace
lași rest (matern). 2) înmulțit — Țuică 
mijlociei — Zar. 3) Căsătorie — Din loc 
în loc. I) Uitătură din capul locului! — 
Căluți. 5) Grămada — Curmatul,i. (i) Anul 
■ aturnian — Marc iau mic, pe bolta, 7) 
I s-a spus NIJ. — l’apar ,1 brazilian spe
ciali'.t in agricultura — Pilit dc și-a piei 
ciut capul — 9) ( ulcuș pe drum de fii 
10) Un i care epuizează subiectul.

10 Apuiiitoare

Hui alin \l I X IMHlI.St (

z / /z/ 7// 1

7 1

z f
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Programul TV
i:;;a

LUM. 11 Ol TOM BRIE
Actualități.
Calendarul zilei. 
Worldnet USIA. 
Avanpremiera săptuniiini. 
Copiii noștri — viitori mu
zicieni.

11,00
14.10
44.20
15.20
ÎMO

16.30
16,50
17,00
17,03
17.30
17,35

21.10

16.00
16.30

Casa și grădina. 
Muzica pentru t‘41- 19.50

17.00 -$tiri. 20,00
17,05 Emisiunea în limba ma- 20,35

ghiai ă. 20,45
18.35 Invitatul săptâminii. 21,10
19,05 Tezaur. 22,25
19,30 Desene animate. 23,10
20.00 Actualități.

23,4520,35 Sport.
20,45 Studioul economia. 0,10
21.10 ME1HONEX se recoman

dă !
21,20 Teatru TV : 10,00

CAI.IGULA. 10,20
de Albcrt Camus. 10,30

?3 10 Cronica parlamentului. 12,40
— Actualități. 13,30

23,45 Repr-iza a treia. 14,00
0,10 Recomandări din program. 14,20

14,50
MAE|I. 15 IXWIimiE 15,20

10,00 -Actualități. 16,00
N.20 Calendarul zilei.
10. w» fiuper Channel. 16,30
(>4O Ora de muzică
13.30 liVerferențe. 17,00
11,00 Actualități. 17.05
41,20 Ac talitatea muzicală, la 17.35

inc put de stagiune. 18.35
11.50 Tradiții. 19.00
4WW Avanpremieră. i ■ .
15,30 Preuniversitaria. 19.35
16.00 Teleșcoală. 20.00

— Cursuri de limbi străine. >0 35
16.30 Muzica pentru toți. 20.45
17,00 
17.0$ 
47,15
MjK

— Cursuri de lirribl străine. 
Muzica pentru toți. 
Tragerea ITonoexpres. 
Știri.
Televiziunea vă ascultă 1 
15, 16, 17, 18.
Fotbal :
România — Scoția. 
TIB '91.
Actualități.
Sport.
Sindicul economic. 
Memorialul durerii. 
Universul cunoașterii. 
Cronica parlamentului.
— Actualități. 
Pro Musica. 
Recomandări din program.

20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Viața pai lamentară.
21,10 Film serial.

Destinul familiei Ilou ard.
Episodul 24.

21.15 Simpozion.
23,00 Actualități.
23.15 Varietăți la operetă.

0,05 Tele-Top.
1,00 Recomandări din program.

Știri.
Conviețuiri. 
Dosarele istorici. 
Salut, prieteni ! 22,15

19.00
19.30

Cultura in lume. 
Desene animate.

23,00

noo Actualități. 23,35
70 3$ TIB 91. 0,00
40.45 8porl.
10,55 St Ud oul economic.
M.’O Trh cinemateca. 10,00t Strada Mare. 10^20

10,30(Spania, 1956)
«3.00 Cronica parlamentului. 

— Actualități.
• 33,35 Ale iniani-lt dansului.

11.35

JOI. 17 OCTOMBRIE
Actualități.
Calendarul zilei.
Super Channel,
Ora de muzică.
Oameni de lingă noi.
Actualități.
Jazz-magazin.
Audio-vlzual-sludio. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.
— Cursuri de limbi străine. 
1’cle-discul muzicii popu
lare
Știri.
Forum.
Virstelc peliculei.
Reporter ’91.
Serial științific.
TIB ’91.
Desene animate.
Actualități.
Sport.
Studioul economie.
Film serial.
n.illas.
Episodul 66.
In fața națiunii.
Cronica parlamentului.
— Actualități.
Stadion.
Recomandări din program.

SIMBATA, 19 OCTOMBRIE
9,00

10,00
10,10
11,10
11.30
12.30
13.30
14,00
14,10
15,55
17.30
18,00

19.00
19,15
20,00
20,35

22,10
22,30

23,20
23,35

1,05

Bună dimineața 1
Actuali lăți.
Tip-Top, Mini-Top. 
Descoperirea planetei. 
Viața spirituală. 
Ora de muzică.
7x7.
Actualități. 
Tele-Club.
Cupa mondială la rugby, 
Ttinerarii.
Pagini muzicale de mare 
popularitate.
Melodii îndrăgite. 
Teleenciclopedia. 
Actualități.
Film serial. 
Fantomas.
Episodul 3. 
Săptămîna sportivă.
Teîerecital : Tudor Glieor- 
ghe.
Actualități. 
Film artistic i 
Jocul raorții. 
(SUA, 1981). 
Premieră pe țară.
Recomandări din program.

DUMINICA, 20 OCTOMBRIE
8.30
9.30

10,25

MIEKl t RI. 17 OCTOMBRIE 
40,00 
10.20 
10.30
I i

11.30
12,10
13.30
14,00
14,20

Actualități. 
Calendarul zilei. 
Film serial.
Ultimul meu vis va fi pen
tru line '
Episodul 2. 
Super Channel. 
Ora de muzică. 
Virsta a treia. 
Actuahtati.
Tineri interpreți de 
zică populară.
Di cumentar științific. 
Avanpremieră. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.

mu-

18,05
19,00
19,30

VINERI. 18 OCTOMBRIE
Actualități. 
Calendarul zilei.
!■ ilm artistic.
Moara.
(Moldova, 1990) 
Super Channel. 
Ora de muzică.
Medicina pentru toți. 
Actualități.
Mondo-Muzica. 
Mapamond.
Reflecții rutiere. 
Preunivcrsitaria.
I.imba noastră.
Studioul muzicii ușoare. 
Tragerea Loto.
Știri.
Emisiunea in limba germa
nă.
Pro Patria.
Gong !
Desene animale.

10,50
11,00
12,00
13.30
14,00
11,10
14.30
13.00
18.30
19,00

20.00
20.35

Bună dimineața I 
Abracadabra I
Film serial pentru copii. 
Singur pe lume.
(Franța, 1981) 
Episodul 1.
Actualități.
Lumină din lumină. 
Viața satului.
Hora satului.
Actualități.
Atlas.
Video-magazin.
Știință și imaginație 
Convorbiri de duminică. 
Film serial.
Dat las.
Episodul 67.
Actualități.
Film artistic.
V iața secretă a lui Kalhy 
McCormick.
(SUA. 1988) 
Premieră pe țară.
Show-ul de duminică. 
Actualități.
Duminica sportivă. 
Maeștrii.
Recomandări din program, 

funcție de evenimentele la

22,25
23,00
23,15
23,40

0,45
Iu

zi, Radiotcleviziunea ișl rezervă 
dreptul de a efectua unele mo
dificări ale programului.

BALAN I A
(22 «eplembri» — 21 octombrie)

Intr-un conflict de familie, veți 
aleg? soluția cea maj puțin ris
cantă, deși sună a compromis.

SCORPION
(22 Or tombrie — 21 noiembrie) 
Profitați, cam neloial, de slăbi

ciunile altora.
s \GHAIOI(

(22 nou mbne — 20 decembrie)
Vă hazardați tn cheltuieli ce 

depășesc cu mult nivelul venitu- 
nlOf. *. M.

BAI'RieORN w
<21 den ml» ie — 19 ianuarie) 
ftesimțiț- imperios atracția câ

ți e pumintul natal. O ieșire 1» 
natură ar putea compensa parțial 
dezechilibrul.

VĂRSAIOH 
(20 ianuarie — 18 februarie) 

Vi se impută nestatornicia șl 
chiar o oarecare agresivitate ver
bală. Refuzați comentariile.

PEȘ1 1
(19 februarie — 20 martie)
Sacriftctnd puțin din confort 

și bazindu-vă mai mult pe intui
ție, aveți un succes garantat.

DERBI O 
(21 martie — 20 aprilie) 

♦^hiar deschizînd mai larg ha
vrele pungii, nu veți (1vea mo

tive să vă pierdeți zimbetul...

TAUR 
(21 aprilie — 21 mai)

Neîncrederea și prudența exa
gerată pun sub semnul întrebării 
viitorul unei noi legături.

GEMENI 
(22 mai — 21 iunie)

Nimic din ce începeți azi nu 
duceți ia bun sfirșit.

RAIJ
(22 iunie — 22 iulie)

O achizițe vestimentară, care 
va face senzație în anturajul dv.

LEU 
(23 iulie — 22 august)

Cunoașterea superficială a psi
hologici umane vă va cauza a- 
mare decepții. „

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)
Sunteți inclinal(ă) sa criticați 

totul — nu uitați că singurătatea 
se suportă greul...

STUOiOUL DE TELEV ZIU.E DEVA
ANUNȚĂ;

începînd din noaptea de sîmbătă spic duminică (13 
octombrie 1991) se vor relua emisiunile studioului TV 

Deva pentru telespectatorii din Valea Jiului.
Acestea se vor difuza sîmbătă noaptea după termina

rea programului unu al Televiziunii Române.
In reluare — duminică dimineața de la ora 6,30. Fina 

la data de 1 noiembrie 1991 emisiunile vor avea caracter 
de probă. Alte amănunte în cadrul emisiunii.

SOCIETATEA COMERCIALA 

„SCAT" - S.A. PETROȘANI
anunțat

— începerea unui nou curs de școlarizare in vederea 

obținerii permisului de conducere, categoria B.

— taxă avantajoasă, de numai 9 000 lei. i

— promovarea candidaților este de 100 la sută. (3232)

Societatea comercială 
TESMA - SA

(Țesătoria de Mătase)

LUPENI, B dul Păcii 2. B

ORERÂ spre vinzare Societăților comerciale și între

prinzătorilor particulari in cantitățile dorite

— articole tip mătase

— materiale pentru căptușeli

— confecții din fîș

De asemenea primește comenzi individuale sau colec
tive pentru orice tip de confecții cu livrare ta termenele 
solicitate sau prin înțelegere.

Relații la telefon 60800 sau 60801.

VINZĂRI
VIND videorccoider Samsung, preț avani ijos. Telefon 41601, 

după ora 15. (3243).
SCHIMBURI DE LOCUINȚE

SCHIMB apartament, două camere, Lupcni, strada Bărbâ- 
teni, bloc 26B/18, cu similar Vulcan sau Petroșani, etaj I sau II, 
intre orele 8—11. (3180).

SCHIMB casă colonie, o cameră, bucătărie, baie, curte, de
pendințe, cu apartament, 2—3 camere, exclus Aeroport. Even
tual recompensă. Informații, strada 23 August, 7/2. (3161).

DECES________

COLET TIVUL Procuraturi] locale Petroșani este alături de 
<11. Cornet Ciucian in greaua pierdere suferită prin decesul tatălui 
său jl îi transmite sincere condoleanțe. (3212).

COMEMORARE

Cuvintele nu pot exprima durerea ce o trăim de cind desti
nul nemilos l-a răpit acum șapte ani pe scumpul nostru fiu 

VINCZE SAMIR
Amintirea lui va rămînc veșnică în Inimile noastre îndu

rerate. Mama și lata. (3191).
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