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ASTĂZI, SFÎNTUL ION

„în grădina lui Ion, toate păsările dorm", spune 
versul unui cîntec. Astăzi însă, mai mult ca sigur, c.j i u 
vor avea somn. Cu sau fără voia lor, vor parat' i ia 
marea petiecere, pe cate marele Ion (pozitiv sau r gativ, 
nu știm, dar părerile sînt împărțite) o va celebra in gra
dina sa, că mare mai este grădina Domnului...

Noi, cei mai puțin mari, care nu avem o grădină a 
noastră (nici măcar o grădiniță) ne vom sărbători și noi 
Ionii (pozitivi și negativi, fiecare cum a avut parte) n ai 
puțin zgomotos, dar sincer. Motiv pentru care urăm tu
turor purtătorilor acestui nume un călduros La nmlți ani! 
și vorba cîntccului: ,,De-a.ș mai duce o pin’ la toamnă, 
leliță Ioană"...

Bute iile pe csrteis - aîtă viață I
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o Singura £A MUNCĂ! 
lozinca

De citeva zile ne urăm cu toții 
un an nou fericit. Dovadă că 
speranța de a trăi mai bine a 
rămas vie. Vom avea oire un an 
fericit ? Cu fiecare zi care trece 
optimismul scade. E frig In case, 
iar apa caldă e un lucru rar. in 
multe din apartamente. Lipsuri'e 
ți mizeria care amenință majori
tatea populației tării, ca urmare 
a scumpirilor scăpate de sub 
control, au adincit suferințele 
moștenite de pe vremea odiosu
lui ți a sinistrei. Suferințelor li 
t_au adăugat, mai nou. nosigti- 
raate zi’ei de mline, somalul ți 
pericolul inflației. S.a an"nțat o- 
Ecial că numărul șomerilor din 
tară a depă'it cifra de 300 000. 
Txul rrm’inuă să se deprecieze. 
In ra^rt cu moncJ°'e altor tărl. 
In pofida măsurilor de convertibi
litate anlicate de guvernul Sto- 
lolan. Puterea de cumnărare a 
monedei naționale a scăzut ta 
cote de neimaginat tn urmă cu 
doi ani. Cu 1000 de lei poți cum
păra — pentru a ne limita ta un 
singur, dar semnificativ exemplu
— doai două sau trei kg de car
ne De găsit, carne, se găsește. 
Dar In urmă iu doi ani nu se 
găsea dej* se putea — teoretic
— cumpăra aceeași cantitate de 
carne cu doar 100 de tel Cine 
muncește sau știe să dea din coa
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te pentru a se descurca, cîștigă 
și se descurcă. Cine nu... Dum
nezeu, cu mila I Norocul nostru 
e că viața are și alte valențe. Sin- 
tem liberi, cu adevărat. Putem 
a ege singuri, nesiliți de nimeni 
să fim sau să nu fim șomeri. Ne 
putem înrola In orice partid. Și 
avi.m part'de cu nemiluita. De 
nu vrem, nu facem nici un fel 
de politică și ne vedem fiecare 
cum putem de treburile noastre.

Speranțele noastre de a trăi 
m i bine se regăsesc deocamda
tă, doar pe planul vieții spiritua
le și politice. Din lumea tainică, 
luminoasă și de neuitat a copilă
riei. rememorez cîteva versuri, 
auzite de la bătrlni și avînd o 
încărcătură valorică de mare ac
tualitate : „Cine-i harnic și mun
cește are tot ce vrea și nu-1 pasă 
de nimica, dacă-i iarna grea".

>Maxima
HEI*

f

4 PAGINI — 10 LEI

Speranțele noastre de an nou fe
ricit se leagă, deci, mai mult decit 
oricînd de muncă. De mai bine 
de doi nnl, muncim puțin, dar 
avem pretenția să cîștigăm cit 
mai mult. Semne de înviorare a 
pieței muncii și a producției de 
bunuri materiale sînt încă puți
ne. Dovada cea. mai clară este 
creșterea fără oprire a șomaju
lui. Investițiile, de care depinde 
direct scăderea șomajului sînt, 
deocamdată, nesemnificative.

Avem libertatea de a alege. A- 
legerile locale sînt pe aproape. 
Sintem In plină campanie electo
rală. Pe cine mizăm In alegeri 
pentru a nu ne amăgi din nou 
speranțele ?

Viorel STRAUȚ

Misionarii spanioli s-au tru
dit multă vreme să-i convingă 
pe băștinașii din America de 
Sud să nu lucreze duminica, 
dar plnd la urmă s-au con
vins că ei nu lucrau nici in 
celelalte zile.

ANATOLE FRANCE

Ziarul nostru v_a informat 
încă de anul trecut că anul 1992 
nu vine singur, ci însoțit de... 
rație la butelii. Reprezentanții a- 
sociațiilor de locatari sînt aștep
tați astăzi, începînd cu ora 8, 
la Primăria municipiului Petro
șani, pentru a ridica tichetele, 
care vor fi distribuite imediat 
populației, fără vreun fel de res
tricții sau condiționări (vor in
tra în posesia lor chiar și cei 
care nu au achitate taxele la zi).

Tichetele sînt nominale și nu 
pot fi înstrăinate. Bonurile nil 
se detașează. Eliberarea buteliei 
se face numai titularului, pe 
bază de tichet și buletin de i- 
dentitate.

Formularele sînt de două fe
luri : negre, cu 12 butelii, pentru 
famililie cu 2 sau mai multe per
soane și albastre, cu șase butelii, 
pentru nefamiliștj și pentru ca
sele cu fum BONUL, repetăm. 
NU SE TAIE DE LA LOCUL 
LUI (tichetul este valabil numai 
întreg) și își pierde valabilitatea 
în data de 15 a lunii următoare 
celei pentru care a fost eliberat 
(ex. : bonul pe ianuarie e vala

bil pină în 15 februarie ș.a.m.d.)
Cei care au buteliile la centru 

A.

In fata instanței 
„persoane importante"

Cu mai bine de un an In urmă, tînărul S. din Petroșani, In
giner la fostul IPSRUEEM, a fost accidentat mortal de un autove
hicul, în zona podului de la Livezcni. A lăsat în urmă o soție șl 
un copil abia născut A urmat un proces penal intentat autorului 
faptei. Nu vă spunem autorul, persoană „importantă". S-a dat o 
sentință. Și totuși dubiile nu s.au spulberat. Mai mult, prin inter
mediari, s-au exercitat presiuni asupra familiei celui dispărut în ' 
sensul de a se mulțumi cu situația ?l Cum justiția a intrat, se 
pare, pe un nou făgaș, cel bun, procesul a fost redeschis. El este 
acum pe rol. Avînd In vedere acest lucru, respectindu.ne obligația 
de a nu influența în nici un fel instanța, așteptăm pronunțarea 
celei de-a doua sentințe, urmlnd ca, după aceasta, să facem pu
blice și constatările anchetei efectuate de noi. Să vedeți distracție I

le vor putea ridica, fără tichet, 
pînă în 15 ianuarie 1992, dată 
la care încep înscrierile cu ti- 
chete.

Cetățenii care părăsesc defini
tiv localitatea sînt obligați să 
restituie, la plecare, tichetul.

Pentru veteranii de război șl 
pentru handicapați se va sta
bili o zi din săptămînă, special 
destinată lor, cu titlu provizoriu, 
pînă se va pune la punct distri
buirea la domiciliu.

De la domnul Gheorghe Vin- 
țan, șef servic:u contabilitate- 
administrativ la Primăria mu
nicipiului Petroșani, responsabil 
cu problema distribuirii buteli
ilor, care ne.a furnizat informa
țiile de mai sus, am mai aflat că 
în Aeroport s_a înființat un nou 
centru volant de distribuire — 
în fața magazinului „Automoto" 
— unde sînt arondate toate 
blocurile de la pîrîu pînă la 
marginea sudică a cartierului șl 
cs e, astfel, nu se mai pot în
scrie Ia centrul de pe strada U- 
nirii.

Pentru orice nelămuriri sau 
relații suplimentare, puteți tele
fona la 42742, unde domnul Vin* 
țan vă stă la dispoziție.

S-A SUPĂRAT VĂCARUL PE SAT
Cită înțelepciune românească 

(cu i d in a) cuprinde proverbul 
de mai «u» El n-are nici o le
gătura (organică .sau anorganică) 
cu actuala campanie electorală. 
Dar mentă — pentru avizați și 
neaviiați — să fie explicitat. Po
vestea spune că, intr-o zi, văca
rul — adică acel per-onaj inso
lit al salului, care aduna toate 
sau. mă rog. aproape toate va
cile satului și le ducea ia păscut, 
s b supărat și nu și-a mai înde
plinit obs’eascs misiune. Bine- 
InV-Ics trage ha n a fost chiar 
- ii de cruntă. Cum ar veni — 
lot român >te spus — dracul n-a 
foit chiar atl’ de negru Fieca
re dintre go .podarii satului — -a 
or n e got;.','iar care-și ia malu
rile de pi’c.tuție — a avui pus 
deoparte un braț de fin să-și 
hrănească patrupedul purtător 
de iiner, așa că văcarul s-a su- 
pîrat absolut aiurea și a rămas 
cu buzei- umflate. Așa s a in- 

tlmplat că. fn urma unui „puci** 
al gospodarilor, văcarul s-a tre
zit fără „obiectul muncii** și, 
ulterior, degeaba s-a străduit să

mni adune nefericitele necuvîn- 
tătoaie spre a le duce la păscut 
IntruHt supărarea sa inlors îm
potrivă i Ca o lovit ui 4 de bu
merang

In extenso, proverbul reactu
alizat are implicații supărăioare 
asupra societății noastre, bîn- 
tuilă și așa pi ea muit dC ciuma

„politichiei". Cita unul mai firo- 
scos vrea să-și vlre nasul In
peisajul politic multicolor al
„fragilei noastre democrații**.

Dacă îndrăznește cineva să-i ex
plice — cit se poale ilc elegant 
șl In termeni cit se poate de 
Urbani — că nu e de el și că 
„politichia" e făcută pentru cei 
care au un creier cel puțin mai 
mare (Incit ni unei bibilici, e 
nenorocire Tioghclilifl (care nă
șește lădăcini ale „fanuliei sale 

de la pa.șopt") se supără, zgîn. 
dâră găinațul, se oțărăște la 
toată lumea, dă In btlblială și... 
se supără pe sat Apoi, se de

clară, cu emfază, In... opoziție. 
In opoziție față de ce? In opo
ziție față de cine ? Ei bine, asta 
nu știe nimeni. Nici chiar bie
tul văcar.

Să ne uităm tn Jurul nostru. 
Cită abjecție I Cită necinste l 
Cită hoție 1 Cîlă nefericire1 Cită 
sărăcie I Cită mizerie umană 1 Și, 

In loc să ne așezăm gospodăreș
te la treabă, ne-apucă dracii și 
devenim fiecare un mic Drătia- 
nu, un pic de Anlonescu, un 
petit Ccaușcscu, un piccolo Ma- 
niu, un htle Rațiu, un purice do 
Coposu, sau un nefericit paj al 
ex-regelui Mihai. Iar dacă nu le
se Jocul, facem ca văcarul. A- 
poi ne mirăm și strigăm pe toa
te canalele (de scurgere) că 
drumul spre Europa trece prin 
Balcani I Pine ziceau niște bă
ieți, tineri dar cu capul pe u- 
merl : sintem un popor liberal 
de salvare națională, creștin și 
democrat Au iiilat să adauge ce
va : cinci văcarul se supără pe 
sal, suferă și satul, chir mai ales 
văcarul. Jos văcarii I

Mircea UUJORESCU

.A tț A
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•nume desemna i, care vor avea o lcgiti- 
’m.ijie specia a și care vor compieta lor- 
muiarele de recensumini pe baza liberei 
declarași a celor recenzați. In formularele 
,oc recensanunt se va înscrie situația fie
cărei perso..r>e și a necarui imobil la ora 
zero iun noaptea uc 6 spre 7 ianuarie, in
diferent de ziua in care rccenzorul com-

. pictează formularele.
• Cum se va răspunde la întrebarea pri

vind „situația economică a persoanei" 2
t iecare persoană va declara dacă se în- 

■cadreazi într-una din următoarele situa
ții: persoană ocupată, ncocupată (in căuta
rea unui loc de muncă sau a primu’ui loc 
de muncă), elev-student, pensionar, casni
că, întreținută de altă persoană (copil pre
școlar, bătrin, bolnav etc.), persoană intre- 

i ținută de stat sau „altă situație" (cu veni
turi din chirii, din dobînzi etc ).

• Cum sc răspunde la întrebarea pri
vind „ocupația" 2

Persoanele recenzate au obligația să de
clare ocupația in așa fel îneît să rezulte 
foarte clar meseria practicată sau funcția 
dc încadrare și specialitatea efectiv exer
citată. Bunăoară, nu sc va declara ca ocu
pație „muncitor", ci meseria practicată, 
respectiv: strungar, frezor, dulgher, croi
tor, cizmar ctc. Muncitorii agricoli vor 
proceda identic, specificînd meseria exer
citată. respectiv: legumicultor, pomicul- 
tor, oier, apicultor etc. Persoanole care 
nu d«pun o muncă agricolă specializată 
vor declara ca ocupație „agricultor". Per
soanele care cumulează sau exercită alter
nativ mai multe ocupații vor declara ocu
pația principală, adică cea care aduce cel 
mai m ire Venit.

• Ce ,e înțelege prin „statut profesio
nal" 2

La acca .tă .întrebare trebuie să răspun
dă toate persoanele care au declarat că au 
o rw im.tție aducătoare de venit și care se 
află in una din următoarele situații : pa
tron. întreprinzător; lucrători pe cont 
propriu: salariat; membru al unei asocia
ții cooperatiste: lucrător familial neremu- 
ncrat; altă situație.

• Cum se va răspunde la întrebarea pri
vind „sectorul in care se încadrează uni
tatea declarată ca loc de muncă" 2

Fccensăminiul începe in ziua de marți, 
îanuar.c, oi. le o urnim. ata și se încheie 

.e 14 idiiju.w si ui a, pun vizita- 
,rei tami.ii 6c către recenzori a. 

desemna i, care vor avea 
care vor compicta
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Unitatea (subunitatea) care reprezintă 
locul de muncă al persoanelor recenzate 
se încadrează în funcție de proprietate, de 
modul de administrare și subordonare, în- 
tr-unul din următoarele sectoare: sectorul 
public (unități economice de stat, institu
ții bugetare de stat etc.); sectorul privat 
individual; sectorul privat asociativ (so
cietăți comercia'e. particulare, întreprin
deri mici, asociații cu scop lucrativ, aso
ciații agricole etc.); sectorul mixt (public 
și privat); sectorul cooperatist (societăți 
comerciale mixte meșteșugărești, de con
sum sau de credit, cooperative acricole de 
producție sau orice alt tip de cooperativă); 
alte sectoare (organizații politice, profesio
nale, patronale, sindicale, uniuni, asociații 
sau fundații cu scop nelucrativ, unități de 
cult religios etc.).

• La ce întrebări se va răspunde în le
gătură eu locuința deținută de persoanele 
recenzate 2

In principal, în formularul de recensă- 
mînt se vor înscrie date privind: tipul lo
cuinței (permanentă, sezonieră, sau unita
te de locuit din necesitate); forma de pro
prietate (particulară, de stat, alte forme 
de proprietate); instalația de alimentare 
cu apă curentă și cu apă caldă (dacă lo
cuința are sau nu are asemenea instala
ție); aceeași situație despre instalația de 
canalizare, instalația electrică; aprovizio. 
narea cu gaze la bucătărie (din rețeaua 
publică, de la butelia de aragaz); modul 
de încălzire (termoficare, centrală termică, 
sobe, alte mijloace de încălzire).

In același formular de recensămînt se 
vor înscrie și datele privind camerele dc 
locuit. Se consideră „cameră dc locuit" 
încăperea dintr-o locuință care servește 
pentru locuit și are o suprafață de cel pu
țin 4 metri pătrați, o înălțime de cel pu
țin 2 metri pe cea mai mare parte a su
prafeței sale și care primește lumină na
turală direct prin ferestre sau uși exte
rioare, fie indirect prin verande sau prin 
alte camere de locuit cu ajutorul glas- 
vandurilor. Nu sc consideră cameră de 
locuit dependințele și alte spații din lo. 
cuință (verandele, vestibulele, antreurile, 
marchizele, tindele, holurile nelocuibile, 
culoarele, coridoarele, bucătăriile, oficiile, 
cămările, debaralele, logiile, boxele etc.), 
chiar dacă la data recensămîntului slut 
locuite.

Ce spun astrologii despre 
1992?anul

Cititorii în stele din lumea lar
gă au prezis, pentru această lu
me și pentru acest an, puțină 
liniște: Gorbaciov trece la mer- 
sul _pc jos, Mitterrand va fi reales, 
căștile albastre vor primi verde 
spre Iugoslavia. Despre noi, ro
mânii, nimic, fapt ce a condus la 
un neașteptat succes de public al 
veșnic tînărului ROMAN. „Anul 
ăsta nu-i al meu/Că mi-o cîntat 
cucu’ rău Explicația constă în 
votarea, prin consens, la ultimul 
congres mondial al prezicători
lor, a rezoluției 365, privind ne
amestecul în treburile interne ale 
vecinului, fie el de stînga, fie 
de dreapta. Astfel, pe teritoriul 
lor strict delimitat, astrologii lo
cali devin inalienabili și infaili
bili. Am consultat pe unul din
tre aceștia, renumit, care, cu 
mîna pe mia de lei, gata s-o în- 
șface, iată ce mi-a declarat:

— anul 1992 va fi, pentru 
România, un an bun... la toate, 
mai ales la alegeri — ocazie cu 
care vom bate apa s-alcgem un
tul. Cine rîde la urmă... știți dv...

— în plan politic, partidele vor

continua să facă alianțe peste 
alianțe, pină vor ajunge la una 
mare, unică și indivizibilă. (A- 
tunci va veni sfîrșitul).

— din punct de vedere mate
rial, peste tot va lipsi... materia
lul. Idei vor fi ; cele proaste chiar 
se vor aplica J

— despre vechii primari, nu
mai de bine: despre cei noi — 
dea Domnul să fie noi I

— mîncarea va fi tot 
și mai... rară ;

— banii vor fi noi și
— este anul leului, potrivit

mai bună

puternici 
. .___ zo

diacului carpatin (anul ursului 
păcălit de vulpe a trecut) ;

— munca va fi ca și pînă a- 
cum, cu deosebire că vor lua 
parte la ea mai multe mașini ;

— deși cărbunele va fi uneori 
negru, minerii vor fi cei mai iu
biți dintre pămînteni.

Și uite-așa, orice s-ar întîmpla, 
în 1993 tot o să spuneți : „E mai 
rău ca înainte I“.

Ștefan CIMPOI

scurtissime
Revelion pe... magistrală

Zăpada albă a bucuriei s-a aș
ternut in noaptea Anului Nou ca 
o dulce și binevenită urare. In 
oraș, acolo unde focul continuu 
este dincolo de tradiție, o impe
rioasă necesitate, oamenii au fost 
la datorie, în halate albe, în 
salopete sau în uniformă.

Șl, totuși, Anul Nou a debutat 
în cartierul 8 Martie Petrila, cu un 
rîu de apă. Multă apă. Magistrala 
cc o aduce din susurul izvoarelor, 
trecînd prin laboratoarele Tăii, 

s-a fisurat, lăsînd in această

noapte și zi a Noului An, locui
torii urbei fără apă. Nimic mai 
greu, nimic mai rău, decît să ai 
după ce bea — apă — și, totuși, 
ea să-ți lipsească. Dar setea a 
fost potolită cu bere, vin, țuică 
și mai ales de intervenția promp
tă a IGCL-iștilor din brigada lui 
Brujan, care a reușit a doua zi 
să pună capăt avariei, iar apa 
a luat drumul robinetelor deschi
se, întregind elementele indispen
sabile vieții. La multi am '92 I 
(D.N.).

Grav accident
In zilele premergătoare Reve

lionului, in cartierul „Aeroport" 
din Petroșani a avut loc un grav 
accident de circulație. Doi copii 

Stoica Mircea Lolj în vîrstă 
9 ani și Ciolacu Traian Florin 
5 ani — venind pe săniuțe 
pe strada Venus au intrat 
plină viteză sub roțile din

de
dc
de
In
spate ale unui autobuz oparținînd 
AUTL Petroșani care circula 
regulamentar pe strada Aviato
rilor, în zona restaurantului „Ca_

ruj cu bere". Accident deosebit 
de grav de care se fac vinovați î 
nu atit copiii, cit părinții lor care * 
i-au lăsat fără supraveghere. Vi
novați sînt, de asemenea, jn ega
lă măsură, lucrătorii RAGCL Pe
troșani care, djnd dovadă de o 
crasă nepăsare, nu au utilizat 
materialele antiderapante 
drumurile publice astfel 
circulația să se desfășoare 
mal. (loan ȘTEFAN)

Pe 
incit 
nor-

Zăpada e la fel ca pe vremea odiosului...

T -in. i di- diminețile a ■■:- 
t<-i imim, n întilnit, in 
VuJe in. un < tățean. .D inimile, 
rai știu cc să mai fac, a zi 
omul. Stau în D6 pe Victoriei. 
La noi în bloc- e frig de tot. 
Am fost la ■inova în „S"-nl din 
centrul v hi și vj spun ca era 
cal lură de nu pn'i-aj sta. Mă 
duc acum să văd da. â pol face 
ceva. De nu, o ‘.ă le '.pun, cu nu 

i mai plate-■■ aldura, Îmi bag 
/ Robă și scot burlanul o- geam.

Din șapte mii p-n-ir n_am cum 
c.i mai plăti „ dara mi-oi zi 

• că nu rnai ajimre bonul dc căr- 
fitmi și •.i mai !r« biiir -,a dau 
C'”,-fi din mina".

lui nu poati să-l depășească: nu
mărul insuficient de oameni din 
echipa pe care o conduce. Me
seriași puțini, lucru cu grăma. 
fia. „Uite, zicea el, acum după 
ini ii ianuarie, s_a ivit un defect 
ia blocurile ,,D" de lingă com
plexul „Mercur". Blocurile dc 
acolo sint amenințate să rămînă

problemă, nu așteaptă pc altci
neva, dc la al'.ă unitate, să i-o 
rezolve. Și apoi să privim și 
altcumva problema. Cum ar fi 
dacă, în metropola new.yorkcză, 
un zgîric-nori ar tămîne fără 
căldură 7 Ar fugi „egcliștii" de 
acolo să scoală lumea la săpat?". 
Nu, pentru că ei an meseriași și

Și a început să spună. Chestia 
mi' S-a părut interesantă pentru 
că, în definitiv, idcca poate fi 
preluată și dc olții, cel care a 
avut-o ncpretinzînd vreun drept 
de autor S-a dus omul la li
ceul din Vulcan, unde a auzit că 
funcționează și 6 clasă de profi
lul meseriei pe care dumnealui

D E O C A M D A I A, V I S E...

D alngul cu insul 
■ mi-n i-iiintit de un 

{ia la ■■ ir« am fu t 
puri ■ intre doi m. 
rJc In RAG( L-tlI

in iii/a 
il Iul Discii- 
martor 
tri. Ambii 

din Vuit an.

fui ii căldură. M-am dus chiar azi 
(ou simbătă ♦- n.r.), am gării 
debitul, o conductă spartă, dur 
n-am cu cmc -ă o repar. Tic. 
Iiur spirt betonul, săpat și .i- 
poi < himbală porțiunea de con- 
;|ii lă defectă. Am spus localu

p pe care nici in rup'ul răgii..

și in mrmom.ibdo. |l’ mini
r i - i .;. flc i ctl dc la 1 ■ rmo-

■ o referea la un 1 i.irifl’-

Unul ‘ oordoic ,iz.i elbipa fie Pt-
• ificurr, iar ■ f-hil.jlt •• .i do la
• m.ilizări :p,i. Problemele lor?

i ilor de acolo i m.i iijull, .S.au
< Im codit. E corect ?". „fnlr-un
f. 1 e , intr-altul nu, i-am m :•
pin-:. Omul știe < <i plâteșlc i i'-
rim ' Pe el nu 1 intiTCJCaza că
. ■. ;.i •'" un defect m altul. < ind

■ .i ■ ■ i.i lo< ti! ' iu ib- imm i o

lui cc le trebuie". , Vsla.i I Plus 
că ml plătiți <i.u cum sînt plă
tiți. Parerca m«’a e'.le că aici e 
' ib.i", i-am leplicat.

...\ -la a ,.a c ,i aprffli.it și co
legul sau de I i canalizare. Ulti
ma oară, dopa ce s-a scris de 
noi in z.ar, iie-am ales doar cil 
nn ulilaj. In i' st, scula dc bază 
<ste tot colacul di ’.irină. Nu 
ni.ii 7 • de < iinenii cu ''.ne Iu- 
iiez. li i'irrți mimai,i pe degetc- 
|c dc li o ■ nitui i mină Atunci, 
ujlo e am lacul .

o practică: ins' tații- .inalizarc- 
apâ. A -ochit doi elevi buni, s-a 
interesat di hotele și frecvența 
lor la școală și ,■ zis conducerii 
Jiifillia. domnul' dupiî absolvire 
pe ti.ști. îl iau '-ii Pină alunei o 
si le .'.'.7:11111111 'ursa, tot ce 
trebuie tlcrl <> st.-i iau in coli
mator. La urma urmei, a inchc- 
i It el, cine s.i sc ocupe il.- a .t '. 
d.ieii mi ivi, maiștrii?".

Mi -a mu ni corect modul in

caic a pus problema. Dc aceea 
am și reținut acest aspect. In 
ce privește condițiile de lucru 
aici diferența încă sc mai mă
soară cu dictonul socialist „teo
ria ca teoria, dar practica te 
omoară"... mai ales dacă n-ai 
cu ce. Dur poate vor fi și astea, 
visa cu ochii deschiși maistrul dc 
la canalizarc-apă, cu gîndul la 
un film văzut la televizor, care 
prezenta secvențe dc la începu
tul unei zile de muncă a lucră
torilor do la serviciul de salu
brizare din 'l'okyo: mașini alini
ate ca la carte, lucrători In sa
lopete de zici că craii costume 
și cîtc și mai cite. Vise, deocam
dată. Dur care, odată și odată, 
trebuie șă devină și la noi rea
litate. C'ind ? Greu de pronosti
cat. Nici tăteuțn Bii.ican. oraco
lul din zilele Revoluției, nu cred 
că s-ar aventura în a d., un răs
puns exact,

Glieorglic OLTl \NU

aprffli.it
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Secția sport a redacției 3!Z0R! $0!Fe urează 
„La mulți ani!" sportului și sportivilor Văii iiului

Cluburile, asociațiile, secțiile și echipele municipiului 
Petroșani urează „La mulți ani!“ tuturor simpatizanților, 
spectatorilor și susținătorilor lor!

Peste o săptăniînă —- 14 ianuarie 1992 — divizionarele 
A, B și C din diferite ramuri sportive își reiau pregătirile. 
Tuturor succes ! A.S. JIUL PETRILA.

PRIMII 10 SPORTIVI AI 
ANULUI 1991

1. Aron Cîndca (lupte)
2. Iulian Taciuc (lupte)
3. Adrian Dacica (lupte)
4. Gheorghe Silvestru (popice)
5. Vasile Adomnicăi (lupte)
6. Costel Dobrică (popice)
7. Dănuț Lupca (judo)
8. Irina Bolohan (judo)
9. Gheorghe Vizitiu (alpinism)

10. Dorin Ghirițoiu (fotbal)

PRIMII 10 SPORTIVI \
AI SECȚIEI JUDO

1. Cristian Lupea (argint-j-bronz)
2. Irina Bolohan (bronz)
3. Carmen Băluță (bronz)
4. Daniela Bolohan (bronz)
5. Codruț Cordea (locui IV)
6. Erika Santa (locul V)
7. Liliana Suba (locul V)
8. Elena Janu (locuj V)
9. Cristea Nicolae (finalist)

10. Alexandru Scafariu (finalist)

CUPA SF. VARVARA
Organizată In cadrul UPSRUEEM-ului Petroșani, competițih 

sportivă de șah dotata cu Cupa Sf. Varvara, a reunit la întrecere 
un număr de 24 pasionați și cunoscători ai șahului în faza preli
minară, iar în turneul final au intrat primii șase clasați. După 
o dispută proprie acestui gen de întreceri, sportul minții și-a de
semnat ciștigătorii, care au beneficiat in final de o sponsorizare 
din partea sindicatului liber, cu importante sume de bani. lata 
fcriciții cîștigători ai concursului : 1. Ioan Berzan Munleanu (5 
puncte) ; 2. Sorin Sandu (4) ; 3. Danuț Cristian (3).

Arbitrul acestui turneu a fost dl. Dumitru Sîrbu, sprijinit pe 
toată durata întrecerii de dl. Dan Toader, președintele sindicatului 
liber.

CLASAMENT E...

Jiul Petroșani, peste tot...

Cădeți, antrenor prof. Ionel Grccu
1. Jiul Petroșani 10 10 0 0 89—16 20
2. Min. Lupeni 10 5 1 3 16—19 12
3. Parîngul Lonea 10 5 1 4 20—33 11
4. Min. Uricani 10 4 1 5 31—25 9
5. Min. Vulcan • 10 3 1 6 15—57 7
6. AS Paroșcni 10 0 1 9 7—38 1

Juniori III, antrenor Aurel Buză

1. Jiul 10 8 1 1 46— 6 17
2. Min. Lupeni 10 6 2 2 28— 7 14
3. Min. Uricani 10 4 2 4 30—22 10
4. Parîngul Lonea 10 4 1 5 27—29 9
5. Min. Vulcan 10 2 1 7 13—58 5
6. AS Paroșcni 10 1 3 6 17—39 5

Juniori II, antrenor prof. Teodor Trifa
1. Jiul 10 8 1 1 25— 6 17
2. Min. Lupeni 10 6 1 3 25—14 13

Pagină realizată de

DOREL NEAMTU

Medalii Bronz pentru Cristian Lupea
Sfîrșitul de an calendaristic și compctițional 

a constituit un nou prilej de alirmare pentru 
tinerii practicanți ai artelor marțiale din ca
drul AS Jiul Petrila.

In perioada 20—22 decembrie 1991 s.a desfă
șurat la Oradea, prima ediție a Campionatului 
național de Karate Kyokushin (in traducere 
liberă „Calea spre ultimul adevăr*) la trei for- 

, mc de luptă :
’ Kumitc Knock.Down — juniori ;
2. Kumite Khker — Iile;
3. Kala — băieți, fete;
Smdu-ilul independent al Exploatăm miniere 

Petrila, sponsorul secției de arte marțiale din ca
drul asociației sportive faciuteaza participai ea 
a patru sportivi karateka — Juniori (la concursul 
de K urnite Krioc k-Down), Lupea Cristian, Cor
dea Codruț, Scafariu Alexandru, Dascalcscu 
Petru.

Karateka Cr stian Lupea in limitele categoriei 
65 kg, 53 sportivi in ca.ihcârue din prima zi — 
turul 1 și II —, obține victorii rapide prin ippon 
cu jodan mawashi geri (lovitula de picior la 
cap) la A. Nița (Arad) și D. Mădăra.ș (Baia Ma
re). In cea de a doua zi de concurs, in turul 
111, C. Lupea ciștigă tot prin ippon in fața lui 
D Cozanuc (București) și intră in lupta pentru 
medalii. După probele de tameshiwari (spargeri) 
obligatorii in fazele superioare ale competiției, 
trecute cu siiecc- de karateka petrilcan, acesta 
se Intilnește cu A. Toma (Buzău), un sportiv 
care-și apară cu mult curaj șansele la o mida- 
lie, lupta se desfășoară intr-un dinamism pre
lungit, pe partur-ul a trei reprize, cu numeroa
se șl variate lovituri de brațe și picioare. In cea 
de a treia, Cristian Lupea îl surprinde pe Toma 
• ii o lovitură de picior la cap, realizîml cel 
de-al patrulea ippon consecutiv, asigurîndu-și 
locul UI ,i medalia de bronz. ~ ,
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Spre regretul sportivului, C. Lupea este oprii 
su lupte, in Imală, datorită unei accidentau ia 
mina dreaptă. Deși neînvins, trebuie sa iasă din 
competiție obținlnd o merituoasa medalie de 
bronz.

Karateka Cordea Codruț, in limitele categoriei 
70 kg, 37 sportivi, reușește in prima zi a calîii- 
carilor, doua victorii prin wazar la Ă. Avrames- 
cu (Galați) și M. Becsi (Baia Mare). In cea de a 
doua zi, in optimi, se intileșie cu C. Toma (Con
stanța) unul din lavoriții categoriei. Lupta este 
extrem de dură, iar loviturile de picior sint nu
meroase și grele, fapt ce va influența evoluția 
viitoare a cventuaiu.ui ciștigător. Meciul se ter
mină la egalitate, pentru departajare se recurge 
la prelungiri, la cintarul oficial. Și... peste tot 
egalitate. Brigada de arbitri hotărăște încă un 
minut de luptă. Schimburile de lovituri s-au 
succedat în aceeași manieră de pînă atunci, în 
secunda 40, C. Cordea reușește un jodan ma
washi geri la capul adversarului, zdruncrbindu-1 
serios, obținînd victoria și dreptul de a lupta 
pentru medalii.

In acest moment sportivul este sfătuit să se 
oprească, el refuză, intră In probele de spargeri 
pe care le trece relativ ușor și se prezintă la 
kumite accidentat, uimind să-l întîlneascu pe A. 
Huorovicz (Oradea). Dirzcnia și măturările spec
taculoase pe care le realizează, adueîndu-și ad
versarul la podea nu sînt suficiente spre a con
vinge brigada de arbitri, terminînd lupta în pi
cioare se clasează pe locul IV și poate lucrul cel 
mai important, primește din partea organizato
rilor o diplomă originală pentru „Cel mai ilirz 
luptător*.

O comnorhire meritorie au avut-o și sportivii 
Scafariu Alexandru și Dascalcscu I’etru, caro 
s.au calificat în turul II al competiției.

Frimu - Pe traiul Cărbunești. 
la... Parîngul Lonea

Primul hansfer sigur al anu- 
luj și al divizionarilor O, se 
parc a fi, al golg tcrulnl seriei 
a IX-a — imn, dc la Petro

lul Cărbuneștl, care a optat pen
tru Parîngul. Dincolo dc petrol 
ți cărbune, iată eă, nou promo
vau divizionară O — Parîngul

Petrila Lonea nu sc vrea o c- 
cliipă trecătoare prin această di
vizie ci ișl întărește atacul, semn 
că durată el se vrea prelungită, 

dc ce nu, devenită tradiție. Aș

teptăm, deci, primul gol al gol- 

gclcrului turului.
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3 Min. Vulcan 10 5 1 4 16—16 I»
4. AS Paroșeni 10 3 1 6 20—22 7
5. Min. Uricani 10 2 1 7 9—26
6. Parîngul Lonea . 10 2 0 8 15—26 4

...Și pe aproape

Republicani I, antrenor Ion Dosan
1. Univ. Craiova 15 12 0 3 37—20 24
2. FC Brașov 15 11 1 3 38— 6 23
3. FC Argeș 15 11 0 4 37—13 22
4. CS Țîrnâvcni 15 10 0 5 26—18 20
5. CSS Sebeș 15 8 2 5 28—26 18
6. Jiul Petroșani 15 8 1 6 23—20 17
7. ICIM Brașov 15 7 3 5 32—35 17
8. CSS Sighișoara 15 6 3 6 31—23 15
9. G.M. Mediaș 15 6 3 6 31—23 15

10. CSS Sibiu 15 5 5 5 19—23 15
11. 1PA Sibiu 15 5 2 8 16—33 12
12. U. Alba lulia 15 4 3 8 24—35 11
13. CSS Brașovia 15 3 3 9 32—38 9
14. F.L. Morcni 15 3 3 9 11—31 9
15. Mctrom Brașov 15 2 3 10 11—32 7
16. Tractorul Bv. 15 2 2 11 8—25 6

Cornel Repede a prins și lotul 
și echipa UEFA ’93

Așa după cum vă informam anul trecut, juniorul Jiu’ui, Cornel 
Repede din echipa republicanilor lui Dosan a participat la turneul 
de două jocuri al lotului UEFA '93, în Grecia, unde echipa Romă 
niei a cîștigat ambele partide. Accidentat pentru prima întî'nirc,
1—0 pentru oaspeți, Repede a jucat meciul II, de la Katerini, meci 
cîștigat tot de selecționata noastră, cu 3—1. Prezența într-un left 
național a speranțelor Jiului dau mari speranțe iubitorilor fotba 
lului pentru formarea unei echipe Jiul, solide și talentate, care in 
viitorul imediat să se impună in socccrtil romanesc.

Fiorin Dumitru
Cu conitdci doar pînă la 31 

decemurie l'J'.'l, pentru echipa de 
l'olbal Jiul Petroșani, jucătorul 
formației Eleclropulere Craiova, 
Florin Dumitru, (împrumutat 
pentru o perioadă limitată), por
tarul care a făcut și „bune" și 
„rele" in poarta fostei diviziona
re A și actualei divizionare 15 
s.a întors acasă. Așadar, Jiul a 
serbai Revelionul fura jucătorul 
nr. 1 (pe tricou)...

a părăsit Jiul
Returul n va spune 

ilar cmc a pierdut, cine a ciști- 
gat. Dumitru s_a despărțit și de 
Universitatea Tehnică Petroșani, 
al cărei student era (promovase 
in anul III), transfcrîndu.se la 
Craiova și amintirea Văii îl va 
urinări poate ca o umbră. Aici 
și-a făcut cu adevărat debutul 
in .. viață Succes, Florine l

Volei S-a in tors Filiclic
I

După o absență de un „tur", in care mina antrenorului Săsă- 
ran a refăcut sextetul de baza, jucătoare.i echipei de vo
lei „Viitorul" IGCL Petroșani, Filiclic s-a întors la sentimente mai 
bune fața de ccliipa ce a consacrat-o. în paralel, „Viitorul* a cîș
tigat și meciul retur, susținut la Lugoj, in companii! CSS Banatul 
din localitate, cu 3—0, calificindu.se in clapa superioara a Cupei 
Federației.

Aflată în plin proces de pregătire, tînăra divizionară B aș
teaptă tragerea la sorți și desemnarea partenerului (in mod sigur 
divizionara A), ix care îi va înlilni peste aproximativ două săptă. 
mini, în funcție de calendarul Federației in acest an. Un maraton 
din care se vrea și.. promovarea. Noi toți o aștepta u.

Narcis Stoian curtat de 
Bykescsaba

Se pare * incvil,dnlul sc va 
produce. După ce echipa Rapid 
București a fost și este interesa
tă dc prezența sub culorile Clu
bului ci a jucătorului Narcis 
Stoimi — div. C., Minerul Vul
can — ială, că o altă formație 
cunoscută, echipa Bekcscsaba 
(Ungaria) optează pentru „pro

ba de joc" <i exli cinului sting și 
prezența sa astăzi in țara veci
nă ta da poate și răspunsul, In 
favoarea unui contract, caro ar 
conveni ccl tnai bine ambelor 
părți — club și Jucători, Deo
camdată, căutările hi lămuririle 
sc lasă așteptate.

transfcr%25c3%25aendu.se
calificindu.se
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HOROSCOP
CAPRICORN ,

<21 deccmbue — 19 ianuarie)

Dezordinea din jurul dv. îțj 
are origin.a in interior, în or- 
di.iaa uelicnură a gindunlor.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — ÎS februarie)

Anilnarea continuă a momea- 
tuiuj .îoumurii îuspunJeni pen
tru o decizie importantă aliiueri- 
teuza iieuicredejea in dv.

pești
(19 februarie — 20 mutic)

Gluma pe care o faceri îm
biata aspc».al unui joc cu locul...

BERBEC
(21 mai uu — -U aprilie)

Va fi nevoie de o mare sumă 
de LHiiu, pentru a pane în pruu- 
i.u amuii-OnUl uv. proiect.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Revenirea din starea de șoc 
trenează, am mc ive care Im 
de sleia subcon .ueniuiui.

GEMENI 
(22 mai — 21 iunie)

Evitați pe cit posibil deplasarea 
cu mijloace de transport in 

comuni

' RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Co’orlrea la nivelul de Înțe
legere al copiilor e necesară ți 
suficientă... o dată pe an.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Abia dupâ ce veți pune toate 
lucrurile la punct și veți zimbi 
•atisfăcut(ă), ve»i descoperi câ 
■ți uitat esențialul...

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Notați-vă doar datoriile proprii, 
4acA țiQeU 55 aveți prieteni.

BAI\NȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Debut promițător tntr-o poten

țială carieră artistică.
SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie)
Un talent lai'nt iese la lu

mină. provocind dnzastre la ni
vel de microgrup.

SAGLTAIOR
(22 noiembrie — 2U decembrie)
Calm și tăcere — conduita op

rimă in situația dată.

Programul TV.
MARȚI, 7 IANUARIE 1992 

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Desene ammaio. 
10,55 Worldnet USIA.
12.10 Ora de muzică. 
13,00 Interferențe
13.30 Actualitate ■ folclorică 
14XKI Actualități.
14.20 Tradiții.
14X>0 Ava ipremiera TV.
15.00 Tc .e-,;oa!a In... vacanță. 
15J0 Cursuri de limbi străine. 

Limba franceză.
— Lmba .pimoli

10,00 Cor viețuiri.
16*30 Salut, prie.enl l
17.30 Tezaur.
1P 00 S'udioul electoral
19.30 Desene oniinate. 
20.00 Actualități.
20X15 S|X)rt
20,45 Studioul economie
21,10 Telecini'matcca.

Viața cu Is'a. 
(SUA, 1917) 

23,15 Cronica Pjriamenlubil
— Actu.ili'ăți

23 50 Agenrla electorală.
0,05 J zz-Fan
0,35 Recomandări din prog im.

- m^ca\ publicitate -
ANIVERSARI

MAMA, Florin, surorile Nicoleta, Mihaela și Florentina, urea
ză dragului lor Jon Gu.?u, cu ocazia Simțului Ion, un călduros 
„La muiți ani !“.

FAMILIA WoII Florin și Florica urează domnului patron Tă- 
răses.u Ion „La mulși ani !“.

CU OCAZIA Sfînlului Ion, soția Trejuca, soacra Mărioara, 
fiica Olgula, ginerele Stelian, fiica Inna, nepoții Ovidiu și Felicia 
urează dragului lor Gabor Ioan din Ponor, multă sănătate și un 
călduros „La muiți ani !“. (4581)

CIT OCAZIA zilei onomastice soția Violeta, copiii Dorin, Ma
rian, Nadia și Cristina ii urează dragului soț și tată Alecsandru Ion 
un cu'ciuros „La muiți ani !“. (4579>

CU OCAZIA împlinirii unui anișor, dragă Raluca-Andreea, 
mămica Gabriela îți urează „La muiți ani !“. (4572)

CU OCAZIA Sfîntului Ion, „La muiți ani !“ dragii mei Ion 
si Ionel-Livian Burlec, vă urează cumnata și mătușa Gabriela. 
(-1572)

FIUL Gheorghe, nepoții Adi și Andrei și strănepotul Răzvan, 
urează d-liti Borca loan cu ocazia împlinirii a 85 de ani și a Sf. 
Ion, „La muiți ani 1“ și sănătate.

COT. ECTIVUL magazinului 26 Petrila urează șefului lor Ioan 
Popa multă sănătate, fericire și „La muiți ani l“. (4569)

VINZARI— CUMPĂRĂRI
VlND urgent „Dacia 1300“ cu îmbunătățiri. Telefon 45317.
V1ND autofurgonetă „Fiat“, 1050 cmc, benzină, izotermă, diesel 

Ope., xerox Toshiba, format A3, A4, A5 și xerox Rexrotary A4, 
A5. Telefon 43533, orele 18—21. (4567)

VlND Dacia 1100, motor nou. fitetroșani, telefon 43965. (4590)
CUMPĂR apartament. 3—4 camere, zonă centrală. Informații, 

telefon 45145, între orele 18—20. (4580)
DIVERSE

CAUT medicamentul — C^LCHICINA. Telefon 45126, Petro
șani. (4574)

CAUT de închiriat, urgent, apartament sau garsonieră sau 
locui iță particulară, pe termen limitat un an. Exclus Aeroport. 
Relații la telefon nr. 42627, între orele 18—20. (4586)

PIERDERI-
PIEPDUT legitimație serviciu pe nume’e Bădicel Sorin Ionuț, 

eliberată de *EM Lupeni. O declar nulă. (4584)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Erkedi Nicolae, eli. 

berată de EM Dilja. O declar nulă. (4570)

DECESE

SOȚIA Ileana, fiica Monica, nepoatele Ella șl Betty. fii) 
Eduard și Tiberiu anunță cu durere încetarea din viață a iubitu
lui lor soț, tată ți bunic

LOY RUDOLF
Inmormintarea, miercuri, de la domiciliul din Petroșani, In

dependenței 23/30, ora li.
Odihnească-se in pace I

COLECTIVUL redacției „Zori noi" este alături de colegul 
tipograf Tiberiu I.oy la marea durere pricinuită do trecerea jn 
neființă a tatălui său

LOV RUDOLF
Sincere condoleanțe familiei îndoliate I

COLECTIVUL Tipografiei Petroșani Împărtășește durerea co
legului lor Tiberiu Loy, generată de <’ 'tesuj iubitului său tată 

LOY RUDOLF
Condoltanțc familiei indoljatc 1

SOȚIA Lucrcțla, fiicele Marin șl Aurelia, fiul Gheorghe, gi
nerii Petru, Liviu, nurorile Marin și Lucreția și nepoții anunță 
moartea so(ului, tatălui, socrului șl bunicului

MARIS ANGIIEL
Dumnezeu să-1 odihnească in pace ! (4575)

FAMILIILE Carauleanu șl Cordoș anunță cu durere dispariția 
fulgerătoare a iubitului lor soț, tată, bunic

CARAULEANU ALEXANDRU
Inmormintarea — miercuri, 8 ianuarie do la domiciliul din 

strada Independenței, bloc 3. (4593)

Societatea Comercială 
„GENERAL TRANS“ SA 

Petroșani
strada Livczcni nr. 12,

angajează, direct sau prin transfer, următorul personal :
— 5 mecanici auto
— 5 șoferi transport marfa
~ 1 sudor

REDACȚIA ZIARULUI 
„ZORI N0I“ PETROȘANI

SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

Angajează prin concurs:
— casier
— secretară-daciilografă

înscrierile se fac pînă în 15 ianuarie.
Relații suplimentare la sediul redacției, zilnic între 

orele 9—12.

Societatea Comercială 
„PAMIN COM« S.R.L, 

din Petroșani
Anunță pe toți care au depus comandă pentru porto

cale câ au sosit și se pot ridica de la sediul firmei, Ia pre
țul stabilit în comandă (130 lei/kg).

Relații suplimentare la telefonul 45391, între orele 
9—19.

Societatea Comercială 

„DIAMANT" S.A.
anunță:

concurs, miercuri, 15 ianuarie, ora 16, pentru ocupa
rea posturilor de:

— director executiv
— contabil șef
Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă la sediul 

Societății sau la telefon nr. 45341, 45231.

Societatea Comercială 
„MIXT“ S.A. Uricani

i
anunță

aminarea licitației activelor pentru următoarele unități :

— Unitatea nr. 104 — fosta cofetărie de la subsolul 

magazinului general Uricani

— Unitatea nr. 107 — cabana Buta situată în afara 

orașului Uricani

Data ținerii licitației so amină din 5 ianuarie 1992, 

pentru 11 ianuarie 1992.

Sînte(i un iubitor 
al muntelui?

Apelați la serviciile Societății comerciale „ALICE4* 
S.R.L. Societatea vă pune la dispoziție camere pentru ca
zare la cabana proprie situată la porțile Parîngului (zona 
Tclescaun). Prețuri avantajoase, confort sporit. Grupurile 

organizate au prioritato. (1571)
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