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Escalada prețurilor continuă
Numai părinte să nu fii! Și 

dacă mai a vreo trei copii de 
virstâ școlară, „te i văzut Dum

nezeu". Fină mai ieri un ghiozdan 
costa circa 160 de lei. Acum costă 
peste 500! Dacă vrei să cumperi 
din vreun magazin al Văii Jiu
lui un caiet de matematică, poți 
să cauți mult și bine. Tot nu 
găsești. Prețul a urcat mai ceva 
ca vrejuț de fasole din basmul 
cu Jack, In vreme c<« marfă tot 
nu-i. Vlnzătorii răspund nonșa
lant, așa cum ni s-a răspuns nouă 
ia Petroșani și Petrila. „Așteptăm, 
tnâi reveniț’.". Asta cînd catadic
sesc să o facă. Mă rog! Nu se 
găsesc nici caiete tip I și II pen
tru școlarii mici, nici blocuri 

perutru desen și multe altele. 
După cum nu se găsesc nici ri- 
glete și nici alte atitea lucruri 
cerute de cadrele didactice dar 
pe care părinții nu lc pot cum
păra oă n-au de unde. Dincolo 
de aprovizionarea defectuoasă, 
prețurile au ajuns „astronomice". 
Costul totaj al rechizitelor nece

sare unui elev in clasa I, rtimaC 
pentru începutul anului școlar, 
este de aproape “00 d» lei. Fără 
ghiozdan! Nu mai vorbim de 
uniforme școlare, de hăinuțe, de 
încălțăminte. Unde o fk protec. 
ția aia socială trîmbi^ajă în a- 
tîtea declarații de presa, nu știm. 
Cert este că părinții se află acum, 
In pragul toamnei, complet de
zorientați după ce au scăpat ca 
prin minune de povara finan
ciară a vacanței liberalizate (ne 
este vie In memorie cifra cheltu
ielilor făcute volens-nolens, în 
concediul de odihnă din acest an). 
Este destul de simplu să ne gin. 
clim ce simte un părinte care arc 
doi-trei copii de vîrstă școlară 
sau unul-doi în facultate și care 
este obligat să cumpere cele ne
cesare fiecăruia din ei cheltuind 
Intr-o lună leafa cîștigată in 
patru. De unde? Cum să facă 
față omul de rlnd? Indexarea 
salariilor, atita cît se face, a 
intrat în vigoare de la 1 septem
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brie, deci on.ui va primi o leafă 
ceva mai mare de.abia la lichi- I 
darea din luna octombrie. Pe cîtă B 
vreme școala începe la J5 sep- I 
tembrie, iar prețurile au luat-o S 
razna încă de vreo două luni și B 
mai bine. „Curat economie de o 
piață", vorba lu’ nenea lancu. ■ 
Protecție socială reală? lîaida ■ 
de, cine credel g

Ilorațiu Al FX WDRDSCII "

*
începutul

Nu este neapărată nevoie să 
ai o vîrstă malus..remică pentru 
a-ți aminti ce exagerări inepte 
erau acum vreo 30—35 de anf, 
vremuri ce sînt acum istorie. Pe 
atunci copiii și tinerii n-auziseră 
de „Doina" lui Mihai Errunescu, 
de poeziile și filosolia lui Lucian 
Blaga (pe care subtilul critic li
terar Vladimir Streinu il numea, 
inspirat, lirosof), de Octavian 
Goga, de atitea și atîtea perso. 
nalități care au creat în tara 
noastră. Dar, pentru că era pro
hibită literatura noastră, etiche
tată ca reacționară, știam litera
tura rusă de serie, nu pe marii 
cri’lori ruși, tipărită in tiraje 

„de masă". Era perioada prolet
cultistă, cînd orașe și străzi se 
itumeau Stalin, iar ceva mai lîr- 
ziu, altele, au fost botezate Gh. 
Gh Dej, dr. Petru Groz.i etc. 
Ne-am revenit greu și cu chin 
din acele timpuri de coșmar peste 
care s-a așezat praful istoriei. 
Ne-am videcat, oare, de acea 
boală?

De la începutul anului trecut 
după revoluție, începea o perioadă 
de iconoclastie, unică în lume, 
prezentă doar în Uniunea Sovie
tică unde, urmînd pilda noastră, 
celovecii sătui și ei, ca și noi, de 
binefacerile comuniste, au dărî- 
mat imensele statul ale lui Le- 
nin, aflate pretutindeni în marile 
orașe în piețe vaste. Acum cir. 
culă ideea insistentă că neapărat 
trebuie demolată statuia lui Groza 
din Deva. Ceea ce nu e nici o 
greutate. însă e timpul să ne 
întrebăm: ce monumente vom 
pune în orașele noastre, cine și 
cînd le vor realiza?

Un distins domn, care cu cîțiva 
ani în urmă ajunsese într-o ex
cursie tocmai prin Spania, îmi 
povestea ce impresie puternică 
t-au făcut orașele spaniole, pline 
cu statui și monumente. Tot des
pre acea țară citeam de curînd, 
afirmlndu-se că spaniolii păs. 
trează grupurile statuare ale lui 
Franco ș] ale altor f:guri întu-

sfârșitului
necatc ui istoria țarii ibfricc. ău 
semnificația unui perpi !uu me
mento, nu trebuie se mai re- 
xiriâ Ia acele timpuri p-- care le 
simbolizează.

Și noi avem același tempera
ment cu spaniolii, doar sînb m 
c’n ginta latinii. D.frîmnrea ace. 
lor statui — lipsite de valoare 
artistică, de altfel — are semni
ficația unei despărțiri definitive 
d« un trecut oe vrem să-l uităm.

Insă acest trecut este amenin
țător deoarece el se află inlaun- 
trul nostru, nu in afară. Cinci 
in arena politică apare un par
tid ce flutură în mod electoral 
idei vechi, speculind a-’* it’ă con. 
iunctură — în care reforma eco
nomică, tranziția la economia de 
piață au făcut pași mai mari, in 
unele domenii, “mai mici în al
tele —, naționalizarea. lo: de 
muncă sigur și stabil pentru 
toată lumea etc., ne dăm seama 
că am șters doar simboluri ale 
comunismului, nu comunismul în
suși care îți face apariția deloc 
timid și promițînd marea cu sa
rea.

Cînd primul ministru, domnul 
Petre ltoman, vorbește, cu încrin- 
cenare, in Guvern despre co. 

rupție și trafic de influență, de 
furt și milă, este clar ca bună 
ziua că e un fenomen social, 
nu cazuri izolate de incorectitu
dine a funcționarilor publici, clin 
moment ce au trebu t destituiți 
cîteva sute. E începutul sfîrșitu- 
lui, oare? Ne dăm seama acum 
că odată cu demolarea specta
culară a diverselor statui, s-a 
demolat însuși bunul simț în 
a-ți face datoria (folosesc acest 
termen, tocit e adevărat, in sen. 
sul atribuit de Kant) și a se 
pune umărul pentru a Ieși din 
acest marasm, în care nu acțio
nează decît formal, din vîrful 
buzelor, principiile democrației, 
dar de fapt ale libertăț i de a 
face ce Și cum vrea fiecare ins.

Tibcriii SPAT \RU

Cursuri de limba germană
Forumul democrat german, prin filiala sa din Petroșani, or

ganizează cursuri de învățare a limbii germane. Cursurile sini 
deschise pentru începători și avansați.

Astfel de cursuri pot fi urmate în localitățile Vulcan, Inceplnd 
cu data de 14 sptembrie a.c.» ora 9, la Liceul industrial și la Lu- 
peni, de la aceeași dată șl oră, In clădirea de pe strada Liliacului, 
nr. 2, camera 58. La 
brie, de la ora 10, la

Petroșani, cursurile vor începe Ia 5 octom. 
sediul filialei Forumului, strada Republicii

90, camera II.
Cursurile pot fi frecventate nu nurnal de etnicii germani, 

membri ai Forumului, ci și de alți cetățeni, indiferent de vîrstă. 
are doresc să cunoască și să învețe limba germană.

Informații suplimentare se primesc zilnic la sediu) Filialei 
din Petroșani a F.D.G.R. (V.S.).

In sfîrșit! Măsuri ale Guvernului

Natura nu iartă
De .pro frumusețea Cheilor Jiețului, flora și fauna zonei, apro

piere! ei față de om s-a scris, s-a vorbit șt se pomenește în fie
care zi. Și cînd natura se dezlănțuie sau intervine în viața viețui
toarelor, o mare durere se naște In inima iubitorilor de frumos, 
de drumeții și de viață.

După mal multe valuri de creștere a apelor Jiețului, sute de 
puieți de păstrăvi au fost aruncați din matcă în afară, prin bălți 
ori alte ochiuri de apă, fiind predispuși spre sucombare. Oameni 
ai locului au încercat ți au reușit să readucă la viață specia, dar 
' O destule victime In rîndul peștilor.

Și dacă natura nu iartă, omul, prin puterile sale organiza- 
lorica, .n putea interveni și canaliza albia pentru a feri de rău 
viața peștilor și a asigura perpetuarea pe acest fir dr- apfl a roca 
c- u ilur i i ere it, și natura, uneori nu iartă.

După circa o lună de reparații 
la instalații de apă caldă ți rece, 
de zugrăveli, vopsitorii, urmate 
de ultimele dotări pentru o uni
tate care se respectă, motelul 
„Gambrinus" și-a reluat activita. 
tea.

Unitatea intru astfel în circuitul 
turistic șl comercial al munici
piului întregind spațiile de ca
zare șl confort Intr-un cadru na
tural deosebit de ambiant, cu o 
servire șl ospitalitate proprie 
turismului Văii Jiului. (DN.)

„Refuz să fiu, categoric, primul ministru al unt i țări, in eaiv 
s-a instaurat corupția și specula", a spus dl. Petre Roman, in șe
dința guvernului din data de 4 septembrie a c., anunțlnd public 
destituirea din funcții a unui număr de 237 persoane de la ni
velele locale ale prefecturilor și primăriilor, care au încălcat le
gea, devenind patroni, sau fiind asociați ai diferitelor firme par
ticulare, Incurajînd contrabanda și corupția.

Economia de piață nu înseamnă nici corupție, nici specula, 
nici încurajarea unor activități facilitate de hnputerniciții statu
lui a căror menire a fost și este cu totul al*.i. în consecința, se 
interzice tuturor funcționarilor publici să presteze alte activități 
decît cele prevăzute de statutul In baza cărora funcționează, In- 
tronlndu-se astfel regula legii democrației și nu a haosului. Intra
rea gărzii financiare în acțiune, a organelor de poliție, jandar
meriei și a administrației de stat, sînt tot atiLea motive de a res
pecta legalitatea și ordinea de di\pt, a mai -pu dl. Petre Roman.
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Eminescu, istoria și prezentul
„De aceea, frați de cruce să ne 

prindem, să-nțelegcm/Cum că u- 
nul dintr-ai noștri nu se poate 
să alegem/....Și, legați fiind cu 
toții, cei de sus și cei de jos/Să 
alegem singur rege în Moldova, 
pe llristos/Nu pe altul. La-nălța- 
rca-i să s.amestec străinii? Ci cu 
toții direptatca rinduiți să o îm- 
partă/Noi să punem tot ia cale 
fără vorbă, fără ceartă/Nici cu 
toții împreună și nici unul din- 
trei noi/Sâ nu dea-ndărăt ’naintea 
dușmanului în război/Nici cu 
toții împreună și nici unul din 
cili sînt/Să nu poală da din țară 
vreun petic de pămînt".

Jurămîntul cutremurător al 
urmașilor lui Ștefan cel Mare, 
așa cum apare cl in poemul dra
matic „Alexandru Lăpușncanu" 
pe care în curînd il vom vedea 
jucat la Petroșani în premieră 
absolută, pe scena Teatrului dra
matic „Ion D. Sirbu" se constituia 
ca argumentul cel mai puternic 
pentru introducerea în repertoriu 
a acestei capodopere. Sentimen
tul istorici străbate întregul text 
eminescian. O istorie ale cărei 
învățăminte sînt mai actuale de 
zilele noastre ca orieînd. Do ace
ea. In pofida dificultăților de 
montare pe care le ridică spei ta
cului se anunță ca un succes. Este 
•le apreciat remarcabilul efort al 
oamenilor de teatru de la Petro
șani de a restitui culturii națio
nale această inegalabilă pagină 
de simțire românească din crea
ția Poetului nostru național. Pină

Artă plastică

Ha ța, omul, 
sculptura

D< pr<- ilptorul I.adi-Jau 
Schmidt 'iin I’itiila , au scris 
zeci de articole în pri a ultime
lor don:., ni decenii. I.adislau 
Schmidt, .ut .tul, este f.uă îndo
ială Una dintre personalitățile 
pnti-rnii >•. <ai" știu -..i lase în 
urma lor, pr< iotindi.ni unde pașii 
i-au purtat, .imnul frnmo;nlui. 
Piatra, rm'aiul, lemnul devin 
fi nmoa '■ . > apât.i viața. Cuvint'de 
cele mai potrivite pentru a <a
rai 1 . iz.i intri aga op., i â a .alp
torului La li .1 m Schmidt ini :
forji, tinereț.', fruniil ițe. Cele
mai r ’ i?tc • r. ații ale lui 1 arlis-
l.iii A.- hm: !• i"‘ 1 'i <. furi! ■
ni f;i‘j .iii bl 1 :■■■ • riiioi Lil pe ‘i i-
b -j.n. bai D. ->)i lai, b.i 'ih . IuTiii i

ai ingvi C,i a m< nio-i.'il.î
.‘-iubii’' '.IA. I'l'i bl, h i.iîA m

li : ili 1 !'• i ■ ll 11' i1ll r< ;r
linii idram r a > I • • ..

PUZZLE DISCO ROCK
1 I 1 IA/' XI' 1. W'ind Of C'liitn'ie — Scorpion •; 2. bu<rijn.- 

- Cllrnm'i : 2. 1,'liOlim rg Ihnrl Rod Sli u iirl ; llecaus/ I 
i .<> You -- :,c i • ■ / on,. A/or- Trg Timmg T. ; 5. Uimii

Mfigna Carta

A Ja/i, lai i i ubiiCi d< „Ș- N
inform.ii n ”, fa' HI topic,it T1 -
■r'idi? in ni! im.i ipi.uriîna, ■ Ic. 1

1 1f:-r • l.l tn abă: PETRU RIT.
i'ALH'l \ — Uri< ani: Te a tept
și CU al’.- ■ i i .oi i, di oi ,un data
> a .pun 111 rlorit: fenomenul Mc-
talii'a o-'- prea va .1 pentru a 
putea fi dezbătut in cîteva rin- 
dnii. Totui, telegrafic: s-m înfi
ințat arum zi' e ani, din inițiati
va lui Lars Ulrich, la c irc vor 
.idcia Jani< s Jfatficld, I.loyd
Gi .m I, apoi bi’ari'tul Davc 

la premieră mai sînt cîtcva zile. 
Dezvăluim numele realizatorilor 
spectacolului. In rolul titular, Mi- 
hai Clita. Alături de domnia sa, 
pe scenă, în ordinea importan
ței personajelor, I.erida Buchholt- 
zer sau Daniela Saulcac, Rosma- 
rin Dclica, Alexandru Codrcanu,

Premieră la 
Teatrul dramatic

-I

Florin Plaur, Mircca Zabalon, 
Francisca Chorobea, Miliai Cris- 
tea. Regia spectacolului este sem
nată de Dumitru Velea, căruia îi 
revine și meritul de a fi selectat 
un text curat, cit mai aproape de 
intenția „Luceafărului". Emines
cu a lăsat mai multe variante de 
text. Scenografia aparține Elenei 
Buzdugan.

Publicul petroșcncan a rămas 
desigur surprins cînd a văzut în
să pe clădirea Teatrului afișat 
acest spectacol cu un alt titlu : 
„.Tesus Christos — Rex Molda- 
viae". De aceea am cerut cuve
nita explicație principalului rea
lizator al spectacolului, domnul 
Dumitru Velea. „Titlul a fost in
spirat din jurămîntul boierilor. 
(Textul l-am citat și noi, la în
ceputul acestui articol). Este cu
noscut faptul că, după stingerea

Mu laui! i b.ri .lul Roii McGov- 
nev. Din 198.3 v.i rinta eu Metal- 
liia și bateristul Cliff ISin’on. 
Primul album. în 1983 (< u un nou 
chitarist Kiik llimmrtt, in lo- 
■ ui lui Dave Mir.taine), ultimul 
in 1991. IRINA B. — Vulcan: Nu 
■lut de acoi d < u < i iti< .i ta vis-a.vis 
le .stagnarea" topului. De pildă, 

„Wind Of Ciunge" se află în to
pul de la Bi avo" 'le 17 săptă- 
mînl, iar prin anii ’70, „Bridge 
Ovcr Troubh.d Water" a duetului 
Simen And G.irfimkcl p«'te 200 

spiței Mușatimlor, boierii cei 
mari ai Moldovei au hotărît și 
întărit prin jurămînt să nu exis
te alt rege, alt suveran în Moldo
va decît Isus Christos, iar ei să 
se perinde la conducerea trebu
rilor țării, ca un fel fle pîrcălabi. 
Fără a exista succesiune pe prin
cipiul ereditar. Aceste toate sînt 
atestate și de Nicolac Iorga pe 
baza izvoarelor istorice ce s-au 
păstrat și, se pare, au fost cunos
cute de Eminescu. A existat și o 
monedă bătută pe care apare ste
ma Moldovei și inscripția „Jcsus 
Christos — Rex Moldaviae". ce
ea ce, de asemenea, a fost cunos
cut de Eminescu. De altfel în
treaga desfășurare dramatică a 
poemului arc loc în fața altaru
lui mănăstirii I'utna. Iată expli
cația titlului pe care l-am dat 
spectacolului".

Nu ne rămînc decît să așteptăm 
ca luminile rampei să se aprindă 
vestind începutul primului spec
tacol montat Ia Petroșani după 
reorganizarea teatrului.

Pină una-alta, lecturînd distri
buția, constatam că adevărații oa
meni de teatru au revenit în in
stituția pe care au slujit-o dece
nii întregi. S-au strîns astfel u- 
măr lîngă umăr, pentru a repune 
arta dramatică și la Petroșani pe 
locul ce i se cuvine de drept. A- 
ceasta în așteptarea tinerilor ce 
vor veni de-abia peste cîțiva ani, 
tind academiile de teatru vor 
reuși să umple golurile din co
lectivele aitistice

d.. s ipiamiiii 1 In alta ordine dc 
idei, Dcpeehe Mode din orașul 
engh x B.r.ilton, au cam intrat 
mii in con de umbra. David 
Graham (28 ani), Martin Gore 
(29 ani), Alun V lider (31 ani), 
Andy Fleicilor (28 ani) s.au izo
lat temporar, sporind intr-o nouă 
revenire. Primul lor album S-a 
numit „Spcak And Speli", dar 
de atunci și-au .schimbat mereu 
temele, sonoritățile și chiar ma
niera interpretativă. Ele s-au pre
zentat insă fluent, fiecare piesă 
avind o anume culoare melodică, 
în acest sens d< o valoare in- 
conteslabilă fiind „Enjoy The 
Silcene" sau „Person d Jc sus" din 
ultimul ulbum „Violator". Există 
la ora aci oală și niște probleme 
financiare, dar Dcpeehe Mode

I modă

Nemuritorii condeiului
1913 - Rabindranath f ag ore, India

A fost supranumit „Sufletul Bengalului" și „Profetul Indici 
moderne". S-a născut undeva, intr-un cartier de la periferia Cal- 
cuttei, în mai 1861. Adică acum 130 de ani. A fost cel de-al 13-lea 
copil al unei familii de cărturari, descendent dintr-o veche familie 
de brahmani. La numai 17 ani, tînărul poet Rabindranath pleacă 
la studii în Anglia. Revine în patrie după cîțiva ani și se consacră 
literaturii, scriind versuri și poeme dramatice. Din fiecare nouă 
poemă răzbate același crez suprem : .Bucuria de a atinge Infini
tul în sinul Finitului". Desfășoară, în paralel cu creația poetică, o 
amplă activitate în slujba emancipării culturale a țării sale. Va 
susține în marile centre culturale ale lumii conferințe despre 
India și universul spiritual al poporului său, va înființa o școală 
la Bolpur, iar la vîrsta de 68 de ani va începe să picteze. Tablou
rile sale au fost expuse la Moscova, Berlin, Birmingham, Paris, 
New York.

In 1913 i se decernează Premiul Nobel, juriul motivînd decizia 
astfel: „în temeiul versurilor sale profund sensibile, proaspete și 
frumoase, prin care, cu un meșteșug desăvîrșit, a izbutit să facă 
din gîndirea sa poetică, rostită în propriile-i cuvinte englezești, o 
parte integrantă a culturii occidentale".

In 1915 a fost înnobilat. S-a stins din viață în august 1941, 
lăsînd în urmă peste 50 de volume de versuri, mai bine de 30 de 
piese de teatru, zeci de romane, eseuri și peste 100 de povestiri. 
Dintre acestea amintim : Gitanjali — (1912), The Gardner — (1913), 
Thc Crescent Moon — (1913), — poeme în proză, Chitra (1913), The 
I’ost-Office (1914), Sacrifice and Other Plays (1917), The Cycle o£ 
Spring (1917) — teatru, Mashi and Other Storics (1918), Broken 
Ties (1925) — povestiri, The Wrcck (1921), Gora (1924) — romane, 
Sadhana (1914) — eseuri, Pcrsonality (1919) — conferințe ținute în 
America ș.a.

The Gardner (Grădinarul) — 
Cîntul XXXVI

„Frumoasa mea, vrei să-mi în
cingi grumazul cu o cunună de 
flori proaspete ?

Află însă, că singura cunună 
împletită vreodată de mine este 
pentru cei mulți, pentru cei ce 
se arată privirii într-o străfulge
rare sau viețuiesc în țări încă 
nccxplorate, ori în cîntcccle poc. 
ți lor.

E prea tîrzin ca să nii ceri ini
ma în schimbul inimii tale.

z\ fost o vreme < înd viața mea

Invățămîiit de artă
După cîțiva ani buni în care, mutată forțat la Deva, pcnlru 

ta așa croia una, zisă Woody, Școala populară de artă se reface 
la Petroșani. Seaca astfel încă „o vacă de muls" pentru „Județ". 
Se știe că fondurile rezultate din taxele plătite de cursanți intrau 
in bugetul „ctiltiirnicilor județeni", nu contribuiau în nici o formă 
la ușurarea poverii financiare a culturii din Valea Jiului, cum ar 
fi fost normal. Gata. A „înțărcat bălaia". Școala de artă cum se 
numește acum, va primi spațiu în sediul teatrului. Se înființează, 
înccpînd din acest an școlar, patru clase: muzică — instrumente 
de sufiat, pian, acordeon, chitara — și actorie. Instructori: profe
sori dc .specialitate.

Paginii realizată dc
Horațiu zi/./.'X.1Xl’RESt V

trecătoare I SORINA Ș'l EF/\- 
NESCU — Petroșani : 1) Primul 
album al grupului Ten Yi ars Af- 
ter s-a numit „Ten Y ears After" 
și a apărut în 1967, : ub egida 
casei de discuri Picam. 2) Daniel 
lordachioaie s-a născut la 9 iulie 
1968 la Pitești, la 14 ani chitind 
cu grupul Gramophon din Paș
cani. 3) Compact din Bucuri ști 
care au < iritat liors-i oncur la 
Mamaia '91 se compune din Tco 
Pctcr — bas (născut la 11 apri
lie 1951), Adrian Ordean (10 
martie 19.55), Aurel I.eluț" Va- 
sili seu — tobe (22 decembrie 
195 >), Vlady Cncjevici — clape 
(13 decembrie 1962) și Leonard 
Iorga — voce (2 dcccmlnic 196J).

• k. G'' im Tl'ȚU 

era ca un mugur, încliizînd în el 
întreaga-i mireasmă.

Acum această mireasmă se ri
sipește pînă hăt, departe.

Cine cunoaște vraja care-ar 
putea să o strîngă și s.o închidă 
la loc ?

Inima nu-mi mai aparține, 
de-aceca n-o pot dărui unei sin
gure ființe: ea e dăruită celor 
mulți",

llabindranath TAGORE

Cintecul adincului
1091

O știre de larg interes pentru 
posibilii concurcnți din Valea 
Jiului în concursul de interpretăm 
re a muzicii ușoare dotat cu tro
feul „Cintecul adincului" care 
vti avea loc la Petroșani, sub c- 
gida Casei de cultură, în primele 
zile ale lunii octombrie. La în
scriere, concurenții vor prezenta 
banda dc magnetofon cu negați, 
vele celor două piese pe care 10 
vor interpreta în concurs. Reper
toriul este la libera alegere a con
curentului, puțind fi incluse pie
se românești, străine, sau lucrări 
originale. Cum grupul „Acustic" 
a revenit In Vale după turneul 
întreprins pe Litoral în această 
vară, concurenții caro nu au altă 
soluție pcnlru asigurarea negati
velor, pot apela la serviciile lur 
Gco Popa și compania. Benzile 
vor fi imprimate pe viteza 19. t
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întrebări în prag de toamnă Rugăciune ciudată
„Laud abecedarul pentru că 

este cca mai cutremurătoare <le 
conștiință carte".

N'ICHJTA STANESCU

umbrele ultimelor 
pierde printre frun- 
lăsînd loc tristeți, 
care se repetă an 

intrăm,

ț-,--
In curind, 

stoluri se vor 
zele arâmite, 
lor. Un ciclu
de an, o horă în care 
chiar dacă sufletul se împotri
vește. Cu nopți lungi și reci, cu 
ploi nesfîrșite, cu gîndul, ca o 
lumină de speranță, la vara vi
itoare, toamna va pune stăpînire 
pe noi. Septembrie ne va conduce 
treptat spre anotimpul neputin
țelor.

Dar tot el, septembrie, rezervă 
și o mare bucurie : sunetul viu, 
cristalin, ca un fior de argint, al 
primului clopoțel. Vor gusta din 
plin această bucurie toți cei care 
vor deschide pentru prima dată 
coperțile abecedarului.

Va fi oare această bucurie una
nimă ? Vor avea copiii în fața 
a ce să se bucure ? Și cîte din 
cărțile ce trebuie să urmeze cu
minți abecedarul vor lipsi de pe 
bănci ? întrebări pe care le pu
nem în fața hîrtiei de scris, a. 
cum cînd hîrtia ne amenință cu 
dispariția ei, sau în cel mai bun 
caz cu scumpiri insuportabile. 
Cite cărți, reviste, ziare, edituri 
vor dispare și cit de mult se 
va scufunda cultura românească 
în nisipul mișcător care o ame
nință ? Cine va răspunde în 
fața instanței, cînd generațiile 
viitoare vor descoperi Crima îm
potriva spiritualității ? O crimă 
începută acum jumătate de veac, 
clar care, iată, vrea 
și astăzi cu același 
gător.

Oare pădurile ne 
ne judecă ? Nu vor 
lăsate să intre în sălile bibliote
cilor ? Cine se teme de cuvintul 
scris? *1

să continue 
efect distru- 

văd ? Și nu 
sau nu sînt

Intorcîndu-mă din nou la Ni- 
chita, călătorind alături de el 
prin intermediul cuvîntului scris, 
trăiesc parcă fiorul acela prin 
care poetul descoperea nobilul 
univers numit Limba Română. 
Aflat în fața hirtiei, asemeni unui 
ritual sacru poetul mărturisea : 
„Mi-am spălat mai întîi mîinile, 
ca să fie curate pe stilou și pe 
hîrtie : mi-am spălat fața și mai 
ales ochii, dinadins, ca să vadă 
fiece literă scrisă în parte, ve
ghind împotriva întîmplării și 
inspirației (nedivine) ; mi-am 
spălat inima".

Cîți oare dintre cei care urcă 
Golgota cu condeiul în mînă, a- 
plccați sub greutatea datoriei lor 
de credință, vor mai putea da 
viață omătului imaculat al liîr- 
tici ?

Prea multe întrebări în prag 
de toamnă și iată că pădurile ne 
văd și nu răspund.

Sorin OPREA

România eroică și mistificatorii istoriei
Și, în sfîrșit, poporul 

de peste Prut le-a dat 
nas așa cum se cuvine, ca 
mai vorbim, că mai înainte 
ceasta, le.au făcut același 
cei doi senatori americani. Mai 
mare rușinea pentru așa 
mâni și, așa „scriitori", 
n-au putut găsi alte argumente 
pentru a-i persifla pe cei 
Ursache, dacă aveau chef 
facă !

Dar s-au mai găsit și alții să 
Ie-o 
fel, 
din 
din 
doi 
redată de „Românul” din 
august 1991 I) se spune 
altele : „Majoritatea 
politice din Odesa recunoaște di
ferendul teritorial dintre Româ
nia și Ucraina. Astfel dl. Victor 
Eggeni, deputat al poporului jn 
Sovietul raional Odesa, membru 
In consiliul de conducere al

român
peste 

i să nu 
de a- 
lucru

ro- 
care

doi 
s-o

facă în același chip. Ast- 
sub titlul : „Corespondență 
Ucraina", „România liberă” 
10/11 august (rezoluția celor 
senatori americani ne era 

5/11 
printre 

partidelor

Ruh a menționat: , Bucovina de 
Nord și Basarabia de Sud, ao - 
tualmente sub jurisdicția Ucra
inei, sînt teritorii românești. Nu 
trebuie să creăm șocuri prin

Lăsati orice 
speranță (X)

cedarea lor imediată României 
de felul șocurilor create de pac
tul Iiibbentrop-Molotov. Toate 
se vor stabili la masa rotundă". 
Președintele Uniunii Naționaliste 
Ucrainene, dl. Oleg lanciuk a 
menționat: „In 1920 la Paris S-a 
semnat tratatul de pace prin ca
re s-au consfințit granițele Ro
mâniei. In baza acestui tratat. 
România arc dreptul de a cere 
teritoriile pe cale pașnică. Gu
vernele României si Ucrainei

care au consfințit actualele gra
nițe au fost guverne marionetă 
ale Moscovei, deci credibilitatea 
lor în fața istorici este nulă". 
(Este vorba de „consfințirea” re
zultată din celalalt — ultim — 
tratat de la Paris din 1947, des
pre a cărui nulitate absolută — 
,,ab ini tio” înlrucît in el s-au re
găsit și regăsesc viciile de vio
lență și doi ale pactului incrimi
nat, am vorbit în episoadele 
anterioare).

Iată dar, frați români de pre
tutindeni și dvs. cei doi d<= la 
lași, cum stau lucrurile cu lcgi- 
timile noastre drepturi asupra 
Basarabiei în întregul ei (ca și 
asupra nordului Bucovinei, de 
asemenea), precum și care este 
calea normalii, juridică, jn con
textul mutațiilor profunde ce au 
avut loc în dreptul internațional 
și în relațiile actuale dintre 
state.

I ietor Eftimiu (1889—1972), poci prozator, publicist, om de 
teatru, se situează cronologie in prima linie a noii dramaturgii 
apărute in ultimii ani dinaintea primului război mondial — pre
miera poemului dramatic „înșir-te, mărgărite" a avut loc in 1911 
— și care s-a dezvoltat in perioada dintre cele două războaie 
mondiale.

in perioada interbelică dramaturgia românească trecea prin 
profunde schimbări atind loc intre scriitori o concurență deose
bită. Aveau loc adevărate dispute teatrale, așa cum avem să vă 
relatăm in povestirea de față.

Legat de poemul dramatic „înșir-te, mărgărite" în lumea ar
tistică bucureșteană dintre cele două războaie mondiale se vehi
cula următoarea povestire: Teatrul Național din București con
secvent crezului său artistic, punea în scenă piese care erau la 
modă, piese care intrau astfel în patrimoniul cultural al drama
turgiei românești. Concomitent, la direcțiunea Teatrului Național 
s-a pus problema prezentării în reluare a pieselor : „înșir-te, măr
gărite" de Victor Eftimiu, sau „încurcă lume 1" de Adolf de Herz.

Adolf de Herz (15 decembrie 1887 — 10 martie 1936), drama
turg, prozator, poet, ziarist. I s.a jucat cu succes în 1913 piesa 
„Păianjenul" pe scena Teatrului Național din București, piesa 
obținind decorația „Bene Merenti". In 1921 comedia „Mărgeluș* 
apare în editura ..Adevărul" din București, fiind distinsă cu pre
miul Teatrelor Naționale, iar comedia „Omul de zăpadă" (1929) a 
fost răsplătită cu „Meritul Cultural".

Comedia „încurcă lume 1“ a fost prezentată în premiră alico 
Iută în 11 ianuarie 1929 de Teatrul Mic din București într-o dis
tribuție de zile mărit Marin Wauvrina, Leny Cuier, Alexandru 
Ghibcricon, CoMel Hociung și chiar... Adolf de Herz. Regia artis
tică : Sică Alexandrescu. Victor Eftimiu era prieten bun cu Adolf 

Hertz. într-o zi a fost invitat acasă la Adolf
Herz. S-a discutai, s.au făcut planuri de viitor. Fiind tîrziu, 
22, cei doi copii ai lui A. de Herz au fost invitați la culcare, 
doi copii bine crescuți au început să spună rugăciunea înainte

de 
de 
ora 
Ca
de a se culca. Victor Eftimiu era de față. Copiii și-au terminat 
rugăciunea cu cuvintele... „și dă Doamne să pice piesa lui Efti
miu !“. „Păi bine măi, da’ așa îți înveți tu copiii ?!...", îi reproșă 
Eftimiu lui A. de Herz. Adolf de Herz a zîmbit, Eftimiu a rămas 
perplex de „originala" rugăciune, dar acest fapt nu a impietat cu 
nimic prietenia „literară" a celor doi dramaturgi.

Atit „înșir-te, mărgărite" cit și „încurcă lume !“ au fost ju
cate pe scena Teatrului Național din București

îoan VEL1CA

MAXIMA ZILEI
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Programul TV săptămînal
I.VM. 9 SEPTEMBRIE

14,00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 Worldnet USIA.
15.20 Avanpremiera săptăminii.
15.40 Festivalul Internațional 

„Ceorge Enescu”.
16.00 Cheia succesului.
16 30 Agenda festivalului enes- 

cian.
17.00 Știri.
17,05 Emisiune In limba ma

ghiară.
18.35 Drumuri in memorie..
19,00 Tezaur.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20.45 Studioul economic.
21.10 Teatru TV. 

Ațteptindu-I pe Godot. 
de Samuel Beckett.

1’3 -5 Cronica parlamentului.
— Actualități.

23.55 Festivalul Internațional 
„George Enescu”.

o "5 Repriza a treia.

M IR ȚI. »0 SEPTEMBRIE

li 00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic. 

Școlarul zurbagiu. 
(SUA. 1937).

41.30 Super ChanneL 
iP,3!> Desene animate.
33,00 Ora de muzică.
41,00 Actualități.
14.10 VIr-.ta a treia.
14.40 Muzică pentru păiinți.
15,00 Tradiții.
15.20 Avanpremieră.
15.30 Serial științific.

Lumea vie. Păsările vieții.
Tj,00 Cursuri de limbi străine. 

— Limba franceză. 
— Limba spaniolă.

16 30 Agenda festivalului encs- 
cian.

17,00 Știri.
17,05 Salut, prieteni 1
19,00 Confluențe.
19,3® Be-enc animat»-.
20,00 Actualități.
”0,35 Sport.
20.45 Studioul economic.
21.10 Film serial.

La Camnrra.
Episodul 2.

ii.,20 Reporter ‘91.
. 412,50 Cronica parlamentului.
* — Actualități.

23.20 Festivalul Internațional 
„G-.orge Enercu".

•* MIERCURî, 11 SEPTE MORII

IC.00 Actualități.
10.10 Cal -ndarul zilei.
10.20 TV 5 Europe.
12.35 D<?îene animate.
IZ00 Ora de muzică.
«4.00 Actualități.
14.10 Viața spirituală,
14,40 Avanpremieră.
11.50 D?-®mentar științific. 

Joul cifrelor.
1'»,20 Cursuri de limbi străine. 

— Limba germană. 
— Limba italiană.

1 »,u0 Ag-nda festivalului enev 
cian.

<‘\20 Stadon,
LX50 Trsgerea pronoexpre».
17,00 Știri.
<7,03 CoeefețU'ri
17.35 Cărți șl Idei. 
48x0 Forum.
18,33 Reflector.
19.00 Arta vizuale.
19.30 Desene animate
20.00 Actualități.
2ă,35 Sport.
20.15 Studioul economic.
01,10 Memoria durerii.
82.30 Universul cunoașterii.
23.15 Cronica parlamentului.

— Actualități.
23.45 Festivalul enescian.. In 

pași do dans.

JOI, 12 SEPT T.MBKIE

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.

9-15 septembrie
10.20 Tele-vacanță școlară.
11,50 Super Channcl.
12.35 Desene animate.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
11.10 Oameni de lingă noi.
14.40 Jazz-magazin.
15.20 Avanpremieră.
15.30 Medicina pentru toți.
16,00 Cursuri de limbi străine. 

— Limba engleză.
16.30 Agenda festivalului enes. 

cian.
17,00 Știri.
17,05 Pro Pati ia.
18,05 Campionatele mondiale de 

gimnastică.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20 45 Studioul economic.
21.10 Film serial.

Dalias.
Episodul 56.

22.15 In fața națiunii.
23,00 Cronica parlamentului, 

— Actualități.
'3,30 Opera... o glumă ?

VINERI, 13 SEPTEMBRIE

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

In banii «I fugi ! 
(SUA. 1969)

11.50 Super Channel.
12.35 Desene animate.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 Mapamond.
14.35 Podoabe ale naturii I 

Delta Dunării.
15,00 Mondo-muzica.
15.20 Avanpremieră.
15.30 Patrimoniu.
16,00 Limba noastră.
16.30 Agenda festivalului enes

cian.
16.50 Tragerea Loto.
17,00 Știri.
17,05 Emisiune In limba ger. 

mană.
18,05 Invitatul săptăminii.
18.35 Ecranul.
19.00 Concert al fundației 

..Brambach” pentru aju. 
torarea sinistraților din
Moldova.
In pauză : Actualități.

21,00 Viața parlamentară.
21.30 Film serial.

Destinul familiei lloward. 
Episodul 19.

22.30 Simpozion.
23.15 Actualități.
23.30 Vtrstelc peliculei.
0,15 Festivalul Internațional 

„George Enescu”.
0,55 Campionatele mondiale de 

gimnastică.

SIMBATA, 11 SEPTEMBRIE

9,00 Bună dimineața 1 
40,00 Actualități.
40.10 Tip-top, mlnl-top.
11.10 Descoperirea planete! 

Italia azi (1).
41.30 Interferențe spiritual* — 

Stare de trecere.
12.30 Desene animate.
13,00 Ora de muzică.
44,00 Actualități.
14.10 7x7.
<4,35 Tele-club.
18,00 O melodie dlntr-i -util.
19,00 Melodii îndiăgitc.
19.15 Tclccnciclopcdin 
20,00 Actualități.
20.35 Film serial.

Maddic și D.iviil. 
Episodul 9.

21.40 Săptămîna sportivă.
22,00 Filmul Festivalului Inter

național de muzică ușoară 
— București '91.

2.1,00 Actualități.
23.15 Soliștii țiirii la l estivalul 

enescian.
0,15 Film artistic.

Mata Ilari.
(SUA, 1985).

1,55 Campionatele mondiale de 
gimnastică.

- DUMINICA, 15 SEPT) MBR1E

8.30 Bună dimineața I
9.30 Abracadabra I

10,20 Film seria] pentru copii: 
Vizitatorii.
Episodul 12.

10,50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 Hora satului.
14,00 Actualități.
14,10 Atlas.
14,35 Video-magazin.
17,00 Campionatele mondiale de 

gimnastică.
18,00 Știință și imaginație.
18.30 Convorbiri de duminică. 
19,00 Film serial.

Dallas.
Episodul 57.

20,00 Actualități.
20.30 Film artistic:

Cînd vor trece norii.
(SUA, 1945)

22 40 Campionatele mondiale de 
gimnastică.
In pauză ; Actualități.

1,15 Festivalul Internațional 
„George Enescu”.

HOROSCOP
FECIOARA

(23 august — 21 septembrie)
Orice plăcere iși cere plata — 

uneori chiar cu lacrimi și sus. 
pine.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Un suflet caritabil vă este a- 
proape Ia nevoie, dar nu uitați 
limita pină la care bunul simț 
vă permite să pășiți.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Nu cu accese de gelozie veți 
săvirși marca cucerire. Mai ni
merită ar fi t> clipă de sinceri
tate în doi.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Iubiți o persoană capricioasă, 
care, totuși, nu vă poate refuza 
nimic. Profitați și abordați fron
tal orice subiectI

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Nu vă opriți la jumătatea ges

tului, chiar dacă rădăcinile sînt 
amare. Veți cheltui mult, dar cu 
folos.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Ecoul pașilor dv. va răsuna în 
șapte case. Cea din mijloc e a- 
proape o întruchipare a dcsfrîu- 
lui.

PEȘTI
(19 februarie — 2u martie)

Vețî rosti la momentul opor
tun, două cuvinte care, deși sim
ple, vor schimba radical cursul 
multor vieți.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Azi, e mai important si spu
neți .nu“, cu tărie. Cea mai 
mică șovăială va f> scump plă
tită.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Acceptați-vă condiția I ieșirea 
din matcă are, de cele mai mul. 
■ • ori, efecte devastatoare.

GEMENI
(22 mai — 21 Iunie)

fntr.o zi, ați promis o noapte. 
Se apropie scadența.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

O canastă și-un vin bun nu a- 
lung — dacă lipsește el, cel do
rit și așteptat

I EU
(23 iulie — 22 niigusl)

Prezența dv. înviorează atmos
fera. Lipsa da modestie poate 
duce insă la un duel

Liceul economic Petroșani
încadrează economiști pentru catedrele vacante de 

I’inanțe-Contabilitate, Marketing-Statiftică și Comerț.

Barui „CONDOR" Petroșani• *
angajează

2 tineri ospătari calificați.
Relații, duminică, ora 18,00. (2067)

UN PIOS omagiu celui care a fost
Căpitan VALERIU VĂLCELEANU 

dispărut în mod tragic dintre noi. Ofițerii formațiunilor economice. 
(2673).

COMEMORĂRI

FLORICA soție, Miron fiu șl Angelica noră îl vor plînge pe 
iubitul și neuitatul lor

IONEL MORGA 
decedat acum un an.

Lacrimi și flori, amintiri și regrete pentru sufletul lui bun 
și nobil. (2643).

SOI IA Magda anunță că s-au scurs șase s&ptămlni de du
rere de la trecerea în neființă a celui care a fost un minunat 
soț și om

MIRON DlL.JA
Ii vom păstra veșnic amintirea.

MICA PUBLICITATE
V1NZĂRI

V1ND casă pentru două familii, strada Burdești, nr. 78, 
Cimpa. (2678).

VlND CEC Dacia, anul 1988, Petroșani, strada Aurel Vlaicu, 
39. (2671).

VÎND mașină cusut „Veronica", fotoliu pat, cuier, sufragerie, 
stil vechi. Petrila, 8 Martie 8/24. Telefon 552G5, după ora 20. (2669).

SCHIMBURI DE LOCUINȚE

SCHIMB garr >nicră Petrila, strada T. Vladimirescu, bloc 85/77 
(Căprioara), cu apartament, două camere, în aceeași zonă (2680),

DIVERSE

SOCIETATEA COMERCIALA „MODA—COM GEVIG" Petro- 
șani angajează croitori specialiști. Relații, la sediul societății din 
Piața Victoriei. (2668).

PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Popa Maria, elibe
rată de I. C. Vulcan. O declar nulă. (2672).

PIERDUT legătură chei (2 yale, 4 lacăt), In Lupeni. Recom
pensă. Cooperativa „Straja1* Lupeni. (2665).

PIERDUT carnet student, eliberat de Universitatea Tehnică 
Petroșani pe numele Nanău Ilina. II declar nul. (2681).

DECESE

LUCRĂTORII Poliției orașului Vulcan regretă dispariția ful
gerătoare, din colectivul lor, a celui care a fost un bun coleg și 
prieten.

Căpitan VALERIU VĂLCELEANU
Amintirea lui va rămine veșnic în inimile noastre. (2679).

VN ULTIM omagiu celui care a fost
Căpitan VALERIU VĂLCELEANU 

trecut în neființă in mod fulgerător
Cinstea, corectitudinea, demnitatea și bunăta'ea sufletească, 

care te-au însoțit, te vor păstra veșnic in amintirea noastră. Ilie 
Șerban și Costel Rusu. (2668).

VIULO FiLM
CASA DE CULTURĂ 

PETROȘANI

SIMBATA, 7 septembrie

Orele II și 17 .Eticele Emma 
nucllei. Sexy.

Ora 18,30 : Ciocnire pe auto

stradă. Acțiune, cu Robert Con- 
rad.

Ora 20: Sîngele vtnătoruhil. 
Acțiune, cu Samuel Bottoms.

DUMINICA, 8 SEPTEMBRIE

Orele 11 și 17: Intimo. Sexy,- 
iu Eva Grimaldi.

Ora 18,30: Cavalerul Ninja. 
Acțiune, karatc, cu Ester Sa ura.

Ora 29 : Maniacii de neon.
Groază, cu Allan Ilayes.

Rcdacll.ș jl ndmlnl irnțla : Petroșani, str N Liaicescu ar. 2 I< irtoan<i -— secretariat i 41GG2, iecțU i 41863. 42164
Tltioriil : Tlpncr ifln Petroșani. «tr N Bălresm nr, 8. Tal 4136.8.


