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In învătămînt
TOTUL E BINE

CÎND SE SFÎRȘEȘTE CU BINE
Invățămintul, in întregul lui, a fost subminat, 

ani de zile, chiar de la temelie. Inventarea sin
tagmelor „lupta împotriva eșecului școlar" apoi 
„lupta impotriva mediocrității" au dus, ij*rj)la- 
cabu, la mediocritate. De aceea, bacalaureatul 
ajunsese o formalitate, el fiind mu -scăzut in 
dificultate decit cunoscutele „trepte* liceale. Nu
mai prin recursul la exigență își Va redobindi 
școafți, prestigiul social. Un prim șor a fost anul 
trecut la bacalaureat, atît. elevii dlt și profeso
rii sesizînd că nu mai e de glumă.' Și a început 
o muncă ceva, ceva mai sistematică, totuși dife
rent ată de la un liceu la altul.

Bacalaureatul din acest an, cel care a pro
vocat multe îngrijorări și insomnii, s-a încheiat 
cu rezultate onorabile. Adică din cei 685 de li
ceeni de la cursurile de zi ău promovat 547. 
Pentru cei de la seral situația este mai descu- 
rajantâ : djntr-un număr de 396 prezenți • a.i « 
promovat doar 1C0, deci, un pic mai mult de 
2j la sută.

Mai relevantă este situația din fiecare liceu 
pentru că, orice contraargument mi s-ar putea 
expune, am predința că intre seriozita'tea mun
cii la okisă și performanțele elevilor este o le
gătură de la cauzai la efect. Chiar după contes
tațiile unor , elevi, care au obținut la bac tu 
două-trei sutimi sub media limită, șase, situa
ția nu se va modifica d<jcit Insesizabil, iată cum 
s-a sfîrșit bacalaureatul în Valea Jiului : Liceul 
industrial nr. 1 Lupeni — s-au prezentat 78 
candidați de la cuj-surile de zi și 30 seraliștl, 
fiind promovați 53 și, respectiv, 6 seraliștl ; 911- 
cedl industria] nr. 2 Lupeni — din 78 (zi) si 27 
(seral) au promovat 34, respectiv 10 ; Liceul in
dustrial Petrila din 65 candidați de la cursuri 
de zi și 51) seraliști au promovat 51 și, respea- 
tiv, J8 ; Liceul industrial Vulcan — s-au pre

zentat 80 candidați de la cursuri de zi și 50 -
raliști, fiind declarați admiși 66 (zi) și 14 (se
ral) ; Liceul economio — 86 candidați de la zi 
și 56 seral, fiind admiși 73, respectiv, 18 ; Liceul 
de informatică — au fost prezenți 162 candidați 
de la zi și 12 seraliști, fiind admiși 151 și, res
pectiv 3 ; Liceul industrial Petroșani — s-au pre- 

’zentat la bacalaureat 136 candidați de la zi și 
121 seraliști. Au fost admiși 99 de la zi și 31 
de la seral. Doar Liceul de informatică, Liceul 
economic, chiar și cei din Petrila, distanțează 
de celelalte prin ‘procentaje mai ridicate la can
didați provenind de la cursurile de zi. Pentru 
seraliști lucrurile sînt mai complicate, în func
ție de (dez)intcresul elevilor de la această formă.

In ansamblu, numărul celor admiși la baca
laureatul 'din acest an este bun deoarece este 
știut de către orice ființă rațională, că trecerea 
fftachetei uppi ptobe este o consecință a pre
gătirii, a antrenamentului personal al concuren- 
ților. Școala oferă, transmite o seamă de eu- 
noștințe dar și metode de studiu. A culpabiliza 
doar școala de insuccesele elevilor este un punr t 
de vedere care omite răspunderile familiei în 
educația copiilor. Cum îi crești, așa îi al. Poate 
că ar fi timpul ca școlile să se mai gîndească 

r la obligația purtării de către elevi a număru
lui matricol. A cărui semnificație este mal 
complexă păntru disciplina specifică învățămîn- 
tului. Judecind după cum s-a încheiat bacul ’n 
acest an, se poate anticipa că tinerii, oricît sînt 
de dezorientați de fenomenele economice și so
ciale din această tulburată etapă de tranziție au 
dovedit maturitate și luciditate în gîndire, ceea 
ce parcă aduce o lumină de speranță în agita
tul sfîrșit de secol și mileniu.

Tiberiu SPATARU

Ala 1* 8

I Veșnic ‘Vinarul Tudor Arghezi
I Astăzi, 14 iulie, se împlinesc 25 de ani de la trecerea în ne

ființa a lui Tudor Arghezi. Poemele, „Psalmii", „Cuvinte potri-

Ivite", „1907“, „Cîntare omului* ca și tăiosul pamflet „Baroane* 
satirele din „Bilete de papagal* ne revin tuturor în minte. Tudor

I Arghezi, atît de controversat in epoca interbelică, re ius vremel
nic la tăcere publicistică, de cenzura stalinistă, patriarh recunos- 

Icut al „Mărțișorului* își ocupă de-abia de prin anii șaizeci locul 
ce i se cuvenea în literatura română și universală. La 25 de ani

■ de la ridicata sș-în lumea celor drepți. a cuvintulut potrivit, să 
reamintim un fragment rjin scrierea sa Grzie, „Cu .bastonuț priri

I București*, adevărată profesiune de credință: „...la’ optzeci de 
ani trecuți, trăiesc încă nelenevit... Cu toate că poteca străbătută

Is-a tot îngustat cu timpul și scaieții ei, mai lungi și mai încî> 
citi, s-au îndesit, ...caut să par că nici nu i-aș simți. Cum am

I căutat ani în șir. Am dat multe foi deoparte dar nu m-a lăsat 
slaba inimă să le lepăd pe toate".

I. ȘTEFAN
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știrea,
CRIMĂ ORIBILĂ

Din capitala județului nostru, 
Deva, aflăm despre săvîrșirea 
unei crime oribile, săvîrșită de 
Enășescu jyiihai Cosmin, aflat 
deja în arestul Poliției, prins 
după săptămîni cumplite de ^hăi
tuire.

Tînărul devean, de 22 de ani, 
este presupusul criminal cețre a 
acostat, a răpit, a violat și a 
ucis o fetiță de 9 ani, aflată la 
joacă, în fața unui bloc. Cerîn- 
du-i-se să indice locul unde a 
ascuns victima, acesta a arătat 
anchetatorilor un loc unde din 
copila ucisă nu s-a putut găsi și 
recupera decit un smoc de păr 
și citeva oase. O situație enigma
tică, privind dezmembrarea și 
dispariția corpului nevinovatei 
ființe, asupra căreia expertiza 
va trebui să-și spună cuvîntul. 
(I. Drăgan)

GOGOȘI ?
I.a capătul de linie al autobu- 

zelor .Societății Comerciale Trans
port Local Valea Jiului, situat 
în Piața Victoriei sînt citeva 
chioșcuri ale unor întreprinză
tori particulari. Printre ele, unul 
poartă firma „Gogoșerie*. In
tr-adevăr, proprietarul se ține 
de „gogoși*1 pentru că oferta sa 
se rezumă doar la țigări, băuturi 
răcoritoare și alcoolice. (P.N.)

VACANȚĂ
E vară, e vacanță. Pentru co

piii care nu pleacă la tară sau 
în tabere, deci care nu părăsesc 
orașul, Clubul elevilor din Vul

can își. ține deschise porțile zil
nic între orele 9—13. A'gi sînt 
deja înscriși 1054 de copii care 
au optat după preferințe și ap
titudini, pentru unul din cele 
13 cercuri existente. Amintim cî- 
teva : cercul de arte plastice,
cel de automatizări electronice, 
de enigmistică, cercul de infor
matică. Copiii se mai pot delecta 
practicînd tenisul de masă, ju- 
cînd fotbal, audiind muzică de 
toate genurile, „jucîndu-se“ pe 
calculator, ș.a. Toate activitățile 
sînt gratuite 1 (P.N.)

EXOTICE
După o perioadă de aproxima

tiv 3 luni, expoziția de pești e- 
xotici „Scalarul" din Vulcan 
și-a redeschis porțile. Perioada 
cît a fost închisă a fost folosita 
pentru reamenajare. Și într-ade- 
văr nu a fost un timp pierdut. 
Ambianța interioară este deose- 
bită. Pe lingă peștii minunat 
colorați pot fi admirate și cîte- 
va specii de papagali, cu pena
jul lor multicolor. Părinți, puteți 
face o bucurie copiilor dv., dts- 
cîndu-i să vadă expoziția „Sca
larul". (P.N.)

PESCUIT
S-a redeschis sezonul de pes

cuit de mai multe zile dar nu șl 
pentru comerțul (încă) de stat, 
unde articolele atît de căutate de 
cei amatori sînt sublime dar... 
lips se aproape cu desăvtrșire. 
Cred că nu din lipsă de motori
nă și poate nici din cauza bloca
jului financiar. Cine știe, poate 
din lipsă de pasiune ? (I.M.)

I
114 iulie este Ziua națională a 

Franței. Ea nu este amintirea 
I „căderii Bastiliei* cum s-ar pu

tea crede, petrecută în 14 iulie 
1789, el amintește de 14 iulie

1 1790, cînd, glasuiește Istoria, la 
Paris, a fost semnat actul recon

ASTĂZI, ZIUA NAȚIONALA A FRANȚEI
cilierii naționale și și-a început 
activitatea „convenția". Din pă
cate, „reconcilierea" a fost numai 
teoretică, tot istoria amintind de 
sîngeroasele represiuni din pri
mele zile ale tinerei republici

CE SA FIE, CE SA FIE
0 PAGINĂ ZGLOBIE, DESPRE MUNCA Primărie j

Du la Primărie a plouat, tunat și fulgerat, decenii de-a rin- 
dul, cu tot soiul de hotatiri, duhnind de grija pentru olii și bu
năstarea lui materială și spirituală. Omul muncii n-avea nici o 
grijă. Partidul era cir ochii pe el, i| păzea de ispite ți de pașii gre
șiți. Munca voluntară, reglementată prin lege, ținea loc de voință 
proprie, iar operele alese ale genialului dictator se voiau substitui 
de gmdirc al celor care Ci au prea prinși in jug că să mai aibă 
timp de ața ceva...

„Noul val* al primarilor „democrați" a venit precedat de 
„frontul cald", doldora dc promisiuni. Ce s-a ales de ele? Apă 
de ploaie.......Cc e val, ca valul trece". Cei care s-au înhămat la
munca asta ori n-au fost conștienți de haosul care a pus stăpinir<* 
peste tot și peste toate, ori au fost puțin nebuni. Or, și una și 
alta.

Vor veni alți primari <,ă se opintească în ham cu forțe noi, 
dar căruța cu roți pătrate nu se va lăsa ușor urnită din Ioc! Și 
noii primari vor da vina pe cei dinaintea lor, care au făcut și 
"• ce-au putut,.. Amănunte in pagina a Il-a.

M.uA

II Cine, de la Primărie, mai dă și prin colonie?
Străzi uitate..* în pustie...

E ...și „apă de... colonie“

Bl Ziceți-mi și mie : tot crîșmă să fie ?

H Dărănești, departe ești!

E Cine~ajunge la răscruce, s-ar tot duce...

M.uA
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de la
piața, piua> 7

MULTA EȘTI!>

Ai putea crede, mergînd
troșam,
de desfacere 
Incepind cu 
și terminind 
tar nr. 1 din

Dar să le
rul grăbit, ne permitem să adresăm invi
tația surpriză : „hai să te fac o boabă11 ! Că 
tot se află în plin oraș două centre 
rătoare** de vinzare a semințelor, 
vorba despre pasarela spre gară și 
matograful „Victoria11. Dacă primul 
tru, privatizat ce-i drept, se află ceva mai 
departe, celălalt e chiar sub nasul primă
riei. Iar efectul prezenței lui in zonă poate 
fi descris de personalul amintitei insti
tuții de cultură.

In piața agroalimentară centrală nu in
tram că ca tot se extinde pină sus in 
centru sțifocind pur și simplu cetățeanul, 
nu doar prin prețurile absurde, ci și prin 
imaginea de bazar pe care ți-o dă. Deh, 
ei, producătorii, sînt străini și n-au 
un interes ca să păstrăm orașul 
Dar noi 7

Mer -m mai departe. Altă pi iță : 
plexul meșteșugăresc1* al SOCOM 
șani. Piață ad-hoc, cu toate efectele 
goarc. I a fel ca și piața de la Dacia, unde 
de cîțiva ani se vorbește despre o amena
jare a acestui spațiu comercial. Și pentru 

finaliza vă adresăm invitația să vizitați 
și expoziția de pictură cti vînzare de lin
gă magazinul nr. 1 Aeroport. Te poți alege 
cu o sămință, o țigară, o gumă de mes
tecat sau orice altceva, dar și cu o prive
liște de coșmar selenar. A? ta da piață 1

prin orașul Pe- 
o imensă piață 
agroalimentare. 
Piața Victoriei

că el, orașul, este 
a produselor 
pasarela din 
cu zona magazinului alimen- 
Aeroport.
luăm pe rînd. Pentru călăto-

„zbu-
Este 

cine- 
ccn-

nici 
curat.

„Com- 
Petro- 
de ri-

Slătinioară, Slătinioară
Sr pare ră nu 

prejos decit ai lui 
adus — zice presa internațională — dey 
țeuri toxic in țară, noi facem tot ce i 
I i ibil să trar formăm piciul „Slătinioa- 
ra“ în gunoierul Văii Jiului. I’e aici, pe 
malul Slătinioarei, unde se găsesc vreo 
două ci me, primarele nostru n-a prea 
trecut. Pirîul este colmatat, a ajuns o 
cloacă Mirosuri pi tilențiale. Resturi de 
tot felul. O v de care ar putea fi o biju- 
t rie tui'i -tică, a devenit o vale a plin 
gerii. între sediul ACR, Liceul de mate
matică și chiar mai ;,us pe vale, pirîul a- 
rată ca o canalizare de ape reziduale (e- 
vităm cuvinte mai grele). Dom’ primare, 
hai, bre, și pe Slatinioara, o dată I

CINE
MAI

Ce-o mai fi prin „Șerpărie64 ?
A merge în capătul de jos al Petroșaniului 

înseamnă, inevitabil, a ajunge și în cea mai 
uitată zonă, denumită simbolic „șerpărie11. Nu 
știm de unde vine această denumire ce te duce 
cu gîndul la insemnele sălbăticiei și neprezen- 
ței omului, dar putem spune că o oarecare parte 
din tradiția locului s-a păstrat și se păstrează 
și astăzi. Nu pentru că aici nu ar locui oameni, 
ci dimpotrivă. Civilizația socialistă a ajuns și 
aici într-o formă originală, iar acum civilizația 
democratică se menține tot în formele sale ori
ginale.

Cu alte cuvinte fiecare face ce vrea și ni
meni nu face nimic de natură a schimba ceva 
din imaginea deplorabilă pe care ți-o produce 
această zonă a celui mai populat cartier al ora
șului reședință de municipiu, celebrul „Aero
port11.

Dacă cineva, dintre cei care au menirea și po
sibilitatea de a face ceva pentru acest cartier, 
l-ar vizita mai des, probabil că efectul mîini'or 
de gospodar s-ar resimți și pe aici, pe unde se 
pare că de ani de zile nu s-a mai dat cu o 
mătură, pe unde de ani de zile nu s-a mai de-

colmatat un canal, pe unde de ani de zile ten
cuiala blocurilor cade, din cauza infiltrațiilor 
de apă, pe unde lumea suferă mai mult decit 
pare sau se plînge cineva. Insă cel mai mult ar 
trebui să se plingă generația cea mai tinără a 
cartierului — copiii. Aeroportul nu duce lipsă 
de spații verzi și locuri virane. Cu alte cuvinte, 
în această zonă ar putea fi amenajate mai mul
te locuri de joacă pentru copii, unde aceștia să 
aibă tot ce le trebuie pentru a-și petrece zilele 
de vară în siguranță. Cîteva caricaturi de ast
fel de amenajări se mai văd și acum, dar ele 
nu fac altceva, decît să amplifice și mai mult 
lipsa de acțiune a gospodarilor orașului.

Deci, citind plăcuțele indicatoare ale străzilor 
poți crede că te gfli într-o stațiune, Imaginea 
este o deplină iluzie. Mai bine ai putea crede 
că te afli într-o aripă a unui muzeu al negli
jenței. Străzi murdare, gropi la tot pasul, afișe 
uitate de vreme și de curățenie, gunoaie nemiș
cate cu lunile, că, vorba aia, tot mergi pe Avia-' 
torilor, Unirii, Saturn, Venus .și altele și nici
decum pe lună ori pe vreo altă planetă necăl
cată de pasul gospodarului. ’

Cine-a pus 
cîrciuma-n bloc, 
ăla a avut noroc\

Pagină realizată la cererea cititorilor 
îngrijorați de actuala față a orașului și de 
teaptă. Echipa operativă :

Mircea BUJORESCU 
________- Ghcorghe CHIRVASĂ 
_________ Horațiu ALEXANDRESCU

Paul N1CULESCU

dezamăgiți și 
ceea ce ne aș-

Sau, după cum spun locatarii, 
a avut un dram de noroc și un 
car de relații la primărie. Nu 
ne referim desigur la spațiile 
comerciale prevăzute prin pro
iect la parterul unor blocuri, ci 
ne referim, desigur, la 
mile situate în spații ce 
trebuit să fie destinate 
țelor pentru oameni. Sînt 
în Aeroport și imaginaea lor te 
trimite cu gîndul la mintea ce
lor ce au repartizat aceste spații 
pentru astfel de destinații. Găci 
dacă patronii au avut noroc sau 
relații, locatarii sînt de-a drep
tul exasperați de consecințele 
nevinovatului privilegiu de a fi 

vecini cu astfel de „bombe**. Căci 
acolo unde mina patronului e 
de gospodar locatarii 
se plînge. Dar unde 

este pîrît patron, zău că e de 
plîns!

circi u- 
ar fi 
locuin- 
destule

n-au a 
patronul

nostru

vi m să răminem mai 
Dolphi Drimer. Aia au

Concursul

SZAI3O

COLONIE?
colonie”apă de...

DA 51
Străzi uitate... 

în pustie...
F

...de toți și dc toate. Am intrat 
în „colonie1*, cunoscutul cartier al 
Petroșaniului, pe la nord. Stră
batem strada George En -cu. La 

' „frizeria 33“, sau in cele două 
magazine alim-nlare unde intrăm, 
întrebam dacă i a călcat cumva 

i piciorul primarului pe-aici, să 
| cunoască necazurile oamenilor. 
| Oamenii dau din umori. Străzi 

uitate de „oamenii mari" ai zilei. 
' deși, economic, zona este deosc- 
I bit de importantă. Gara, depozî- 
Cjele, fabrica de piine, societăți 
r comerciale precum „Star-Trans" 

^fostul SUCT), mina Dilja șl chiar 
IRAGCL-ul. In „colonie1* locuiesc 
|namenl pe care nimeni nu i-a în- 
(trebat ce probleme au. „Rețeaua1* 
■Comercială este rudimentară ca 
ți»prestările de servicii, fapt pen- 

i tru care credem că trebuie scr's 
ț „prestări deservlcn". E mai co- 

; rect, mai aproape de realitate. ,

D

cn- 
nj 
O 1 • i

| , .cj

PRIMĂRIE,

R NESTI 
departe ești!

pline, vreo 30 de „ghiulele11. Este 
ora prînzului. Plinea va veni 
după-amiază. D-na A.D., lucrător 
comercial, întrebată de noi dacă 
a trecut pe-aici cineva de la Pri
măria noastră, eventual domnul 
primar, pentru a încerca măcar să 
pună ordine, ne răspunde tot 
cu o întrebare : „Care primar ?“. 
Elocvent. Răspunsuri negative 
ne-au dat, la întrebarea noastră 
și cei ce se găseau la aprozar. 
Nimeni nu s-a interesat după a- 
legcri de cartierul Dărănești. Și 
aici locuiesc oameni. Unii sînt 
mai gospodari, alții mai puțin. 
Judecind după cum arată casele. 
Acum e vară și traiul pare mai 
ușor. Se pot căra cele necesare, 
cu „papornița11 din Petroșani sau 
Petrila. La iarnă însă... E, dar 
iarna e „prietena11 primăriei I Ză
pada acoperă gunoaiele, malurile 
Jiului devin curate...

Zice o vorbă că dacă vrei să 
cunoști gospodarul, să iei luare 
aminte cum arată poarta casei 
sale. Nimic mai adevărat ca a- 
cest dicton izvorît din înțelep
ciunea populară. Și cum cartierul 
Dărănești este poarta dispre Nord 
a Petroșaniului, hai să luăm a- 
minte cum arată. Străbatem așa
dar strada Dărănești. Case — să 
tot fie vreo sută așezate pe ve
chiul drum. Noroc că podul le 
ascunde privirilor.

Pe malul Jiului, sub amintitul 
pod'rutier, ca și sub cel dc cale 
ferată, poți găsi de toate. îndeo
sebi „ruginituri11. Nu lipsesc res
turi menajere și industriale. In
trăm așa, într-o doară, în maga
zinele (cu aspect sătesc, nici 
măcar comunal), avînd profil a- 
limcntar. Pe raftul raionului de

ZIC E11 - M I

Îndemnul.
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cutoarea
Jiului, la 5—10 m 
cîteva mormane cu pămînt. 
la construcția restaurantului 
zice I.ucreția B. Fostul aprozar o 
să fie acum restaurant. (Actua
lul aprozar e de fapt, o baracă). 
Trai, ncncacă I Restaurantul (nu 
se precizează numărul de stele) 
este situat pe strada Dărăne.ști 
nr. 16. Patronul posedă un ele
gant autoturism cu nr. 4 I1D 1671. 
Așadar, pătrunde Europa și 
Dărăne.ști. Cu autorizații în 
gulă, emise dc administrația 
cală.

Asla-i la moda. La Dărănești, 
sub pod se simțea o nevoie a- 
cută de o... ați ghicit 1 CRlȘMA, 
dom'le, să-și înghită omu’ amj- 
ru1 I Doamna Lucrcția B. comcn- 

alc- 
mai 

Pînă 
patru

Va avea timp în ajunul lor, 
prin 1996. E ocupat acum. Dc-ar 
veni să vadă și dumnealui ce se 
întîmplă 
nești...**.
plă
pe

Pe malul 
de aprozar 

„De

tează : „Dc cind au trecut 
gerile, domnul primar nu 
arc timp să vină pe-aici. 
la alegerile noi, mai sînt 
ani.

produs cosmetic. Efectul 
nu i se trage însă de la 

moment nu ai senzația de 
de cele cîteva mii de

îndeobște
<îu este acela

„colonia11 
prospețime, 
suflete care trăiesc în acest cartier uitat, parcă, și de Dumnezeu, 
și de Măria Sa Domnul Primar. Și aceasta pentru ca mirosurile 
emanate dc la gunoaiele aruncate pe malul Jiului dc Est — rîul 
care desparte „Colonia11 noastră săr ică de și mai săracele Dîlja 
Mică și Dilja Marc — îți „muta11 nasul din loc. Întrebăm cu toată 
seriozitatea locatarii blocurilor de garsoniere din zona supranu
mită „Tîrgul de porci11, dacă cineva „Mai Mare11 de la Primărie a 
călcat pe aici. Răspunsul este invariabil, negativ, pentru perioada 
care a trecut după alegeri, înainte de alegeri, clic, era altceva, 
era nevoie de voturi. Doamne, și mai cită „apă de colonie11 li s-a 
promis oamenilor 1

In zonă locuiesc miilți mineri de la mina Dilja, cu familiile 
lor, unele destul de numeroase. Arc cineva grijă de ei 7 Să 
vedem. Centrala termică de la Dacia ar trebui șl ca revizuită. 
Stocul de cărbune ar putea fi tocmit de acuma, cînd nu este în
ghețat. Realitatea însă... „apă de colonie11. Rece. De aia caldă nu 
s-a nnl auzit de multă vreme. Cum Jiul nu pare a fi nici Sena, 
nici Ixjara, el curge murdar — un nou sortiment de „apă de co
lonia1* — și d(ice cu el „promisiuni** electorale.

„apa de colonie*1 este un 
de împrospătare. Numele 

dc Petroșani, unde nici un r. 
în pofida eforturilor depuse

7” - 
loc**

aici la noi, în Dără- 
„Adică, ce se întîm- 

insistăm noi. „Să vadă 
— își continuă interlo-

la 
rc- 
lo-

* e 
. 4

Cine-a junge la „răscruce66, 
s-ar tot duce.,.

caIeșim pe șoseaua națională. „Europeana1* 66 — de ! Peticit 
lumea, asfaltul provoacă „reflecțiile de mamă și tată** ale șoferi
lor. Bifurcația șoselei cu drumul spre Petrila. Cîteva panouri me
talice zdravene, ruginesc. Dc ce nu sînt închiriate unor firme 
carc-și pot face astfel reclamă 7 Unul, mic șl stînd într-o rină ne 
informează efi avem în Petroșani un muzeu al mineritului. Pe 
cînd și un muzeu al fiarelor Inutile plantate In tot locul 7 Expo
nate ar fi destule. k.
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Astăzi, echipele divizionare 
încep pregătirile

• Jiul Petroșani in fața celor patru puncte cardinale • 
E—V—N—S. Și, totuși, ar mai fi și al cincilea : P = promovarea 
in națională.

• Minerul Lupeni, A.S. Paroșeni, Minerul Uricani, din nou 
față-n față. Da. Dar acum, in divizia D, pentru... supraviețuire. 
Și pe urmă... vom vedea.

• După vizita medicală, urmează intrarea în teren și în 
„tratative" a conducerilor tehnice cu alți posibili jucători dispuși 
și „acreditați" să completeze loturile.

• Puține amănunte ne-au parvenit de la „cele patru". Poate 
în cursul acestei săptămîni se vor mai dezlega „limbile".

• Jiul, după o perioadă de acomodare acasă, va „urca" la 
Căciulata, pentru încărcarea bateriilor. Durata cantonamentului 
este de zece zile.

• Celelalte trei se pare că vor îmbrățișa cabanele Straja, Că- 
prișoara sau Valea de Pești.

• Tuturor succes in noul campionat, care se vrea și se va 
dovedi a fi predispus să taie in carne vie. De tăiat, are cine. Piața 
fotbalului a avut întotdeauna și cumpărători și... vînzători.

POPICE
GHEORGIIE SILlt ESTRU (Jiul Petrila) la Minerul Vulcan
Primul transfer de senzație al 

anului, in Valea Jiului, s-a făcut 
pe „pista" popicelor. Noua cam
pioană națională la popice, Mi
nerul Vulcan, a „achiziționat" un 
mare sportiv, în persoana lui 
Gheorghe Silivestru. ce] adus cu 
mulți ani în urmă cu greu de 
Jiul Petrila, fund aici și antrenor 
și jucător, devenind actualmente 
formația cu cel mai valoros lot 
din țară, pregătind incă un titlu 
de campioană.

întregul lot antrenat de Vale- 
nu Pișcoi se află în aceste zile 
în plină pregătire la Neptun, 
cantonamentul încheindu-se în 
data de 23 iulie.

Așa după cum se Știe, Mine-"

MARILS GHEȚEA la Jiul Petrila
Virful juniorilor vulcăneni, și 

ei campioni ai României, a „tre
cut" îj seniori. Noua sa echipă 
este acum Jiul Petrila, cea ca
re, întinerind lotul, speră sâ se 
înscrie pe „culoarul" favorabil 
marilor performanțe. Ambiția ti- 
nărului popicar coincide cu am-
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S-a definitivat campionatul diviziei C — 
faza județeană

Simbată, la Deva, in prezența 
delegaților echipelor participan
te in noul campionat județean, 
Asociația de fotbal județeană, 
Departamentul sporturilor și 
Comisiile pe probleme organiza
torice și de conducere, au dez
bătut, definitivat și aprobat noua 
formulă a diviziei G — faza ju
dețeană — completind totodată 
și Biroul județean de fotbal. Ca 
membru cu drepturi depline a 
fost ales, din Valea Jiului, dl, 
Ștefan Mariș, președintele cole
giului municipal de arbitri.

Viitorul campionat va debuta 
Ia data de 16 august 1992 — o- 
dată cu celelalte eșaloane ale 
fotbalului românesc, Divizia Na
țională, divizia A și divizia B.

Ora 11 a fost stabilită ca oră 
oficială de începere a tuturor 
partidelor.

Partidele juniorilor se vor dis
puta în aceeași zi, după termi
narea partidelor seniorilor, res
pectiv ora 13.

Ultima etapă a turului se va 
Încheia în ziua de 22 noiembrie.

Returul va începe în data do 
28 martie 1993.

înscrierile echipelor în noul 
campionat s-au făcut după ur- 
pi&toarele criterii: baza materi- 

rul Vulcan participa in această 
toamnă la Cupa Mondială, re- 
prezentind România in cea mai 
prestigioasă competiție anuală re
zervată sporturilor popicelor.

Această participare, „primă" 
sperăm și nu ultimă, face ca pre
gătirile asidue, ^ntreaga condu
cere a EM Vulcan, secția, sindi
catele să le acorde toată atenția, 
iar sportivii să se angajeze in
tr-o dăruire totală pe pistele de 
concurs, înainte ca el să încea
pă. Acasă se fac mici amenajări 
și reparații la sala de popice pen
tru ca noul campionat, care înce- 
pepe la 3 septembrie 1992, să de
buteze în casă nouă — Casa 
Campionilor.

biția petrilenilor de a reface te
renul pierdut in ultimele cam
pionate. Acest transfer „la 
schimb" ii va permite lui Mă
ritiș Ghcțca să-și etaleze cali
tățile și să intre in circuitul valo
rilor care iată, aici, la noi, cresc 
și confirmă. Curaj, Marius !

ala și sportivă, puterea econo- 
mico-financiară a formațiilor 
precum și în funcție de locul 
ocupat in campionatul recent 
încheiat (campionatul județean).

7 formații dintre participante 
provin din fosta divizie G, unele 
cu mari pretenții la promovare 
în divizia B pierzind trenul chiar 
în ultima etapă a returului.

In nici un alt campionat ju
dețean nu mai există un număr 
atit de mare de foste echipe 
„cursante" în eșalonul trei (div. 
C).

Valea Jiului participă cu 5 
echipe, dintre care două — Mi
nerul Vulcan și Parîngul Petri- 
la - Lonea — cu îndreptățite 
speranțe la cîștigarea seriei.

Minerul Aninoasa își poate de
monstra și ea... obiectivul.

Iată configurația viitoare a noii 
ediții de campionat, 1992—1993,

1. Minerul Vulcan;
2. Parîngul Petrila-Lonea;
3. Minerul Aninoasa;
4. Victoria Gălan;
5. G.F.R. Simeria,
6. Aurul Gertej;
7. Aurul Brad)
8. Minerul Bărbăteni;
9. Mureșul Deva) \

10. Metaloplastlca Orăștie;

RUGBY

Minerul Lupeni a 
„culcat" balonul
Proaspăt promovată în „groa

pa cu lei", Minerul Lupeni a în
ceput pregătirile înaintea tuturor 
formațiilor înscrise în noua for
mulă de desfășurare, cu gindul 
la „obrazul" orașului, al EM Lu
peni, al suporterilor. Din 6 iulie, 
rugbyștii lupenari au „culcat" ba
lonul pentru a cîștiga în forțl, 
viteză și detentă, trecind deci |a 
o pregătire fizică fără menaja
mente Deocamdată noutățile se 
țin „ascunse" pentru ca adversa
rul sâ nu poată afla mare lucru, 
dar cu siguranță că ele nu vor 
lipsi.

Din calendarul competițional 
aflăm că primețe meciuri vor fi 
deosebit de grele, ele punind in 
fața minerilor echipele din prima 
parte a clasamentului, Steaua, 

Dinamo, Farul, Baia Mare, urmind 
ca in retur, la început, să întil- 
nească în ordine pe cele clasate 
în partea a doua. Baza sportivă 
a orașului va suporta și ea rigo
rile „nccesitățilo “ — reparații 
generale, vopsitorie, dotări ves
tiare, in așa fel ca oaspeții și 
gazdele să fie primiți intr-o am
bianță de civilizație și îndemn 
la sportivitate.

Pagină realizată de 
Dorcl NEAMȚU

II Minerul Ghclarl;
12. Retezatul Hațeg;
13. Constructorul Hunedoara;

Echipe participante in campionatul 
diviziei C - ediția ’91-’92

Programul primei etape a tu
rului, 16 august 1992: Minerul
Vulcan — Metaloplastica Orăștic; 
Mureșul Deva — Parîngul Pe
trila - Lonea; Victoria Gălan — 
Favior Orăștic; CER Simeria — 
Aurul Cerlej; Minerul Teliuc — 
Metalul Criscior; Aurul Brad —

Campionatul județean de fotbal
Ținîndu-se cont de numărul marc de echipe rămase în afara 

competiției -- după definitivarea și aprobarea noului sistem com- 
petițional, comisia Județeană de fotbal intenționează să organi
zeze, pe criterii zonale, un nou campionat Județean de fotbal: 
Seria Valea Mureșului și Seria Valea Jiului. Cei interesați (Mine
rul Valea de Brazi, Preparatorul Petrila, Utilajul Petroșani, CFR 
Petroșani și alte echipe) pot face înscrierile la Deva pentru or
ganizarea, participarea ți desfășurarea acestei competiții. De su
bliniat, faptul că (față de cele 16 echipe) competiționarele nu sînt 
obligate de a avea ți echipe de juniori. Alte amănunte, relații, 
ee pot obține de ja Departamentul Județean al sporturilor — Deva,

ÎNCEPUT GRIIILE!
La 20 iulie, tragerea la sorți 

in campionatul ’32-’93 ia fotbal
F.R..F. — Comisia de competiții — va organiza, luni. 20 iulie, 

ora 13,30, la sediul acesteia, tragerea la sorți a desfășurării eta
pelor în campionatul intern de fotbal, la toate eșaloanele divizio
nare : Divizia Națională, Divizia A (masculin și feminin) și Di
vizia B.

După cum se știe, noua formulă cuprinde, la masculin, divi
zia Națională, formată dintr-o serie de 18 participante, divizia A 
alcătuită din două serii a cîte 18 echipe, purtînd amprenta valo
rică și geografică și divizia B, care cuprinde patru serii a cîte 
20 de echipe, împărțite în primul rînd, pe zone geografice.

Fotbalul nostru este reprezentat destul de slab la nivel na
țional, avînd doar în divizia A două echipe, Corvinul Hunedoara 
.și Jiul Petroșani, iar la nivelul diviziei B, trei echipe. Minerul 
Lupeni, A.S. Paroșeni și Minerul Uricani, formații ce fac cinste, 
în primul rînd. Văii Jiului.

în divizia B, la feminin, activează formația Universitatea 
Petroșani. Campionatul începe la data de 1G august la toate eșa
loanele.

VOLEI

„Lovitură necruțătoare1*
Aflăm din surse sigure că an

trenorul echipei de volei Viito
rul IGCL Petroșani, Puiu Săsă- 
ran, nu mai are catedră la Școa
la sportivă Petroșani și, implicit, 
nicj „plinea" necesară existenței 
(aici). Acest „bumerang" este de 
fapt pornit de la Inspectoratul 
școlar județean care a Lovit și 
lovește în numita instituție, în 
primo] rînd financiar. Poate că 
totuși cineva va para această lo
vitură necruțătoare, care scoate 
din circuit un mare antrenor ce 
s-a dedicat și dăruit unei echipe, 
care nici ca nu vrea să mai su
porte fol de fel de lovituri. Și 
dacă echipa, care începe să-și 
găsească încet, încet, cadența, fa
ce apel la același antrenor, și 
noi facem apel )a toate forurile, 
ca Incurile să-și recapete mersul 
normal.

Sponsorizarea voleibalistelor 
de către marile societăți ori fir

ii Favior Orăștic ;
15. Metalul Criscior;
16. Minerul Teliuc.

Retezatul Hațeg; Constructorul 
Hunedoara — Minerul Ghelari; 

Minerul Bărbăteni — Minerul 
Aninoasa.

Programul complet al turului 
campionatului ii vom publica in
tr-un număr viitor. 

me particulare ar înlesni relația 
antrenor-echipă și ar da posibi* 
litatea acestora de a se bate pen
tru un loc sub plafonul, și așa, 
pătruns de ploi, al sălii sporturi
lor dar nu pătruns de... patimi 
al celor mai mari din micuța ga
lerie a echipei.

Toată lumea 
face sport

Ieri, la Petrila, au debutat în
trecerile sportive cuprinse in 
ciclul de manifestări „Zilele pe- 
trilene": Organizatori, consiliul
local al administrației publice și 
Consiliul local al Frontului Sal
vării N iționale. Întrecerile se 
vor finaliza duminică, 19 iulie, 
adică in aceeași zi cu „Memorialul 
folcloric Gicu Popa". Ele vor fi 
găzduite de Clubul sindicatului 
EAI Lonea. Sint prevăzute între
ceri de tenis de masă, șah și alte 
jocuri sportive. (Al. II.)

MIINE, 15 IULIE
Așa cum am mai informat ci

titorii, miine, 15 iulie, la sediul 
UEFA va avea loc tragerea la 
sorți in Cupele Europene la fot
bal.

l'e tabloul participantelor sînt 
înscrise cinci formații românești: 
Dinamo, Steaua, U. Craiova, E- 
lectroputere și Polj Timișoara, 
care vor avea de înfruntat mari 
cluburi cu tradiție din Europa, 
dar și echipe „necunoscute", ce 
bat la porțile surprizelor. Dintre 
toate, doar Steaua și-a anunțat 
schimbarea conducerii tehnice — 
Puiu Iordănescu și Titi Dumitru 
— care l-au înlocuit Pe opt. Pi- 
țurcă ce dezvăluie, se pare, cîteva 
adevăruri care mai smulg niște 
stele din galoanele generalilor. 
La supărare (și nu la ordin) se 
spun lucruri necunoscute nouă, așa 
cum, pînă mîine, sint destule ne
cunoscute în fața reprezentante
lor fotbalului românesc.
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V1NZARI

r
*

„STRAJA" S. A. VULCAN
• • c» -

face cunoscut că licitația pentru vînzarea de Bețive 
din data de 20 iulie 1992, publicată în ziarul din 4 iulie 
1B92,; so-reprograniează pentru data de 24 iulie 1992, în 
aceleași condiții,

f

4

I •/

VÎND avantajos reportofon, rucsac, articole camping, diver
se. Aviatorilor 36/40, după ora 18. (3369).

VlND- mașină de1 înghețată tip laborator și instalați» pentru 
produs sifon. Relații : telefon’ 45373. (3377)

V1ND videct Profex — recorder sigilat, japonez. Relații: str. 
9 Mai, bloc 2 A, ap. 71, sc. VI, Petroșani. (3348).

VlND „Histodil" și „Cimetidin", medicamente pentru trata
rea ulcerului. Vulcan, 70510. (3365).

VlND garsonieră confort I, Petroșani, zonă centrală. Telefon 
50201. (3370).

VlND urgent, preț convenabil, videorecorder nou, Aiwa Ja- 
, bloc 4/2/5. (3372).

I 
I

»(

jjonia, cu 18 capete. Relații : Petroșani, Unirii,

V1ND urgent autoturism Dacia 1100, stare 
nabil. Telefon 456'45, între orele 15—18. (3382)

CUMPĂR jucării vechi, păpuși cu cap 
celuloid, înainte de 1940. Plata și în valută. Informații ; tele
fon 96/121912, după ora 18. (3163).

buna, preț conve-

de porțelan, din

Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locattvă 
Petroșani—Aninoasa

Anunțăm pe cei interesați că în zona Spitalului Nou 
din Petroșani, începe construirea unui bloc de locuințe cu 
2 etaje avînd la parter garaje și boxe.

DIVERSE

SOCIETATEA PET-PET TRAVEE S.R.L. organizează, în pe
rioada 16—19 iulie, excursie la Budapesta (Ungaria).

înscrieri la telefon 43846, sau autobuz Maribo. (3373).

Costul informativ al unui apartament cu
2 camere 2 mii. lei (

ÎN BAZA autorizației nr. 994, eliberată de Prefectura județului 
Hunedoara, în Lupeni, b-dul Păcii, funcționează Asociația familială 
„Liziera". (3362).

CEDEZ apartament cu contract, Petrila, cartier „8 Martie", bl. 
16/1 (parter). Informații intre orele 18—21. (3380)

MEDITEZ matematică pentru admitere facultate. Preț conve
nabil. Telefon 45206. (3381)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

4

camere
camere

2,4 mii. lei
3,1 mii. lei

(Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul 
tehnic dezvoltare ai regiei. (3367)

SCHIMB casă colonie cu curte, grădină, anexe, Petroșani, str. 
Șincai, nr. 5/3 (in apropierea Fabricii de pîine), cu apartament 
două camere, exclus Aeroport. (3375).

SCHIMB 
zonă centrală 
(3374).

apartament patru camere. Aeroport, cu garsonieră, 
sau apartament 2—3 camere. Relații, telefon 42306.

PIERDERI
)^>MVS3â>âSâ::â£âSâ3SIHSHMmMINUriaHNMnMiMiaSHâMM

Societatea comercială 
„GENERAL TRANS“ SA 

Petroșani 
(fosta ITA Petroșani) 
cu sediul în Petroșani, str. Livezeni nr. 12,

Anunță posesorii tuturor tipurilor de autovehicule că
este autorizată să efectueze inspecția tehnică periodică în 
conformitate cu Hotărirea Guvernului nr, 594/1991.

Programarea se face la telefon 42010 — 42041 sau la 
sediul societății.

La prezentare autovehiculul trebuie să corespun
dă din punct de vedere tehnic și estetic reglementărilor 
naționale de siguranță rutieră și protecția mediului, 

larifele practicate sînt unice și au următoarele va
lori :

— pentru motociclete și motorete 625
— pentru autoturisme și remorci cu 2 axe 1125
— pentru microbuze, autoutilitare de 3,5 tone 

și remorci de la 0,75 Ia 3,5 tone
— pentru autocamioane peste 3,5 tone
— pentru semiremorci și remorci peste 3,5 

tone
— pentru autobuze 

pentru autobuze articulate și autospecializatc
4250 Iei

Reamintim că pentru autoturisme termenul de vala
bilitate al inspecției tehnice este de doi ani. (Fact. 728)

1650
2200

2000
3200

lei 
lei

lei 
Ici

lei 
lei

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție

- Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

viorpl strai r
i Corectura :

Emilia ACHIREI și Viorica FIRȚUI.ESCU

! HOROSCOF '
BAG I

(22 ioni* — 22 Iulie)
Dați lovitura la altitudine (I 

vă întoarceți eu brațele tncărca-< 
te... de amintiri.

LED 
(23 Iulie — 22 august)

Durerile cauzate de o muncă 
pentru care nu aveți „chemare** 
vor înceta printr-un șoo (nedu- 
reros).

FEClOAnA ,
(23 ongust — 22 septet&brtaj '

Neînțelegînd lucrurile simple, 
aveți parte de numeroase com
plicații.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Intrați, fără pregătire, direc# 
în miezul unei aventuri, cu ur
mări nu tocmai neplăcute...

SCORPION
(23 octombrie —* 21 ioieasbr!e)

Tn locul știut, un om singur 
așteaptă cuvîntul care să-i dea 
puterea pasului decisiv.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

De mină cu un vis, pe aripi 
de înger, plutiți aproape de 
stele perechi.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie) 

Cel care scrie nu va vorbi. 
deocamdată.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 48 februarie)

Toate scenariile pălesc în fa
ța realității, care depășește orice 
închipuire.

- PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

Sufletul vă este zdruncinat de 
grozăvia unor mărturisiri în 
lupt de seară.

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie)

Calculul banilor iese bine | 
calculul oamenilor iese prost—

TAUR 
aprilie — 20 maî) 
înainte ! Pe margine, 

căptușit cu mărăcini I 
GEMENI 

(2t mai — 21 iunie)
Ușurința cu care spuneți „da** 

alimentează neîncrederea noului 
partener.

i

I

I

(21
Mergeți 

drumul e

CentrulPIERDUT tichet butelie seria A, nr. 3868, eliberat de 
preschimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele
eliberată de E. M. Iscroni. O declar nulă. (3360).

PIERDUT carnet membru pe numele Martin 
de Asociația handicapaților „Libertatea" Petroșani. 
(3363).

PIERDUT contract închiriere pe numele Sztankai Gheorghe, e- 
liberat de RAGCL Petrila. 11 declar nul. (3364).

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 7 374, eliberată 
de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3376).

de (3361)

Szalal Andrei,

eliberatAron,
O declar nulă.

I Programul TV.
DECESE

J 7,00

SOȚIA Huș, copiii și nepoții anunță, cu inima zdrobită de du
rere, dispariția fulgerătoare a iubitului lor soț, tată și bunic 

RAȚIU IOSIF
Inmormintarca va avea loc marți, ora 17. Cortegiul funerar 

pleacă de la domiciliu din Petroșani, str. Gh. Doja, nr. 7, (3368)

FAMILIA Roiban, năși, este alături de finii Hopartu Puiu 
si Aurica în greaua durere pricinuită de pierderea celui ce a fost 

CICIII PETRE
Sincere condoleanțe. (3366)

* FAMILIA Gog Adrian mulțumim tuturor acelora care ne-au 
fost alături, cu ajutor, prezență și flori la marea durere pricinui
tă de decesul scumpei noastre mame, soacre și bunici

IIERDEA SABINA
Dumnezeu s o odihnească! (3379)

comemorare

CU DURERE amintim că se împlinesc 5 ani de la decesul 
scumpului nostru fiu și frate

TAZLAUANU MIHA1ȚA
Destinul nu ți-1 vom uita
Ciudată tainică fu soarta ta.
Dumnezeu să-l ierte. (3328)

C'LAUDIU

10,00
10,20
10,30

10,55

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.
Actualități.
Calendarul zilei. 
Ecran de vacanță. 
Blackstar.
Ferestre deschise spre Fran
ța.
Ora de muzică. 
Interferențe.
Muzica pentru părinți. 
Actualități.
Tradiții.
Avanpremieră TV. 
Televacanța școlară. 
Cursuri de limbi străine. 
Festivalul artelor.
Conviețuiri.
Actualități.
Repere transilvane.
Ferestre deschise spre Fran
ța.
Salut, prieteni I 
Studioul economic.

18.15
19.15
19,45 Desene animate. Cara zbu

rătoare. 
Actualități.
Sport. 
Telecinemateca. 
Ultimul metrou. 
Cultura in lume. 
Actualități.
Meridianele dansului, 
închiderea programului.

20,00
20,35
20,50

23.05
23.35
23.50
0.20

t

Cotidianul de opinii și informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat de 

SOC IIU AȚEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.Af 

înființată conform De
ciziei nr. 208; 12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIIICEA BUJORESCU

Materialele necomandate și nepublicate 
Responsabilitatea morală 

datelor 
exclusi-

nu se restituie.
și juridică aslipra corectitudinii 
cuprinse în articole aparține, în 
vitale, autorilor.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2673
Petroșani, str. Nirolae Rălcescu nr. 2 
Telefoane : 41662 (director-redactor șef))
41663. 42161 (secții).

*

TIl’ARUL : Tipografia Petroșani, st/.
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 41365.


