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Interviu cu dl. economist Sorin PETRESCU, 
directorul cu probleme de personal al R.A-H- j

Climatul de muncă |
și cointeresare |

în creșterea producției |

Recent a fost semnată decizia 
nr. 24/1992 a P-<-recturii jude
țului Hunedoara, privind unele 
drepturi pentru foștii deportați 
In URSS. In care se precizează : 
incepind cu data de 1 februarie 
1992 aceștia vor beneficia de 
drepturile prevăzute în decizia 
nr. 377/1990, pentru ve eranil

InUmp 11 un lucru îmbucurător : In cHe două decade tre- 1 
cute din februarie, producția de clrbune programată pe Valea | 
Jiului este realizau In proporție de 98 la sută Diferența nu este > 
moi mare decit de cfnci mii de tone și ceva. Explicația este că | 
extrarția medie zilnică, față de luna precedentă, a crescut cu 
peste 1000 de tone. D -ci. se lucrează mai bine ca Înainte, s-au I 
fărut progrese pe linia ameliorării stării disciplinare, a climatu- ' 
lui de -nunei din cadrul unităților. I

R terilor la etern en te le care au contribuit la această amell- I 
orare, am solicitat ți am primit răspuns din partea domnului C- I 
eonom;4 SORIN PETRESCU. directorul cu probleme de perso- { 
nai si <» AH

— In vederea stabilizării per- 
soniluluC reduc rii fluctuației ți 
tn'.lrird Himatnlnt de muncă. 
Ir general. Conții ul de adminis
trație al Regiei, a botărft. cu 
connKi"M biroului executiv *1 
Ligii unli'uHor miniere, m. 
Incepind din luna ianuarie, uni
tățile RAH să nu mai angajeze 
perinane care nu au locuință In 
Valea Jiului S-a hotărtt. tot
odată, ea cei cărora II s-a desfă

cut contractul de muncă din 
cauza ncmotivatelor, sau a altor I 
abateri disciplinare ca ți cei cu ’ 
antecedente penale (tilhărie. Jaf 
sau furt din avutul public ori 
particular) să nu f e reangajați. I

Interviu realizat de I
foan DllItEK 1

fOMttMNMTV <■ (Mg a la)

Pașapoarte false, pașapoarte furate
Pinului t-a conium.it La Petro

șani, In «eara zilei de 25 ianua
rie Plutonierul major Vasile Io
nel, de la Poliția TF a gării, s-a 
apropiat de cei doi — un tl- 
năr u o tlnărl —, ruglndu-i să 
»e legitrne-ze. „N-avem buletine, 
ci doar pașapoarte1**, i-a âis tipul. 
, Bune >• »lea. vă mg «3 ie pre
zentați - « rfcsp'mț oolițisUI

Numai -A pațaponrteto nu 
erau... hur.e. Erau grosolan fal- 
sif'eao-. De cum ți-a aruncat 
privirea pe de, polițistul ți a 
da* seama că fuse-eră aplic re 
□ lte fotografii...

Invitați Iu poliție, cei doi au 
Început .lestăinuirde In primul 
rlrui, și-au dezvăluit adevărata 
identitar Conform pnsapo ine- 
lor, îl c>ma Varlolomi Adrian 
și Varlolomi Angelica In reali- 
'ci se numesc Stmiescu Geor- 
■ (27 ani, ți Stroiescu Mihaela
.'I ani» domiciliațj In Roșia de 
Amaradm județul Gorj. Cum a 
început povestea ? Prin ia
nuarie, (rutele Mihaeici, care 
lucrează cu acte In regulă In

Austr.a, a venit in țară ți a pro
pus surorii ți cumnatului să 
meargă cu el. Că le aranjează 
ireoerea frontierei din Ungaria 
in Austria Numai să aibă pașa
poarte. cum cei doi n-aveau 
Ir.câ documentele re'pective, iar 
timpul b presa, s-au gindit să-și 
fa ă rost. I^e-au fost oferite, con
tra -urnei de 20 mii lei, de către 
soții Varlolomi Adrian ți Ange- 
li-’j. din Arad.

Și, cu.mea, cu aceste pașapoar
te pe care au „picat u opriile 
to'cgrafii (timbru sec era, ți 
<->, groși lan fa .ificat, fii ajute- ( 
rul unei monede de cinci lei (9. I 
cei doi Stioir-ști au trecut bine J 
melc.', in f,0 ianuarie, pe la I 
punctul de frontieră Nădlag, a- * 
,l inglnri In Ungaria J

I.a Gyula, punctul de frontieră 
cu Austria li s-a Înfundat. N'l | 
r.ă ar fi f,st devop.-rit tehui, ci 
pentru că n-aveau viz.( de intra- î 
re. S au reîntors (tot bine tnerci) i 
In Romfinia, cu o sin cur A „amin- I 
tiie“; țlampili cu interdicția dej 
a intra un an de zile in ț u-i (

vecină. Și poate că ajungeau cu 
bine in xxnuna lor din Județul 
Gorj, dacă polițistul de la TF 
frunzărea, și el, superficial docu
mentele...

In prezent, atlt soții Stroiescu, 
cit și Adrian ți Angelica Vario- 
lomi sint cercetați de poiiție. Pri
mii pentru cumpărarea ți falsi
ficarea pașapoartelor, iar cei
lalți pentru că le-au vlnditf.

Ghrarglio OLTEANU

patț. a 3-a

j Primarii orașelor
| din Valea Jiului
• PEIRoȘANI
’ Ing. Gheorghe Stoicuța — independent

j PETRILA
• Sing- Ionel Mogoi — F.S.N.

j VULCAN
g Ing. Ovidiu Avramoscu — F.S.N-

I LUPENI
a Ing. Gheorghe Abălași — F.S.N.

i URICANI
Ing. Petre Hanciu — F.S.N.

• ANINOASA
| Iile Botgros — Independent

I Și la llrirani s-au încheiat alegerile

Grijă față de 
foștii deportați

de război ți peroanele care au 
fost deportate In străinătate du
pă 23 August 19 M. Pentru o in
formare clară asupra acestor 
drepturi, sint convocați toți foștii 
deportați In URSS din Petroșani. 
Petrila, Lunea ți Aninoasa. în 
data de 27 februarie 1992 (Joi), 
la ora 16. la sediul din Petroșani 
al Forumului Democratic al 
Germanilor din Romfinia, In ve
derea alegerii unui comitet al 
Asociației. (I.D.)

La Uricani, unde a fost necesari reluarea integrato a 
| alegerilor din 9 februarie, în cel de.al doilea scrutin s-au 

finalizat alegerile. In consiliul primăriei, locurile au fost 
I repartizate după alegeri, astfel: F.S.N. — 12 locuri; Con- 
| vehția Democratică — 5 locuri; Mișcarea Ecologistă <Hn 
| România — 2 locuri-

I. . . . =====—=. . . . . . —
IDeși ne aflăm la sfirșitul celei de-a doua luni a anului, sem

nele de înviorare a activității în domeniul construcțiilor, de pe

I șantiere, intirzie să se arate. Comenzi pentru lucrări de investiții 
sint puține. Dar potențial de execuție există și tinde să devină

( excedentar. Spectrul șomajului devine o realitate palpabilă pentru 
, constructori. Programul de sclrimbări structurale din cadrul 
} Regiei Autonome pentru Huilă Petroșani, care este eșalonat pe 

perioada anilor 1992—1995, va cuprinde mai multe etape. Intr-o 
| primă etapă, Incepind cu 1 martie ax, clteva exploatări miniere 

iși reorganizează structurile, rămînlnd In cele mai fericite cazuri

I simple sectoare. Sint vizate cu preponderență fostele exploatări 
miniere care erau subvenționate din fonduri de investiții. Unități-

* Șomaj în creștere pe șantiere

Ile auxiliare ale RAH, la riadul lor. se vor transforma în societăți 
comerciale. Ce înseamnă aceasta? In primul rlnd, se știe că so- 
Icietățlie comerciale nu beneficiază de subvenții de la bugetul de 
stat. Ele vor trebui deci să-și dovedească viabilitatea economico- 
fi nanei ară. să trăiască din venituri proprii, din realizările de 

(producție. Iar In cazul In care nu se vor dovedi rentabile, vor da 
faliment.

1 Printre unitățile auxiliare afectate de diminuarea subvențiilor 
ți de programul de restructurare se numără șl Antrepriza de

1 construcții montaje miniere din Petroșani.
Ca urmare a scăderii volumului fondurilor de investiții alo- 

« cate lucrărilor miniere de la suprafață pentru acest an, activlta- 
| tea de producție va cunoaște o scădere. Capacitățile tehnice din 
l dotare se vor menține. Dar numărul salariaților va trebui să fie 
I redus. Deocamdată, incepind cu 1 martie a.c., se prevede o re- 
1 ducere de pcrxmal de circa 7 la sută. Aceasta înseamnă, totuși, 
• că aproape 100 de oameni vor rămlne șomeri. Antrepriza se va 
! transforma In societate comercială. Nu se întrevăd, Insa, nici 
* în această situație, perspective optimiste pentru activitatea din 
| viitoarele luni. Volumul lucrărilor dc la acest început de an n-a 

| Viorcl STRAllȚ

■ (Continuare in pag a t-a>

i APEL
Către toți locuitorii Văii Jiului care sub dictatura 

I ceaușistă nu sufi rit nedreptăți la dosarele civile și jMtna- 
1 le. Aceștia sînt rugați a se prezenta, mîine, 25 februarie 

1992, ora 1G,30, la Casa de cultură din Petroșani, pentru 
constituirea AS iCIAȚJEi în vederea recîștigării drepturi
lor noastre. (552)

i ______________________________________
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Vulcan
Sîmbătă, la

pachete. Racordîndu-secutii,

D..câ vinerea toate drumurile 
duc ia piața din Petroșani, sîm- 
b.ita e zi de tlrg la Vulcan. Ora
șul iese, o zi pe săptămînă, din 
rutina zilnicii. Și dacă se intim- 
plă ca evenimentul să se supra
pună cu plata chenzinei la mi
nă — ața cum a fost simbătă,

e cu15 februarie — spectacolul 
atît mai „grandios1*.

Perimetrul picții, privit 
undeva de sus, seamănă 
capul unei caracatițe ce-ți 
de tentaculele pe toate străzile ți 
aleile de acces, pînă spre mar
ginile orașului. Furnicar de lume 
se agită din și înspre locul cu 
pricina, purtînd in mîini plase,

de 
cu 

intin-

e- 
venimentului, unele magazine ale 
societăților comerciale cu capital 
de stat au ținut deschis și sîm- 
băta. Și n-au avut ce regreta. 
De consignații nu mai vorbesc. 
Toată lumea aceasta părea cu
prinsă de frenezia cumpărături
lor. Cu cit distanța de piață se 
micșora, accesul devenea tot 
mai anevoios. In jurul tarabelor 
și mașinilor comersanților, cior
chini de oameni, 
timp și coate ascuțite să ] 
răzbate în față. Traversarea 
jos a celor 100 de metri 
stradă, cu haltele obligatorii 
dreptul ofertanților, te costa 
puțin o oră. Bazar în toată 
gula, ce mai ! Marfă de tot 
Iul. Produse electronice și elec- 
trocasnice, jucării rusești. Blugi 
și tricotaje turcești. încălțămin
te, confecții și „bomboane a-

Iți trebuiau 
poți 

pe 
de 
în 
pe 
re- 
fe-

gricole” românești. Ceasuri »■ 
lectronice austriece. Țigări euro
pene și americane, inclusiv au
tohtonele, „Bucegi Style". Și al
tele. Djsc.uții din mers. .Măi Fă- 
nieă, are „cutare" ? „Are". jȘi 
cutare ?". „Și...". „Da* cît costă?". 
„Du-te că vezi tu 1‘*. Discuții pe 
la cîte-un colț. Două gospodine: 
„Dragă, nu mai a™ bani". „Da 
cît a luat al tău?". „Păi, 23 de 
mii. Și-am mai luat și eu vreo 
7“. „Și nu mai ai bani?". „Ceva 
mărunțiș. Mă duc acasă. Cind o 
vedea omul meu cît am cheltuit 
și pe ce... sâ vezi atunci 1".

Toată această mică nebunie a 
ținut pînă la căderea întuneri
cului, cind ofertanți și cumpără
tori au părăsit teatrul „operațiu
nilor". „Transplantul" a reușit: 
banii au părăsit un buzunar spre 
a-și găsi locul în altul. Toată 
lumea mulțumită. Unii pentru 
că au scăpat de marfă, cei i 
că au scăpat de grija banilor. 
După ce s-a sunat retragerea, 
s-a dat stingerea.

A doua zi, duminică, orașul 
vegeta cu ochii pe jumătate în
chiși. Luni, magazinele păreau 
ocolite cu intenție. Ce fusese de 
făcut, s-a făcut. Pe sîmbăta vi
itoare, la un nou episod din 
„Caracatița" vulcăncană.

Paul NICULESCU

O zicala foarte actuală :

„fata-i fată, pînă fată 1“
In epoca de aur multe lucruri erau oprite și parcă tocmai 

de aceea se făceau cu mai mult spor și drag. Legiuitorii au avut 
totus bunul simț să nu interzică totul, lăsind la o parte chestiu
nile delicate, pentru care românul de bine iși inventase, din 
ve ic, autocenzura, cuprinsă in sintagma : „ce nu c interzis — ori 
c imorai, ori îngrașă....“.

Astfel, in țara cu rații și cote, dragostea nu era pe cartelă. 
S< putea face pe tunuri, prin șanțuri, prin garduri, prin parcuri, 
pe ;ub bănci sau pc bănci. La acest din urmă capitol, cele mai 
bune i -zultate le obțineau conform unor statistici de ultimă oră, 
m-umfiatc, elevii (cu elevele, bineînțeles).

be ajunsese pină acolo, incit adolescentele roșeon din gros, la 
adunarea de primire de noi membri in UTC, cind vreun coleg, 
naiv dar bine intențion it, spunea caracterizindu-le: „o cunosc pe 
< > ga mea, este o fată bună, de colectiv ș.a.m.d.". Toate vorbele

;,u dyblu înțeles, pentru cele care se știau fără prejudecăți și 
cu mu ca pc batic. Dar tăceau și... făceau.

Intr-un județ din Banat o fată (vorba vine 1), elevă în clasa 
a zer- a, zdravănă, numai bună de ridicat cu ca butuci în pădure, 
■tau-a-n poarta „la un meci de fotbal cu băieții". După ce pri
me,-1- ■ iteva goluri, cade jos și-nccpe a se zvîrcoli : „Aoleu,
mor. b iria mea I". Patru colegi voinici o pun pc-o pătură ți fuga 
cu ea la dispensar, peste drum. După două ceasuri, fata.- 
na-v Băiat. Frumos. Pină la sfirșitul anului, profesorii au făcut 
lecții, ru ea. la... pat.

Intr-un sat din zona subcarpatică, un țăran ce venea obosit 
<1 Ia < imp, oprește căruța lingă o fintinâ, să se răcorească și 
să -1 a Iapa caii. Dă drumul găleții în apă, apoi Invîrte de roată, 
dar găleata ni urcă — se agățase în ceva. Omul forțează, obsta
colul cedează, și, in cele din urmă, găleata cu încărcătura el, 
vede lumin i zilei. Omului i se taie răsuflarea, caii sforăie. In 
găleată, un copil cit o pisică, cu pielea albâ-străvczie, umflat do 
apă.

Se adună cițiva vecini, Iși dau cu presupusul, și, în doi timpi 
ți trei mișcări, fata lui nea cutare, de numai 17 ani, ajunge la 
postul de miliție, unde recunoaște că, „e mortul ei". „Cu cine 
J-ai făcut?". „Nu știu". „Cum ața? Cu cine ai umblat în ultima 
vreme ?". „Păi... cu Costel, cu Ionel, cu Gigei..." ți înșiră ea vreo 
J5 nume, la care șeful de post Iți pierde răbdarea, ii dă o coală 
de hîrtie, să-i scrie acolo ți, pînă să bea el două halbe, la birtul 
din colț, fosta foaie albă devine un adevărat pomelnic negru pe 
alb.

Actul ei necugetat a fost pus pe scama tulburării mintale în 
tare se află unele mame, în momentul imediat următor nașterii.„ 

Intr-un orășel de provincie, o elevă în clasa a Xll-a, li măr
turisește Intr-o zi mamei sale că e gravidă. Capul familiei află 
ulterior. Se Înroșește, se învinețește, urlă, iși dă palme ți.., Iși 
revine. La ceas de taină, decid s-o ducă la o meșteră ți să-l facă 
^narinar". Cu bani grei, cu fereală. In deplasare, proiectul devine 
realitate. Operațiunea plus „carantina", durează 2 zile. La În
toarcere, potențialul bunic fără voie o găsește pe „a mică", 
dintr-a unsprezcca, lchuză cu plodul lîngă ca. Duh, cine se scoală 
de dimineață !...

Acum, toate aceste fete sînt soții devotate și o duc bine. In- 
trucît au rupt-o definitiv cu trecutul comunist.

Intîlniri decisive
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Șomaj tn creștere
(Urmare din pag. 1)

antrenat decît o parte a capacității tehnice de execuție, reprezen- 
tind doar 10 la sută din potențialul unității. Fondurile de inves
tiții au scăzut considerabil. Dar și în ceea ce privește obiectivele 
programate nu sînt prea multe speranțe. In domeniul obiective
lor social-culturale miniere se prevăd, bunăoară, pentru 1982 fon- 
duri de investiții echivalente cu cel mult valoarea apartamente
lor de pe scara unui bloc cu patru etaje.

In perspectiva apropiatei transformări a Antreprizei în socie
tate comercială, principalul beneficiar va rămlne tot RAH Pe
troșani. Rămîne insă de văzut in ce măsură vor fi lansate co
menzi, la nivelul potențialului tehnic al constructorilor ACMM, 
în condițiile reducerii subvențiilor.

O rază de speranță pentru menținerea activității de construc
ții și montaje la un nivel ridicat, în concordanță cu puterea de 
execuție, ar fi investițiile în beneficiul primăriilor din localitățile 
municipiului nostru, unde sînt nenumărate obective cu caracter 
primitor. Există și speranța Investitorilor particulari. Acestora 
constructorii le oferă posibilitatea Închirierii unor utilaje de 
transport și de ridicat, de comandare a unor confecții metalice, 
de vinzare a betoanelor preparate și a prefabricatelor din beton 
necesare în construcții.

Pînă la extinderea privatizării mai e cale lungă. Din păcate 
pe această cale se constată cel puțin deocamdată, pentru acest an 
o tendință de creștere a șomajuluj. Pe piața locală în formare a 
forței de muncă, oferta de locuri e din ce îp ce mai mică, iar 
cererea crește.

Ștefan CIMPOI

„Au speriat"... magistrala
Au fost prinși In 6 februarie 

Pină la acea dată, Munteanu Ma
rian (31 ani), Purcaru Ilie (fii ani) 
și Munteanu Nicolae (33 ani), 
toți din Livezenl, se ocupau cu 
furtul de cărbune și de cheres
tea din vagoanele CUI.

Prin toamna anului Inrut, 
s-au mai apucat și de altcev.i. 
De „dezbrăcatul" magi‘■fiului de 
termoficare Paroșeni — l’elro-

țmi. Au furat cant 70 bucăți de 
tablă galvaniza’ă, a cărei valoa
re cs’c In jur de 200 mii Ici. 
l'oliț i TF, care anchetează ca
zul. .i reușit să recupereze ciren 
40 la suta din t iblă. Restul se 
află „înglobată" fn cotețe, gar
duri ' i alte acareturi do pe lin-

< .'i-.i-Je <e>ir tr i.. (Giicorgh'’ 
Dl I !•’. \r, !. )
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Nu cu mult timp în urmă, I 
după repetate demersuri făcute I 
de Liga pensionarilor mineri din I 
Valea Jiului, se anunța că Gu- | 
vernul a aprobat o serie de faci- • 
lități pentru pensionari, printre I 
care șj reduceri de tarife pe 
mijloacele de transport feroviare. I

Cum timpul s-a scurs și nu s-a • 
înfăptuit încă nimic palpabil în I 
acest sens, ne-am adresat dom- I 
nului Carol Dpneș, președintele 1 
acestei ligi. Iată ce am aflat: | 
„Pe 24 februarie (n.n. ieri), o . 
delegație a noastră urma să fie 1 
primită de ministrul transportu- ’ 
rilor, domnul Traian Băsescu și I 
de împuternicitul guvernului, I 
pentru relația cu sindicatele, I 
domnul Miron Mihu Biji. Acesto | 
întîlniri, realizate cu sprijinul • 
direct ăl prefecturii județului I 
nostru (n.n. domnul subprefect | 
Botoroagă), se realizează după a- | 
probarea de către domnul Theo- . 
dor Stolojan a memoriului înaln- I 
tot de noi. Sperăm că aceste două ’ 
intîlniri, ultimele verigi înaintea I 
acordării drepturilor la care fă- • 
ceam referire, să fie de bun I 
augur pentru pensionarii noștri". I

La întoarcerea delegației vom I 
informa cititorii noștri, despre | 
rezultatele acestor două întîlniri. ■ 
(G.C.) |

Climatul de muncă și cointeresare
(Urmare din pag. I)

In cursul lunii ianuarie, mai 
po< spune, c-a desfăcut contrau- 
tul de muncă disciplinar la 382 
salariați. Decît cu oameni caro 
trag înapoi, mal bine... fără. A- 
semenea măsuri este firesc că 
aibă o influență benefică asu
pra ritmului dc muncă, • pro
ducției. Tot eu acest prilej, s-a 
recomandat unităților ca pentru 
completarea efectivelor, să fia 
redistribuit personalul indirect 
productiv la lucrări direct pro
ductive, sâ fie reangajați tineri 
care și-au satisfăcut stagiul mi
litar și revin la unități In ter
men legal, ca și absolvenții șco
lilor profesionale și ai liceelor de 
specialitate din Valea Jiului. Da
lă fiind restrîngerca activității In 
domeniul investițiilor, din cauza 
fondurilor limitate, va fi posibilă 
redistribuirea unej părți a per
sonalului disponibiliz-.it și din 
acest domeniu, ceea ce va con
tribui, fie asemenea, la crețterc-j 
producției.

— Au contribuit și alțl factori 
la creșterile <lc producție înregis
trate

— Crești: rile pHMU( (ic B* 
■-■';:>li< ii șî prin I i ml • .i, ln<e

pînd din luna ianuarie, s-au 
transmis unităților indicatorii 
Șehnico-economici pe lunile tri
mestrului I, inclusiv costul pa 
tona de cărbune, care înglobea
ză și subvenția alocată. Astfel, 
tn funcție de tonele extrase, vor 
rezulta și fondurile disponibile 
ale unităților pentru cheltuielile 
materiale și muncă vie (salarii). 
Prin costurile stabilite, fiecare U- 
nitate știe cum trebuie să se 
gospodărească, pentru ■ se În
cadra In consumurile de energie, 
materiale, amortismente, salarii, 
CAS etc. (fn limita fondurilor 
dc care dispune, în funcție de 
producția realizată). Prin acest 

sistem de indicatori se asigură 
cadrul necesar cointeresării di
recte a fiecărei unități și a fie
cărui salariat în creșterea pro
ductivității muncii și producți
ei și, implicit, în reducerea cos
turilor,

— O deosebită importanță pen
tru desfășurarea optjmă a pro
ducției o reprezintă contractul 
colectiv dc muncă șl negocierea 
salariilor...

— Datorită întlrzierii negocie
rilor contractului colectiv de 
muncă pc plan central, între 
guvern și sindicate, n Intîrzlat șl

apariția hotărîrilor guvernamen
tale privind stabilirea salariului 
minim pe economie, coeficientul 
de indoare a salariului pe r> 
nile ianuarie — martie și sistemul 
de stabJire a fondului de salarii. 
Acum, aceste hotăriri fiind ela
borate, urmează ca, In zilele ur
mătoare, să trecem la negocierea 
contractului colectiv de muncă 
la nivelul RAH și, in cadrul a- 
cesteia, la stabilirea sistemului da 
salarizare. Acest sistem va țină 
cont de posibilitățile financiare 
ale fiecărei unități, astfel ca 
plata drepturilor de salarii si 
poată fi asigurată din veniturile 
proprii. Totodată, acest sistem 
va ține cont de productivitatea 
muncii șl nivelul producției ob
ținute. Se vor negocia cu acest 
prilej și durata concediilor de 
odihnă, conform legii concedi
ilor etc.

Sînt dc părere că aplicarea a- 
ctslor măsuri va contribui ne
mijlocit la ameliorarea tn conti
nuare a stării disciplinare, deler- 
minînd reducerea drastică n tim
pilor de muncă neproductivi, 
ceea ce va conferi posibilități 
certe creșterii productivității 
muncii șl producției de cărbune.
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CORNEL DINU se scț.onerul echipei naționa’e
In ședința sa, din 22 februarie. Biroul Fe

deral a numit In funcția de selecționer al echi
pei naționale a României, după demisia lui 
Mircea Raciulescu, pe Cornel Dinu, care a în
trunit 12 voturi din part-a celor 15 factori de 
decizie. Cel de-al 15-lea membru. Ștefan Covaci, 
afiat în convalescență la Cluj, absent motivat, a 
comunicat telefonic aceeași opțiune — Cornel 
Dinu;

Procurorul, așa cum este cunoscut în rîndul 
fotbaliștilor, are o care de vizită remarcabilă :

FOTBAL

454 de prezențe in divizia A, șase titluri de 
campion cu echipa Dinamo, de două ori cî.ști- 
gător al Cupei României, component al echi
pei naționale la Campionatul mondial Mexic 
’70, pr.mul fotbalist al anului în 1970, 1972, 1974. 
A îmbrăcat tricoul naționalei de 75 de ori.

Așadar, din fotoliul ministerial din 
iarba verde a stadioanelor. Va ști Cornel Dinu 
drumul spre America ?

Pregătiri.. . pregătiri
JIUL, 2—1 CU

MINERUL URICANI...

0 Olimpiadă s-a încheiat...
Albertville, Franța, Europa

întrecerile sportive au transmis totdeauna un mesaj despre 
omul și civilizația unei anumite epoci. Ele constituie o școală de 
noblețe șl de puritate morală, ca și de rezistență și energie fizică, 
cu condiția ca sportivii să ridice concepția de onoare la înălți
mea elanului lor muscular. Olimpiadele — doctrină a fraterni
tății dintre trup și suflet pe tărimul perfecționării umane. Jocu
rile ol/ Ice de ia nă. Știință, imaginație, forță și vigoare. Talent, 
bucuri, .egrete, titluri. Campioni, învinși — luptă. Zăpadă, ghea
ță, flori, note. Jurii, cronometre, pirtii, schiuri, sănii, boburi, pa
tinai, crose- Sportivi fără țară, fără imn (ex. URSS), cu țară, 
cu Imn, toți sub steagul celor 5 cercuri olimpice. Olimpiada albă, 
a steagului alb. a inimilor albe, a luminii zilei.

Cineva, îmi sugerează că timpul modern nu ar mai trebui 
m jt de istorici, geografi, lingviști, ci de sportivi.

Succesiunea războaielor, a revoluțiilor, a vulcanilor este in- 
corr tibilă cu succesiunea olimpiadelor, aceste sărbători ale tru- 
pu'ui, minții ți ochiului. Din 4 in 4 ani, biologia lor este oxige
nată de continentul uman pentru unica ți nemuritoarea idee : 
Inv.ngă (fără a ucide) cel mai bun I
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Prevăzut să înceapă cu intra
rea in arenă a „ghioceilor" — ju
niorii mici și mari — campionatul 
de fotbal al țării programează 
prima etapă, sîmbătă, 29 februa
rie.

La numai o zi după ce porțile 
au fost deschise, începe și cam
pionatul județean. Tot i____ _
dar înlr-un alt decor, mai colorat 
și desigur mai interesant, se în- 
tilnesc și participantele în Cupa 
României, echipele din diviziile 
C, B și A.

a a awaa a a aaa^a a

Ghiocei

,i cam- • 
atunci, 1I

i

a I

Miercuri, 19 februarie, pe 
renul II, cele două formații 
susținut un util meci de pregă
tire, utilizînd și rulînd mai toți 
jucătorii disponibili, pentru în
cropirea team-ului de bază și a 
Imprimării ritmului ce trebuie să 
mențină echipele într-un tonus 
muscular adecvat reluării cam

pionatului. Au înscris, pentru 
divizionara B, în prima repriză. 
Stancu și Militaru, pentru divi
zionara C Alecu, în partea a doua.

Jiul a folosit în cele două re
prize, formațiile: Ghițan — Bu
runtia, Gașpar, Huza, Cămără- 

șanu, Militaru Stăncic Cristescu, 
Radu, Stancu, Di' ;

Ciobanu — B ne Popescu, 
Călugărița, Cioaca, Dodu, Radu, 
Stoica, Răducu, Oprea, Henzel, 
Popoviciu.

te- 
au

Cristescu și Ștefoni sînt încă 
sub control medical. Buruntia și 
Oprea avînd două cartonașe gal
bene, nu

Gașpar 
la Tîrgu 
zolve, cu 
cuinței.

Meciul
iova, programat pentru 26 
bruarie a fost anulat la cererea 
echipei craiovene, care la 1 mar
tie joacă în Cupa României.

au făcut deplasarea, 
a fost prădat de hoți, 

Jiu, rămînînd să-și 
poliția, problema

re- 
lo-

cu Universitatea Cra- 
fe-

• AS PAROȘENI. Jocuri cu: 
Jiul, Haber Hațeg, Unirea Alba 
Iulia, Aurul Brad, Victoria Că
lan, Mureșul Deva.

• MINERUL URICANI: astăzi, 
cu Mecanica Alba Iulia, joi. Ia 
Victoria Călan, sîmbătă. acasă, 
cu aceeași echipă. Se remarcă în 
pregătiri; Lumperdean, Lăcătușu, 
Popescu, Alecu, Tolciu.

și crampoane...
< * * «MW •

I 
i

...ȘI 0—0, LA
„POLI" TIMIȘOARA

Ti-

Olimpiada albă s-a Încheiat I Urmează Barcelona I

Kecky^met • Ungaria
Pentru omagierea celor patru 

□lpini?ti pelriieni — Atomi, Băl- 
tărețu, Nagy, Riza — dispăruți 
tragic intr-o avalanșă, cu ocazia 
concursului național de alpinism 
din Retezat, în data de 2 martie

Fostul jucător al echipei Mi
nerul Vulcan, Narc.s Stoian, a 
„prins" echipa de divizia B, KSC 
Keckycemet, avindu-1 coleg pe 
Marton Tibi (FC Bihor) și Prisao 
(Odorhei). Orașul are peste 80 
mii locuitori și încă o echipă în 
divizia C, o rivală permanentă, 
ce iți are „sediul" la celălalt 
capăt al orașului. La această for
mație joacă ți ex-Jiulistul Bă- 
Iuți ți Sorin Popa — Minerul 
Deva.

Revenind la rivalitate, Intr-un 
meci de pregătire dintre cele 
două echipe au ieșit seîntei ți 
scorul’ de 1—1. a fost stabilit de 
Stoian (în prima repriză) ți Bă- 
țață (în cea de-a doua).

Formele de transfer ți 
fefieMiv al celor două 
•v» fi ■discutat săptămîna

Alpinism.

Concurs memorial

(POPICE

acordul 
cluburi 

viitoare.

1987, promotorii alpinismului și 
ai mișcării „Salvamont" Petro
șani au programat un concurs 
memorial

Memorialul va avea loc In Pa- 
ring, în data de 1 martie 1992, 
și va consta In parcurgerea unui 
traseu de creastă.

Pot participa toți •lpinițtii ți 
drumeții montani. Vom reveni cu 
amănunte. (I.D.).

Superi iga s-a pus în mișcare
JIUL PETRILA — VOINȚA BUCUREȘTI 5 330 pd — 5 115 

pJ (6—0). Debut spectaculos al minerilor, in prima etapă a re
torului, clnd, Intllnind un adversar valoros — Voința București 
— l-a învins fără drept de apel, printr-o mobilizare generală ți 
o pregătire fără cusur, In vacanța precompetițională. Cota va
lorii nu a scăzut nici un moment ți artizanii succesului au fost 
In mină, punctînd decisiv, pentru un rezultat ce îi scoate din 
zona .periculoasă- ți li lansează Intr-o luptă In care altul va fi 
cHvintul de ordine. Tonul victoriei l-a dat Ion Scorțea (924 pd) 
urmat de Gheorghe Szilvester (907 pd), Marcel Dobrică (887 pd), 
Costel Dobrică (879 pd). Radu Gherman (872 pd) ți Ion Hordilă 
(861 pd). Oaspeții au punctat cel mal mult prin Silviu Beliboacă 
(890 pd) ți O. Muncuș (866 pd).

Jiul Petrila nu l-a putut folosi pe recentul transferat, spor
tivul Andrei Marian, căruia federația nu l-a rezolvat transferul 
lf* 1 inie sportivă), lucrurile fiind încă încurcate. Sfi sperăm că 
pfoă la urmă toată lumea îți va face datoria.

1 
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Iarna nu mai poale opri ivirea 
ghioceilor, ce au apărut deja pe 
piață și nici pc cei mici de a 
pune prioiul în prag.

Botezul fotbalului se face, deci 
cu simțirea speranțelor și arun
carea lor in focul luptei. Copiii, 
cu teniși sau ghete, cu jambiere 
fi fără, cu bani sau nu pentru 
deplasare, se vor urca, toți, in 
trenul întrecerii, sărind apoi din 
mers, pc gheață sau pe petecul 
do zăpadă al terenurilor I și II. 
cu tricourile largi și lungi (cit 
pentru o carieră) pcnlru a alerga 
sula de metri, in numele unui 
barem pe care numai viața îl 
impune. A ajunge sau a nu a- 
junge fotbalist! Uneori, ajun^. 

și numai să încerci.
Bine ați venit, 

dioanel
Mcns sana In 

Mens fervide in 
tcsal

copii, pe sta-

corpore sano 1 
corpore Iacei -

CLASAMENTE
r . • ,

t
l

*

Sîmbătă, 22 februarie, la 
mișoara, s-a desfășurat amicalul 
cu divizionara A, „Poli", care 
s-a soldat cu un rezultat de ega
litare.

Meciul a fost unul dc gradul 
„zero", ambele echipe au dat 
totul In fața oficialităților, lă- 
sînd o bună impresie după sta
diul de pregătire ce l-au efectuat.

Primele 10 minute au fost do
minate de gazde, care au vrut cu 
crice preț desprinderea, dar Ghi- 
țan și ai săi s-au grupat perma
nent dejucînd planurile tactice 
ale profesorului (I.V. Ionescu) și 
încet, încet au desenat posibili
tățile do exprimare 1chnico-tac- 
tice, punin-1 în două rînduri 
poarta adversarului în pericol.

Militaru (2) și Popoviciu (1) au 
fost aproape ac gol iar Stăncic, 
Radu, Cristescu, Dodu, Ghițan, 
au fost printre remarcați. Jiul a 
folosit echipa: Ghițan — Benone 
Popescu, Cioabă, Dicuț, Dodu, 
Militaru, Stăncic, Robu, Cristescu, 
Henzc-l, I opoviciu.

• PARINGUL PETRILA—LO- 
NEA. încă un portar: Narcis
Stoian (Oltenița). Se preconizează 
jocuri cu adversari pe măsură.

• MINERUL VULC V'J > bard! 
are la dispoziție întreg lotul va
lid și se preconiz'sză Un turneu 
în Ungaria, cu echipa l’ii . Sto- 
ian.

!

I

<I
i

___  --___ . î
Au mai jucat Huza, Călugărița, 1 

Stoica, Stancu, Răducu. |

CĂDEȚI
1. Jiul Petroșani 10 10 0 0 89—16 20
2. Minerul Lupeni 10 5 1 3 16—19 12
3. Parîngul Lonca 10 5 1 4 20—33 11
4. Minerul Uricani 10 4 1 5 31—25 9
5. Minerul Vulcm 10 3 1 6 15—57 7
6. A. S. Paroșeni 

JUNIORI m
10 0 1 9 7—38 1

1. Jiul 10 8 1 1 46— 6 17
2. Minerul Lupeni 10 6 2 2 211— 7 14
3. Minerul Uricani 10 4 2 4 30—22 10
4- Parîngul Lonea lp 4 1 5 27—29 9
5. Minerul Vulcan 10 2 1 7 13—68 5
«. A. S. Paroșeni 10 1 3 6 17—39

JUNIORI 11
1. Jiul 10 8 1 1 25— 6 17
2. Minerul Lupeni 10 6 1 3 25—14 13
3. Minerul Vulcan 10 5 1 4 16—16 11
4. A. S. Paroșeni 10 3 1 6 20—22 7
5. Minerul Uricani 10 2 1 7 9—26 5
6. Parîngul Lonca 10 2 0 8 15—26 4

ULTIMA ORA
I

Aflăm, cu regret, că fetele de la Viitorul 
1GCL Petroșani au pierdut, la Toplița, meciul 
dc volei cu Toplițana, cu 3—0. Vom reveni.

J

COMUNICAT
Comisia municipală de fotbal, 

văzînd programul elevilor, care 
fac parte din echipele de juniori 
II, Juniori III și cădeți, roagă 
conducătorii acestor echipe să se 
prezinte, pentru definitivarea ca
lendarului, miercuri, 26 februarie, 
orele 13, la sediul Școlii Sportive 
Petroșani. Prezența este obliga
torie, întrucît joi, 27 februarie, 
se fac delegările arbitrilor pen
tru meciurile acestor formații.

Amintim echipele în cauză: 
Jiul, Parîngul Petrila-Lonea, Mi
nerul Vulcan, AS Paroșeni, Mi
nerul Lupeni, Minerul Uricani.

Campionatul județean

Prima etapă a returului
Utilajul Petroșani — Minerul Aninoasa; Me

talul Criscior — Minerul Bărbăteni; Tractorul 
Bărățti — Favior Orăștie ; Jiul Petrila 
na Minerul Brad ; Minerul Ghclari — 
Valea de Brazi; 
rul Hunedoara ; 
Orăștie.

— VoP
Minerul

Minerul Teliuc — Constructo 
EGCL Călan Metaloplastica

C L A S A M E N T

1. Metaloplastica Orăștie
2. Minerul Certe J
3. Minerul Aninoasa
4. Constructorul Huned.
5. Min. Valea de Brazi
6. Minerul
7. Minerul
8. Minerul
9. Minerul

10. Metalul
11. Favior Orăștie
12. Utilajul Petroșani
13. Jiul Petrila
14. Tractorul Bără.ști
15. EC.CL Călan

Ghelarl 
Bărbăteni 
Brad 
Teliuc 
Ci isc lor

14 
14 
14
14
14
14.
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
9

10
8
8
7
7
7
S
4
5
5
3
3
2

1
4
2
2
2
1
0
0
2
3
0
0
2
0
1

1
1
2
4
4
6
7
7
7
i

9
9
9

11
11

65—14
56— 23
39—15
57— 14
31—16
36—26
22—27
26— 44
21—28
29- 29
21— 38
27— 50
24—37
22— 91
14—38

25
23
231
18-
18*
15
14
14
12
II
10
J0' 

a
7
3
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anunța

I -Că licitația pentru locația de gestiune la unitățile nr. 1 
^.Adam", nr. 2 „Eva" și a celorlalte unități anunțate se 
amină din data de 28 februarie 1992 pentru data de 11 
martie 1992. Licitația va avea loc la ora 12, la sediul So
cietății Comerciale „Diamant** S-A-

In data de 12 martie 1992 se organizează licitație 
pentru închirierea spațiului fostului restaurant „Minerul**.

I

Listele unităților scoase in locație sau a spațiilor În
chiriate, precum șl documentația, se pot consulta la se
cretariatul comisiei de organizare a licitației. (585)

I 
I 
I 
I 
I
1 
I
I 
I ■ I

I
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I
S-a deschis „ComTex Magazin". La dispoziția dum

neavoastră, o atractivă ofertă:

—- articole de îmbrăcăminte din piele care se pot 
cumpăra pe loc sau pe bază de comandă

Calculatoare H.C. 90 și echipamente periferice.

Puteți cunoaște amănunțit oferta „ComTex" vizitind 
expoziția deschisă numai astăzi și mîinc la sediul firmei, 
in Petrila, Bulevardul Republicii nr. 31, 
19. După închiderea expoziției obiectele 
pun in vînzare. „EXPO — COMTEX — 
unică pentru dumneavoastră!

între orele 9 și 
prezentate se 
1992", o șansă

Lumea valutei, valutele lumii

I 
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Cotația principalelor valute la Casa de schimb valutar a Băn
et* Comerciale din Petroșani a fost stabilită, pentru ziua de 24 fe
bruarie, după cum urmează :

1

i

VALUTA CUMPĂRARE VINZARE
Dolar SUA 365 383
Marca germană 225 236
Lira sterlină Gin 680
Franc elvețian 250 262
Oulricn olandez 200 210
Franc francez 66 G9
Shilllng austriao 32 33

Casa este deschisă zilnic Intre orele 8—12,

I
I

Important I
Candidatele care s-au înscris pentru ocuparea postu

lui de CASIER la Redacția ziarului „ZORI NOI** sînt in
vitate pentru susținerea concursului, MIERCURI, 26 FE
BRUARIE ora 12,00.

Concursul va avea loc la sediul redacției.

Cooperativa
„HAȚEGANA“ Hațeg

str- Progresului nr. 40
organizează în ziua de marți, 25 februarie 1992, ora 9, la 
sediul acesteia o expoziție cu produse de artizanat, artă 
populară, meșteșuguri artistice, confecții, tricotaje, articole 
de broderie, lenjerie, covoare țesute și persane, fețe de 
masă, macrame și altele.

Expoziția este organizată cu prezentare de modă, pen
tru beneficiarii din comerț care sînt invitații noștri la a- 
ceastă acțiune de contractare. Vă așteptăm cu deosebită 
plăcere.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

CU OCAZIA zilei tale de naștere, dragă Camelia Maican, co
lectivul raionului tricotaje-copii, alături de mama, frații, copiii, 
nurorile și cuscrele, finii și nepoții, precum .și ceilalți sponsori 
iți urează un călduros „La mulți ani “. (593).

VINZARI-CUMPARARI
VlND televizor color import, diagonala 69, nefolosit, cu carte 

service, telefon 43069. (594).
VlND Dacia 1 300, Vulcan, str. Gării, nr. 19 (In curtea brută

riei).
VlND televizor color Grundig. Informații, telefon 44705, după 

ora 19,30. (573).
VlND Dacia 1 300 Petrila, str. Minei, bloc 39, ap. 21. (579).
VlND urgent autofurgonetă TV, preț convenabil. Telefon 

45842. (592).
VlND BMW, Kovacs Karol, str. Independenței, bloc 4, np. 11, 

Petroșani. '(596).
CUMPĂR „Biologia reproducerii umane" de Dan Alesan- 

drescu. Telefon, In zilele lucrătoare, 60712. (533).
CUMPĂR apartament zonă centrală, două camere. Informații, 

telefon 41573, după ora 13. (587).
SCHIMBURI DE LOCUINȚA

avantajos garsonieră I. _.ia plețil, cu apartament 
Exclus Aeroport. Telefon 41456, după ora 16. (574) 
apartament patru camere, str. R*publicii, bloc 57,

sc. I, ap. 19, Petroșani, cu 2 x 2 camere sau două camere și o gar
sonieră. După ora 16. Simota Viorel. (582).

DIVERSE
STUDENT, caut cameră pentru Închiriat, zonă centrală. In

formații, Deva, telefon 956/21220, după ora 16.

DECESE

SCHIMB 
2—3 camere.

SCHIMB

SABAU Irma mulțumește tuturor celor care au fost alături de 
ea in durerea pricinuită de pierderea soțului drag

SABÂU VIOREL

COLEGII de la UMIROM S.A., centrala termică slnt alături 
dc colegul lor Urziccanu Stolian in durerea pricinuită do moartea 
tatălui.

Sincere condoleanțe familiei. (376)

SORA, cumnatul, fiicele, ginerii, nepoții și cuscrii anunță cu 
adincă durere Încetarea din viață a scumpei lor 

moașa STOICA MARIA
Nu te vom uita niciodată I
Inmormintarea are loc azi, ora 13. de la domiciliul din Anl- 

noasa. (583)

PERSONALUL Stației de calcul și TES.A birouri EM Aninoa- 
sa sini alături do colegele lor Popa Victoria șl Voncilă Elena In 
greaua suferință pricinuită do pierderea mamei. Sincere condo
leanțe !

COMEMORĂRI

FIUL Belu, nora Mari, fiica Ria, ginerele Erno, nepoții Ro- 
bert. Silvia, Dalirla, Gabi, Darius, strănepoții Robert și Alexan
dra anunță că au trecut doi ani de clnd ne-a părăsit scumpa noas
tră mamă, bunică și străbunică

CSIKI MARIA
Veșnic vei răminc în amintirea noastră. (547).

AZI se împlinesc doi ani dc la trecerea In neființă a celui 
care a fost

matasareanu iosif

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul silei.
10.30 Canal France Internațional. 
12,10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzică pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții... ialomițene.
15,00 Preuniversitaria.

î Programul TV.
I
l
l
i
115.30 Teleșcoală.

16,00 Agenda actualității muzicala.

I
I
I
I
I

16,30 Conviețuiri.
17.00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17,35 Muzică populară. 
18.00 Salut, prietenii 
19,00 "
1930
20.C0
20,45

Studioul economic. 
Desene animate. 
Actualități. Sport. 
Telecinemateca. Ora îndră- 

gostiților. (Franța, 1956). 
21.20 Memorialul durerii. 
2245 Cultura in lume.

1 23,05 Cronica Parlamentului 
Actualități.

23,05 Meridianele dansului. ■I I
I f
i
I
t
1 — orele 11,15, 17: ȚINTA PO-

ILIȚISTA: superacțiune cu Ro
bert Ginty.

I.
I
I 
I
I 
I 
I
1
I, 

r 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i « 
I

I
I
I
I
I
I 
I 
I 
I I I
I 
I
I

Casa de Cultură Petroșani

— ora 18,30: ȘCOALA DPA- 
GOSTEI; sexy cu Mareen Le- 
grand.

HOROSCOP
PEȘTI 

(19 februarie — 20 martie)
Aveți sufletul senin, deocam- 

dată, dar un zvon de furtună 
tulbură niște ape adinei...

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Dacă nu reușiți să ascundeți 
bine bucuria ce vă 
lacrimile

stăpînește 
nu sînt departe

TAUR 
aprilie — 21 i 
mult aer tn piept, su- 
mînecile și puneți-vă

(’1
Trageți 

flecați-vă 
pe treabăl N-aveți nevoie de nici 
un ajutor.

GEMENI
(22 moi — 21 iunie)

Țipătul dv. e cu atlt mai puțin 
luat 
pară

in seamă, cu cit vrea să 
mai „disperat".

RAC
(22 Iunie — 22 iulie) 

nestăplnltă Incrlncenare e- 
supra-

O 
goistă vă împinge spre 
efort neîntemeiat.

LEU
(23 iulie - 22 august)

Zi de glcne, In aparență ; tn 
realitate — Imbătare cu apă re
ce...

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Un „papagal** reușește să vă 
amețească, uzfnd de promisiuni 
deșarte.

BALANȚA
(22 septembrie — ?l octombrie)
Ascultați toate sfaturile ce vf 

se dau, plnă la bani — acolo 
începe păcăleala...

SCORPION
(22 octombrie - ’l noiembrie)
Veți ajunge, după multă trud&< 

la un rezultat pentru care ntj 
merita să părăsiți așternutul.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie - ?0 decembrie)
Sîntețl privit(ă) ca un fluture 

In miez de iarnă...
CAPRICORN

(21 deei-mbri- 19 ianuarie) 
Vă revine dificila sarcină da 
strivi un vierme.

VĂRSĂTOR
(’O lontlarle — |H februarie!

Mult» din bănuielii? dv. par 
să se confirm*», dar sursa e ră’l 
intențională.

a
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