
Circulă de un timp încoace printre mineri un zvon. Cică nu 
mai e mult pînă cînd se vor închide pe rin I inaj multe mine din 
bazinul • carbonifer al Văii Jiului. Se avansează chiar unele „date 
precise", amplasate undeva în lunile anului viitoi sau chiar către 
stitșitul acestui an. De la zvon, pînă la crearea unei stări de în
grijorare nu e mult. Poate că sint niscaiva forțe din umbră care 
alimentează zxonul sau chiar mizează pe obținerea unei psihoze 
colective in rîndul minerilor. Cit e zvon și cită realitate?

Adevăru) este că producția de cărbune s-a redus. în prezent 
se extrage, zilnic, din abatajele minelor Regiei Autonome pentru 
Huilă Petroșani, o tanlitate de căi bune care reprezintă doar 50 
la sulă din cit se extrăgea în 1989. Pentru a asigura continuitatea 
activității economice industriale de extracție a cărbunelui, in con
dițiile creșterii prețurilor, au fost alocate de la bugetul de stat im
portante fonduri bănești de subvenție. Fără îndoială că ritmul de 
extracție a scăzut. Dar s-au diminuat considerabil și fondurile 
alocate lucrărilor de investiții, îndeosebi do deschideri și pregă
tiri a unor noi rezerve identificate anterior ca expoatabile. Unele 
lucrări de deschideri și pregătiri, aflate in diferite stadii de exe
cuție și care au consumat fonduri de investiții de ordinul sutelor • 
de milioane de lei, cum ar fi bunăoară mina Pcroni, au fost sis-

intre zvon $i realitate
Spectrul șomaju.ui și minării
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Un nou contingent de pompieri militari 

a depus Jurămintul

La datorie pentru apărarea omului
Simbată, 27 iunie, militai ii-pompieri din 

Garnizoana Petroșani au trăit momentele so
lemne ale depunerii Jurămintului militar. Cei 
mai tineri pompieri, aflați în anul I de pregătire, 
au rostit cu mindrie jurămintul de credință 
țață de patrie, față de popor. Au fost prezenți 
la solemnitate reprezentanți ai Grupului jude
țean de pompieri-militari, cadre militare de 
pompieri din Garnizoana Petroșani, ai altor 
unități militare din Garnizoana Petroșani, ai 
Poliției municipale, părinți și rude apropiate ale 
militarilor in termen, reprez. ntanți ai Asocia
ției Veteranilor de Război, alți invitați.

Ora 9,30. In sunetele marșului intonat de 
fanfara Garnizoanei Petroșani, începe solemni
tatea. Răsună mindru Imnul de stat. Se rostește

apoi la unison, de militarii aliniați pe platoul 
din incinta unității, jurămintul, semn de anga
jare totala a tinerilor pentru apărarea patriei. 
Se rostesc apoi alocuțiuni, in care vorbitorii — 
militari in termen și cadre militare — subliniază 
semnificația momentului, faptul că depunînd 
jurămintul acești tineri intră dc-acum în rind.il 
bărbaților țării, prcluînd tradițiile de lupLă ale 
pompierilor români. Cu drapelul de luptă des
fășurat, are loc defilarea m.lilarilor-pompieri 
din Petroșani, în aplauzele invitaților.

După încheierea solemnității a avut loc un 
moment artistic oferit de Fanfara Garnizoanei 
Petroșani și de actorul Corvin Alexc de la Tea
trul I.D. Sirbu. (li. ALEXANDRESCU)
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tatc, intrînd în conservare. Au mai intrat in conservare alte lu
crări de investiții la Cîmpu lui Neag și Lonea, precum și noua 
preparație a cărbunelui din Uricani. In primul trimestru al acestui 
an, s-a elaborat și se derulează un program de restructurare a 
activității la nivelul RAH, în care sînt incluse reducerile din in
vestiții mai sus menționate.

Fără îndoială că in actualele condiții ale economiei, cărbunele 
este necesar. In balanța energelică a țării producția de energie 
electrică din termocentrale pe cărbune ocupă un loc important. 
Se mai știe că o parte a producției de cărbune din Valea Jiului 
se folosește sub formă de semicocs în siderurgie. De cărbune, mai 
este, deci, nevoie. Dar în perspectiva reformei economice, în mod 
obiectiv, se poate estima că va avea loc o reducere a producției 
de cărbune. In balanțele energetice naționale din unele țări cu 
industrie dezvoltată și prosperă, care se iau drept modele pentru 
noi, producerea energiei electrice pe cărbune reprezintă cel mult 
10—25 Ia sută. Ponderea o deține energia electrică obținută in 
centrale atomoelectrice, impreună cu hidrocentralele. Spre așa 
ceva preconizează să se bazeze în viitor și industria noastră națio
nală. Deocamdată in economie se constată dezechilibre, o scădere,' 
blocaje financiare, se închid întreprinderi. Volumul producției 
industriale e în scădere. Se tinde spre stoparea acestei scăderi — 
creșterea zero cum bine a definit-o actualul prim-minislru. în ast- 

, fel de condiții este de prevăzut o scădere a subvențiilor, cel puțin 
pînă in momentul in care se va înviora economia. Pe acest fond 
de previziuni pentru un viitor apropiat un singur lucru e sigur, 
între zvon și realitate. înainte vreme subvențiile existau, dar ni
meni nu făcea caz de ele, chiar cu prețui ineficienței economice. 
Cu alte cuvinte, românul își fura singur căciula, susținind că face 
o afacere bună. Economia modernă, de piață, spre care aspiră 
actualii dirijori ai economiei noastre naționale prm înfăptuirea 
reformei economice nu mai admite furtul căciulii, drept afacere, 
ci se bazează pe eficiență reală, cel puțin în teorie. Prețul refor
mei e greu. Din acesta face parte și șomajul. Fiindcă in economia 
de piață șomajul este acceptat ca un rău necesar, existînd un joc 
al ofertei și cererii de forță de muncă drept una din condițiile 
eficienței economice.

Candidatul Convenției Democrat ce
După derularea a trei tururi 

de scrutin, Comitetul electoral al 
Convenției Democratice a deli
berat : candidatul la președinția 
României, din partea acestei 
grupări de partide, este rectorul 
Universității București, domnul 
Emil Constantinescu. Din scurta 
alocuțiune rostită de domnia sa 
cu acest prilej, reținem modul

în care a pus problema opțiunii 
electoratului, care nre a se pro
nunța între desprinderea netă de 
vechile structuri și promovarea 
unei democrații reale, ori conti
nuarea politicii „pașilor mă
runți și ezitanți“, protejarea ve
chii nomenclaturi, a prelungirii 
stării- de agonic a țării. (P.N.)

Incendiu la I:,M» Livezeni
Ieri 29 iunie, în jurul orei 10, la vestiarele minei Livezeni a 

izbucnit un incendiu de mari proporții. Deasupra clădirii adminis
trative cerul s-a întunecat de nori negri de fum, iar flăcările mis
tuitoare s-au năpustit prin ferestre. Alarma a fost dată, iar pom
pierii militari au intrat imediat în acțiune, fiind ajutați de for
mația civilă de pompieri din cadrul minei. La ora cînd scriem 
aceste rînduri lupta cu flăcările încă nu se încheiase.

Cauza declanșării acestui incendiu se parc că ar fi consecința 
unor lucrări de sudură la vestiare. Unele voci au afirmat insă 
că ar fi vorba de un sabotaj. Vom reveni cu precizări asupra 
acestui eveniment intr-un număr viitor al ziarului nostru.

Sorin OPREA
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Greva personalului ■ 
mediu sanitar . 

a fost suspendată'
După cum am' aflat ieri, de I 

la biroul executiv al sindicalii- ț 
lui „Sanitas" Petroșani, dat fi- ■ 
ind că negocierile pentru soluți- | 
onarea conflictului de muncă > 
dintre Federația sindicala „Sa- I 
nitas" și Guvernul României șînt * 
in plină desfășurare, greva ge- I 
nerală a personalului mediu sa- * 
nitar, anunțată cu începere din 1 
29 iunie a c., a fost suspendată, ( 
Declanșarea grevei va fi hotărî- ț 
tă în funcție de rezultatele ne- ) 
gocierilor ce se desfașoara între • 
Federația „Sanitas" .și reprezen- î 
tanții Guvernului pentru solii- * 
ționarca revendic in ilor enunța-| 

te în chemarea la grevă gene- . 
raia. (I.D.)

Viorcl STRAI Ț

DE LA LUME ADUNATE
RECENSAMl'NT. Un nou re- 

censămînt începe în aceste zile, 
fiind organizat în sprijinul or
ganelor fiscale, pentru cuprin
derea in evidențele teritoriale a 
tuturor agenților economici, per
soane fizice sau juridice. Deci, 
toți cei care posedă o autoriza
ție de funcționare sint așteptați 
la finanțele publice unde trebu- 
buie sâ depună declarația tip 
de înregistrare.

CERTIFICATE. Revenim la o 
știre anterioară cu privire la 
„negocierea" certificatelor de 
proprietate, informind cititorii 
că, în urma unor sustrageri ale 
acestor „hîrtii de valoare", mai 
multe certificate au fost decla
rate nule. După cum aflam din 
„Adevărul", asemenea cazuri s-au 
inrfegiltrat și in județul Hune
doara.

NON-STDP. Nu avem nimic 
împotriva privatizaților care 
vor să cîștige, dar să nu-și clă
dească îmbogățirea chiar pe ori
ce cale. Socotim că intre căile 
interzise, alături de încălcarea 
legii ar trebui să figureze și tul
burarea liniștii publice, cel 
puțin pe timp de noapte. Din 
păcate, unele baruri au primit 
dispensă pentru „non-stop", spre 
disperarea vecinilor care sint 

pur și simplu terorizați de o 
gălăgie greu de suportat.

ÎNGHEȚATA. Atenție, părinți 
și copii, la înghețata preferata. 
Acolo unde nu are cerere, ofer
ta poate să conțină mari defici
ențe calitative. Cea mai frec
venta deficiența este datorată 

introducerii în compoziție a u- 
nor produse alterate, sau greu 
vandabile. (I.M.)

Anunț umanitar [
Domnul VAS1LE GAFTON, | 

handicapat, posesor al legitima- , 
ției nr. 530 eliberată de Asocia- I 
Jia handicapaților din România, J 
face apel la cetățenii Văii Jiu- I 

Iui care pot să il ajute pentru a ■ 
putea merge la tratament in | 

străinătate, să depună in contul | 
9533 — Sucursala județeană CEC I 
Arad, cod 2900, orice sumă de | 
bani doresc. Banii se pot trimite ’ 
prin mandat poștal, sumele de ! 

Lanl fiind în lei .(Al.II.) '

EXPLOZIE LA VULCAN (dar nu la mină!)
Duminica, la orele dimineții, 

o bubuitură puternică s-a auzit 
pe Aleea Trandafirilor din Vul
can. Explozia s-a produs in 
apartamentul nr. 15 dc pe ara 
a doua a blocului CG1, fiind 
consecința manipulării unei bu
telii improvizate. Urmai ea . u ,a 
apartamentului a fost dckriora- 
ta, geamuri sparte și, mai trist, 
doua vieți aflate pe muchie de 
cuțit.

Iată ce am aflat, in după a- 
miaza acelei zile, de la citeva 
persoane, martore ale neferici

tului eveniment, Locatarul cli- la 
apartamentul 13, situat vis a-vis 
de cel în care s-a produs explo
zia (n-a dorit sa-i apara nume- 
1") : „l'e la 9,30 -9.b), eram ni 
doimilor, a v nit soția zicind c-a 
auzit o bubuitură. Credea < a 
explodat butelia. Ea a cri it 
ca-i vorba d<? but. li i no.i ti a. 
C ind am d.it sa ie p, uș.i ,i;> „ . 
turnantului, n am putui, ea o.i 
blocata rl" clementele arun alo 
di la o,a vc inii. Am ieșit, în 
cele din urmii, și am intrat hi

apartamentul 15. Doamna de la 
cinș'pe era i'iipiitv. i in flăcări. 
Am încercat sa intervin, ca strir 
; a und'.'-i copilul meu ? E vor- 
va do baiatul ei d< l(> tini, 
care Itisese aruncat pe geam 
do expir ie. Am al (mnat i ip: 1 
■ i, - ti spijinul domnului \ iotor 
t ismaș. I :.m transportat, mai 
unii, pi Ixii. l I ’ spil il. Apoi 
am v< nu cil siiă'inli .și am 
rin-. u ,i p- doamna I o u'te o- 
pi rallv acolo a interi nit dom
nul iltuiui fxi.vrady. După a- 
ccea, copilul șl mama au fost

trimiși la spitalul din l’et j. uni '. 
Dl. \ iilor i.'ismaș : ,.I’e drum,
biiatul mi-a zis ca i dCM'hii bu
telia sa o ai'riseasi:,i — fura sa i 
monteze furtunul la aragaz — .i 
ca )t a -apa din ea. A las,it-<> 
a.ș.i și a plecat la baie. Apoi 
a nîvanfț in tsta atu; i? și ia 
montat furt'.nul. A venit mi
mă sa șl, cînd a aprins chibl i- 
tul, a exploda. . Dl. loan Bar-

Gliemghc OI.TEANU

(Continuare In pag. a Z-a)

rind.il


jt a w i vot MARII, 3» ||>NK *992

A murit un copil
O tragedie înfiorătoare s-a 

petrecut in luna aprilie în car
tierul „Aeroport", mai exact 
in blocul 60 A de pe strada 
^Aviatorilor". G.T'.„ mama unui 
băiețel de numai 8 luni, a lăsat 
copilul in casă și a plecat la 
coada, la pline. In priză, un re- 
șou improvizat. Copilul s-a ros
togolit din pal și a căzut peste 
reșou. A ars. Chinuri înfiorătoa
re. buflețelul nevinovat s-a stins. 
Mama va fi trimisă în fața jus
tiției pentru omucidere din cul
pă Faptele ne-att fost relatate 
de domnul maior Dumitru Bâ- 
dulescu de la Poliția municipiu
lui. Atit domnia sa, cit și noi, 
și vecinii acestei familii a cărei 
existență a fost marcată pentru 
toata viața de tragedia căreia 
Fa căzut pradă un copil nevi
novat, nu putem insa să nu pu
nem mai multe întrebări. Vina 
aparține numai nefericitei ma-

i Societatea comercială „REALCOM“ S. 1
! cu sediul in municipiul Petroșani, str. 1 Decembrie 1918,
I nr. 90, județul Hunedoara
I ORGANIZEAZĂ
I licitație publică deschisă cu strigare în data de 
131 iulie 1992, ora IO, la sala de ședințe a magazinului 
j universal ,Jiui“ Petroșani pentru vinzarea

următoarelor active:
A cui e vina 1

a a a a a a »

me ? Oare cine sînt autorii mo
rali ai acestei crime comise din 
imprudența ? Răspunsurile, uin 
păcate post factum, sînt clare. 
Femeia a lăsat reșoul în priză 
«lin cauza lipsei de căldură in 
apartamente. Luna aprilie nu 
a fost prea călduroasă. Căldură 
— pe sponci, iar agentul termic 
livrat populației și plătit cu 
bani grei a fost doar teoretic, 
„termic". Așadar domnii de la 
Paroșeni și RAGCL-iștii sînt și 
ci printre autori morali ai cri
mei. Famina respectivă, în mo
mentul nenorocirii, nu avea nici 
Biâcar butelia plină pentru a- 
ragaz Criza de butelii din luna 
aprilie ne-a scandalizat pe toți, 
lata inca un autor moral, un 
factor care a favorizat crima : 
băieții de la „Competrol". Din
colo de tragedie, întrebăm ți 
primarul dacă nu se consideră 
cumva un autor moral .’ Oare 
sine, trebuie sa conducă gospo
dărirea orașului, să impună la 
RAGCL ordine, să controleze ce 
se intimplâ in centralele de ter- 
moficare, să impună L'zinei de 
la Paroșeni respectarea parame
trilor pentru agentul termic. să 
ceară Competrolului ți furnizo
rilor acestuia respectarea grafi
cului de livrare a buteliilor pen
tru aragaz ? Este drept insâ, 
eâ aceste toate probleme nu se 
no solut Dna de> H din l’etroani, 
nu prin „vizite" de informare și 
documentare intrep i isc peste 
mân ți țări (Calin HOLBAN/

■ » --------------- -- -------------- -----------------»
I Nr. Denumirea Adresa unde

cri. activului poate fi vizitat
Obiectul principal 

«te activitate
Prețul de poroave al 

licitației — tei

Explozie 
la Vulcan

ll'rmare iiin pag. 1)

șnn : „Butelia er.i una improvi- 
aata, avind capa -itatea uncia ți 
fvmatate din astea norii ale. A 
lăsat, deci, butelia să se aeri
sească ți, după o jumătate de 
oră, a venit mamă-sa să aprin
dă aragazul. Și a luat foc. Trei 
apartamente sint sparte și la 
etajele doi trei toate geamurile 
sparte. Mama și copilul sînt 
arși".

Cei cu care am discutai sini 
deciși s i ajute victimele nefe
ricitei intfmplări. Să facă tot 
posibilul pentru ca mama ți 
copilul să scape cu viață „Ru
găm toți oamenii cumsecade din 
eartier să meargă să dea stnge 
— mi-a zis umil dintre cei cu 
eare am vorbit, <1 ■ <j trebuie 
bani, adunăm ți dam, indiferent 
cit face".

Ce ar mai fi de adăugat ? Vn 
•Ingur lucru. Cazul a sta să
constituie un avertisment ți
pentru alții caro —- deși cu
nosc pericolul pe care I repre
zintă — au în gospodărie și
utilizează butelii improvizate.

iK Unit. nr. 329 Fetrila, cartier 8 Martie

12- Unit. nr. 308 Aninoasa, str. tivezeni

h
Unit. nr. 325 Petroșani, str. Firma nr. 1

I 4. Unit. nr. 326 Fetrila, cartier 8 Martie
1 5- Unit. nr. 327 Fetrila, str. Republicii
1 «• Unit. nr. 338 Petroșani, loc. Banița
1 ’• Unit. nr. 350 Aninoasa, str. 23 August
i « Unit. nr. 42 Fetrila, cartier 8 Martie

Unit. nr. 8 Petroșani, str. IHe Pintilie•
• nr. 2

10. Unit. nr. 312 Petroșani, tiara (?.F.R.

' 11. Unit, nr. 320 Petroșani, str. Aviatorilor
1 (Dat ia)

i12- Unit. nr. 316 Fetrila, str. Republicii

{ 13. Unit. nr. 22 Petroșani, str. Aviatorilor
1 (Dacia)
1 14.

Unit. »r. >17 Fetrosam, str. Aviatorilor
| bl. 6

115. Unit ur. 114 Petroșani, str. Aviatorilor
| bl. 34
1 16.

1
Unit. nr. 322 Petroșani, str. Păcii

1
Î17. Unit. nr. 32 Petroșani, str. Independenței
1
1 nr. 12
|18.

Unit. nr. 10 Petroșani, str. Păeii

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Comercializarea 
prod. «te cofetărie <000.000

Servicii de alini, 
publică și hoteliere 8l.frbC.0tM)

Servicii de alini, 
publică și hoteliere «(W).W0

Servicii de alini, publică

Servicii de alim. publică s. oooooo

Servicii de alim. publică

Servicii de alim. publică

Comercializarea 
prod. alimentare 25.00*00*

Servicii de alim. publică

Servicii de alim. publică »2o*.ooo

Comercializarea 
de prixi. cofetărie 6.709 090

Servicii de alini, publică .000

Comei* ializarea 
«te prod. alimentare 12.50*009

Măcelărie
1.79*099

Măre făt ie
».30*000

Come i c- ia lizar ca 
de prod. dc cofetărie <500.000

Comercializarea 
d« prod. alimentare 3.00*000

Comercializarea 
de prod. alimentare 3 90*000

(Consultarea dosarelor de prezentare a activelor precum 
ți d ițele economico financiare se pot face la sediul soc ie 

t tatii.
i .Relații despre aclitcle ce urmează a fi vindute pre- 
i cum și condițiile de participare la licitație se pot obține 

în zilele de luni și joi intre orele 10—14, la sediul societății 
| sau de la dl. Vladu Constantin, contabil șef, telefon 935/ 
142172 și de la dl. consilier juridic Verdes l’etru, telefon 

935/42501.
Pentru selct ționarea parlicipanților la licitație, ofer- 

I fanții cor depune la sediul societății pină cel mai tirziii
20 inlia 1*192, ora 14, următoarele documente :

1. pentru persoanele juridice — doxada existenței 
■ legale a societății;

2. modalitatea de îudi plinire a < ritei iilor specifice 
. imflusc in dosarul «le prezentare;

i_______________

3. dovada bonității pe bază de recomandări baneare, 
precum și dovada achitării obligațiilor fiscale.

Taxa <le participare de 15.000 lei pentru fiecare activ 
precum și garanția de 10 la sută din prețul de pornite a 
licitației pentru fiecare activ, la care sc participă, se vot 
depune în contul nostru nr. 303060301, deschis ta Bancă 
Comercială Română filiala Petroșani, sau la casieria so
cietății.

In prețul de pornire a licitației nu este inclusă valoa* 
rea mijloacelor circulante.

Terenurile aferente activelor nu fac obiectul licitației 
urmind regimul legislației române.

In caz de neadjudecare sau dacă licitația nu a avut 
loc, iieexlstînd cel puțin 2 ofertanți, se organizează a doua 
etapă la 15 zile de la data desfășurării primei etape la care 
pot participa și persoane fizice sau juridice st răine. 
(Factura nr. 730)
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SPORT SPORTSPORT
„Se scrie o nouă istorie a „Jiului44!“

— D-le Petre Drăgoescu, sînt- 
tsți mulțumit de locul ocupat de 
echipă, acum la sfîrșitul campio
natului 1991—191)2 ?

— Și da și nu. Da, pentru că 
kt huțișurue tubutare fotbalului, 
Jiul, echipa condamnată de... 
Wico’ae Secoșan la Oradea, a 
plătit scump, in campionatul 
trecut, cu retrogradarea, fără a 
i se putea face dovada, a ținut 
capul sus Nu, pentru că țelul 
acesta* campionat era ocuparea 
kt>: ului I, dar apele au tulburat 
dîrtciplina sportiva (UT A cu ale 
sale echipe ajutătoare, Unirea 

eu un alt fir. n r.j, arbitrajele 
a<> fo«t deseori incalificabile (.iți 

văzut și acasă, știți ce a fost șl 
afară) și, în tur, cu un Dumi
tru „superb", rezultatele nu au 
fost cele scontate.

—- Apropo, sinteți membru în 
Biroul Federal și ai Consiliului 
Federal al FRF și, totuși, nici 
un sprijin din partea forului ?

— Iertați-mă, dar noi nu fa
cem acolo jocurile, noi cerem co
rectitudine tuturor, dezbatem pro- 
icte, aprobam și hotărim masuri 
pentru viitorul fotbal românesc. 
Iată de exemplu, la propunerea 
mea, susținut.i in finul de între
gul corp, s-a obținut un amen
dament de protecție a jucători
lor în viitoarea divizie A. Trans
ferul lor in „națională", pentru 
că aceștia din urmă puteau lua 
oricînd jucători, nu mai este o 
posibilitate cum era înainte or
dinul. Militaru, cel mai curtat 
jucător ai Jiului are contract cu 
noi și în anul competițional 
'92—'93 și, în curind, el va fi 
chemat și la loturile naționale și 
poate nu numai el.

— Gît a fost de greu, cit a 
fost de ușor acest drum pinâ la 
locul patru ?

— In primul rînd clubul nu a 
avut și nu are bani. Transportul 
ne a păgubit enorm. Gu autoca
rul propriu am făcut o singură 
deplasare in acest retur, restul 
am plătit bani mulți la alte
firme. Spectatori puțini, spon
sori deloc, sprijin infim. RAH,
Liga sau Primăria nu s-au impli
cat dt-loc. Dar echipa este a o- 
rașuiui.

— Cum este cu profesionismul, 
atit la divizia naționala cil și 
la divizia A ?

— Normal, dc la 1 iulie, divi
zia Națională a trecut la pro
fesionism. Dar licența încă nu 
s-a obținut Este la urma urmei 
o „afacere" a FRF care cere im
posibilul. Pentru divizia A, este 
obligatorie și nu, in acest an,

Petre Drăgocscu — 
președintele clubului

prezenta a 6 jucători cu contract 
in cadrul clubului. In națională 
numărul lor este de 12 și este 
obligatoriu. Vom încerca și noi 
să ne înscriem în cerințele și li
tera regulamentului.

— Va pleca cineva de la Jiul?
— Deocamdată nu. Echipa este 

in vacanță pină pe 14 iulie, ur
mează o perioadă de acomodare 
de 5 zile la Petroșani, apoi 2 
saptamini ia Voineasa (cred) și 
pe urma se intră in jocuri de 
pregătire. Dar dacă „cineva" so
licită și transferul și el este a- 
vantajos, îl vom acorda. S-ar 
putea să vină cineva, deocamdată 
nu este nimic sigur. Vedeți, a- 
ceastă echipă s-a maturizat, 
mulți sînt veniți din eșalonul 
diviziei G, au crescut, s-au dis
ciplinat și vor să meargă mai 
departe. Poale că acesta este cîș- 

tigul cel mai mare al campiona
tului trecut. Avem lotul cel mai 
tinar din competiție.

— Pe cînd se preconizează să 
înceapa noul campionat și care 
va fi seria Jiului ?

— Ultimele discuții, dar nu 
finale, în ambele cazuri, au fost 
15—1(> august și est-vest sau 
nord-sud. Oricum lucrurile se 
vor lămuri curind și vom ști ce 
avem de făcut.

— Care ar fi obiectivul Jiului 
in această interminabilă poveste 
a fotbalului, etapa ’92—'93 și da
ca el poate fi îndeplinit ?

— Dacă RAH-ul, Liga, alți 
sponsori din oraș, vor susține e- 
chipa, așa cum se face in destu
le orașe (Arad, Alba, Cugir, Re
șița) atunci echipa poate să cu
cerească dreptul de a „intra în 
Națională". Dacă nu, nu. Legi
le financiare sint înlr-o mare 
măsură, arbitrul marii întreceri. 
Numai o echipă tare rezistă și 
în economia de piață.

— Nu vă • dor de o cursă la 
Londra, de 800 m ?

— Ba, da, aveam liniște și sa
tisfacții, dar în cursa în care 
am pornit, cu echipa, împreu
na cu puținii colaboratori, cît 
pot, nu mă voi da bătut „intem
periilor" verbale, nu voi dona 
nimic „Gărzii financiare" cî voi 
„lupta" pentru a cîștiga cinstit, 
și a se pierde în neant, o istorie 
neagra — scrisă cîndva de unii 
— a acestei eahipe, ce se vrea 
tot atit de curată ca și izvoarele 
Jiuiui, așa cum a fost ea la în
ceputul începuturilor.

DEMARCA, 
canv?ic-ana Europei I
Invingind și campion» Iumiițj

Germania, sau mașina de fotbal 
a secolului selecționata Dan*-* 
mareei devine, iată, noua crnnpt 
oana a Europei, după ce, în 
liminarii, nici nu „prinsese" c<|- 
lificarile. Iugoslavia, mare ab
senta a acestei ediții, clasată £>• 
locul I in grupa, a fost răzbuna
tă, se pare, pentru nedreptate^ 

ce î s-a făcut £»- 
nemurea. cea care a învățat 
l'otbal întreaga Peninsulă Scan
dinavica, devenind pentru Sue*- 
dia cel mai mare dușman; « 
adus cupa, aici, în Veneția no>- 
dului pentru a o ocroti, se pare, 
cei puțin patru ani de ealttor» 
„centrului' Europei. Pierzînd ■ 
calificare cu România, ta Ceppa 
del Mondo '99, o alta în fața 
Iugoslaviei, la EURO ’92, voința* 
și mindria națională au triumfa* 
prin cei 11 rezervele chemați 
să facă jocul „șanselor", căliți) 

dacă nu în înfrîngeri, atunci n 
valurile reci ale Mării Nordului;

Adunați, așa acum au trans
mis toate agențiile de presă a- 

proape de pe plajele vacanței; 
vikingii au întreprins ultima ex
pediție a anului în Europa, cu
cerind dincolo de prețiosul trofeu; 
marea simpatie a lumii fotbalis
tice care a fost, dacă nu șocată; 
atunci cel puțin contrariată. Un» 
campionat european nu a avut ș* 
nu are niciodată un cîștlgate* 
dinainte stabilit, ci unu* care «• 
stabilește fără ajutorul prefeț- 
lor, amatorilor sau nonamatori- 
lor, în terenul de luptă — pe do
uă mari criterii — valoare ș> șansă;
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Dintre lo.de sporturile de e- 
rit’pâ, rugby-ul are, dincolo de 
forța extraordinara a jucători- 
for sat, cea mai mare aglomera
re pe mp. prezentind față de 
fotbal, pe gazon, 30 de jucători, 
în comparație cu 22 admiși în 
același teritoriu, in cure mingea, 
acest miraj ai secolului este 
purtată ca o speranță in peri
metrul unui dreptunghi e» pri- 
ma.ște deoportrivă invinj și În
ving.•lori.

Miraj 
și speranța

Printre cei 15 jucători, o echi
pa de rugby trebuie ;,â aibu 
a jucători puternici -,i activi, doi 
ușori și vicleni, patru solizi și 
rapizi și unul, la urma, model tte 
nepăsare <i de singe rece. Aceas
ta este proporția ideala și plin
ire oameni. Acest joo înnobilează 
omul prin st.jpinirea de sine 
pe care i-o impune și cere din 
partea jucător dor, dur ți ad
miratorilor, dincolo de inteli
gența, un mare curaj. Poale cu 
aceasta este și explicația, <le ce 
in complexilalea acestui joc, nu
mărul echipelor este mult mai 
redus ți mirajul lu, încă nu a 
cuprins in totalitate planeta. 
Daca echipamentul jucătorilor și 

numărul arbitrilor eshj aproape co
mun celorlalte sporturi, forma 
mim .1 are ceva din înfățișarea 
o'.-Ja a lerrei, iar semnul dis
tinct, care se JnaJță spre cer, 

supremul semn heraldic:' 
H — simbolul, in țiala majusculă 
a Im Hcrcule, Un meci pierdut 
are întotdeauna istoria lui. Un 
meci cîștigat are Întotdeauna 
mirajul lui. Dar ceea ce au co
mun Învingătorii și învinșii este 
inimitabila speranță care aruncă 
im' diat vălul b icuriei ți triste
ții in anticamera meciului care
«rineazâ.

CEASUL DESTĂINUIRILOR

A. S. Paroșeni: „Singurătatea** 
lui Gogu Tonca

Simbală, 13 iunie, ultimul meci din dnizia C. Severnuv — AS 
Paroșeni. Oi* pitii conduc cu 2—U. Pe cerul speranțelor lui Gogu 
Tonca, nici un nor. Este 1—2. Un „cutremur" ii săgeata zona pe«- 
torala. Este 2—2. „Jiul" are incă un izvor. Sudoarea dc pe fruntea 
anii enorutiu. Apeje jn teren sint tulburi. Șansa g aproape pierdută. 
Mai sfnt rinei minute de joc. Dar cineva ține și cu cel trimis p*en_ 
tiu o clipa in „i*id". INte c* hip.i. Acei 11 din teren care au patimii 
<h- la etapa I pina la cea finala. Din retur, după plecarea lui Vi
zitiu, fostul apărător de fier al Jiului a ramau singur. Asta nu 
tnaeamnă -a conducerea, aupoi terii, sportivii nu gu format „trian- 
liliiul" de forța, in care unghiul drept trebuia *temon«trat pe tabla 
de joc, al liecâiui meu pierdut sau ciștigat.

După pairii ani, AS Paroșeni, revine din nou in divizia B. 
„Caporalii" Dodenciu, Buzduga, Otirița, lspir, Matul.i, Birsan au 
la-.-ul instrucție cu ciclul Cioara. Zvancmc, Crețu, Dinu, Toții, 
Constantinescu, Gavriluț, Ciglinean, Slelescu, Farcaș avînd mină 
liberă pentru codul „promovarea". Un loc trei (dar ce mai con
tează) înseamnă îndeplinirea obiectivului. Care meciuri <jU fost 
mai grele? Toate. Nii un antrenor nu ți va răspunde altfel. Și 
e firesc.

Noua e‘ lnpâ are „concediu" pina la mijlocul hunii iulie, după 
care se va irece la acomodarea cu notia formulă. Completai cu lo_ 
tului, a echipamentului, obținereu unui sponsor ți menținerea în 
divizie sînt ritm.'a din problemele echipei și ale antrenorului ei. 
AS Paroșeni, reprezentante minerilor de |;) EM Paroșeni. dar ți 
a orașului Vulcan in „lume", are c) mai limir lot dintre echipele 
participante la marșul ce va începe curind. Cu s.m fără Stefonie, 
un talent auirnt,<•, '.Iniilor In promovare, cu s.iu fără tribune pline 
și afective, cu jiiedi.'i sau fără, soldații lui Gogu Tonta sint gaia 
sa intre in tranșeele luptei la comanda „foc".

Și, lotuși. Gogu I linca are și prieten. Firma SC „NARA", pa 
trorii Corn I N.ipa și ’J’iii Moisesi u, (ni fost și vor fi alaiuri U* 
el și *1*’ echipă.

Minerul Uricani: la a doua
promovare cu Dcrel Maria $

Mîhai Marian
Pentru mulți, sK‘pi’iZi<- Pentru cei du; ceva „normal" Eehtp» 

Minerul Urican; curge odată cu Jiul, tocind insa scara va.*:>’«ter. 
Promovata pentru prima data in divizia C, in unul coiiipeouoT»(*J 
89—"90, termina primul ciclu 90—'91 pe locul 11 în serie, lnn< 
lw un pas de piomovare. In aceasta ediție, avînd in spate nu- nnt» 
puțin de patru posibile pi-elendenie la pioiixuare, toate d-n 
reușește, la mal, să urce în barca promovatelor, după ee toate 
partidele erau terminate și toți ochii îndreptați, ba chiar prezeieți* 
la meciul cu Autobuzul. Constructorul Graiova, echipa, raiu a. *»■ 
vinsei, aștepta „prada" după ce administrase Petrolului Stoinaț 
acasă, un 6—2 suficient pentru departajare.

Dar tandemul Maria și Marian aveau cu ei echipa. !»■ tew* 
nu erau numai cei 11, ci toți cei 18, folosiți pe parcuisuL aeestUk 
veritdbil maraton, Un Tolciu, Fazekaș, Bucla, Ceaeusla, y
ceilalți nu puteau rata ocazia, i

In ultimii patru ani, cei doi antrenori, promovaseră Jiul, edi
ția ’83—’89, cînd Dotei Maria fusese și președinte și antreeor, «•»<«. 
așa cum informam mai sus, reușesc două spectaculoase „lan iri 
de la trambulină a aceleiași echipe, Minerul Uricani,- domlnînd1 
dacă ne este permis, cam clin 1982 pina acum, în terenuj de 
disputa cu rezultate și fapte ce-i recomandă ca pe un- dk
viilor în fotbalul nostru, „Minerul" a avut tribunele pline, meat 
de meci, „Minerul" a avut lot sprijinul EM Uricani, „Minerul" > 
avut un țel și l.a atins. Dar meciul cel mai greu este cate 
mcază. Completarea lotului, creșterea valorică a echipei( Hicoțfr 
nerea in prima jumătate a clasamentului, finalizarea lUcriMUw M 
la stadion și participarea la victorie a publicului, iată, peato, fiSț' 
maj mare obiectiv. Dorej Maria și Minai Marian nu pot să- M 
fie de acord cu cl, și cu ci loată suflarea orașului unde apun* 
S'MTrle, dar unde lăsare o nouă echipă. O echipă frumoasă.

Vacanță Turneul ihu 27-28 iunie
eoni pe ti țională
Iubitorilor sportului le urăm 

ți noi o vacanță plăcută, ca și 
tuturor sportivilor și echipelor, 
pentru că nimic nu este mai 
fascinant d»eît întinderea apelor 
sau a munților in fața unui uni 
vers uman, care se străduiește .să 
cucerească natura In timpul 
„predestinat", căutînd liniștea 
minții in mijhxul mulțimii -,i 
mulțimea pentru JiiiLștea sufle
tului.

Salo ( i de cultura Pi iroșim Arbitri: loan V.isile (Hune
doara) arbiliu republican. Vciim.i Constantin ('Hunedoarei) ar
bitru ri'iiubln an; 1-.igorațan Mirvea (Hunedoara) — arbitru repu
blican D< li■-:at general — Kne Miiua (București) — arbitru inter- 
rvițion.il, M. iau, tm nte'liii Ciuguli',a Nicolae — medic chirurg, 
Spitalul miim< i|>a| Petroșani Crainic turneu : Toan Velica — Pe
troșani; Eeliițx a țiarlieipnnti l SM „Șoimii" 1PA Sibiu — antre
nor Nicolae Negtr.j CSS „Vagonul" Caracal — anlr not i: Radu 
Ghcmglie și ( on lan'in Ion; „M n ’ul" Vulcan — .intimnur: Linta 
Eugi'b; „Minerul" Dilja — ,jn! rene* • Pescar Ales.indi u. Sponsor 
gi'neiai al tnimiilui di box: Exploatarea micuetai VUja. Vom re
veni i li i ( zu It.itele,

Paginii realizată do
Doici NEAMȚU i >
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Societatea comerciala 

„BIBLIOFAR“ SA Deva 
(Centrul de librării Deva) 

ANUNȚĂ

închirierea prin licitație deschisă conform HG nr. 
1228/1990 și HG nr. 110/1991 a unui spațiu comercial si
tuat în localitatea Lupeni, B-dul Păcii nr. 4.

Licitația va avea loc la sediul societății în data de 13 
iulie 1992, ora 10.

Documentația poate fi procurată contracost de la se
diul societății, str. Piața Unirii nr. 10 Deva, telefon 11455.

Societatea Comercială 
„SliL-COM“ SA Vulcan

B-dul Mihai Viteazul, bloc 44, în conformitate cu pre
vederile HG nr. 1228/1990 și HG nr. 140/1991

ORGANIZEAZĂ
in ziua de 17 iulie 1992, la sediul societății, licitație 

pentru preluarea în locație de gestiune a tuturor unităților 
aflate în administrarea directă a societății și închirierea 
din strada Republicii.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății, 
telefon 935/70292. (factura nr. 733)

I 
I 
I

HOROSCOP

Societatea comercială 
„ASTRA" SA Lupeni

str. Aleea Liliacului nr. 2 Lupeni,
județul Hunedoara,

scoate la vînzare conform Legii 58 și HGR 631/1991, 
unitatea nr. 19 Lupeni, situată în orașul Lupeni, str. 7 No
iembrie, a’ ind ca obiect de activitate măcelărie.

Prețul de pornire a licitației este de 1.872.570 lei și 
taxa de participare de 13.000 lei. Terenul ocupat de activ 
va fi supus reglementărilor legale în vigoare.

-MICA PUBLICITATE-
ANIVERSARI

DOAMNEI Zita Iacob, multă sănătate, fericire și toate. cele 
bune cu ocazia zilei de naștere. „La mulți ani !“, (3019)

LA ANIVERSAREA zilei de naștere, dragă 
îți doresc tot ce poate fi mai frumos, alături de 
mulți ani!“. Felicia. (3030).

VINZARI-CUMPARARI
VlND urgent Dacia 1 300 și Dacia 1 300 cu 

formații la telefon 43590, după ora 15. (3020).
VlND certificate proprietate. Preț estimativ 250 mii/bucată. 

Adresați Cosma Ion, Post-restant Petroșani, (3021).
VlND sau schimb apartament două camere, decomandate, con

fort I, Petrila, zonă ventrală, Cu similar Tg. Jiu. 
50825, după ora 15. (3022).

VlND vilă, curte, grădină, teren arabil, fînaț, 
telefon 160, după ora 17. (3024).

VlND urgent, convenabil, televizor alb-negru 
tofon Sony, acvariu, ceasuri. Aviatorilor 36/40. (3017).

FAMILIA dr. Isacu vinde, in Vulcan, casă, grădină, anexe, 
garaj, Skoda 120 L, cu piese rezervă. Informații la telefon 43436, 
după ora 16. (3025).

VlND Singcr, aragaz, butelie, bibliotecă, cărți, fotolii, măsuță, 
bar, ctc. Telefon 43513. (3026).

VlND casă veche, din lemn, cu țiglă, Vulcan, str. 1 Iunie, 
nr. 2. (3031).

VlND televizor color, diagonala 67 cm, 60 000 lei. Telefon 
44705. (3038).

VlND Dacia 1310, an fabricație 1985, cu îmbunătățiri, motor 
și caroserie, preț convenabil. Relații : telefon 43898. (3035).

CUMPĂR manuale (albume) culturism, pentru începători, a- 
vansați. Relații; str. Jiului nr. IA, bloc 14/1, Petroșani. (3021).

DIVERSE

Cojocaru Florin, 
un călduros „La

Îmbunătățiri. In-

Relații; telefon

în Pui. Relații:

(44 cm), repor-

Dosarul cu datele ccononiico-financiare poate fi con
sultat zilnic intre orele 7—15, la sediul societății sau la 
telefon 60710, prefix — 935.

Preselecția participanților în baza criteriilor specifice 
stabilite de Ministerul Comerțului și Turismului va avea 
loc în data de 8 iulie 1992, ora 10, la sediul societății.

Ofertanții vor depune piuă in data de 9 iulie 1992, ora 
15, la secretariatul societății următoarele acte:

— dovada existenței legale pentru persoanele juridice 
»i cazierul judiciar pentru persoanele fizice;

; — modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice;

‘ do\ada achitării la casieria societății sau in contul 
.3001283901303, deschis la BDRSA Petroșani, a taxei de 
participare și a garanției de 10% din prețul de pornire a 

/licitației activului.

i

!

i dovada bonității pe bază de recomandări bancare.
1
, .Lista tu ofertanții acceptați se afișează la sediul so- 
Uictații cu trei zile înainte de începerea licitației.

Vinzarca se va face prin licitație publică deschisă, cu 
£ rigare care va avea loc in data de 15 iulie 1992, ora 10, 

1 sediul societății. (Ilisp. plată 265)

Societatea comercială
„ASTRA" SA Lupeni

I______
ECHIPA DE SERVICIU 

Secretar de redacție 
Paul NICUI FSCU

Responsabil de număr : 
Tibet iu SPATARI 

Corectura : 
Emilia ACHIREf și Viorica URI UE! SCU

SOCIETATEA COMERCIALA „PET-PET TRAVEL" SRL or
ganizează, în perioada 2—5 iulie 1992, excursie la Budapesta (Un
garia). Preț 4 000 hi. Informații și înscrieri la telefon 43846 sau 
autobuz Maribo. (3034).

FIRMA „SPAȚIAL" organizează excursie în Ungaria, preț 3000 
lei. Plecarea, joi 2 iulie. Informa'ții suplimentare : telefon 60697, 
după ora 14. (3043)

SOCIETATEA Comercială „Unirea" Petroșani, prin unitatea 
nr. 71 COM-CONSULT, din str. 1 Decembrie 1918. nr. 59 (lingă 
restaurantul Minerul) vă asigură o gamă variată de mobilă, mo
bilier și piese componente.

Pentru, comenzi anticipate se asigură reduceri de prețuri de 
piuă la 10 Ia sută.

Pentru informații vă puteți adresa la telefonul 45641. (2977). 
1N BAZA autorizației nr. 4339, din 15 aprilie 1991, eliberată 

de Prefectura județului Hunedoara, în Lupeni, str. Liliacului, nr. 
2, funcționează Asociația familială „Sfinx". (3018).

SCHIMBURI DL LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră confort I, zonă centrală, cu apartament 

două camere, zonă centrală sau Independenței. Ofer recompensă. 
Relații : telefon 45930. (3044).

SCHIMB apartament patru camere, str. Aviatorilor, Petroșani, 
cu apartament 2—3 camere, exclus Aeroport. Informații : telefon 
42306. (3013).

PIERDERI
PIERDUT legitimația nr. 83 pe numele Morlh Mibaly, elibe

rată de Asociația foștilor deportați in străinătate. O declar nulă. 
(3023).

COMEMORAR1

SOȚUL Sișu Constantin anunță cu grea durere că azi se îm
plinesc 6 luni de la decesul fulgerător al celei care a fost

S1SU ELENA
Nu te voî uita niciodată. (3016)

S-AU SCURS G 
noastre nașe

Nu te vom uita 
Vasilica, Nicolcta.

Odihncască-se în

luni de la trecerea în neființă a scumpei

S1SU ELENA 
niciodată. Finii Nicu, Ani, Elena, Constantin,

pace I (3015)

AU TRECUT 6 săptămini de cînd a plecat dintre noi scumpa 
noastră finuță

SITA’ESTER ECATERINA-LOREDANA
Tc vom păstra mereu in inimile noastre. Nașii Miciulete. (3012)

AU TRECUT 6 luni de cînd nc-a părăsit pentru totdeauna cea 
care a fost o minunată soră și mătușă

PREDOITEREZIA
Odihncască-se în pace. Familia Rusu. (3045)
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RĂU
(22 iunie — 22 iulie)

Vi se oferă un evantai de va
riante, din care doar una duce 
la cîștig.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Ușa pe care o deschideți este 
intrarea în labirint.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Slăbiciune fizică și psihică..,

BALANGA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Gîteva semne bune • pentru 
această săptămînă.

SCORPION
(23 octombrie — 21 oolembrie)

încep „marile manevre"...

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Unele satisfacții în plan fami
lial.

CAPRICORN
(21 decembrio — 19 ianuarie)

O zi plină, cu momentul de 
vîrf în final.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Sînteți pe cale de a lămuri, în 
favoarea dv. o „mică afacere".

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Suprasolicitarea nervoasă vă 
aduce în situația de a depăși li-, 
mitele autocontrolului. E bine 
să vă gîndiți serios la tui repaos 
mai lung.

BERBEC
(21 martie — 20 nprilie)

Aveți de depășit un obstacol 
dificil. Rezolvarea stă în pute
rea dv. de convingere.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Tentația aventurii vă dă lîr- 
coalc...

GEMENI
(21 mai — 21 (unie)

Capacitatea de concentrare sca
de spre cote alarmante.

Programul TV.
7,00. Programul Televiziunii Na

ționale din Republica M<Ț 
dova. Telematinal.

10,00 Actualități. Meteo.
10,20. Calendarul zilei.
10.30 Ecran de vacanță. 

Blacksfar.
11,00 Bună ziua, America !
12,10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzică pentru părinți
14,00 Actualități.
14,20 Tradiții.
14,50 Avanpremiera TV.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Telcșcoală.
16,Ou Muzica pentru toți.
16.35 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere Transilvane.
17.35 Vară, vară, primăvară I 
18,00 Salut, prieteni !
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate. Gușa zbu

rătoare.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Telecinemateca.

Cyrano dc Bcrgcrac. 
(SUA, 1950)

22.45 Cultura în lume.
23,15 Cronica Parlamentului.

— Actualități.
23.45 Jazz-Fan.
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