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Dacă nu ne dați, vă pîrim
Nimic nu este intîmplator pe lumea asta și 

cu atit mai mult ce se petrece sub augusta cu
pola a Parlamentului. Deși s.a aprobat artico
lul, viitoarei Constituții, in care se spune că 
iimba oficială in România este limba română, 
dl. Domokoș Geza susținea ca in administrația 
locală să se folosească și limba naționalităților. 
Nu alta decît tot maghiara și nu oriunde decît 
in cele două județe, Covasna și Harghita, unde 
este întreținuta cu bună știință și in mod arti- 
ticial o stare tensională evidenta nu acolo, in 
cele doua județe in care oamenii își văd de 
treabă in liniște, ci a'oar sub augusta cupola a 
palatului din Dealul Mitropoliei. Și dacă nu se 
aproba amendamentul, dumnealui a spus ca 
Statele Unite nu ne vor acorda clauza, elemen
tul sine-qua.non fiind drepturile minorității 
maghiare. Deci aceasta este semnificația vizitei 
d-lui Domokoș în SUA, pe unde se înghesuie 
cam mulți vizitatori români. Așadar, dacă nu 
ne dați, vă pîrim.

Cu alte cuvinte, unde dai și unde crapa. Ca 
și cum țările Comunității europene, ori SUA 
n-an altă treabă decît să stea cu ochii ațintiți 
la tr.b una parlamentară c.’in Româniți pentru 
ca a ,-tic pe < ine sâ ti agă dc ur ‘ hi oii cui 
sa-i fiij, părintește și mustrat";, ii Jegetul.

E-t” evidentă o concertări’ a acțiunii parla- 
ni • a grupului WbMR. I’c acest sfint pa- 
mint con-.i-țuiesc in bună și veche pace cu 
românii, de sute de ani, germani, turci și tă
tari, slovaci, s'.rbi și bulgari etc., care nu au 
faini și nu fac presiuni că vor alte dreptuii și 
Libertăți deoarece ei s-au simțit dintoldcauna 
egali cu românii. Dar de la n'rcplurilc și liber
tățile firești și pina la privilegii — este o calc 
lUi. î.

In ace t fel, ca mărgelele pc ața, intimpla-

rile se leagă unele de altele dezvăluind o stra
tegie. Cind un deputat, tot al UDMR, susținea 
necesitatea stringentă a invățămîntului în limba 
dumnealor materna (ca și cum pină acum se 
învăța in chinezeștc), spunea și o idee bizară: 
cu cit vor cunoaște mai adine limba maghiară, 
cu atit vor vorbi mai bine românește! Nu l-am 
luat în serios spunindu-mi că ori nu a tradus 
cum trebuie, ori nu stăpînește niciuna o'in cele 
două limbi. Limba română este limba oficială 
in România, așa că să facă bine s-o învețe. Cam 
tot pe atunci, cînd grupul parlamentar UDMR 
susținea sus și tare, impotriva tuturor probelor 
și evidenței că n-a fost nimic in cele două ju
dețe, că s-a luptat doar impotriva nomcnklaturii 
— ca și cum actualii domni Domokoș și Kiraly 
ar fi fost undeva la extremitate, nu apropiați 
virfurilor piramidei comuniste —, un alt domn 
a mor cu insolența mai departe, afirmînd nici 
mai mult, nici mai puțin, în văzul și auzul țării, 
că „circul parlamentar" face și drege, că se 
„incită", mă rog, tot tacîmul. Chiar dacă, după 
cîteva momente și-a retras zicerile, faptul n-are 
pentru mine nici o semnificație intrucît nu-mi 
poat< .mulge din cuget acel afront.

Reprezintă astfel de inși întreaga minoritate 
maghiara? Nu, intrucît marea majoritate sint 
oameni echilibrați și puțin interesați de poli
tichie, vorba grecului, mai Irammtați de aspri
mile vieții dm. actuala etapa de reformă econo
mica și tranziție spre economia de piață.

Multe din cele ce se spun in Parlament au 
un suspect parfum de stiingere a capitalului 
electoral in vederea alegerilor locale și, mai 
încolo cele pentru torul legislativ.

Tiberiu SPĂTĂRII

F

• Din surse demne de incre- 
dere (Televiziunea Româna.fosta 
liberă} aflăm despre apariția 
unui nou fenomen avind ca o- 
birșie atit de comentata noastră 
Vale a Jiului, Fenomenul a fost 
numit de către primul ministru, 
dl. Theodor btoiojan, chiar fe
nomenul „Valea Jiului". În
scriem acest fenomen in șirul 
de evenimente misterioase, pe. 
trecute anul acesta pe terito
riul Văii Jiului. Amintim ca 
este vorba despre auariția in 
zona munților Retezai, in luna 
august, a unui grup de OZN- 
uri, precum ,și prăbușirea in a- 
celași masiv muntos a unui 
av,on. Chiar dacă fenomenul 
actual este mai puțin inculcat 
de date necesare unui serial SE, 
el este cel puțin la fel de în
călcat de surprize pline de ne
prevăzut. Dacă personajele im
plicate în acest fenomen sînt 
marțieni, amintim că marțea 
sînt trei ceasuri rele, iar viito
rul acestora poate deveni în 
curînd negru ca huila • In 
legătură cu unificarea celor 
două cursuri ale leului, aflăm 
că aceasta a fost inspirată din 
unificarea celor două cursuri 
ale J i u r i 1 o r, respec
tiv Jiul de Est cu Jiul de 
Vest. Militînd pentru un con
sens între Est și Vest, cele 
două rîuri, încărcate de pa
triotism local și praf de căr
bune, se unesc cu adevărat în 
zona cartierului latin, Sașa — 
Livezcni, la sud-est de Bufe

I Valea Jiului—la ziî
Balul bobocilor
Ieri, la Casa de cultură, un 

eveniment. A avut loc Balul bo
bocilor de la Liceul industrial 
din Petroșani. Organizatori, cei 
care se află în ultimul an de stu
dii liceale. Surprize, dans, tine
rețe, o paradă a modei ad-hoc — 
boboacelc și bobocii știu să se 
îmbrace și cu gust, semn că și la 
vestimentație intrăm in Europa. 
Multă veselie. O atmosferă toni
fianta pentru adolescenții noștri. 
Cum Balul nu se putea organiza 
pc de-a-nticgul fără sprijinul pro
fesorilor și al... părinților, tutu
ror fi-lieilai! pentru această 
inițiativa reluata. (Al. H.) 

tul Romilor. Din a. est punct 
Jiul are un smgur curs, dar 
lot negru. Sp.-i.mi ca acea- ,ă 
culoare sa nu se relie-.-te și in 
cursul Jie silurno ai dalaiului 
ameiiian. • In legaluifi iu lipsa 
de m ii mult timp a benzinei 
din slaii.le l’EUO, anăm că 
aceasta va li in curma so.uiio- 
nată. Cum uiumul puț petro
lier incendiat m Kuweit a 
fost stins, ln ciirmd va începe 
construirea iin< (on iurte care
va traversa Di .ei'ul Sahara, 
Marea Mcdib-rauâ a ora ui Ca
racal cu destinația PECO Li- 
vez. ni s-i PECO Vulcan. Pom 
pele de benzina din amintitele 
stații vor fi prevăzute cu au
tomate care in schimbul unei 
bancnote de zece lei vor oferi 
benzina la discreție. Deci să 
avem „puțintică răbdare"... • 
Despre alimentarcn cu energie 
electrică, aflăm din aceleași 
surse competente că sistemul 
energetic național a început să 
cadă. Institutul Meteorologic 
care ne asigura că iarna va veni 
și anul acesta, ne avertizează 
că odată cu primul îngheț vor 
mai cădea mulți. Bătrîni, copii, 
cetățeni turmentați... Poate și 
oameni politici... • Despre vi
itoarele alegeri, deocama'ată vă 
putem spune doar atît:; spu
ne-mi pe cine votezi, să-ți spun 
cine ești... Cam atit.

Pentru conformitate, 
a transmis 
Sorin OPREA

La tipografie
O vizita mai mult decît în- 

cîntătoare joi, la redacția zia
rului „ZORI NOI" și la TIPO
GRAFIA DIN PETROȘANI. Oas
peți, copiii din clasa a IlI-a C 
o'e la Școala Generală nr. 1 din 
Petroșani, însoțiți de învățătoa
rea lor, doamna Chirculescu Vio
rica. Copiii au avut astfel posi
bilitatea să cunoască nobila pro
fesiune de tipograf. Au vizitat 
tonte secțiile tipografiei unde au 
primit toate explicațiile pe care 
le-au dorit, au asistat la demon
strații practice. Și astfel, tainele 
tipăririii cuvintelor sînt cunoscu
te și de cei mai mici. Poate din
tre ei. peste ani se va ridica 
vreun scriitor, vreun ziarist sau 
vreun maestru tipograf. Cine 
știe? (Al. II.)

C_- spuneam i"i i? A, da! ( a 
ya mai dăm ’cva de la RAGCL. 
f ildura n-ați primit, este ? Apa 
calda n ați primit, este? Gunoaie- 
te nu vi s-au ridicat dintre blo
curi, este ? Taxele de fa 
RAGiȘh Vi r.g încasează, es'.e ? 
Și toate ăstea, de unde credttg 
că vin? Cum, do unde? De la 
BAGr'L Petroșani, unde toate 
sînt bune și la laiul lor in afară 
dc felul în care se „mani vrează" 
banii șl, se pare, și oamenii. 
37-am mal spus, repetăm, noi nu 
condamnăm, nu dăm verdicte 
nimănui. Va expun-m o situație 

’âa fapt, prezentată de a comiîlc 
stabilită de însuși Consiliul dd 
administrație al regiei.

Gc> a mai descoperit comisia 
resp’ tivă? A mai descoperit o 
thcRie fără precedent In anale
le contabilității (< rcdi m cii de 
fa Pilagora încoace așa ceva nn 
s-a rr m pomenit). V J dăm r'a.m- 
pjc mai „Ușoare", să nn vă cadă 
greu focm; i n< um în ziloR. de 
reiatlie pe >aie m le-a adus de

Afaceri în stil SICILIAN la RAGCL
mocrația (de-aia am ajuns Așa 
de bine!).

Sâ vedem așadar a alta hiba 
a activității finaiiciar-contabde 
dc la RAGCL: MODUL IN CA
RE S-AU EFECTUAI El VIILE

I, 
I 
II.1

PRIN CASIERIA UNITĂȚII. 
Concluziile comisiei sint clare;
1) s-au emis dispoziții de plată, 
către casierie, ffirfi acte Justifica
tive; 2) nu s-a urmărit restituirea 
S-au justificarea sumelor acra da
le ub formă de avans spre de
contare; 3) daca s au restituit 

(in tificat) sumele nu s-au ctfd- 
culat (sau încasat) penalitățile 
datorate do titularii avansurilor; 
1) s-au acordat avansuri spre de
contare în valori foarte mari ș. 
cu i’i lifiiaii neoportune ele.

Dar acestea sjnt vorbi'. .Sa tre
cem la cifre: in perioada martie- 
uugust 1991, DE LA CASIERIA 
IRAGCL S-AU ACHITAT 1G153B 
lei SUB FORMA DE AVANS 
SPRE DECONTARE ȘI CHEI' 
îl’UII LI GOSPOD XREȘTI, Con
cluzia (p<_ baza dc documente) a 

comisiei amintite este că aceste 
plăți chiar daca unele au la ba
za un referat de necesitate, NU 
POARTA VIZA BIROULUI DE 
APROVIZIONARE (prin care ă 
se confirme faptul că materiale

le nu exista in stocul depozitului 
R AGCL, sau nu pot li procurate 
fură a ti utilizate suine in nu
merar).

Ceea ce surprinde cei mai tare 
și ridica semne mari de întreba

re e1 te faptul ca, urmărind situația, 
cam aceleași „personaje" ridică 
avansuri spre decontare. Spre

(III)
exemplu, doamna DA. a ridicat, 
ui pcuoada iunie — august 'Jl, 
nu nidi puțm de- rit 277 lei, nu
mai in luna august iideiiid un 
zilele de a și 9) 62 000 lei. Nici 
aici nu negam ca s-ar lj jiului 
„mișeula" c va, dai cind ai „pe 
nunu ', jșa, vreo 62 000 de lei m- 
Lr-o luna, parca miri deja in Eu
ropa Noua, celor necăjiți ni se 
pai e mult.

Ceea ce n a reușit sa depisteze 
comisia de spciialitalc (noi nici 
atit, dai „mirosim" că e ceva 
putred jn Danemarca) este m 
cc scop -au lolosil acești bani 
PEȘIN scos, din casierie. Fiind
că din controlul efectuat, s-a cons
tatai ca justilicari nu existau. Să 
mi va stricam ueek-end-ul ne 
oprim, deocamdată, aici. Tragtnd 
o concluzii’: |a fiecare wcek-end, 
fiecare om trebuie sa aiba și el 
un gologan in buzunar. C'ei care 
o fac cu zecile și sulele de mii, 
treaba lor. Ați auzit ce-a zis 
domnul Șlolojan...

* .’ Min-ea fN'JORESCU••
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Divertisment

Ce mai fac „Acusticii", adică 
Gco Popa, solistul atît de Îndră
git de neț toți și ceilalți — Vali 
lomță. iosif Toth ți_ „piticul* 
Nelu Llanciu? Clntă. Și încă fru
mos. Scena lor, seară de scară 
la Hotelul Petroșani. De ce au 
ales această scenă? Pentru că 
muzica atît de desconsiderată de 
snobi, muzica de local, trebuie 
să fie făcută cu profesionalism. 
Nici aici diletanții nu au ce cău
ta. Muzica de local este tot un 
act de cultură, divertismentul fi
ind Înscris In marele cerc cul
tural. Se pot asculta piese apar- 
ținlnd tuturor genurilor: muzica 
ușoară, rock, country, muzică 
populară. Muzică pentru toate 

virstele. Dar clntate, nu exe
cutate. Este de altfel, meritul 
„Acusticului", atît de îndrăgit de 
tineri și nu numai de ei. Nu lip
sesc nici piesele de succes ale 
grupului. „Intîlnire cu tractoriș
tii*, „Lavlnia* și celelalte șla
găre lansate de-a lungul anilor 
de Geo Popa et co.

In aceeași idee, a divertismen
tului înțeles ca act de cultură, 
evoluează gropu] „Ad hoc- la 
rrotaui antul „Jiul" din Petroșani, 
unde Mariana June, Gheorghe 
llocoș și ceilalți interpreți m< 
străduie ți reușesc la un nivel

Petroșani ..Intelectualul — omul
Intră în biblioteca publică ți 
tunci cind nu plouă**.

din exterior. „Naționalele 
Cralova și Tg. Mureș au venit 
în ajutor Teatrului dramatic 
„I.D. SJrbu". Actrițe ea Adam 

Erzsebet de la Tg. Mureș sau 
Mirela Cioabă de la Craiova vor 
monta spectacole sub egida tea
trului nostru. ȘC alți foști actori 
ai Petrocaniuhii — astăz; vedete 
de renume nat anal — au ac
ceptat să joace din nou la Petro
șani. suplinindu-so astfej lipsa 
de actori, mai ales de actrite 
pînă cind actuala generație de 
studențl la Academiile de Tea
tru și film vor absolv, studiile 
— mai durează 3—4—5 ani buni. 
Ministerul culturii sl noua Iul 
orientare sînt favorabile. M-rsul 
instituției este oricum ascendent, 
deși greul do-ahia acum țn-mr*»

II. AIEXANDRESCU

Practic, In 1990, urmare a ple
cării tinerilor spre „zări mai 
calde* ș. a pensionărilor masive 
— o întreagă generație de inter- 
preți s-a retras de pe scenă — 
Teatrul din Petroșani a intrat 
într-o criză acută de actori. Ne
am trezit că avem doar un 
singur actor profesionist, al doi
lea prin atestare pe post și vreo 
doi-trei încadrați la corp an
samblu. Ba, mai mult, am rămas 
și fără regizor. Pantă extrem 
de periculoasă pentru existența 
Teatrului profesionist la Petro
șani. Degringolada din cultură 
patronată nonșalant Jn timpul 
ministeriatului luj A Pleșu a 
adus șl mai mult rău. Din feri
cire, se par« că „perioada nea
gră" a Teatrului din Petroșani se 
apropie de sfîrșit. S-a reușit o

• . - ------------------------—- ------ - - - - • -

TeaLr._ „Naționalele
premieră absolută — piesa 
sus Christos — Rex Moldaviae"
după Miha, Eminescu, se lucrea
ză la două no, premiere, „Feme
ia contează11 — recital teatral al 
lui €orvin AleXe ♦ o piesă din 
dramaturgia lui I.D. Sîrbu, s-a 
montat piesa pentru copii „Fot
bal cu peripeții* de George Ne- 
graru, mult Îndrăgită de cei mai 
mici spectatori, s-a reluat cola
borarea cu școlile fiind iminentă 
premiera cu „Recunoașteți per
sonajul" — lecturi dramatizate 
din lucrările cuprinse în pro
grama școlară. Mai mult, oamenii 
de teatru din Petro ni au reve
nit pe scenă. Florin Plaur și A- 
lexandru Codreanu s-au reanga
jat. De ce 7 Tentru că acum în 
teatru se muncește. Și ca tot
deauna, munca a găsit sprijin șî

Andră ROUSSTN

t nemuritorii condeiului
1920 Knut HanisUn,

Norvegia

Ml

„Nu numai ziariștii sînt de 
vină pentru neajunsurile de 
azi ale presei. De vină e mai 
intii așezarea geografică a 
neamului nostru — in calea 
răutăților. De aici marele nu
măr de străini pripășiți intre 
noi. Al doilea, e îngăduința 
nepilduită sau bunătatea cea 
cu prostie a românului care 
hrănește pe străin ca pe un 
put de orb. De tund sint apoi 
conducâtorti vieței politice, 
care se pare că n.au înțeles 
nici pe departe rolul unei a- 
derărate prese".

Simion MEHEDINȚI, 
„Opinii critice*. 1912

iI

„Pentru monumentala sa operă 
care este „Rodul pământului1* 
junuj Academie, Regale Suedeze 
a decernat premiul „Nobel* pen
tru literatură în anul 1920 nor
vegianului Knut Hamsun.

Prozatorul s-a născut în anul 
1859 în Gudbrandslalen, undeva 
în centrul Norvegiei. Provine din- 
tr-o familie țărănească. A debu
tat în 1838 cu povestirea „Foa
mea", în revista „Ny Jord“. Du
pă trilogia dramatică „La porțile 
împărăției", „Jocul vieții- 
și „Amurg11, publică în anul 1917 
romanul „Rodul pămîntului", 
peia sa capitală, aderat 
închinat
al pămîntului.

A rămas, de asemenea, în Is
toria literaturi, norvegiene și 

universale prin „Cercul se închi
de*', roman care exprimă o filo
sof ie mai reconfortantă, mai op
timistă. A murit în anul 1952. 
(Al. HORAȚIU)
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NISIP (III)
de perfecțiune, zice clinele. CaPrivigueioarea e la 

păcat că nu știe să latre
Viitorul unora se poate ghici
Ploșnița a depus o reclamă pe. A mușcat-o un purice.
Crește tot mai mult apropierea dintre oameni. Mai ales ia 

autobuze.
Un tramvai deraiat se consideră independent.
Critica adusă Învinșilor noștri ne știrbește aureola.
Femeile ezită seara și promit dimineața. Bărbații procedează 
rs
rirta cu cei mai mulți adepți ramine, totuși, arta culinară.
Nu înțeleg două lucruri : neîncrederea In oamenii tineri șl 

medicamentele ieftine.

ușor in cărți ae vizita.

și cultură
artistic bun, Ml ofer© clipe plă
cute tuturor celor care 1» ascul
tă. In fond, mar, muzicieni ai 
lumit — comparația poate părea 
hazardată, au cîntat în localuri, 
ridiclndu-le prestigiul Dacă ne 
glndim doar la Franz Schuliert, 
Fritz Kreisler, Johann Strauss 
sau de la noi. Alexandru Pașca- 
nu. Grigoraș Dinicti, Sergiu Celi- 
bidache — ți lista poate conti
nua. Muzica de caii — concert, 
muzica interpretată I- localuri 
trebuie înțeleasă ca un fenomen 
artistic, ți nu altfel, cum mai 
Încearcă unii să acrediteze o 
Idee păguboasă. Și ce bine ar 
fi dacă am putea scrie despre 
toate grupurile care slnt prezen
te pe scenele din localurile Văii 
Jiului In aceiași termeni elo- 
gioși I

Pină irrt alta — tot este RE- 
LACHE — vă sugerăm șl dum
neavoastră să petrecețl cîteva 
minut® plăcute în compania ta
ior două grupuri. Aceasta pen
tru a vă convinge direct de Jus
tețea opiniilor pe caro autorul 
•cestor rlndurl le-a exprimat.

IlorațlU ALEXANDRI SC V

Italianul Giovanni Villeta - 
fost condamnat la 34 de ani 
închisoare întruiît avea in a. 
celași timp 1U5 soții !!l După 
pronunțarea sentinței a cerut, 
sd nu.l poată vizita soțiile 
la închisoare.

Cind mugarn încep să ragă, privighetorile tac.
Omul și-a găsit mulți prieteni în rlndul animalelor, de re

gulă nccoinestibile.
Chiar și in nnr.ul giganților există gingănței.
Fericirea absoluta are la oaza o criză loiala de idealuri.
Cum pot ei sâ susțină că universul e infinit — se întreabă 

puriccle ajuns ia marginea păturii.

- PUZZLhi DibCO aOUK -
CLASAMENT I. Romantic 

World — DANA DAW3ON) 2. 
Yeah, Yeah — SABRINA; 3. Ice 
Ic« Bauy — VAN1LLA ICE; 1 
Everything I Do, 1 Do For You 
— BRIAN ADAMS; 4. Rhythm 
Of My Hcart — ROD STEWART; 
5. Love Train — LONDON 
BOYS.

ȘTIRI, INFORMAȚII
• La Petroșani funcționează 

trei discoteci. Una specializată 
pe programe de heavy-metal (și 
derivatclel), cu sediul In sala ve
chiului Teatru de Stat, în clădi, 
rea IACCVJ, loo în care „meta- 
liștii" pot audia preferințele în 
materie, apoi la Institutul de Mi 
ne (Universitatea Tehnică), 
„Nlght Club", cu program «Îmbă
ta și duminica de la orele 19 și 
In fine, „Magic Club" oln com
plexul „Minerul" al Societății 
„Diamant", program zilnic (șl Ief
tini) între orele 18—23. • In de
cembrie ac. se preconizează re
deschiderea discotecii de )a Casa 
de Cultură Petroșani, disec- 
tccă ce va purta numele „VOX‘

MONTIS", cu o capacitate de 
circa 250 locuri, dotată după ul
timul „strigat" in materie. Așa 
concurență da! • De clteva zue 
la restaurantul „H.P.* se află in 
evoluție grupul ACUSTIC (in 
formula Geo Popa-voce, Vali io- 
nița — solo voce, Valentin Ba- 
netti — bas, Iosif Toth — cla
viaturi. percuție?.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI 
DIANA ROLAND, București: 

chitaristul de la Def Leppard, 
Stcven .Clark, a încetat din viață 
la 7 ianuarie ac. Este al doilea 
eveniment tragic care alertează 
grupul după accidentul de acum 
cîțiva ani, cind bateristul Rick 
Allen și-a pierdut brațul sting.

M1HNEA TUDORAȘCU Pe
troșani; piesa „Thunderstruck" 
tace parte din albumul „The Ra- 
zor’s Edge" produs de AC/DC.

TUDOR RISCUTA. Petroșani i 
un post de radio la Petroșani 7 
Oho, șl eu am crezut asta intr-o 
perioadă „revoluționară* ime
diat după decembrie *89, cind 
foarte mulți se înghesuiau pQ 1-

ueea asia, dar totul nu a rămas 
decit un vis imposibil de reali
zai

uviu/î TODEA, Petroșani: nu, 
n-a rost nici o greșeală In ctip-ul 
cu lloiograf prezentat la Tele
viziune, chitaristul soiO era Flo
rin Ochescu, un „monstru* sacru 
ai rock-ului românesc, cel care 
ii înlocuiește pe Nuțu Oltean u. 
Grupul a realizat recent cel de-al 
6-lea disc LP. II așteptăm și noii

VLADY KOSZTRAKCIEW1CI, 
Petroșani: Franlt Zappa are ■ 
discografie vastă, din lipsă de 
spațiu nu-ți pot oferi toate i>- 
tlurite care te interesează, lotuși 
cîteva: „Uncie Meat" — tMt. 
„Hot Rats" — 1970. „în New 
York* — 1978. „Tinselltown Rc- 
beliion* — 1981, „Guitarist" — 
19H7. .<

VOIOȘIE AND TRISTETB (17), 
Petroșani. Celelalte Cuvinte lo
cuiesc In Oradea.

- . Ccnu TUȚO
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AUREL BARANGA

PUNCTUL DE VEDERE

Lecturi pentru sîmbătă dimineața
Un român a preconizat reluarea jocuri’or olimpice moderne (II)

„Ce diferență este intre viespe și albină ", 
A întrebat odată ursul
Spre lămurirea lui deplină.
— „Colosală, strigă o sulfină
Cu putere i
— Una dă fiere și cealaltă miere".
— „Ba v-o spun din inimă
Că distanța-i minimă :
Numai de o literă'. 
Șușoti o viperă.
Controversa e atft de fundamentală 
Că face inutilă erice.

MORALAt

Doar un sfat 1 dnd ceri o părere
Să știi că există .PUNCTUL DE VEDERE'.

FABULA FABULISTULUI
Nu jtiu din ce pricini și in care scop
La Fontaine ii spuse, tainic lui Esop :
— „Nu mai pot, colega, urlu, dau cu ranga.
N-ai văzut ce face Aurel Baranga '!
Ne lovește.n piine și in meserie...'.
li răspunse Krilov, plin de perfidie t
— „Știu eu o pedeapsă pentru-acest mișel".
•— „Care, scump colega, spune-mi-o și mie'.
— „Să-l lăsăm să scrie
Și scăpăm de el".
Nu căutați

MORALA

Și.alte Implicații,
Ci rețineți faptul : mă iubesc confrații !

UMOR
— Ce-»i pățit getule 7 Ce-ț cu 

mutra asta 7
— Aștept un copiL
— 777
— Da_. ți nu știu cum să-i spun 

aevesti-mL

— Tinere, trebuie să te Însori.
— De ce 7

. la bărbat are nevoie abso
lută de o femeie. Să înfrunte via
ța In doi.

— Nu Înțeleg.
— Există prea multe neajun

suri de care nu poate fi învinuit 
guvernul.

— Vai, mămico, ce rochie fru
moasă ai. E de la tata 7

— A* I Dacă era după taică-lău, 
nici pv tine nu te aveam,.

— Mămico, tăticul a fost un 
băiaț cuminte ?

— Sigur. Dacă ny era, aveai
•cum 7 ani, nu 5 tt

DEGRINGOLADA
ORIZONTAL t 1) Film serial cu șapte 

brațe. 2) Înțelegere in economia de piață
— La zdup fără zid I 3) Rămas tn me
moria lumii. 4) Cardinal — Plantă. □) 
Verb existențial — Măsea fără ud pro
nume I 6) 11 duce mintea. 7) Constanța 
(abr.) — Lac în Carpații Orientali — So
ție fără pronume 1 8) Scoși la aer. 9) Ren I
— Uluitor. 10) Mostre.

VERTICAL : 1) Apreciere. 2) Aferentă 
fără pensie I — Susținut. 3) A discuta c.e 
la egal la egal cu măgarul — împărat de 
odinioară. 4) Demonstrative (fem.) — Tăun 
fără cap I 6) Diviziune monetară — Cit 
11 ține plapuma. 6) Ardere cu timpul 
pierdut 1 — Infimi. 7) Echipă britanică — 
Vorba gLștei. 8) Chestii fcsenlste de fac
tură englezească — Fir. 9) Avion ajuns 
pronume — Direcție — Neon : altul fără 
pronume. 10) Harpagon (fem.).

H. ALEXANDRESCU

Hai la
FOTBAL*, Divizia B. Astăzi, 

din nt>u pe iUicuuune. J1UJ are 
de răspuns in fața unuț exigent 
ț,: harnic partener, iPA Siuiu, 
la întrebarea; „de ce-ai venit 
Poate cu va avea curajul sa spu
nă . „după doua puncte".

DIVIZIA C programează și ea 
meciuri „pe iama de cuțit" cu 
eclnpce minerești tn prim pian. 
Minerul Itiricani coboara la Cra- 
iova holanta sa urce tn clasa
ment. Minerul Vulcan știe că 
numai o victorie o reinstalează tn 
fruntea plutonului și după exa
menul .Jiul", meciul este de .1“ 
solist. AS Parnșeni speră tot ia 
Craiova să o condamne definitiv 
pe tiltrma clasată „Autobuzul" 
care, in penuria existentă, nu 
mai poate circula pe „bulevardul 
victoriei". Parlngul Petrila.Lo- 
nea nicj nu se gtndește la un 
,X“ după ce l-a scos simbăta tre
cută, In deplasare. în sflrșit. Mi
nerul t,upeni cțj ambițiile amin-

D 
CQ
U-i

n 
D
CQ
i-U 
cd

l \

IZ)

CQ 
w
c£

E. Zappa a maiiileSlal muit in
teres și penuu problemele cul- 
lui ale ale patriei sale adoptive, 
ceea ce ne îndreptățește sâ-1 
socotim un om înaintat ai vre
mii sale, un progresul, ionduri- 
le donate de el i-au sprijinit, in 
opera ior, pe întemeietorii Aca
demiei Itomane ^eveniment ce a 
avut loc la 1 august 18u/j, pen
tru redactarea unei gramatici 
ți întocmirea unui dicționar al 
limbii române proiectate de a- 
celașl for. Dar opera cea mai de 
răsunet, cu ecouri pe pian in
ternat onal, a fost ața cum am 
mai arătat, ideea sa de a organiza ( 
primele competiții de reînvie 
re a jocurilor tradiționale ale 
vechilor greci

Așa cum s-a arătat Zappa a 
pus la dispoziție o mare parte 
a averii sale din România pen- I 
tru „restaurarea Jocurilor Olim- * 1 2 
pice, care trebuie să fie celebra
tă din patru jn patru ani, după 
obiceiurile străbune (Relatarea a- 
parține lui J. Ketseas, membru 
al GIO pentru Grecia, fiul tre
zorierului comitetului „Zappe- 
ios Epitropi").

5 (54-3) Albul mută șl dă rn.it 
în patru mutări (4 puncte).

Controlul poziției; ALB — l> 13, 
.TaC>, Ne7, p-f5, g3.

BEGRU — Ild5, p-a7, g4.
Soluția diagramei nr. 2 de un 

bătă, 19 octombrie a.c.
1. Tt>2l (Zugzwang) 1 ll< 1 |

1. ~ — CI (D. N) 1... CI (T, ( ).
t. Te: c2 x, mat 2. TeJ mat

2. Tbd! x mat.
Autor V Lider UI1S.S l"5l

Rubrică realizai?! «le 
Ghem glie SC URII.\N

Donația, de aproximativ 600 000 [ 
de franci, sumă foarte mare Tn I 
moneda timpului, este acceptaiâ | 
de guvernul grec, dar realizarea 
în sine a ambițiilor donatorului 
nu a fost la înălțimea visurilor 
sale... I„i Atena se creează „Fun-

meci !
tn nor de divizia B, pornește fa- 1 
vonta jntr-o partida cu Petrolul ' 
Stoina, aducind din nou in tri- 1 
bune publicul ce a Învățat să o 
și iubească.

RUGBY. Tot astăzi, Știința 
Petroșani — Farul Constanța. 
Are cineva de gind sa nu vadă 
această partidă ? in mod sigur, 
iubitorii balonului oval, nu. Ora 
de începere a partidei, 10.

REVENIND LA FOTBAL, mii- ■ 
ne, de la ora 11 Se dispută jn > 
liniște partidele „eșalonului vi- I 
tregit" campionatul județean. 
Dar soldații pasiunii stnt Ia da
torie. Utilajul Petroșani — Trac- , 
torul Bărăști, M.nesul Aninoasa 
— Jiui Petrila, Minerul Bărbă- 
teni — Minerul Ghclari, Minerul 
Valea de Brazi — Constructorul 
Hunedoara — sînt Jocurj ce pot 
fi urmărite la fața locului. (O. I 
NF.AMTU) 

dațna Ol.vmpicclor" iar propune
rea lui Zappa se amplifică, fund 
vorba nu numai de jocuri spor
tive, ci și de concursuri literare, 
muzicale și de arte plastice, ca 
și de expozițij industriale și a- 
gricole. tn acest scop a și început 
construcția unor clădiri cores
punzătoare, după proiectul arhi
tectului danez Teofil von Han- 
sen, clădiri locuite în 1895, de 
concurenții la prima ediț e a Jo
curilor Olimpice, precursoarele... 
satelor olimpice.

Că „jocurile" preconizate de 
Zappa erau orientate In m ire 
măsură după modeluj celor din 
antichitate și limitate La o par

Matematică veselă
Seria a doua de probleme pentru concursul nostru :
2. A. Cum trebuie să fie aranjate șase cifre de 1 pentru ca 

prin adunarea lor să se obțină suma egală cu 12 ?
B. Sumele depuse de doi elevi la CEC sînt In raportul de 

1/3. Dacă scot fiecare cite 90 de lei, raportul sumelor rămase p« 
carnete devine 1/5. Ce depuneri a avut fiecare elev 7

C. Încercați să obțineți un miliard prin înmulțirea a tetiă 
numere întregi care să nu cuprindă nici un zero.

Așteptăm scrisorile dumneavoastră. Ultima zi de expediere 
— vineri, 13 noiembrie, data, poștei. (A). HORAȚ1U).

sah Concursul nostru

ticipare grecească — de aceea 
s-au și numit „panelenice" — 
este demonstrat limpede în me
moriu] său din 1858 adresat re
gelui Greciei, prin care propune 
restaurarea Jocurlor Olimpice. 
Ele s-au desfășurat la Atenajn 
1859, 1870, 1875, 1888 si 1889. Un 
cercetător american, John V, 
Grombach, fără a ascunde ea- 
racterul pitoresc neorganizat al 
acestor competiții inițiate din 
voința lut Evanghelie Zappa, le 
consideră încercări pe nedrept 
uitate de istorie.

Ioa,i VELIC5
(Va urma)

Ci C O E F" G M j
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Programul TV săptămînal!
DUMINICA, 10 NOIEMBRIE

8.30 Bună dimineața!;
9.30 Abracadabra;

10,2a Film serial pentru copii: 
„Singur pe lume (4);

10,50 Actualități;
11,00 Lumină din lumină;
12,00 Viața satului;
13.30 Hora satului;
44,00 Actualități;
14,10 Atlas;
14.30 Video-magazin:
18,00 Știință și imaginație;
18.30 Convorbiri de duminică;
19,00 Film serial: „Dallas" (73); 
20,00
20,35

21,50 Memorialul durerii (5).
23,05 Cronica Parlamentului; 

Actualități;
23,40 Pro musica;
0,20 Baschet: Suedia — Roma, 

nia.
JOI, 14 NOIEMBRIE

Actualități;
Film- artistic: „Kamikadze" 

(Franța, 1987);
Duminica sportivă;

10,00
10,20
10.30
12,10
13.30
14,00
14.20
14,50

22,15
22,35 Studioul șlagărelor;
23,05 Actualități;
23,20 Maeștrii. Tenorul Mihai 

Munteanu.

LUNI, 11 NOIEMBRIE

14,00 Actualități;
14.10 Calendarul zilei;
14,20 Video-satelit;
15,40 Copiii noștri — viitori 

zicieniî
16,00 Casa și grădina:
16.30 Muzica pentru toți: 
17,00 Știri;
17,05 Emisiune în limba 

ghiară;
18.35 Invitatul săptămînii:
19,05 Tezaur.

, 19,30 Desene animate;
20,00 Actualități;
20.35 Repriza a treia:
21,00 Paderewski — polonez 

patriot. Documentar;
21.30 Studioul „E“;
21.55 Teatru TV. „Domnișoara 

Iulia" de Strindberg:
23.10 Cronica Parlamentului; Ac

tualități:
(>,10 Confluențe.

mu-

< 
I

ma.

șl

MARȚI. !2 NOIEMBRIE

10,00 Actualități;
10.20 Calendarul zilei;
10.30 Video.satelit;
12,40 Ora de muzică;
13.30 Interferențe; jffe.
14,00 Actualități;
14.20 Muzica pcntrrl părinți)
14,50 Tradiții;
15.30 Prcuniversitaria;
16,00 Teleșcoala:
16.30 Muzică pentru toți;
17,00 Știri;
17,05 Conviețuiri;
17.35 Drumuri in memorie,

seea eroului necunoscut (II);
18,05 Salut prieteni!
19,05 Cultura în lume;
19.30 Desene animate; 
20,00 Actualități;
20.35 Sport;
20,45 Studioul „E“;
21,05 Telecinemateca: 

mare" (SUA, 1946);
22.35 Cronica Parlamentului;

•s-

Actualități;
Calendarul zilei; 
Video-satelit; 
Ora de muzică;
Oameni de lingă noi; 
Actualități; 
Jazz magazin;
Profet al Deșteptării noastre; 
Andrei Mureșianu;

15.30 Prcuniversitaria; 
16,00 Teleșcoală; (engleză);
16.30 Muzică de operă; 
17,00 
17,05
17,25
17.45
18.30 Reporter *91;
19,00 Desene animate;
19.30 Handbal: România — 

vegia (Repriza a c.'oua);
20,00 Actualități;
20.35 Sport:
20.45 Studioul „E";
21,10 Film serial: „Dallas" (74);
22,15 în fața națiunii partidele 

politice:
23,00 Cronica Parlamentului;

Actualități;
23.35 Stadion.

VINERI, 15 NOIEMBRIE

Știri;
Forum;
Telcdiscul muzicii populare; 
Vîrstcle peliculei;

20,00 Actualități;
20,45 Sport;
20,55 Viața parlamentară;
21.25 Film serial: „Ioana d'Arc 

— Puterea și inocența" (2);
22.25 Simpozion;
23.10 Actualități;
23.25 Divertisment muzical;

SlMBATA, 16 NOIEMBRIE 
9,00 

10,00
10.10 
11,10
11.30
12.30
13.30 
14,00 
14,10 
17,20 
17,50

II
A

Nor-

10,00 Actualități;
10.20 Calendarul zilei:
10.30 Film artistic: „Acea zi rece 

in parc (SUA, 1969);
12,10 Belgia (Documentar);
12.30 Medicina pentru toți;
12,40 Ora de muzică;
14,00
14.20
14,45
15.15
15.30
16,00
16.30
16,50
17,00
17,05

Actualități; 
Mondo.muzica; 
Mapamond; 
Reflecții rutiere; 
Prcuniversitaria; 
Limba noastră;
Studioul muzicii ușoarei 

Tragerea Loto;
Știri:
Emisiunea în limba 

mană: 
Pro Patria; 
Desene animate;
Handbal: România — Bul
garia. (Repriza a doua);

ger-

Bună dimineața! 
Actualități;
Tip-top, mini-top; 
Descoperirea planetei;

Viața spirituală;
Ora de muzică; 
7X7;
Actualități;
Tele-club;
Itinerarii. Drumul mătăsii; 
Salut, Libertate! Spectacol 

preluat de la Televiziunea 
Națională a Republicii Mol
dova:

18,50 Baschet: România — Un. 
garia (Repriza a noua); 
Handbal: România — URSS; 
Actualități; 
Tcleenciclopedia;
Film serial: „Maddle 

David“ (1.4):
Varietăți internaționale; 

Actualități;
Film artistic: „Hazard 

violență" (Franța, 1974); 
Video-discoteca;

19,30
20,00
20,35
21,20

22,20
23,05
23,20 Și

0,45
DUMINICA, 17 NOIEMBRIE

8,00 Bună dimineața!
9,00 Abracadabra;
9,55 Film serial pentru copii: 

„Singur pe lume" (5);
10,20 Actualități;
10.30 Lumină din lumină;
11.30 Viața satului;
13,00 Festivalul concurs „Maria 

Lătărețu". Tg. Jiu 1991 (I);
13.30 Actualități;
13,40 Atlas;
14,00 Video.magazin:
16,00 Finala turneului de tenis 

„Masterh" (Frankfurt); 
Știință și imaginație: 

Convorbiri de duminică; 
Film serial: „Dallas" (75); 
Actualități: 
Film artistic: „Piaf" 
ța, 1974);
Duminica sportivă;

18,00
18,30
19,00
20,00
20,45 (Fran-

1I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MiCA PUBLICITATE
ANIVERSARI

ASTAZI, cînd pe seninul cer al vieții voastre se va mai adăuga 
încă o stea, dragă Liza și Dorel Kanczinger, iubita voastră mamă, 
Barbu și Carmen vă doresc tot ce cuprinde cuvintul fericire și 
„La mulți ani!" (3684).

DRAGII mei copii Liza și Dorel Kanczinger la aniversarea 
unui an de la căsătorie, mama îfilda, vă dorește casă de piatră 
și o căsnicie fericită. (3684).

VINZAR!

V1ND convenabil înscriere „Dacia 1300", din mai 1987. Relații, 
telefon 43502. (3695).

VlND bucătărie, sobă motorină, cuier, birou, masă TV, dulap, 
dormitor, sufragerie, hol, covoare persane. Strada Anton Pann, 
nr. 30. (3700).

VlND autoizotermă, 16 tone, in stare de funcționare. Vulcan, 
strada Mihai Viteazul, bloc Ml, sc. 6, ap. 91. (3701).

ALMEC SA ALBA
VINDE, prin licitație publică, izotermă TV, 1,8 tone. Licitația 

are loc în data de 9 decembrie 1991, ora 9, la sediul ALMEC, 
strada Clujului 127 A, Alba Iulia.

CUMPĂRĂRI — ÎNCHIRIERI

CUMPĂR butelie. Relații telefon 42965, între orele 15—1T.

ÎNCHIRIEZ apartament cu perspective de cumpărare. Telefon 
43239, între orele 19—20. (3709).

PIERDERI

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice pe numele Istratie 
Sorin, eliberată de UT Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Pozdărăscu Emilian, 
eliberată F.E. Paroșeni. O declar nulă. (3689)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 753, eliberată 
de UT. Petroșani. O declar nulă. (3711).

DECESE

COLECTIVUL de eadre didactice de la Școala generală 1 
Vulcan cxprimîndu-și durerea și regretul la dispariția prematură 
a celei care a fost o bună colegă ți prietenă, 

învățătoare UIFALEAN ELENA 
condolează familia greu încercată. (3702)

COLEGTIVUL clasei a Xl-a B, Liceul economic Petroșani osie 
alături de dl. profesor Uifălean Ion in momentele grele prici
nuite de trecerea jn neființă a soției sale.

Sincere condoleanțe. (3706)

22,25
22,45 Studioul șlagărelor;
23,15 Actualități;
23,30 Maeștrii.

18,05
19,00
19,30

vitație venită de la o persoană 
pe care nu o puleț.. refuza.
N__  .

Odi-

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

«Roata i
Consiliu de familie pe o temă 

de actualitate.
TAUR

(21 aprilio — 21 mai)
I

Actualități; 1| SĂGETĂTOR Vindeți cu ciștig.
23,10 Meridianele dansului. 1| (22 noiembrie — 20 decembrie) 1 1

MIERCURI, 13 NOIEMBRIE || Veți redescoperi plăcerea de a GEMENI
, (22 mai — 21 iunie)

10,00 Actualități; 1
vă relaxa citind.

Puneți la cale un plan „cu bă- •
10,20 Calendarul zilei; CAPRICORN taie lungă *. ti
10,30 Film serial; „Ultimul meu 11 (21 decembrie — 19 ianuarie) • fflf J

vis va fi pentru tine" (5); 11 RAO * HI11,30 Video-satelit; l| Vă veți putea gindi In liniște (22 iunie — 22 iulie)
12,40 Ora de muzică; |
13,30 Vlrsta a treia; ■

1 la tactica de adoptat pentru săp-
1 tâmina viitoare. ( Nu căutați uitai ea in licori I

14,00 Actualități; bachice. Veți răscoli alle amin- 1
14,20 Muzică populară;
15,40 Insulele arhipelagului In. 

donezian; 1

VĂRSĂTOR firi... li
(20 ianuarie — 48 februarie)
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PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Mici incidente... pe drum.

Mici satisfacții prodine de ob- 
a CI a rea

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

ținerea urnii obieot și 
unei ve<ti.

r
BERBECI

(21 marile — 20 aprilie) . .

Planul sfirșituliii de siîptiîinî- 
nă va fi dat piste cap de o in-

BALANȚA
(22 sepfembrie — 21 octombrie)

O zi lipsită d<’ evenimente no
tabile.

I 
I 
I 
I 
I ■

COLECTIVUL Catedrei de Științe Socio-Umanc a UnivC. .1 
tații Tehnice Petroșani este alăluri de colegul lector universitar 
Uifălean Ion in greaua încercare pricinuită de pierderea scum
pei sale soții

înv. UIFALEAN ELENA (3699)

FAMILIILE Rus și Roșea sini alături de Uifălean Ion in 
greaua durere pricinuită de moartea soției sale.

Sincere condoleanțe. (3696)

CU PROFUNDA durere in suflet, cumnata I.eonte Georgota 
împreună cu fiul șr finele își iau un ultim rămas bun <le la 

ELENA IȚII ALEAN
din Vulcan și sini alături de familia îndoliată. (3691)

FAMILIA Bălleanu Wisarion și Georgcta împreună cu copiii 
aduc un ultim și pios omagiu celei care a fost

ELENA IJII ALEAN 
din Vulcan. Sincere condoleanțe unchiului și verișorului. (3693)

COMEMORĂRI

LA ȘASE luni de la despărțire închinăm îndurerata noastră 
ncuitare și dor memoriei soțului, talului și bunicului nostru 

GAVRILES6U GIIEORGIIE
Eternă aducere aminte. Familia. (3679) '•

CUVINTELE nu pot exprima durerea ce o trăim de cînd des
tinul nemilos l-a rUpit acum 6 luni pe scumpul nostru soț, frate 
și fiu

ANDROMC CRISTIAN
Amintirea luj va rainine veșnic jn inimile noastre indurerate.

SO’I'IA, fiicele, părinții, sora și cumnatul anunța cu nestinsă 
dureie împlinirea unui an de cind ne-a fost răpus 

ing. LATKULIiC RUDOLF
Lacrimi și flori pe iri.stu-i inprmînt.
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