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Aflăm cil plăcere că dl. conferențiar Tiberiu 
Vladislav senator de Hunedoara, cadru di
dactic la Universitatea Tehnică Petroșani 
a fost ales, marți, 15 decembrie, în fruntea 
federației Române de Popice, ca Președinte 
de onoare. Se pare că aici s-au mai ,,înghe
suit" și alții, dar urna a fost prea mică, cum 
ar ,zice colegul nostru Eujor Mircescu. După 
Petre Roman, primul parlamentar care a 
,.lovit" sportul, intrînd in forță în ringul 
l’.'Xului și al politicii, iată că Valea Jiului, 
;udețul Hunedoara, doboară popicele luptei, 
piegătiie poate pentru un df^wiafflr sau 
cuputat, tot din capitala țării. Ilu&tim cum 
vor evolua lucrurile maj deparl^^^rt^ono- 
mn noastră ele piață, dar cu pc^^Pde vrem 
să intrăm din nou în lupta pentru supre
mație, n>. prin fmță, ci prin valoare. Mine
rul Vulcan, d ir mai ales Jiul Petrila pot fi 
sprijinite acum de la nivel parlamentar, 
pentru a candida și în următorii ani la po
diumul succeselor, încă destul de șubrede, 
in care titlurile se clatină de la un meci la 
citul. Să sperăm că dl. senator va ști să do
boare popicele „mafiei", care mai sînt încă 
ia pcion.e

Aici ani Ce Ia

Ever.iirenMe c’’n decembrie
Ura î

E vacanță
Cu gmihii Ia măriri

/»’l trecut Ce; ani de la zbuciumatele zile fierbinți din de
cembrie ’< i cind ț n ncas’.iâ a scăpat de tirania unui cuplu 
dictatorial și, dup.i multe semne evidente, de totalitarism. Con- 
t. state in lormî du reale in fondul întregii lor desfășurări, 
evenimentele care au 'încheiat acea tristă epocă vor rămine 
în Istoria României sub numele pe carc-1 merită, de Revo
luție. Căci Istora nu-și va alege interpretările viitoare în 
funcție de simpatiile sau antipatiile prezente. Cu trei ani în 
urmă o țn ă Intre n?ă ajunsă la capătul răbdării s-a revoltat 
împotriva unei tironii pe c-irc nu o mai putea suporta, iar 
conf-untar“a dură ș: fulgerătoare care a avut loc nu poate 
purta alt nume decit acela inscris și pe alte pagini de lupii 
care fac a->tâzi gloria unor vestite țâri europene. A,

Deci, se impim-sc trei ani de la Revoluția d JLdeccmbrie 
l'Ti Memoria țâri: păstrează cu fidelitate spcrJrJi le și vi
surile cmc au r născut atunci, d-odată cu izg fila dictato- 
t lor O pnrte din eie — mai mici — s-a împlii^ft, j >r cu par
te i cea mare ne sintem încă datori. „Ne ^îtem" — căci 
a .ti mare parte a idealurilor la care aspiâfm tot noi tre
buie să o realizăm, ca nu-se obține din impofl, cum se obțin 
a i _• avantaje sau bunuri fiduci irc. Se spunea in decembrie 
’fD, dar mai al după prima clipă de limpezire, în ianuarie 
T’i - î revoluția din stradă va fi urmata de „revoluția din 
conștiință ‘ și m’jJHă dreptate au avut autorii acestei rafinate 
preziceri. In nur au ură. neînț-legerilc, disputele, conlro- 
verv le, răfuielile vei bale .ie ca se păstrează in limitele de
cenței, fjt. că d rti.erează dincolo de ceea ce norm, 1 este 
admis, nu sint dec îi exp. csiile unor ascunse descâicău de 
con .t.mță, c.. • uncr flagelări de spirit, aflit în imposibditaf■ i

ION MUSTAȚA
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Frapa ; c:,ție psk tic'o utjjnară

„Fa-ife ca
D.ita de 22 decembrie 1983 

(s.u cea de 25 decembrie, mă 
rog, diferența e nesemnifica- 
t; 0 marchează punciul final 
al cc-hn mai amplu capilol cu 
in.;, ații și orientări (fără pe
re. !■" in istoria omenirii) pe 
ca: > p?. >anâ — autorizată
sau n. au.o iz-ilî de știință — 
le-a transmis cind \ a, \ reunei 
colectivități. Niciiind in mul
timilenara existe: ’ă a plane
tei, fenomenul nu a mai fost 
consemnat pe o distanță de 
timp atit de îndelungată (a- 
proape un sfert de secol) și 
cu o profuziune care a pus 
in mișcare „toate domeniile 
de activitate". Mare pierdere 
a înregistrat țara noastră dar, 
nu-i nimic, regula Jocului nu 
e Încălcată, întrucât de cîte

ori dispare o personalitate se 
nasc altele care restabilesc 
< iilibrul pierdut. Chiar în 
momentele fierbinți ale re
voluției cind țara era „încur
cată de griji",*din studioul 4 
al ti leviziunii^Bfost transmisă 
această iridic^M căreia vrem, 
nu vrem tiffjB? să-i recu
noaștem o rflhrâț foită de pe
netrație pe rnemen lung : „l’ă- 
te că lucrezi 1"

Personal n-am nimic cu 
„personalitatea" care a rostit 
aceste cuvinte celebre. Intim- 
plarea a făcut ca ele să fie, 
rostite de Garamitru și s’i-i 
fie adresate lui Dincscu, dar

ION MUSTAȚA
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Incepînd de astăzi, elevii 
de gimnaziu și cei oe liceu 
vor intra in vacanță. O va
canță scurta, numai pînă la 
11 lanu.uie. Cu toate că va 
fi vacanță, școlile nu vur ră
mine pust.i. Și cu atit mai 
puțul cluburi^ elevilor. Pen
tru că, cel *i i la Vulcan, 
din disciițiilelge care le-am 
purtat cu dilrl ferii școlilor 
generale, am înjBles că și pe 
perioada vacaijJ I, aici vor fi 
organizate o^erie de mani
festai i cultural-sportive pen
tru copii. La Clubul copiilor 
activitatea va fi și măi bo
gată, pe lingă activitățile 
cercurilor de specialitate, aici 
se vor desfașuia zilnic con
cursuri și întreceri sportive, 
precum și vizionări de emi
siuni video-tv, cu filme ce
lebre pentiu copii, muzică și 
desene animate. Așadar, dragi 
copii, VACANȚA PLĂCUTĂ 1

(T. V.)

ÎN ACEST NUMĂR :

PROGRAMUL
T V

SĂPTĂMltfAL

La e;*a cc-a CiWie,

Au t cc.it 9 -ni, Ce cird. în 198* la Casa' de Culturi i 
Sindicatelor Petieștini, sub denumirea de „Gala Disec, 1 o 
"12“ se alegeau cele mai iubite piese muzicale pop-; ci 1.1

< ale anii',ui. Mi-ne seară, discoteca „Vox Montis" va fi d:n 
. nou gazda tradiționalei manifest iri. Vor fi prezenți, ca in- 
' xitați, f lorin Silviu Ursulvscu, r. dactor muzical la Radio 
1 „România Tineret" și MudulinaLIano'.ache, fermecătoarea 
ț sdt.tă de muzică u c i ră ce înmuiat locul III la ultima 
ț ediție a .Peștivalului „Cîntecul AdîAului".
ț Manifestarea ia începe la ora 1 v . Printre cei pcst<
i 250 de tineri care au completat tJarfm’le de concurs, orga- 
i nizatorii ar dori neapărat să fie prezenți Diana Avram, 
) Sorin V.isiliu, Narcis Iamandi, Daniel Dcneș, Daniel Irimia, 

Bianca I’ anov Daniela Jlâineal.ă, Daniel Popa și Daw 
Dario, din rir.dul cărora se vor alege cei trei cîștigătorL 

\ Vi fi aleasă și o ,M:ss Disco Top ’92". Premiile totale s» 
ț vor ridica li peste 30.000 lei. Sponsorizarea „Galei" apar* 

line firmelor ,Giu.nl" din Petrila și „DM.-bir I a.imuni* 
- din Petroșani,

Problrm-i apel calde șl era a călduiii nu no pitite 
I i reci in m s! mu .timp, deși unii ași ai vn . I'< nul 
nu ne lasă, dar unii factori, mai mult s.iu^riii puțin res
ponsabili, trăiesc in epoca apocaliptică tWilsericii din 
Laodicce i : nici it-ci, nici calzi — adică cj®Iiiti.

Aceste probleme, conjugate cu lipsiwwută de butelii, 
ne dau prea multe dureri de cap acum,4ii preajma sărbă
torilor dc iarnă Situația in care am ajuns astăzi, la li ei 
ani după ovei imcnlele din decembrie, < una pe care n-ain 
fi bănuit-o pentru nimic in lume. Iută că viața a evoluat 
altfel dc cum speram noi atunci, plini dc un optimism 
gratuit.

Multe și încurcate sînt căile prin care omul încearcă 
să-și rezolve 'ieste probleme. S-au reinventat acel „sim-

VALI LOCOTA
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E vremea cajidilor

Astă seară, 
de cu seară
Astă seară, de cu seară 
A pornit vestea prin țară 
C’ă lisus se naște rară 
lini. Ierul, Doamne J 
Asta seară, pe-nscrat 
A pornit veste prin țară 
Că se naște împărat 
Copilași cu traista plină 
Aleargă fără hodină 
Ca să ducă-Jos și-n sus 
Vestea pruncului lisus 
Să vestcască-n lung și-n !’• 
Vine Pruncul Împărat 
Să nc scape de păcat 
Să ne-aducă Domnul Sfînt 
Iarăși pace pe pămînt 
Hai, Ierul, Doamne !
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PROGRAMUL TV SAPTAMINAL
F" LUNI 21 DECEMBRIE
1t—’
14,00 Actualități
14.10 Calendarul zilei

14.20 Wcrldnet USIA
15.20 Avanpremieră
15,49 Copiii noștri-viitori mu

zicieni
16,00 Cheia succesului
16.30 Confluențe
17,00 Actualități
1*05 Emisiunea in limba ma

ghiară
18.35 Pro Patria
19.30 Desene animate. Ma- 

cron I
. 20.00 Actualități
20.35 Decembrie "89... după trei

ani...
20.55 Recviem dc CI. Verdi
22.30 Sighișoara — «kalognri 

medievale
22 25 Tezaur folcloric
23,25 ActualM’ii
23.40 R' priza a trei i
24,00 închid re i programului

M 'Ji rl 22 DECEMBRIE
l

7,09 Programul T.N R.M.
10.00 Actualități
16.10 Calendarul zilei
10.20 Dimineața copiilor
11.20 CEI. Servicii sectele
12.10 Ora de muzică
13,00 Tradiții
13.30 Muzica pentru părinți
14,00 Actualități
14.15 Muzica pentru, toți —

muzică de operă
11.45 Avanpremiera TV.
14.55 Preuniversitaria
15.30 Teloși îlă. Cui s de lim

ba fmnenză
16.00 Cî nv iețuiri-magazin
17.00 Actualități
17,05 Repere transilvane

17.35 Salut, prieteni !
18.35 Cultura în lume
1'9,05 Dcrembrie ‘8.9... dup.i 

trei mi
19,39 17‘sene afin Ic. Mi

cron I
20,00 Actualități
20.35 Sport
20.45 Sisteme de supraviețuiri’.

1989—1992
23.15 LTm.itoarca stație : libcr- 

t'.te i 1
21.00 Inchi lerc.i p; >gr imului

MIERCURI "3 DECEMBRIE

7,00 Programul T.N.R.M.
10,00 Actualități
10.10 Calendarul zii i
10.20 Dimineața Copi.lor
11.20 Film serial : M \RC Șl 

.SOPJ-IIb. (?3>
12.15 Ora de nriz ă
13,00 Pentru identitatea cul

tural i i tuturor roma
nilor

13.35 Worldnet U.SIA
13.45 Panor’mic jt'|)>n z
14,00 Actualități

14.15 Mondo-muzica
14.50 Avanpremieră TV.
15,00 Magazin agricol
15.30 Teleșcoală (germană ; 

italiană)
16,00 Sărbătoare . • Crăciun
16.20 Lumea sportu m
16,55 Actualități
17,00 Arte vizuale
17.30 E vremea colindelor !
17.50 I.urnea ideilor
13.20 Se pornesc colindătorii...
18.45 Studioul „E"
10.15 Fetița cu chibrituri
19,3 > Desene animate. Ma- 

cton 1
20,00 zăctualități
20,35 Sport
29.45 Film serial : DIN VOIA 

DOMNULUI (5)
21.45 Dincolo de dicționar-: a 

polua — poluare
22.20 Tclecinemateca : EV A

(Italia-I'ranța, 1963)
0.20 Actualități
0 35 închiderea programului

JOI 24 DECEMBRIE

7.00 Programul T.N.R.M.
1 ),00 Actualități
10.10 Calendarul zilei
10.20 Au sosit colindătorii
10.30 Dimineața copiilor
11.30 Bună dimineața li

Moș Ajun (I)
12,00 Ora de muzică
13.10 Concert de colinde
14,00 .Actualități
14.15 Ajunul de Crăciun
15.30 Drumuri in memerțe
16,00 Datini străbune in sca

ra do Crăciun
16,26 Repere moldave
16. 5 Vetualităti
17.00 Gala UNICEF

18.15 Bu.iă scara la Moș Ajun l 
20,00 Actualități
20.35 Sport
20.45 Film serial : DAI.I.AS 

(191)
22,0? Bună seara la Moș Ajun > 

(H)
23.40 Actualități
23.50 Ekmâ se-ira de Moș 

Ajun (III)
2,50 Sculați, s< ul.iți, boieri 

mari I
,’,Ți In hidra c, programului

\ !\ERI :>5 DECEMBRIE

9,00 Crăciunul. sărbătoarea 
întregii creștinătăți 

13,00 A-tueilități
13.10 Desene animat ■
19.35 I.urne i copiilor
11.35 Film „‘rial: BONANZA
15.3.5 Domri'.tj ț și domn din 

cer
16.35 Șlagărele anului 1992 (I)
Jd.l" Cine 1-i răpit pe Mo 

Crăciun '
I i.lO Dcs-'ne nimnte. Ma-

< r nil I
19.45 Des< liide ușa, creștine !

20,00 Actualități
20.35 Sport
20,45 Film artistic : ÎN UM. 

BRA VISELOR (Austra
lia, 1989)

22.35 Duelul vedetelor
0,35 Actualități
0,45 Petreceți cu noi 1

SlMBĂTA 26 DECEMBRIE

9,30 Domn, Domn să-nălțăm !
9.45 Abracadabra 1 Cenușă

reasa
11,00 Ziua a doua de Crăciun 
13,00 Actualități
13.10 Desene animate
13.25 Opere oferite de Funda, 

ția „Brambach"
14.25 Magazin cinematografic

15.25 Caseta cu surprize. Emi
siune de divertisment 
primită de lțț Televizi
unea germană ARD.

16.15 Film serial : VĂDUVEI E
(3)

17.10 Anul sportiv ’92
18.10 Concert de Crăciun

19.30 D. sene animate. Mi
cron 1

20,00 Actualități
20.35 Sport
20.45 „Toamna" de Vivațdi
21.10 Film artistic: CHINE

ZUL (III)
22,40 Cine iubește și lasă...
23,00 Actualități

23.15 Film serial : VĂDUVELE
(4)

0,10 Peter's 1 h--‘.v ’P2
(II)

1,19 Lichidei i pic,gramului

DUMINICA 27 DECEMBRIE

!). i Ping-pong I
10.25 Film artistic in serial 

pentru co| ii : DE-AȘ 
FI HARAP Al B (ulti
mul episod)

10,50 Actualități
11.00 Lumină din I.iinin.i
1 2.00 \ idța satului
13.01 Actualități
13 19 Video-magazin
1.>.15 Film serial : BONANZA
16.45 Anul sportiv 1992
17.45 Ocolul Pămintului in 

80 de zile (1)
18.35 Nesfîrșitn grație a mu

zicii și poeziei
19.10 Film serial : DAI I AS 

(192)
20,00 Actualități

52.10 Duminica spart A ă
20.35 Film artistic: IN UM

BRA VISELOR (Aiutra- 
lia, 1989)

22.17 Duminică sportjț i
2.3,90 „Ghici cine este Moș 

Crăciun", emisii.ne spec
tacol de div rtismr,nl 
muzical

2.3.15 Actu dilați
23.30 M o-trii b’dti ului ioiuă- 

i:esi. .Silvi.i Ghelan

Cu gîndul la martiri
• Uimare 'Jin poq. I

de a se purifica, de a se lumina și apoi desăvlr«/i. Dintr-o iu
bire severă, revoluția a dat țării noastre o imensă oglindă 
în apele căreia caracterele și imaginile ies dureros de lim
pede la iveală. Oglinda reflectă chipuri chinuite, dar sin
cere, triste, dar dcrWnc In sărăcia lor, chipuri trijdite, îngri- 
jc-rale, suferinde de traumele tranziției. Dar tot ea mai re
flectă ca într-o aridă revărsare d- imagini grotești, chipurile 
celor încă subjug iți „totalitarismului din ei", ideilor învechite 
care i-au însoțit în anii subjugărilor politice și sociale. „Re
voluția conrștiinț-’lor" este parte integranti? din tranziție, ea 
este la fel de dureroasă ca sărăcia, uneori chiar mai trau
matizantă cîncl se petrece în sferele unde nu d-spre sărăcie 
‘•c vorbește in c?as de seară, la oră de bilanț.

Cei trei ani tu acumulat și amăgiri destul de îngrijoră
toare. Căci mulți ne întrebăm dacă nu se vor repeta cumva 
greșelile cu agricultura, cu indiistria, cu privatizarea. Aceste 
întrebări, riale și justificate, nu duc clocit la noi îngrijorări, 
linele speranțe au fost pentru mult timp aminate, altele au 
luat chipul irealizabilului, al deșertăciunii. Am scăpat de 
tiranie, dar micile* probleme ale cotidianului sînt mult mal 
presante. Ele fac parte din n iyipliniri și poate că răscolesc 
somnul cuiva, așa cum somnul color mulți este mereu răscolit 
de grija apăsătoare? a vieții.

Au trecut trei ani, vor mai trece și alții, tranziția va 
înainta pe făgașul ei, sînt semne de noi speranțe, de îmbună
tățiri’ a economiei, a vieții socialo. Sintem de două ori datori 
cu această imbut ălățire : o datai pentru generațiile c are vor 
vina. iar 3 doua cară, c-u privirea spre treca.it, pentru a aduce 
s-nguea cinstire, cc a adevărată, martirilor care s-au jertfit 
pentru noi.

csi Euerezi
G Urmare din pag 1 

putea sa fie și invers, tot 
așa cum puteau să fie rostite 
de multe alte persoane care 
aproape că se enumera sin
gure in acest context. Deci, 
„nu mai joacă rol" persona
jul, importantă e ideea, mai 
ales că a venit la timp și a 
căzut pe un teren noușleptat 
de fertil. Nu joacă rol nici 
dacă Ceaușescu ar fi rostit, 
sau nu, această înțeleaptă in
dicație...

„Fă-te că lu< rezj I" Merge 
rău economia ? Undeva. un 
director își împarte timpul in
tre răspunderile agentului eco
nomic pe care continuă să-l 
servească și grijile firmei sale 
particulare. Dar nici timpul 
și nici complexitatea relații
lor nu-i permit să obțină în 
ambele activități un randa
ment maxim. Așa se face că 
la una din firme aplică in
dicația, aclică „se face că lu
crează". -Să precizăm la care? 
Nu e necesar! Mai necesar 
ar fi s-î precizăm că practica 
nil o aplicată pe ici, pe colo 
de cile un director. Molima 
s-a extins. Ca să avc’in o ima

gine globală asupra fenome
nului ne-ar trebui un reccn- 
samint in domeniu. Merge rău 
comerțul de scat ? Sint pica 
goale unele rafturi iar în ma
rile magazine poți organiza 
baluri de sezon pe locul fos
telor gondole ? Păi, comerci
antul, angajat la stat, dacă nu 
și-a deschis și o mică firmă 
particulară, a ajuns de risul 
breslei. Și el aplică la Una diti 
firme — dar nu la cea care 
prosperă — această primă 
indicație postrevoluționară.

„Fă-te că lucrezi 1" Există 
vreo ramură economică, scă
pată de molima acestei orien
tări ? Greu de dovedit. Și to
tuși, dacă „la vîrf" practica 
c aplicată fără prea multe 
excepții, la baza piramidei 
oamenii nu „se fac", ci lu
crează de-a binelea. Oare de 

’ce nu aplică și ei indicația ?, 
Nu cymva dintr-o grijă reală, 
de două ori apăsătoare, c da
tă fiind vorba despre grija 
familiei iar a doua oară a 
întreprinderii ? 1

Pationi fără firmă, ei încă 
aplică mecanic indicațiile „re
voluționare" ale dictatorului.
„Nu joacă - rol" dacă între 

timp, odiosul a fost împușcat...
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Locoanutnva
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Stibirea nu încape în Codii! penal
patii i" Ixflovar i bobinați cu iii.llcliriă, care inc.ii'i 1 si 
suplinească enigii t 1 mica deficit nă. Sobele, păstrate < 11 
grijă prste ura au reînceput să fumege, complctind și 
ele im.igin' 1 duolantâ a o: ațelor.

In caninm •tudențe-r nr. 3 d n Petroșani, au reapărut 
acele afișe d.- triști amintire, acum scoase la imprimantă 
sau xeroxa* < ire-i anunță pe stu b nți, < u litere de-o 
ș* hioupu, că folosirea reșoltrilor sau a altor mijloace ilc 
incăi/.irc'. rame ■ încă protiibită.

S’indicatui Ae la mina Vulcan 11 găsit o rezolvare cari’ 
ne trez"»te un zimbet bist. Se dorește achiziționarea a 
două locomotive cu abur de |a ijincria pentru a rezol’a — 
odaia pentru totdeauna — problema apei calde pentru 
baia minerilor Este pe cit de adevărat, pe atît de trist 
că am aiuns sî ne manifestăm intr-un mod atit de ciudat 
„libnrtateil". I.Jbc-rtatca de a ne descurca unii fără alții, 
de a ne rezolvia toate problemele’ singui 1 in această atmos
feră de judit>’'euță generalizată, I.iberlatea de a pluti In
tegral căldura de a ne așeza <11 scaunul lingă caloriferul 
ce funcționează Ja jumătate din capacitate.

Teamă mi-.- că vom ajunge c indva —așa cuni spunci 
un domn sindicalist de Ia mina Vulcan — sa instalăm in fie
care cniticT > i.i.-o Ioc onmlivă cu abur! Să moară occiden
talii de inc id c iar din punc tele termice să In-cm niște 
muzee pe care, peste ani și ani, copiii noștri să le vizi
teze rizmd de ii eficiența lor.

Rină cind v«n avea și o locomotivă cu abur in fiecare 
cartier și pin 1 lom putea i’lcle șj noi, eliberați de aceste 
griji, nu ne iinciTlzr’ște nimic. Cind ne mai glnriim șl la 
cei care ineenreft să rezolve aceste pi'cwbk’mn, nr in ș| mai 
rău cil friw. Birr I

= □ Se iid.sc, Iu (lottci zile imul (lupa altul — u-
s util ia l’i’l rt'Șdtii, altul la CTaiova — doi băieți caro 
S sini in același timp frați, dar și nepot și unclii ES 
2 Poliția este supusa unui serios examen : „Viol nu 
— incest nn o, înseamnă ca o iubire, pur și simplu! 
r Dar asta nu < infracțiune !... B Ileana vine la
2 Petroșani peniru slabilirea paternității copilului și 
x doarme in (înra deoarece mama ei buna n-o pri- 
~ moșie in casă, I.a Craiova n-o primește mama vi- 
ș* tioga. Are 6 r lase, 15 ani, 11-are bani, n-are uiți cl«
3 urre-fo și nimeni n-o vrea...

Son ic iul „Pază și ordine" 
al Poliției municipiului l’e- 
loșani s-a c-onfriintat, în săp- 
tâmîna care a trecut, cil un 
caz foarte dedicat. O minoră 
(o vom numi, convențional 
Ileana) vino luni la l’ctroșani 
în vetleroa îrif iiișării, vineri 
la procesul de stabilire a pa
ternității copilului pe care* 
I a născut in urmă cu patru 
luni. Mania ei, parc lornieiște 
în „colonie'" n-o primește Î11 
casă și, prin urmare, doarme 
o noapte în gară. Marți se 
adresează poliției, pc-ntru o- 
crotirc. N-arc bani să sc în

că fapta nu constituie infrac
țiune Singura, problemă ră- 
cnîne „Unde s-o culcăm pe 
Ileana ?", devenită în ochii 
propriei mame, un pericol pu- 
bMc : „încă de la 9 ani pleca 
dr-acasă. La .școală o luau 
baic'ții de la ore.." Cu mucii 
curgindu-i. Ileana se apără, 
printre lacrimi și sughițuri 1 
„T11 ești vinovată ! Cind erați 
boți tnorți și el umbla în 
slip prin fața mea. mi-ai 
spus bâ-1 iert, că-i bc;rt...'* 
Alama devine, brusc gelonsă: 
„Da’crnd l-am găsit pe foto
liu la tinc-n brațe, cînta mu
zica și ol te mingiia, ctun 
a fost

fnoeput pe acest Ion, schim
bul de „amabilități" conti
nuă : „N-a putut sâ facă a- 
vorb că era plină de păduchi 
lăți..." „Păduchii prau do la 
el !..."

toarcă la Graioia, l.>^M*>;i- 
nul de copii, unde st 
biccj împreună <11 
darnici nu vrea să, 
motiv că n-ar acei»
vină \ Incri la proces. Este 
chemată întieaga „familie", 
pentru a sc lua o ’ hotărîi’c 
prilej cu cure se află că tă
ticul copilului Ilenei, omnipo
tent, muncitor la HM. Dilja 
este’ de fapt concubinul ma
mei Ilenei care a născut, la 
dnuâ zile: după fiica „preco
ce", un buiat al accdumși la
tă. Se constată cu stupefacțir ȘTKI AN CIMVOI

treca.it
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MOȘTENIRE POTRIVNICĂ „Important e să ai puțin curaj“
D-n punct de vedere legislativ perioada postdecem- 

bristă. 1989, a însemnat pentru toate întreprinderile din 
România un timp al marilor Irămîntărj și căutări pentru 
găsirea celor mai bune soluții de supraviețuire. Era peri
oada, în care adevărata situație a economiei românești la 
nivel macro ieșea la iveală prin aspectele reale la nivel 
micro, demonstrind că de fapt fiecare firmă trăise niai 
mult decit critic, amăgindu-se de la o luna la alta ca exis
tă și va exista.

Descătușarea legislativă produsă în prima parte a a- 
nului 1990, ca un mic început al drumului de tranziție 
spre e-rron'nnia de piață, a semănat mari nedumeriri și 
semne de întrebare existenței pe mai departe a întreprin
derilor noastre. A urmat in mod firesc o reevaluare a po
tențialului productiv, o intensă căutare a locului în noul 
proces economic al țării, situații absolut inedite pentru 
cea mai mare parte a conducerilor acestor intreprinderi, 
puse poate pentru prima dată în fața adevărului ce nu 
putea fi tradus altfel, decit a fi sau a nu fi. Nu mai era 
nici un secret pentru nimeni că dacă nu se va face ceva 
ce nu s-a mai făcut firma va pierde nu numai trenul spe
ranței ci și p? cel al existenței. Dar totul era lerat de 
moștenirea patrimoni dă, de disponibilitatea adaptării la 
nou. de sagacitatea și profesionalismul conducerilor res
pective. Nici nu e de mirare că acum după trei ani 
luptă pe viată și pe moarte pentru existență, unele 
me au ajuns l.i capătul puterilor, ,,ajutate" 
și de o legislație potrivnică în mare parta 
tergiversare n-epermisă din partea guvern I 
cării economiei romanești de tarele central 
și a sistemului de planificare. Cine s-a n’ 
mișcat cu folos :im spune, pentru ca real 
cea de după trei ani ne demonstrează i u 
totuși a iost pasibilă și reușita, 
merciale TESMA S.A. I.upeni, 
pe cere cei mai mulți, 
categorisit-o ca falimentară, 
de adevăr, dacă avem în vedere moștenirea 
acestei intreprinderi. sortită parca să dispară 
industrial al Văii Jiului.

Dar chiar dacă această moștenire însemna pentru 
oricine un handicap greu de surmontat, acest lucru nu a 
descurajat pe nimeni. Ba dimpotrivă i-a îndîrjit și mal 
mult pe cei ce au preluat destinele safe.

începutul, ne referim la trecerea la statutul de socie 
tate comercială. a fost extrem de greu pentru TES» \l,u- 
peni. Descentralizarea anarhică a aruncat pur și simplu a- 
ceastâ întreprindere m jungla tranziției spre economia de 

tăcută și ea ca mai toate cele din România 
Există la noi o vorbă înțe

leaptă potrivit ăreia dacă un copil nii# este lansat 
apă va du din miini și din picioare și nu se 
fund. Zicala se potrivește exact și la Tesma I.upeni,

Și-atunci au intrat in joc cei ce și-au asumat riscul de 
a conduce această firmă spre economia de piață, mină in 
mina cu oamenii, profesioniști de elită care o viată în
treagă au lu -rat cu aceeași pasiune în meseria lor.

de 
fir- 

in mod nefast 
dar și de o 
ților a dcblo- 
.inului excesiv 
îcat bine s-a 
iitea de acum, 
prisosință ca 

Este și cozuțț Societății Co- 
t d<* mătase, 
rie l‘*89 au 

■ra departe 
jotrivnică a 

din peisajul

fosfa Țesăt 
imediat după decen 

Categorisirea nu

piață, tranziție 
intr-un mrl absolut original.

Avantaje pentru
colaborator?

Din gama sortimental a 
producției realizate, ’IESMA 
I,upeni livrează tuturor socie
tăților cu capital privat pe 
bază de corn iudă orice canti
tate solicitată 
ce solicită c Ol 
vrr-ază aceste < ant 
dițiilc unui terin 
de pînă Iu Jfl d

De ati-ineni-a, cu 
produc ito.irr- ș pînă 1 
ficlar se asigură 
mărfii cu mijloace 
proprii, prețul I 
fiind inclus în prețul 
ducție. Este limpede 
maj avantajos lucru 
solicitați marfă de la 
I upeni.

plat i

plaiul celor 
1'E.iMA li- 
îli In cori

de

firma 
bene- 
portul 

auto 
trasporlului 

di pro
ră cri 

este să 
l’ESMA

Discuție cu dom nul Nicolae Vlad directorul general
al societății

TESMA? 
că Stă 

ochi. Da- 
bine este 
nu pu-

actuală
spunem
bate la 
că stă 
Așa că
decit ‘că existăm 

acum ci vom exis- 
Dracul nu este 

pe cit 
poate li 
Totul e 

mat

— Domnule director, cum 
stă la ora

— Dacă 
foarte bine, 
că spunem 
prea puțin, 
tem spune 
nu numai 
ta mereu,
chiar așa de negru 
il vopsesc unii. El 

alb dacă insiști, 
și puțin curaj. Sau 

n curaj mai mult 
Este clar pentru 
acum totul este 

acum trebuie 
zbați, trebuie să ai 

și lucru absolut ncce- 
ideile valoroase să le șî 

avut și idei, 
și am avut 

și posibil ita-

că am 
între- 

noastrâ. a 
am căutat

Așa 
că

ia
va dwee la

flsa curmei e
Marea disponibilitate a so

cietății comerciale TESMA 
S.A. I,upeni pentru diversi
ficarea continuă a producției 
proprii este redată și de fap
tul cu in 
ficia de nai 
utilitate < 
piață. Est 
contract i 
firmă din Ilepul 
prin care se va i 
timp foarte set 
producere .- mioarelor.

Vor fi asimilate in produc
ție toate tipurile de fermoare 
existente de la cele mai mi
ci pînă |a cele mai mari. Așa 
s om avea șl noi in sfirșit in 
Valea Jiului mult căutatele 
fermoare.

.- redată și de fap- 
curînd vom bene- 

rodUKC de mure 
scoase pe 
despre un 

orare i u o 
ia China, 
liza întt an 
o linie de

cn cz: cn a czj a □

și 
să 
bine zis să 
decit alții 
oricine că 
posibil. Dar 
să te 
idei 
sar. 
aplici. Noi 
mai avem 
.și curajul, dar 
t’-a să ]e aplicăm însă în toa
te- ce] mai important lucru 
este să ai oameni de nădej
de 
că
fel decîl au făcut-o pina 
cum. Iar noi avem oameni 
de caro ne trebuie. avem 
oameni bum meseriași și 
dispunem de o voință nemă
surată.
tul po 
tot ce 
ce am 
foarte

am 
încă

important
oameni de

caic să nu se lamenteze 
să se apuce de lutru alt- 

a-

fi proprietarii, 
plecat cu gindui 
prinderea este a 
angajaților ei și
sii o facem cit mai rentabi
lă. Or căile de creștere a 
rentabilității sînt multiple și 
n >i zicem că le-am aplicat 
pe cele ce s-au adaptat la 
specificul nostru. A fost com
plicat. dar'am reușit. Acum 
sintem rentabili, avem con
tracte, avem materie pri
mă. avem piață de desface- 
în 1990, noi produceam doar 
cîtcva tipuri de țesături cru

 

de, fiind legați datc-Mtă con
țin 

ngloba 
între
bi ră.

in țe- 
ar al- 
i mai 

o 
s, noi 

a le- 
mic 

perrtrtl că realizam 
prima operațiune din

ca să 
că il 

Și bineînțe 
I.upeni ne 

cel mai

Este de altfel stipor- 
care ne bazăm 
întreprindem. In 
făcut și am făcut 

multe am plecat de la
ideej că chiar dacă in 
mentul de 
gislației 
prinderea 
sintem cu
pînă la urmă

în 
tot

mo- 
lc- 

înlre-
față, datorită 
în vigoare, 
nu este a noastră, 
capitol de 

tot noi
stat, 
vom

tralizării anterii >rc 
lanț productiv ce 
activitatea mai. multo 
prinderi de profil di 
Mai concret, noi făci 
sătura, alții o finisau, 
ții o vopseau,
spun de faptul 
prelucrau, 
cei de Ia 
geam cu 
beneficiu 
doar 
acest ciclu productiv.

— f’rr/i/ic, la ora actuală 
TESMA nu mai cs/c doar o 
simplă firmă de producere a 
țesăturilor. Ce faccfi de fapt?

— Cu siguranță TESMA 
nu mai este astăzi doar o 
simplă fabrică de țesături. Ia
tă pe scurt cam ce facem 
noi. în primul rind am re
ușit să punem la punct linia 
tehnologică de finisare și 
vopsire a țesăturilor. Prac
tic noi facem la ora actuală 
întregul proces tehnologic al

să mai ape- 
să facă vreo 

Am dezvoltat o 
care lu- 

schrmouri,
face față 

partea bc- 
asimilat în 

de 
asi- 

șa lupele 
asimilat 

am

țesăturilor fără 
lăm la nimeni 
operațiune, 
sepție de confecții, 
crează în trei 
tocmai pent-u a 
solicitărilor din 
neficiarilor. Am
producție o mare gamă 
îrticole de confecții, am 
milat în producție 
pentru mineri, am 
cordelina pentru mine,
pus la punct o linie de pro
ducție pentru mase plastice, 
linoleum și alte rrtimcnle 
de acest gen. Am creat o re
țea do magazine proprii, 
prin care desfacem produse
le se'ției de confecții șl a 
celorlalte secții 
Avem 
port 
cu Portugalia, 
RepubJ ica 
tară 
cu 
ne 
re.
de 
fără 
lăudăm, că 
putem face față tuturor so
licitărilor interne și externe 
cu capacitatea noastră 
producție. Intenționăm 
să să ne extindem. Vreau să 
vă mai spun că ne-am cons
truit .și o centrală termică 
proprie, că avem un 
•auto propriu, că am 
sionat și o măcelărie 
-Iru a aduce oamenilor 
ce au nevoie.

confecții șl 
ale fabricii, 

contracte pentru cx- 
cu S.U.A., cu Pakistan 

cu Italia și cu 
Moldova!. Iar in 

colaborăm in producție 
foarte multe firme ce 

asigură piața de desface- 
De altfel, legat de piața 
desfacere putem spune, 

să creadă cineva că ne 
deocamdată nu

de
in

parc 
conce- 

pen- 
tot

(iama sortimentală marca TESMA cuirmde:
tipurile de țesături, in stare

iei de țesături Ia culoarea
f

mărimile

in

iQ toate 
finisată ; 
M orice 
piclerată
19 costume de schi in toate 
solicitate ;
K treninguri tip sport, cele 
dei ne modele ;
9 Dileiite tipuri de qeci de fiș cre
ponat ;
N Țesături din fiș simplu și crepon 
la orice dimensiune ;
N Alte costume sport (tricouri, șor
turi ek I ;
■ Halate de baie plușate ;
Bl luate tipurile de prelată și mate
rial de < oi tauri ;
B Prosoape de bucătărie îlaușate ;
■ Diverse tipuri de Lenjerie;
H O mare diversitate de tipuri de

hancziar ;
W Mănuși de protecție pentru mineri 
și constructori;
ifi Diferite tipuri de salopetă din doc; 
B Cordelină pentru minerit;
E Tul uri flexibile pentru aeraj ;
■ Căinași pentru bărbați ;
H In rețeaua magazinelor proprii pu
teți găsi orice fel de *ip de covoare 
tip persan și de iută ;
H Linoleum într-o gamă dimensiona

și colocit dhersă ;
E Fețe de masă din mușarr.a și plas
tic;
E Toata- ac-esle produse pot intra ori- 
citul ici posesia dumneavoastră dacă 
vă adresați Societății Comerciale 
'JTSMA I upeni, producătorul, colabo
ratorul și prietenul dumneavoastră. 
R Adaos comercia

<
Reportaj realizat d GHEORG1LE CHLRVASA

întregului personal, precum și tuturor colaboratorilor,
cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, Consiliul de adminis
trație vă adresează un călduros și sincer „J3/ ftDdțt <hu“!
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str. Vîtoș Gavrilă nr.1, telefon 935 60599; 60531

ORGANIZEAZĂ

in data de 5 ianuarie 1993, ora 19,00, la sodiu! 
unității,

LICITAȚIE PUDLICA DESCHISĂ, 

pentru închirierea spațiului comercial cu profil 
alimentar situat în incinta unității.

Documentația se poate procura de la sediul 
unității.

Taxa de participare 20 000 ici.
In situația neacijudecării, licitația se repetă în 

data de 12 ianuarie 1593.

Noile televizoare color

ME6A-VISI0N
să sînt oferite de firma

ELECTRO-SÎÂR O.L.
și se caracterizează prin următoarele avantaje :

— ecran de 51 cm, Toshiba — inade in Japon;
— electronica „Sharp" — made in Japan ;
— telecomandă.
Garanție (> luni asigurată de firma noastră, ser

vice ulterior post garanție .
Telefon 545632 Petroșani, 273 Uricani.
Adresa firmei — str. Avram Iancu, nr. 8.

(6290)

M8CÂ PUBLICITATE
ANIVERSARI

TOATE florile din lum? pentru Doru Tones'u la împlini- 
rci frumais?, virste ci - 23 ani, „La muiți ani!", sănătate, 
fericire .?i put're să învingă greutățile vieții. Te iubesc Da
na. (6270)

FAMILIA Glăit’U urează un sincer „La muiți ani !“ 
domnului Djbrea,i Mircca (G352)

VINZĂRI — CUMPĂRĂRI
QIÎASAR ELECȚRO SR.L. vinde părți componente, 

instalații da satelit complete și televizoare color Samsung. 
Dev3 telefon 0 1)261. - Ț603o)

VINO sobă pe inctocnă fără cuptor, video JVC long 
play 4 capete, apartament 2 camere, etaj 1, Ve.ius— Petro
șani, teiefi o 545135. între orele 16—19. (6356)

V1ND Șk irl i S ICn s'are bună. Petroșani (colonie), Da- 
cia. 11 Pr-rț nr-4'.iriâbil ((>2'3)

V1ND cine, F.ectare parriînt arabil, calitatea I, lingă Ti
miș >ia. Informații zilnic între orele 1G—22. Telefon 
541091 (6300)

CUMPĂR „parlament 2 camere, numai Dimitrov. Te
lefon 37028) (6298)

Vl\ă convenabil Or< 1 Manta. Relații Petroșani, Zori
lor, b’oc 2/33. (6293)

ViND tal<*viz>r color „Samsung" nou, stereo, tc-letcxt, 
ecran pM;., boxe Inter, i •gocialăll. Lupeni, Bărbăteni, Aleea 
Trandafi.il>' bloc 13. ay 13. (6359)'

CUMPĂR sau preiau contract garsonieră retrila, numai 
strada Minji. Cumpăr apartament 2—3—4 camere Pctrila. 
indiferent zona Relații zilnic între orele 14 — 21 în Pctrila. 
8 Martie, bla.i 39/14 (IMPACT ELECTRONIC S.R.L.). (6358)

DIVERSE
SOCIETATE comere.clă angajează vînzător ambulant. 

Adresau vă Republicii, bloc 103/25 între orele 13—20.
(6355) 

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apir'.imont 4 camere Lupeni, cu apartament 

2—3 c.iiii'Te Lupeni Vulcan sau Petroșani. Telefon 560045.
(6297)

PIERDERI
PIERDUT carnet, călătorie CFR pe numele Vicol Nico- 

lae, eliberat ele Regionala Timișoara. II deci ir nul. (33'14)
PIERDUT conți act închiriere p° numele Vitcă Rusanda, 

eliberat de RAGCL Vu'cari. 11 declar nul. (6299)

DECES

Soția Tcodrra, fiul JIaralambie anunță cu nemărgini ă 
durere încetarea prematură din viață a iubitului lor soț și 
tată

VOCIIIȚOIU PETRE (51 ani).
Odihnc.iscă-se în pace.
înmormînt «rea va avea Fc duminică, 20 decembrie, ora 

13. Cortegiul funerar’ pleacă de la domiciliul din Pctrila.
(6363)

SOCIETATEA COMERCIALĂ „DIAMANT" S.A.

ANUNȚĂ

LICITAȚIE PUBLICĂ în datj de 6 ianuarie 1993, 
ora 1Q,00, privind vînzarea de mijloace fi e (frigo
rifice și mobilier) și locaț'a gestiunilor unităților nr 
1, 3 și 43 Petroșani.

Informații si înscreri Ia sediul societății.
Condițiile de participare sînt conform legii.

(6357)

Sfintele >ărbători ale CRĂCIUNULUI și ANU
LUI NOU, nc oferă prilejul să adresăm onoratei 
clientele a

DISCO-BAR PARÎNG — BRASERIA MINERUL 
și partenerilor de afaceri, sa’ariaților proprii și fa- 
m hilor acestora, cuidc urări de sănătate, bucurie, 
fericire și tradiționala urare „SĂRBĂTORI FFRI- 
CifE" și ,1A MULȚI ANI I"

(1360)

ECHIPA DE SERVICIU

Secretar de redacție

Ștefan CIMPOI

Responsabil dc număr

V aii COCOTA

f olidiainil 
Văii Jiului „ 

SOC IEJ Al EA

de opinii 
ZORI NOI 

(

In curînd, în chÎGȘmri'e nooslro

supliment umoiislic al zkouiu' „/O.’.l NG1"

HOROSCOP
sAglit-k iod — șobolan 
încercați sa vă djuivliți 

pornii ne răzooione — i s.uji 
p.ea mult și nu nit nu ,

CArKlLOKN — BoU-
Cei oin anturajul oumnea- 

voastra va apreciază unuiu., 
ciar ocoliți suoieclem mai de
licate.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Dacă ieri norocul va suri- 

dea, astăzi vă rîde in nas l 
PEȘTI — IEPURE

încercați să vă convingeți 
pa. tonei ui de viață că-1 iu
biți cu adevărat, are mare 
nevoie de asta.

BERBEC — DRAGON
Problemele dumne <v. astră 

materiale nu sînt aut de mari 
pe cit pretindeți — puteți să 
vă permiteți o mică cheltu
ială pentru ființa iuotlă. 

TAUR — ȘAlli-E
Zîmbiți, chiar dacă nimic 

nu decurge așa cum doriți 
dumneavoastră. In curînd ci
neva vă va răspunde.

GEMENII — CAL
Evitați să vă manifestați 

zgomotos satisfacția pentru 
neplăcerile ce le prtctnuiți 
dușmanilor. Spre dt asebiie de 
prieteni, ei sînt cei care vă 
acordă atcrttie cu adevărat. 

RAC — OAIE
Nu jucați la Loto Astăzi, 

cel puțin, e inutil
LEU — MAIMUȚ/i

E mult mai indicat să re
nunțați la sex. Evitați astfel 
neplăceri care vă vor inhiba 
mult timp...

FECIOARA — COCOȘUL
Părerile dumnovoastră sînt 

personale — asta trebuie să 
știți pentru ca totul să se ter
mine fără ceartă.

BALANȚA — CÎINELE
E adevărat : cadoul e un 

simbol, dar nici chiar așa I
SCORPION — MISTREȚ "
Renunțați la iluziile pe care 

vi le faceți în privința pro
gramului de sfirșit de săptă
mână — riscați să fiți deza- 
măgit(ă) 1
TIHîilHHIÎIiilUiniHHIiHHiii^

Program TV
SlMBATA. 19 DECE5.IDRIE

9.00 Bună dimineața I 
9,50 Șahul de la A la Z

10,00 Actualități
10.10 Tip-top. mini-top 
11 10 Clipă și eternitate 
12,00 Itinerare spirituale
12.30 Ora de muzică.
13.30 7 x 7. Evenimentele (n- 

t rne ale săp’ămînii
14.00 Actualități
14.10 Reflecții rutiere
14.20 Depene animate
14.15 I.aureații premiului No- 

bel pentru literatură
15.30 Al doilea război mondi

al
15.55 Studioul șlagă-clor *
16.30 Magazin cinematografic 
17..30 AnuJ sportiv 1 (92
18.30 M ipnmond
19,00 De dragoste șl dor .. Me

lodii populare
19.15 Ti'leenciclopc'1: ’
29 00 Actuilităti
20.10 film arti-tic f Chinezul 

(II): Moștenirea (Fran- 
ț)-ltalia. 190)).

22 20 Sur’imin.i sportivi
22.40 Caseta cu surprize E- 

misiune de cftver’fsment 
P’imilă de l.i Televizi
unea term ină A.R D

23.40 Actualități
23.55 Film îrlistic :

Vi'luvlr (?)
0.25 R >. |; o-innr-1-n >

și informații al
“ "sic realizat de 

’OMERl IAI.A
„ZORI NOI- S A.

inIiii>(alA conform De
ciziei nr. 208/tfc.O.i.l ,91. 
a Prefectul ii județului 
Hunedoara.

Director
Mircen BUJOIIESCU

Materialele neconin.i 
Gate și nepublica e nu 
se restituie. Responsabi
li lulea-morală și juridică 
asupra corectitudinii da
lelor cuprinse in arti
cole aparține, in exclu
sivitate, autorilor.

REDACȚIA Și ADMINISTRAȚIA 

2675, Petroșani, str. Nic ’l.ic Dăl- 

ccscu nr. 2. Telefoane: 5Î16G2 (cli- 

rcctor-redaclor țel); 515972 (direc

tor exccutiv-administraliv diluzare). 

511633, 512161 (sectîi)


