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Milioane de telespectatori au ascultat, cu sufletul la gură, ra
portul prezentat Parlamentului României de către o comisie re
prezentativă a celor două camere legislative. cu privire la fără
delegile, abuzurile și nedreptățile din județele Covasna și Harghi
ta. Vălul tăcerii a fost sfîșiat. Am asistat cu consternare ta de
mascarea șovinismului practicat de o parte a minorității maghia
re și nepedepsit, așa cum ar fi normal să fie intr-un stat de 
drept, timp de mai bine de un an și jumătate. Este bine că li 
s-au spus lucrurilor pe nume, cu puterea de argumentare a fap
telor. A devenit evident că după „inteligența" din umbră a ma-

VALUL TĂCERII
A FOST SFÎȘIAT l

nifeslârilor șovine și iredentiste se află cîțiva lideri ai Uniunii 
Democratice a Maghiarilor din România. Faptul este de o mare 
gravitate și reclamă de urgență luarea tuturor măsurilor legale 
care se impun. Democrația înseamnă in primul rind, toleranță 
respect pentru opinia altor grupări politice și nicidecum exclusi
vism etnic. Minoritatea șovină și agresivă din conducerea VOMIl, 
care și-a dat arama pe față de mai multe ori m ultimul timp, tre
buie să ia aminte. Pe străvechiul pămint românesc al Transilva
niei, alături de populația majoritară a românilor au conviețuit 
și trăiesc in bună înțelegere, maghiari, etnici germani și alte mi
norități. Majorității acestora le sînt străine ura și intoleranța. Sta
tul roman unitar este o realitate individuală și incontestabilă.

Nimeni și nimic nu poale clinti voința unui popor unit de a 
conviețui pașnic, in spiritul toleranței, democrației și respectului 
față de valorile umanismului!
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Cu durere despre
„memorialul durerii*’

La TVR a plouat cu... interviuri

Chiar după vizionarea primului 
episod, s-au găsit sceptici care 
să pună sub semnul îndoielii 
întimplările relatate de cei caic 
apar in „Memorialul durerii". Eu 
însumi am cunoscut o asemenea 
persoană. Mti intii, respectivul 

a vrut să cunoască părerea mea 
despre serialul aflat la început. 
I.am sput r>. Am observat insă 
că nu eram pe aceeași lungime 
de undă. Tipul, deși mai in virstâ, 
avea o singură părere. Și aceea 
fixă. „Că bine le-au făcut că 
i-au băgat la pușcărie. Ce, pe 
vremea orinduirii burghezo-mo- 
șicrcști, comuniștii n-au fost, și 
ei, băgați la pușcărie? Aia n-au 
suferit? T,asă, dom'le, dă-i dracu’. 
c 1 n-a fost rra cum zic ei!"

Și cu asta basta. De fapt, nici 
n-am mai insistat. Mi am dat 

scama că n.avea rost. Ce puteam 
cere unuia ca el, care, pun pa
rai, ar mai putea recita și astăzi, 
fării să se poticnească, poeziile 
și o.analele învățate papagali
cește. prin care ridica în văzduh 
— la sfirșitul adunărilor festive 
do tot soiul — partidul și pe 
coi doi cocoțați in fruntea lui? 
Avea oare rost să-i mai spun că 
aceia pe care el îi compătimește 
au ajuns în închisori fiindcă în
curajau — conform indicațiilor 
primite d< la Moscova — dez
membrarea României? Sau că 
privațiunile lor de libertate se 
ridicau la doi-trei ani? Că înseși 
condițiile lor de detenție erau 
incomparabile rn cele ale celor 
r ne după 191" au început să

H \LANjA
(22 septembrie — 21 octombrie) 

l> ini mulțj — degeaba.., 
SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie) 
Ochiul rau trebuia scos.

SAGl I AlOR
(22 noiimbtie — 20 decembrie)

înainte, cu toate pinzelc sllș! 
( AI’RIVORN

<21 decembrie — (9 ianuarie) 
limiteți speculații cu priza J.i 

public.
VĂRS Al OR 

(20 ianuarie — 18 februarie) 
Tot pe drum, pe d im piuă 

va 1 îmi picioare le.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie) 
Nu supați prea adine! 1 

IlERBEO e
(21 martie — 20 aprilie) 

înfunde pușcăriile comuniste?
N-avea nici un rost. Și asta 

pentru ca toate aceste întrebări 
ajungeau la nivelul unui cortex 
de pe care — se vede — că a 
lost atrofiată tocmai zona care 
ar trebui să-l pună in contact 
cu realitatea.

Și — din păcate — ca el mai 
sînt destui. Pentru ei, Gherla, 

Aiud, experimentul Pitești, toate 
actele bestiale ale torționarilor 
din închisorile în care a acționat 
inchiziția comunistă sînt fabu

lații. Pod al unei imaginații bol
nave, vor ci să se creadă. Dar 
îngusta lor judecată cade la un 
singur argument: n-au fost doar 
zece-cincisprezccc aceia care au 
pătimit ca și Hristos pe cruce, 
pentru că s-au opus instaurării 
in Iiomânia a molimei roșii a- 
dusc pe tancurile rusești. Au fost 
mii și miL Mulți își dorm som
nul de veci sub crucile de lemn 
purtînd pe ele o tăbliVă cu un 
simplu număr. Alții însă au re
zistat, cu toate că au fost tortu
rați bestial fizic și, mai ales, 
psihic. A11 răzbit convinși fiind 
gă adevărul nu poate fi zăvorit 
în spatele niciunor gratii. C’ă 
odată ș-odată va veni ziua în 
care se va scrie și va fi cunoscută 
adevărata istorie a patriei. Cea 
a rezistenței, a celor caro au 
luptat într-adevar pentru țara 
lingă al cărei tricolor a fost a- 
laturat cu forța steagul roșu cu 
secera și ciocanul.

Gheorghe (H TI-, INII

Illiprți vălul, spargeți tăcerea 
și va fi bine!

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Investiții uslm ătoarc și lacrimi 
la ci'.is lirziu.

GEMI.NI
(22 mai — 21 iunie)

Cmp minte a mai mințit. So
luția — cale inloarsiîl

ItAO
(22 iunie — 22 iulie)

Ziua ■.urprizelor. fi
LLU

(23 iulie — 22 august)
Rideți cu măsură — > î nu .1 

cada... plombele. _*x*V4.
FECIOARA

(23 august — 21 septembrie)
Pierdeți o șansă unica, din gx-

De cind cu ultimele eveni
mente (notabile) desfășurate ln 
Capitala, la TVR plouă cu in
terviuri. S-au perindat prin lața 
microfonului o scrie de perso
nalități. Președintele țarii, cei 
doi pi im-minișlri (unul demi
sionai, altul numit) directorul 
SR1, ș a. Bineînțeles că
nici dl Brucan nu putea 
sa rateze ocazia, ln naivitatea 
noastră, .peram ca măcar acum 
să aflam răspunsuri concrete la 
întrebări vechi, dar și mai noi, 
născute in urma derulării re
centelor evenimente. Din păcate, 
nu a fost să fie așa

Domnul Petic- Roman, prim- 
nnnistrul demisionai' n-a lacul 
altceva clecit să se disculpe, po- 
zlrid in campionul democrației 
și al reformei, saciilic.it 111 ur. 
ma „litilclor" aprinse de forțele 
conservatoare. Iar in final, ca 

să rimeze cu „minunea" promi 
s<i după ultima așa-zisa remani
ere guvernamentală, ne-a făcut 
sa regretam demiterea sa, prin- 
tr-o nouă promisiune, aruncată 
cu subtilitate. Aceea de conver 
tibilitate a leului, care tocmai 
ar fi urmat sa se producă. Din 
păcate, pentru dumnealui, a- 

ceastă afirmație a fost contra
zisă de o emisiune a studioului 
economic TV, in cadrul căreia 
o seama de experți români și 
străini, reuniți intr-o sesiune' pe 
această temă, ne-au Hlcmonstrat 
că așa ceva nu este posibil, deo
camdată, în România.

Domnul Stolojan, prim-mini*.- 
trul numit, nc-a asigurat ca' re
forma va continua. De remarcat 
ca dumnealui lși ceruse demi
sia din funcția de ministru al 
finanțelor, ln guvernul domnului 
Roman, motivind ca nu este ck 
acord cu încetineala cu care se 
promovează reforma. Or, actua
lul guvern Roman a căzut toc
mai datorită acuzațiilor de a li 
accelerat procesul de reforme, 
scurlind anumite etape și ncres- 
pectind promisiunea (electorala) 
de asigurare a unii protecții 
sociale corespunzatoaie. Or num, 
cea mai importanta sarcină a 
guvernului Stolojan este aceea 
de 1 găsi și promova mec inisr 
melc necc . ire d /amorsării blo
cajului financiar. Asta da mi
nune I

Președintele ales 11c acuză de 
mania fabricării de scenarii (în 
totalitate lalse). Ce să facem și 
noi, in lipsa scenariului original 
așteptat din partea Puterii?! 
Dl. Iliescu ne mai explică 
faptul ca 1111 președinte sau un 
prim-ministrii nu au obligația de 
a se implica in conflicte de 
muncă, de a cobori in strada 
(sau în i nti'eprinderi) p litru di
aloguri cu contestatul u. Dicpl ’ 

e, pentru ca vizitele de lucru în
treprinse pma acum pe la în
treprinderi din Capitală (Faur, 
1MGB, APACA ele.) și din pro
vincie au avut alte scopuri de- 
cit de a dezamorsa conflicte de 
muncă.

Dl. Măgureanu, directorul SR1 
bate (cam prea multă) moneda 
pe costul social ridicat al tran
ziției la economia de piață, „în- 
curajindu-ne" cu aprecierea că 
in aceste condiții mai slut posi
bile și alte acțiuni violente de 
contestare.

De ce întrebările noastre cu

Ochiul critic
privire la tragicele evenimente 
care au zguduit țara (martie ’90. 
iunie 90) nu au primit răspun
sul i, 1 ir anchetele desfășurate in 
acest scop au rămas nefinali 
zatc ? Domnul Brucan ne da un 
posibil răspuns, ln Italia, Mafia 
e implicată in toate structurile 
statului, și la nivelul ile cele 
mai înalte. Cind lațul se trin- 
ge și privirile acuzatoare țintesc 
ln sus, prea sus, se da ordin de 
încetare a „focului". Dosarele 
se îngroapă, timpul voalează 
memoria. După o vreme se aude 
de cile o denii ie (desigur, nu 
sub presiunea străzii). Toate 
astea, nu i așa, pentru liniștea 
țarii și a italianului de rind. 
(Totuși, dl. Iliescu nu ne-a 
amintit nimic de modelul itali
an).

Același domn Bmcan merge 
pe mina șefului SRI ului cind 
afirma ca poporul român nu mai 
e dispu-, (avînd in vedere „iepo. 
cu" trecuta) să suporte noi pri
vațiuni (k n dura economica și 
sociala. întrebarea care se pune 
e : „și atunci care ar fi soluția 
magica, in stare a aduce bună
stare imediată poporului ?“.

* * . * * - * * - * * - * * - * * - * * . * * .

Precizare
Intimplarea idevaratu „Minim 

din divizia C lși fiu de cap" 1 
torisihi in ziarul nostru din 1 f> 
octombrie l"91, ce a trezii destul 
intere',, a fost auzita la cabana O- 
birșia 1,uliului și ea iși are pe
rina li ui puțin mai încolo de 
zona lieil.intc a Voii Jiului.

De o cu totui ana părere este 
fostul ministru cu implementarea 
reformei in guvernul demisio
nai. Dl. Adrian Severin apelea
ză, pentru a li mai convingător, 
la aceeași imagine plastică a tă
ierii cozii „cunelui". Pe care 
domnia sa o vede realizindu-se 
printr-o singură amputare, gră
birea tempo-ului de apl>- 
care a reformei aducind cu sine 
abundența ue pioduse, care ar 
duce la o îeaia concurența, cu 
implicații directe și asupra sta
bilirii unor prețuri mai aproape 
de adevar. De partea cui e drep 
tatea ? în nici un caz de partea 
demisionatului ministru de in
terne, dl. Ursit, atunci cind afir
ma că dumnealui și-ar 
ii făcui (cu prisosin
ță și chiar cu modestie) 
datoria. Realitatea a demonstrat-o 
clar. Neintervenția forțelor de 
ordine aflate )n subordonarea 
sa, înainte ca evenimentele să ia 
amploarea cunoscuta (ina refer 
in special la celfe din iunie '90 
și septembrie ’91) a dus la es- 
caladiiea violențelor, cu urmă
rile cunoscute, total nefaste pen
tru țara noastră pe plan inter
național. Poate nu in ultimul 
rind ar trebui remarcata și ati
tudinea reporterilor vis-a-vis de 
cei intervievați. Adică, e clar că 
intr-un fel te adresezi unui 
prim-ministru demisionar și alt
fel președintelui ales și nedemi- 
sionar. întrebărilor „delicate" (ca 
o petală de trandafir) adresate 
de dl. Șoloc președintelui, acesta 
le-a răspuns cu nonșalanță per 
suasiune. conform desfășurătoru
lui pe care il avea pe masul.1 
din fața sa.

I11 așteptarea unor noi inter 
v iui 1 cu aceleași personalități 
(dar și cu altele — Parlamentul 
e plin) noi vom continua neo
bosiți ( ’l) .a fabricăm scenarii. 
Poate-i vom afla, cindva, pe cel 
valabil. Optimismul ne caracte
rizează, la nivel național (a se 
vedea „Miorița", „Balada mește
rului Monoic", piața Universită- 
șii ș.a m.d.).

I’.ml NICI I.ESClf

Maxima

Poporul nov/rti <1 crezut cit 
dracul, fiind Ixîrbul, nu poate 
fi destul d<f rău. și atunci, a 
creat ;»c mama dracului.

NICOLAE IORGA

saciilic.it
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Sărbătoare
tn ziua de 24 noiembrie Caia 

de cultură din Petroșani împli
nește 25 de ani de existență. Se 
preconizează organizarea unor 
manifestări culturale deosebite, 
cu participarea atit a oamenilor 
de cultură din municipiu, cit ți 
a incitaților ce vor veni din 
țară. Sponsorii au început ră se 
anunțe, manifestările trezind un 
justificat interes. 1 ifta rămine 
încă deschi ă. (Al. 11)

- ARTA DE A BiRFI (I) -
N-am înțeles niciodată de ce 

oamenii gravi protestează cu a- 
tîla indignare împotriva bîrfelii. 
Birfeala nu este decît una dintre 
multiplele manifestări ale spiri
tului critic. Bîrfindu-țl aproape
le, nu 1 disprețuiești — ci, dim
potrivă, îi dai importanță. Des
pre oamenii care-ți sînt indife
renți nu-ți pierzi niciodată vre
mea să vorbești — nici măcar să 
vorbești de rău. Birfeala nicio
dată nu-1 poate compromite pe 
cel bîrfit pe nedrept. Elogiul în
să îl compromite totdeauna pe 
cel lăudat fără pricină. Ca orice 
artă, bîrfeala este un lux. Oame
nii săraci n-au timp să bîrfească.

Tn orice oraș, numărul bîrfito- 
rilor este direct proporțional cu 
numărul cafenelelor. Dispariția 
cafenelelor (care se transformă In 
magazine sau saloane de coafu
ră) înseamnă o grea lovitură pen
tru arta de a bîrfi.

Incepind din 20 octombrie și 
pînă în 4 noiembrie în județul 
Hunedoara au loc o serie de ma
nifestări culturale de amploare 
grupate sub genericul „Sarmis 
’91“. O prezență remarcabilă in 
acest festival cultural o are Tea
trul dramatic „Ion D. Sîrbu” 
din Petroșani. Actorii petroșe- 
neni vor susține mai multe re
prezentații cu piesa „Jcsus Chris- 
tus — Ilex Moldaviac”, avîndu-1 

SARMIS 1991 -
ca protagonist pe Mihai Clita in 
rolul Alexandru Lăpuțncanu. 

Regia spectacolului, Dumitru Ve- 
lca iar scenografia este semnată 
de Elena Buzdugan. Vor fi, de 
asemenea, susținute reprezentații 
cu piesa pentru copii „Fotbal 
cu peripeții” de George Negraru. 
Spectacolele sînt programate în 
zilele de 23 octombrie — la Pe
troșani, 24 octombrie — la Dțva, 
25 octombrie — la Brad. Petro, 
șaniul va găzdui încă două eve
nimente teatrale cuprinse sub 
egida „Sarmis“-ului. I’rimul din
tre ele va avea loc în ziua de 
30 octombrie cînd, pe scena 
Teatrului „I.D. Sîrbu” va fi pre
zentă actrița Adâm Erszebet din 
Tîrgu Mureș. Vom avea astfel 
posibilitatea să ne reîntîlnim cu 
marea operă a lui Mihai Emi- 
ncscu. în recitalul de poezie 
„De ce nu-mi vii”, pe care ac
trița îl va susține. Spectacolul,

Femeile bîrfesc mai mult de
cît bărbații. Nu fiindcă au un 
spirit critic dezvoltat, ci fiindcă 
au mai mult timp liber. Cel mai

Articol publicat în ziarul 
„Adevărul" din 1927

adesea însă femeile practică 
meschin arta de a bîrfi. O prac
tică insinuant, laț, fără curaj. 
O femeie nu va spune niciodată 
„Doamna X își înșeală bărbatul”. 
Va spune însă totdeauna „Biata 
doamna X! Ce mult suferă de 
pe urma actualului eț amant...**. 
După cum nu va spune nicioda
tă „Doamna Y nu știe să se îm
brace !“ —- ci „Bjata doamna Y 

prezentat recent în Anglia, s-a 
bucurat de un deosebit succes 
de public precum și de aprecie
rile specialiștilor, fiind distins 
cu premiul „Corneliu N. Po- 
pescu”.

In ziua de 1 noiembrie Tea
trul „C. Nottara” din București 
va prezenta tot pe scena teatru
lui nostru dramatic, piesa: „Amor , 
american” de Murray Schigel, I 

piesă tradusă și pusă in scenă 
de Nicolae Caranfil.

Consemnăm cu satisfacție și i 
o inițiativă a Teatrului din Pe- i 
troșani luată în sprijinul elevilor 
și cadrelor didactice. In ziua de 
28 octombrie vor avea loc trei 1 
reprezentații teatrale cu frag
mente din operele literare in
cluse în programele școlare. Re
prezentația de scară va fi du
blată de un concurs sub gene- 1 
ricul „Recunoașteți personajul” | 
la care sînt invitați să participe ■ 
spectatorii de virstă școlară. Pre
miul: 800 de lei.

In paralel cu această laborioasă ■ 
activitate, continuă lucrul la 
montarea a două noi premiere 
teatrale: „Femeia contează”, un 
spectacol de autor realizat de 
actorul Corvin Alexe și invitații 
săi — și „Bieții comedianți” de 
Ion D. Sirbu.

Horațiu ALEXANDRESCU

— ce ghin^n a avut cu rochia 
cea no ia li vine tot așa de ! 
Prost ca și cea de iarna trecută I”. | 

în genere, femeile își risipesc | 
minunatul lor talent de bîrfitoa- 
re pe subiecte mărunte.

Cînd o femeie vorbește -ău 
despre o femeie, fii sigur că a 
iubește.

Cînd un bărbat vorbește rău.1 
despre o feme. e, fii sigur că a 
iubit-o.

Adesea, moraliștii iDocriti spun: 
Nu-i frumos să-ți bîrfesti prie
tenii... Ca si cînd ar fi cu putin
ță să bîrfesti oamenii pe care 
nu-i cunoști Sînt oam»n| des
pre car® nimeni nu vorbește de i 
rău Asț-i în-enmnă că nu or«- i 
zintă n»rț Un ,n*r»-ec Dnțnrp r 1 
se snunc în r'"nere : „băieți buni”. 
E cel ma; insu1tător dintre epi
tete.

Tudor TEnno’>FCC’T.!»HA\'I«Tr
(Va urma)

• . ,u . t uiiiu- pMie *— .. . al j An-
draș prin această fotografie, O paartă spre noi înșine, o poartă 
Prin care merită și trebuie să trecem.

Colocviu 
roniâno-elvețian
Deva găzduiește in perioada 

21—26 octombrie o manifestare 
st > 'ică de însemnătate deo
sebită. Este vorba de colocviul 
rom no-elvețian cu tema „Poli

tica edilitară in provinciile Im- 
pr-iului Roman — sec. 11—!V“. 
Manifestarea are loc sub egida 
Mmisterului culturii, a prefectu. 
rilor județelor Hunedoara si 
Ciul, a inspectoratelor pentru 
cultură din cele două județe, 
fimd sponsorizată si de firmele 
„Cbo“ S.R.L. ți „MoscH" S.R.L,.

Și-au anunțat participarea per
sonalități culturale de prim rang 
din România, Elveția și Franța, 
intre care prof. Radu Florcscu. 
Hans Bogli, Rudolf Fellmann, 
Adriana Rusu, Pierre Hausser. 
Frederic Rossi, Evelyne Ramlone 
s.a. (Al. H.)

PUZZLE DISCO — ROCK
1. Romantic Wnrld — DANA DAWSON ; 2. 

Uind Of Change — SCORPIONS; 3. Rhythm 
Of My Hcart — ROD STEWART ; 4 I Wanna 
You Up — COLOR ME BADD ; 5. Get It Star, 
led — TECHNOTRONIC.
• Paul Abdu) care, ca și anul trecut, arc 

nn sezon foarte prolific, arc o nouă locuință In 
cartierul Beverly Hills din Los Angeles Casa 
are cinci dormitoare ți șapte băi, cite una pen
tru fiecare zi i săptuminii ! Singurii „toi.i. 
răși de viață'* -,int doi ciini și o menajeră 9 lkc 
Turni r, ex-soțul 'linei Turnir, a ieșit din în
chisoare dup. doi ani de „stagiatură” El se 
simte in plină - nergic creatoare, arc planuri 
pentru noi inregi' iruri .i intenționează să-și 
scrie o carte iutobiografi< ă.

1 ’ A X.’IIIOI’U, I' 1 i im : grupul AC/ 
Dc are (lină la momi ritul actual un număr de 
16 discuri LI’. Primul a apărut în 1974 ți s-a 
numit „Ifigh Voltagi ”, ultimul anul trecut, 
„I! izer" , Edge”.

MIHAI FELEKES, Petroșani: este adevărat 
<ă manifestările rock-iștilor »int in general

marcate de un entuziasm, dar de aici ți pînă 
la a distruge mobilierul unti casc de cultură, 
ața cum s-a întîmplat la concertul cu Iris, nu 
mai văd legătura artistică. Este regretabil, 
precum spui, că sc întîniplă așa.

GREGORIO RIZZO (?l), l’etrila : părerea mea 
despre trofeul suprem al festivalului de la Ma
maia este că Juriul pur șl simplu n-a fost in 
stare să se decidă asupra propriului regula
ment. La urma urmei, CARUL 5 nu este nici 
compozitor, nici textier șl nici solist. Nu ma 
pot pronunța cine ar fi putut obține trofeul 
„Mamaia ’91“, pentru simplul motiv că la ora 
desfășurării lui, nu eram conectat ia eveniment.

PETRE VISU, Petrila : absența unei disco
teci în peisajul orașului Petrila nu știu cui i 
s-ar putea atribui. Chiar să fi dispărut intr-un 
oraș cu tradiție în domeniu (să nu-i uităm pe 
pionierii problemei, Baby Lupșa sau Ghița 
Momir, animatori în anii 70—80), pasiunea pen
tru o astfel de preocupare 7

Gcnu TUȚU

Cronicar contemporan

De <a umor, la melancolie
Mircca Andraș este cunoscut 

cititorilor ca autorul unor vei- 
suri inspirate, cie louite muite 
ori publicate tn paginile ziaru
lui „Zori noi". Iată insa că Mir- 
cea Andraș ne-a lucut o sur
priză plăcută tuturor, cu ocazia 
recentului Festivai-cuncurs „t-m 
tecul adine ului”. Este vorba ue 
expoziția personala de arta lo- 
lograficu pe care a descnis.o in 
holul Casei de cultură din Pe 
troșani — organizatoarea mani
festării. Ni s-a dezvăluit astfel 
o nouă calitate a artistului. Fie
care din cele 30 de lucrări <x 
puse, realizate in alb-ncgru, se 
impune prin lirismul pe care II 
degajă, lirism pe care l-am in- 
tîlnit și în versurile sale. Ochiul 
artistului descoperă frumosul a-

coio unde noua, celorlalți, lucru
rile ni se par banale. Și astfel 
Mircea Andr^.ș ne invită sa pri
vim lumea din alt unghi.

Legat de Valea Jiuiui, de 
viaia oamenilor de aici. Mircea 
Anura. prin fotografia artistică, 
n>a cum o face și prin poezie, 
realizează O cronică vie, fidelă 
și plină de sensibilitate, a tim
pii.ui nostru. Trecind cu măies
trie de la umor la melancolie, 
de la simpla consemnare a 
faptului cotidian, la ficțiune, la 
compoziție, Mircea Andraș reu
șește să se expr<me cu claritate 
și să ne deschidă o poartă spre 
frumos.

Horațiu ALEXANDRESCU
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Poteci alpine

*
rîȚ-

"^3

Siinbătâ și dumin.că au last 
doua z e de sabrultAhe peu iu 
prîe-.efiii munților, îndeosebi pen
au cei ce iubesc Parmgul. 
urganizaiea Cercului de 
aipm _AL1'O„ al CuSvj 
lor a acut ioc o noua c.uție 
concursului 
seul a fost deosebit 
cuprmzind creasta 
ring. Dif.cui lalea 
fost atenuata de 
program a unor 
tan.e, cum ar fi 
.a„. in ansamblu 
fost o reușită depună. Au parti
cipat insă m.i: puțini concurenti 
de it era de <-> plat (efecte 
cune.re ale ..mine: iadei.). \u 
fost totu? pr’/enți sportiv; ie 
la „ORIZONT. Petrila. „ALI’O. 
Petro ani REST \NTA T-misoi- 
ra. ROZA V1NTURILOR" llm 
Sărat. „INTEGR XTJ.STI L. Clul- 
' I II '. Ii 1 Tî tu ’iu
I <■ ■ : de e: ORIENT V’E

ioc
„Potecf

>n 
turism 

st Jdenti- 
a

aip.ne". 1 ra
de aliat.iv, 

munțuor Ea- 
concursului a

includerea in 
probe deconec- 
pruba „cultul a- 
.-.oncurail a

TUKl-'>I iCA; 1 — „OriHont
Inia, 11 „Restanța,, Timișoara, 111
— Rhabon l'irgu Jiu; PROBA 
CULl'URALzV i —-„Orizont" Pa
iri.a, li — „Restanța,, Timișoara, 
HI — „Roza 
rut; PROBA 
N1TARA Șl
— „Orizont,, 
bon 
Timișoara ;
PARINCUI
— „Integralislul.
II — „Restanța., Timișoara,
— „Orizont„ Pctrila.

Clasament general, locul I 
trofeu] .Poteci alpine", un

Restanța,, 
vuiturilor,, Rm. .Să- 

DE EDUCAȚIE SA- 
PK1M A.RU'OR: 1. 
Petrda, II — , Rha- 

Tg. Jiu, III — „Restanța" 
SA CUNOAȘTEM 
- test teoretic — I 

Cluj Napp'ji
111

Și 
pre- 

m.ij in valoare de 3000 de lei — 
Orizont. Petrii 1 șef d.- formație 

fiind SCJ1ENK RUDOLE. locul 
II — „Restanța., Timișoara și ’in 
prem ii in valoare de 2000 de lei. 
Iocu| III și un premiu in valoare 
de 1000 de h i — . Rhabon,, Tg. 
Jiu. (Al II )

DE ACTUALITATE

/'■ drumul de coaliții, cc (luat la Vaslui 
Trecea un om, cu laie ricinii In țjinilul iui: 
— Cind oare se vor indura să-l asfaltcrc ?

JULES VERNE un vizionar (dl)
n e 

is.

icean"

a
Nume nu ne o,av t
lugiiiam că o alta pi m i 

IcmUiUi nostru solar a l ij 
înlauntrul său un imen > „ 
analog celui Pe care Jules Verne
l-a închipuit a fi in centrul Pă- 
mintului. Așa s ar putea 
P»a în cazul planetei Saturn, 
reia, poate înlr-o 
va fi acela care 
străfundurile...

Căci nimeni nu 
aventura umană 
că ne va duce foarte departe, 
a înțeles acest lucru, acesta 
fost poate cel mai mare 
meritele luj .lules Verne, în afa
ră de pedagog, în afară de ro
mancier, Jules Verne — și aceas
ta este cauza prețuirii imense ce 
i se acordă — a fost maț întîi 
de toate o ființă ce avea în-ra
dere în om, prevăzîndu-i fantas
ticul viitor prin prisma mijloa
celor oferite de tehnică. Mesa iul 
esențial a] opere; sale-mesaj pe

intini- 
câ- 

bună zi, un om 
îi va explora

se îndoiește 
abia începe

că 
si 

Că 
a

dintre

care il înțelegem la justa lui va
loare în epoca electronicii și ro
boților — este această conving.- 
re că omul dispune, prin șt,in .i 
de puterea do a reorganiza i..i- 
tura după bunul său plac, că e- • 
singurul creator al propriu'iii 
său viitor. Un viitor cu persp.-r 
live extraordinare. Unii ar vrea 
să descrie o lume de mîine in 
care omul va f; dominat de ma
șini, redus la starea c! ’ ”ol?ot. 
Știm că asta e absurd. Roboții 
nu sînt decît purtătorii propr:ei 
noastre voințe. Noi sîntom ici 
care ia hotărîrile. Ale noastre 
sînt gîndurile, inițiativa Iar 1- 
mensa onoare ce îi revine lui 
Jules Verne este de a fi anunțat 
deja acest lucru — încă le mm 
100 de ani.

Jnan 5 i 1 U X

(Sfirșit)

Tinerețea Ia ea acasă

Alpinism industrial

NEMURITORII
CONDEIULUI,

* 
—1917— %

III NKIK PUN fOPPIDAN» 
Danemarca

In comparație cu alpinismul sportiv, ramura sa industrială 
a aparut mult mai recent. Prin definiție, ambele relevă o latură 
spectaculoasă a vieții, oglindită in special prin factorul de risc 
ridicat — dar un risc calculat. Redus la limite normale datorită 
calităților fizice deosebite, d.ir și meticulozității cu care acești 
oameni temerari lși pregătesc fiecare acțiune.

Apariția clădirilor înalte și foarte înalte au creeat probleme 
In gasirca de noi tehnici de întreținere a acestora, mai ales în 
cee.i ce privește exteriorul lor. Metodelor sofisticate, și, desigur, 
costisitoare, le-au fost opuse tehnicile mult mai simple și mai 
ieftine ale alpinismului. Ce i-a determinat pc alpinișlti industri
ali in schimbarea decorului '! în inima munților, suspendați pe 
pereții verticali, între cer și hăul prâpăstiilor, măiestria, curajul 
și tenacitatea lor se etalează în majoritatea cazurilor în absența 
spectatorilor. Un om, cațărat pe coșul de fum al unei uzine, pe 
un turn de televiziune sau orice altă clădire înaltă dintr-o aglo. 
merarc urbană, atrage privirile ca un magnet. Dar nu acesta este 
motivul principal. între gloria sportivă și utilitatea practică, alpi
nistul alege ceea cc ii dictează orgoliul. Și buzunarul. Nu tre
buie să rămineți surprinși dacă veți descoperi și in peisajul vre
unei localități din Valea Jiului, băieți agățați în coardă pe pe
retele unei clădiri, vopsind, Izolind sau chiar spălînd geamuri. 
Ei aparțin societății ALPIN T.A.A.I. SRL, cu sediul In Vulcan, 

îda Dorobanți, bloc 49/9. (l’.N.)

Fierbințelile dragostei
MAR’i 0RU1 

luat-o la bătaie 
ca ce m-a deterr 
casa mea și să-i 
pentru a se bat

scot din 
casa lor

Motivat 1,1 jmiuiui „Nobel" : 
„pentru mortul autentic in care 
descrie mâță din Danemarca Zi
lelor noastre".

II. l’oiitoppidan s-a născut în 
localilaiea i edcricia din penin
sula lullanda — partea conti
nentală a Danemarcei, In anul 
1857. Ddpă o viață zbuciumata 
se dedică literaturii. Scrie „Pa- 
mlntul făgăduinței". Marca sa 
trilogi'-, o veritabilă frescă to- 
cialâ, in car., prin evidente in
fluențe anton >giatice, reușețu- 
• 1 se distanțe''- atit de creștinism 
cît și di mi e formă de idealiza* 
tc a ța i’ilu1. < dc al 
roman frcs. ă al .;ti „ț 
rocos" repune in p m 
nirea H.ntrc Ind - io il 
realitate. X rama. .1; 
în istoria liler it’ii o ; 
politică ,,Impară’ i 
și prin voiinrw 
morii". S a stins din 
1913, ni ultimii ani 
cotropirea ț irii sa c de 
hitleriste și proti-stii 1 
înrobirea Danem.ii r ei 
izolare aproape totală.
este fundamentul romanului rea
list danez și i-a orientat practic 
pe toți romancierii danezi Jm 
prima jumătate a secolului i.l 
XX-lea. (Al. H.)

doilea 
er cel no- 
plan cioc- 
ideaJiSt și 
asemenea 

.'■rin satira 
morților" ca 

urt '.ulate 
viață 

a-istînrl 
armatele^.
față dare. 
printr-qțA 

Opera sa

Me-
In 
la '

MARTORA: Ani fost la nuntă 
kt data fixată insă, spre surprin
derea mea pirita împreună cu 
păirnț.ii ei au adus un alt mire, 
din care cauză nuntașii <nn par
tea reclamantului au trebuit să 
plece, nefiind băgați In seamă.

Cancursul nostru

M E D I
ORIZONTAL : O Sare pentru liniștea 

"■tomacu.ui. 2) Un tip bun de investigații. 
3) Elev I — Uscătură de la c.ip 
g.na zaua 
luminzs — 
I ria. I«î I f>) 
pulmonar. 
H) Dulăi - 
Ie
.o a.e

Se in- 
cu noaptea (p .pj 4, E,< ment 
Nota — Tcțe ! 5) A evalua — 
Prefix medical — Poate fl și 

7) Pomi — Trei din caverna l 
- început de stenoză piuă dă 

.tenuhorie. 9) Vorbii de giscă — ho
rn Acupunctura — Util m comedii. 

l'U Iviri — Substanță organica.
VERTICAL: 1) 

(pi ;. 2/ Cercetat, 
și-un p.mont. 4) 
loc. ;>) Animal 
nostru. fi) Biz 1 — 
n:;.-ntc de bază in 
Practica m' <li' ina 
prin- ipa, i — Căile 

• 'i:i (0) Leacuri.

— T — Refuzată — Ara 
Terasament Exhaustivă.

Te tratează in v.icanța 
3) Calciu — 'lot o apă 
Arbudi Din loc in 
ii-sci — Ei oii 'arcului 

■ Zona portuară. 7) Ele- 
schelet. 8) Neta I — 
din auzite. I) Arteră 
de intoairere ale sin-

fh.raliti Al.f XANDUCSCU

Dezh var a careului apărut in 
tr-' Ut. ORIZONTAL: Congruență 
— Ui< F.c — M -mi — Ilară -

Ca p — Noian — N — Sao

3 (4 4 2) Albul mută și. dă 
în două mutăii (2 puncte).

Controlul poziției; ALB — 
Tb3, Te2, Nh5.

NEGRU — Rdl, p — c2.
La cererea mai multor dezle

gători, revenim asupra regula
mentului privind cundițule 
participare la noul concurs 
dezlegări pe anul 1991—1992.

• Termenul dc trimitere 
dezlegărilor e-ste do 15 zile da 
apariția ziarului, l’unclajuj 
cordat esl* următorul: problema- 
fn B mutări cheia (prima mtrs 
taro) șl scopul ci (amcnințazxO 
sau Zugzwang); 3 mutări iprfr* 
mele 2 mutări ale varinntcîop 
principale; la celelalte lucrări 
toate variantele cu soluții ; <on>- 
picto. . (ir -f.

.Rubrică realizata de 
-Glieor£Îic ȘUVllIIAN

% % 7ă ^1
%

% II
'// '' %

%
%

st
- %

%

% % %
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Programul TV săptămînal
LI SI

21 octombrie 1991

1 1,00 As luulituțr.
H.10 C.iknd .t ul zilei.
14.20 Worldnet US1A.
15.20 Avanpremiera săpttimînii.
15,40 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Muzica pentru toți.
17'00 Știri.
17,05 Emisiune în limba maghia

ră.
18.35 Invitatul săptămînii.
10,05 Tezaur.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Studioul economic.
21,10 Teatru TV. 

Livada cu vișini.
23,15 Cronica Parlamentului, 

Actualități. *
23,50 Confluențe.

MARȚI
22 octombrie 1991

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Super Ghannel.
12.40 Ora de muzică,
13.30 Interferențe.
14/10 Actualități.
14.20 Muzica pentru părinți,
14,50 {Tradiții.
15.20 Avanpremiera TV.
15.30 Preuniversitaria.
16,00 Welcșcoală.
16.30 Muzica pentru toți, 
17.00 Știri.
17.05 Conviețuiri.
17.35 Drumuri in memorie.
18,05 Salut, prieteni.
19,05 Cultura în lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20,45 Studioul economic.
21,05 Revoluția română în direct. 
22,05 Film serial.

Cine e băiatul ăsta?
(Franța, 1987). Premieră pe 

I, * țară.
Episodul 1.

B3.05 Cronica Pai la meatului.
Actualități.

23.40 Jazz-fan.

MIERCURI
23 octombrie 1991

10.00 Actualități. Meteo.
10,20 Calendarul zilei.
10,30 Film serial.

Ultimul meu vis va fi pentru 
tine!
Episodul 3.
La sept. Super Channel. 

Ora de muzică. _ 
Vîrsta a treia. 
Actualități, Meteo. 
Festivalul de folclor.

21 - 27
OCTOMBRIE

13.30 Oameni de lingă uui.
14,00 Actualități.
14.20 Jazz-magazin.
14 50 Cartea naturii.
15.20 Avanpremiera TV.
15.30 Preuniversitaria.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Muzica pentru toți.
17,00 Știri.
17,05 Forum.
17.30 Tele-discul muzicii popu

lare.
17.50 Virstele peliculei.
18.35 Reporter ’91.
19,05 Serial științific. Revoluția 

vieții (V).
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20J5 Sludiouj economic.
21.10 Film serial.

Dallas.
Episodul 68.

22.15 In fața națiunii. Partidele 
politice.

23,00 Cronica Parlamentului. 
Actualități.

23.35 Stadion.

VINERI
25 octombrie* 1991

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic.

Ancheta inspectorului Gou- 
pil.
(Franța, 1988).

12.10 Super Channel.
12,40 Ora de muzică.
13.30 Medicina pentru toți, 
14.00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica,
14.45 Mapamond.
15.15 Reflecțiile rutiere.
15.30 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Studioul muzicii ușoare.
16.50 Tragerea Loto.
17,00 Știri.
17,05 Emisiune în limba germană.
18,05 Pro Patria.
19,00 Ecranul.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Viața parlamentară.
21.15 Film serial.

Destinul familiei Iloivard.
Episodul 25.

.‘J.lâ Simpoz.un
23,U0 A lu.iiituți.
23,15 Dl- I ori muncii,

SIVIU VIA
26 octombrie 1991

J,00 Bună dimineața.
10,00 Actualități.
10.10 Universal șotron.
11.10 Descoperirea planetei.
11.30 Slare de trecere.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Tele-club.
18,00 Salut, adolescențăl
20,00 Actualități.
20,40 Teleenciclopedia.
21.25 Film serial.

Fantomas.
Ultimul episod.

22,55 Săptămina sportivă.
23.15 Actualități.
23.30 Film artistic.

Lagărul.
(SUA, 1986)

• 
DUMINICA

27 octombrie 1991

8.30 Bună dimineața!
9.30 Intreabă-mă!

10^25 Film serial pentru copii, 
Singur pe lume.
Episodul 2.

10,50 Actualități. _ K I
11 00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 Itinerar folcloric românnso. 
14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Atlas.
14.30 Video-magazin.
16.25 Cupa mondială la rugby 

(semifinală).
18,00 Știință șl imaginație.
18.30 Convorbiri de duminică. 
19,05 Film serial.

Dallas.
Episodul 6'.'.

20,00 Actualități.
20,35 Film artistic.

Marlingala.
(Elveția, 1983).

22.10 Sliow-nl do duminică.
22.15 Actualități.
23,00 Maeștri.

0,10 Fotbal: Rezumatul meciului 
Rapid — Dinamo.

1
in funcție de evenimentele Ia 

zi, Radiotcleviziunca își rezervă 
dreplui do a efectua unele rno- 
dilic-ări ale programului.

Agenția Matrimonială 
„Love .nternaționaî" din Sanremo

prin filiala din Petroșani

vă oferă posibilități serioase de căsătorie cu cetățeni din 

ITALIA și FRANȚA.

Se asigură discreție totală.

Informații: telefon 935M12I8, zilnic, între orele 16—21.

Pentru cei din piatră
Alexandra Cuciuc nu mi-a 

cerut niciodată nici măcar un 
leu, dimpotrivă, cînd nu am 
avut mi-a dat.
Te iubesc Alexandra, soarta 

noastră e în mîinile ta'e. 
Erno. (3362)

In chioșcurile noastre, cartea anului :

HOROSCOP
sau

AJUîMI DESTINUL
• O carte pentru tineri și tinere, pentru (.descoperirea*1 

anticipată a viitorului 1

11.30
12,40
13.30
11.00
14.20
14,50 S.O.S. Natural
15.20 Avanpremiera TV.
15.30 Preuniversitaria.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Toamna muzicală.
16 50 Tragerea Pronoexpres. 
17JJ0 Știri,
17,05 Cărți ți idei.

15, 16, 17, 18. 
Itincrarii.
Reflec tor.
Arte vizuale.
Desene animate.
Actualități.

■ a *

< »

4 
ir

■»
A b e

17.30 
18,00
18.30
19,00
19.30 
20,00
20 40 Sport.
20,50 Studioul e onomic.
21.25 Fotbal: G-nna — 

București, in tuiul 
al Gupei UEI'A. Ti.insmisiii- 
ne directă de la Genoa. 
In pauză: Actualități, 
(•ionica Parlamentului 
Pi o musica.

L

Dinamo 
al II I- ,

23,35 •> i

JOI
21 oclombrii 1991

la. >0
Iu II)
î ’? 10

Actti.ilKâțî, Meteo. 
Calendarul zilei. 
Super Channel. 
Ora de muzică.

Y 
i'T 
l

M IC A P U B L I C 1 T A I E
AN1VERS \Rl

I)jn lacrimi, din stele, 
Din freamăt de castani, 
Noi iți dorim noroc și

„LA MULȚ1 ANI“I 
VASIAN TIBER1U

cu prietenie: Vasi, Lllșn, Mihai, cu dragoste, Simona.
ASTAZ1 cind pe seninul cer al vieții tale va străluci cea de-a 

46-a stea, draga noastră mamă Laszlo Marin, cu multă dragoste 
fiica Dalida, soțul, fiul și nepoțica iți doresc tot ce cuprinde cu- 
vmtiil leiiciic și un sincer, călduros „LA MUI.'ȚI ANII" (336(1)

S( UIMI) Dl LOC I INIȚA
SCHIMB apartament, doua camere, eta) I. strada Bmbăteni, 

bloc 26B/I8, Lupeni, cu garsonieră, confort 1, Vulcan sau Pe
troșani. Relații. intre orele 8—10. (3333).

DEC I SE

MINI, fratele, Mir.i, cnmnații și nepoții anunță cu adincă du
rere încetarea fulgerătoare din viață a scumpului lor

DUI»AS IO\N (Nclti din București)
înmoi nuiilareii. arc loc duminică, la cimitirul din Petrila.
< ortcgiiil funerar pleacă de la domiciliu: Petroșani, Republi

cii 69/36,
Nil 1 vom uita niciodată. (3367)

FAMILIA Gm l ila Gheorghe șl Georgeta regretă din adinclil 
inimii pierderea fulgerătoare <1 iubitei lor soră șl cumnată 

RODIU \ ( 11 J\ AȚ
Nu le vom ttila niciodată-
Lacrimile noaslre veșnic iți vor uda nuirminlul.
Inmormintarea va iivim Ioc, duminică, 20 octombrie din 

strada Independenței, 23/18.

COMEMORĂRI I '

PRIETENII (Uliță și Marccki anunță cu tristețe celor ce atl 
cunoscut-o, cu sc împlinesc 6 săplăminî de la dispariția scumpei 
noastre

CIOBANU MARIANA (30 ani)
Nu te vom uita niciodată! (3293)

CUVINTELE nu pot exprima durerea ce o trăim de cînd des
tinul nemilos a răpit-o acum șase luni pe scumpa noastra

DRAGOS II.l 1N \ (MANDREA)
Amintirea ei va rămine voinic in inimile noaslre îndurerate. 

Soțul, fiica, surorile, fratele și nepoții.

AMINTIM tuturor celor (are au cunoscul-o, ca la 25 octom
brie 1991 se împlinește un an de lacrimi și căutări, in memoria 
celei ce a fost

I.ENUȚA 1I.YEȘ 
suflet cald, blînd și nobil, răpită de destin fulgerător dc lingă 
cei dragi.

Dumnezeu să te odihnească in pace. Fratele cu familia (3315)

SOȚIA G<‘ta, copiii Neltl, Adrian, Dorel. Trăiau și finului A- 
diian, cu adlilcn durere in suflet anunța împlinirea .1 șase luni de 
(inii u plecat din mijlocul nostru soțul, talal și nașul

HRUBAUll ION ...
Nu te vom uita niciodată. t>
Flori ș lacriinj pe mormlnl. (3356) - . * i»

PĂRINȚII și fiicele Oana și Georgiana anunță cil durere că 
sc* împlinesc (1 saptamini de cind ne-a părăsit fiica și mama noas-. 
b *' *- •—-.-x. •

.. *»-. tJOBANUI MARIANA V.
li ioni piisti.i ionică amintire, (3361) . •*■ _ **^ * t"

4

*x

/ /
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