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Telepenibilul unui sfîrșit de săptămînă (II)

SIND1 IMILt SI CINZURA>
Simbătă după-amiază, timp de 

șapte ore, televiziunea și-a spă
lat rufele murdare în fața între
gii națiuni. La sfîrșit de săptă- 
mină, in locul unor programe care 
să ne destindă, am fost martori 
la o penibilă ceartă intre sindica
tul politizat și conducere, 
cupola I’arI uncntului. 
act de siluire a 
dului telespectator, 
îndemină o singură 
acțiune : butonul
încă o dovadă că 
noastră devine tot mai originală 
(sau chiar... originară), primitivă, 
liber arbitru in absenta autorită
ții. Ne-am convins că ruperea de 
autoritarismul și centralismul 

comunismului s-a făcut prea 
brusc, fără a pune in loc elemen
tara disciplină profesională sau 
etică.

Eram curioși să vedem care 
sint membrii trimhit.itului sindi
cat al televiziunii, ce au ca stră
lucit reprezentant pe grevistul 
Ion lugi. Im văzut. Citeva re
portere plingărețe și o ceată dc 
mașiniști ce se luptă cu conduce
rea, identificată cu cenzura. Si
gur, orice conducere este Un f,.c- 
tor de cenzură, ce operează, c- 
tunci cind e competentă, cu o 
grilă valorică. Cenzura valorică a 
existat și va exista întotdeauna, 
indizerabilă fiind doar cenzura 
politică. A rfuza intrarea pe 
post a unui material politic, nu 
este neapărat un act de cenzură 
politică, mai ales atunci cind.

sub 
tncă un 

răbdării blin- 
care arc Ia 
pirgliie de 

televizorului, 
democrația

ne-am dat seama și noi, calita
tea sa este îndoielnică și cind a- 
vem doar un singur post de tele
viziune in țară, care trebuie să 
răspundă atîtor solicitări : infor
mație, cultură, divertisment Și 

altele. Și televiziunea arc păca
tele ei, dar dacă am lasa-o pe 
mina intereselor politice n-am 
mai avea de ce' să deschidem te
levizorul. Și-așa FSN-uI o critică 
pentru că s-ar fi dat cu opoziția, 
iar opoziția că e fesenistă.

Sindicatul televiziunii iși supra
licitează importanța națională. 
Sc uită faptul că televiziunea 
este o instituție ca oricare alta, 
care vehiculează informația, dar 
care nu trebuie să fie sursă dc 
informații. Dacă in programele 
ei sc reflectă pe ea însăși ajun
gem la o meta-folevizittne și a- 
tunci poate deveni interesantă 
doar pentru cîțiva specialiști care 
se ocupă de psihologia sau socio
logia comunicării. Cc s-ar întîm- 
pla dacă 
produce 
proprii ? 
care ar
conducerii 
fi făcută de un comentator spor
tiv bilbiit, dc operatori cu nume
le cărora ni sc umple ecranul 
după fiecare emisiune, ori cu sin-

fiecare întreprindere ar 
doar pentru salariații 
O revoluție a calității 
presupune schimbarea 

televiziunii, nu poate

V'asilc Scbastian DÎNCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Libertatea
este durere

Nichita Stănescu

STEAUA
Steaua sus răsare 
Ca o taină mare 
Steaua luminează 
Și adeverează 
Steaua strălucește 
Și lumii vestește 
Că astăzi curata 
Prea nevinovata 
Fecioară Maria 
Naște pe Mesia 
In tara vestită 
Bethleem numită. 
Magii cum sosiră 
Steaua și porniră 
Fugind după rază 
Pe Ilristos să-l vaz 
Și dacă porniră 
fndată-1 găsiră 
La dinsul intrară 
Și se închinară. 
Cu daruri gătite 
Lui Ilristos menite 
l.liind fiecare 
Bucurie mire. 
Care bucurie 
Și aici să fie 
De la tinerețe 
Pin’ la bătrîncte.

COMUNISMUL ȘI FUMATUL
„Jos comunismul !“. Da, jos cu 

el, asta a fost una dintre lozin
cile anului. Numai că... Deunăzi, 
intr-o discuție cu un om agreabil, 
cu vederi lihcrale, am reți mt n 
expresie cu valoare de cugetare : 
„Dom’le, de comunism nu ne pu
tem lăsa ca de fumat !“. Jude
cind la rece și fumind la > j)d 
lucrurile cam așa stau. C'ind te 
lași de fumat, o faci brusc. Cu 
pacostea asta dc comunism o 
mai dificil. Pentru că amindouă 
sint o pacoste pentru viața omu
lui, la fel de dăunătoare : una 
pentru viața omului, c^ilaltă pen
tru viața unei societăți.

Care ar fi inconvenientele ? Do 
fumat ne lăsăm individual, dc co
munism in grupuri mari. La fil
mai, arunci pe fereastră țigă, J 
ți bricheta și., „te juri că nu mai 
furi”. In ci ml comunismului boa
la se vindecă mai 
distruse sti nețuri

(rchuic schimbată
Sint 
nați 
care 
fază
și este un cancer pentru umani
tate. La noi ajunsese în metas
tază. In Joc să crăpăm noi, a cră
pat cl. Știm toți cît de greu so

tratează. Coi care mal cred 
cancerul 
PSM) so tratează cu citostaticc^ 
Degeaba, domnilor-tovarăși 1 
asta se moare...

in 
comunismului (vezi

în co mă privește, nu mă las 
de fumat. M-am 
nism. Dumnezeu

lăsat de comtl- 
mi-e martor.

greu. Trebuie 
și, mai ales, 

o mentalitate, 
au fost vacci- 

accsLi păgubos, 
în 

Comunismul a fost

oameni care 
cu veninul 
sint îndoctrinați pină 

celulară.

Mircea BUTORESf U

j Două luminițe

— Dom Io redactor șef, 
„bubui" Primăria 1

n '<■ v u; r - ••• i

De la Ocolul Silvic Petroșani sîntem informați prin persoana 
domnului Tamaș Teodor, șeful acestei întreprinderi, că brazii pen
tru pomul de Crăciun se pot cumpăra atît din rețeaua comercială, 
prin magazinele ICSLF-ului cît și de la sediul întreprinderii, stra
da 1 Decembrie, nr. 107 A. Pomii sint din specia molid, iar pre
țurile nu au nimic din liberalizare, ci numai din respectul fiță 
de cei ce se bucură nespus de pomul de Crăciun, darul naturii 
pentru noi, oamenii, care ne aduce liniște, bucurie și pace, ca ți 
cei cărora le este închinat : copiii. Tn funcție de mărimea brazilor 
s-au stabilit și prețurile. Dc la 0,70 la 1,30 metri prețul este 30 de 
lei, de la 1,31 la 2,00 metri — 50 lei, de la 2,01 la 3,00 metri — 70
de lei ți peste 3 metri — 100 Ici. Și dacă copiii se vor bucura din
plin, un alt gest îi va bucura ți pe Invalizii dc război și handica
pați cărora li se oferă din partea acestei întreprinderi, gratuit cîtc
un brad. Și omenia continuă, căci la secția de distrofici a Sfiita- 
lului municipal, copiii de aici, se vor bucura și ei de prezența 
unui brad mare și frumos ca o dragoste dc oameni, prwum j la 
sucuri naturale oferite dc ocolul silvic, cu aceeași dragoste de 
oameni.

Ja E. M. Lonea
La E. M. Lonea, In sala de apel, 

acolo unde se întâlnesc la intra
rea și ieșirea din mină mineul, 
ard două luminițe aprinse la 4 
decembrie, de sărbătoarea Sf. mc. 
Varvara, ocrotitoarea minerilor. 
Ca două icoane ce le luminează 
drumul de acasă pină la mmă, și

dc la mină a-a*ă. Și cu flacăra 
acestor luminițe în inimă, oame
nii curajului intra in adîneuri ca 
niște atlcți care știu că trebuie 
să lupte și să învi'uiâ. Și fiecare 
intrare și ieșire (din mină) este 
încă o victorie a vieții.

Doici NEAMȚU

Privatizarea continuă
O nouă firmă particulară în Petroșani : se numește „Met lica'*, 

execută confecții metalice ți lucrări caro n’ r-it.i opei .ițiuni de 
sudură, lâcătușerie ș a. Atelierul firmei este situat pe strada Ma
ica. Ceea ce este îmbucurător c faptul că firma arc în prezent în
cheiate contracte cu exploatările miniere și cu alte unități indus
triale mari din Valea .Jiului. Calitatea execuției, înalta calificare 
a lucrătorilor ți inițiativa lor sint garanții pentru afa erile eontrac- 

■ i'e tb fi'in'i. Privatizarea continuu. Ea pătrunde treptat și in 
•un
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Să tragem speranță
Să n-aibă nimeni parte de „bu

curia" celui pe care îl lasă bu
telia acum, in pragul Crăciunului 
E vorba, desigur, de cei amărîți, 
-care posedă doar un asemenea 
recipient, iar nu de fericiții care, 
cu bonuri în regulă, eliberate de 
primării, au profitat de anii lu
minoși, aprovizionîndu-se cu 
două-trei astfel de prețioase obi
ecte.

Pentru primii, adică amârăște- 
nii, am impresia că situația nu e 
prea trandafirie. In decembrie, 
repartiția de butelii alocate Văii 
Jiului este de 21 000 de bucăți. 
Față de noiembrie, este totuși un 
salt. Luna trecută cota oficială 
a fost de 17 000 butelii. Optimis
mul mi se reduce la jumătate 
cînd aflu cîte butelii au fost adu
se, pînă în l'- decembrie, din to
talul celor alocate pentru luna 
în curs : 4 170. Deci, puțin mai 
mult de un sfert. Situația de la 
centrele de imbutelicre de unde 
se aduc plinele in Valea Jiului 
este următoarea . centrul din Pi

tești trebuie să livreze, în decem
brie, 12 000 de butelii. Pînă acum, 
de acolo nu venit doar 2 240. De 
la Craiova sînt prevăzute 8 000. 
Au sosit doar 608 I Din Timișoara, 
1 000 de bucăți. Au venit 1 320 de 
butelii pline. Adică mai multe. 
Bravo lor ! Nu e rău.

VEȘNIC \ l’ROBI t.M \ 
A BUTELIILOR

întrebarea este : vor putea oare 
centrele restanțiere să expedieze 
și restul de butelii pline, pînă la 
numărul planificat ? Greu de 
răspuns. în orice caz, așa cum 
m-a asigurat dl. Mihai Bogar, șe
ful competrolului din Vulcan, 
Liga minerilor din Valea Jiului 

-te pe fază, l’ăcînd demersurile 
necesare pentru ca să fie adus 
întregul număr de pline alocate 
Văii. Sa sperăm că va avea no
roc.

Interesantă este acțiunea între
prinsă la nivelul orașului Vulcan. 
Prin afișe răspîndite în tot ora
șul (scrise cam agramat, e 
drept), cei cu buteliile goale sînt 
chemați să le aducă la centrul 
de preschimbare pentru a le re
primi pline înainte de Crăciun. 
Aflu că au plecat deja spre Cra
iova, împreună cu personalul de 
la centrul de schimbare, 2 400 de 
butelii. Deci, dacă mai sînt vul- 
căneni cu butelii goale, să nu 
piardă ocazia. Celelalte butelii, 
care vor fi aduse pînă la sfîr.șitul 
lunii vor fi repartizai^ celorlalte 
orașe din municipiu.

In materie' de benzină, știrile 
sînt mai mult decît mulțumitoare. 
Este benzină, vorba domnului 
Bogar, să-ți bagi și-n cizme. Mai 
exact, în depozit au venit 320 de 
tone, din care s-au vindut, pînă 
acum, 137 de tone. Să tot mergi 
cu mașina mică. Să vedem ce s-o 
rezolva cu buteliile. Tragem spe
ranță înspre bine.

Ghcorghe OLTEANU

Timpul trece, banii curg pe 
aua sîmbetei

Neglijate vr> mc îndelungată, lucrările de reparați] curente la 
<1...Urile Teatrului de Stat ..Valea Jiului" și Muzeului mineritului 
din Petroșani — motivele sînt cunoscute și nu mai este cazul să 
le reamintim — au revenit în atenție. Cele două așezăminte de 
cultură sînt obiective importante ale municipiului și se cuvine să 
avem grijă de ele. Bani sînt. Inspectoratul județean pentru cultură 
dispune de sumele cuvenite. Numai că aceste lucrări au devenit 
absolut necesare pentru că sînt multe hibe atit în exterior cît și 
în interiorul amintitelor clădiri. Cele urgente sînt izolarea plafo
nului, asigurarea căldurii pe timp de iarnă în Teatru, refacerea 
expoziției de bază la muzeu, refacerea tencuielilor în exteriorul 
clădirilor, acolo unde precipitațiile au lăsat urme, recondiționarca 
instalațiilor de iluminat la scenă, in teatru, zugrăveli și vopsi
torii interioare. Cine sa le fa>ă insă 7

A fost solit itata IG( I I’.-troțani — care a acceptat comanda 
pentru Muzeu, nu a cea pentru Teatru, apreciind obiectiv că nu 
poate f. ce fața l:i amîndouă lucrările din lipsă de forță de muncă 
ți materiale. Un pas s-a făcut. Să sperăm că IGCL se va ține dc 
cuvlnt. Pentru clădirea Teatrului s-au căutat alte firme, unele 
porticul ire. In zadar. Amatori pentru execuția lucrărilor nu s-au 
găsit li această vreme intempe. ide afectează imobilul și mai 
grav. Apropiindu-se vertiginos sfiișitu) anului, există riscul ca 
fondurile să fie înghețate. Adică banii să se piardă. Iar Ja anul 
e ;te greu de presupus că se vor mai aloca alți bani. Deci, vom 
rămine ca și pînă acum. Vom continua să tremurăm în teatru, iar 
In scenă va continua să pătrundă ploaia. Nu mai vorbim de orga 
dc lumini sau de instalația de sonorizare. Ce este de făcut în a-
cest caz 7 Nu dăm soluții pentru că, fiind obiective edilitare de 
larg interes, atit pentru Teatru cît și pentru Muzeu se pot găsi, 
ru sprijinul Primăriei, oameni cu dragoste pentru cultură, care 
»ă nu privească nepăsător situația existentă. Este imposibil ca 
inlr-tm oraș cu atîtea antreprize și firme particulari sau de stat 
sa nu se poată repara aceste olne- tive pentru ca banii să nu se 
risipeaț i au sa e piardă Poate, cine șlic, renovarea Teatrului 
va i un impub 5i actorilor noștri care vor mai și juca pentru 
noi M.,u pic i, un Mi/. | poale Vur veni ceva vizitatori in plus

llor.ițiu M.EX ÎNDRISt li

jr
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N'aștcrea Domnului — nu nu
mai sărbătoarea noastră <le 
suflet, ci și o temă artistică.

Clubul din Aninoas? 
se redescoperă!?

Clubul sindicatului minei Aninoasa a stat multă vreme în ano
nimat. Și aceasta după ce s-au cheltuit bani mulți cu renovarea lui 
In special în acest an, n-am mai auzit nici o veste bună despre 
viața culturală a Aninoasei, Liniște. Iată că de circa o lună lu
crurile s-au schimbat în bine. S-a reamenajat sala de disco
tecă, unde programele oferite în zilele de joi, sîmbătă și duminică 
atrag tot mai mulți tineri. Fireso, muzica și dansul sînt la ele acasă. 
Nu lipsesc nici filmele proiectate zilnic cu ajutorul videocasetofo- 
nului și nici jocurile de societate — rummy, șah, table, găzduite 
intr-o sală adecvată, și aceasta reamenajată.

Prima reușită de mai mare importanță s-a consumat în ziua 
de 1 Decembrie, cînd „balul fulgilor de neau — pînă și starea 
vremii a ținut să fie în ton cu genericul — a făcut ca luminile fe
restrelor sălii de dans să fie luminate toată noaptea. Un sfîrșil 
de săptămînă frumos, cu muzică ușoară și populară, dans, tom
bolă, surprize. N-au lipsit nici bufetul, nici glumele. Balul s-a 
dorit și a reușit să fie o avanpremieră atrăgătoare pentru reveli
onul ’91.

Dar clubul nu înseamnă numai dans. Aici ființează două cer
curi, unul de artă fotografică, iar celălalt are ca profil electronica. 
Proiectele imediate ale sindicatului minei Aninoasa care patro
nează așezămîntul, și ale directorului clubului, Octav Meleșcanu, 
se numesc: îmbunătățirea dotării tehnice, refacerea scenei din 
sala mare de spectacole, pentru a face față tuturor cerințelor, 
îmbunătățirea încălzirii localului, dar mai ales atragerea intelec
tualilor tînărului oraș Aninoasa, a copiilor și adolescenților, a 
celor ce locuiesc în cămine muncitorești, a tuturor oamenilor lo
cului, la activitățile clubului.

Ce s-a întreprins în ultimele 40—50 de zile este bine. Dar lu
crurile sint doar la început. Clubul este un așczămînt al întregu
lui oraș, deschis tuturor. Și Aninoasa are tradiție culturală și 
forța de a-1 readuce în prim-plan.

Luptînd cu inerția instaurată în acest an surprinzător și ne
plăcut în viața culturală a Văii Jiului, la Aninoasa se încearcă 
ceva nou. Noi dorim să consemnăm și alți pași pe calea în care 
clubul s-a angajat, chiar dacă mai tîrziu. Oricum este un început

U. ALEXANDRESCU

Cine face focul ?
La centrala termică nr. 23 stadion, există o situație de-a drep- 

ul dramatică. Fochiștii, meseriași ai IGCL, nu se prezintă la lo- 
jul de muncă și deci ncavînd cine să facă focul, oamenii din blo
curile racordate stînd în frig. Cum situația se repetă de mai mul- 
‘a vreme, e lesne de înțeles, după cum ne spune dl. Romeo Roșia, 
care locuiește în zonă, oamenii sînt foarte nemulțumiți de modul 
In care fochiștii acestei centrale, cu excepția domnului Alexandres- 
cu, iși fac datoria. Chiar dacă în centrală condițiile de muncă sînt 
sub orice critică, este momentul să înțeleagă și acești fochiști că 
e iarnă și oamenii nu pot sta în frig. Ca să nu mai vorbim de 
riscul înghețării instalațiilor. Oricum credem ca IGCL Petroșani va 
restabili ordinea și la CT 23. (G.C >.

IMPIADA N-A MAI AVUT LOC
Spărgătorii de școli
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Sindicatele 
și cenzura

(Urmare din pagina <)

dicaliste, gen Carmen Du mi tras
eu sau Delia Budeanu, specialiste 
in gafe. Schimbarea unor perso
nalități culturale, ca Răzvan Te- 
odorescu sau Mihai Tatulici, cu 
o fostă cintăreață de muzică U- 
șoară, este o alternativă ce spune 
fotul despre calitatea acestui sin
dicat. Dc ce nu am pune in frun
tea postului național de televizi
une pe Gică I’etrcscu, fiindcă tot 
e m ii vechi decît mass-media ? 
Hai să fini serioși ! Postul națio
nal dc televiziune nu poate fi lă- 

| sat pe mina sindicalistelor lacri- 
' mogeiie »i a mașiniștilor revoltați, 

Dacă-I bisăm, vom avea în fie— 
c.trt .imbălă ite ..pi- orc în

! i ii e ti li. viziuni a ■. prezintă pe 
j :-a in ;: i I’nfji huni, domnule 

iu" i !
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un muzeu al suferindei —
f

căminul de bătrîni
V

thNUCUVÎNJMEA
„Cele mai frumoase zile din 

viața noastră, sînt acelea pe care 
le îngropăm în cripta amintiri
lor", spunea Vasile Conta

O ușă întredeschisă, ca o ulti
mă speranță. Undeva în colțul 
dormitorului, pe un scăunel, o 
femeie între patru pereți. Un gea
mantan închis, poate pentru ul
tima călătorie în viață. Un așter
nut curat, ca și inima el zbuciu
mată și slăbită in lupta vieții. Pe 
pereți icoana Maicii Domnului și 
o oglindă.. Ca o retrospectivă a 
vieții. Intru ușor, căci mă găsesc 
in fața unui muzeu al suferinței. 
Xu vreau să ating nimic din bu
curiile vieții și din deznădejdile 
ei. Deodată, doi ochi mă privesc 
si încep să plîngă. Pentru a cîta 
oară ? Aștept să se liniștească și 
zic: „Sărut mina“, „Să trăiești-, 
imi răspunde, ca un dor de viață. 
„Ce mai faceți ?“. întrebarea 
n-are răspuns. Dar deodată în 
fața singurătății se aprinde o lu
mină : amintirile cu bucuriile și 
necazurile vieții.

— Dragul meu, am avut o via
ța grea. M-am născut ia Baia 
Spric în 1911, pe 15 martie. A în
ceput războiul și părinții mei au 
fugit aici. Tata a lucrat la mină 
la Petroșani. A plecat pe front 
și l-au adus cu targa de acolo. A 
murit că n-a mai avut zile. A- 
veam 10 an» și mama m-a dat 
slujnică în munții Apuseni, pînă 
la 16 ani. Căutăm de vite, de oi, 
făceam mîncare, Umblam în o- 
pinci, dar mai mult desculță. La 
16 ani, la o bâtrînă, care avea 
un nepot la Bușteni, i s-a făcut 
milă de mine și m-a dus acolo la 
fabrica de hîrtie. Biata mama era 
singură și bolnavă. A trimis după 
mine. Aveam 20 de ani, am venit 

o îngrijesc și am intrat la lu
cru la Aninoasn, apoi la Vulcan 
la antigaz, a trebuit să intru în 
nună la crațer, cinci ani am fost 
acolo. Săracii mineri. Era o căl
dură mare de se arunca apă pc 
noi. A fost greu. Și soțul meu a 
iiicrat la mină. Și ne-am înțeles 
frumos. Dar el s-a îmbolnăvit și 
a trebuit sâ-1 luăm pe unul Mi- 
trușcă să ne ajute la lemne, la 

cărbuni și pe acasă, că singură 
nu le puteam face pe toate. A ză
cut pe pat trei ani și trei luni, 
după care a murit. Mi-a lăsat cu 
limbă de moarte să am grijă de 
Mitrușcă cum a avut și el grijă 
de noi. Am stat cît am stat acasă, 
și pe urmă am venit aici. Am 
pensie de urmaș, plătesc căminul 
și mai rămîn cu 261 de lei cu care 
îmi cumpăr ce am poftă. Fruc
te, biscuiți, compot și cărți da 
rugăciuni. De cîtva timp, a venit 
și Mitrușcă aici.

— Cine vă mai vizitează ?

— Vine doamna Costinaș, dom
nul Kcrekeș, doamna de la A- 
ninoasa, Szoke, vine preotul, îi 
sărut crucea, vine și doctorul ăla 
în haină de piele, nu știu cum îl 
cheamă. Și vine și domnul cu zi
arul. îl cheamă Rotaru. Mi-e 
greu cînd visez urît și cînd mi se 
zbate ochiul, de multe ori. Nu 
știu ce-o mai fi. Am auzit că se 
tot bat pe la București. Și îna
inte pc timpul războiului tot așa 
era.

— Ce ați vrea să scriem la 
•ziar ? -

I

— Că am să pun poza mea în 
ramă (n.n. — apărută în ziarul 
din 6 octombrie 1990) și să mi-o 
bage în mormînt cînd o să mor. 
Și să mai veniți.

— Sigur o să mai venim !
încerc să plec, ar vrea sâ plece 

și dînsa, poate’ să mă conducă, 
poate să iasă pînă în curtea că
minului. Dar reumatismul și bă- 
trinețea n-o lasă să se ridice. O 
sărut pc obraz și dînsa mă să
rută la fel și ne despărțim cu la
crimi în ochi. La Căminul de bă- 
trîni Lonea liniștea durerii este 
mîngîiată de personalul de aici, 
de foșnetul brazilor, de vînturile 
reci ale iernii, de soarele cald al 
amintirilor și, din cînd în cînd, 
de noi oamenii ce batem la ușa 
vieții, înaintea morții.

Dorcl NEAMȚU

Mircea BUJORESCV18 dec. 1990

SPORT
Minerul Știința Vulcan — satisfacții mici

Pornind aureolată de locul Se
cund în ediția precedentă a se
riei a ÎX-a a diviziei C, echipa 
minerilor din Vulcan a avut un 
start dezolant, care îi găsea pe 
ultimul loc după etapa a 5-a, cînd 
nu reușiseră nici o victorie I E 
drept, echipa Vulcanului începea 
campionatul fără antrenorul Ma
rian Mihai — trecut secund la 
Uricani —, fără Homan, I. Radu 
și Popoviciu, trei piese grele în 
campionatul precedent. La sfîr- 
șitul turului de campionat 1990— 
91, echipa Minerul Știința Vul
can ocupă locul 7, cu linia de 
clasament :

15 6 3 6 22—23 15 p
Pc teren propriu :

8 6 2 0 15— 5 14 p.
In deplasare :

7 0 1 6 7—18 1 p.
Deci, echipa din Vulcan (antre

nor Constantin Căluți) termină 
turul la — 1 la „adevăr". A pier
dut două puncte pe teren propriu,

1—1 cu Metalul Aiud și Reteza
tul Hațeg, reușind un punct, 2—2 
la Mureșul Deva. A marcat șapte 
goluri în deplasare, în cele tot 
atîtea partide, numai la Meca-

DIVIZIONARELE C DIN VALEA 
JIULUI LA JUMATATEA 

CAMPIONATULUI (ID

nica Alba Iulia (0—2) și C.F.R. 
Cluj (0—4) ne-eușind să marcheze. 
Prin absența lui Izsak, ieșit din 
formă mai multă vreme, s-a re
simțit lipsa unui libero care să 
ordoneze jocul în apărare, jucîn- 
du-se multe etape cu o improvi
zație, Postelnicu. Cel mai bun 
randament l-a dat mijlocașul Dan 
Voicu (32 ani), autorul a trei go
luri în acest campionat. Golge-

QaJhajwi s
„ln fiecare zi ne batem joc
Dc pasări, de iubire și de mare”.
Ne vindem simțurile-n iarmaroc.
Ne căutăm in orice întrebare.

în fiecare zi ne batem joc
de timpul irosit în nopți tirzii.
Privirea ta mă arde ca un foc.
Mă mir cum încă mai rămineni vii.

De mirosuri de mirt și dc-adulări 
în fiecare zi ne batem joc

Vise ne-mprăștiem in patru zări
Fructe prea verzi, ce veșnic nu se coc.

in fiecare zi ne batem joc
de ce ești tu, de ce-aș putea fi eu
Mi-ai spus : „Noi nu vom fi-n același loc** 
Zadarnic ești zeiță și eu zctl...

Sc nasc sub cer povești fără ecou
Moare un vis răpus de nenoroc 
Iubito, pc pămînt nu-i nimic nou 
Și, chiar dc-ar fi, noi tot ne batem joc...

I

î

l

1
î

SPORT

terul echipei, tot un „veteran**,’ 
Marcel Topor (31 ani), cu cinci 
goluri înscrise, celelalte goluri 
fiind realizate de C1S 4 goluri, 
Bejan și N. Stofa»., cita 3 holUd. 
Hădărean. 2 goluri și Szoradi un 
gol.

Analizînd toate aces’c . rezul
tate, credem că cea mai m i e 
satisfacție a echipei a supor
terilor din Vulcan rftmln victo
riile în derby-urile da tradiție, cu 
A. S. Paroșenl și Minerul ILupenî, 
ambele cîștigate cu 2—1. Cam 
puțin, am zice, pentru pretențiile 
unei echipe care fn campionatul 
trecut spulbera pe teren propriu 
orice adversar, iar în deplasare 
avea multe reușite. Cine' știe, 
poate în sezonul de primăvară^ 
jucătorii Vulcanului se gîndese 
la recuperarea punctelor la Aiud 
și Hațeg și poate la mai mult..

Genu TUȚIJ

Ei cer doar... cozi în atenția veteranilor de război
Pc Iuncu Ungur, șeful distric

telor 1,8 și L 9, 11 poți găsi la 
biroul său din gara Vulcan doar 
înainte de ora 8 sau după 1 1.30. 
Adică intre două trenuri. în res
tul timpului, cabinetul său dc lu
cru (cum suna o sintagma des 
utilizată acum cîțiva ani) este li
nia ferată. Mai exact, porțiunea 
cuprinsă între kilometrul 82 + 
100 (Aeroport) și kilometrul 102 
(Barbateni). Adică în Jur de 22 
kilometri de cale ferata. Asta făr i 
■ i mai pune la 'ocotcală ramifi- 
'ațiile de linii existente in gările 
l.upeni, Bărbăteiii, Vulcan, Ia- 

c.roni și Livezcni, a căror intre-
li -.ere r-|-îr- tr>t In Sarcina cehi-
;■ .!■■ ni .-.a ms, ii'.'idfcr, si
1. Ol. I’lt m11 ij. 'i i ‘•9® : îrilre',1-
1 i ' 1 'HI i i i i .'or c ii
i.c- O m Ml l, i> r u vi.i ' • n.
nu prea <>>1» Jj ' ■■, <! > • ■' <•
' . • 1 / t O ' J11 . i , ' i 1 1 1 ’ lf-

f C ! .
1 1

• 111 6 ■ ■. '••• ., faci-
lol 1' i c 1 in c *.=? in 'i

. h* " .1. I rH re 45—:/J de oa-

• 1 < i ' H ' i: . 1 i ’ J - f ’■ 11

e țin dc treabă", zice dl. Ungur, 
constituiți în echipe plasate în 
fiecare din stațiile menționate, 
în gările Livezcni și Iscroni nu 
sînt șefi de echipă, așa că mai 
tot timpul nea lancu trebuie să 
stea pe-acolo pentru ca băieții să 
nu facă aripi spre alte îndeletni
ciri. Pentru că mai sînt și din 
aceștia. Unora le place Jaz.zul, 
tar altora țuiculița. Și, cînd o 
apucă pe cea dc-a doua cărare, 
nu-i mai vezi doua-trei zile A- 
dcv.îrul c insă c.î munca de pi
cher nu-i totuna cu culesul plan
te lot moda inalc S dariile sînt 
mici. Asta explică de ce nu se 
pica dă buzna pentru angajai 
la . f"-t iș'it d' tuH:vi< tle. Pentru 
'omp.cl.ir. T r f i -.uiii> in ambo 
le d i-.i i te a, lua 11 n< ' ■ ac de

"I p ;1 ■ n z ■ .■ flb a’ ■ ' 1i.o

< îl

' ! • " 1 ' 1 St ..1 ’ ’ ’ m L'i ti

î. t’r r’.
1 1 l< . ■ii i • ”!i! •

<*U Cil» 1’1 1 1 ' l nri 'ni '•
v;-h it. 11*1 1 l'Ul • 1» j i j .'.
ti i ri r <lipul. ii ' il < mi ;'■»< 1

îl și pii I H

ci în secolul XX este mașina de 
burat, utilizată la repararea .și 
nivclatul liniei.

In rest deliciu] activității îl o- 
feră în exclusivitate cele două 
categorii dc unelte acționate ma
nual. Dar și cu astea a apărut o 
problemă. Nu sînt cozi. Cozi pen
tru lopeți și tî.'nacoape, vreau să 
zic, pentru că din celelalte avem 
încă. Domnul Ungur îmi spune 
că tiu tot cerut să li se aducă. 
Răspunsul este in ă invariabil dc 
câteva luni : „Cind- vin, vă adu
ci m" Cum adica? Cind se adu ' 
de undo 7 <)r fj și cozile pentru 
lopeți și tii năr-o ip-> alu • din 
import ? .‘'au i 1.1 vreo dirc ■- 
țic național î c re veghează '’a 
ncc»lo arce/iiii i Ir' (.iisti ilniitc

( ’ - ;b. (’’

iion il ? I > ;
1 : ;i. •' î*' .'1

■i e ;i .ii, 
‘ . 11 > ‘. i, 1

și hi î ! 1 t ( 1 1 1 i ' 1

m m.i , imk‘ i Iii I * 1 1 n
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Filiala Petroșani a Asociației 
Naționale a veteranilor de război 
aduce la cunoștința celor intere
sați că în această perioadă se 
întocmesc fișele personale pentru 
veterani, invalizi, văduve, răniți 
și prizonieri dc război, în vederea 
eliberării legitimațiilor, în baza 
cărora aceștia vor beneficia dc 
drepturile și facilitățile .acordate 
de Guvern.

Pentru aceasta toți cei care au 
participat la primul și al doilea 
război mondial, Est și Vest, pre
cum și c«i caic se includ în a- 
ccmt.i c itegorie socială sînt in
vitați la sediul filialei din Petro- 

mi, (aninri 11 din i-cdiul priniă- 
iioi ( <4 < .ir,. " pri'zintă vor a-
vi i -cipru I ui molii irel.’ a tc :

I bl ' • I d d de I 1 '11-
1 liț . .1 II I ' i l’i Vdi ■ 'UI

in lu.it, ud d * m, ib.l *au 
1 suduv.i d* i.iBul brevuiul 4wo- 
I răi.ld ■ a,- • . . , >n dc pi a-

1- i- ' a

Iești, prin care dovedesc calita
tea de veteran de război.

Se vor prezenta și cei din 
Uricani,'Lupcni, Pctrila — Lonea, 
Aninoasa, Banița, și bineînțeles, 
Petroșani. Toți aceștia sînt aș
teptați în zilele de luni, miercuri 
și vineri între orele 10 și 12. 
Completarea fișelor se realizează 
pînă la data de 6 ianuarie 1991. 
In zilele de 10, 11 și 12 ianuarie 
1991, de la orele 9—12 se înmî- 
nează celor în drept legitimațiile 
dc c itre domnul Dum.lru Susan, 
președintele filialei județene Hu
nedoara, a Asociației Naționale a 
veteranilor dc război. Pentru ve
terani, invalizi și văduve de răz
boi din orașul Vulcan, completa
ră fișelor se realizează la se
diul I lialei orășenești a vetera
nilor de război (, hulirea pi imări- 
ii \ liban). Cii interesați vor lua 
Io atu a ( i dl. Alexandru Dră- 
r i. i. ' v.. complrta fișele pen- 
• ■ a \ ,i ,| n Vulcan.

< < t'-ilîă '.SA
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Acord intre
SOFIA (Rompres). — Princi

palele forțe politice din 
Bulgaria, respectiv Partidul So
cialist (fost comunist) și mișca
rea de opoziție Uniunea Forțelor 
Democratice (UFD), au căzut de 
acord să formeze un guvern de 
tranziție care să-și exercite func
țiile pînă la viitoarele alegeri 
parlamentare, din mai 1991 — a 
anunțat luni, la televiziunea bul
gară, premierul desemnat, Dimi- 
tăr Popov. El a arătat că urmea
ză să prezinte miercuri parlamen-

HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Se va produce o ameliorare a 

raporturilor cu o persoană din 
anturaj cu care nu prea vă în
țelegeți.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Celibatarii vor avea ocazii de 
tntilniri agreabile, cei căsătoriți 
— o zi bună în familie.

BER3EC
(21 martie — 20 aprilie)

Un clștig financiar modest vă 
va prilejui o mare bucurie.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Procurați-vă algocalmine — as
tăzi veți avea dureri de cap. 

forțele politice 
tului lista cabinetului său și, 
fără a dezvălui cum vor fi re
partizate portofoliile, a menționat 
că cele două formațiuni au con
venit să împartă Intre ele prin
cipalele opt ministere, respectiv 
cele ai căror titulari vor răspunde 
de afacerile interne, apărare, a- 
facerile externe, justiția, finanțe, 
comerț interior, comerț exterior 
și economie. Premierul bulgar 
desemnat nu a arătat cum a fost 
soluționată problema Ministerului

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

în mod involuntar, un coleg vă 
va da un „pont“ — folosiți-vă de 
el fără prea multă agitație l

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

în viața conjugală veți avea 
dovada că încă n-ați îmbătrînit

LEU
(23 Iulie — 22- august)

De clnd n-ați mai oferit o 
floare ?

FECIO \RA
(23 august — 21 septembrie)

încercați să așterneți un bal
sam peste rănile pe care le-ați 
provocat fără voie.

din Bulgaria
de Interne. Principalul obiect de 
dezacord in negocierile de pînă 
acum asupra formulei viitorului 
cabinet. Guvernul, a spus Popov, 
va fi alcătuit din „personalități 
respectate și competente*.

După cum remarcă observato
rii politici. Intre principalele sar
cini ale guvernului de tranziție 
se vor număra. In actuala perioa
dă dificilă prin care trece Bul
garia, asigurarea precum și men
ținerea păcii sociale.

BALANȚA
(22 septembrie — 22 octombrie)

Cel care nu vă mai este prie
ten nu v-a fost niciodată...

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
O zi turmentată în toate pri

vințele.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Lucrurile vor merge în direc

ția dorită de dv., cu condiția să 
vă dovediți ceva mai diplomat.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Domeniul inimii va fi în ge

neral bine apreciat.

PENTRU TIMPUL DV. LIBER
19 DECEMBRIE

9,00 Video-satelit.
10,00 Actualități.
10.15 Horoscopul zilei.
10.25 Avanpremieră.
10,35 Oameni de lingă noL
11.15 Film serial (reluare). 

Verdi.
12,00 Ora de muzici.
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 ctntece păstorești.
17.40 15—16—17—18.
18.20 Reflector.
18.45 Recital Irina Săndulesco 

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

Mclba.
22,05 Universul cunoașteri;
22.50 Dosarele istoriei
23.20 Ecranul.

0,00 Actualități.
0,05 Pro musica.

20 DECEMBRIE

9,00 Video-satelit.
10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Religie și societate.
11.10 Roman-foileton (reluare). 

Melba.
12,00 Ora de muzică. *
13,00 Avanpremieră. n
13.10 Arte vizuale (reluare).
14,00 Actualități.
14.10 Audio-vizual studio
14.30 Mondomuzica.
14.50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.20 S.O.S. Natura I
16.50 Armonii corale.
17.10 în obiectiv ; Societatea.
18.10 Civilizație montană.
18,35 Colinde.
19,00 Puncte de vedere.
19,40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21,15 Decembrie ’89 pe baricade.
22,00 Roman-foileton.

Mclba.
22.50 Televiziunea vă ascultă I
23.20 Cultura în lume.
23.50 Actualități.
0,00 Romanța amintirilor

M I C A
VINZARI

VÎND autoturism Dacia break. 
i re bună. Telefon 42961. (3041)

DIV ERSE
. O MF E ES CO MERCI A L 

TRAI AN A 
angajează:

— barman, vinzător, contabil, 
femeie serviciu, paznic noapte.

Relaț'i. Vulcan, Aleon Munci'

SOȚ’ L Constantin. copiii 
Anca si Cătălin anunță cu ne
mărginită durere încetarea din 
viață a celei care a tost o mi
nunată m îmă și soție 
Dr. RADUTOIU FCATERINA 

(42 ani) 
înmormintarra va avea loc 

In ziua de 20 decembrie, ora 
13. Cortegiul funerar va pleca 
de la domiciliu, bd. Victoriei, 
bl. Dl

ti vom păstra veșnică amin
tire. (3038).

COLECTIVUL Spitalului o- 
rftșenesc Vulcan este alături 
de familia Răduțoiu, greu în
cercată prin pierderen celei 
care a fost o distinsă colegă, 
Dr. RADUȚOIU FCATERINA 
care n trecut in eternitate la 
o virstă prematură.

Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate. (3038).

COLECTIVUL secției interne 
a Spitalului oră /euosc Vulcan 
se alătură durerii familiei 
greu încercate prin pierderea 
prematură a celei caro a fost 
o distinsă colegă, om de înal
tă omenie
Dr. ECATERINA RADUȚOIU 

Sincere condoleanțe. (3038).

COLECTIVUL Secției și La
boratorului de Fizioterapie a 
Spitalului Petroșani deplingo 
cu nespusă durere moartea 
fulgerătoare a celei care a fost 
un om minunat și un fo.irte 
bun medic
Dr. RADUȚOIU FCATLT IN A 
și transmite întreaga compa
siune familiei îndoliate. (3015).

PUBLIC
bloc 6 a (Consignația Europa), o- 
rele 17—19. (3044).

MOȘ CRĂCIUN, după o pre
zență îndelungată pe scenele Pe- 
troșaninlui, este la dispoziția tu
turor. Poate fi contactat zilnic, 
între orele 15—17, la telefonul 
43889, de părinți ți instituțiile 
interesate. (3046).

DECESE

COLECTIVUL secției Chi
rurgie și Urgență a Spitalului 
orășenesc Vulcan regretă pro- 
lund trecerea in neființă a ce
lei care a fost
Dr. ECATERINA RADUȚOIU

Sincere condoleanțe. (3038).

COLECTIVUL secției Conta
gioase a Spitalului orășenesc 
Vulcan regretă trecerea in ne
ființă a celei care n fost 
Dr. RADUȚOIU ECATERINA

Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate. (3038).

COLECTIVUL Laboratorului 
și serviciului de radiologie al 
Spitalului orășenesc Vulcan iși 
exprimă nemărginitul regret 
pentru pierderea celei care a 
fost
Dr. RADUȚOIU ECATERINA

Sincere condoleanțe familiei 
indoliatc. (3038).

COLECTIVEI, secției Pedia
trie a Spitalului orășenesc Vul
can exprimă profunda compa
siune familiei greu încercate 
prin dispariția prematură n 
celei care a fost
Dr. I:X ATERINA R țDUȚOlU 

Sincere condoleanțe. (3038).

FAMILIA dr. Antonie 
Gheorghe și familia dr. Petre 
Nicolae deplin" dispariția pre- 
matmă a celui c.ire a fost o 
bună cotigă și ptietșriă

l)r. f \n RADI ȚOIU
Sincere condoleanțe înmiii i 

indoliatc. (3039).

I T A T E
COMEMORARE

SE ÎMPLINESC șase luni de 
la decesul scumpului nostru

ILIOIU COSTI LIVIU
Nu-1 vom uita niciodată. 

Soția, fiica si socrii. (3031).

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

oferă, pi* bază de comandă, ngenților economici și prin magazinele 
pronrii, populației din Valea Jiului, produsele noi de spălare și 
curățire marca „VIL" :

ACVIL — detergent lichid pentru spălarea țesăturilor dc orice 
tiP

VTI.PON — șampon pentru spălatul veselei
Vfl.TIX — praf pentru curățirea obiectelor de uz casnio 
VII.COR — șampon pentru curățirea emailurilor arse 
TAPV'IL — adeziv pentru lipit hîrtie și tapet
Informații suplimentare Ia sediul firmei din orașul Lupeni, 

strada Vîscozei nr. 1, telefon 935/11511 sau 60150, telex 72517.
COLECTIVUL Policlinicii și 

dispensarelor din orașul Vul
can este alături de familia 
greu încercată prin pierderea 
premtiluiă a celei care a fost 
Dr. ECATERINA RADUȚOIU 

Sincere condoleanțe. (3038).

COLECTIVUL serviciului 
Sfr M itologie al Spitalului oră
șenesc Vulcan dvpiînge înce
tarea din viață a celei care a 
fost
Dr. ECATERINA RADUȚOIU 

Condoleanțe familiei îndoli
ate. (3038).

Regia Autonomă a Huilei 
din România

t

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

— muncitor — controlor poartă
Informații suplimentare la telefon 44193 și 41160, interior 

143 sau 384.

COLECTIVUL personalului 
administrativ al Spitalului o- 
rășencsc Vulcan regretă nespus 
plecarea dintre noi a celei care 
a fost
Dr RADUȚOIU ECATERINA 

Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate. (3038).

COLECTIVUL secției Obstrc- 
tică-ginecologie a Spitalului 
orășenesc Vulcan este alături 
de familia greu încercată do 
pierderea celei care a fost 
Dr. RADUȚOIU ECATERINA 

Sincere condoleanțe. (3038).

Cooperativa „Straja" Lupeni
angajează dc urgență următoarele categorii dc personal!

— jurist
— economist
Relații suplimentare se primesc la biroul pcrsonat-învăț&mint 

al cooperativei sau prin telefon 60593—60312,

FAMILIA ing. Traiau Blaj 
deplinge dispariția prematură 
a celei care a Iest

Dr. CATI RADUȚOIU
Lacrimi și flori pe mnrmin- 

tul ei. (3010).

FAMII IA dr. Cristea este 
alături de familia Răduțniu in 
greaua încercare pricinuită dc 
decesul subit al celei care a 
fost
Iii RADUȚOIU IX ATERINA 

Sincere condoleanțe. (301'1).

IMPORTANT !
IN ATENȚIA ȘOFERILOR PROFESIONIȘTI ȘI VIITORI ȘOFERI 
AMATORI, evitați deplasarea la Deva pentru testul psihologic ! 
COSTA TIMP Șl BANI I

— Apelați la serviciile laboratorului do psihologie
STAȚIA CENTRALA PENTRU SALVARE MINIERA I’EIROȘANI 

strada I unea nr. 62 bis (lingă mina Livczenî)
Efectuează testarea psihologică pentru ;
— ȘOFER] PROFESIONIȘTI — pe bază de contract cu în

treprinderea. i
— VIITORI ȘOFERI AMATORI — contracost
Rapid și eficient !
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