
Clauza și himera dividendelor
Ultimele zile ne-au rezervat 

două evenimente in măsură să 
ne și bucure, sau cel puțin să 
ne estompeze grijile și frămîntâ- 
rile în fața unui viitor incert. 
Mihaii Gorbaciov a revenit din. 
lr-o... vacanță pe care unii ar fi 
vrut-o definitivă, iar dincolo de 
ocean ne-a surîs și nouă statuia
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libertății. Se întrevede ca Ame
rica să ne acorde, din nou, clau
za națiunii celei mai favorizate 

Toate accstea-s bune, favora
bile. Dar, parcă, prea departe 
pentiu a decide soarta frămîntă- 
rilor și grijilor noastre. Desigur 
nu vrem restaurația totalitaris
mului, deci, trăiască Gorbaciov1 
Trăiască și americanii care ne 
vor da pînă la urmă, sperăm, 
clauza... Dar, care, clauză va fi 
chiar hotărîtoare asupra traiului 
nostru de fiecare zi.

Cu aerul că îmi spune o nou
tate, că îmi comunică o descope
rire personală, un cunoscut, om 
de bună credință, ține să-mi ex
plice cum că „trebuie să recu
noaștem, salariile au crescut; s-au 
dublat mai bine zis, dar ce folos?! 
Știi cu cit au crescut prețurile?! 
Cit costă azi o cămașă, un pantof.

o hăinuță pentru copii? Dar ia 
cit a ajuns carnea, mezelurile? 
Cu cit vînd țăranii cartofii? Că 
și zahărul care nu se găseșt la 
alianentara se vinde liber, in 
piață, cu vreo 120 de lei kilo
gramul!? ..Dar, bine, cine nu cu
noaște toate acestea?! Doar c na 
nu trece prin magazine, prin pia
ță. Păi, atunci, ce am realizat, 
domnule?! Am scăpat de dict tu
ră, de comunism, ca să ne tre
zim „fericiți" de convulsiile si 
degringolada perioadei de tran
ziție, dominată de lupta avidă și . 
acerbă [Jentru înavuțire, specifi
că unei liberalizări radicale, .. a- > 
pitalismului sălbatic"?!

Or, ce se întîmplă, dar reali
tățile care d notă că c mii rău 
ca înainte — deși domnul mi
nistru Adrian Severin e. Ic de 
altă părere, tfșa cum a alirmat-o 
și la recenta sa apariție la tele
viziune — confirmă ț rc'icorile 
lui moș Brucan și anume că îna
inte de a fi mai bine, trebuie să 
fie mai rău. Deci, răni c inevita
bil, ne liniștește și dl Scvcrin, 
inclusiv c’iza.

Dar cri .a, răul pe care in!, m 
nc .-oiți să i trăim, întrece toate 1 
așteptările. Asistăm la o accen
tuată polarizare socială. La o 
extremitate, unii se îmbogățesc. } 
la cealaltă ,alții sărăcesc. Do
vadă că democrația nu adu. - cu 
ea simultan si bună'-la» i Cel 
puțin nil pentru toți Reform ■ nu 
o te în beneficiul tuturor. Li ii 
privilegiază pe unii, și_i d favo
rizează pe alții. A dispărut ' i 
tul totalitar, dar și ..tatăl" ce! > 
grijuliu pentru toți fiii săi — , 

îoan K
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Minerii în ■a ț i
Relatează domnul Ihc Torsan, 

vice.lidcr al Ligii sindicatelor 
miniere libere din Valea Jiu
lui. „Calamitățile naturale prin 
care au trecut locuitorii Moldo
vei In acest an ne-au mișcat 
pe toți. Ploile au distrus sau au 
avariat grav case, culturi, edifi
cii publice în peste 20 de co. 
mune situate în patru județe. 
Mai grav, puhoaiele dezlănțui- 
te au răpit vieți omcneșți. Cel 
mai grav lovit a fost județul 
Bacău. La apelul celor năpăs- 
tuițl, minerii nu ră-:puns cu 
promptitudine. Cum sindicatele 
minerilor nu au avut și nu mi 
încredere In fel de fel de co
luri deschise In Lănci și la 

CEO, pentru colectarea unor fon
duri de ajutorare a sinistrațb 
lor (au fost destule cazurile în 
'are nu se știe unde au ajuns 
banii). Intr-O ședință a Consiliu 
iul de Coordonare a) Ligii noas- 

s-a hotărlt să mergem la 
1 >ța locului. Reprezentanții TJ. 
g.i s au prezentat. ]a Prefectura 
județului Bacău 51 aU analizat 
cu administrația locală situația. 
Ne am dat seama de propor
țiile dezastrului mc-rgind pe

teren. Am decis ulterior să 
RECONSTRUIM din temelii co
muna BEREȘTI, una dintre ce
le mai grav lovite de apele dez
lănțuite și să lucrăm o sîmbă-

Din nou despre 
faptt de omenie

de

lă Liberă lunar pentru a putea 
dona sinistraților banii rezul
tați din producție. Acum, cei sl. 
nistrați nu au nevoie de haine 
și alimente, cit au nevoie 
case. Iarna bate Ja ușă".

Ideea a fost imediat însuși
tă de Consiliul de Coordonare 
al Ligii, de RĂII, de sindicate, 
de toți minerii. Specialiștii 
ICPM s-au deplasat în zonă. 
A fost stabilit noul amplasa
ment a| comunei Bcrcști. Cos
tul unei case c-ra pînă in urmă 
cu eltcva zile de circ.» 450 000 
lei (casă cu două camere). CER 
ul a scumpit transportul do ma
teriale, așa Incit costul unei

c...< e de peste 850 000 lei. A- 
proape dublu. Valoarea ajutoru
lui dat de mineri, în acest fel, 
se ridică la circa 120 milioane! 
Guvernul a dat 240 milioane. 
Necesarul pentru refacerea zo
nelor calamitate este de 1.5 mi
liarde lei. Ne întrebăm firesc, 
unde r.înt aceste puternice cen
tre industriale: București, Ti
mișoara, Brașov, Constanța. In 
vreun miting, în vreo grevă?

Revenind la Dorești, precizăm 
că se lucrează cu firma BACON 
S A. firmă serioasă, puternică. 
Nu au fost deplasați meseriași 
din Vale, pentru că apăreau 
probleme In plus: cazarea și 
masa lor. Consum Inutil de for. 
țe. Există un program concret 
de acțiune, detaliat, materialele 
de primă necesitate atI pornit 
sau sînt gata să pornească spre 
Bcrcști, comună ai cărei locui
tori. acum, la ceas greu, s-au 
înfrățit cu minerii. Prietenul la 
nevoie sc cunoaște. La Iarnă, 
oami-ni; din Bereșli vor avea 
casc noi, iar copiii lor vor pu- 
ba învăța, liniștiți, carte.

i\ l.lt.S.S.
Taifunul a trecui. 

Se instaurează calmul
Zi!.;! - d coșmar au luat sfirșii. Reîntoarcerea lui Gorbaciov ; 

pe scaunul prezidențial de la Kremlin a fost.primită de populația 
sovietică cu mare entuziasm. Un entuziasm justificat fără îndo
ială, cacj cele trei zile de dictatură anulaseră tot ceea ce se fă
cuse pentiu democrație in cițiva ani buni, de cîn-1 Gorbaciov 
lansase cele două concepte care au schimbat fața întregii lumi : 
pcrcstroika și glasnosti.

I’iimele măsuri stabilite de pre* ■'dintele ales a! URSS, Milinil 
Gorba iov, au fost decretele de anulare a tuturor deciziilor emi 
de conducerea neconstituțională instaurată prin lovituri de stat 
militară. Tot prin decret prezidențial, primul ministru al URSS, 
Valentin Pavlov, colaborator al puciștilor și membru al comite
tului pentru stare de urgență, a fost demis din funcția pe care 
o deținea, urinind sa răspundă in fața procuraturii și a popor»»- 1 
lui sovietic pentru c il ibora re.i L-u puciștii, la îndepărtarea de la 
putere a lui Gorbaciov. Odată eu revenirea l i putere a lui Gor
baciov, trupele militare au părăsit poz.ițiile ocupat'* din ordinul 
puciștilor, rctrăgîn.i . o în cazărmi, iar ziarele și posturile de 
radio și televiziune interzise și-au reluat activitatea. Același lu
cru s-a întîmplat și cu partidele jxrlitice, care, odată cu noua pu- | 
tere, au fost interzise și ele. cu excepția partidului comunist.

Reîntoarcerea lui Gorbaciov a prilejuit organizarea unor ample i 
mitinguri, la care au luat parte sute de mii de cetățeni, c.xpri- ! 
mindu-.și entuziasmul pentru reintrarea Uniunii Sovietice pe fă
gașul firesc al democrației .și libertății. La mitingul din piața 
pincipală a Moscovei, la care, potrivit dalelor transmise d- ag?n- ,j 
ția TA&S, au luat parte peste o sută de mii de persoane a I
cuvîntul președintele Federației Ruse, Boris Elțîn, principalul erou , 
al revenirii la putere a președintelui constituțional al URSS. Elțîn ( 
s-a referit pe larg la principalele aspecte legato de ovitura da 
stat eșuată, aducînd la cunoștința populației si a te aspecte, din 
timpul celor trei zile de încercare a rcinstaurării dictaturii. Printre 
alte aspecte, ce au făcut conținutul discursului lui ERîn, reține , 
atenția în mod deosebit referirea acestuia la friptul că va cere , 
președintelui Gorbaciov să emită unele decizii cate micșoreze I 
cit mai mult rolul partidului comunist în conducerea URSS și a j 
unor sectoare ale vieții economico-socialo. Mmifestimții au scan
dat în mod repetat lozinci anticomuniste .și contra KGB. Grupuri < 
mai agresive au încercat să intre în clădirea central.» a p-rrtirki- 
lui comunist pentru a o devasta, dar intervenția trupelor de in- . 
terne a împiedicat acest lucru. Alte grupuri d-.e manifestnnțl, . 
ajutați <le funii și macarale au coborît de pe soclu statuia fonda- ■ 
torului KGB. unui dintre simbolurile cele mai proeminente ale 
încălcării drepturilor omului ți ale dictaturii comuniste în Uni- 1 
unea Sovietică. în finalul mitingului, Boris Elțîn a cerut popu- - 
lației să se întoarcă la Jocurile »|e muncă pentru a construi mai 
departe democrația în țară, care î.și urmeazj» drumul ireversibil. ; 
El a mulțumit populației pentru sprijinul aCO'dnf în înlăturarea , 
de la putere a puciștilor, cxprimîndu-și speranța că aceste treț ■ 
zile (|e co.-.tnar au constituit un prilej (|c învățătură pentru toți 1 
cei interesați în promovarea reformei democratice in URSS.

Președintele Gorbaciov s-a adresa* populați i prin mt^rme- . 
diul postului național de televiziune, explicînd situația car:- 1 
condus la criza politică din țară. E,1 a făcut afirmația că condu
cerea URSS. care v.i fi instaurată In următoarele ziir* va lua 
toate măsurile pentru <n pe viitor asemenea situații 'ă ni sA m <• 
repete Tot in -ijr-nl zilei de ini. președintele Gorbaciov ,-i pai-ti-

Glieorghe CIIIRVAS t
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0 înfrîngere

1 \MT Oradea — Știința Pe
troșani 18—9 (12—9), • Pentru 
meciul <1 " la Or idea. Știința a 
plecat di- acasă vineri la ora 
U • I..I Ora 12 S-a confirmat cu 
mușin i de transport este... nerc- 
ixirabil.t • Următorul popas... 
i>l CT l’-'trc mi. C’u to ile fortu- 
i de autobuzul destinat, s-a de
fectat și pi intr-O ur^a de pro- 
11 • In ultimul „minut", l i ora 
14,30 -a apelat la ..per .onaiul" de

■i-.. ;mh -i a i > t

Stm i • • m pic ioare (St-
meria — Cluj, 17,30—22,30) in
ac< riaratul Tuni 11'. , — la.. •
So- -, la O d «1. " imbă'a. la
ora D e • X-ei un m'.nut • jor-
tivii ..........o inele * un 1: 11 l • V ■
l’it: .) bun. dar 11^. ■'a a fcM
mai uui. i .. ■ L 1 ■ >! . Și in.a 1 0-
f i . d

Dur.! o < • ni ; • l U•ie,
s ’ IV ■ .i in fi-
n. : ,ur i ).i- ii

Cubul eonii lor din Petroșani, locul I la... Agafton
ubul l.o. ii] f e.liipe mix‘ ■ (băieți plus Ic ) (6

m ml i — tr i plus trei)
I ,,| individu d; \ lorcla l'n.in locul I, D iniela 

l ui, locul |. Mi n Sas, locilț |, gin \ i 
,, al 111. I ■■ .n lui i locul IV, Daniela Pan, lo- 

• u) V.
fel ii.’ni i hip i p?nt > i rezultatele obținute, 

ai. ,iii |us bucuri;- părinților, școlilor, profe
sorilor i in- lrui loi ilor caro i-.iu pregătit.

Ora il* 1 Petroșani ă ;• in lume" si, cu acest 
aznl'.it din ' biu.i <!' i \gafton (Botoșani — 
Romănia).
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P
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într-un meci
spontane" și a ratat ca niciodată 
loviturile de pedeapsă din care 
a fost învinsă. Meciul debutea
ză cu 3—0 pentru studenți, chiar 
în primele minute cînd, Ivănuș 
înscrie d n lovitură de pedeapsă. 
G izd Ie egalează tot dintr-o a-

R u g b y

-men.-a lovitură, iau apoi condu- 
. crea cu 6—3 și. pe fondul unor 
greșeli ale liniei a Ill.a se în- 
- -ric primul eseu, transformat a- 
poi și 12—3. Superioritatea gră
mezilor ordonate va pune de mul
te ori in poziție' bună lima de 
atac, dar mingea va fi culcata 
o .inguia dala in terenul de țin- 
' i și Iv inuș vi transforma. Sco
rul devine 1‘—9. sil ■ are ia fir- 

i pi îm i ■ , iză.
I’arte.i i doua va fi tot sub

de 24 de ore
semnul echilibrului, fiecare echi
pa avînd 6 ocazii clare, dar se 
va înscrie o singură dată, cu 7 
minute înainte de final, prin- 
tr-un eseu de penalizare, care 
aduce o victorie nesperată oră- 
dcnilor și o noua înfringere Ști
inței, al cărei obiectiv era to
tuși... altul.

După acest rezultat, pînă la 
7 septembrie, cînd jucăm acasă 
cu Sportul, pregătirile Se vor 
face pe fondul unei serioase a- 
nalizc disciplinare jn care situa
țiile „obiective" să nu mai pri
meze, iar cele subiective să nu 
mai lie invocate.

Știința : Soare, Costaclie, Loc- 
ziko, (Gh. C’laudiu), Istfan, Dru- 
mea, Sușinschi (Bolea), Rațiu, 
l’lamariu, Murcșan, Iliev (D.ă- 
phici), Ivănuș, Medragoniu, La- 
i ie. Suiogan, I’ancu.

Au mai jui il Gh. CI mdiu, 
Bolej i S.’inai.

I). XI VMIU

Clauza și himera dividendelor
(Urmare din pag. !)

indiferent că-s harnici sau leneși 
S-a terminat cu interesul comun, 
cu grija pentru fiecare; a venit 
vremea grijii „fiecare pentru el" 
ți, după cum vedem zi de zi., 
„fiecare împotriva tuturor".

„Ce am sperat și ce am cîști- 
gat", ofta rleunăzi, cu năduf, un 
miner al Lupeniului care, trecut 
de prima tinerețe, a văzut multe 
în viață și votînd la 20 mai '90 
pentru I?SN, a crezut sincer că 
va fi mai bine, că îi va merge 
mai bine familiei, copiilor lui. 
Dar...

Reforma, despre succesul că
reia ne vorbesc guvernanții noș
tri, pentru mulți a rămas un lu
cru de neînțeles, ca o floare e- 
xotică, misterioasă, care, deși e 
bine îngrijită, nu mai dă rod. A- 
șa e și cu mult discutata și atît 
do controversata Lege a privati
zării care, după îndelungi dezba
teri în cele două camere legisla
tive, după boicotul opoziției, ia
tă, a devenit Lege, fiind pro
mulgată de președintele țării. 
Ce ne va aduce Legea, dacă ne 
va face mai bogați sau mai să
raci, adică mult sub limita ad
misibilă a sărăciei într-o țară 
civilizată, încă nu știm. Cui vor 
reveni 70 l.i sula din avuția na
ționala, cum vor fi administrate 
cele 5 fonduri, cum va evolua 
procesul privatizării, vom afla 
li timpul potrivit. Cu siguranță, 
m presa noastră liberă va curge 
|»e această tema încă multă cer
neală, de țoale culorile. Deocam
dată, ,să_l credem pe președinte, 
care ne-a asigurat, în expozeul 
•au de la televizor, că va fi bi
ne. Totul e, i nu fie prețul ie

șirii din impas, ca de atîtca ori 
in ultimele decenii, noile sacri
ficii din partea populației. Prea 
des am plătit cu acest preț la 
îndemnurile de a ne sacrifica 
pentru ca generațiile viitoare să 
trăiască mai bine...

Dar, ce să vorbim de sacrifi
cii, cînd putem întrezări profitu
rile pe care trebuie să ni le a- 
ducă capitalurile ce le vom ob
ține din multdiscutatele 30 de 
procente din capitalul social al 
societății comerciale?! Totul e, 
însă, ca acest capital să aducă 
profit. Or, pentru aceasta, so
cietățile comerciale trebuie să pro
ducă, să funcționeze bine — doar 
așa ne vom bucura de dividen
de, conform prevederilor Legii 
privatizării. Deocamdată, însă, 
statisticile pe primul semestru 
al anului indică o stare alarman
tă în economic. Din cauza scă; 
derii vertiginoase a resurselor pri
mare ale economiei față de ace
eași perioadă din '90 — la căr
bune net cu 26 la sută; la cocs cu 
35; la țiței cu 34,7; la gaze cu 16, 
iar la energic electrică cu 12,6 
la sută, realizările din industrie 
se situează abia la 03 la sută. Au 
scăzut și investițiile, și exportul, 
și serviciile. Au crescut însă ver
tiginos prețurile, și, desigur, deși 
nu chiar în aceeași proporție, șl 
veniturile. Dacă producția va 
descrește în continuare, vor pu
tea crește salariile mult și bine,’ 
în condițiile penuriei, prețurile 
vor sălta șl ele, mai mult. In
clusiv inflația și sărăcia. Așadar, 
pînă cînd vom resimți efectele 
„clauzei" și ale altor ajutoare, pî
nă vom beneficia de dividende, 
ar fi bine să ne aducem aminte 
că fără producție, fără muncă, 
toate vor fi o himera.

Școala de șoferi amatori GUI - la început de drum
Civilizația moderna a pnpus tot mai mult pre

zenta autoturismului, ca o necesitate în viața 
< i.>taț ■.inului, chiar dacii pînă nu de mult era 
considerată un lux.

în sprijinul și in întimpinarea celor ce doresc 
sa posede carnetiij auto, domnul Nicolae Gui 
din Petroșani a materializat o mai veche dorin
ța de-a sa; <r <?a de a avea propria sa școală de 
șoferi amatori. Visul, văzut cu ochii al domnu
lui Nicolae Gui se numește „Școala de șoferi a- 
matori Gui—.SRL". Prin generozitatea celor ofe
rite, precum și prin utilitatea profilului său de 
activitate, ne permitem să apreciem că aceasta 
se detașează net in peisajul întreprinzătorilor 
particulari, majoritatea dornici (țe cîștiguri mari 
,i < omod (dovada ‘iu zecile de baruri, gogo-

șerii, consignații). în peisajul acesta colorat, o 
asemenea inițiativă nu poate fi dccît salutară. 
Investiția domnului Gui, realizată după o con
cepție și prin muncă proprie, impresionează prin 
profesionalism și trădează calitățile unui mare 
gospodar.

Ridicata in timp record si cu forțe proprii, 
școala oferă viitorilor cursanți, în condiții deose
bit de avantajoase, un cadru adecvat, d°tat co
respunzător și toate șansele de reușită la exa
menul de obținere a carnetului de conducător 
auto.

Urăm pe această calc patronului și irt același 
timp directorului- scolii, domnului Nicolae Gui, 
mult succes în activitatea propusă și satisfacții 
pe măsura serviciilor oferite.

a
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ui consulta in ac. I •■.oii". Ma
nualul de pregătire tupiinzînd 
'4|<I <1 intri'liari fm mulate in ba
za Deoi,>|ului 3211. Taxa de în_ 
■> i ivi e este de numai 10 000 h-i,

fața de II Oll(l, ii! calc la școala 
pation.i a <!■■ stal. ,\i lele de jn 
criere ' iiil cele mee-.ar,. I.i ori- 

e.irc școală de șoferi mii.ilori. 
Roate urm,i cursurile ace lei școli 
mice pcr-oanii caic a împlinit 
viisia <ie 10 .ml, indiferent dacă
■ ne au nu autoturism pi'opi'ie'.a- 
cp.ison,da. djcBartt' .-~.i

i . **^*$*11#;

Iniepind cu data de I -' ptem- 
bi a- 19:H, porțile ace ,i. i .-,.< iii 
sini deschise pentru toți < ei care 
dorise să fie cursanți. Director ii 
Nicolae Gui, împreună < ti cei pa
lm instructori, Marius Hiră, Mic
ea Inclanz.m, Constantin Lun. 

gu și Pelin Ktirt, va stau la dis

poziție in iondit.de ili-viiu' mai 
ais.

Șansa dumneavoastră ca viitor) 
onducătoii mito sc numește 
Ș. oala de șoferi amatori Gui 
.SRL"!

Sorin OPREA

•ț • l

iondit.de
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SMRITUAl
ATENȚIE, REPERTORIUL'

crul ia un recital de versuri și 
muzică tot din lirica eminescia
nă. Nimio de zis. îl respectăm 
cu toată inima, ca 
Eminescu, pe Poetul 
onal — după cum îi 
cei ce se străduie 
mai bine cunoscut, 
lumină,

Aceste 
reuși să 
publicul

români, pe 
nostru nați- 
apreciem pe 
să-l facă și 
punîndu i in 

arta, inegalabila creație, 
două premiere însă vor 
umple sala, să readucă 
la teatru în Valea Jiu

lui ? Greu de spus.
noastre sînt un semna) de alar-

Rîndurile

Teatru
Ceva

In anii ’80, prigoana culturală 
la care eram supuși a adus mul
te necazuri teatrelor. Lucrări va
loroase, aparținînd dramaturgiei 
clasice și contemporane româ
nești și universale nu puteau fi 
jucate. Nu erau aprobate pc 
lista de repertoriu. în schimb se 
băgau pe gît „piese militante", 
nule sub aspect literar, dar sem
nate de autori cu „intrare" la 
CCES sau mai sus.

Am avut si noi aici, la Petro
șani, astfel de necazuri cu, să le 
zicem piese, ceva gen „Excursia" 
sau cine le mai știe. Cei puțin 
cînd era vorba de vreun autor 
străin. Vezi, săracul străin, fie 
cl Brecht, Shakespeare, Ibsen. 
Tolstoj sau Racine nu scriseseră 
nimic despre „omul nou",
acolo, despre eroul pozitiv și cel 
negativ, despre „conștiința 
luționara". în fine, a 
Ducă-se. Numai că repertoriul 
ista a contribuit și el la înde
părtarea publicului de teatru. Și 
cum, după decembrie 1989, pa
radoxal. am asistat nu ]a o re
voluție în cultura romanească, c1 
la o prăbușire d ci. lucrurile s-au 
complicat.

Ce se intimplă acum, ]a Pe
troșani. este, în mare parte, cu
noscut. A* lin tip nou director. 
Teatrul și.a «Limbat numele, 
s-a trecut, sperăm noi, ]a mun
că. Se lucrează intens la o pre
mieră absolută după Eminescu. 
„Alexandru L..pușncanul", spec
tacol cu importanță culturală pen
tru toată țara, nu numai pentru 
Vale. în paralel, a început lu-

rcvo. 
trecut.

mă. Repertoriul ! Ce genuri, ce 
piese de teatru, ce autori să fie 
incluși în repertoriu ? Ce dorește 
publicul larg să vizioneze ? Pu
nem aceste întrebări din dorința 
firească de a ajuta teatrul 
noua lui conducere. Există o re
lație directă între existența tea
trului la Petroșani și prezența 
Publicului în sală. public înseam
nă bilete vindute, încasări ce se 
transformă in bani pentru sala
riile slujitorilor Thalici — alîți 
cit mai sînt ei la Petroșani — 
bani pentru întreținerea clădirii, 
pentru decoruri, costume, curent 
electric și multe altele. Subvenția 
de la 
poate

buget este minimă 
dispare. în cont la

și ea 
BCR,

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I, Care este genul dramatic pe care

a)
b)
c)
d)
e) 
2

îndrăgiți ;

■ ii

i.

.1
I.

comedia
drama istorică 
piesa polițista 
tragedia antică 
drama psihologică
Numiți trei dramaturgi români ontcmporam pe

( arc este 
interpretarea

I. ( arc este
care v-.i plăcut .

ultimul spectacol de teatru pe care l-ați 
actorilor Teatrului din Petroșani 7

spectacolul jucat la Petroșani iii ultimii 
I mai mult și (|c cc 7

Ce actor (actriță) <le renunii național ați dori să 
ju< ind, iii < alit.de de invitat, într.un specia o| 
sâni 7

6. Sa 
titluri de 
doi i ,,l le

I

I

Orfeului Moldav
u b semnul

voni fj corect înțc- 
fi si mai utili Tca-

ce va da calitate

Teatrul mai are doar cîleva mii 
de lei. Nici măcar 10 ! Nici cit 
pe-o măsea. Proasta gospodărire 
a fondurilor de care se face vi
novat în primul rînd contabilul 
șef și unele persoane care s-au 
perindat în fotoliul directorial a 
dus la dezastru. Actorii au plecat 
spre zări mai calde, cei mai buni 
tehnicieni la fel, clădirea este în 
paragină, idem autobuzul. în 
treacăt spus — nu vrem aici și 
acum să insistăm — se impune 
o anchetă drastică asupra felului 
în care s-au gospodărit banii 
s-au închiriat unele spații 
< lădirca teatrului.

Revenim însă la repertoriu. I , 
este cel ce trebuie să aducă pu
blic. Și nu numai pentru o seară. 
Caragiale, Baranga, I. D. Sîrbu. 
Șorescu, Alecsandri și alți mari 
dramaturgi sînt nume de refe
rința pentru noi toți și vrem să 
le vizionăm opera și la Petro
șani. La l'cl. întreaga creație va
loroasă n dramaturgiei univer
sale. Repertoriul bun, competitiv, 
va atrage si actori, si regizori de 
marcă, ceea 
spectacolelor.

Sperăm că
Ieși. Pentru a
truluj I. D. Șirbu vă propunem 
un sondaj dc opinie. Completați 
.-radar, talonul de mă jos, și t1 i- 
miteți-1 în plic pe adresa redac
ției ziaruluj „Zori noi“, adresă 
pe care v-o reamintim : strada 
Nicolac Bălccscu, nr. 2, petroșani, 
cod 2675, mcnționînd pe plic 
„Pentru sondajul dc opinie". J.'.in;l septembrie, la București 

va li luna muzica \ or răsuna 
ia Ateneu] Român, la Operă, la 
sala „Radio", acordurile pline dc 
noblețe ale marii muzici. Vă vom 
ține 1;) curent ?u evenimentele 
muzicale, l’înă atunci vă oferim 
pentru albumul dumneavoastră o 
fotografie „în exclusivitate" : 
Sergiu ( clibidach'X inegalabilul 
sef dc orchestră român, doctor 
in științe matematici și în fizică, 
deopotrivă filosof și psiholog, 
■ lirijind. Ln simbol pentru stabi
lirea locului culturii româno în 
infaptuirca -orolei dc minuni a 
lumii"

S-au împlinit in 13 august, fio 
ani de Ia nașterea lui George 
Enescu, violonist, compozitor, di
rijor, pianist 
autoexilat în 
rui rămășițe 
rcască ironie 
tr.un cimitir 
Și jată că,

III

i| agie.i| i 7

caic
iimaliu \i i:x \xdki s( u

’.igniă realizată de

vizionai

Vedeți
monta] ld F’elro-

pi i'supunem ■ .1 sinle(i directorul leali ului. Sumil 
piese românești și din creați,i universală pi
erdeți jucate fa l'etiosani:

rugăm să Mr comunii ați profesia

iii < are lo< uiți

ii'.l.i , orașul din V <i 1, a Jiului

— și, <-v i-ntii.il, sexul.

Vă mulțumim pentru colaborare. Vom publica h/uitatele 
dajullii Intr-un număr viilor al ziarului.

Nemuritorii

și pedagog român, 
anul 1916, ale că- 
odihnesc — nefi- 
a soartei — în- 
parizian. 110 ani. 

după maj bin< de 
două decenii, se reia în acest an 
concursul de interpretare muzi
cală inclus în Festivalul 
ționa] „George Enescu". 
Festivalul, marele nostru 
inaugurat in 1957 Re 
Menuchin, celebrul violonist 
mcrican, elev a] Orfeului Moldav 
— își va recăpăta strălucirea și 
reintra in circuitul ciiltur d mon
dial.

condeiului

intorna- 
Aslfcl 

festival, 
Yelnidi 

a-

Gerhart Hauptmann
scama penii u activitatea vi 

multilaterală, excelenta in dom mu] 
dramatice" sta scris ca apreciere in r ..........,...
decernării lui Gerhart I) niptmann a premiului 
Nobel pentru literatura de către Vademi.i Re- 
s dă Slicd 'z.j, în anul 1912.

Gcrh.n t 11 niptmann,
na- ut in anul 1862, intr-un orășel (|m Siloz , 
Obcrsalzbrunn. A 1U d lecții 
IJrcsI ni,

bogată, 
ci e iț.ei 

motivația

dramaturg german, s i
i

de sculptura la 
apoi a studiat, filozofi,, și istoria artei 

lena. Ip 1883 srulptcaziî la Rom i, dopa care 
stu.li.i/a I., B.'csda veademia <|e , |;1 Ber
lin ia |eetn de arta diamaticâ

\lcas.i si cultnr,, d v., <|. i;?rm,n i si se le- 
dive .scrisului iiv-cpind cu 1885. Drama socială 
..înainte de răsăritul soarelui" 1887, î| va
face celebru înainte dc a împlini 30 de am 
Format la școala lui Zola, ibsen <,t Tolsloi, fier- 
hai t I fatiplm iun i alizcaza, dintru îm-i-put o 
i'Xpr sio literara ,i dramatică realis1 i, dovedind 
naturalețe in tot e-.u-.i (, s ric

lu ini'aza pe rind • „Siîi bato irc.i parii" — 1890 
Oameni singur,itiei ‘ 1391, „Țesătorii" - | 89?

German.a
.Seriilor prolific, \ a străbate, tipip (] ■ «as, j,..
■mi zbu, ium.it.i isloiie a lumii sfișiate Re con. 

Iliclo și dureri, dăruin lu-și întreaga forță de 
creație omului. \ < unoscul, de altfel, feînl de 
a gindi .și a trai al multor popoare 
■i uvind in -teni d., midojd,' ,n Italia, 
\ngli_a, I'j'anl i, Statele l mte. Cu- iți.-, 

Ir.'a/a toate curentele, de la n.i''iralism 
rom mtism și ,| . |;1 'imb.ilism la realism 
cl -isicism.

\ i- -u istorici literatul ii 
Htele „Bl.ln i d:‘ blb 'i " 1893,

'■het" 1898, „Primăv ira elina 
talul intiu Cluisios, Em.niuei 
„Atlantida" — 1912, „Șobolanii” 
-pasiunii" — 1'130, „Tetralogia
I9I0-I 117.

A fost disiins de trei cij 
zer. cu premiul Goatho, 
Qatts i ,,| Universităților I.Hlizi 

i Columbia Și Membru onoi ifie 
d" Vie Frumoase dm vicn.i

c iliitoi mii 
Grecia, 

1
1.1 
si

ilu»- 
n co
nce

un i y< ale,
„Căi aașui 11. ns 
— |908, ...Smin-

Quint" — 1910, 
1911. Cartea 

Alrn-ilur" —

intre

i premiu ;n i.
\ fost l)o<t >r Ifon.-ii-,

, O.xTor I, l’r.ii >
\ a Icma-i

V E ><
S i» I RI T U A L E

E R A r 11 J

alit.de
ntii.il
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Declarația canceia r u i u l 
federal despre 

unificarea germană 
și economia mondială

Taifunul a trecut. Se instaurează calinul

Unificarea germană a influențai 
pozitiv economia mondială. La 
a-eastă concluzie ajunge cel mai 
nou raport economic al OECD 
care a f°st prezentat in 25 iulie 
la Bonn. Dieter Menke. conducă
torul Centrului de publicații ți 
informații de la Bonn ai OECD, 
a subliniat in fața ziariștilor „e- 
factul d- locomotivă1* ai unificării 
pentrj străinătatea occidentală, 
intr-o perioadă de aplatizare a 
econom. ! mondiale.

Menke face referiri la rezulta
tul expertizei conform căreia, 
piuă acum, deficitul bugetar al 
Republicii Federale nu provoacă 
Ineiijorare Pentru viitor, exper- 
lii OECD recomandă totuși o 
ccnsolidirt a finanțelor statuia! 
»• acest scop, eeonomia In chel- 
tuirii trebuie, în orice caz, pre
ferată măririi impozitelor.

Raportul privește critic evoluția 
salariilor in Germania răsăritea
nă. Adaptarea rapidă a venituri
lor la nivelul occidenta] nu ar 
fi in acord cu productivitatea 
întreprinderilor. ln această pro. 
b'emâ, „sindicatelor puternice1* 
’e-ar sta adesea tn față mana
geri slabi, care în cea mai mare 
p.irtc ar proveni din economia 
dirijată ln această privință, ex- 
ji.rții c?r ca muncitorii est ger
mani «a fie mai bine calificați, 

•r calificarea mai slabă să fie 
luata In considerare la structu
ra» salariale. Tocmai pe plan 
administrativ și de management 
v- '. P v . ..■ de recuperare. In lo- 
C ’. programelor de stimulare 
p.-ifc >:i. ... experții OECD pro
pun o rbvenție profesională. 
pc-‘.e sub forma unui impozit 
r.'dus pe salariu. In domeniul 
privaU’arii fostelor întreprinderi 
d stat, raportul OECD cerc o 
a rierere, mai ales la Intreprin- 
’deruc mari. La nevoie, aicj ai 
tr.-hui luate fn considerare și clș- 

tigun mai mici la vlnzare. In 
același limp, raportul face re
feriri la dificultățile, Încă exis
tente, in investiții. Mai ales pri
oritatea restituirii despăgubirii 
pentru proprietatea expropiată 
stă în calea investițiilor în noile 
landuri. Aici trebuie privită cri
tic și noua lege a investițiilor 
care permite custodiei si comune
lor vînzarea întreprinderilor ex. 
propriate numai dacă în acest 
mod se asigură sau se înființează 
mai multe jocuri de muncă decît 
in cazul retrocedării. Printre alte 
probleme la construcția în noile 
îatduri federale, «xperiții con
sideră : cererea scăzută de pro
duse răsăritene, surparea comer- 
țv ut «st-european, capacități in 
suficiente d>» administrare și o 
slabă infrastructură In domeniul 
circulației și comunicațiilor. 0 r 
și jn „infrastructura umană** c - 
porții au găsit puncte slabe, as 
tei tn noile landuri federale ar 
lipsi oamenij care ar fi capabili 
și gata '•ă preia riscuri ca șl să 
dezvolte inițiativă privată și cre
ativitate. Pentru econoinia vest- 
germană, OECD prezice în acest 
an ° creștere a produsului social 
biut de numai 2,75 la sută față 
de 4,5 la sută In anul trecut, pro
ducția internă avlnd posibilitatea 
să crească In mod excepțional cu 
0,5 la sută. In anul viitor, însă, 
creșterea ambelor mărimi carac
teristice ale dezvoltă!lj conjunc
turii va fi de numai 2,25 la sută. 
Reducerea să fie _pînă la un anu- 
mit grad, opusul față de reduce
rea cererii cauzată de reunifi- 
cere*. susține OECD. In afară 
de aceasta, efectele măririlor hn. 
p<7tclor pentru finanțarea mari- 
|jr cheltuieli publice ar deveni 
vi’ 1 ,!»

I'IIESS REEEASI

(Urmare din pag. 1)

cipat la o coOfcrrință de presă în 
care a expus pe larg aspectele 
legate de lovitura de stat și a 
răspuns întrebărilor puse de zia
riști. i

Referindu-se la vinovăția pre
ședintelui Sovietului Suprem, A- 
natoli Lukranov, tot mai mult a- 
cuzat că ar fi ideologul acestei 
lovituri de stat, președintele Gor- 
baciov a afirmat ca a avut o în. 
delungată discuție cu acesta și 
în momentul de față se cunoaș
te exact care îi este poziția, dar 
pe viitor va trebui ca în funcți
ile importante de stat să fie 
promovați oameni care sînt ata
șați reformelor ce se întreprind 
In URSS, cu alte cuvinte zilele lui 
Lukianov sint numărate, mai 
ales că președinții unor republici 
unionale au cei ut deferirea a- 
cestvia justiției fiind acuzat de 
colaborare cu puciștii ți de or
ganizator al puciului.

Profitînd de situația creată ce 
urmare a loviturii de stat Leto- 
nia și Estonia și-au declarat in
dependența șl suveranitatea, iar 
în Lituania șl Letonia prin acte 
legislative ale parlamentelor 
celor două țări, partidul comunist 
a fost scos în afara legii, inter- 
zicîndu-i-se dreptul de a func
ționa pe teritoriul celor două re
publici Băltire

VIUL0 FILM
SLMBAlA. 24 august 1991

—orele n și 17; CĂPITANUL, 
AMERICA: acțiune cu Matl Sa- 
linger, Ronny Gox.

— ora 18,30; eRIK VIKINGUL; 
eomedie S.F. cg Tim Robbins, 
Mickey Rooney.

— ora 20,00; MATA HARî; ac
țiune. sexy cu Sylvia Kristel.

DUMINICA, 25 august 1991

— orele 11 ,i 17: OCHI OBLIC, 
FII ATENTI; comedie, karate cu 
„Maestrul bețiv".

— ora 18,30: CEI CARE MERG 
1N IAD; acțiune, comando cu 
Jack Palance.

— ora 29.00: ALTE 48 ORE; 
comedie cu Eddie Murphyi Nick 
Nol’c.

O situație asemănătoare exis
tă și în Republica Moldova. Pre
ședintele Mircea Ion Snegur a 
emis un decret prin care se e- 
limină structurile de partid din 
administrația de stat, iar bunuri
le și fondurile partidului comu
nist au fost confiscate pe teri
toriul Moldovei. Deocamdată reac
ția PGUS nu este cunoscută, dar 
potrivit normelor democrației, mă
surile stabilite In legătură eu 
soarta partidului comunist sînt 
antidemocratice și nu se știe da
că ele vor fi validate de preșe
dintele Gorbaciov, care după 
cum se știe dețin0 și funcția de 
secretar generai al PCUS. Potri
vit declarațiilor făcute de pre
ședintele Gorbaciov, la întilnirca 
de ieri a sa cu președinții celor 
15 republici unionale, convocați 
la Moscova, se va lua în discu
ție din nou tratatul unional, co 
trebuia să fie semnat ne data de 
20 august, însă potrivit păreri
lor observatorilor politici, tra
tatul va suferi modificări esen
țiale, față de forma dinainte.

Cele trei țări Baltice, Lituania, 
Letonia și Estonia au reiterat ce
rerea lor către Moscova de a li 
se recunoaște independența, însă 
președintele Gorbaciov nu s-a 
pronunțat încă. Nici președinte
le american, George Bush nu a 

MICA P U B LIC I T A TE
ViNZARi

V1ND CEC Dacia 1 300, 1986, Vulcan, strada V. Alecsandri. 
nr. 2, bloc 62, sc. II, ap. 31. (2439).

VINO semicursieră. Telefon 42858, pînă la ora 20. (2440).
VÎND Mcrcedes 240 Diesel, anul 1975. Deva, telefon 956/ 

24979. (2446).
V1ND Ford Taunus. Informații la telefon 41310. în’re orele 

11—17 și 20—23. (24-15).
ViND telecolor. Lupeni 60187, după ora 17. (2459).
VlND garaj zidit, în spatele cantinei Petrila Petrila, strada 

Al Sahia, 3/38. (2452).
VÎND Oltcit Club, 20*000 km. Relații, telefon 45201. (2461).

ViND înscrieri autoturism Dacia, anii 1987 $i 1990. Petroșani, 
strada Cloșca, bl. 1/18. (2150).

SCHIMBI Iii I O( UIN'J'A

SCHIMB garsonieră, strada Intrarea Eroilor 1/21 cu aparta
ment două caincic, exclus Aeroport. (2111).

SCHIMB garsonieră confort I, Petrila, T. Viadimirescu 86/36 
cu apartament două camere, Petrila, telefon 551 17. (2438)

fost mai receptiv la cererea ce
lor trei țări ca Washingtonul tă 
le recunoască independența, 
Bush, declarînd că a discutat a- 
ceastă problemă cu Gorbaciov ș| 
că părerea Moscovei este favo
rabilă în principiu ,dar este ne
voie de mal multă prudență șl 
de trecere a unei perioade de 
timp, în care să se cîntărească 
exact recurgerea la un astfel de 
act Acestea au fost evenimente
le ce au reținut atenția zilei de 
joi și de vineri, evenimente care 
definesc fără putere de tăgadă 
Intrarea în cursul normal a în 
tregii vieți politice și sociale din 
URSS, normalitate care determi
nă pentru întreaga lume un 
motiv de destindere ți de stabi
litate. Mai consemnăm doar faptu] 
că- președintele și guvernul Ro
mâniei au primit mesaje de mul
țumire față de poziția fără e- 
chivoc, exprimată în legătură cu 
evenimentele din URSS, din par. 
tea lui Boris Elțîn, din partea 
primului ministru japonez, din 
partea președintelui Franței, pre
cum și din partea administra
ției americane, care așa cum s-a 
anunțat a confirmat ridicarea a- 
mendamentului Jackson—Vannik. 
pentru România, ceea ce înseam
nă un important pas spre acor
darea clauzei națiunii celei mai 
favorizate pentru țara noastră.

DIV ERSL

»
I ECIOARA

(2J augilst - 21 I murit)

După o sperietură zdravănă, 
urmează alt» scuturături d- mai 
mică intensitate, apoi o liniște 
relativă

«Al.A.N|A
<22 septembrie — 21 octombrie)

Influența planetei Vcnus Intre 
ce pragul normal, ceea ce deter 
mină o preocupare excesivă pen
tru eleganță.
w

SCORPION
(22 orUnnbrie — 21 noiembrie)

IKși obicrtlvu] Hnal râmine 
neschimbat, este de preferat o 
cate o o)i*ă

SAGI TA TOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

D,rijîndu-vă după Intuiție, a-

veț; toate șansele să va păstrați 
buna dispoziție în tot cursul zi
lei.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Dispuneți de un potențial e 
nergelic suficient, pentru a da 
peste cap planuri îndelung gin- 
dite și minuțios fabricate.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Vă frăminlă excesiv si Inutil 
grija de a nu scăpa vreun amă
nunt. Astfel, vor rămînc în aer 
probleme esențiale.

f’LȘ'l I
tl'J februarie — ?o ni iul ie)

Nu vă lipsește inspirația, dur, 
din păcate, forțele de care dis
puneți nu permit punere,-) In o 
peră a ideilor dv elevat».

ULRBLC
(21 martie — 20 aprilie)

Preocupările de timp liber sînt 
bine aspectate. l,a serviciu, evi
tați o implicare prea pronunțată.

TAUR
(2| aprilie — 21 mai)

Neîncrederea dv. Instinctivă vă 
aduce reale servicii. Afacerea în 
care v-aț| lansat cerc prudență 
și luciditate

GEMEM
(22 mal — 21 iunie)

Comportare contradictorie, os. 
cilantă, apreciată ca originalita
te. In coreul dv. rfo prieteni.

R.\O
(22 iunie — ?2 iulie)

Influența lunii vă face iii- 
t-nbil(ft) si agitnt(ă).

LEU
(2 1 iulit — 22 august)

V| sc oferă ocazia să practicați 
sportm preferat, într-un cadru n- 
decvat, cu un grup de prieteni. 
Satisfacția tuturor va fi deosebită.

A-SFAZl, lotbalistul Căoabă Aristică, de la echipa Jiul, far o 
Importantul pus al căsătoriei, prilej cu care și noi, ii adre
săm felicitări. „Casă de piatră" și copii frumoși.

SOC1ETATE/A COMERCIALA PORT ASE — COMEX SRL cum 
pără sau închiriază : terenuri, imobile, apartamente sau garsonie 
re. Relații, la sediul firmei, strada Avram Iancu, nr. 12 sau te 
leton 45201, fax 45302. (2163).

SOCIETATEA COMERCIALA PORTASE — COMEX SRL an
gajează direct sau prin transfer secretară-dactilografă ți lucrător 
comercial. Relații Ia sediul firmei sau telefon 45201. (2463).

EXECUTĂM monumente funerare de orice complexitate ar- 
tiatică. Vulcan, strada Crividia, nr. 47. (2458).

PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu pC numele Azatnlirei Diniela. 
eliberată dp RAH Pe’roșanl. O dedai nulă. (2458).

DECES

SÎNTEM alături dc doctorul Măslin Eugen în greaua încer
care prilejuită dc trecerea în neființă □ tatălui său. Familia Ito- 
tnițan Glieorghe, București. (24'1).

< ODIl MOR A RE

S-A ÎMPLINII’ un an de lacrimi și suspine pentru el cure 
n plecat prematur dintre noi, dragul nostru drag

Ing. RADU 6ULAREA
Pururi neștearsâ va fi amintirea sa. Familia. (2444).

RcdacUa >1 admloi.lio|t» . Petroșani. str. N. Oâlccsru, nr. 2 releionn» — secretariat 1 41602, secții 1 41603. 42104 
flpnriil : Tipografia rcfroșanL sti N. Bălcescu. nr. 2. Tel 4136".


