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Comemorarea sau întinarea memoriei eroilor ?
Telepenibilul unui sfîrșit de săptămînă (I)

Sfințitul săptâminii trecute ne-a fost umplut 
de televiziune cu reflectarea unor evenimente 
ce nu ne puteau lăsa decît un gust amar. Este 
vorba de comemorarea evenimentelor de la Ti
mișoara din decembrie 1989 și de lunga sfadă 
dintre sindicatul și conducerea televiziunii, sub 
cupola Parlamentului. Penibilități penibile, cum 
ar spune un prieten de-al meu, amator de în
tăriri pleonastice.

Comemorarea evenimentelor din decembrie 
s-a făcut la Timișoara prin grevă. Comemora
rea prin grevă este apusul sărbătorii prin mun
că, deci are aceeași valoare etică. Trecind peste 
acest aspect ne așteptam la o comemorare cu 
fastul pe care încearcă întotdeauna bănățenii 
să-l afișeze, căci, am aflat și noi... „tăt Bana- 
tu-i fruncea". N-a fost să fie așa și asta nu din 
cauza mulțimii adunate în Piața Operei. fn 
general timișorenii au venit cu decența necesa
ră c oștirii morților, dar cei prezenți li tribu
nă, in fața microfoanelor n-au reușit să se 
ridice Ia înălțimea misiunii lor. Mulți dintre 
ei certați cu limba româna, fără nici o aptitudi
ne retorică și poate spenați de faptul că trebuie 
să voibească unei mulțimi, intrau in pan < de

idei atunci cînd nu citeau și-atunci se urla in 
microfoane bezmetic: „Jos Iliescu", pentiu a 
salva momentul penibil. Mai mult îl amplificau, 
pentru că, in afară de citeva grupuri agitate, 
așezate in față, nu s-a putut obține vehemența 
pe care scontau vorbitorii.

S-au citit liste de revendicări .și s-au făcut 
propuneri ce frizau absurdul și dovedeau anal
fabetismul politic de care dă dovadă, nu omul 
simplu de pe stradă, ci agitatele conduceri ale 
partidelor noastre politice. Ne-a fost dat să 
auzim cerîndn-se judecarea președintelui pen
tru un așa-zis „genocid post-revoluționar". Ar 
trebui știut că o asemenea adunare n-are 
competența politică necesară de a cere demisia 
unui președinte ales prin vot universal și se
cret de întreaga națiune. Este un principiu fun- 
damen'al al democrației ca minoritatea să se 
supună opțiunii minorității. Am văzut pe pre
ședintele Xsnoi.ițioi 17 Decembrie siluind limba

VosPe Sebastian DiNCU
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La poartă la Ștefan-Voiâ
La poartă la Ștefan-Vodă 
Lerului, Domnului
Boierii s-au strîns la vorbă
Dar vorba de cine este
Lerului, Domnului
De Isus născut în iesle.
Atunci, Ștefan, domn prea sfmt 
Ix?rului, Domnului
De la rugă auzind
Pe boieri care vorbeau
Lerului, Domnului
Și pe Domnul preamăreau.
El pe dată s-a plecat 
Lerului, Domnului
Cu boierii s-a-n~hinat j
Și cu glasul de supus
Lerului, Domnului
A mărit pe Domn Isus.

in magazinele alimentare
Cam de multă vreme nu s-au 

mai găsit prin magazinele ali
mentare făină, orez, mălai. Am 
aflat câ prin lungi și anevoioase 
convorbiri ale Primăriei muni
cipale. cu diverși domni din 
Bu.urești. în depozitele comer
ciale au sosit 248 tone orez, 176 
tone făină albă, 330 tone mălai. 
Care au început a fi distribuite

populației la unitățile în zona 
cărora se locuiește. Au început 
să fie deja cozi, deși cantitățile, 
ni s-a spus, sînt șuti-i nte. Pen
tru persoană d n lamilie --e ver 
vinde 1/2 kg orez, 1 kg făină, l 
kg mălai. Și... Un kilogram >le 
portocale. Portocalele doar pen
tru o familie. (T. SPATARU)

Speranță 
și luciditate

A nin frumos peste Carpați. 
A n ns frumos 1 i noi, natura 
oferin l un c;vh i neros pentru 
-3 în zueie ce iuază să săr
bătoriră Cr.'ic'.'ri'il pe care ntiția 
ani n-am avut voie să-l sârb do
rim d'.ipă Ja.in.i. să ne bucurăm 
de ; i iin.i anAe.s.ire a P voluției, 
< i sinfr*m liberi. că se impbn ște 
anul de cinrl. dup i dcscnii ue 
mize ie și umilința, prin eims- 
mul -?i contribuția plina de siur- 
ficit a tinerei generații, a fost 
do* •'-illa dictatura comunistă

A nin frumos si, odaia cu 
’UCtiiia opiilor care vor imepe 

vacanța, se cuvenea sa ne bucu- 
■ătn de libertatea noastră. <'e 
înti tul cel ndătorilor, de dan- 

■ tatul îolemn al clopotelor, de 
împlinirea speranțelor pe care le 
«iitiearn cu atîta ardoare in zi
lele terifiante, de groază și ex
taz, 1 a firșitul lui decembrie
'39. Se cuvenea ă ne bucurăm 
i tot <o a fost urjt, minciună 

>i înjosire, a rămas în urmă, ci 
ni »i împlini ;c nădejdile, de a- 
: uin i unic vom păși, e)ib< I rați 
Ic co-marnri, ore un vpțor d 
Im Iii și demnității.

-Se cuvenea ' D i;; i a»i' i ani di» 
sufo miii și umilinți ni .c eu ve
nea ' II pristf»mț.'i

loan i;t Ilf li

i( but inu.ii <■ in pag. a 2-a)

! UN OM BINE INFORMAT | 
ARE O SANSA IN PLUS I } ' I
thorundu vă la ..Zori noi" puteți afla lot ce se petri e in 1

1 '    fiului, iii țaiă si iii lume, slind comod iu fotoliu. Nu ratați - 
| oi i/ia de a fire o investiție efic lentă 1 l ei im nul limită este 28 J 

i decembrie I99U, pre țul unui .ihonaim ut pentru o lună este de 15 |
■le lei. ijr pentru un tiirm tril l'f.' lei Xii mult si merită !

î Abonați-vă la ziarul „ZORI NOI“ j

Moș Crăciun și copiii
Toți cei aproximativ 62 000 copii, pînă la 16 ani. din Valea 

Jiului, inclusiv ai căror părinți sint detașați, așteaptă cu sufletul 
la gură ce daruri le aduce Moș Crăciun. Iată ce surprize vor fi 
in punga-cadou: 4 ciocolate (una import și 3 indigene), un pachet 
napolitane, o pungă cu drageuri (import), bomboane (Turcia), 
bomboane pom. o cutie cu compot de ananas, un kg portocale. 
Totul fiind estimat la 115 lei. Acest cadou de Crăciun il primesc 
toți copiii pentru care s-au depus, piuă în 17 decembrie, solicitări 
la primăriile teritoriale. Sintem informați de Primăria municipiu
lui că în funcție de primirea mărfurilor din import, promise de 
domnul ministru Coiv t mftn Fota, punga rle Crăciun se va su
plimenta cu... 1 kg banane. (T. SPATARU)

„Acustic”, firmă privatizată ?
Grupul „Acustic" al Casei de 

cultură intră in lerali'ate. Mii 
exact ..Acustic" a devenit firma 
do sine stătătoare, sfera sa de 
activitate fiind înregistrările 
muzicale și asigurarea progra
mului artistic în Inutile și pe 
durata comandată de client, eu

respectarea dispozițiilor fiscale 
și a legilor in vigoare. Iată că 
m mai este cazul ca Gen Popj 
și colegii săi să figureze angajați 
cine știe pe unde. Au devenit 
„do jure" i-ca ce au foM tot
deauna .de f icto" — interpreti 
profesioniști. (Al. H.)

Cadouri din Franța.
C'n mai multă vreme în urmă, fam t.a Vivien din Na«aire 

Legiand — Franța a înfiat 2 copii de la secția chstrofjci a Spita

lului miinioip.-d Soții Vivien nu i i i uitat mei pe ceilalți și de 

Crăciun, iu trimis cadouri în imi.de, i'it copiilor, cit și ■. ției. 

E li vorba de zece ladi.i'o.. e cu tei ni<> d.,il, im li amonte, hăinuțe, 

jucării, lotul în v ilo.i e de cileva zcs. i do m i ie lei. Ne lacom 

puri.dorii de . uvint ai micuților ini ind.i aici și le mulțumim 

pi litiu ge.tul loi onicne-jC. (Al. 11)

Berhecuții de la Jiul 
au datorii de 600000 lei

st Se fură căldura din rețea
. Salvați blocul !

Programul Tv. ; Horoscop

imi.de
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Se fură apă caldă din rețea
în urma unor repetate sesizări ale locuitorilor 

din Petroșani, privind lipsa de căldură in a- 
partamente. am căutat să aflăm care este ade
vărul, pentru a aduce la cunoștința cititorilor 
noștri, cam ce ne așteaptă in această iarnă, care 
se pare, nu va fi deloc ușoară. Domnul inginer 
Viorel Radu, de la IGCL Petro1 cel care 
răspunde de termoficarea zonei • insă între 
llermos și IUMP, ne asigură că p. eme deo
sebite nu sint deocamdată cu ■ area. Sin
gurele Situații mai delicate, in . iocumentă- 
rii noastre, existau la punctele termice 18 B și 
11 A. La PT 18 B. datorită unor defecțiuni, 
citeva zile din săptămina trecut blocurile ra- 
<■ udate (strada Constructorul și o parte din 
I ulcva’dul 1 Decembrie) au fost păgubite de 
căldură. Mai concret au existat unele spărturi 
la con luctele de transport a agentului secundar, 
dar acestea au fost remediate, echipa de insta
latori lucrînd fără întrerupere. In momentul de 
față, după cum ne spun unii locatari din zonă 
situația s-a îmbunătățit. Și asta nu e rău deloc. 
Numai să țină. O situație mai complicată este 
localizată la PT 11 A, care alimentează cu a- 
gent termic blocurile de pe străzile Avram Ian- 
cu (fos.a V. Roaită) și Aleea Poporului. în a- 
ceastă zonă lipsa de căldură în apartamente 
persistă de rrifti multă vreme și pe b’—î drep
tate oamenii sint nemulțumiți. După ci’" dntem 
informați și la acest punct termic au început 
lucrările, care sperăm vor reda oamenilor căl
dura de care au fost păgubiți în această pe
rioadă.

Dar dincolo de acestea, după cum ne spunea 
dl. ing. Radu, sint citeva probleme de ordin 
general, care afectează căldura in apartamente. 
Este adevărat. Uzina Paroșeni funcționează în 
regim non-stop, așa cum e firesc pe timp de 
iarnă. Tot non-stop se furnizează și căldură în 
apartamente. Dar există unele exceDții. Cind 
e dă apă caldă nu se furnizează căldură. Iar 

cind se dă apă caldă, chiar dacă acest lucru 
se realizează pe o singură coloană a punctului 
termic, practic PT se oprește. Deci, nici unul 
din blocurile racordate nu arc căldură, chiar 
dacă nu are apă caldă. Aceasta este manevra 
tehnică și credem că e bine să fie cunoscută de 
oameni.

O altă problemă este cea a debitului de apă 
pe magistrală. Față de un debit noi mal de 2500 
se realizează un debit cuprins între 1750—2000, 
ceea ce afectează atît temperatura în calorifere, 
cit și temperatura apei calde, pe timpul cit se 
furnizează. La acestea se adaugă și faptul că 
din rețeaua de termoficare se fură apă caldă, 
prin fd de fel de instalații realizate de unii 
cetățeni la calorifere. în momentul în care se 
fură apă caldă, practic, se rupe echilibrul ter- 
moficării și instalația trebuie completată prin 
intermediul sistemului de pompe, cu apă rece. 
Și astfel temperatura in loc să fie constantă, în 
loc să crească, scade. Și cu e.t și căldura în a- 
partamente. Este adevărat, acest lucru s-ar 
resimți mai puțin, dacă temperatura agentului 
primar s-ar ridica la 106—110 grade, măcar la 
intrarea în punctul termic. Dar o statistică a 
citirii aparatelor de măsură din punctele ter
mice ne arată că s-au realizat virfuri de tem
peratură mai mici decît cele presupuse a fi nor
male. Iată numai citeva exemple: în 4 decem
brie, la PT 12 virful a fost de 95 grade pe tur, 
cu 30 grade pe retur. La PT 11 B, în aceeași 
zi, virful a fost de 88 grade pe tur, cu 29 grade 
pe retur.

Sint apoi probleme de dotare a echipei de 
intervenții la termoficare. Acest sector de ter- | 
moficare nu are mașină de intervenție, deși < 
oamenii lucrează în trei schimburi. Orice ava- . 
rie înseamnă mers pe jos și deci întîrzieri în , 
intervenții (oare de ce s-au vîndut mijloace de 
transport de către IGCL ?).

Ghcorghe CIIIRVASA |

Nu ve mai ferește nimeni, nu mai controlează nimeni, nu 
mai confiscă nimeni. C oncluzie : ca la noi, la nimeni 1

Foto : Sorin OPREA

Speran(â 
și luciditate

(Urmare din padina t)

Comemorarea sau întinarea memoriei eroilor ?

Dar, deși a trecut un an de 
cind spunem că sintem liberi, 
destinul nu ne-a hărăzit bucuria 
speranțelor împlinite. încă nu I 
Destinul ne pregătește, parcă, 
sile mai dramatice decît cele de 
acum un an, ca un apogeu al 
tuturor tensiunilor ți învrăjbiri
lor pe care le-am trăit in cursul 
primului an al democrației și 
libertății.

Oare trebuie ca instabilita
tea, escaladarea tensiunilor, să fie 
consecința dezamăgirilor, a ne- 
tmplimrii speranțelor noastre, de 
un an 7 Nu au fost destule ’:-- 
time și orori pentru a mai fi ne
voie de altele 7 Ar fi dureros și 
nedrept să ne retrăim toate coș
marurile. Ar fi neînțe’ept și dezo
lant ca noi violențe și un nou 
tribuit de singe să fie prețul pen
tru a ajunge la stadiul de liniște, 
de stabilitate socială pe care 
alte țări le-au atins fără victime.

Desigur, mai sînt erori și ne
mulțumiri, neîncredere și con
vulsii, ură și suspiciuni, mai sint 
revendicări nesatisfăcute și se
chele ale trecutului Dar depăși
rea tuturor relelor, inclusiv a ad
versităților, combaterea rămăși
țelor trecutului nu incumbă nea
părat relansarea violențelor ale 
căror urmări pot fi imprevizibile. 
Dimpotrivă, schimbarea în bine 
a rd lor, libertatea ți liniștea 
noastră, viitorul ți propășirea 
țării nu cer noi victime, ci efort 
constructiv și luciditate.

Aceasta c te alternativa liniș
tii ți demnității noastre. Speran
ța și luciditatea.

(Urmare din pag. I)

română pentru că nu este limba lui maternă 
(„Aceste lucruri să nu se mai întlmple nimic"), 
un student care se poticnea citindu-și lista de 
revendicări politice, in care cerea printre altele 
ca guvernul să fie confirmat de studenți. Am 
auzit un lider de partid care se lăuda cu as
tronomica cifră de 1 500 000 de ani de detenție 
pentru membrii partidului său, dar care n-a 
precizat pentru ce motive au făcut atâția nni 
de pușcărie. Dacă luăm de bună această cifră 
ar însemna că Partidul Liber Republican nre 
cel puțin 214 285 de membri cu cîte 7 ani de 
pușcărie, ori atîția deținuți politici n-au fost 
în tot secolul XX în țara noastră. Vechea noas
tră cunoștință, Doru Braia, venind cu ceva

co

<•—

mărci sau dolari prin buzunare, a calificat mo
neda noastră națională drept hirtie igienică. O 
fi pentru el, dar, deocamdată, pe noi nu ne 
plătește străinătatea cu alte monede mai puter
nice. Dar cea mai mare absurditate a fost urla
tă de la balconul Operei de poetul Toan Ale
xandru, care a cerut ca armata să fie trecută 
sub comanda bisericii. Asemenea lucru nu și-a 
mai imaginat nimeni, dintre oamenii sănătoși 
la minte, din vremea inchiziției.

Ambițiile politice și lichelismul au tulburat o 
zi în care ar fi trebuit să comemorăm eroii cu 
liniștea recunoștinței, cufundați în rugăciune și 
fără a încerca să exploatăm durerea pentru a 
obține un cîștig politic murdar. Eroilor Timi
șoarei, le fie țărina ușoară 1 Gîndul curat al 
recunoștinței noastre le păstrează amintirea 
neîntinată.

Salvați blocul !
Nu este nimic neadevărat în 

afirmația din titlu. Și nu este sin
gurul bloc în situația blocului nr. 
5 din strada Cringului, Petro
șani. Acest bloc *e pare însă că 
este cel mai amenințat cu dis
trugerea. Locatarii spun că de 
vreo 10—12 nni, conducta de apă 
potabilă se scurge în subsolul 
blocului. La insistențele repetate 
ale locatarilor, prin luna iunie 
a acestui an, secția apă-canal a

NOTA

trimis cîțiva meseriași să schim
be conducta. Au făcut o groapă, 
au schimbat o bucată de țeavă, 
pe alta au blindat-o provizoriu, 
au lăsat groapa destupată și 
duși au fost pînă în ziua de azi 
Țevile sînt descoperite, mai au 
spărturi și npa se scurge în con
tinuare tot în subsol, igrasia 
omorînd încet, dar sigur con
strucția. La care se adaugă bine
înțeles risipa de apă potabilă și 
lipsa apei în tot blocul. Ca să nu 
mai vorbim de situația jenantă 
din jurul blocului, generată ds 
noroiul excavat odată cu săparea 
gropii, de suprimarea totală a 
spațiului din jur șl așa destul 
de mic și neîncăpător. Dreptatea 
este limpede că e de partea lo
catarilor, iar IGCL Petroșani da
că se grăbește mai poate încă 
opri distrugerea acestui bloc din 
strada Cringului. Așa că nu ne 
rămîne decît să le adresăm o 
respectuoasă rugăminte din par
tea locatarilor: „Salvați blocul" I 
(G.C.)

BUNE
PAȘAPORT. Si'i auzi și să nil 

crezi i La capitolul pierderi, ieri 
ni s-a semnalat la redacție, de 
catie un binevoitor, găsirea în- 
tîmplătoare a unui pașaport, pe 
numele î arkaș A. Păgubașul poa
te intra in posesia pașaportului 
pierdut, adresindu-se omului de 
bine caie răspunde la numărul 
de telefon 4-1983. (V.S.)

ACVIL. La insistențele Socie
tății comerciale ASV1L-SA (fosta 
IFA Vîscoza Ltipeni), primăria 

municipiului P troșani a asigu
rat spațiu cc îe.cial pintru vîn- 
zarea produselor acestei firme. 
Produsele vor fi oferite, în cu- 
rînd spre vinzare, prin magazi
nul de produse mctalo-chimice 
din apropierea pieței agi «ali
mentare. Se va oferi și detergen
tul Acvil, atît de căutat de gos
podine I

CONSEMNAM o inițiativă a 
șefului anticariatului deschis în 
centrul Petroșaniului de coopera
tiva „Unirea". Pentru a atrage pe 
cei ce dispun de cărți ce pot fi 
repuse In circulație s-a renunțat 

la reținerea comisionului de 5 la 
6Ută, în cazul in care mai fa nu 
se vinde. (Al. ÎI.)

GĂSIT. Sîmbătă, în jurul orei 
16, o persoană binevoitoare a 
găsit Un portmoneu conținînd o 
cumă de bani. Păgubașul poate 

reintra în posesia sa prezentîn- 
du-se la administrația ziarului. 
(Gh. O.)

CHEI. Un conducător auto 
profesionist ne-a adus la reduc
ție o pereche de chei de „OLT- 
C1T“. Dumnealui bănuiește că 
aparțin uneia din cele două per
soane de s<Ac feminin, pe care 
le-a adus, săptămfna trecută, din 
Pctrila la Petroșani. Invităm, a- 
șadar persoana respectivă să vi
nă la administrația ziarului pen
tru a reintra In nosesia cheilor 
pierdute. (Gh. O.)

CURGE. Din fața cinematogra
fului Parîngul, curge nă. M.ilți 
o văd. Dar nimeni ni o oprește. 
Trotuarul e deja pi n :ie apă și 
înghețul va pricinui mari neca
zuri pietonilor. Dar cel mai im
portant este cine oprește apa ? In 
bazinul de acumulare apă nu-i, 
restricție este, dar pe diferite 
canale apa „se duce" I

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ

ȘI NEBUNE



MtRȚl, 18 DECIMHRIt 199u /ORI NOI

Berbscuții ds la J.tiI an datorii de 600038 | F O T B A L
Divizionarele C din Valea Jiului la 

jiimiitatea campionatului (I)

Minerul Uricani, revelația 
seriei a VllI-a !

Atita i-am „colindat* pe fotbaliștii de la 
Jiul în ultimul timp, încît nc-au devenit tare 
dragi. Așa că nu-i slăbim deloc. Sint ai noștri, 
așa cum sint ei — fără valoare, fără „cherestea* 
(adică obraz), fără antrenor, fără de toate. Ei 
„are" bani, „arc* tupeu, „arc pile*. Bine că a 
venit vacanța asta de Crăciun, altfel erau e- 
puizați, > Tracii. De unde atita condiție fizică ? 
Știm noi cine e de vină. Guvernul e de vină, 
că a dat verde la economia de piață: visichi, 
bere la badoagă, țigări fine și fete liberalizate. 
Fotbaliștii „e și ei oameni*...

Teri am stat de vorbă cu dl. Drăgoescu. La 
Jiul se face curățenie : s-au băgat aspiratoare, 
se dă cu mătura, se bat covoare. Noi l-am în
treb:1. și de altfel de curățenii. Ne-a spus că, 
pe<e o s etamină, ne va comunica niște sur
prize. Nu forțăm nota, dar sîntem curioși ce-o 
să ne-aducă Moș Crăciun.

I’ină una-alla, berbecuții au intrat in vacanță, 
pînă în 8 ianuarie. Sint obosiți, sărmanii! Să-și 
mai tragă și ei sufletul, după atîtea bătute cîte 
au încasat. în orice caz, după 8 ianuarie tre
buie să meargă in pregătire centralizată, să-și 
mai lingă rănile. Nenorocirea e.tc că... nu „este* 
bani. Dacă ar fi s.V fie normal, ar trebui să-și 
plătească pe banii lor cantonamentul în sta
țiune, fiindcă pentru club n-au făcut nici cit 
o ceapă degerată. Am păstrat pentiu final o 
veste tristă. CLUBUL JIUT ÎNCIIErE ACEST 
AN CU O DATORiE DE 600 000 LEI. Ei, ce 
mai ziceți ? De unde scoatem banii ăștia ? Pro
punem să tundem berbecuții și să dăm lina Ia 
export. Și mai propunem ca, în 8 ianuarie, din 
lotul Jiului să fie sacrificați berbecuții și să 
rămină doar mielușeii ascultători I Pe curînd. 
Bcee.

Mircei BT JORÎ SC IJ

Fără îndoială, a ocupa locul 3 
la sfirșitul unui tur de campionat, 
ca echipă nou promovată, la nu
mai un punct de lider, este o 
reușită. Antrenorii echipei din 
Uricani, Dorel Maria și Marian 
Mihai merită sincere felicitări. 
Desigur, meritele sint și ale 
„sponsorului* echipei, întreprin
derea minieră Uricani, care a 
spriimit permanent eforturile 
acestora, precum și entuziaștilor 
spectatori, a căror medie de meci 
a fost de circa 7—800 plătitori, 

| cu cîteva sute mai puțini decît 
în divizia A la Jiul Petroșani I

Dar să vedem ce spun cifrele 
bilanțului echipei din Uricani, 
locul 3 : 15 9 1 5 23—14 19. Pe 
teren propriu : 7 7 0 0 17—0 14. 
în deplasare: 8 2 1 5 6—14 5.

Pe stadionul din Uricani așa
dar, nu numai că n-a pierdut 
nici un punct, dar n-a primit 
nici măcar un gol și de reținut 
că aici au fost învinse fără drept 
de apel primele două clasate, 
Jiul Craiova cu 3—0, Minerul 
Moldova Novă cu 2—0 I

In partidele din deplasare 
cu una mai mult dcclt pe teren 
propriu — Minerul Uricani o 
reușit două victorii, 1—0 la Ar
mătura Strehaia și 2—1 la Constr. 
TCI Craiova ți un egal, 2—2 la 
Dacia Călimăne.ști. Astfel, Mino
rul Uricani are plus 5 la „ade

văr", superior lui plus 4 al echi
pelor Jiul Craiova și Minerul 
Moldova Nouă de pe primele do
uă locuri. Luna noiembrie a fost 
luna de virf — deci, un final bun 
pe fondul unei pregătiri fizice 
excelente —, ultimele patru e- 
tape însemnînd 7 puncte, din 
care trei in deplasare 1

Compar! imentul forte al echi
pei a fost apărarea — nici un gol 
primit acasă —, cu portarul Sil- 
vester și fundașii Alecu, Bățălan, 
Irimuș și Alex. Ion, jucători de 
bază ai echipei. Alături de apă
rători, un jucător matur, 28 de 
ani, Francisc Varga, s-a impus 
ca un penetrant om de gol, mar- 
cind 10 goluri, unele decisive 
(în deplasare, 1—0 la S'.rehaia și 
ambele, la 2—1 la Constr. TCI 
Craiova !). Celelalte goluri au 
fost înscrise de “veteranul* Ionel 
Popa (5), Mogoșanu (3), eterna 
speranță „Woody* Ceacusta (2X 
Fazckas, Du] cu și Lăcătuș cita 
un gol. Cele mai mari scoruri, 
4—0 cu Progresul Bnilești șl 3—• 
cu Jiul Craiova și Petrolul ȚI» 
eleni.

Așadar, numeroase premise de 
ocuparea unui loc foarte bun în 
finalul ediției 1990—1991 și po-vc 
cine știe...

Genu TUȚU

A început sezonul de schi TRIST, DAU ADEVÂRAI
Sîmbătă ți duminică, zonele turistice din Parîng, Straja și 

Pasul Vilcan au cunoscut animația caracteristică sezonului de 
schi. Numeroși iubitori ni sporturilor de iarnă și ai turismului au 
fost prezenți la munte, însuflețind mirificul peisaj de iarnă. 
Zăpadă este din abundență. .Accesul pînă la telescaunul de la 
Maleia a fost asigurat de o autodubă, care a făcut numeroase 
curse spre satisfacția celor ce au dorit să ajungă cit mai repede 
în zona alpină a. Paringului. A funcționat bine și instalația tele
scaunului. Este salutară și prezența comerțului. La ambele capete 
terminus ale instalației telescaunului sint amenajate bufete. Au 
fost oferite la vinzare, cafea, ceai, dulciuri, preparate culinare 
calde și reci, pe lingă cîteva sortimente de băuturi .spirtoase din
tre care n-a lipsit vinul cald.

Singurele lucruri care au produs dezamăgire in rindul schio
rilor sint; lipsa de preocupare pentru punerea în funcțiune a 
instalațiilor de telcski și baby schilift și pentru organizarea unor 
concursuri.

Centrul de pregătire a micilor schiori pentiu viitoarele con
cursuri funcționează doar pe Jumătate. Copiii se antrenează ca 
pe timpul lui Pazvante, nedispunînd de nici o instalație de tele- 
schi. Noroc cu traseul de sub partea de sus a telescaunului, unde, 
de bine, de rău, printre turiști mai pot urca și micii schiori „de 
performanță*. Teleschiurile de pe pirtia B, n-au fost pornite încă. 
Și ceea ce e mai rău sint p >țial dezechipate. Pe poienița din fața 
cabanei IEFS București, ci n*-'nicția noului teleschi se pare că a 
tost abandonată, deși a aju.i, la un pas de darea in folosință. 
Unde sini micii întreprinzători pentru a pune pe picioare insta
lațiile atit de dorite și atit de solicitate în plin sezon do schi ? 
De ce nu firit puse la punct și nu funcționează celelalte instalații 
do tele. hi ? Cine'a ar tie.bui să se ocupe, totuși, de aceste 
probleme 1 Cu atit mai mult cu cit asistăm la un Început bun în 
ce«.a ce privește caztirea turiștilor și schiorilor în zona alpină u 
'Paringului. Căsuța din povești este un loc de popas cum n a 
fost niciodată. Plăcută și atrăgătoare. Cal..mele unor întreprinderi 
din Petroșani au fost pr-.lJ.i1*-- de sind-i ațele libere din unitățile 
respective ți stau la dispoziția turiștilor în limita locui dor dispo
nibile, după satisfacciea cererilor prioritare ale membrilor -.indi
catelor r:--pecii vc.

De duminică și-au făcut apariția in Paring, la cal>an,i bază 
d d ictiiă a IEFS București, profesor: și primele grupuri dc stu- 
denți, în vederea pregătirii de specialitate pe timp de iarnă și 
probabil, a petrecerii vacanței și săibătordur de Crăi iun și Anul 
Nou. Sperăm că, măcar cu acest prilej, instalațiile de teleschi 
vor fi puse în funcțiune pentru a face față solicitărilor crescinde 
ale numeroșilor schiori. Și să nu uităm că începe vacanța.

Viorcl STIlAUT

0 pedeapsă nerniiritată de cei ce lrnde.se in mină
La cabana „Strajă* din masi

vul cu același nume, a nins ca-n 
povesti în ultimele zile. Stratul 
de zăpadă este gros, pînă la ni
velul geamurilor cabanei. Două 
din cele trei instalații de tele- 
schiuri au fost puse la dispoziția 
celor ce practică sporturile de 
iarnă. Iar de cînd la conducerea 
cabanei au fost instalați soții 
Cioflica, binecunoscuți oameni 
de munte cu tradiție la Lupeni, 
cabana a devenit cu mult mai 
ospitalieră și mai bine aprov.zio- 
nată.

Au fost reluate și lucrările de 
finalizare a celei de-a doua ca
bane clin zona aip.rii, pentru ca
re s-au alocat re ■■■iit imuoi tante 
fonduri de investi'ii Z-oiți de a- 
grement de lingă cabană și da 
pe riul Brăița s-a buciiat în 
ultimii ani de un renume bine
meritat, fiind vizitată cu regulari
tate de mineri și de familiile lor, 
precum și de iubitori ai turis
mului și sporturilor de iarnă im 
alte localități. Ce poate fj oare 
mal reconfortant, pentru un om 
cate muncește în condiții grele 
în min.î, decît o drumeția în ae
rul ozonat al pădurii de brazi 
în zilele de repatt de la 'ficșii 
de săptămină ?

Nu întîmplator această zonă
de agrement s-a bucurat de mul
tă apreriere, fapt dovedit și de
preluarea cabanei de <ătic Ex
ploatarea minieră Lupeni Din 

păcate, însă, acum la început de 
sezon, de iarnă, instalația tele
scaunului, care ar trebui să asi
gure accesul în zon i alpină, nu 
funcționează. Un inspector din 
partea ISCIR Brașov, venit spe
cial pentru autorizarea care se 
face anual la telescaun,- din con
siderente de asigurare a siguran
ței în funcționare nu a mai sem
nat autorizația. Motivele sînt 
întemeiate. Instalația telescaunu
lui, care este întreținută de IGCL 
Petroșani nu are ulei în reduc- 
tor și o serie de alte amănunte 
tehnice nu sînt puse la punct. 
Solicitările meseriașilor către 
conducerea IGCL Petroșani au 
rămas luni de zile nebăgate în 
seamă...

Situația din prezent pune în 
actualitate o problemă a cărei 
rezolvare este de mai mulți ani 
amînată. Din moment ce sindi
catul liber al minerilor de la EM 
Lupeni se îngrijește, ’n benefi
ciul salariaților, de cabana Stra
ja, de funcționarea instalațiilor 
d<- teleschi din zona alpină și de 
amen.ijările de agrement de la 
Brăița, de ce n-nr lua în prim i« 
și instalația telesraunillui ? Mul
te păreri in care siibs i iem, con
verg spre concluzia că o astfel 
de opti ine ar fi salutară Întru
nit E’l Lupeni dispune de posi
bilități tehnice de a întreține șl 
exploda in"-ta' iția tclc-'■ i irului 
ca1'' n" dtf'"â o. i - 

ale celor trei teleschiuri, de ce 
să se mai apeleze la un terț, 
ce se dovedește lipsit de ceriozi- 
tate față de doleanțele firești 
ale minerilor ?

înțelegem pe de aPă parte, că 
IGCL Petroșani nu face față no 
lanului de probleme care-i revin 
în gospodărirea localităților și a 
fondului locativ. Dar nu putem 
să înțelegem lipsa de înțelegere 
față de nevoile meseriașilor de 
la telescaunul din Lupeni. Este, 
oare, atît de greu să obții o oa
recare cantitate de ulei și citcva 
pie de schimb pentru a se pu
tea ezolva „problema* autoriză
rii funcționării instalației tele
scaunului ?

Primăria orașului Lupeni a a- 
probat în acest an numeroase 
autorizații pentru construirea de 
căsuțe dc odihnă în zona din 
Jurul cabanei Stra|a. Aici există 
un mic >at de vacanță, mult a- 
preciat de zeci de familii care-și 
petrec zile’e de odihnă la munte. 
Cu ce se fac vinovați minerii 
care trudesc în subteran și zeci 
de alți iubitori ai drumețiilor și 
sporturilor dc Iarnă, fiind pedep
siți acum, în plin sezon, să urce 
la munte pe poteci, cu poveri in 
spate, ca în urmă cu ani de zile 
pe cînd nu exista instalația tele- 
scaunylui ?

lrnde.se
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intern
LA INIȚIATIVA „Ligii oa

menilor de știință independenți 
din I RSS" — relatează agenția 
TASS —, în Uniunea Sovietică 
a fost creat Partidul Progresist. 
Noua formațiune politică va ac
ționa pentru trecerea la un prin
cipiu nou al construcției statului 
pe baza teritoriilor care se auto- 
conduc.

SECRETARUL DE STAT al 
SUA, James Bakcr, și-a reafir
mat, duminică, disponibilitatea 
de a se duce la Bagdad oricînd 
în intervalul 20 decembrie — 3 
ianuarie. Intr-o declarație făcută 
la bordul avionului cu care călă
torea spre Bruxelles pentru a 
participa la reuniunea miniștri
lor de externe ai țărilor NATO,

SCURTE ȘTIRI
el și-a exprimat speranța că se 
va putea ajunge la un aranja
ment și a subliniat că, situînd 
oferta pentru vizita sa in capita
la irakiană in intervalul mențio
nat, Statele Unite au propus, de 
fapt, 15 date posibile.

ÎN ORAȘUL MAGHIAR GYU- 
LA s-au desfășurat lucrările con
gresului extraordinar al Uniunii 
Democratice a Românilor din 
Ungaria, organizație care reuneș
te aproximativ 20 de mii de per
soane. Potrivit agenției MTI, la 
lucrările congresului, la care au 
participat peste o sută de dele

gați, reprezcntînd locuitorii ro
mâni, a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la reorganiza
rea acestui forum astfel îneît să 
reprezinte interesele minorității 
românești din Ungaria și alegerea 
unei noi conduceri.

POTRIVIT AGENȚIEI Emira
telor Arabe Unite, citată de AFP 
președintele George Bush, a a- 
dresat șefului celor șase emirate 
din Golf un mesaj în care se 
subliniază hotărîrea de a obține 
aplicarea totală a rezoluțiilor 
ONU, reafirmîndu-se poziția sa 
„de a se pune capăt ocupării de 
către Irak a Kuweitului" .și „re 
instaurarea guvernului acestei 
țări".

PENTRU TIMPUL DV. LIBER
18 DEC LMBRIE

9,00 Video-satelit.
10.00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Avanpremieră.
10.30 Interferențe.
11.10 Vfrsta a treia (reluare).

. 11,35 Caleidoscop cetățenesc.
12,00 Ora de muzică.

» 13,00 Studioul de literatură.
14,00 Actualități.

‘5'44,10 Medicina pentru toți.
* (4,30 Casa și grădina.

(4,50 Preuniversitaria.
■ (5,30 Teleșcoală.

16,00 Muzica pentru toți.
16.20 Conviețuiri.
16.50 Noi și calculatorul.
17,05 Tineri lnterpreți.
17.30 Sîmburele singuratic. Docu

mentar.
17.50 Lumea ideilor.
mir) ^heia succesului.

18,45 Muzicorama.
19,00 Puncte de vedere.
19,40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21.15 Telecinemateca.

Gara Termini.
Producție a studiourilor a- 
mericane.

22.25 Afiș muzical european (II). 
23.05 Actualități.
23.15 Salut prieteni ?

19 DECEMBRIE

9,00 Video-satelit.
10,00 Actualități.
10.15 Horoscopul zilei.
10.25 Avanpremieră.
10.35 Oameni de lîngă noi.
11.15 Film serial (reluare).

Verdi.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Jazz-magazin.

14,00 Actualități.
14,10 Documentar științific.
14.40 Preuniversitaria.
15.20 Teleșcoală.
15.50 Tragerea Pronoexpres.
16,00 Muzica pentru toți
16.20 Forum.
16.45 Studioul „E".
17,25 Balade și cîntece păstorești.
17.40 15—16—17—18.
18.20 Reflector.
18.45 Recital Irina Săndulesca 

Bălan.
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21.00 Cronica Parlamentului.
21,15 Roman foileton

Melba. .
22,05 Universul cunoașterii.
22.50 Dosarele istoriei.
23.20 Ecranul.

0.00 Actualități.
0.05 Pro mnsîca.

HOROSCOP
VĂRSĂTOR 

ianuarie — 18 februarie) 
: fondul unei ușoare indispo- 

/■ o zi plată.

PEȘTI
<19 februarie — 20 martie)

Savurați clipa ircpetabi’ă ce 
vi se oferă.

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie)

Atitudinea capului plecat nu 
rezolvă problemele. tnfruntați 
cu mai multă bărbăție viața.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Numai iubirea dă sens •Hi.lten- 
ței umane. Agoniseala e o ches
tiune care ține de instinct.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Daca v-ați făcut din bani un 
ideal. încercati-vă astăzi norocull

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Conjunctură astrală favorabila 
— cautați potecile nebătute încă!

IEU
(23 iulie — 22 august)

Cel care vă așteaptă astăzi 
valorează cît toate fericirile care 
v au lipsit '

1 ECIOAR A
(23 august — 21 septembrie)

Sfaturile altora sînt bune nit» 
mai rînd nu ai idei proprii. As
tăzi aveți idei vnloioase.

balanța
(22 septembrie — 22 octombrie)

Cineva așteaptă de la dumnea
voastră un semn, un gest. Odată 
acest pas făcut, viața dtimnea 
voastră va lua alt curs

S( ORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
•Sinteți la un pas do fericire 

i la unul de dezastru. Deschid, i 
lene ochii ’

SAGET UOk
(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Evitați discuțiile în contradic

toriu — nu vă avantajează.

( AI’RICORN
(21 decembrie — 1! ianuarie)
Se întn vede o discuție intere

sant j cu un prieten 'cehi.

M I C A
FELICIT ARf

FAMILIA Olâei u uiează „La 
mulți ani !" fericiți lui Dobreanu 
Mtrcea, cu ocazia aniversării zi 
lei de nas'ere. <3nii)

vISZ \HI

" IJ AVirtb'Jig 3i Lux. ttra- 
tta In-titijtului. cămin 3. an 101.
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zonă centrală cu ap a t.imcnl
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camere zon.i centrală. Informa
ții Petroșani ștr. gen V. Milea 
(Petru (Iroz.i) nr 211 B. ap. la 
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lOI!’ .11 I gc mau vă invită 
■ai '-'ți 1 impui liber la

'nbm dm str. Republicii jir. 30, 
' arc ; ă tă Ia dispoziție cu io-
uri de ih, zilnic, precum si cu 

p-ogram de muz'tă și video, In 
•zilele de miercuri, vineri și du
minicii ale fiecărei săptumîni. în- 
f epîn'.l cu ora 16 (3035)

( Ol JL( TIVI ( clasei a -X I a 
A de la liceul industrial ilr 
1 Petroșani este alături de 
doamna diriginta \ ișap Marin

(O1H TIV I I 1 i< < ului ia 
dusliial I 'ii i oșani este al.îlttri 
<h colega prof. A ișan Marin 
in momi nli li ilr grc.i im iTi a- 
ic pri inliilc rlr pierderea m.i

1 \ ’.I. I i \ ,■ .iu io împlini 
ri.i tint.ff an maia luni do
la <Iis] i,ii i11.i I iili;. i .i'oai■ a
rcilii car. ,i I" l
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Reduceri de tarife pentru elevi și studenți
Hotărîrea Guvernului României privind acordarea unor re

duceri de tarife pentru călătoria cu mijloacele de transport fe
roviare și aeriene.

Guvernul României hotărăște ;
ARTICOL UNIC. — Studenții și elevii beneficiază de redu

cere cu 50 la sută la tariful pentru transportul pe bază de bilet de 
călătorie clasa a II-a cu trenul de persoane, precum și cu mijloa
cele aeriene, pentru o călătorie dus-întors, între locul de învăță- 
mînt și localitatea de domiciliu, cu ocazia vacanței de iarnă 
1990—1991.

Biletele de călătorie se vor elibera pe baza legitimațiilor de 
student sau elev.

Hotărîrea este semnată de domnul prim-ministru. Petre Roman.
(Rompres)

Societatea comercială A.S.V.I.L.-S.A.
FOST,A I.F.A. „VÎSCOZA" LUPENI

oferă, pe bază de comandă, agenților economici și prin magazinele 
proprii, populației din Valea Jiului, produsele noi de spălare și 
curățire marca „VIL" :

AC'VIL — detergent lichid pentru spălarea țesăturilor de orice 
tip

VILPON — șampon pentru spălatul veselei
VILTIX — praf pentru curățirea obiectelor de uz casnic 
VIJ COR — șampon pentru curățirea emailurilor arse 
TAPVIL — adeziv pentru lipit hirtie și tapet
Informații suplimentare la sediul firmei din orașul Lupeni, 

strada Vîscozei nr. 1, telefon 935/41511 sau G0150, telex 72517.

Regia Autonomă a Huilei 
din Români?

cu sediul in Petroșani, strada Timișoara nr. 2. județul Hunedoara 1 

angajează :

— muncilor — controlor poartă
Informații suplimentare la telefon 14193 și 11160, interior 

113 sau 381.

Cooperativa „Straja** Lupeni
angajează de urgență următoarele categorii de personal:

— jurist
— economisi

Relații suplimentare se primesc la biroul pcrsonal-învățămînt 
al cooperativei sau prin telefon 60593—60312.

t, 
întreprinderea de ti icutaje Petroșani 

organizează concurs pentru ocuparea postului de :
î

— contabil șef
— un economist

încadrarea și salarizarea se face conform Legii 12/1970 și 
I agii 57/197 1.

Relații suplimentare la biroul <>1'|S, telefon 43812.

X E K O X
Rapid, eficient, de calitate

Servicii prompte de copiere XEROX la unit ițea deschisă în 
strada Nicolac Bâlcescu, alături de complexul meșteșugăresc.

Se execută copii după diplome, autorizații, acte pentru lega
lizare, multiplicări de cursuri etc.

Program zilnic. telefon 12779.

IMPORTANT !
in vi isți \ soi i iui or proi esioxjs ii și \ iii ori șoi i ri 
(M VIORI, evitali deplasarea la Deva pentru testul psihologic 1

( OSI \ 1 ÎMI’ Șl H \S’ ’

— \pelali la servii iile laboratorului de psihologie
SI \ | I \ ( IA I II \l \ FINIRI S\l l ARI AH Ml li \ FI I ROS \M 

strada I un. i ar. 62 bis (lingă mina I iv, zeni)
I (<■■ Iucazj t'st.iiia psihologica pcnliu :
— SOI I RI PROI I SIONIȘI I — pe bază de coilti. Ici < li in

ii i Prindci i a.
— \ ll l’ORI ȘOI I RI HI VIORI — contraeosl
Rapid și cfiiic nt !

K<rM< (ia jl ■ dminl'tr'ț)» Petroșani. Str NleOla» B.Mcese'i m * i,<>.»<ie . ieccrmrl.it: <10 621 vecții: 4 18 53. 4 24 54. 
fin irul Tino.’ranrr p-lminnl «tr Nicolae Bălceseu nr 2, telefon 1 4 13 65

ieccrmrl.it

