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„După părerea mea, măi dragă..."
Fiindcă vremurile s-au schim

bat fci acum pățim voioși, cu pași 
fermi, pe calea edificării socie
tății... bazate pc economia de 
piață, șeful meu m-a trimis In 
teren să fao un interviu cu o 
personalitate, In care să dau mă
riră Întregii mele capacități șl 
— dacă pot și știu — dovada 
schimbării și îmbogățirii limba
jului profesional. Drept pentru 
care tn-am pus pe treabă.

— Domnule președinte, vă rog 
să fi|i amabil să acordați un in
terviu Pentru ziarul la care iu. 
crez.

— Da. dragă, eu plăcere, dar 
te rog un lucru. Mal Intîi să pre
cizez} cu exactitate din care 
parte a presej faci parte.

— Vai dc mine, se poate, cum 
teți *ă mă acuzați, eu nu fac 

parte din acea „anumită parte a 
presei" !

— Foarte bine, foarte bine. 
Poftim, pune-mi întrebări.

— In regimul trecut a|i deținut 
diferit* funcții pe linie de par
tid și organizație de tineret. Ați 
•ost chiar secretar fl.CL 
U.T.C.

— Da, și trebuie să știi, di agj, cu 
m-am achitat foarte bine da a 

EGO Șl ANTi-EGO
De vorba cu mine însumi

ceste sarcini. Chiar ducă unii 
mi.au băgat stila in coaste, din 
cînd in cînd, asta a făcut doar 
să mă călească pentru viitor.

— Probabil că dc atunci To
varășul a început să devină ge
los pe succesu] dumneavoastră.

— Așa bănuiesc și eu. Drept 
pentru care m-a implementat

INTERVIU NEIELEVIZ AT

Șl NICI LA ORA DE Vi IlF

prim-sccretar intr.nn Județ. A- 
colo am învățat să iubesc tran
dafirii. „Trandafir de L Moldo
va/ Te-aș iubi.,.”. Am învățat ȘÎ 
vorba. Acolo a început școala 
mea. Mi-am perfecționat ztmbe- 
tul, dialogul cu masele, cU sindi
catele, cu opoziția...

— Mă scuzați, dar opoziția... 
nu atunci...

— A, da, așa Nu-i nimic. 
Taie asta. Bagă flori. Trandafiri.

— Știți, cu nu sîn( <1* ta fele- 

că provoacă o adevărată criză 
guvernamentală e»e demisii, aoa. 
Uții de unul singur șl remanieri 
de operetă. La fel ca și reforma 
asta minune născocită de .Petrl- 
că și„ Lupii" — basm de amă
git «opill șl electoratul — In care 
legile se fa», se desfac, sa zbat,

Ilorațiu ALEXANDKESCU

(Continuare In pag. a Z-a) 

viziune, dar să văd ce putem 
face... Să revenim. în momentul 
în care ați devenit dizident. To
varășul v.a mutat la Departa
mentul apelor. Cum ați suportat 
această măsură ?

— Greu, la Început. Apoi mi-am 
dat seama că asta poate fi un 
avantaj pentru mine. Știți, apele 
se involburează, se adună și pot 
face multe In asemenea situații. 
Dar asta depinde de ploi, adică 
de cum merg ploile. Și uite-așa 
am învățat să mă orientez.

— Probabil că după ce V-ați 
obișnuit și cu asta, ca să vă facă 
un rău ți mai marc, v.a trimis 
la Editura tehnică.

— După părerea mea, mir 
dragă, asta a fost a doua lui 
greșeală. In funcție de cum 
merg ploile, trebuie aplicată o a- 
numită tehnică. Am învățat-o și 
pe asta.

INTERUL! CONSEMNAT 
(ÎN VIS) 

DE LN REPORTER 
(VISĂTOR)

(Contînaare In pag. ■ 2-a)
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In exclusivitate pentru RELACHE

INTERVIU CU
COANA CHIRITA h• - a • |

Aflată intr-o scurtă vizită m Valea Jiului, Coana Chirița a 
răspuns cu amabilitate dorinei noastre de a-j lua un interviu, j 
Iată ce am aflat de la distinsa dcamnă :

— Sînt din partea publicației „Rclache1', și aș dori să vă Iau. 
lin interviu.

sClnd eu gene ostenite, sara..,* 
Pa' parcă poți să mal pul geană 
pe geană, parcă poți să mai crezi 
că va fl... șl după ala fi... șl va 
curge peste noi laptele și mie. 
rea democrației 7 Cum soma ui 
refuză să vină, pot sta de vorbă 
ca mln* însumi. Eul șl antl.aal 
meu, un fel de luptă parlamen
tară fntre putere și opoziție, 
«eea ce. departe de a limpezi lu
crurile, le «onapllcă așa de tare

— Vai, franțuzîtule, auzi dragă, Rilaș ! lmj plașl cum sună, ’ 
dar nu știu cum dă. Tătul e să nu fie vreo gazetă din șeii dio^ I 
chiati, în cari fetili șeii pozează la nudul gol.

— Vă asigur că sîntem o gazetă serioasă.
— Și eu sînt femeie serioasă, dar sînt di acord și cu emai> 

șiparea asta a femeilor... >
— Sinteți pentru prima dată în Valea Jiului. C are este scopul i 

acestei vizite ?
— Am vinit la Guliță, baiatul meu, care a vinit să lucreze la 

mină. Să clștiji și el un ban frumos, că di cînd cu pungășiili astea, | 
nu prea te ajunji cu banii. Să știți că are și jiacă, oleacă di ba- l 
taie cunoaștl, că am văzut la București, minerii trebuie să cu
noască di tăti.

— V-ați întilnit cu el ?
— Nu, dar am aflat eă □ plecat în Turșia. Cred cu in vreo ( 

delegație, pentru că ducea niște rulmenți N-a plecat singur. Cu 
un coleg de cameră, cu Raba. Aveau mai multa de dus.

— De unde ați Uf lat toate astea ?
— De la un jăndar, care zîși că-i sectorist la ei la cămin. Cică , 

băieții n-ar fi ajuns prea departe. I-ar fi găsît cu nu știu ce coț
cărie. Dar nu din cauza lui Guliță. Celălalt furase Raba. Guliță 
a rezolvat numai de rulmenți. Știți, noi mai avem ceva rude ți 
la Birlad.

— De cînd c în Valea Jiului fiul dumneavoastră ?
— Di doi ani. A fost și dizident. Dar a scăpat cu decretul 

șela din ianuarie. Cică ar fi scos cuțitul la unui din I’etrila, 
undeva la un birt. Dar nu e adevărat, că era șurubelniță. Și în 1 
primul rînd, ăla a început. I-a strigat la Guliță al meu : sîrma ! 
Iar al meu, care di mie a luptat pentru drcpturili omului, n i 
permit} ara di rasă. Și l-a ras. Au sărit apoi momîrlanli. dar Hu
lită s-a predat singur Baiat corieet.

Sorin OPRI, \

(Continuare in pag n 2-a) ;
i

NOUTĂȚI DE LA C.L
Din pură întlmplare, o pirte 

din benzile stației de ascultare a 
serviciului local C.I. au 
încăput pe mina mea. Am păs. 
trat sub tăcere acest fapt plnă 
astăzi, trebuie să recunosc, de 
frica unor eventuale represalii. 
Omul căzut, care nu mai are »e 
pierd», e In stare do orice. De 

răzbunarea unor astfel de ne 
meni ml_a fost frică...

Acum lucrurile s-au m li așe. 
zat. febra revoluționară a mai 
pierdut din elan. Oamenii și-au 
regăsit In general locurile potri- • 
vite și sînt meseriași cinstiți. Nu

(Continuare In pag a 2-a)
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lL» Glasuri de dincolo: INTERVIU CU UN MORT



2 SUPLIMENT

EGO Șl ANTI-EGO Interviu cu Coana Chirita
De vorbă cu mine însumi (Urmare din pag. 1)

«<• dezbat 'i ciild git* tam-in .- 
ne nu mai folosesc la nume. l’a- 
sami-te, un „cap" a strecurat a- 
<olo un ai inial-«ioii.î mat nașpjr- 
j,i, mai savarflv, pe moli'’ ca ne 
vede Europa Numai bin" ca sil 
anule»’ ! •' ea \ș i a fost și cu 
Legea 12, aia u bișnița, care, de 
fapt, miia-i.i biștiițar.i in 'mn 
de pe'Je psa - i ocrotea specula. 
N'.a trebuit vrem.» de un an pî- 
nâ să ne troz.m Anin noi da
rul de < pane iu'it+loi ib--i 
dreptul, așa ca „pe după vișini” 
ți de a n, ponegri unul pe al
tul, doamne ferește, nu p.j fjțâ, 
*i pe 1.1 vreun post de radio dc-

țț--------------------- -----------------------------------------------

NOUTĂȚI DE LA C.I.
(Urmare din paj. I)

mai citesc ziarele. In acest con
text mi-Jm permis să scot de ia 
naftalină benzile ți să le ascult 
<u atenție, sporind să descopăr o 
urmă pe care s-o exploatez. Za
darnic II

știți că In Petroșani au fost 
•louâ .tații de capacitate medie. 
< in i .muiata a preluat controlul 
a sigil 't totul. Puțini știu insa 

i • ă această acțiune a avut un 
rnument premergător, un mo
ment do confuzie, In care oame
ni ca;.- nu se cunoșteau unii 
cu alții după nume au dat, I uu 
să și dea seama, „lovituri" feno. 
mcnile. Ața am ajuns eu să 
•nt’U împreună cu o studentă 
(era in uniformă) in incinta cu 
prieina. Puțină electronică pri
cep. ișa că am Înțeles ușor ce 
c acolo. Curentul era luat înm 
și am luat citeva benzi la ln- 
timplarc fără să le pot asculta. 
Una .ngură s-a dovedit interc- 
« mtă, prin aura de mister co o 
degajă. Redau c!tcva frînturi din 
convorbirile înregistrate :

„Al<> Bună ziual Matei e pe- 
acolo ? Aurel la aparat” „Circ 
Matei ?"... „Alo, salut bătrinc, «• 
faci, re pectel” „Am ceva pentru 
dumneavoastră" „Cum facem ?" 
„Vin anim tn Jos...”; „Alo, am o- 
norre.i domnu’..." „Trăiți” „Cu 
Bogdan, vă rog!" „Da, imediat"... 
„Alo, scrvusl” „Servus" „Sa beci 
pr la minei l'i-am promis că te 
ajut!.." „B ne, diniine ița. Știi o. 
r.i „OK., iiiir.il del"; „Mo, Saa 
du.'" „Di!" Am fo-.t. Individu’ 
c mior, sânt, dar .im imprcsi.i ca 
« —i p n- \ orln'țt.j. mult -i < am 
«iui i Cred , ;î ar l> l>:n.> ai re
nunț". .Au, nu l'.i-t-- < a n-.il 
cili-e.iv.il aimh I i p.j pioslu’.
f)u i ipT’iti 1 D.iea .ii nevoie '•

— Dar. de fapt, de <<■ ați de- 
seiiit dizident?

— Nu-mj plăccnu cîtevrl țu. 
cruri la Tovarășu’, Dacă vă a- 
minliți, apărea cu cravata aceea 
cu blachcuri. Era un apropo su
părător la fosta lui meserie. M-am 
gîndit imediat l;1 imaginea sa — 
și implicit a noastră — în lume. 
Apoi, canalele Dunăre — Marca 
Neagră, Dunăre — București... 
Riscam să avem prea multe ca
nale, ori, după cum șliți, Elveția, 
care are lin sjngur canal națio
nal. e o țară foarte dezvoltată, 
cu un nive] do trai foarte ridi
cat. <'omparindu-iio cu Elveția, 
vii dați scama că lo-nm fi fost 
egali, ceea cc nu se mai pune 
problema acum. Și, in ultimul
i ind Tovarășul, prin politica sa 
goncralii, a iiimproniis imaginea 
și idealurile socialismului.

— Din cîtc știm, dizidenț.i dv. 
nu s-a limitat doar la atit. Ați 
încercai organizarea unor com
ploturi pentru dărîmarca comii-

l.ini, treci p.. I.i mine srm îmi 
rpui și nu e nn i o problem,i. Și 
multa ,i'- nț Hai ii le ai, ; 
•n ii!..."

t’eniiu ,i faee pui na Imn mi 

afară sau vreo „foaie" cit mai 
cosmopolită, că Sarsailă Bușuli- 
că de la Gasa văruită din 
Washington nici cu se mai uită 
la gura noastră.

Istă că m.am luat cu vorba 
și mă trage anti-eul meu de mî- 
necă. „Nene ,las-o“ — zice el. 
J’ăi cum pustiu s-o las cînd țara 
piere — Și ne-a dat Dumnezeu 
de toate anul ăsta, ger, prețuri 
liberalizate, inundații, șomaj, ar
șiță. nomuncă, economie de pia
ță, furturi și fărădelegi — tar 
baba se piaptănă — orice alu
zie 1j Doinița de la Cluj sau 
Anuța lu’ Arpagic este oricind 
și absolut posibilă. Uite, vine 
„eul" și zice: „„Bă, tu ai făcut 
ceva azi ?“ Și „anti-eul" replică 
(s-a învățat și asta cu dreptul la 
replică): „de ce să fac, că celă
lalt ce face?” „Eul" mai zice : 
„citește și tu" o carte". „Anti-eul" 
prompt: ..da’ ce, azi n-are bere 

la..." „Eul": „Cumpără și tu o floa
re pentru nevasta". „Anti-eul : 
„nu e ziua ei. Și-apoi tot ea zice 
să 1 ,. economie". „Eul" spumega 
ca in parlament : „ne ducem de 
ripă". „Anti-eul": „Acum e bun 
un brinci pe la Chișinău”. Tot 
așa o ț n amîndoi, de nu știu ce 
să mă mai fac. Ca la 20 mai tre
cut, cu ștampila. Eul și anti-eul. 
Incomodă chestie.

Mă consolează ghidul că nu 
numai la mine se intîmplă așa. 
Și la dumneata, cititorule, ~ tot 
de-ustea sint. l’leri la piața, te 
uiți la prețuri, bagi mina in bu
zunar, constați că-i gol, și conti
nui să te uiți, că altceva... Gri
la, cui și anti-eul intră înlr.un 
prelungit dialog deschis precum 
„Vatra Românească" cu UDMR- 
ul sau FSN-u) cu „Alianța Civi
ca” sau Eugen Barbu cu Monlca 
Lovincscu. Te gîndești cititoru.

serviciului C.I. (convorbiri in. 
comode). S-a purtat frumos cu 
mine, chiar părea că aștepta o 
asemenea discuție,

— Ce s-a ales de aparatura de 
interceptare a telefoanelor ?

— A trecut la MAp.N. Mi se 
parc că acum ne urmăresc ei 
ț>e noi...

— Benzile înregistrate s-.au 
păstrat 7

— Hai să fim serioși, domnu. 
lei Cei care au simțit vreo mus
că pe vreo căciulă au avut grijă 
de „urme". Noi n.am avut nici 
un amestec, dar am ieșit basma 
cur 'tu.

— O bandă este la mine....
— (Ride). Nu te crt’.le nimeni 

- e b ucată,
— I’e bandă se aud numele 

Milei. Aurel, Sandu, Bogdan...
— Și mai cum "
— Nti știu...
- Vezi? Și d unde șt:l> '■» n 

acelea nu sint nume fictive? 
( ite, de exemplu, pe mine mn 
cheamă Matei, dar poți dovedi 
ca e vorba de mine acolo?

— Cu o doză de aproximație.,
— Nu ajunge!

— Ce părere aveți de puzderia 
de pirlidț; care au apărut?

— Nici una Noi nu facem po- 
li+A. Noi apărăm democrația, 
d ir eu personal nu sint de a. 
cord i ne vindem țara, să a- 
jungem slugi la stăpln străini

— Granițele sînt libero. Vi
itorul dv. incert. V-ați gîndit 
-,u vă puneți in slujba unor ser. 
vicii de jnformații străine 7

-• Nu încă. Am avut ce-om a- 
vut cu Ceaușescu, bine c,i s a 
dit-.l Dar dată plecăm toți, ce 

■ - ilcRe de țar i asta? Sini in 
primul tind pali iot și am un 
spirit a) dreptății foarte dezvol
tat. Aș f.ice 1 leului bună la 
Europa liberă, dar cred ca Sue
dia e mai sigură, Pentru oTice 
eventualititi, mi-am pus I* o 
parte mărci..

— Bună licaba! S auzim de 
bine!

le la concediul de vară, cu fa
milia; soare, mare, pepsi, citești 
prețurile, socoți leuț cu leuț, sufli 
în dudă, retrăiești senzația că 
pășești pe sticlă pisată sau scoici, 
te ia cu fiori și zici: „Ce parcă 
acasă nu e bine?"

Lehamite ți se face, nu alta. 
Dar, mă rog, așa-i în democrație. 
Oare așa o fi 7 Oricum, originali 
sintem. Ca la noi, la nimenea. 
Ce dracu’ 1! Am învățat și noi 
— stilul de a fi mereu „Ghiță- 
contra" după ce în prealabil 
proptim sănătos oiștea în gard 
și înyățăm boii, curcile, puricii 
și găinile să înoate. De-o mai 
ține mult democratizarea asta, o 
să brevetăm și metoda stringerii 
prafului de pe tobă, de o să ne 
invidieze toți albanezii, kurzii, 
zulușii și papuașii.

Eul Și anti-eul. Adică să duci 
o oală cu supă fierbinte și să-ți 
dai singur peste mină, sau să 
patinezi pe nisip, să predai limbi 
străine la pești și să bați cuiul 
cu floarea în scindură. Că noi 
cam asta facem acuma de vreo 
doi ani. Dixit.

B ’ Compuse (surpriză)
ORIZONTAL: 1) Lecții cu

floare albastră și un v’rb (4 -| 
'’ 3 I 1); 2) Rîs j - Neon cu

„După părerea mea, măi dragă...“
(I rmare din pag. I)

— Aveți și două fete, ele ce carieră au îmbrățișai ?
.— Vai, domnule dragă, fetili meii nu sînt la carieră, sint la 

Paris 1 Au plecat imediat după rivoluție. Cu primul camion care 
a adus ajutoare. Dar să știți că eu nu am luat ca alții de la noi, 
cu sacii. Și nici pi feti nu le-am lăsat să se facă di rîs, la coadă 
la vechituri. Ele s.au descurcat cu șoferii. Au primit și franși. 
Apoi au plecat împriunî. Dar nu mai stau cu ci. Eli sînt feti di 
izprăvni.șeasă, iar ej erau doar simpli șoferi. Acum lucrează la o 
casă din șeii în cari nu intră orișini, numai bogătași. Mi-a scris 
monsiu Șarlă, prietinul nistru di familie, că le-a văzut fotografiati' 
într-o revistă di modă. Fășiau riclamă la costumele pentru nudiști. 
Se discurcă binișor. Bini c-au intrat măcar clî în Europa, că noi 
am fost jenerație di sacrifișiu.

— Unde v.ați aflat în timpul revoluției ?
— Cum unde? In fața tilivizorului, ca tot omul cu simț pa

triotic. N-am vrut să pierd nici un episod din comedie. Ce n-am 
înțăles eu prea bini, c Șini o ciștigat, în rest mi_o plăcut tăt! 
Parcă videam „Ieșii în carnaval".

— Vă leagă multe amintiri de Iași ?
— Multi, domnule dragă. Ultima o am din iarnă, de la gre

vele șeferiștilor, cînd era să mor în gară. Dar numai așa ne călim 
în viață, prin luptă. leșul a dat rnujți oameni politiși țării.

— Ca ultimă întrebare, ce nc puteți spune despre proiectele 
de viitor pe care Ie aveți ?

— Pi viitor doresc să mă dedic politișii. Voi candida la 
noile alejiri libere.

— Pentru ce veți candida ?
— încă nu m-am hotărît, dar cred că nu are nici o impor

tanță. Important e să cîștiji ai noștri. Eu cu ci țin. Și dacă vor 
ciștiga ar noștri, voi veni in Valea Jiului să dau do băut. Am 
auzit că aici nu se prea bea...

— Vă dorim succes și vă așteptăm să reveniți !

oxigen (2 1-1) ■ ■ Nota doi cu ne
cunoscuta (2+1); 3) înțepător 
cu bănuț american și tot cu ver

Dacă-mi permiteți, vreau să 
fac o precizare, Noi nu am dorit 
înlăturarea regimului, ci a con. 
ducătorului, care, așa cum am 
mai arătat, se compromisese și 
ne compromisese.

— Cu vino ați colaborai ui 
vederea organizării comploturi, 
lor ?

— Cu Bîrludcanu. Marțian. 
Biiican, cu tovarăși din armata 
— generalul Militarii — și alții. 
Am avut și Un moment greu, de 
cumpănă, cînd am lost dcscopc- 
riți de im securist. Norocul no' ■ 
tru că tov. Măgurcanu a îmbră
țișat ideile noastre. Ide; care, 
mai apoi, sub presiunea străzii 
s-an transformat în ideile, deși, 
gur generoase, ale social demo
cratici originale emanate.

— Deci, iile sociăl-democr.ițici.
— Originale. InsisI ; o.ri-gi 

na-Ie 1
— flt momentul de față mai 

păstrați aceleași itlui, aceași o- 
rienlare ?

— J’ăi. dragă, cu fiind acum 
președinte ales -- rețineți 1

bul ăla (2-J-4 H- I) — Locotcnon 
(pr.) ; 4) Lac de munte și-o con 
soană (3-1-1) — Pană și cap di 
terminat 1 (2 -1- 3) ; 5) Turc ci
vorba gîstci și trei atomi do To 
riu (34-2 + 3); 6) Ema 1 — Ei 
teră grecească — Arme de ni 
micire în masă (mii.) ; 7) Dimi 
nutiv bărbătesc cu prenumi 
(3 j-2) — Osana cu băț (3+1)
8) Nea! — Agenția centrală a 
mericană de informații (siglă)
9) înțepătoare cu băț (3 + 1) — 
Consoană cu un tip războinio îi 
timp de pace (1 -j-2); 10) Unu 
a fost în abis cu lume unul posti 
altul (2 + 3 + 5).

.VERTICAL: 1) z\ vindeca ci 
vorba oiței în județul Neamț ț 
verbul buclucaș (5 -|- 2 + 2 -|- 1) 
.?) Estetică la început cu floar 
albă și o afirmație (2 + 4 + 2)
3) Aramă eu băț (2+ 1) — Inter 
jecția autorilor acestor rinduri
4) Moșul vino pe ]a gene cu rogi 
și cu morală (3 + 2 1 5) ; 5) Blu 
ză cu consoană (2 + 1) — Fii
— Personal ; 6) Nu popular și-ui 
sin (2-|-4) — însă cu consoan 
(2 + 1) ; 7) Verbul nostru cu co 
balt (1 4- 2) — Mioare ; 8) Cere
— început de cîntec popular ci
impozite (3 -|- 4) ; 9) Băț cu fot 
frumoose (1 3) — Ține — Pa
tru la latină ; 10) Pînă în pin 
zele albe cu acestea (6 + 4).

Ilorațiu ALEX ANIJRESCU

dependentă, care să medieze ci 
imparțialitate disputele dintr 
partidul nostru și opoziție.

— As mai avea multe intre 
băii să vă pun — nu mima 
cu — «Iar nu vreau să vă ră 
pese timpui și liniștea de car 
aveți nevoie...

— Și consensul, măi dragă.,.
— —și consensul, așa, in im 

plementarea singurului prograir 
viabil dc trecere la economia di 
piață. Vă mulțumesc, mult iu 
bite și stimate... domniile prese 
dinte.

— Să știți că nu va fi ușoi 
pentru că avem de luptat ci 
bandele de legionari. — cîți o 
mai fi in viață, restul fiind pea 
sionarț — cu grevele ceferiștilor 
ale profesorilor, medicilor, și ci 
dtc greve, care vor veni, cu di 
ferite alianțe cinice ș.a.m.d. Dai 
noi nu cedăm, pentru că asti 
.ir insemna im onsecvențu dli 
partea noastră și noi d® orice pu 
tern fi acuzați, numai de asta 
nu t

— Ilarașo, h.irașo, spasiva.

iiiir.il
e.iv.il


SUPLIMENT 3

Glasuri de dineu In: IUI TE Ol II CI UN MORT
— Tot mort, tot mort ?
— După cum știi.
— Ai putrezit de tot ?
— Mai am ceva oase; in rest...
— Bine, bine dar observ că 

discuți cu mine ca unul viu.
— Si cum ai vrea să discut ?! 

Discuția tot discuție rămîne, ori
unde s-ar purta.

— Bine. De acord. Să trecem, 
deci, la interviu...

— La voi, in iad, există Par
lament ?

— Există.
— Și Guvern, și prim-ministrn?
— Și una, și alta.
— Și sindicate ?!
— Și-
— Și cînd sindicatele se su

pară, ce face primul ministru ?
— Luptă. Luptă cu sindicate

le — mai lasă tu, mai dau cu...
— Luptă grea...
— Grea și uneori întinsă pe 

mai multe reprize.
— Și cine cîștigă ?.
— Parlamentul.
— Haida.de 1 Cum vine asta ?
— Ca la voi, în România, In

tr-o marți !. Sindicatele duceau 
lupte în Piața Victoriei, la 
„Faur”, la căile ferate, în spi
tale, în școli; primul ministru 
lupta și el din răsputeri la 
„Faur”, iar parlamentarii lup
tau și ei din greu 6ă-și stabileas
că — prin lege I — salariile.

— Care va să zică, ori în iad, 
uri în. România tot un drac e 1

— Mortulo, iți place sau nu,
• u tot o să-ți spun una ; m.ai 
dus cu vorba pină ai ajuns tot 
la viața noastră de azi din 
România I Să știi că nu-mi pla
ce. Adică-mi place, dar pînă la 
Parlament, ce mal, pină la 
putere. Dacă vrei acolo, du-tc 
singur ; cu stau aici că stau bi
ne...

— Bine, văd că ești un fricos, 
un adevărat produs al ceaușis- 
mului ; ți.c frică și de umbra ta.

— Parcă numai de umbră 
mi-c frică I

— Gata. Am înțeles... Renunț 
la subiecte politice, și-am să-ți 
spun o g’umu. O știi p-aia eu 
prostul și bețivul ?

— Nu. O știu numai pe aia 
.u șeful și bețivul.

— El, bravo. Eu pe asta n-o 
știu. Așa că spune-mi-o. Unui 
mort nu i se poate refuza ni. 
mic...

— Bine, ți-o spun... Intr-o di
mineață, unul Ion — recunoscut
• a mare și permanent consu
mator de alcool — dă nas în 
nas cu șeful lui, chiar la intra
rea in întreprindere. „Ioane — 
ii spune șeful — tu iar miroși a 
alcool”. La care Ion îi răspun
de prompt: „ȘcfiJSj dccît să 
miros a prost...”.

— Bună, dar cu tîlc puțin. 
Ascult-o p.a mea.

— Unul — pe ăsta-1 chema 
Nicolac — se-ntorcca pe două 
cărări de la un birt. Și cum 
două călăii nu.l ajungeau tot 
timpul, se ciocni de-un respec
tabil domn. Caic domn II a- 
po.trofă imediat elegant și se. 
ver „Bă, Lețivule, ia calea ae
rului dacă pămîntul nu-ți n- 
junge 1". I u care Nicolac i-o 
spune și el imediat, și tot ele
gant : „Domnule, din beție o- 
mui se trezește dar din prostie 
niciodată I”.

— Trebuie să recunojc : glu
ma e bună. Dar aș fi vrut să n. 
flu și eu cum e viața voastră, a 
morților (cititorii mei sint tare 
curioși)...

— Păi e foarte simplu ; și la 
noi e ca la voi.

— Adică ?
— Păi, uite azi, de exemplu, 

eu in loc să lucrez, la cazane, 
acoid interviuii. De ce? Sim
plu : turtoi ul V a băut acum 
o suptâmină o țuică din piață, 
din Deva, și c lot beat. Așa Că 
nu mi-a mai dat chibrituri și 
cu n am avut eu ce K aprind 
focul.

— Bine, bine, asta-i la voi, in 
țad — acolo nv*i cazane, aveți 
și smoală, mai puține chibri
turi, dar aveți. La noi, pe pă- 
mînt, beția nu ține o sâptămînă 
nici cu abonament.

— Eroare, prietene. La voi nu 
beți» cu alcool ,lai roade 

putere ține o viață... Uită-te in 
jur, la puterea peccrislă, la pu
terea fesenistă, la dorita pute
re penolistă. Nici în iad nu veți 
scăpa de beția aceasta !

— Stai I Iar ai ajuns la poli
tică și mă nenorocești. Te rog 
foarte mult, dacă vrei să-mi 
mai acorzi interviuri, să renun
țăm la asemenea teme și a- 
precicri. Sau trimite, domnule, 
alt mort... De fapt, o să mă în
țeleg eu cu Tartorul-șef.

☆

— Pe tine nu știu sa te fi cu. 
noscut, mortule I

— Nu puteai să mă cunoști; 
tu faci parte dintre cei care 
mai mult au scris decît au citit. 
Iar eu sînt scriitor, scriitor din 
categoria celor caic au mai și 
citit...

— Dacă tot m-ăi dat de gol, 
spunc-mi măcar cum te cheamă.

— Jack London. Ai auzit de 
mine ?

— Dacă tu ești ăla care a 
scris „Murim pe peniță", dom
nule, atunci te știu; îți place 
fotbalul...

— Nu, ăla e Fănuș Neagu, și 
trăiește, chiar foarte bine; eu 
sînt de dincolo de ocean...

— Bine, atunci recunosc că nu 
știu cine ești și nici nu mă inte
resezi.

— Ba te interesez foarte mult, 
după cum mi-a zis Tartorul-șef. 
■Doar tu ești ăla care stă de 
vorbă cu morții, îi întreabă u- 
na.alta și apoi îi toarnă ta citi
tori. Apropo, n-ai fost, securisl 
în România ?

— Parcă știe cineva dac-am fost 
sau nu 1 Eu cred că n_am fost. 
Dar arc vreo legătură cu inter
viul nostru ?

— Are. Pentru că Tartorul- 
șef m-a trimis să-l reprezint in
tr-o discuție despre I* Bl. Și fi
indcă cu am fost scriitor, mi-a 
zis să-ți spun cum este treaba 
cu literatura americană, cum 
este (cine) supravegheată de 
I’BT. Asta ca la voi în România, 
pe vremea lui Ceaușescu; că a- 
cum nu mai e securitate, c SRI, 
dar nici prea multă literatură...

— Știi ceva, mortule, lasă 
treaba cu România că cu sînt 
încă viu... zii mai bine ce.i cu 
l’BT.

— Păi să-nccpcm dc-acum 
vreo șapte ani. O poetă ameri
cană, în eclipsă dc formă, n-a 
avut altceva mai bun de făcut 
decît să ceară Biroului Federal 
de Investigații, adică FBI — 
mai exact tradus poliției poli
tice americane — su-i dea neîn
târziat spre studiu documentele 
pe care aceasta le avea cti pri
vire la scriitorul John Stcin- 
beck.

— Dar de unde știa poetesa 
că FBI deținea documente des
pre scriitorul respectiv ?

— Se pare că șl pe la ei pre
sa nu-și prea vede de treabă ; 
nu știu exact, dar o fi publicai 
vreun ziar vreo informație, sau 
or fi avînd și ci vreun Bercvo- 
ie.ști... Ei și cum poeta e feme
ie, și femeie fiind c plină de 
curiozități, s-a interesat în stin
gă și-n dreapta și-a aflat că au 
dosare la FBI peste 190 de scri
itori americani. Și atunci s-a 
înfuriat peste poate șl u cerut, 
nici mai mult nici mai puțin 
dccît copii dc pe toate ivește 
dosare.

A
— Mortule, lartu-mu ca nu ți 

’P'jn pe nume, daj mi-c frica: 
dacă și In oști fie la 1 Bl sau 

doamne ferește — dc Iu 
KGB și mă pui la încercare?! 
Deci, ia-ma ușor, vrei să cred 
că acolo, în America, orice poe
tesa poale să reală copii de pe 
dosare secrete de 1 , sccnrit.'iteii 
lor, sau, mă rog, d? |a 1 Bl-ul 
lor?

— Bineînțeles. Poți -.a ( cri oi i- 
C. Numai «h de daț. se dau 

ucv.i’ mai greu.
VJicâ?
Păi poetesei no.i-.tie i s-,i 

uispuns prompt - in numai doua 
săptumîni — că j pot fi puse la 
dispoziție copii de pe dosarele 
ce!or plecați dintre cei vii Des
pre ceilalți, numai duo oi sînt
fin '-ii-rie/l

— Stai puțin, morlulc; tu, care 
le știi pe toate, poli sâ-mi spui 
cui i-a dat acordul dl Silviu 
Brucan cînd a obținui dosarul?

— Te rog să nu ieși din tema, 
n-am mandat să inâ amestec în 
treburile interne ale României...

— Bine, nu spune nimic des
pre România. Spuiie-mi insă, a 
obținut poetesa documentele ce
rute?

— Da, pînă la urmă n obținut 
dosarele a peste 100 de scriitori, 
mare majoritate ale ceior morți. 
Dintre cci vii, numai 13 au fost 
de acord să li se cerceteze — dc 
către poetesă — dosarele!

— Multă muncă trebuie s-o 
fj costat această acțiune.

— Multă muncă, dar mai ales 
mulți bani. Pentru că, după cum 
s-a scris prin presa americană, 
pentru fiecare dosar trebuie plă
tite sume marj de bani — dc 
ordinul zecilor de mii dc dolari. 
Dar Și muncă a fost; nu se Știe 
precis, dar s-a zis că întreaga 
„bibliotecă" obținută nu nără a- 

proapc 60 milioane fișe.
— Mortule, mai spune ceva și 

te las. La ce bun atîta muncă și 
atîția bani?!

— Pentru o nimica toată; niște

articole publicate de poetesă în 
prcsa americană... Si — de asta 
nu sînt sigur — pentru un nou 
dosar întocmit de FBI1

— Iartă.mă, mortule, am gre
șit, mai am o întrebare: de ce-i 
urmărește FBI-ul pe scriitor.? 
Au ci ceva împotriva Americii?

— Stop. Mandatul meu s-a în
cheiat. Negociază' cu Tartorul-șef 
și mai afli. t

r.s.
Am negociat prețul interviului 

cu Tartorul-șef: vom obține noi 
informații despre scriitorii ame
ricani urmăriți dc FIUT'.

A

— Domnule Jac-k, dumneavoas- 
Irft ati fost luat în colimator dc 
F.B.I. ?

— Nu știu cită importanță 
mi-au acordat domnii aceștia, dar 
știu cii am fost cap de listă; deci 
cu mine au început. Trebuie să 
recunoști că e Și asta 0 perfor
manții I

— .Și?... cine a urmai?
— Unul mare de tot în litera

tura americană: Vt.lliam Dean 
IIovvcs. Mare și ca scriitor, marc 
și ca om politic; știi, cred, ca 
el a fost șef de orchestră în cam
pania electorala a lui Lincoln. A 
lucr.1t apoi șî în diplomație.

—- Snunc.mi, te rog, pe aceste 
liste figurează anume categorii de 
oameni ai literelor ? Poeți? Dra
maturgi? Prozatori? Critici Iile, 
rari?

— Mi-c greu su răspund la a- 
censtn întrebare. Li o primă ve
dere, s-ar pări a că ( ei mai ur
măriți erau poeții (Itobert Prost, 
TS. Eliol, .f.C. Ronsom. Stephcn 
Viiwnt Benet,..).

— Poate ca aveau anumite- con
vingeri pol'tice, polii1 Iiieomod.'IU 
puterea timpului sau aduceau .i- 
n'imlle pieindicii pol i ami' i-

ine
- Și aci mi -e i o i sa ! ac

unei,. ,zari. Roiuom, <|r
■ vm ,iu, r.i nn rime . ui conser
velor; Ebol eUe poetul național 
al SUA: 1'rosl a fost decorat 
Sen i*. i.n pro- dintele I I K n 
neily i.n inCredinț il mi
dinți i cele in li del'■ ■ ■■ • I ", E 
drept cu si.nl si ni .te <•' prusii n.i. 

de exemplu, Cari "an.Iburg, un 
mare poet american; mai înlîi 
confiscate niște însemnări despre 
Revoluția rusă din Octombrie, apoi 
i.au fost luate și alte însemnări 
despre popoarele scandinave. S-a 
spus despre el că ar fi „reprezen
tant al uneia dintre filialele In
ternaționalei comuniste in SUA".

— Dir cu ni reușea F.B I. să 
al le toate acestea? Avea rețea de 
informatori ?

— Uite cc-i, pămintennnl •' Pui 
întrebări naive și riști să ratezi 
interviul. Ai auzit tu de vreo si
guranța, securitate, poliție fără 
informatori ?! Sigur că și F.B.I.- 
ul avea informatori, și încă mulți, 
și foarte bine inslruiți, și foarte 
"bine exploatați. Iată și în acest 
domeniu un exemplu.

— Sper că dai un exemplu con
vingător...

— Ga să te convingi, dau două 
exemple : unul chiar cu două 
condamnări Ia moarte.

★

— Deci, cele două exemple...
— Da. Primul este poeta Edna 

St. Vincent. Milloy. Arc un do
sar voluminos — aproape 100 de 
pagini, dacă ceea ce știu eu e 
destul. Se scrie acolo că unele 
din poeziile ei păreau suspecte. 
Și cum toate acestea se petre
ceau în preajma celui de-al II- 
lea război mondial, informatorii 
erau la mare căutare. Unul din
tre ei scria în anul 1939 despre 
Edna: „Domnișoara Milloy folo
sește imaginea cîrtițci, mișeîndu- 
se pe sub pamînt pentru a ne in
dica o agresiune din partea duș
manului".

— Și numai pentru atîta lucru 
a fost poeta urmărită de F.B L?

— Nu. I s-au pus în circă și 
alte fapte. încă de prin anii '20 
era în atenția F.B.I.-ului de cînd 
a scris o carte despre o condam
nare la moarte a doi lideri sin
dicali.

— Citeva amănunte, te rog.
— Cci doi lideri — Nicola 

Sacco și Bartolomco Vanzetti — 
au fost trimiși în judecată, în fi
nul 1927, pe baza unor acuzații 
false. Cu toate că opinia publică 
din America și alte părți a pro
testat, ambii au fost condamnați 
la moarte și executați...

— Și al doilea exemplu?
— Este vorba de poetul William 

Curios Williams.
— Lui ce i s-a reproșat?
— Anume atitudini favorabile 

unor personalități ale timpului, 
care erau în atenția F.B.T.-ului. Și 
cum n-a pulul fi niciodată „prins 
in clește", s.a dispus urmărirea 
sa permanentă. Poate tocmai dc 
aceea arc și un dosar atit dc vo
luminos: peste 160 de pagini.

-- Și dacă n-a fost prins, <e 
conține dosarul Lui?

— Absurdități furnizate dc in
formatori. Unul apreciază ca un 
material al lui Williams este 
„scris cu o mașină secretă"; în. 
ir-o altă informare se aprecia/.> 
că poezia lui Williams este rea
lizată „într-un cod pe care cu nu 
il înțeleg". Ba chiar s-a ajuns *.u 
se pună în discuție daca po dul 
„este sănătos fizic și politic".

— Cred că ajunge. E bine (Imn 
tragem de aici concluzia ca cei 
mai upreciați scriitori america ti 
au fost urmăriți de I’ Bd- ?

Nil. Pentru că încă n-am 
t.lemonstrat acest lucru. Încă 
n am vorbit despre Inureații pre
miului Nobel. Dir despre asta 
in \ i i I o r. Venin ma duc 
ca 'un i, inlilnivo la l’o.i’ ta lin i>- 
Im

'Y

Spuiiivj ..a sp blk'Ui'au de 
ilenți.i speciala a l'.B l ului laU- 
i'cații I’rcinmlui Nobil pentru Jl- 
ier.-itma. Nu < ■ '• că-i le mi-.j- 
i vcilm | u i.i- iu ■ m r 'cun 
cute, p'rșo.'iilv Io u le mllilen o. 
cu m iri ii.r.ib bun i <i•• nip-.i.
D ir m.i glii'1 ' •> dispun.: iu .i 
d ■ po .iIiiI i 1 al i d i i! I■ i d ■■ a i"r.Ui
..iu :;'i Ui mu !

\u, iei i : , i < ’-i m an |e 
\ ,ici a .. im p. <■ i-si ii'i.a t.i I ■ i;. ■ 
i i. i -.ipm, n. -imțuidll-- ■ vi.m 
V Ui. de c s.l -.| pună prnlit 1 ' 

d.i'' . i ui'imi -le p iliți i poliii a 
Cil i\ a cilii i :e iu loluși I iptul i

.............. .. .: i „î.i ,1, i

era John Sloinbeck. Intrigat, ,J 
i-a sci is ministrului justiției; 
„Ați putea să-i cereți iu, jioover 
— șetul F.B I.-ubii din acea vre
me, n.n. — să înceteze de a mă 
moi urmări. A început sa devină 
foarte obosiloj- penlru m.ne“.

— Urci, mortule, urci pe li-.ta 
marilor nume...

— Da, pentru că mai am ir., a 
multe. Sinclair Levvis a fost 
urmărit tot Fmptil, <l,n H*30 și pî
nă în 1991, adică pîna a murit 
Și ține mint..' că S. Levv is n-u 
fost numai un om de litere, ci 
și unul dintre cei mai activi spri
jinitori ai lui Rooseveli in cam
pania clcctoialu. Numai că el 
a scris ,și un roman, „Singe re
gesc". in care fa<’«', potrivit F.B.I. 
„propagandă agitatorică, ce spri
jină politica dc egalitate socială 
a negrilor cu populația albă".

— Mai ai și alte nume?
— încă multe : William Faulk- 

ncr, Hcnry Miller, Eugene 
O’Neill, l’oarl Buck, Ernest He- 
mingwjy... Despre acesta din ur
mă, șeful F.B.I. spunea : „Așa 
cum îl cunosc cu pe Ilemingway» 
nu cred că ar putea fi comunist. 
Este pur și simplu un băiat dur, 
care se află totdeauna alături de 
cei sarmani".

— Stai puțin. Vrei să mă faci 
să cred că I .B.I, aplică tratamen
te speciale scriitorilor cu vederi 
de stingă?

— Nu. Nici vorbă. Ei urmăresc 
tot ce poate să semene a atitu
dine antiamericană. Numai că 
nu întotdeauna crapă unde dai!

— Poți fi mai la obiect ?
— Cred că da. Și tot cu un e. 

xemplu. Sint sigur că ai citit ro
manul „Spartacus", ba cred că 
ai văzut și filmul — cu Kirk 
Douglas. Ei bine, autorul acestui 
roman, scriitorul Iloward Fast 
nota: „Lucrul cel mai cumplit pe 
care F.B.I. l-a reușit este că ac
tivitatea sa a făcut ca scriitorii 
să renunțe a mai aborda !d 
operele lor aspectele critice din 
viața societății americane ..■ O- 
rientarea socială a scriitorului s 
dispărut ca- urmare a stimei, 
iar aceasta este cea mai mare 
tragedie a literaturii amerieSB**1

A»M

— Mortule, gtila. Eu mi-ți mai 
pun nici o întrebare Și nici nu-fi 
mai consemnez nici Un cuvint. C i 
F.B.I.-ul m-ai pus bine. Te pome 
nești că te-arunci acum pe 
K.G.B. încă o dată îți spun: du-te 
singur, că m'e mi-e cleștii) de 
bine aici.

— Fii, omule serios că n-au ăi-J 
timp di? tine, l'ită-tc la Paiet; 
a colindat lumea, a scris despre 
lume, despre artă, ce mai, despre 
cc-a vrut; a mai și publicat; 
avut și dosar :-i lumea la seCH- 
rilnte;" S.R.L-ul nu știu dacă-i 
face dosar, pentru că din I oflea 
aflată la parlament nu rezulta 
dacă se va ocupa și de scriitori. 
Cum în^n noi. românii tragem 
cu ochiul cam peste tot — ba la 
micrieani, bj la francezi și

cum modelul poliției politice a 
m.ricane ii atr .gc pe toți, pentru 
că apără cu strășnicie cea mai 
reală democrație din lume nu.> 
exclus ca i Dim scu sa aibă in-

> /! un dosar; măcar de ■ de
va file, ca sa U'ba motive dc 
L.,iclC)tl.a...

— ()prcșle-l<‘, mortule, ca na 
ma mai poți speria, in fond, zia
riștii n au lege, așa ca-s iberib-,

— Do undc-fii scos.o? < <>, în 
Români i mi mai c ( od pcp -1.' 
Fii .serios, domnule. Nici bine ai 
grija ce scrii

— Mortule, l'ra a im_m m u e. 
pentru că eu nu ■ rin d ■-pic 
România. \ș i ca iți propun c 
nouă tema: Olof Palm".

— Ș! ce urmărești ?--- i.
■âă.mi anii vino și de < l-a

UCIS 1:.' 1 . rn.arc om tio
■ 1 line mul.p _ nu in A nici iral

ei în Silei lia.
Dai șt ii ca lucrurile /nl

d „ir ipari'nt clarificați’.
tocmai ■ |,> a: . ».
P- ne. 1 ■ t >l.i viitoare. A -

mu a■ Im i. aprind c :zam h ' < u
no na ■-a mai \ enil un Io* de

■ pamml .i t robii ' imbâi i'i

I’. 1’1 IRII 
î’r. locrirc •l'ip'i 

•ea" M lan i

Haida.de


4 SUPL4HERV

PROGRAMUL
............. im ■■ ■!■

LUNI
6 iulie 1991

li,uO Actuaiitop.
14,10 Horoscopul zilei.
14.20 Worldnt-1 USIA.
45.20 Civilizația rajn>-eaâ.
15t5O Copiii noștri — viitori mu. 

Zlgieni.
16.1 j P.ațâ banii dv.

Câsătorește-te, dacă iți dd.. 
mama.

16.40 Avanpremiera săptăminaiă 
17,00 Emisiune In limba maghiară 
1M0 Repriza a treia.
19,00 Tezaur.
<9,35 Desene animate. 

Aventurierii spațiului.
20,00 Actualități.

Cronica Paria meritului.
20,X TelesporL
21 00 Teatru TV. 

Cu Inima desclihA. 
de Loleh Bulion. Producțio 
a televiziunii franceze An
tena* 2.

? Gong,
•o»Unc,ti, iunie 1991

23,25 Serenada.
*3.49 Actaai/'.ți.

*> Recom înduri d.n progra. 
d- T.fini»

1 »R11
uh 1991

.0. . . ,, U.Șl.
iC IJc’ loc- pul zilei.

19.70 F:kr< aitistic.
„Gorila” perseverează. 
(Franța, 1989).
Super ChanneL

1 .'/» Ora de muzică.
■ 1,00 •ou fluențe.
13.30 Avanpremiera TV.
13.40 Bijuterii muzicale. 
l«XM* Actualități.
■ *,10 Audio-vizual studio,

Lecția de fotografic (3).
i>.;0 Documentar științific. Copii 

minime (TT),
4 4.50 Public **«.
1X00 Medicina pgnlru toți.
45,15 Cheie succesului,
(5,40 Teie-vacanța școlariL 
i» "0 Cursuri d* limbi strâmt.

Limba franceză. Limba ni
să.

18,10 Muzica pentru toți. 
Dialog cu iubitorii muncii 
Ușoare.

4 fiO Salut prieteni.
48.30 Reflector.
49.00 Rock-panorama.

Seleețiunl din Festivalul 
Internațional .Rock *91*.

BAhLlALUL : ta aparență do
cil. nu Întotdeauna oferă o ton- 
viețuire liniștită. Este critic, *• 
xigenL stclitor, pasiv, leneș. In
dulgent eu sine, este plăcut șl 
stăruitor, numai pentru e-șl a- 
tinge scopul. Iși petrec* majo
ritatea timpului In familie. Me
ticulos, schimbător, indispus, 
exigent, devine de nesuportat In 
viața casnică, (2a persoană este 
retras, pasiv, sensibil, enigme- 
ti*, modest, concret, studios, sim
țitor, devotat, tandru, gelos, me- 
Uila'.v, loial, înțelept, mflexlv, a_

19.35 Desene animate. 
Aventurierii spațiului.

20,00 Actualități.
Cronica Parlamentului.

20,50 TelesporL
21,00 Telecinemateca.

Sărutări furate. 
(Franța. 1968). 
Premieră pe țară.

22.35 Reporter *91.
23.10 Eminesciana. „La steaua"— 

Spectacol muzlcal-literar La 
Ateneul Român.

23,55 Actualități
0,05 Recomandări din progr ol

MIERCURI "
10 iulie 1991

10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei,
10,20 Super Channel, Mix.

Program non-stop de vi. 
deo-clipuri, publicitate șt 
LnformațlL

11,3J Desene animate.
Lidla In Jurul {umil.

12.00 Ora de muzică.
13,00 Virata a treia,
43.30 Avanpremiera TV.
13.40 Recital muzical.
44,00 Actualități,
41.10 Jazz-nsagazln.
fr,00 Stadion. Emisiune de actua

litate sportivă.
15.30 Tragerea pronoexpres.
45.40 Teie.vacanța școlară.
16.10 Cursuri de limbi străine. 

Limba germană. Limba I. 
taliană.

16.40 Conviețuiri.
17.10 Forum.
47.40 Drumuri in memorie. Intra 

hotarele zimbrului HI).
18,05 Tineri Interpret! d« muzi

că populară.
18,23 Ancheta TV. 
19/» Cultura In lume.
19.35 Desena animat*.

Aventurierii spațiului. 
20,00 Actualități.

•ronlsa Parlamentului. 
.0,30 Tclesport. 
21,00 Film serial.

Decalog.
(Polonia, 1988).

22.35 Mal aveți o întrebare?
23.10 Pro sa as I ca.

ZODIAC - RACUL
22 IUNIE - 22 IULIE

fectiv, sentimental, timid. Dove
dește intuiție slabă, inspirație de 
moment, încredere, sensibilitate In 
dragoste, putere d* «oncentrar», 
rezerve In exprimarea sentimen
telor, atașament pentru familie. 
Nu e ranchiunos și egoist, are 
prieteni puțini. Iubește aminti
rile, trăiește cu iluzii, ii place 
plimbarea și natura, iubește 
copiii șl evită singurătatea. Han
dicap : critica exagerată.

FEMEIA : -impaticâ »i .dec- 
tuoasă, răbdătoare, devotată, u-

23,50 Actualități.
0,00 Recomandări din program.

JOI
11 iulie 1994

10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei,
10,20 Super Channel. Program 

non-stop de clipuri, publi
citate șl informații. Trans
misiune directă (în Limba 
engleză).

11,35 Desene animate. 
Lidia tn jurul lumii.

12,00 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.

Management creștin,
13,30 Avanpremieră TV.
43,40 Agenda muzicală.
14.00 Actualități.
14.10 Mondo-muzlca.

8 IULIE - 14 IULIE
24/30 Caleidoscop cetățeneso,
15,00 Arte vizuale.
45.40 Tele.vacanța școlară.
46,10 Cursuri de limbi străine.

Limba engleză.
46.40 Muzica pentru toți.
17,00 Limba noastră.
17.30 Pro patria. Ziua transa .

slonlștilor militari.
18.30 Economia Încotro 7 
19,00 Știința ta lume.
19.35 Desene animate.

Aventurierii spațiului. 
20,00 Actualități.

Cronica Parlamentului.
20,50 TelesporL
21,v'* Film serial.

Dalțas.
Episodul 39.

22,00 In fața națiunii. Partidei» 
politice.

22,45 Romanța amintirilor.
23,05 Tradiție românească și mo

del* occidental* !■ ultimul 
deceniu al secolului XX.

23,43 Actuali'ăți.
23,59 Recomandări din progra

mul de mlln*.
A

VINERI
12 iulie 1991

40,00 Actualități.
40,10 Horoscopul zlleL
40,20 Film artiști*.

.locuri periculoase-

ț..’i . i'jpiuLuu, prietenoa
să. in familie trăiește după pre
ferințele soțului șl est* o mamă 
ideală. Se dedică in exclusivita
te vieții d* familie. Are momen
te clnd este schimbătoare. In
dispusă, nelndemlnatică, conser
vatoare. Iși divinizează soțul, 
iar clnd acesta o decepționează, 
suferă In tăcere. 6a persoană 
este timidă, sensibilă, rezervată, 
modestă, geloasă, loială, senti
mentală, meditativă, Înțeleaptă, 
tandră, iubește amintirile, natu
ra călătoriile, familia șl copiii.

(Franța). Premieră pe ța
ră, înregistrare de pe Ca
nal France internațional. 
Clipuri muzicale.

12,00 Ora de muzică. Mic dicțio
nar „R“ (I). Rapsodia.

13,00 Oameni de Ungă noi... sub 
semnul lui Iov.

13.30 Avanpremieră TV.
13,40 Divertisment internațional.
14,00 ActualitățL
14,10 Armonii corale.
14 30 Casa șl grădina. Informații 

utilitare.
15,00 Documentar artistic. Rezer

vația naturală Domogled.
45.30 Teie-vacanța școlară.
16.30 Muzică pentru toți. Dialog 

cu iubitorii muzicii de 0- 
peră.

17,00 Emisiune In limba germa

nă. Știri, noutăți, inițiative. 
Foiumui din Oravița se 
nrezintă. Sărbătoarea cu- 
nunei la Viscri. Placa tur. 
nantă Europa.

18/10 Invitatul săptămlnii.
18.30 Cintecul inimii mele. Me. 

lodil populare cu Petre 
Săbădeanu,

18.45 Viratele peliculei. Magazin 
săptăminal de cultură cine
matografică.

19.35 Desene animate. 
Aventurierii spațiului.

20,00 Actualități
20.35 Telesport.
30.45 Viața parlamentară.
21.10 Studioul „E". Privatizarea 

de la proiect la... lege.
21.40 Film seriaL

Destinul familiei Ifouard 
Episodul 10.

22.40 Simpozion.
23.40 ActualitățL
23,50 Tele-top.

0,70 Jazz-fan.
0,55 Recomandări din program.

SIMDATA
13 Iulie 1991

9,00 MlcuL dejun TV. 
40,00 Actualități.
10.10 Descoperirea plancteL
10.30 Ogținda fermecată.

O nouă emisiune.concura 
pentru copii.

41.30 Istoria religiilor.
47,00 Ora de muzică-
13,00 7x7, Evenimentele intern* 

al* săptămtnlL
13.30 Avanpremiera emisiunilor dc 

la sftrșit d* sfiptămfnă

fU'l’l iMENTUb .jcELACiîE“, Aii ZIARULUI „ZORI NOP 
ESTE REALIZAT DE:

SOCIETATEA PE ACJIUNI 
„ZORI NOI" - S.A.

înființată conform Deciziei nr, 208/12 06 1991, 
n Prefecturii Județului Hunedoara. 

Director: Mircca BI’JORESCU

COLECTIVUL DE REDACȚIE: Ilorațiu ALEXANOIlESCU. J 
| Mircca HUJORESCU (director —■ redactor șef), Ghcorghe CIUR I 
" VASA. Șlcfnn CIMPOI, Dorcl NFAMȚU, Paul NICULESCU. . 
| Sorin OPREA (coordonator). I

13,40 Studioul muzicii ușoar». 
14,00 ActualitățL !
14.10 Tele.club— pe litoral.
17.30 Mapamond. Evenimentele 

internaționale ațe sâptâ. 
raînil.

18,00 Incearcă-țl norocuL Joc de 
ruletă.

19,00 Melodii îndrăgite.
19,15 Teleenciclopedia. Drumul 

mătăsii (V). Mediul și via
ța. Lupul. Inima. Lev NI» 
kolaevici TolstoL

20,00 Actualități.
20.35 Film serial.

Nick, vinător de capele. 
(Franța, 1988).

Premieră pe țară, înregistra
re de pe €anal France In
ternațional. <

21.35 Săptămina sportivă. 
21,55 Film artistic.

Maddie și David.
\ (SUA. 1985). Premieră pe 

țară.
23.25 ActualitățL
23.35 TV5 Europe. Slars '90. Va- 

rietățL •

DUMINICA
14 iulie 1991

8,00 Viața satului <I). 
9,00 Micul dejur TV.

50,00 Actualități.
40.10 Clubul desenelor animate. 

Tom și Jcrry.
11,00 Film serial pentru copil.

VizitatorlL
Episodul 3.

11.30 Lumină din lumină.
42.30 Viața satului (II).
43.30 Laureațl al concursului in- 

terpreților dntecului popa» 
lor Tomâneso ,.Maria Tă» 
nașe* — Craiova, 1991. «- 
dițla a Xl-a (T).

4 4,00 ActualitățL
44.10 Vidco-magazln.
47.30 Atlas.
48,00 Știință fi imagfn. țle. ,
48.30 Convorbiri de duminică. 
19,00 Film serial.

Dai las.
Episodul 40. 

20/» Aetualltătl
20.35 Film artiști*. , *

Samuraiul.
(Franța 4907). 
înregistrare d« P* 6anai 
Franc* Internațional.

22.25 Duminica sportivă.
22,43 Maeștrii. Basul Nlcolae S*„ 

«ăreanu.
23,50 Actualități.

Ia funoțl* da evenimentele la 
z.l, Radlotclevizlunea tși rezervă 
dreptnl de a efectua unele modi
ficări ale programului.


