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Cit de ușor se face
și cit de greu se
crește un copil

familie de tineri 
puțin noroc, găsesc 
pe care, din împril-

câ-•Sa luăm o 
satonți. Cu 
o garsonieră 
mutul de 100 000 de lei facilitat 
de stat, aproape că o mobilează. 
Odorul cel mai de preț, însă, pen
tru tînăra familie, vine de la... 
m Hcrnitate. Dacă e și băiat, bu
curia nu are margini. Nu ține 
prea mult, totuși, la aceeași in
tensitate. Incrp alte „bucurii". 
Tr. Imir făcut rost de lapte. „Coa
da dc la ora 4“ intră in obiș
nuința. Uneori e bun și laptele 
pi if, dar trebuie să-l nimerești 
p ■ cel potrivit. Pentru laptele 
dc vacă original devii chiar mon- 
tiniarrl, luînd in piept nămeții 
de pe coclaurile Văii. Din păca
te, a ști a 
și-atunci 
tibiot ice, 
și codă 
CUt 
d<- 
din 
sînt 
alte 
șa Cu bunici) 
In unele cazuri

mici se mai îmbolnSvgsc 
începe goana după an 
care se procura greu 

liberalizat. A mai Cre.s.
plciul un pic, a trecut an d 
' uni lin pi « natal și d.irA, 
'inc ș|(e re noroc. pAimțu 
angajați amindoi, singurele 

r native stnl bunicii miu cre
mul complicat

slnt bolnavi *i
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înșiși nevoie de îngriji- 
nu mai au răbdare sau 
crească copii. Nici cu

cu
pe

Și-n 
tău 

ce

ia

pierde stiloul, 
rup încălțările, 
toți au. Vreau 
la modă". Și

au și ei 
re, alții 
chef să 
creșa nu-i chiar așa simplu. Stai 
cu grijă: sînt schimbați la timp, 
mănincă, dorm, nu-i „trage 
rcntul" de la geamuri sau 
sub uși 7 etc.

Urmează grădinița, 
cărți de colorat, jocuri, 
Vin Moș Nicolac, Moș 
iepurașul. „Tată, de ce Iul Gigei 
i-a adus mai multe dulciuri și 
jucării mai frumoase, că doar nu 
a fost mai cuminte decît mine?". 
Cc-i răspunzi ? Mai toți văd la 
televizor reclamele la Boni-Bon, 
Topic, Kcnt Assortcment, Go Go, 
Tropicana, ma.șinuțe teleghida
te, trenulețe electrice, roboți cu 
baterii șl cîtc și niai cîte. N-ai 
încotro și îi explici că mami și 
tati au salariul prea mic și nu 
pot să-i cumpere deocamdată 
așa ceva. Să mai aștepte, 
sufletul lui dc copil, și.n al 
de părinte ceva se rupe. Dar 
poți face ?

Vine ziua cînd puștiul își 
ghiozdanul în spate. Cărți, caie
te, creioane. Mai 
Ii ici altul. Se 
„Vreau blugi, că 
„Walkman”, că-i 
minicomputcr, și Joc electronic pe 
televizor. Video, discotecă. Și 
iar blugi, adidașl, bani de buzu
nar, bani pcn’ru cantină, cămin, 
cursuri. Portocale, mere, bana
ne... „Frigiderul ăsta iar e gol. 
Nu sc mai mănîncă nimic in casa 
asta Ba fia, dc toate se fac, 
oho și încă multe altele, din două 
amărîtc lefuri indexate.

„Vine vremea să mă-nsor. N-am 
ca®i, n-am mobila, nici televizor, 
nici butelie. „Bălrînii" lui Mifică 
i-ali făcut cadou do nunta o 
șină. Tu ce-ai făcut pentru 
no ?“. A' ta ■ iu' imun uea 
roi". Iiar vin și u'.'a- i I’oal' 
toate ți nu deodată Vine 
primul copil. Eh'1, vine el 
tonei... Voi bd cînh.eulin 
ciescul băieți și l'ett 7|.<r .u 
mor d_■ s't'/C’u finlini la | 
te "

Culori, 
jucării. 

Crăciun,
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Expoziție de pictură;
lTrebuie să recunoaștem că în 

peisajul Văii Jiului — înnegrit 
de mineriade — o expoziție de I 
pictură este un EVENIMENT I 
CULTURAL. Astăzi, la ora 17,30, I 
la galeriile -Cameleonul" va a- | 
vea loc vernisajul expoziției 1 
„GRUP 6", organizată de Uniu- ! 

nea Artiștilor Plastici din Romă- t 
nia — Filiala Craiova. Vor ex- S 
pune Alexandru Pascu, George 1 
Crăciunoiu, Ovidiu Dărbulescu, " 
Emil Csatai, Nicolae Predescu si I■
Va sile Popcscu. (M R )

URA! PLOUA CU CARTOFI!
in sfirșit, o veste bună : in 20 

ianuarie, au sosit !«•> tone de car
tofi din import. Primul transport 
pe anul în curs. Mult așteptații 
tuberculi au ajuns în gara îscroni, 
de unde sînt descurcați, Îmbar
cați in autovehicule și duși spre 
centrele de desfacere.

La Societatea comercialii 
grocoom" SA. Petroșani frunțile 
șefilor s-au mai descrețit odată 
cu aducerea cartofilor. Observ 
chestia asta in timp ce discut cu 
domnul Aurel Amza, șef servi
ciu comercial in sus-amintita 
cietate. „Cele nouăzecișitrcl 
tone sînt o parte din cele 700 
tone de cartofi, prevăzute să 
tre în ianuarie, îmi spune dum
nealui. Urmează să vină și dife
rența dc 610 tone. Sînt pe drum, 
deja, șase vagoane — asta în
seamnă 130 de tone — care 
intra pe 22 și 23 ianuarie". „Dom
nule. Amza, intră sulă la sulă ? 
Iertați-mi neîncrederea, dar cu 

promisiunile ne-am cam lămurit..." 
„Intră, iar pînă la sfirșitul lunii 
sosește și diferența. Asta în mod 
iert. Carlofu vin in vagoanc-izo-
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HAI SA NE-NTlLN’IM
SIMBATA SEARA!

Undi* și cum ne petrecem week-end-ul ?
in Europa, 
cea mai

câ 
liber 
luni 

cu 
de 
vi-

Ura I Am intrat 
chiar dacă nu pe ușa 
de la față. Una mai mică, secun
dară, dur am intrat. Așadar, a- 
vem week-end. Adică, „Uichend", 
să înțeleagă și occidentalul 
ne-am europenizat și avem 
de vineri de pe la 12 pînă 
cind ne trezim. Unii spun 
malițiozitate, că avem liber 
luni cind ne trezim și pînă 
neri, la ora 12, cind ne apucăm, 
care și incotro vedem cu ochii, 
să „muncim". Mă rog, asta-i altă 
poveste. Dreptul lor să vorbeas
că stil glasnost; adică să zică ce 
vor că tot nu-i aude nimeni și 
nu.i bagă în seamă.

Program nu-i, condică nu-i, 
șef, cu excepția „tovarășei" de 
apartament, altul nu cunosc, ural 
Mai întîi că de la ora 6 diminea
ța am program de apă caldă. Nu
mai pînă la 8, practic, pe la 7 
,,jurnale" trecute fix nu mai e nici 
aia rece. Așa că iute, mă tre
zesc la ora 5.30, nu la ora 7, 
cum mă trezesc în zilele de lu
cru și... la treabă. Mașina de 
spălat în funcție, un covor, do
uă, praful... Apoi, o piață „scur
tă", o paporniță sărăcăcioasă, ce
va „blagoslove’i" printre dinți 
și ceva fluierat a pagubă. Lasă 
că vine ea după-amiaza. Astăzi 
îmi invit soția în oraș. Că așa 
făceam pe vremuri. „Hai să 
ne-ntîlnim sîmbătă seara...". Zis 
și făcut. Acum este ora 17. E 
„Uichend". Vom merge ia teatru. 
Educativ, modern, cultură 1 
Teatrul dramatic, întuneric, 
se joacă nimic. Probabil că 
repetă o nouă piesă. Am 
că s-ar repeta „Aventură în bez
nă". In fine, nu disper și mă duc 
la Casa de cultură. Impozantă, 
Instituția mă primește. Un foa
ier mare, un bar la subsol unde 
se bea și se vizionează videocli- 
puri de groază. Aș fi dansat un 
tango. Sala de dans este încă în 
reamenajare. în sala de spectaco
le era să mă „peștesc". Dar și 

La 
Nu 
se 

auzit

termă, protejați 
lui". „Numai in 
norocul să „plouă" 
„Avem și pentru februarie 
martie prevăzute 1000 de 
500 în februarie și 500 în martie".

In prima zi, mașinile încărca, 
te cu sacii de cartofi au poposit 
în Petroșani (piață, Aeroport și 
cartierul Carpați), la un aprozar 
din Vulcan, la două din Aninoa- 
sa, unul din Lupenl, unul din 
Uricani și la două din Petrila. 
Am aflat că, odată cu sosirea și 
a celui de-al doilea transport, vor 
fi acoperite și celelalte unități,

contra înghețu. 
ianuarie avem 

cu cartofi
Și 

tone.

Candidatii de primar, 
pe micul ecran

Televiziunea Deva a înregistrat 
miercuri, 11 sediul său din mu
nicipiul reședință de județ, o dez

batere cu candidați! la funcția de 

v.\ n i
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PROPAGANDA

peștii plecaseră. Încep să simt 
lrigul. Intru in vorba cu doi ti
neri. Necăsătoriți. Erau împreună 
cu alți cîțiva de aceeași vîrstă. 
Studenți în „uichend". Și ei do
reau o activitate deconectantă. 
De tremurat pe stradă erau să- 
tui. De tremurat în căminul stu
dențesc, la fel. Dezamăgiți. U- 
nul propune: hai la cinematograf. 
Hai. Și plecăm în grup. Afișele 
colorate ne îmbie. In sală însă 
ne iau fiorii. Un film cu karate, 
cu violență. Dincolo, la celălalt 
cinematograf, ceva „comercial". 
Un pic sex, un pic pumni, ceva 
scene tari. Reușim evadarea din 
sală — nici nu era greu să scapi 
dintr-o sală cu scaunele ocupa
te parțial. Hai la un bar. La bar, 
videoclipuri hazlii. Tot chestii 
fantastice, figuri distorsionate, 
„visuri" bolnave. Fum de țigară. 
S-a făcut ora 7 seara. Totuși, ce 
facem? Numărăm banii din buzu
nar gîndindu-ne dacă ne ajung

_.i res- 
cunoscu- 

Ce comandă 
„bru.

„Magda’e- 
(Na buzuki".

după 
încep 

pentru o bere și hai la un 
taurant. G’întă formații 
te. Dar ce cîntă ? 
clienții. Și cum mulți sînt 
neței", am parte de 
na", „Ecaterino", și „ 
„Hai acasă" zice nevasta 
ce s-a „distrat" copios, 
„actualitățile" la TV. Crime, dom
nul prim... s-a întilnit cu alt 
domn prim..., un viol abomina
bil... prețuri escaladate..., în 
Croația... în Moldova... Elțîn... a- 
jutoare... Bush..., Bakcr..., Mit- 
terrand..., un comunicat de la... 
o manifestare de protest 
mistă... una pesimistă dar 
violență... una cum vroi... 
ținui meteo care ne anunță 
vremea va fi în consecință...

Ce ne-am mai 
în „uichendul"

Nota bene: 
cu programul 
această scară 
tîmplătoare. 
sonal.

opti- 
fură 

bule- 
că

reconfortat și , 
ăsta I 
orice asemănare 
dumneavoastră din 

este absolut (ne) în- 
Con vingeți-vâ per-

P.A. CĂLITU

prioritate avînd cele din Vulcan 
și Lupcni.

La plecare l-am întrebat pe 
domnul Amza dacă dumnealui 
crede că vor fi îndeajuns de 
mulți cartofi, îneît să fie „spar
tă" piața și prețurile de necrezut 
pe care le pretind producătorii 
particulari. „Vom asigura nece
sarul de cartofi pînă la saturație 
— a răspuns domnia-sa. După ee 
va fi saturată rețeaua de desfa
cere, vom aduce și în depozit".

Deci, dacă.i vorba de saturație, 
să ne saturăm I

Gheorqhe OLTEANU

primar din municipiul Petroșani 
Emisiunea va fi transmisă in a. 
ceaslă noapte și m.inc diminea
ță, în reluare, înccpînd cu or i 
6,30. (l.S.)
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Aniversări culturale - 1992

ION LUCA CARAGIALEi Gîndurile unui candidat
S-a născut la 29 ianuarie 1852, 

In localitatea Haimanale, unde
va lingă Ploiești, intr-o familie 
de oameni cu aleasă cultură. Doi 
dintre unchii săi, Costache ți 
Iorgu, au fost actori recunoscuți 
la vremea respectivă. Costache a 
rămas în peisajul nostru spiritual 
ți ca scriitor. Tată! său, buca, a 
fost un avocat de renume. Era 
deci firesc să-și îndrepte pașii 
spre cultură. In pofida vieții sa
le aventuroase. Școala primară, 
apoi gimnaziul. Niciodată liceul 
terminat. Acestea sînt începu
turile celui ce a rămas în istoria 
literaturii române sub numele de 
„Nenea Iancu”. Ion Luca Cara- 
giale, deopotrivă dramaturg, nu
velist și publicist In 1875 a în
ceput să scrie în diverse perio
dice. Va lucra apoi la „Timpul** 
împreună cu Eminescu și Slavici. 
Firea sa nestatornică îl va mîna 
spre cele mai diverse profesiuni. 
Va fi pe rind copist, redactor, 
sufleur și director al Teatrului 
Național, negustor. Din 1904 
se stabilește la Berlin. A trecut 
In nemurire în anul 1912.

De numele său se leagă intra
rea dramaturgiei românești în 
universalitate. „O scrisoare pier-

I 
dută“, ,,D* ale carnavalului", „O j 
noapte furtunoasă" îl așează a- 
laturi de Moliere sau de Goldo- I 
ni, iar „Năpasta*, dramă psiho- * 
logică de mari dimensiuni, de I 
un Lope de Vega sau de Cehov, de- I 
sigur fiecare ilustrlnd și felul | 
de a concepe viața al poporu- | 
lui său. Cît privește „momentele . 
și schițele**, acele „monumente** I 
cum le-au definit contemporanii ’ 
sau nuvelele, dovedesc un Ca_ | 
ragiale realist, capabil să pătrun- 1 
dă în cele mai ascunse colțișoa- 1 
re ale sufletului. De la „Domnul t 
Goe" la ,,O făclie de paște" e- | 
xistă o lume deosebit de corn- | 
p’.exă, pe care Caragiale o cu- . 
noa.ște și o recrează în literatu- I 
ră. Liric și sarcastic, mușcător * 
și duios, Caragiale este frescă i 
vie a vieții trăite la periferia ■ 
urbelor noastre spre sfîrșitul i 
veacului trecut. Iar cînd va I 
scrie „1907— din primăvară pină I 
în toamnă", Caragiale se va im- • 
pune ca apărător al purității u- i 
mane și al dreptății. Antidinastio | 
convins, scriitor de cea mai pro- I 
fundă gîndire republicană și de- I 

mocratică, Caragiale a trăit și I 
creat în cel mai autentic cult al ’ 
libertății. (Ioan ȘTEFAN)

ALEXANDRU 
MACEDONSKI

Al treilea copii ai familiei ge- 
aeraiuiui Maceuonski, A'.exan- 
drti, cel ce va rimine în istoria 
literatura romane ca marele 
precursor al simbolismului, s-a 
născut in anul 1854. Fire aven
turoasa, neadaptabil 1a societa
tea timpului său, un nonconfor- 
mu-, poetul a călătorit foarte 
muit. In peregrinările sa'.e prin 
Germania, Austria, Elveția, Ita
lia, Franța, Boemia va cunoaște 
marile vaiori culturale europene. 
Creația sa, deși tributară lui E- 
minescu, este adine ancorată in 
spiritul european. Nu a suportat 
opresiunea. Este un antidinastic 
convins, un publicist virulent, ce
ea ce ii va aduce nu o dată neca
zuri, inclusiv un arest de circa 
trei luni pentru atacul In presă 
la adresa monarhului. (Vodă in 
Palatu-i doarme ți visează/Roșii, 
pe afară beau ți chefuiesc/Mare- 
șalui Curții banii stă și-așează/ 
Ai acelor care beau, dorm și 
domnesc**). Rămine în literatură 
insă prin poezii de o aleasă sen
sibilitate: Volumele „Prima ver- 
ba** — 1872, „Excelsior** — 1885, 
sau „Poesii** — 1888 îl consacră 
definitiv. Ciclul „Nopților** cele 
12 poezii, farmecă ți astăzi tine
rii.

Macedonski rămine un „muzi
cian** al versului. „In Arhanghel 
e o fată/Cu ochi lungi, cu gene 
lungi/Nu poți chipul să-i alungi/ 
Insă astfel de ciudată/Ca-n Ar
hanghel, nu e fată**.

Macedonski, ca prozator va 
scrie un roman „Cavalerii tro
tuarului* și nuvele („Costică**, 
„La 20 de ani”, „Cazul lui Mano- 
le Clețanul*). Mai puțin semnifi
cative. In dramaturgie, o oareca
re valoare are doar „Moartea lui 
Dante Alighieri", unde autorul 
dă personajului central imagi
nea propriei sale personalități. 
Este o profesiune de credință. 
„Și sccolii ce au să vie/Cu totul 
drepți vor ști să fie.- Răzbună
tori vom națte-n lume/lncoronîn- 
du-i cu-al său nume/Cu ale glo
riei ghirlande/Și dăruindu-i ne- 
murirea/Italia va fi chiar Dante/ 
Iar a lui țară, omenirea.

Macedonski rămîne însă prin 
„Literatorul*, revistă pe care a 
înființat-o în 1880 și prin cena
clul acesteia, revistă controver
sată, glndită ca o rep ică la „Con
vorbiri literare* și la junimiști, 
care, la timpul său a influențat 
puternic poezia ți literatura ro
mânească, în ansamblul lor. (Ioan 
ȘTEFAN)

I 
I 
I 
!
I
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Gîndurile mele și ale dv. în conducerea admi. 
nistrației publice locale impun citeva cerințe 
și anume: necesitatea informării opiniei publi- 
ce din municipiul Petroșani, în modul cel mai 
realist și responsabil, cu privire la stadiul rea
lizărilor și al neîmplinirilor de la Revoluție ți 
pină în prezent de către cei 6 primari care au 
condus destinele Văii Jiului în ultimii 2 ani, re- 
ferindu-se in principal Ia :

a) măsurile întreprinse la nivel de municipiu 
și aportul parlamentarilor din zonă, pentru ex
plicarea adevărului legat de cele 4 mineriade, 
ce s-a făcut pentru redobîndirea prestigiului si 
a demnității Văii Jiului, arătîndu-se că aici nu 
trăiesc triburi de huligani și sălbatici, în ciuda 
unor fapte condamnabile, ci oameni harnici și 
onești, care acum, suportă oprobriul națiunii.

Este știut faptul că „răsplata* pentru aceste 
campanii, mai cu seamă ultima, de tristă amin
tire, fără a se cunoaște încă substraturi'e reale, 
este refuzul sau tergiversarea — generatoare 
de nemulțumiri în repartizarea celor necesare 
vieții: făina pentru pîine, buteliile de aragaz 
și alte atîtea produse indispensabile vieții de
cente a oamenilor.

b) prezentarea bugetului de venituri și a in
vestițiilor alocate cu detaliile ce se impun, a- 
vînd în vedere că :

— termoficarea Văii Jiului, conform proiec
tului ISPE București pentru care s.a alocat In 
1980 suma de 500 mi’ioane lei, este parțială, nu
mai pentru Lupeni, Vulcan ți Petroșani, fiind 
nerezolvate încă centralele de zonă nentru ora
șele Uricani. Petrila-Lonea, iar acțiunea de mo
dernizare a CTE Paroșeni. deși demarată cu 2 
ani în urmă, nu va da căldură mai multă ca în 
prezent, decît în trimestrul TV 1993, sau mai 
sigur în 1994 :

— rezolvarea problemei cu apa potabilă 'prin 
nedemararea lucrărilor de captare a pîrîului Po- 
latiște cu un debit proiectat de cea 300 ’ 's. si 
nedeterminarea unităților industriale să-si asi
gure prin investiții proprii sursele de alimenta
re cu apă. se consumă ana notabilă destinată 
populației în scopuri tehnologice) ;

— care este stadiul actual al documentației 
investițiilor lucrărilor privind introducerea ga
zului metan în bucătăriile b’ocurilor din Valea 
Jiului, știut fiind că această cerință a fost pro-, 
misă de Guvern, cunoscînd că întîrzierea atacă
rii lucrării mai tîrziu de anul 1993, riscă să 
ducă în final la pierderea unui asemenea avan
taj |

c) cum a sprijinit Primăria sindicatele, con
ducerile RAH si ale unităților miniere, de ase
menea, ale celorlalte întreprinderi de stat, co
operatiste și particulare, în so’uționarea multi
plelor solicitări adresate ? (Mă refer, în special 
la stabilizarea forței de muncă în minerit si a 
fluctuației de peste 12 000 oameni pe an ce vin 
și pleacă din Valea Jiului, lăsînd dezordine si 
dezastru).

d) cum s-a preocupat Primăria de rezolvarea 
transportului în comun ți a transportului In 
general, îngrijirea carosabi-ului, inclusiv de 
respectarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea 
populației Împotriva unor activități comerciale, 
ilicite, și a Legii nr. 11/1991 privind combaterea 
concurenței neloiale 7

e) cum s-a preocupat Primăria pentru a de
termina conducerea RAGCL să ia măsuri In ve
derea întreținerii blocurilor, de salubrizare, de- 
zinsecție.dezinfecție a orașului și coloniilor mun
citorești neglijate, mai ales că cea mai mare 
parte a populației se achită cu plata integra* 
față de această întreprindere :

Dacă s-a întreprins ceva în vederea curățeniei 
orașului și activității sanitare preventive, ecolo
gice pentru preîntîmpinarea unor epidemii de 
proporții, pe fondul mizeriei actuale î

de primar independent
Ca fiu al acestor locuri, adine ancorat In 

realitățile Văii Jiului, m-am bucurat ca și alții 
de puținele împliniri, dar sînt mihnit în mod 
deosebit de indiferența manifestată, din păcate, 
la toate nivelele, față de viața locuitorilor de 
aici și în principal, a minerilor $1 a celorlalte 
categorii socio-profesionale.

2. Dintre problemele stringente care se cer a 
fi rezolvate în Va ea Jiului Intr-un timp mai 
scurt sau mai îndelungat, în funcție de amploa
rea lor, cunoscute sau completate cu propuneri
le dv., consider cîteva din acestea de interes 
general și anume :

— In primul rind a șterge impresia deloc fa
vorabilă despre Valea Jiului, unde de fapt tră
iesc oameni harnici — cinstiți și patrioți in cea 
mai mare parte :

— O aprovizionare ritmică și corespunzătoare 
a populației cu produse agroalimentare, indus
triale ți bunuri de larg consum, rea izată de oa
meni competenți cu pregătire specială și nu lă
sată pe mîna oricăror diletanți transferați de 
aiurea, care nu de puține ori sînt puși doar pe 
căpătuială și pe avuție nemuncită — necinstită. 
Este necesară educarea civică a lucrătorilor din 
comerț, bararea proliferării cîrciumilor și baru
rilor care, nu de puține ori devenite focare pri
mejdioase de abateri de la conduita morală si 
socială, față de care Garda financiară si orga
nele de ordine inclusiv justiția sînt indu’gente.

— Pîinea si celelalte alimente necesare, apa 
potabilă, căldură, distribuirea buteliilor de a- 
ragaz, sînt probleme ce-și așteaptă demult 
rezolvarea. Promisiunile nu țin nici de foame, 
nici de sete și nici de cald, așa îneît vremea 
vorbelor se pare că a trecut și cel care va fi în
vestit cu man latul de primar, indiferent me 
este, să nu uite acest lucru, că trebuie să acțio
neze prin capacitatea sa și organismele subor
donate, pentru rezolvarea lor, altfel va rămine 
un acuzat al obștei ca și cei de pină acum.

Consider că viitorul primar, prin demnitatea, 
fermitatea și corectitudinea sa, trebuie sa stea 
in speciai în „coasta* celor ce nu-și fac datoria, 
sa renunțe fără menajamente la cei care pun 
bețe in roate, indiferent cine sînt, să determine 
ouștea la o muncă responsabilă incepind cu 
revenirea la normal a producției industriale, >a 
curățenia și administrarea mai bună a localită
ților noastre, la îmbunătățirea urbanismului a- 
cestora,1 care arată așa cum arata și pentru care 
nu putem să nu aducem „mulțumirile* de ri
goare celor plătiți și obligați să o facă, dar pe 
care o ignoră fără justificare. Imaginea actuală 
a acestor așezări este cît se poate de deplorabilă, 
și tocmai de aceea, se impune ca factorii de 
decizie, cei de execuție, să acționeze prompt și 
permanent, indiferent de funcția ți poziția lor 
socială, animați de gindu’ civic că în primul 
rină sînt locuitori ai Văii Jiului și trebuie să 
concure la prosperitatea și civilizația orașului 
lor ca o datorie și o obligație de onoare.

Supunind atenției dv., ca alegători, problema
tica de mai sus, intre deznădejdea prezentului 
ți speranța viitoruiui, vă propun stimați conce
tățeni sa ne unim eforturile și să alegem la 9 
februarie 1992 pe candidatul care-, considerați 
că va reprezintă cel mai bine interesele și nu 
vă înșeală așteptările, a ,tfel incit problemele 
grele cu care se confruntă Valea Jiului să-și 
găsească rezolvarea fericită Intr-o viață atît de 
Zbuciumată.

Vd mulțumesc,

ing. Gheorghe STO1CV ȚA, 
candidat independent la funcția de 

primar al Municipiului Petroșani

' AFLĂM de la \POLITIE
De la aurolac la furtișag

In seara zilei de 18 ianuarie, 
după ora 22, unitatea alimentară 
nr. 28 din Vulcan (Coroești) a 
fost spartă Infractorii au sărit 
gardul, au pus mîna pe o rangă 
și au spart lacătul. După care 
au pătruns In magaz.n, furînd 
marfă de 24 000 de Ici.

Prelufnd cazul, lucrătorii de 
poliție Pompiliu Matei șl Geor- 
gică Vâscu au mers pe fir, res
pectiv după o „amprentă" lăsa- 
Aă le locul faptei : o minecă a- 
flățată de gardul de sîrmă. Spăr
gătorii an fost identificați ca fi
ind minorii Daniel, Petre șl 

.Constantin Roșea, Kalanyoț la- 
noș ți Vas Dionisie. După lovi
tură, marfa a fost dusă acasă la

frații Roșea. Tatăl lor s-a făcut 
că nu vede nimic, deși ar fi 
trebuit să intre la bănuieli. S-a

VULCAN

mulțumit să primească o flane
lă, furată cu acea ocazie, pe ca
re copiii Lau făcut-o cadou. A- 
ceoași atitudine de nepăsare a 

«fișal-o șl cînd • fost chemat la

poliție : „Nu-mi pierd eu vre
mea pentru copii**.

De inenționuț cu acești minori 
fac parte din categoria celor fă
ră căpătîi. Timp de o săplămină 
înainte de lovitură, n-au mai 
dat pe acasă ; și-au petrecut 
vremea vagabondînd și dormind 
pe conductele de termoficare. 
Tabietul lor; „trasul" din pun
gă. Chiar și atunci cînd au fost 
ridicați de poliție, se aflau „li

piți" de pungile cu aurolac.
Poliția îi cercetează In conti

nuare deoarece sc pare că unii 
dintre el au participat ți la afle 
furturi. (Gh. OLTEANU)

mvitate pentru proiec anți și 
ua imiii cu iu6i

Valea Jiului aruLa cum aiaia. o sene inueagă de probleme 
de dezKJiiurA urbanistica >1 edilitara stau ln uu.apuua ut ani 
buni. N-avem apt», n-avem un uunsport in comun eficient — 
ferească blinlu ue o iarna cu iroiciie — n-avem ca.dura ți mul
te ailem.

Uu vieo ciic ta zile in ui mu stăteam de vorbă cu unul dintre 
canuiuapi pemru funcția ue primar, In viață omui fusese cînd 
șei de sectar, chiu director. A fost cînd laudat, cînd „admones
tat sau... La Anmoasa a făcut multe. Unii 11 apreciază, alții... 
Nia rog, voi ua unui prieLeii, tivcare schimbare de regim iți are 
eroii ei. Inginerul de care vorbesc are lotuși ochi ue gospouar. 
Chiar contestat de unii, tot gospodar rumtne. Zice omul ; „Știți 
ce mă gîndesc că ar fi bine . ba chemam specialiștii in urna, 
nism și sistematizare care su întocmească studii pentru rezolva
rea necazurilor obștei : modernizarea transportului in comun — 
ce, strica un troleibuz— a imenuirea cu apă potabilă, alimen
tarea industriei cu apă industrialii, nu din rețeaua urbana, sis
tematizarea intrărilor in oraș de la nord la sud, a cartierului 
Sașa — și acolo locuiesc oameni —, sistematizarea zonelor do 
agrement și a iocunior <ie joacă pentru copii, soluționarea pro
blemei reziduurilor menajere, inclusiv prin construirea unul cre
matoriu unde, ce se aruncă să fie ars, Iar energia să devină sursă 
pentru apă caldă, șl mu le altele'.

Are dreptate omul. Tot el zice •• „Iată ce ar trebui să preo
cupe primăria șl primarul, nu politica".

Personajul nostru candidează. Va cîștiga sau nu depinde de 
electorat. Oricum, omul propune specialiștilor teme pentru me
ditație, pentru proiecte Îndrăznețe ți, 1a rîndu-1, le stă la dispo« 
ziție cu idei, să recunoaștem bune. (I.S.)
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PROPAGANDĂ 

electorală
PLATFORMA PROGRAM 

a Frontului Salvării Nationaie 
din orașul Vulcan

în campania electorală pentru alegerea primarului 
și consilierilor locali

Actuala campanie electorală are menirea de a propu
ne pe cei mai competenți cetățeni u.n localitate pentru 
funcțiile de primar și consilieri. Aceștia vor trebui să pună 
în aplicare Legea nr. 69/1991 privind administrația publi
că locală, adoptată în Parlamentul României conform ar
ticolelor 191, 122 din Constituția României.

Potrivit actelor normative mai sus menționate, pri
marul și consilierii vor trebui să pună în aplicare, în in
teresul cetățenilor principiile fundamentale care stau la 
baza organizării administrației publice locale :

— autonomie locală
— descentralizarea serviciilor publice
— eligibilitatea autorităților administrației publice 

locale
— consultarea cetățenilor în problemele locale de 

Interes deosebit
— asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale 

ale cetățenilor, a ordinii și liniștii publice, prin organele 
legal constituite

Ținînd cont de cele precizate pînă acum, F.S.N. iși 
propune pentru perioada mandatului de 4 ani următoa
rele etape care să conducă la realizarea obiectivelor de 
interes major ale locuitorilor orașului Vulcan.

Etapa 1. — îmbunătățirea activităților existente în 
următoarele domenii i

— asigurarea permanentă cu apă potabilă a orașului 
Vulcan prin folosirea capacităților existente și utilizarea 
altor surse de alimentare;

— asigurarea și menținerea în permanență a curățe
niei orașului;

— îmbunătățirea activității de aprovizionare a ora
șului cu bunuri alimentare și de larg consum,

— începerea lucrărilor de îmbunătățire de confort, 
canalizare, apă și termoficare în cartierul micro 3B (Dallas);

— redistribuirea energiei termice pe.puncte termice 
pentru asigurarea încălzirii tuturor apartamentelor.

Etapa 2. — analizarea și asigurarea resurselor bănești 
a!° orașului și modalitățile de creștere ale acestora.

Etapa 3. — Avind la bază sursele financiare posibil 
de realizat viitorul consiliu local prin consultarea cetățe
nilor va hotărî ordinea de prioritate pentru următoarele 
obiective; spital, începerea lucrărilor de alimentare cu gaz 
metan a locuințelor, casa de cultură, cantina pentru să
raci, crearea de parcuri și jocuri pentru copii, complex 
sportiv, limitarea șomajului prin crearea de noi locuri de 
muncă, dezvoltarea bazei materiale a invățămîntului.

Stimați cetățeni sperăm că prin votul și sprijinul dv. 
ne veți da posibilitatea rezolvării tuturor obiectivelor pro
puse în platformă.

din srastiî V ii l C H
„Nu promisiunile, ci faptele contează"

— afirmă domnul Ovidiu

• Născut la 7 februarie 1912 
în Paroșeni • este al doilea co
pil dintr-o familie in care tatăl 
a lucrat 20 de ani la mina Lu- 
peni, iar mama se ocupa de gos
podărie • a lucrat, incă din 
timpul studenției, ca miner • in 
19G5 a absolvit Institutul de mi

Avramescu, candidat la funcția de primar din orașul 
Vulcan din partea FSN —

ne din Petroșani ț a promovai, 
ocupind func(ii de șef de sector 
producție la EM Vulcan și de 
director la minele Bărbăteni și 
Cimpu lui Nea" Q in prezent 
este incadrat inginer principal in 
cadrul RĂII Petroșani 0 a ab
solvit, de asemenea, cursurile 
postuniversitare în știința con
ducerii, organizate de Ministe
rul Minelor Q căsătorit, arc un 
băiat, student în anul al III-lca 
la Universitatea Tehnică Petro
șani.

— Ce v_a determinat să can
didați la funcția de primar ?

— N-aș dori să par lipsit de 
modestie, dar sînt convins că 
pentru acest oraș, Împreună cu 
care am crescut, se poate face 
și mai mult, astfel ca el să apa
ră ca un oraș civilizat, iar oa
menii să trăiască tot în mod ci
vilizat.

— Asta înseamnă că aveți sto
fă de gospodar, că aveți idei

pe care vreți să le transpuneți 
in practică...

— Fără îndoială. Și acest lu
cru îl pot înfăptui doar eu lo
cuitorii acestui oraș. Ain multe 
idei dintre care, de altfel, unele 
se regăsesc în platforma pro
gram pe care am avansat-o. So
luțiile și modul de rezolvare — 
de la stadiul de idei la cel de 
lucru înfăptuit — sînt multe. Noi 
le avem. Spațiul nu ne permite, 
însă, enumerarea lor. Unele se 
pot înfăptui imediat, iar altele 
în timp, fiind nevoie de o bună 
colaborare între primărie — so
cietățile comerciale și celelalte 
unități economice și, nu în ulti
mul rînd, printr.o conlucrare cu 
locuitorii acestui oraș. Nu este 
cazul să facem abuz de promi
siuni. In ce mă privește, îmi 
rezerv dreptul de a-mi demon
stra calitățile de gospodar dacă 
voi întruni sufragiile electoratu
lui vulcănean. Faptele vor fi 
mai convingătoare decît promisi
unile.

C A N D I D A Ț I I
pentru Consiliul local al orașului Vulcan din partea Frontului Salvării Naționale 

pentru alegerile locale

Numele și prenumele Apart. 
politică

Profesia Ocupația Locul de muncă

Uifâlcan Ioan FSN economist lector univ. U.T.P.
Todor Alexandru FSN ing. miner primar Primăria oraș Vulcan
Avramescu Traian FSN ing. miner pensionar
Nălboc Eugen fără Parohia ortodoxă

partid preot preot nr. 1 Vulcan
Giurgiulescu Vasile fără 

partid sing. topograf viceprimar Primăria oraș Vulcaa <
Durnea Dumitru FSN profesor profesor Șc. gen. nr. 1 Vulcan l
Bușu Ioan FSN electrician electrician E.M. Vulcan £
Pantiloj Stănilă fără 

partid sing. miner șef sector E.M. Vulcan
Vlaic Aurel FSN lăcătuș mecanic maistru U.E.H. Vulcan
Pirvu Mihai FSN jurist profesor Lic. economic Pctroșaai
Pirvulescu Vasile fără 

partid inginer miner ing. șef scc. minieră E.M. Paroșeni >
Găvan Emil fără 

partid inginer miner șef sector E.M. Vulcan
Dinuță Gheorglic FSN inginer miner pensionar
Jecu Constantin FSN inginer miner șef compart. prol. muncii E.M. Paroșeni
Rad Ion fără 

partid sing. topograf adjunct șef sector E.M. Paroșeni
Florea Viorel fără 

partid miner miner E.M. Paroșerii
Barbu Glieorghe FSN lăcătuș minei lăcătuș miner E.M. V ulcan

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII CONSILIER ?
Dl. GHEORGHE D1NUȚA: „3a 

fie un bun gospodar, sa fie un 
om corect, cinstit, sa aibă pi .za 
la oameni pnn corectitudinea de 
care dă dovaoa. Sa rezolve pro
blemele lor stringente. Să nu fie 
părtinitor, să nu se lase corupt, 
in trupa cu care p.caca ia mun
că după alegeri sa fie o înțelege
re deplină, indiferent de forma
țiunea căreia ii apaiține. 
Aceasta pentru a rezolva in mod 
cinstit tot ce este de rezolvat pe 
raza orașului. Fiind aici din 1957, 
cunosc orașul și nevoile sale, 
cunosc cea mai mare parte a oa. 
menilor săi și necazurile lof, ce
rințele și urgențele populației. 
In u.timă instanță, cred ca un 
consilier trebuie sa fie un bun 
sfătuitor al primarului". Dl. VA
SILE GIURGIULESCU ; -Daca 
voi fi printre consilierii locali, 
voi căuta să amenajez covoare 
florale In zonele verzi ale oralu
lui, să plantez rit mai mulți pomi 
ornamentali, așa Incit Vulcanul 
să fie cunoscut în Vale Ca ora
șul florilor. Voi lupta pentru îm
bunătățirea confortului In micro

JLJ și asiguiaiea calaui H șl apei 
calde in cartierul .brazi". Cu 
sprijinul locuitorilor, vom repara 
aleile, trotuare.c și scările de ac
ces ia blocurile acestui oraș". Dl. 
ALEXANDRU TODOR ; .Consi
der cu a fi con.fiiier In primărie 
și încă in pruna legislatură, este 
o experiența pentru noi, cei care 
am trecut prin cei 45 de am de 
dictatura, și este pentru prima 
dată cu participăm la o alegere 
deschisa, democratica. Din aces
tea nu trebuie su rezulte devii 
un avantaj in sprijinul cetățea 
nulul, care să beneficieze, in 
limita pusiliilitâțiloi, de o serie 
de servicii in,n bune in comei ț 
sau de la IIA H L. Cam ușa ințe- 
leg eu un sprijin real adus ora. 
șului din partea primarului ?i 
consilierilor". Dl. VI RAI \N Ă- 
VRAMESCU ; .Profit le aceas
tă ocazie să mă adresez tuturor 
cetățenilor din orașul Vulcan cu 
rugămintea ca. ța 9 februarie, să 
voteze pe cei mai competenți, cei 
mai cinstiți și cei mai ’egați oa
meni de acest oraș. Dacă voi face 
parte din viitorul consiliu local

ma soi folosi de mate eanlațiie 
mele de a munci cu omul — așa 
cum am dovedit-o și in cei M 
de ani de serviciu — și voi res
pecta, in mod egal, oamenii, in
diferent de nationalilatc, convin
geri leligioasi.’, convingeri poli
tice, și voi trata, iti ace.ași mod, 
cinstit, ardelenii, Oltenii, ino do. 
veim, adică pe toți cvtSțenn o- 
rașului Vulcan, luiaitoriiiil. îm
preuna, la rezolvai ea* probleme
lor sociale cu cai e se lonfiunlu, 
Iu oi a ac tuala, luciului II Vulca
nului Sini onml ivire a si.ipat de 
patru uri n ;.i moarte din ac- 
cidenfe le min.i. datorită cre- 
Jmțel in Umilii zeij și n inulțll- 
meii l.ui c.i .nn iiiins ,;â tiAiesi 
ai ci.lt vremuri pe- are nu ele 
d.-arn <â Ic in o ;>rnnl". Ptcol 
paroli El GEN Al BOU. „Dnpli 
pliere.i nir.i. voi Le •.int Vorii-, 
d.u laptele > mit ;i a r<4 mat 
niill A i j in i I id io, priv im 
la tel vizor m , 'li ni cm in a- 
ceasta cam,oir < b clornlă. se
iac lei de f.;l de pi omi-iuni. Să 
ajute bunul Dtiinnezi.il > ,lri -.

tea sa se ivalizeze din luate 
puncte'.e de vedere I In calitatea 
mea de preot și candidat la func
ția de consilier, consider, pe buna 
dreptate, cu, in primul rind, sta
rea moralității din acest oraș 
trebuie chiar loarte mult iinbu- 
nutățua; lucru ce se poate rea
liza prinți iui accent mai marc 
pus pe educația spintual-religioa. 
sa a locuitul ilor. Consider că ar 
li nevoie de o in.a strinsu legă
tura intre culte și credincioși, 
pentru a scoate in relief bunăta
tea, dragostea și frumusețea su
netului omenesc — atîî dv nocc- 
.arc în prriojda actua ă, cînrl 
lumea, parcă, nste tentată să 
factî mai mult r.îu ieeft Bine — 
pentru a apropia pe om di Dtim 
ni-z o și i conlucra cu EL, iar 
ic i i ta conlueraie să fie b' iie- 
fi a neutru țară, pentru sflntn 
bi.-: rnă, pentru fu care om u 
■am'Aminte ciK.tin-șt; și româ
nești. 111 r.iz ia voi Jt prezent 
printre con ilierii prim'.'•iei, voi 
li același Gin receptiv la nevoile

i nvc ,i, m ile «•nunilor noștri i

voi căuta să le alin atît durerile 
sufletești, cit și pe ce e pe care 
le avem de înfruntat cu topi" 
Dl. DUMITRU DUHNEA . ,Du^ 
părerea mea, a fi consilier la 
primăria unui oraș înseamnă a 
te implica cu responsabilitate, pe 
baza legilor, în rezolvarea multi
plelor probleme cu <\.re se con
fruntă orașul și cetuț.nii lui 
Candidez la funcția cie consilier 
din dorința de a contribui Ia r< 
zoivarea marilor probleme cu 
care se confruntă fnvățămlntm 
ain Vulcan, din dorința de a 
crea condiții rie învățătură cu 
mai bune pentru copiii acestei 
urbe MA preocupă, dc asemene,i. 
rezolvarea pro > incîor priv iu i 
termofmarea. ,i,i.i ■ al lă menaj' 
iu, apa potabil.i ■ . i.l- i,i cetățen 
din cirtiorul micro ’3, care .v 
greu'fl.i deos. b f‘. îcest cJn- 
mcn n T)o. i’ '■ ă i rrezinte 
pe Ci cine.' i In ■ nn ul local al 
primu ici o; t i.'liti V' lcan. Cine
va caro li ,im >i te . l mai bine
11*•< a-.ni i.e".

Dtiinnezi.il
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Programul TV săptămînal
LUNI, 27 IANUARIE

14,00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 Worldnet USIA.
14,50 Avanpremiera săplămînii.
15.10 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
15.30 Dosarele istorici.
16,00 Tele-discui muzicii popu

lare.
16.30 Emisiunea în limba ma

ghiară.
18,00 Stnd;oul electoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Repriza a treia.
"21,00 Munte, munte, brad fru

mos.
21.15 Studioul economic.
21.45 Restituiri — I.L. Caragiale. 

O noapte furtunoasă.
23.15 Cronica Parlamentului.

— Actualități.
23.45 Studioul electoral.
0,00 Blues intermezzo.
0,10 Confluențe.
0,40 Recomandări din program.

MARȚI, 28 IANUARIE

10.00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 La S<”>»
12.10 Ora dc muzică.
13 00 Interferențe.
13.30 Muzică penUu părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții.
14.50 Preuniver-itaria.
15.20 Teleșcoală
15.50 Microrecit dul orchestrei. 

Bert Kaempfert.
16,00 Conviețuiri.
16.30 Salut, prieteni I
17.30 Tezaur.
18,00 Studioul electoral.
19.30 De-ene animate.
20,00 Actualități
20,35 Sport.
20.45 Studioul economic
21.10 Telecinemaieca. 

Colecționara. 
(Franța 1967)

22.45 Cronica Parlamentului.
— Actualități.

23.15 Studioul electoral.
23.30 Meridianele densului.
23,55 Recomandări d n program.

MIERCURI. 29 IANUARIE

10.00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial. 

Glasul inimii.
(Anglia, 1989). Episodul 1.

11.30 TV5 Europe.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Virsta a treia.
13.30 Mondo-muzica.
14.00 Actualități.
14.20 Civilizația montană
14.50 Preuniversitaria.
15."0 Teleșcoală.
15.50 Tragerea Pronocxpres.
16,00 Muzica pentru toți.
16.15 Forum.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

I’ierzind contactul cu realita
tea, împliniți, cu o tenacitate 
diabolică, visele altora.

VĂRSĂTOR
(2(J ianuarie — 18 februarie)

Cu excepția unei ieșiri mati
nale, ziua se va scurge în sune
tul muzicii „de cameră'*,

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Dacă observați că nu vă prea 
ajută „bibilica", dați-i un somn 
gras!

Bl RBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Stați rău cu spiritul practic, 
fapt ce va afecta bugetul fami- 
'Al.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Afacerea nu merge, din cauza 
celui dc-al treilea „pion"—

16.40 Cultura în lume.
17,05 Microrecital Julio Iglesias.
17.15 Reflector.
17.35 Arte vizuale.
18,00 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Studioul economic.
21.10 Film serial

Joseph Balsamo. 
(coproducție Franța, Elveția, 
Belgia, RFG, Canada, 1975).

22.15 Universul cunoașterii.
23,00 Cronica Parlamentului.

— Actualități.
23.30 Studioul electoral.
23.45 Pro Musica.

0,10 Recomandări din program.

JOI, 30 IANUARIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Transmisiunea directă a 

slujbei religioase de la Ca
pela Institutului Teologio 
București.

11.45 Worldnet USIA.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz_Magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Cu fața către lumina ve

trei.
14.50 Preuniversitaria.
15.20 Teleșcoală.
15.50 15, 16, 17, 18.
16.10 Virstele peliculei.
16.45 Serial științific.
17.10 Pro Patria.
18,00 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Studioul economic.
21.10 Film serial.

Dallas Episodul 96.
22.10 Reflecții rutiere.
22.25 Reporter ’92.
22,55 Cronica Parlamentului.

— Actualități.
23.25 Studioul electoral.
23.40 Stadion.

0,05 Recomandări din program.

VINERI, 31 IANUARIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul z. lei.
10.30 Film artistic.

Sub coralii dc la Mda 12. 
(SUA. 1953)

12.15 Super Channel.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Medicina p nlru toți.
14.50 Bicentenar: Rossini.
15,05 Preuniversitaria.
15.30 Limba noastră.
16,00 Muzica pentru toți.
16.20 Tragerea Loto.
16.30 Emisiunea în limba ger

mană.
17.30 Ecranul.
18,00 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

C u puțină „unsoare pentru 
minte", veți ține in șah un ad
versar de temut.

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

Momentul împăcării poate fl 
astazi, dacă veți face su sune 
telefonul...

LEU
(23 iulie — 22 august)

Treceți un dificil examen, fără 
sprijin „extern” — o confirmare 
a valorii dv. I

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Inconsecvența, cauzată de o 
Ușoară lene organică, dă peste 
cap Un plan bine chibzuit,

20,35 Sport.
20.45 Televiziunea vă ascultă!
21.10 Film serial.

Tanamera — Leul din Sin_ 
gapore. Episodul 6.

22.10 Simpozion.
22.55 Actualități.
23.10 Studioul electoral.
23,25 Top 10.
23.55 Gong!

0,25 KONDO IMA.
1,00 Recomandări din program.

S1MBATA, 1 FEBRUARIE

9,00 Bună dimineața!
10,00 Actualități.
10.10 Club „Anda”.
11.10 Descoperirea Planetei.
11.30 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Tele-Club.
16.15 Ați întrebat? Vă răspun

dem !
16,2 j Rugby.

Anglia — Irlanda.
18,00 Mapamond.
18.30 Itinerarii.
19,00 Snow_show... la start!
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Teleenclclopedia.
21.30 Film serial.

Caracatița.
Seria a IV-a. Episodul 2.

23.10 Cum bine zis-a Caragiale.., 
0,00 Actualități.
0,15 Film artistic.

Amanta.
(SUA, 1987)

DUMINICA, 2 FEBRUARIE

8.30 Bună dimineața 1
9.30 Intreabă-ma !

10.20 Film serial pentru copii. 
Arabclla.
Episodul 5.

10.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumina
12,00 Viața satului.
13.30 Roata vieții.
14,00 Actualități.
14.10 Atlas.
14.30 Vidco-Magazin.
16.50 Magazin sportiv.
17.50 Știința și imaginație.
18.20 Convorbiri de duminică. 

Ton Tiriac in dialog cu Ion 
Cristoiu.

19.10 Film serial.
Dallas. Episodul 97.

20,00 Actualități.
20,35 Film artistic.

Beleaua.
(Franța, 1973)

22.15 Duminica sportivă
22,40 Studioul șlagărelor.
23.10 Actualități.
23,25 Maeștrii.

N.R. Orice modificări interve
nite in difuzarea programelor a- 
parțin televiziunii române.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Jocul dublu le place și celor 
care vă „joacă”..,

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Un chef, prea bine pus la 
punct eșuează. întoarcerea a- 
casă va fi cu cînlec...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

S-ar pălea că sîntețl exploa
tară) și nu puteți riposta, din 
rațiuni strategice.

SPORT
Radarul „retrospectivei", 

in emisie
O retrospectivă, oricît ar £i 

ea de completă și bine docu
mentată, nu poate alina durerea 
și insatisfacția publicului, bene
ficiarul de drept și de fapt al 
întrecerilor, care, își face din- 
tr-un sportiv, sau o echipă, un 
ideal și o speranță, ba chiar o 
ănume hrană sufletească și spi
rituală, mai necesară decît o 
combustie internă.

Sportul, ca orice altă activita
te, dar în primul rînd, ca o ne
bunie lucidă a secolului XX, ce 
este, își are rădăcini invizibile 
în sfera preocupărilor, a muta
țiilor, a instruirii și educației, 
care începe de pe băncile grădi
nițelor, trecînd apoi în cele ale 
școlilor și, terminînd la cluburi
le, mari sau mici, oricum or fi 
ele, ale căror scopuri împletesc, 
sau ar trebui să împletească, ar
monios resursele cu fructul 
(copt). De regulă, aruncat me. 
reu în coșul luptei șî menținînd 
„piața" întrecerilor, cu produse 
proaspete, adică eu munca de 
zj cu zi, pe ogorul fertil al 
selecției, educării și formării 
sportivului, care trebuie să aibă 
în spate, indispensabil, banca de 
sprijin, al cărei cont trebuie des
chis pentru finanțare și încura
jare. Recurgînd la date și sta
tistici, să ne oprim deci la pe
rioada postrevoluționară — anii 
1990—1991 — cînd, în Valea Jiu
lui, încă mai aveam o echipă de 
fotbal în divizia A, Jiul, una tot 
pe prima scenă — AS Paroșeni 
— fotbal feminin, echipe de hand
bal, un campionat județean mai 
căutat, alpinism, șah, spont șco
lar, alte discipline sportive, ca
re, pc nesimțite au dispărut, sau 
au alunecat pe toboganul „ne
legiuirilor" în fața legilor și 
fărădelegilor actuale, mereu ac

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

CU OCAZIA căsătoriei urăm dragilor noștri Gheorghc și Sil
vici Stratomir, casă de piatră, fericire și noroc. Părinții Ilaralambic 
si Geta, sora Alida, nepoții Andrei și Răzvan și familia ScrieciU. 
(29)

VÎNZĂRI
VlND'frigider „Fram“, tip nou. Petroșani, Anton Pann, 30 (la 

etaj). (18)
VlND casă, strada Malcia nr. 15, cu apartament în schimb 

(zonă centraă), între orele 15—17. (34)
VlND casă particulară, strada Anton Pann nr. 54. (37)
VlND televizor color „Alfa“, diagonala 61 cm. Informații te

lefon 45595. (30)
DIVERSE

FLAIDAR RODICA, candidat independent la funcția de pri
mar al orașului Vulcan, mulțumește pe această cale tuturor celor 
care au încredere în calitățile și spiritul meu gospodăresc și prin 
efort propriu mă ajută în campania electorală. (14)

ÎNCHIRIEZ garsonieră, chiria anticipat pe 6 1unl. Telefon 
41052. (32)

PIERDERI
PIERDUT carnet artificier pe numele Be'ea Cornel, eliberat 

dc EM Lupeni. 11 declar nul.' (22)
PIERDUT contract de închiriere pc numele Popa Miron, eli

berat dc RAGCL Petroșani. II declar nul. (35)
PIERDUT contract închiriere pc numele Ivanov Gheorghc, e- 

libcrat dc EGCL Lupeni. 11 declar nul. (33)
PIERDUT carnet student pe numele Pănescu Adrian, eliberat 

de U.T. Petroșani. 11 declar nul. (36).
PIERDUT legitimație Serviciu pc numele Ciobanii Dorel, eli

berată de EM Vulcan. O declar nula. (4898)
PIERDUT contract închiriere pe numele Raduly Wilmoș, eli

berat dc RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (4899)
PIERDUT contract închiriere pe numele Drăghiei Vasilc, eli. ■ 

berat de RAGCL Vulcan, tl declar nul. (4900)
PIERDUT contract închiriere pe numele Gaboră lanoș, o’ibc- 

ral de EGCL Petrila. 11 declar nul. (4902)

COMEMORARE

FAMILIA anunță că s-au scurs 6 săptămîni dc la trecerea în 
neființiî a celui cc a fost iubit soț și părinte

prof. PAUNESCU KIR1L
Nu-l vom uita niciodată.

tuale, statornicite de o perioadă 
neconslituțională, de haos și in- 
terese, in detrimentul unei ao 
tivitățl — largi — sportul. Al a- 
cestei piramide cu trei laturi —• 
fiecare avîndu_.și strălucirea în 
esența și scopul ei principal î 
dezvoltarea fizică armonioasă a 
organismului; menținerea stă- ■ 
rii de sănătate a populației și 
cultivarea factorilor psihici de 
voință, tenacitate, ambiție, co
rectitudine — ca simbol al dăi
nuirii șt eternității — care din
colo de legendă este viața însăși. 
S-a ajuns, așadar, la o Cursă con- 
tracronometru in care veleități 
stăine sportului ca: spărgător, 
trișor, incompetent, răzbunător 
au luat loc în scaunul cinstei, 
corectitudinii, loialității — dvr- 
cînd la dezmembrare și distru
gere a unei tradiții create și
greu întreținute, el primii, de
venind aproape inamovibili în 
fața procesului public.

Un Petre Libardi, care a su
portat consecințele unei atmos
fere interne încărcate și nefa
vorabile, (alimentată de clanul 
arifical al unor jucători), exem
plifică nuanța care a colorat si-i* 
tuația, ce nu a mai putut fi re
dresată nici de el, nici de ur
mașii lui imediați, pe fondul tt- 
nor acumulări negative, impul
sionate șl susținute atît din in
terior, cit și din afară. O situa
ție frumoasă, dar nesusținută 
moral și material dccît la 
nivelul unei opriri a declinului. 
Antrenorii de copii șî juniori nu 
sînt remunerați la cota necesa
ră. Campionatul județean de fot
bal se zbate între dezinteres șl 
apatie. Concursurile școlare nu 
există.

Dorel NEAMȚU ’ț‘
(Va urma)
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