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RESTITUIRI

NEVASTA ȘEFULUI DE GARĂ
Această poezie r fost compusă în trenul București — Craiova 

de către patru mari ași ai penei : Ștefan Octavian Iosif (1875— 
1913), Octavian Goga (1881—1938), Victor Eftimiu (1889—1972), 
Cincinal Pavelescu (1872—1954). Fiecare strofă este alcătuită de 
unul din cei patru. Ordinea compunerii este cea indicată mej sus. 
De menționat că această poezie a fost Dusă pe note de către vir
tuosul „menestrel la porțile dorului" —- Tudop Gheorghe.

Cunosc această versiune u poeziei și povestea ei de ia cu
noscutul actor aj Teatrului de stat „Valea Jiului" Petroșani, Ale
xandru Jeles (1898—1981).

pucindu-și viața solitară 
Sfn suflet trist si visător 
Nevasta șefului de gară 
S-a indr.igoștit de-un călător.

Dar trenul a plecat și-n goana 
Cu care monstrul a trecut 
ln suflet i-a lăsat jcoana 
Frumosului necunoscut.

De-atunci trec zile, nopți de-a
rindul

Și trenuri trec neîncetat
Ea stă și rstăzi așteptîndu-l
Ea geamu) veșnic luminat

Și trenuri vin, și pleacă iară
Și așteptînd intr-un tîrziu ;
Nevasta șefului de gară i
A deraiat c-un... macagiu.

SECURITATEA
N-A EXISTAT

Hotm il lucru,
securitatea n-a existat!
Au existat d<>.'ir niște băieți 
înalli. frumoși, voinici
Șl fără scrvici,
pe cure cineva i-a adunat
și le- i dat de lucru.
E nu fă' eau nimic
rau
cu mina lor.
Ei erau onmiprezenți,
deși invizibili
ți, dc obicei toceau.
Vorbeau numai între ei, £- iJJț 
«înd și clnd, c’T »
pin i in decembrie,
cu I au tras
chiulul...

Cm i a cunoscut
n’i in ii cunoaște

sau a uitat
sau regretă..
După aceea a fost o noapte
și <1 fost o Dimineața...
Azi, unii vor să știe Adevărul 
dai e tirziu, 
frați români 
dc bine, dc rău.
sc apropie toamna. 
După cum se vede, 
securitatea n-a existat, 
dar pentru că toate acestea 
trebuiau șă poarte un nume, 
s-a găsit unul 
șt li s-a spus 

Securitate.
Cuvin! original
și poate tocmai dc aceea 
int raduetitiil.

— Din viața mondenă
— Cine au fost inchizitorii ?
— Din 15 în 15 minute
— Un nou serial TV
— Puzzle * disco - rock
— PROGRAMUL TV

|oan VEI .IC A

Și cc folos dacă scapi dc Potop, dacă în urina lui vine vreo majorare dc prețuri?
Desen de Robcrt 1IVMEL

Vîrsta ascensorului CRONICĂ RIMATĂ
Nu-s c-li'.ir puțini cc'ațemi din K6măni;i — și parcă numii 

la n‘" — cai' n ju folosit as: unsorui I Ascensorul, ave istă mu- 
dr i n ■ n ilal ii care 1 rjută pe om a urce, rapid »i fură efort, 
et.-.'i jupa 1 ii .t- n.ir'.e pîna spre zgiiir-nori !

Numai a a< • asta moderna m-tal >ție iși pierd'.’ oluișia departe 
ln ''mp; primul a ensor a (ost folosii d' t;Vre rom im — stră
buni' noștri cai n^-^'J 1 '• a’iter sj aliteu moșteniri.

<n liteiatură există descris un t, nsor care funcționa în 
Golosseum. M< .mismul iui nu cr.j ,,t1t d diferii de instalabila 
suni i-i- d>. -i luzi; un vriem dc ripeți nr,te contr igreutăți și... 
o im m vreo bă. cure lonslpu m forța de cționare sau, maj teh- 
nn spus. : ăii-putere. C'onti ,,gi .-utațile erau pietre mari, cioplita

C u ajutorul ascensorului, erjii mc.iți in arena gladiatorii, ore- 
cum și amm-i' le sălbatice. fata ît b'itrin este w.'ns aul 
Poale tocmai d- a.Cea, pe 1, noi uo/.n 7lc din in hcietiirl.

«HaiiH'jat.aHaiiii n a.

Mini-fabulă r,u 
privatizam
Fui io-, cu și un laur,

Zmeul vine la furat.

(Touli' mei le de aui

l'at-1 rnmoș ie a exportat).

Zmeul insă n-a cedat,

ca era priv.ili/at.

Și dv-aeeea ,riU vă mini,

lui ii mere., dc ai gini.

Mini - fabulă cu 
Aii - baba

Intr-o țară ca oricare,

o crăiasă oarei are,

s-a îndrăgostit, s< pare, 

după cum se vede treaba 

chiar, taman, de Aii Buba. 

Pentru eu a vrut să-șl lase 

ceilalți patruzeci de hoți. 

Ea ii spuse însă „Picase 

..liindca ii iubesc pe toți".

I

Mini * fabula 
punguței cu 

doi bani
Cel cocoș, fugit dc-acasă,

își spus, in sine: „I.asă,
I 

că, cu punga ce.nm găsit,

îmi fac moșu fericit",

dar acesta l-a privit

.și.a spus cu maliție:

„Ba! Orice obiect găsit,
A 

îl duci la... poliție!"

Mii cea ANDKAȘ



SUPLIMENT

PUZZLE DISCO — ROCK A

CLASAMENT. 1. Wind Of 
Change — SCORPIONS; 2. 
Rhythm Of My Heart — ROD 
STEWART; 3. One Morc Try 
— T1MMY T.; 4. Because I Love 
You — STEVE B; 5. The Simple 
Truc — CHRIS DE BVRGII.

ȘTIRI, INFORMAȚII

Furia rocker-ilor. La Budapcs- 
la au cîrtat pe 22 august ac. 
grupurile Metallica, AC/DC, 
Motley Cruc și Queensryche, nu
me de rezonanță in lumea ro- 
ck-ului mondial. Pe „Nepstadion" 
s-au adunat tineri din toate col
țurile lumii (și din România), 
„îmbrăcați" cu lanțuri, curele cu 
inserții metalice scurte de piele 
înțesate cu ținte, mă rog, tot 
arsenalul de „război" al unui 
adevărat (!) rocker. Ce-au făcut 
unii dintre ei, nu poate Insă de- 
cît să arunce o pată asupra fe
nomenului atît de controversat. 
Rocker-ii din Olanda scuipau a« 
fișele cu Rod Stewart (acesta 
concertase în iulie la Budapes
ta). bulgarii aruncau cu pietre 
în vitrinele unui cinematograf 
unde rula un film cu Madonna, 
românii strigau „Jos Iliescu"! Bi
neînțeles, cu toții scandau in 
gura mare, „Disco never-roeh fo- 
rever!" adică „disco niciodată — 
rock pentru totdeauna..."

• De remarcat romantismul to- 
piștilor de la „Zori noi" care în 
aceasta saptamîna au optai nu
mai pentru piese liricei • Apro
po de turneul monștrilor rock
ului, azi 31 august, AG/DC, Me
tallica și ceilalți vor concerta la 

Cu nebuneasca viteza de
12 km pe ora

Peste cltjva ani — mai exact >n 1991 — sc va aniversa Îm
plinirea unui secol de la prima cursă automobilistică din lume. 
Organizatorii — niște francezi îndrăzneți si amatori de senzații 
tari — au anunțat poliția că se va ating? viteza de... 17 km pe 
oră, așa cum aratau calculele. Poliția a holărit însă să nu se de. 
pășească 12,4 km pe oră. Pînă 1Q urmă, cursa s-a desfășurat, vi
teza obținută fiind de 20,5 km pe oră si n-a murit nimen’...

Deci, primii organizatori de curse automobilistice au foșl 
francezii, dar între inventatori ci n-au prea încăput de ameri
cani ți germani. Astfel incit datorăm automobilele noastre de 
astăzi multor oameni de geniu, primii fiind : Kari B?nz (Germa
nia), Morisson (S.U.A.), Gottlieb Daimlcr (Germania), Krebs (Ger
mania). S?ldcn (S.U.A.), Hattering (SU.A.I, Roner (S.U.A.),

Frumoși buni' i ,re ..Dacia" noastru.
N. A.

Oldenburg (Germania) .după ce 
acum patru zile au concertat la 
Berlin. Roxette și New Kids On 
The Block vor fi și ei prezenți 
în turnee germane, primii în iu. 
na octombrie, ceilalți în noiem
brie. / In topul discurilor LP 
„Heavy-LP-Charls" pe primele 
cinci locuri; 1. „Crazy World* * — 
Scorpions; 2. „The Razor-s Edge" 
— AC/DC : 3. „Slave To The 
Grind" — Skid Row; 4. „Unusual 
heat" — Foreigner; 5. „F.U.C.K." 
—- Van Halen.

formației Dinamo, în minutul 34 
din partida cu Petrolul.

• A treia lovitură de la 11 n» 
executată și transformată a fost 
opera lui Gîlcă — Steaua — în 
minutul 37, în mcciui cu Rapid, 
înscriind golul nr. 8 al primei 
etape.

• Corvinui a luat conducerea 
in mcciui cu Gloria prin golul 
marcat de Uleșan în minutul 67, 
care a Însemnai a doua desprin
dere dar nu șl ultima.

• Victoria echipei FC Bacău 
n fost adusă dc Burlcanu în mi
nutul 72, care a fost și golul nr. 
20 al deschiderii acestei ediții.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI

O săptămînă mai săracă, nu
mai cu o scrisoare, dar cu trei 
întrebări. Deci, pentru MIRCEA 
SOTOGAN din Hunedoara: 1). 
Albumul lui Axi Rudi Poli se 
numește „Nasy Reputation"; 2). 
Ața am citit și eu, Kylie Mino- 
gue este posibil să se căsătorească 
cu solistul de la INXS. Să vedem, 
și cum sînt vedetele astea! 3)’ 
Iată datele de naștere solicite: 
Madonna, la 16 aug. 1958, Micha. 
el Jackson la 29aug. 1958, Tom 
Cruise la 3 iulie 1962, Sabrina la 
]5 martie 1968, George Michael 
la 25 iunie 1963, Samantha Fox 
la 15 aprilie 1966, Tina Turner 
la 26 nov. 1938, Eros Ramazzotti 
la 28 oct. 1963 și în fine, Diet-r 
Bohlen de la Blue System, la 7 
febr. 195-1. Cred că vor avea de 
lucru cei de la poștă cu scriso
rile de felicitare!

Genii TVȚU

Interesant că odată Cu numirea 
lor la tribunalul inchiziției din 
Toledo, la o bună parte din ei 
Li se încredințează înalte demni
tăți In cadrul ierarhiei bisericești. 
26 dintre ei (45,6%) devin cano
nici ai unor catedrale, alții vicari. 
Cariera lor ulterioară va confirma 
acest lucru. 14 dintre inchizitorii 
tribunalului din Toledo vor- a- 
vansa în Consiliul Suprem al 
Inchiziției; io vor deveni episcopi 
ți 4 arhiepiscopi (la Granada, 
Compostella, palermo si Burgos). 
Doi dintre ei vor deveni Mari 
inchizitori.

Dar inchizitorii toledanj nU se 
vor îndrepta numai spre demni
tăți bisericești. O parte din ei 
vor face carieră în cadrul Can
celariilor din Granada și Valla- 
dolid, trei urmînd să aiungă chiar 
președinți ai acestor cancelarii. 
Francisco Tello de Sandovaț osie

c

REBUS H REBUS S REBUS

[ c o n o m i c ă
ORIZONTAL: 1) Particular; 

2) A, polei — Rîmcl 3) Radu 
Budeanu — A da faliment; 4) 
Pasărea lui Guttemberg — Adaos 
comercial 2 la sută; 5) Trei ti
neri! — Cale nouă prin parc; 
C) Etapă de mijloc cu guler la 
berci — Personaj deosebit de 
leneș; 7) Prototipuri — Matroa
nă; 8) Ofițer; 9) Aripa tînără — 
Cal — Tonă (pr); 10) Unul cu 

■ gind de înnoire.

VERTICAL: 1) Element ce se 
raportează la general; 2) Roșu 
foc! — însemnări rapide după 
dictare; 3) Alifie — Unul cum 
c sacul; 4) A face proiecte — 
Adverb; 5) Rămas în urma 
icului; 6) Silabă folclorică — E- 
chipă; 7) A vîrj cu orice preț un 
principiu intr-un « i s t e m; 
8) Exclamație; 9) Trimbițată! — 
Cătinel-cătinel I 10) Schimbă vor
ba cum îi convine. 

Horațiu AI.EXANDRBSl IJ

numit președinte al faimosului 
Consiliu al indiilor, iar Mauricio 
Pazo y Figeroa — președinte al 
Consiliului Castiliei. In ceea ce 
îl privește pe don Antonio Za- 
pata de Mendoza, provenit din 
marea nobilime, va ajunge vice
rege de Neapole și patriarh el 
Indiilor după ce a îndeplinit 
funcția de Mare Inchizitor între 
1626—1632.

Un exemplu evident care de
monstrează legătura intimă Intre 
inchiziție, biserică și statul ab
solutist spaniol ni-1 înfățișează ca
riera lui Fernando de Valdes. 
Originar dintr-o familie de nobili 
din Austria, tînărul Valdes își 
face studiile la Colegiul San 
Bartolome. Ocupă, rînd pe rînd, 
o serie de înalte funcții biseri
cești și statale: episcop de O- 
rense, Oviedo, Leon, Siguenza, 

arhiepiscop de Sevilla, membru 
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al Consiliului Suprem al Inchi
ziției, Mare Inchizitor. Totodată 
tl vom găsi președinte aț Cance. 
lariei de Valladolid ti. In cele 
din urmă, președinte al Consiliu
lui de stat sub Filip al II-lea 
(1556—1598). In consecință sc 

poate afirma că marea majori
tate a inchizitorilor nu au făcut 
parte dintr-o castă de călugări 
fanatici, izolați de restul lumii. 
Cei mai mulți dintre ei aveau 
studii superioare, ln special juri
dice. Ceea ce îi caracterizează, 
însă, aproape pe toți este înver
șunarea cu care au urmărit obți
nerea de demnități bisericești sau 
posturi înalte în cadrul adminis
trației statului, funcția de inchi
zitor sap chiar de Mare Inchizi
tor constituind în cariera lor, o 
etapă desigur importantă, în lup
ta pentru putere ți bogăție.

• Primul gol al Sportului stu
dențesc în actualul campionat a 
lost inscr.s de Ităduțu ln minu
tul a.» in poarta viitoarei pârti
ei, ante in Cupa Cupei FC Bacuu.

• Go.ul nr. 10 din clapa dc 
dibui a fost ojrera luj Dobre — 
Corvinui — in meciul cu Glo
ria Bistrița, din minutul 40.

• FC Brașov a debutat în ac
tuala ediție cu golul înscris de 
Marcu, in minutul 43 și, a con
dus la pauza cu 1—0.

• Pruna repriză s-a încheiat 
cu IJ goluri din cure 3 din 11 m.

• Media înscrierii golurilor a 
fost din 4 In 4 minute.

..Șl DIN REPRIZA IN 
REPRIZA

• ITimul gol al reprizei a 
doua a fost înscris de ex-al Da
nezul Demolări, din 11 m, în 
minutul 49 în meciul Dinamo — 
i'e» rolul.

• Golul egalizator ai formației 
Gloria Bistrița în meciul cu 
Corvinui a fost înscris de Ivan 
ln poarta lui loniță în minutul 
52 și poartă nr. 13.

• Noul debutant Baban — 
„Poli", aduce victoria echipei 
sale în meciul cu ASA In minu
tul 53, înscriind primul său gol 
din divizia A.

• Haidăti — FC Bac-âu, a în
scris golul cu nr. ]5, egalînd 
scorul în partida cu Sportul, In

♦minutul 54.
• Al treilea gol al echipei 

Dinamo, a fost înscris de Scîn. 
leit in minutul 55, fiind ultimul 

marcator j1 primelor 15 minute 
din repriza a doua.

Acest prim „sfert" al celei dc 
a doua reprize u egalat ultimul 
„sfert" din prima parte, trăgînd 
la indigo un 11 ni și încă 4 go
luri din acțiune.

• Oțeluj redebutează in prima 
divizie odată cu Cașuba, care a- 
ducc victoria echipei 6ale în 
minutul 60, învingindu-1 pe fos
tul antrenor al Galaților, contro
versatul și reputatul ex-timișo- 

rean, Rădulescu.
• Cristca a înscris al 5-lea 

gol al echipei Dinamo în minu
tul 61 ți al 18-lea ai etapei.

DIN 15 ÎN 15 MINUTE
• Mandoca — FC Brașov — 

a adus victoria echipai sale ln 
fața Argeșului prin golul înscris 
în minutul 80, fiind ultimul mar. 
câtor din prima etapă a actua
lului campionat.

• Singurele echipe care n-au 
primit gol în prima etapă sînt; 
Dinamo, Oțelul, Universitatea 
Craiova și Progresul” Brăila.

• Numai atacurile echipelor 
Petrolul, Unlv. Craiova, Farul șl 
Progresul Brăila n-au reușit să 
înscrie vreun gol în poarta ad
versarilor.

• Gazdele au înscris 17 goluri, 
iar oaspeții 9, un procent clc 

53 la sută In favoarea primelor. 
Numărul loviturilor de la 11 m 
a fost de 5, toate transformate, 
4 acordate gazdelor și unul oas
peților.

• Cel mai ieftin bilet de In
trare la meciurile diviziei A șl 
B, a fost vîndut la meciul Glo
ria Reșița — Ghimia Rîmnicu 
Vîlcea, 30 lei, iar cel mai scump, 
ln meciul FC Bacău — Sportul 
studențesc — 100 lei.

• Maier — ASA Elcctromureș 
a executat și transformat prima 
lovitură de la 11 m acordată în
ediția a 74_a a Campionatului 

național de fotbal, in meciul 
ASA Electromnreș — „Poli" Ti
mișoara.

• Electroputere Craiova înscrie 
primul ei goi ln divizia A, In 
minutul 10, prin Biță din J1 m, 
In partida cu FC Inter Sibiu.

• Ex-brașoveanul Gerstenma- 
Jer, a debutat In formația Dina
mo In meciul cu Petrolul, în
scriind primul său gol, In mi
nutul 13, pentru noua sa forma
ție. 4 goluri în primele 15 mi. 
nutc, din care două din 11 m.

• Intre minutele 16 și 30 doar 
doj jucători au reușit .Ui puncteze: 
Rosenblung — „Poli" Timișoara

— a înscris In minutul 23 golul 
egalizator în partida disputată 

în fiefu) echipei nou promovate 
ASA Electromurcș.

• Văsii, vîrful de atac al lui 
FC Inter a egalat în minutul 25 
în partida cu nou promovata 
Electroputere, avîndu-1 în poarta 
sa pe internaționalul Silviu Lung.

• A treia parte a primei re
prize a depășit ca număr de go
luri primele 15 minute. S-au în. 
scris 5 goluri — unul din 11 m 
și 4 din acțiune.

• Autorul golului 7 ai cam
pionatului a fost ex-albanezul 
Demolări, mijlocașul atacant al

• Cristian Sava — Rapid, a 
fost autorul prunului goi șt ui. 
tunul al lormației saie in îufrin- 
gerea din partida suspnuia in 
la^a lostei campioane a Europei.

• Uiumul 11 m acoruat și 
transiormat în al donca steri al 
ceiei de-a doua părți a meciuri
lor, a fost la indemina lui Bor- 
aeianu — Corvinui și s-a inscris 
in aceiași minut 74 cînd Cristian 
Sava a înscris primul gol a) ra. 
pidiștilor.

• Această perioadă (min. 60 
—75) a fost cea mai bogată in 
goluri — însuinind un total de 
7, din care numai unul din 11 m.

• Finalul (min. 76—90) este 
identic cu începutul primei 
părți. In ambele perioade nu
mărul golurilor înscrise a fost 
de 4. Diferența este că nu s-a 
mai recurs la nici un fault în 
suprafața de pedeapsă.

■ Ultimul gol al Gloriei Bis
trița n fost înscris de Viorcl 
Moldovan în minutul 77 și poartă 
numărul 23.

• Suciu — FC Argeș a egalat 
Bltuația de pc tabela de marcaj 
în meciul dc la Brașov tot în

• minutul 77, în același minut în 
care Moldovan înscrie în poarta 
Corvinului.

• Ultimul gol ai formației Di
namo și primul al lui Dorinei 
Muntcanu, a fost înscris In mi» 
nutul 78, șl psartă numărul 25.

• Primul golgeter al etapei 
este ex-ajbancnil dinamovist 
Demolări.
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TAN OPAL: CARTEA - UNA DIN 
TEMELE PREFERATE

. u puțin timp iii urmă, ea- 
..■altirislul turc Tan Oral a 

Just oaspetele municipiului 
nostru. Nii a fost o vizită dc 
plăcere, cu caracter turistic, 
prin care domnul Tan Oral 
venea să viziteze orașul mi
nerilor. Domnul Tan Oral era 
atunci protagonistul principal 
al unui act cultural care pro. 
babil pentru martorii oculari 
va răinine în memorie multă 
vreme: expoziția de caricatu
ră, de la galeriile de artă 'Ca
meleonul. din Petroșani.

Cu o amabilitate deosebită, 
domnul Tan Oral, prin mijlo
cirea caricaturistului Mihai 
Barbu, ne-a încredințat spre 
publicare citeva din lucrările 
sale, dintre care am selectat 
pe cele dc f iță, prin care do
rim să facem cunoscut si ci
titorilor noștri, care n-au aVUt 
posibilitatea să viziteze expo
ziția, pe acest caricaturist turc, 
cunoscut aproape pe toato 
mei idianclc lumii. După cu<n 
se observă, în preocupările ar
tistice ale domnului Tan Oral, 
c.ntea reprezintă o iernă foar
te la indemină, autorul reu
șind să exprime gindmile sale 
numai cu ajutorul desenului, 
fără să fie nevoie ca aceste 
desene, pentru a transmite 
mesajul voit de autor să se 
folosească f]c cuvinte. De fapt, 
forța și vivacitatea domnului 
Tan Oral tocmai in această 
exprimare numai prin diasen 
constă, cec.3 ce demonstrează 
o mare putere dc sinteză a 
gîndirilor șl mesajelor pe 

care privitorul |e receptează, 
fără a avea nevoie să i se ex
plice. Prin forța desenelor sa
le. prin profunzimea mesaju
lui transmis cu ajutorul dese
nului, caricaturistul Tan Oral 
este dc departe un artist dc- 
săvîrșit, unul din virfurile efl- 
ticaturii turcești, fiind onorați 
să-i publicăm citeva din lu
crările sale dc marc profunzi
me artistică. (G.C.)

UZ TAYLOR SPUNE „DA" PENTRU A OPTA OARA
Totul a Început tn u'-mă <.u 

trei ani, în decembrie 1988, la 
sanatoriul Bctty Ford Ccnter. l,a 
Începutul idilei sale cu Larry, 
Liz era foarte bolnavă. Vizibil 
marcată de succesiunea de eșe
curi sentimentale (de altfel, Încă 
de la vjrsta rle 15 ani Liz a avut 
probleme la fiecare criză senti- 
mentală, gcnertndii-i o suprapun- 
dere corporală) și. de asemenea, 
de abuzul de svhiiky și tranchi
lizante (»rci medici slnt acuzați 
de a-i fi prescris morfină |n 
doze mari), a ajuns să clntâreas- 
că nu mai puțin de 82 kg (la 
1,65 m). Aici, in sanatoriul d< 
la Bctty Ford Ccnter avea sâ.l 
inttlnoscă pe Larry F.,rlensky, 
venit aici tot pentru o cura de 
d1 Zinto zlcare.

Cine *tc  Larry fortensky? De 
origine poloneză, acest muncitor 
constructor a dcvvnit ulterioi ca
mionagiu, a făcut d<_, nu mii 
puțin de patru ori închisoare 
*■ !r>i =dii'>-ijn ..arc de C- 

brietate și pentru uz de droguri. 
Era șomer atunci cînd a Intll- 
nit-o pe Elisabeth Taylor, celebra 
starletă a Hollywood-ului.

„Cînd l-am Intilmt mi s.a 
părut un pic grosolan, dar, In 
fond, asta nu.mi displace de 
loc", mărturisește Liz. Deși a 
declarat public de mal multe ori 
că Intre ea și Larry nu există 
deeft relații amicale, totuși u- 
cestca aveau să evolueze, mai 
ales după ce au părăsit împreu
nă sanatoriul, plecind intr.un vo
iaj misterios in Asia. Debarcând 
la Bangkok la 12 noiembrie 1989, 
s.au deplasat în secret la Pliu- 
ket, o insulă fhailandeză, unde 
s-au unit, ]1 zile mai tirziu, po
trivit ritualurilor budiste. încă 
bulversată. Liz s-a decis sA nu 
legifereze imediat acest mariaj 
simbolic. Motivul? „Pentru Larry 
— spunea ea — vreau, din capul 
locului, să redevin rea mai fru
moasă!" Z’s și făcut Pentru a 
m- întoarce |3 linia sa dr b-jjnă, 
de femeie f.d dă, elegantă, Liz 

nu s-a sustras supunem unui 
regim alimentar drastic (nu mai 
mult do 1000 de calorii pe zi), 
care avea curînd să dea roade. 
Astfel, după numai citeva săp- 
tAmîni, ea avea să slăbească cu 
nu mai puțin de 28 de kg. De 
asemenra, l.n contactat pe chi-

DIN VIAȚA 
viONDENA

rurgul.estetician al lui Michael 
Jackson pentru a-i cere să-i re. 
modeleze gitul. pleoapele, buzele, 
sinii și corpul. Totul pentru a- 
preciabila suină de 35000 de 
dolari.

Evident, n du Ii- iziat să apaiâ 
vorbele rostite mai pe li colțuri, 
mai pe față. Pentru cine a făcut 
Liz toate icoște sacrificii’’ P n. 
tru un .atigolo", penii n un :î 

rântoc, un nimeni ir» lume? Vi. 
zibil contrariată, Liz a pus ca
păt acestor șușoteli, deolarînd că 
„El nu este nici puternic, nici 
bogat, iar manierele sale slnt 
cam grosolane. Dar ci mă iubește 
cum nu m-a iubit nici un alt 
bărbat niciodată...’* Gurile rele 
nu au Încetat să vorbească. Bine, 
dur cum poate ea, care a fost 
atlta timp alături de giganții 
show-business.ului, să uite tre
cutul... Replica a venit prompt 
și neîntlrziat: „Trecutul nu are 
nici o importanță!" Mai mult 
dcclt atlt, Liz avea să declare 
că T.arry „este frumos" și că 
„am hotărît să Jncep o nouă 
viață alături dc el". Așa îneît 
a fost anunțată căsătoria.

Deci, la vîrsta de 59 dc ani, 
Elisabeth Taylor se va căsători 
cu Larry Fortensky, care nu are 
derft 38. Acesta este al optulea 
d soț, după miliardarul Nick 
Hillon, In 1950, actorul englez 
Micimii Wilding, în 1952, pro- 
duiălo, ij Mikc Ti>dJ, In 1957, 

«.intărețul Eddie Fischcr, în 1’359, 
Richard Burton, în 19G4, apoi 

(după un prim divorț în 1974) 
încă o dată In 1975 și senatorul 
american John Wamcr, în 1976. 
In schimb noul ei soț nu are 
nici o căsătorie la pasiv.

Ceremonia celei dc-a opta că
sătorii a Elisabethci va avea loc 
la 5 octombrie anul acesta, la 
Santa Lyncz, o paradisiacă lo
calitate californiană unde Michacl 
Jackson posedă o vilă fastuoasă. 
De altfel, celebrul rock-star a. 
merican va fi șl martorul aces
tei căsătorii.

Așadar, la 5 octombrie, între
gul Hollywood va serba noua 

căsătorie a uncia dintro cele mai 
mari actrițe ale sale, care va 
rosti al optulea „DA", de astă- 
dalA ,sîntcm siguri, fără nici Un 
fe) dc emoții sau rețineri.

Adaptarea după „I’aris Mnb’ir

Tibet iu \ 1NȚ\N



V DUMINICA
t i I septembrie 1991

»*  '
8,00 Bună dimineațal
9,00 Film serial pentru copii.
, Vizitatorii.

■ Episodul 10.
9,30 Campionatul mondial da 

atletism. Transmisiune di. 
rectâ de ia Tokio.

12.20 Lumină din lumină.
13.20 Viafa satului.
14,50 Actualități.
45,00 Atlas.
45,25 Video-magazin.
18,00 Știință și imaginație.

Capi ta n Power,
48.30 Convorbiri de duminică. 
49,00 Desene animate.

Aventurierii spațiului.
19.30 Actualități.
20,05 Film serial.

. k . Dallas.
Episodul 54.

11,00 Festivalul național de mu. 
Zică ușoară — Mamaia 1991. 
Transmisiune directă. Gaia 
laureatilor. Recitaluri. 
In pauză: Actualități.

23.30 Campionatul rHondiul de 
atletism. Rezumatul zilei.

M» Recomandări din program.

LUNJ
2 septembrie 1991

14,00 Actualități.
15,40 Copiii noștri — viitori mu- 

__aicieni. Concert organizat 
i _ ia Sinaia de Fundația 

„Brambach” (II).
16,00 Rasa ți grădina.
16.30 Muzica pentru toți.
47,05 Emisiune In limba maghia; 

ră.
18,35 Orașul nostru Nazarct
49.15 Tezaur,
LlG Desene animate:
k Aventurierii spațiului, 
20,00 Actualități,
20,45 Studioul economic.
21.15 Teatru TV.

Cui i-e Irică de Virginia 
Woolf.
De Edward Albee. 
Distribuția; Eiizabeth Tay. 
lor, Kichard Burton. Gcor- 
ge Segai, Sandy Dennis. 
Regia Mikc Niehols.

23.25 Actualități. 
Cronica Parlamentului.

23,55 Repriza a treia.

MARȚI
3 septembrie 1991/

10,00 Actualități.
10,20 Film artistic.

Gorila și Corsicanii.
(Franța, 1989).

12,35 Desene animate.
Pif și Hercule.

13.10 Ora de muzică.
14.10 Vîrsta a treia.
14,40 Muzica pentru părinți.
15,00 Tradiții. Sfînta Maria Ma

re la Moisei.
45,30 Confluențe. Credințe și ol. 

vilizație pe meleagurile Ni
lului (1).

16,00 Curs de limbă franceză. 
Curs de limbă rusă.

1 SEPTEMBRIE — 8 SEPTEMBRIE
16.30 Muzica pentru toți.

Dialog cu iubitorii muzicii 
populare.

17,05 Salut, prietenii.
Serbările mării și ale tine
reții.
Ed ție specială realizată la 
tfor'meșli, 4 t

19,00 Serial >: ințific.
1,urnea vie. Păsările păcii.

20,45 Studioul economic.
21,15 Telecinematcca.

(Ungaria, 1988).
Ilanusscn.
Cu: K-laus Maria Braudau- 
er, Erland Josephson, Ban- 
sagi lldiko.
Regia Szabo Islvan.

23.30 Jazz.Fan.

MIERCURI
4 septembrie 1991

” —•Z’K
10,00 Actualități. ,fc
10.20 Super Chunnel.
12,35 Desene animate.

Pil și Hercule.
13.10 Ora de muzică.
14.10 Viața spirituală.
14,40 Actualitatea folclorică.
15.20 Audio vizual studio. 

Experimentul cinematografici.
15.50 Curs de limba germană.

Curs de limba italiană.
16.20 Stadion. v
16.50 Tragerea Pronoexprcs. 
17,05 Conviețuiri.

17.35 Televiziunea vă ascultă! 
18,00 Forum
18.35 S.O.S. Natura!
19,00 Arte vizuale.
20,45 Studioul economic.

Radiografia unui buget de 
familie.

21.15 Film serial.
La Camorra.
(Italia).
Cu: Marcel Bozzuffi, Sophie 
Duez, Carlo Giuffre, Ray- 
mond Pellegrin. Massimo 
Ranieri. Regia: Steno.

22.15 Pro musica.
23,40 Universul cunoașterii. 

Memorii artificiale.

JOI fc
5 septembrie 1991

t-
10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Tele-Vacanța școlară.
11,50 Super Channel.
12,35 Desene animate. Pif și 

Hercule.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 Oameni de lingă noi.
14.40 Jazz.magazin.
15.20 Avanpremieră.
15.25 Medicina pentru toți.
15.55 Cursuri de limbi străine.
16.25 Cultura în lume.
16.55 Știri.
17,00 Pro Patria.
18,00 Reporter ‘91.
18.30 Desene animate.
ii Aventurierii spațiului. - . - ■ 
19,00 Actualități.
19.30 Festivalul internațional 

„George Enescu".
21.40 Studioul ecpnonn.. Atentate

la buzunarul și sănătatea 
cumpărătorilor.

22,15 In fața națiunii. 
Partidele politice.

23.30 Studioul șlagărelor.
0,10 Recomandări din program.

VINERI
6 septembrie 1991

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic.

Alger.
(SWA, 1938). *

12,00 Super «hannel.
12,35 Desene animate. Pif și Her

cule.
13Ț0 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 Mapamond.
14,45 Documentar artistio.

Mărturia ceramicii.
15,00 Mondo-muzica.
15.20 Avanpremieră.

15.30 Patrimoniu.
16,00 Limba noastră.
16.30 Agenda Festivalului In

ternațional „George Enescu'*.
16,50 Tragerea Loto.
17,00 Știri.
17,05 Emisiune in 1 nu La germana. 
18,05 Invitatul săptămînii.
18.35 Telediscul muzicii populare. 
19,00 Gong.
19/30 Desene animale. 

Aventurierii spațiului.
20,00 Actualități.
28.35 Sport
20,45 Viața Parlamentară,
21.15 Film serial.

Destinul familiei llowarti.
Episodul 18.

22 15 Simpozion
23,00 Ac.lualilnți.
23.15 Virstele'peliculei.
0,00 Festivalul Internațional 

„George Enescu".
1,00 Recomandări din program, 

*' -aJUT -W
' ’ SIMBATA -

7 septembrie 1991

9.00 Bună dimineața ! ,
10,00 Actualități.
10.10 Sunete șl caramele.
11.10 Descoperirea planetei.
11.30 Interferențe spirituale,
12.30 Desene animate.

PH și llerculd.
13.10 Ora de muzică.

14,00 Actualități,
14,10 7x7.
14,35 Tele-club.
16,55 Fotbal. Campionatul na

țional divizia A. In pauză: 
Publicitate. , *

18.50 Melodii îndrăgite.
49,05 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20 35 Film serial.

Maddie și David.
Episodul 8

21.40 SăptăndBa sportivă.
22,00 Festivalul Internațional 

„Gyjrge Enescu* ’.
23,00 Actualități.
23.15 Film artistic.

Enigma. 
(Australia, 1978).

0,50 Video.discoteca.
I, 05 Recomandări din program.

DUMINICA
8 septembrie 1991

8.30 Bună dimineața 1
9.30 Abracadabra.

10,20 Film serial pentru copii.
Vizitatorii.
Episodul 11.

10,50 Actualități.
II, 00 Lumină din lumină.
■12,00 Viața satului.
13.30 De CÎntnt și de jucat.
14,00 Actualități.
14,10 Video-magazin.
17,00 Știință și imaginație. 

Căpitan Power.
17.30 Festivalul Internațional 

„Geqrge Enescu".
18.30 Convorbiri de duminică
19 00 Film serial. ____

Dallas. -*«^-
Episodul 55. ' *----

20,00 Actualități. •
20.35 Film artistic.

Moștenitorul. 
(Franța, 1973).

22.35 Topul celor șapte melodii. 
23,00 Actualității
23.15 Tcnîs: finala masculină a 

Campionatelor internațio
nale ale SUA. Transmisiu
ne directa.

1,00 Recomandări din program.

in funcție de evenimentele ia 
zi, Radiotek-viziunea î.și rczervii 
dreptul de a efectua unele mo
dificări ale programului.

VĂ DORIM VIZIONARE PLĂCUTĂ!
Un nou serial de televiziune

SUl'l.lMI N1UL „REL.ACIIE”, AL ZIARULUI „ZORI NOI" 
ESTE REALIZAT DE IIn sfir.șit, un nou serial se Va 

diluza duminică după.amiaza, pe 
programul 1 al Televiziunii ro
mâne. U’illui serialului este 
l’ALLAS. t...

Acțiunea Se de-.lnșuuiâ in 
s(t)alul Fallas, iar protagoniștii 
sinii Uoc, Cere, Dubi, Elisabela, 
l’aulina, Lcnuța șl J.ucica.

Șeful clanului Palias, Joc, este 
președinte al ȘA, (cap cu 
acțiuni), fiind ^.rijătat'*  direct (le 
fiul cel mare; Pere. Locui de 
muncu este tarlaua <n.i numele 
uq Puțu ȘâracuJui, D plasarea, 

Lușii >1-0 asiguri cu Vehicule CU 
om.■•lx cai puici . (dotate cu nu

mere de mmali ic ui ire, situate 
in -.pal» Ic valii' ulcior, probabil 
pentru recunoaște ic).

In timp ce barl, iții munccso, 
f-mi ile lac plaja in iixinln fer
mei. Pnuiina, așezai.i p,- un preș 
direct pe acoperișul casei, se 
scaldă din clnd in < ind iuti un 
poloboc, iar Lcnuța, pentru că 
nu are loc in piscină, se ră. 
corește pe dinăuntru, cu cițiva 
litri de vin. Deh, wlii-ky.lll este 

prea scump și, de altfel, nu-i 
autohton.

In lest, P.illas ul este dotat cu 
firma Gl'tMARI — nr. 1 in 
România, a! cărei patron est- 
Grigorc Itizea.

Scenariul și i -gia ace-.fui film 
care parodi.iza modul de viat: 
al unei familii numeroase din 
Românie este svinn.il de grupul 
.Vouă — aripa comici.

Adresam felicitări nereiiliza 
lorilor șl ne e piimam speranța 
că vum vizicai.' și aii" <.|i-oa.n 
ale serialului l’alias. (P.D.)

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

iiiliințală conicim Deciziei ni. 208'13 06 1991. I 
u Prefecturii județului Hunedoara. |
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