
rin definiție, un ziar matinalZori noi" est^p
CUM SÎNT DIMINEȚILE VĂII JIULUI?

H Diminețile orașelor Petrila, Anînoasa, Vulcan, 
Lupeni și Uricani, văzute, în zori, de redactorii de 
la „Zori noi“.

ii De la Est la Vest, incursiune în cotidian.
® Diminețile unor oameni triști.
■ La soare te puteai uita, la Uricani — ba!
El Diminețile căutătorilor în containere
E Orice dimineață se confundă cu nelipsitele 

COZI la pîine, la lapte, butelii și altele.
(AMĂNUNTE IN PAGINILE 1—2)

Soarele încă nu-și trimisese 
sulițele razelor peste Petrila. O- 
rașul se pregătea pentru o nouă 
zi și ora șase era doar semna
lul începutului. Forfota obișnui
tă își trecea fazele incipiente cu 
acea deschidere cotidiană pe ca
re viața orașului o marchează zi 
de zi, ca pe un fapt obișnuit, 
dar în același timp, plin de lu
cruri neobișnuite. Căci nici o 
zi nu seamănă cu alta și asta 
este sămînța lipsei de monoto
nia ce caracterizează viața oră
șenilor din cel mai estic centru

Infailibilul
cotidian

lua bună se cunoaște de 
dimineață !“. „Cine sc 
scoală de dimineață, 

departe ajunge". Proverbe pli
ne dc înțelepciune. Verificate. 
Să ne gîndim : Cine s-a sculat 
de dimineață a ajuns departe ? 

Luăm exemplul celor care 
au dat buzna in Turcia încă 
clin ianuarie 1990. Au ajuns 
departe. Acum nc privesc „de 
sus“ și învirt milioanele, cum 
invîrtim noi datoriile. Și asia 
numai pentru că au fost cu 
cinci minute mai „întreprinză
tori" decît noi. Ieri dimineață 
am încercat să surprindem 
Valea Jiului în citeva iposta
ze. Cum arată ca dis-de-dimi- 
neață. Ce fac oamenii ’! Ce 
gîndesc ei ? Cum iși încep 
ziua ? O constatare generală 
■ ste că dimineața oamenii sint 
triști. In condițiile de acum 
dc fapt, oamenii sini 
toată ziua. Dar parcă 
ncața — cinci sc duc la 
ca — sînt cei mai triști, 
dc ce ? Simplu. Se gîndesc ce 
..minune" ii mai așteaptă. Cili 
or să mai fie trimiși in con
cediu fără plată ? Cine va mai 
fi pu „pe liber" și trimis la 
oficiul de șomaj ? Luna aceas
ta li se vor mai plăti salari
ile ? Am văzut și alți oameni 
triști. Triști și înverșunați, aș- 
teptind cu dinții încleștați și 
dind mărunt din buze. Aceștia 
din urmă sînt cei care stau la 
cozi. Cozi dc tot felul: cozi 
de pîine, cozi așteptînd să vină 
carnea (la Lupeni și Uricani). 
cozi la butelii (peste tot), cozi 
la... coadă.

Aceasta este o imagine sin
tetică a Văii 
ța. Pentru a 
mod optimist, 
tul de onoare 
oameni veseli: cei care ieșeau 
din schimbul dc noapte de la 
mina Uricani. Erau veseli. 
Scăpaseră (încă o dată) din 
urgia subpămînfului. Le-am 
împărtășit bucuria de a trăi. 
Chiar dacă pe toți ne luntuie 
aceea.i întrebare: VIAȚA
NOASTRĂ UNDE E ?

Oameni buni ! Capul sus în 
fiecare dimineață ! 
la fiecare început !
Dumnezeu care nc 
Iar dacă ne a uitat 
veni fi care propriul 
Dam nezi'u ț

tri-.li 
dimi- 
mtin- 
(Jare

Jiului diminea- 
tncheia Intr-un 
vă dăm cuvin- 
că am jvăzut și

Capul sus, 
Ea-istă un 
veghează, 

putem de- 
no.<rt rti

l
I 
i

urban al Văii, de la bariera tu-i 
nel și pînă la cap de linie Lo- 
nea.

Mina—ca viațai 
emblematică 1
La prima oră a dimineții doar! 

strada minei este agitată. La ma-f 
gazinul 24, permanenta coadă de 
dimineață la pîine și lapte. Oa

menii, de cele mai multe ori 
aceiași, minați de nevoile zilni
ce au renunțat la somnul de 
dimineață și ieri, adăstind ' cu 
acea liniște o nevoii la ușa ma
gazinului. Sint cîteva zeci sau 
poate o sută. Cine are timp să 
stea să numere. Doar minutele 
sint numărate de cei care se 
grăbesc să ajungă la șut. Lapte
le și plinea sosesc, la fel și per
sonalul magazinului și faptul 
obișnuit al zilei se consumă cu 
aceeași tăcere și obișnuință ce 
pot dura o veșnicie, pînă cind 
probabil ceva sau cineva va

(Continuare in pag. a 2-a)
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Prin comerțul (f)alimentar
In rafturile unității alimentare din orașul Aninoasa, o bo

gată oferta de produse : salata dc sfecla, fidea, tocana de legume 
ambalată in borcane prăfuite și pateu de ficat în cutii ușor bo
țite și parțial prezentind proeminențe în mijlocul |or, semn că 
in interior fierbe ceva fără foc. De asemenea, în încăperea ală
turată, unde oamenii au așteptat in dimineața zilei de 29 iulie 
vreme dc vreo două ceasuri, venirea mașinii cu produse lactate, 
se putea cumpăra un nou sortiment de brinzeturi : telemea „ase
zonata" cu mu?te. Celofanul, menit să apere alimentele dc muște 
era pus numai așa, intr-o doară, pe lingă produs. Semn că g< . 
tionarul lipsea din unitate ? Exact. Omul era probabil plecat 
aducn marfă. In lipsa domniei sale... Cind pisica nu i acasă...

S» l

Compot de aragaze

In ziarul de miins:
Com sînt 

diminețile
Văii Jiului

(Partea a 2-a)

fata un nou produs comerci
alizat, se pare, dc prin unitatea 
dc legume și fructe din Aninoa
sa, unitate aparținind ILF-ului 
sau cum i o mai zice S au adus 
aragaze fabricate d ■ binecunos
cuta fabrica din Satu Marc. Pen
tru export. Micuțe, par fi de vo
iaj. I rcțul, vreo șase mii. fie
care aiagaz este însoțit d ■ pros
pect redactat in limba engleza, 
astfel incit in mod cert, n-a 
Ion dp pp Valea Chi-iiirii sa 
înțeleagă exact modul <|.- folo
sință. Pâine, fraților, dar la a- 
prozar vindem aragaze? l i a- 
cel.oi aprozar vom găsi, potrivit 
aceleiași logici comerciale, tot

coca ce este necesar pentru o 
tocăniță de cafea boabe — tot 
din import — sau friptură din 
pungi de plastic. In rafturile u- 
nițații se mai poate vedea lin 
nou produs, „chisălila do ceapă 
păstrată in siloz". In lădițe a- 
pro imativ iniiivi stru ;iiri si 
picr-r i, care și ar că intri Im- 
inlan a doar la lui-ă. Numii’ că 
nn i zuliar Niiger. in consiliului 
de admini' f ral ie al marilor eu- 
mcreiaiiți d h 'iiinr și Iruri, 
sa adina și s.l m< -r< ■ li cin, a ■

(Coiitmuai c m v . a i a; i

Ieri, la ora 7,10, Ia primăria din 
Uricani n-am avut cu cine sta 
dc vorba. Ba da, cu „ofițerul de 
serviciu", doamna Cecilia Slabii, 
care face ture prin fața sediului, 
așteptind s-o „schimbe" cineva.

In Vulcan, oamenii „gustă" 
somnul de dimineață. E mai dul
ce. E poate și acesta unul din 
motivele pentru care trecătorii 
sînt rari la prima oră. Nici pia
ța, deși marfă este destulă, nu se 
bucură de animația caracteristi
că, iar prccupețele nu te iartă 
cu una cu două. Singurele locuri 
„aglomerate" sint stațiile de au
tobuz și punctele de oprire ale 
„convențiilor", carc-i duc pe oa
meni spre casă. Aceasta a fost 
prima impresie. Apoi am luat 
orașul la pas...

(Continuare in pag. a 3-a)

la Primărie
Prin f ila primăriei mai bîntuia 
și o pisica pricăjită. In rest, li
niște. Programul începe mai tir- 
ziu. Probabil fiindcă la Uricani 
dimineața vine mai tirziu, inlrti- 
cit orașul era luminat ca... Pa
risul.

La soare te puteai uita, dar !a Uricani, ba
l.'i concurență cu soarele, ieri la ora 7. orașul Uricani era 

luminat feeric. Ne-am tot gindit la vremurile cind ni se lua lu
mina și in case, pentru „inti roșiii" țării. Acum stă apiinsă .și ziua 
Sa mai zică cim.va că lampa lui llici e mai puternica decît lampa | 
lui... 1 1 i c s c u...

Nu mica ne a Iost mnaiea cin-l. dis d ?-.limim ița in mijlo
cul orașului Lupeni. in stația do autobuz rl • Jur i Prima ie ;>.• 
(ș amili unui chioșc am citit: „Viutl ni '. iare pentru imp v’u-tat". 
hiili.il prețul firesc stabilit la dm l i, dar, cu economia asta de 
piața, i crescut |a trei )--i. land eoni ,n i c.î ziarul-.’ sint buni Ic 
impa.1 Ir lat (d,,r numai după ca - ini citit- ) ne am h-dh-t ochii ?i 
' f’ cr l"U < a aia c azul Era voi ba de spre |>ul.'li_..ț.a .. Timpul le

1 -’i'ilui” (,., ar independent Ion I it in anul — director
1 puita in „< liapcau" inscripția : „ Anul I. nr. 1,

n1 |-l* I- F' ii'ii-c Iti'HI", Și, uite-a a. niști zi.ila, d- nnpuchct ii 
11 1 11 11 s, n-' sli a- dimineața și im agi no.a pe caro o av< am 
i-’ l’ie iiinn i,i-..i iii ri <| ziar iii Na. poftim I

hiili.il
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CUM SINT DIMINEȚILE 
VĂII JIULUI?

scurtissimei

(l'rmnre din pagina I) lUrmur dio poc l»

pentru viitor ți ceva fier beton, 
cuie .melci-ori „Palolo" ți gu- 
guștiuci. Detergent nu, că ăsta 
se vinde la magazinul alimen
tara. Nici cartofi sau roții, sau 
varză. Aceste produse se vor li
vra pe piață numai prin maga
zinele de metalo-cliimice ți arti
cole electrice. In acest caz, pe 
cartofi se va scrie ..F’hilips” iar 
pe roții ,,Son>". Doamne, s >ni 
sint unii !

Pe apa simbetei

Multe si gr- \- sint „mo ’.eniri- 
Jr ar;u Li primarii -le pe vre
mi-a lm „Zga-B rc j“ — împărat. 
Iată una : a av-it cin -va idi-ea 
n tru nică d ■ a L ga mul tre
cut excavatorul pi nț m ilmlma- 
t .rea piriului Anino.i i B mi pe 
pn.i imbei i. Albia a fost astfel 
a im, < și s-n i.rovrrut ruperea... 
or im lui. l’irud. tot co'matat 
e t . (.«as -ti m el lot ce vrei și 
c nu vrei, de la gunoaie la oaie 
sparTe, fiare și ri .ari organice.

Ci'i i.ani <O"ta acum să se re
pare stricaCiUn a La p ețili. e 
actuale, peste un milion. Și mai 
trebui- și vreo patrii tone de mo
tor.ntî să se poată, in sfir.it. le- 
colmata pinul așa cum trebuie 
Primăria din Anino Va nu dis 
pune insa .le bani l’iefa-im.i a 
uitat de ae -1 oraș. Este. Me di 
part . cel mai vi'.rimt oraș din 
}ud. ț. eib asp ciul ! milor. .Actu
alul primar. un om caic- vria sa 
facil tre ibn. Ș.-f'd s . torn ui Ani- 
nOd'-a al LACUL 1 ’< troșani, de 
as m> n- i. Min.i Xnin >n-a li spr i 
j.na -i ea cum pa a Dar < u 
luiuii.-- n<> h- ci pot face o.une 
i. u ' Și cm-1 te gin le -li i :i in 
i„'JI, losta l un'lilctre a prima: u i 
i> ie.uinat ia fondul statului 3 '> 
I-- . >,ine 1- i. fura sj-i folosi usc i. 
In I nu-i cap... Alt' moșteniri. 
Blocuri neizolate in faț r ploilor, 
(rum o hiroizolațu loslu cina 
2 ;0 de mii de ici 1 r peni u m’.- 
[ uați. să informam ?i in Ani
ni. i a unii plătesc 2’1 de l-d chi
ne i o singură țigla cosi i !0 de 
lei .idica, folosrn i banii dur chi
na ixntru doi mi di'i <1.- o | er- 
soana. se poate izolr -u iuda — 
un m. tru pali t de a "■,(■,■).. u 
Intre timp, in c-'e (i-ma relativ 
n u Ll.wi.ui din Aninoasa (au o 
vechime <le 3—1 ani) apa pât' un- 
de pini ia itajul I. In colonia 
mmcr< asi a, i- ta II imobile . are 
n-.iu nui fost n-paiate de I an'. 
!’■ nt: u c i care mai locuiesc in 
ide, f isele reprezintă un p ri ol, 
F<-leu ia sfjn'ul su ca la pe \ pun 
lim. Hani sa le reț a i ;« um gos
podarii ora lîlli, .oi I

Tot despre bani

Anino.is i, in pofida lipso) a.-ute 
de bani, este un o, aș curat, Ou 
menii fac tot ce pot. Se mătură 
zilnic strada prin pală. Contai- 
n rob- cu gunoi — d. i conta.nici a 
este un utilaj casat de poate d >i 
ani — int ritmic golite. A losl 
amenajata o haldă penii n rezi
duurile menajere. Un tractor, a- 
flat in dotări a l’A-GCL, vi ciu „dc 
c,nd lumea11, st i pe butuci p ntiu 
că nu se găsește un rulment. Nici 
bani nu sint ca să poată fi cum
părat unul nou. Pentru repara 
țiile școlilor din Aninoasa i ls 
croni nu s-a alocat nici nn ban. 
Cum vor putea incepe cursul ile 7 
Pină la 15 sep* mbrie mai sint 
45 de zile. Măcar acoperișul s< o- 
«i din Iscroni îta!•»țtile- sa
ri* are, să se poata repara. I’< ri
tm zugrăvit, școala din Anino,ea 
a primit 300 kg dc huma și 4 
kg d<- iraert. Penibil. Se așteaptă 
totul de la pi ,mar și de In 
RAGCL. Cu ce sa faca onininii 
L a bă 7 

împrăștia din oameni pentru 
totdeauna frica de lipsii de marfă. 
De regulă, in ultimul timp, lap
tele și piinea nu prea sint in 
cantități suficiente și nu-i de 
mirare in fața nevoii de a duce 
copiilor aceste mult cantate pro
duse.

La mină, lume multă. Unii 
pleacă, alții vin. „Șutul" de la 
min’i are regulile lui ți lumea 
se supune. Nevoia existenței are 
doar regulile ei ți cale de întors 
nu, Jste indiferent de ora mati
nală la care incepe sau se sfîr- 
șește un șut.

I’izz.crie fără pi/za

Intrăm, fură țintă, dar cu 
scop, la celebra Piz/erie, unică 
in l’elrila, vrind să vedem ce 
este înăuntru la acea ora mati
nală. poate și pentru faptul că 
din toata rețeaua de Io< Mari sau 
privatizați este printre puținele 
desrhise. Mare, mare aglomera
ție, chiar dacă ceasul arată ora 
șapte ți ceva. Se servește cafea 
ți alte „sucuri" mai mult sau 
mai puțin dense in calități nu
tritive. Nu le-am măsurat. Nu 
le știm. Sintem insă curioși sa 
vedem daca se poate minca ceva. 
Aș . Doar cafea și altele. Și
fiică si vrem, sculați, de cu
noapte ne gindim cu năduf. Ce 
buna ar fi fost o pizz.a caldă, așa 
pe nerăs iritul soarelui...

Ieșim și tăecrca ne cuprinde 
de jur împrejur, pe rula progra
mată in c tr» fluxul uman incepe 
s i si închege.

Și lotuși...

O .u ■ rcdeU ori nu, dar dacă 
nu va rugam sa va convingeți 

pv propriii ochi. Iar tn zona ci 
mitirului orașului, semn ea pri
măriei are gri|a sa respecte pînă 
ți morlii orașului, o echipa de 
vreo i ini-i-' .i-e oameni lucrează 
de zor la am n.ipirea j udului 
cimitirului, in zona slabei de 
autobuz. Erumo- și sunător, dar 
mai ah-s util p ntru oraș, pen
tru vii și morți, căci I’i-trila, o 
spunt m cu țoala < erl itudinea are 
mare gri|a ca și < imitirul sa fie 
micnajat așa cum trebuie.

O forfota aidoma și in oua 
Centralei termice nr. I, mai 
precis la p u terul celebrului bloc 
• >U, unde o alt i liipa de pi nsi- 
onari lin rc iz.i di zor la cana
lele pentru rețeaua de termo- 

fiiare. E racoare și oamenii știu 
ia de dimineața iii <o| mai ma
re spor, mai ales ca razele soare
lui irczil din somnul nopții a- 
nuni.i o zi Iii fel de cclduroasă 
ca ți iele din ultimele care cil 
trecut.

Itiiirl aiii lu-ta realizai de : 

Mi cea HUJORESCU 

lilii orghc < HIRVASA 

Iloratiil Al l XANDRESC II 

Stef.-iii C-IMl’OI

VULCAN
(Urmare din pag. I)

Cine se scoală de dimineață 
se luptă cu... șobolanii

Ușa școlii nr. 4 e deschisă. Fap
tul mu surprinde, in primul rin 1. 
pentru că e vacanță, apoi, nu e 
nici ora 7 ! Listele corigentilor, 
afișate la intrare alături de gra
ficul „concursului11 d n august 
n-au nimic ieșit din comun. Ori
ce șco da isi are fruntașii și co- 
cl.t-.ri ei. Și-apoi un elev fără un 
patru nu e un elev normal... Deci, 
înainte, îmi z c, inspirat de un 
zvon de voci ce >c aude din in
terior. Zgomotul pașilor mei a- 
mortizat impecabil de talpa adi- 
dasilor. nu se aude și. fără să 
vreau, prind si-nsul conversații i 
dintr-o sălii. Dc fapt, era, așa, 
un fel de monolog pe tonuri î- 
n.ilte, cu extrase din nesecatul 
izvor de blesteme și cugetări al 
poporului nostru... Cind mi-am 
făcut simțită prezenta femeia -le 
serviciu a tresărit aproape im
perceptibil. v idit m plăcut sur
prinși, apoi mi-a explicat: „D i 
șobolani uite-așa de mari! Mă 
ti-m s;l nu s’apuce să roadă co
voarele. aici le av m. imi spune 
arătindu-mi-le. frumos rînduite, 
pe banei, m r-o sala de clasă'1.

Observ că zugrăveala e veche 
Nu e var. „Am dat iii'vopsea, dar 
nu știu ce vopsea e asta, că iese 
din ea așa ceia de te doare ca
pul. amețești, nu alta ! M anul 
trecut am dat, și i-ra cu benzina, 
dor n-am pățit nimic11.

O noapte liniștită

La poliție e liniște. S rgentul 
m ijor Ion Qincă. din s rviciu) de 
n >aptc imi spune ca n-a as ut 
nici un fe) de probleme. 'Potul 
a decurs normal, fara ev< nimen 
te si mi se parc suspect șt ind 
ia in noaptea cu ]r ina în Vul
can s-a di - fașurat un festival 
rock, iar eu văzusem prin oraș 
eițiva in livizi dubioși ,i\înd mă
nuși cu capse si lanțuri. M,i rog, 
fiecare o liber să umble cum 
vrea, chiar si cu cătu-e, ba nu, 
i-u astea nu se poate . Oricum 
omul legii trebuii crezul. Crc-rF 
șî mi x.id di diurn, pe lin' i 
cari- drum o echipa de sudori se 
ui ălzc-c la flacăra autoge nulii’. 
Imi fac ci uce cu limb i în ce rul 
gurii, să nn '-e rb-o ie. că |i.ir 
a li de ai noștri, duj i salopetă. ■

(.oale, in tă/tii lumii...
P- strada Hepublii ii, goale c i 

desaviișire. d.ir fru aos aliniaie 
ș vopsite in albasti u, se ara’1 
privirilor un grup de „gazete de 
ti.hlu11 v.ue n-au nimic de spus, 

in timp ce urnmie unor «fișe ce 
anunț ni nu știi ce spectacol so 
v lean pe pereți și pe vitrine...

îmboldit dc1 curiozitate, dar si 
de foamea cari’ începea sa d ’u 
pe dc a dreptul. îndrăzni sc ,s,î 
trie- pragul unu alimentare. Nu. 
nu c-ra goală, inăimlru chiar r- 
xls.i mărfii (și ce daca era din 
aia „lip ’lltl11 ? Asta a' em, a da 
vindem, nu ?), iar la ca ai dintre 
doua femei cure discutau — cc 
alb-eva, dorit politica ? — una 
mi a dat de inț' Ies, măsiirindii mă 
c u c oad.i .. o< hiiilm ți vorbin- 
du mi, parca, din [i.mtalonii roșii 
ce „sli a jiliaii11 ma ana, că marfa 
nu e s umpă, dur n mi oamenii 
hani, abia azi sc clă avansul...

I Hă, deci, știrea zj< i ! Pun cap 
compas EM Vulcan, cu un In 
gur gind: dc a n|mi''e și a vi d" i 
Pe viu I Colț cu alimentara, ipi 
chioșc tabL-igin îmi fa. e cu o- 
iliiid și r .-pund la provoiare, d- 
nu c ro-,t de „potol11 nici aici, 
chioșcul e hvliis. Consult „II- i 
prețurilor11 - două hirtii de am 
l,al.i|, scrise de mină: „<»ogo-,i
simpli 10 lei11 și „Calea Ness lei 
2011. O.im-ni simpli, gogo 1 sim
pli, româna loicila, ce su-i faci 7

Din pădure la gater
Jumătate din ce se produce Ia 

Centrul di Sortare și Prelucrare 
a Lemnului (( Sl’L) Iscroni, locul 
spre care se îndreaptă, dc ani 
in șir, cunoscutele mașini în
cărcate cu trunchiuri de arbori, 
ia calea exportului. Partenerii de 
afaceri sint din Siria ți Italia, 
spre care s-au expediat cheres
tea dc rășinoase și mangal, al că
ror preț este de 120 Ici m.c., pri
mul sortiment, și 100 mii lei to
na de mangal. Dacă e mult sau 
nu constituie o realitate ce sc 
cuvine a fi relațională cu legea 
care reglementează acest dome
niu, adoptată de Parlament in 
primăvara acestui an, cu scopul 
mărlurisit dc protejare a fondului 
forestier. Ințelegind acest fapt 
oamenii îsi văd in continuare de 
treabă. I a capitolul „infern1* ni 
s-a spus că planul dc transport 
stabilit, precum sc șlie potrivit 
unor criterii economice carac

Despre benzină
Reluam o știre publicata de presa centrala, pentru posesorii 

<li autoturisme proprietate particulara. Tichetele de benzină pen-. 
tru lunile mai — august vor fi onorate prin stațiile l’ECO din 
întreaga țara, pînă in data de 15 ianuarie 1993. Pentru lunile sep-. 
lembrie — decembrie vor fi eliberate lichele care, de asemenea, 
vor fi onorate piuă in aceeași dată, respectiv 15 ianuarie 1993, ln 
toate stațiile PECO din țară. Se constată insă că unde stații au 
luat măsura de a nu livra benzina și pentru autoturismele aflate 
in tranzit, din cauza cantităților insuficiente cu care sint apro
vizionate.

Pentru septembrie — decembrie tichetele vor fi eliberate ir* 
a doua parte a lunii august a c.

Lupe ni:
Stafie de salvare

La J.upcni, in incinta spitalu
lui, au demarat lucrările de 
construcție a stației de salvare 
— primul obiectiv din comple
xul noului ți multdiscutatului 
spital orațene »c al cărei proiec
tare, reproiectare, finanțare, a- 
viz.ue se află dc mai mulți ani 
în atenția unor comisii ininiste- 
riiile, fără să se știe ducă va

Cerșetori „emigranti”
Penii u orii inc traversează artera prmi ipala a orașului Pe

troșani porțiunea de drum dintre strada principală și piața, mai 
ales, in inumite zile, numărul mare de cerșetori di vine enervant 
si dezgustător. Te împiedici la fiecare pas de femei, bărbați, co
pii, pana anume schilodiți de natura sau mai știu eu dc ce irn- 
prejurari, carc-ți intimi mina, te privesc cu ochi rugători (alarâ 
de cei orbi) și-ți înmoaie mima iu jeluirea )or.

Nu sint cnnos la inima, nici zgircil și dacă vad un om batrîn, 
o batrina nenorocita, sau un orb, nu mă pot abține să nu scot 
un bau din pungă. Îmi pun problema eă persoana respectivă a 
recurs la ultima șansa di supraviețuire. Dar, exista un „dar1*.-

Mi se pare suspect, ca tot aceleași „figur i11 apar pe scările de 
intrare ale magazinului Jiul, aceleași persoane ocupă diverse 
puncte str'legice ale orșuhii. 1/n cunosi rit care ar e mai mint timp 
ca mine și bale zilnic orașul de sus în jos, m a acostat inlr o zi s

— Dom’le, uitii-te bine la ei, ăștia nu-s de pe aici, pe aștia 
ii Hilui-o cineva de undeva... Sa mor de te mint !

— Cum o sa-i aducă, mai frate ? Nu i vezi, cum au picioarele, 
miinile răsucite ; mai c și cile o oarbă.

— I’e diai-n, pe una „oarba11 am v:îzut-o o d.ită iritin iu-se in 
\it.ina, Ia „Diamant11! și ți mai spun ceva: un tip, destul <>e 
bini îmbrăcat, mai scund ii sup. ivegheaz?i pc acești „cerșetori" 
și pe șest le la Lunii. Sa știi...

Lastnd la o parte tragi comedia situației care, consider cu, 
este o pala r ușinoasă pculru ora ml nostru, cred ca n-ar li lipsit 
de interes ca poliția sa ia puțin in atenție problema aceasta, să 
legitimeze puzderia dft cerșetori și, de ce n i, sa depisteze para- 
ziții care trăiesc p semna acestor nenorociți...

Nu zic ba. avem și noi de1 tui „hruneți11 in oraș, dinți e care 
mal ales copii ne țin crilc.i, ba in cimitir, ba în alte locuri. I’e 
unii deja u cunoaștem. Dar nu ei sint cei care nc privesc eu 
ochi rugători din 20 in 20 dc metri, mm ales marți, vineri și du- 
miniiă sau dc sărbători.

Nu sint adeptu) sfidării unui om nenorocit dc soarta, dar a- 
eest mori rlc a beneficia de mila oamenilor din Valea Jiului mi 
sc parc un abuz. Și daca privesc problema sub aspectul migrării 
spre Valea Jiului a puhoiului de cerșetori, trebuie su cred rfl un.l 
trali-'-c cu impre ra cri la noi e un „El Doi ado11 pi ntru cerșetoria 
organizata. <) fi oare, numai pări-rca mi a ți a amicului meu 7
Oi ii um „pci .ijul11 e de/olmil. 

teristice tranziției la economia de 
piață, a fost îndeplinit și chiar 
di pășit cu 700 tone.

După o perioadă mai veche 
de migrare către alte locuri de 
muncă mai bine plătite, oamenii 
care pricep tainele lemnului s-atl 
stabilizat ți acum lucrează ori 

de cile ori este nevoie. „Salariile 
sint consistente, imi spunea di, 
loan I.azăr, șeful CSI’I, din ls-< 
croni. Cine muncește, cîșligă și 
bani. Dar din pricina blocajului 
financiar, care bintuie prin multe 
societăți comerciale, salariile nil 
se po( plăti în zilele stabilit© 
ceea ce îi deranjează, ca să zi<J 
gșa, pe muncitori. Sint înțelegă
tori, insă. De pildă socielafea 
noastră comercială trebuie să în
caseze în jur dc 120 milioane. 
Dar lucrurile vor intra pe un fă
gaș nou".

Tib'ritl SI’ ATARU

răminc o himera sau va fi spi
tal.

Bine că au început lucrurile 
la stația de salvare. Este un 
început totuși promițător. I’îrfă 
in prezent a fost eliberat am
plasamentul, iar din aceste zile 
au inccput lucrările de săpare a 
fundației noii construcții. (I.D.)

Ion GllCESCU j
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in ciuda blocajului financiar, apa
caldă va curge \iiiiiiiuri, dni.nt»ri

De cițiva ani încoace, tot 
romanul din Vale și minorități
le conlocuitoare știu ca, in iu
lie, văd apă calda doar atunci 
cind o incălzesc pe aragaz, sobă, 
plită electrică sau pe ce se 
mai poate. Asta deoarece, in 
acest răstimp, instalațiile de 
producere și transport ai agen
tului termic sint supuse unor 
revizii și reparații generale.

A trecut aproape o lună de 
la mceperca acestora și despre 
stadiul în care se află ele am 
solicitat relații d-lui inginer Do- 
ru Vișan, director tehnic la 
Termo entrala Paroșeni. „Repa- 
rațiile TTV.Î au fost programate 
in intervalul 1 iulie — 15 au
gust — mi-a spus domnia sa. l.a 
■jumatatea lunii viitoare se va 
începe umplerea magistralei și 
vor demara probele tehnologice, 
uimind ca în 2—.3 zile să se 
revină la programul de livrare 
a apei calde și menajere pentru 
populație". „Este respectat gra
ficul de lucru Lucrările se 
desfășoară conform graficului, 
cu unele intirzieri ți greutăți 
datorate lipsei de bază materi
ala — klingherit, in mod deose
bit — și, mai ales, blocajului fi
nanciar. l.a ora actuală, ne gă
sim intr-o situație foarte dificilă

prin faptul că nu mai livrăm a- 
gent termic in această perioadă, 
deci partea cea mai importantă 
din veniturile noastre lipsește. 
Volumul reparațiilor este ex
trem de mare și costisitor din 
punct de vedere financiar. Nu
mai revizia și înlocuirea schim
bătoarelor de căldură ne costă 
peste 30 milioane lei. In același 
timp, PE Paroșeni, n-a reușit,

SlNTEM ASIGURAT!
1)E IA E.E. PAROȘENI

nici pînă la data actuală, să 
încaseze banii de la RAGCL Pe
troșani. Vulcan și Lupeni, sumă 
ce depășește 200 milioane de lei, 
repre/entind plata agentului ter
mic livrat in acest an Se va 
încerca o compensare financiară 
între 1EP - RAH - RAGL, dar 
subliniez că aceasta nu va 
rezolva decit o mică parte din 
arest blocaj financiar. Asta pen
tru că, la rindul ei, PE Paroșeni 
trebuie să achite 11 Albului căr
bunele livrat in 1992, in mod 
corespunzător, astfel incit uzina 
va intra in sezonul de iarnă cu 
stocul noi mat de cărbune — 
88534 tone". „Cam ce proveni din

lucrările programate s-au «’fec- 
tuat ?”. „In jur de 00 la suta 
din volumul reparațiilor progra
mate a fost făcut. Ceea ce a 
fost mai greu, urmind ca anu
mite reparații, care nu influen
țează asigurarea apei calde me
najere, să fie continuate și du
pă 15 august pină la intrarea in 
regimul de iarnă. E vorba de 
cazanul nr. 2, turbina nr. 3, 
boilerele de virf, izolarea corn - 
pletă a magistralei — chiar da
că noi izolăm și a doua zi alții 
distrug din nou — revizuirea 
punctelor de măsură din Petro
șani și Lupeni, scoaterea unor 
trasee subterane ale magistralei 
la suprafață (Petroșani, Lupeni, 
Vulcan) pentru a elimina pier
derile de agent termic”. „Dom
nule director, vă întreb direct : 
va fi respectat termenul de 15 
anglist'.’ Spun asta deoarece au 
fost ani in care reparațiile s-au 
prelungit cu peste o lună față 
de termenul la care erau pre
văzute a se finaliza”. „Precis, 
după 15 august, adică după e- 
fecluarea probelor, care nu se 
pot prelungi mai mult de două- 
trei iile, va fi apă caldă mena
jeră. conform programului”.

Gheorghe Ol.TEANU
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URICANI:

SE MUIA 
SĂLCIILE

Patru săbii mari, pletoase, e- 
r.m ita s i fie retezate și duho
rile la pămint pentru a f.icc loc 
unor noi construcții. .Și, totu i, 
rin s-a inlimplat ași Cele patru 
sal- u au fost scoase din sol, cu 
rudacina ci tot, au fost ridicate 
și așezate cu macaraua pe o 
basculanta cu apitorul carora 
au fost transportate vreo 6 ki
lometri. La destinație, au fost 
replant.itc tot cu ajutorul ma- 
■ aralei intr-un sol fertil și ur
mează sa fie udate și îngrijite 
pentru a rămine fragede, vii și 
a m- inta privirile oamenilor.

hk.ea de a salva sali-iile pie
ton e și a le rcplant.i aparține u- 
nui tinăr i inimos intreprinz i- 
tor, patronul firmei „Amicii” 
<hn Uricani — Costc-I Stâncii. 
Din inițiativa lui, sălciile aij 
(ost transportate din l.upeni la 
Pricini, in cartierul Bucura,

unde au fost rcplanlate in peri
metrul terasei localului, situata 
pe malul .țiului. Aici înfrumuse
țează locul r.unas destul de

arid, după con-trucția blocurilor, 
iar de umbra lor vor beneficia 
musafirii terasei acestui elegant 
local al l.h i< aninlui. (LI) )

VALEA JIULUI ASTEAPTA 
INVESTITORI OAMENI CU

Ba: inul Văii Jiului este 
lic o raia frumuM țe n.iturahj, liind străjuit 
irnmilo împădurite ale munților.

Munții din jur. ,-|.|<ipi;st< sc i abane, 
care m ii cochete și mai ospitaliere, 
zone d’o-.c'bit de pitorești. Rezervația 
rile glaciare din Retezat, piftiile de 
f’arTng, St aja ele., sint doar cîU-va din
• le atracție pentiu iubitorii muntelui, 
sau turiști străini. Regiunea Văii
• st' importantă, așadar, i ,____
vedere economic, ci turi.stic, datorită frumuse
ților nat ira'c. fapt recunoscut de multă vii-m-, 
in toata țara.

finind cont da act .t lucru consideram că Pri
măria municipiului 
unele masuri pentru 
nicilor. dar mai ales

' itual inii o regiuni- 
de

care de 
situate in 

și lacu- 
sibi din 
punctele 
localnici

Jiului nu 
numai din punct de

O

Petroșani, 
a

• ii trebui sa a 
veni in sprijinul Io. ,il- 

a turiștilor străini rare nu 
cunosc împrejurimile, punindi.i le la indcmin.i 
mijloace de orientare in regiune .i de acces spre
cabanele lin inima munților Așa cum la rnulti 
cabane din munții din jur sint ifițate panouri 
rare cuprind harta regiunii cu toate detaliile 
necesare orientării în zona respectivă, același 
tiicrir * ar putea face și în Petroșani, reședința 
municipiului. Cu alte cuvinte, ar fi strict nece
sară confecționarea unor panouri 
prindă harta regiunii cu pozițiile 
drumuri 
țic, ore 
(P ring 
montat 
Victoriei.

care să c i
cu pozițiile Cabanei >r, 

de acces, marcaje, mijloace de Incomo
de parcurs pe jos, proi r.nne teii sen in 
și Straja — Lupi ni) Ho panou s;-, fie 
In " rH. Iar altul, eventual, în Piața

U)
«I

u
3

Q)
£
0)

o» Q.

O pmlili niă demn 1 de luat in consuli rare ar 
f> și cea a drumurilor de acces la cabane. Cu 
siguranța că, uni le cabane mai ales cele mai 
apropiate : Lunca Florii, Voevodu, cele din Pa- 
ring etc. ar fi vizil.de mult mai des, atit de 
către localnici, cit și de către turiști din alte 
zone care posedă autoturisme și calp ar fi dor
nici să petri ac.i 
Ic llti, l.i simit de săptămîna 
concediu. Dar, ținînd cont 
drumurilor de acces, cuc 
dorit, tui iștii nu risc ă .â 
alte mijloace dc transpoil 
care exista sint foarte tare 
cum c-ste cazul in Paring, 
aceste drumuri de acces ar 
guranță că afluența turiștilor 
munții noștri ar fi mult mai mare.

Ținînd cont dc faptul i ă, 
fost înzestrată de Dumnezeu 
rești peisaje rare 
precum și de faptul că 
triale î.și vor re-trînge 
că nil ar fi lipsită de 
zelor turistice existente 
risliie noi care să ocupe o 
muncă disponibili/,ită -Ți să 
ministrațn i municipiului nostru, 
se irosească alilen frumuseți din 
ies. Dar. pentru a le pun - in 
Jiului arc nevoie de Investitori 
inițiat iv ă.

case
un sejur fjjicut in mima nmn- 

sau in zilele de 
di stai ca precară a 
Iasă fo.irtc mult de 
i distrugă mașinile ; 
nu există Iar cele 
și la ore neregulate, 
la telcsraiin. Daca 

fi reparate, cu d- 
spre cabanele dm

această regiune a 
cu cele ma pito- 

ar putea atrag» turiști străini, 
unele 
acti\ il.ite i 
interes am< nalarea 
si cri .irej de baze 

parte lin forța 
aducă beneficii

Ar fi păcat să 
lipsă de Intc- 

v.doare, Vaka 
ite oamenii Ic

activități In.lus 
considerăm 

bă
tu 

le 
nd -

\ kii ii a S TE IAN

Referitor la fotoghicitoai ea din ziarul d-voastra „Ar.1i . încă 
mai arde“, arde mereu,- pină in ziua cind vom avea din nou o 
echipă așa cum am avut.

In 1975 la meciul JIUL — „1’01.1“ IAȘI din campionatul pri
mei divizii de pe vechiul stadion, tribuna a fost cuprinsă în flă
cări. Poate că trebuia făcut ceva pentru salvarea echipei „Poli- 
Iași care era aproape de retrogradare. Meciul s-a rejucat Iun*, 
ziua următoare si lașul a cîștigat cu 1—0 scăpînd de necazuri. 
In echipa lașului evoluau cițiva jucători de marc..: Romii,i. Si- 
mionaș, Moldoveanu, Lupulescti și Cupcrm.in.

Poate ca in Petroșani trebu a construit un alt stadion, sau 
poate că așa a fost să fie. Cu un an in urmă, oltenii, în frunte 
cu mari le tunar Oblemenco, cu Badin Ștefanescu, Vclea, Nițâ, 
Di silnicii Maieu, Boc. Țaralungă și Bălăci cî-tii’au campionatul, 
in ziua de 19 iunie 1974. Eram in Craiova pe 20 iunie cin l la ora 
2 noaptea peste 170 mii d<- oameni erau in așteptarea unui auto
buz venind de la Ploiești. Cind farurile lui s-au zărit in noapte 
uralele s-au amestecat cu lacrimi. Dar in același an — 1974 — 
pentru prima oara CUPA ROMÂNIEI poposește in Valea Jiului, 
după ce Jiul învingea echipa „Poli“ Timișoara în finala Cupt i cu 
scoru] de 4—2. A fost o mare bucurie pentru Valea Jiului și in- 
focații ei susținători, formația Jiului era compusă din Ion Ga- 
briel, Nițu, Tonca, Stocker (zis Kokc), Dodii. Libardi, căpitanul de 
echipă. Al. Naghi, Stan Gabriel Suciit, Mulțescu, Rozsnay și Ci>- 
tormani.

Erau alte vremuri, alte meciuri, alți fotbaliști. Cind jiul intra 
pe teren pe vechiul stadion simțeam că trăim, iar la greu, era 
susținutei de la mic la mare. Vedeam oameni, în tribună de toate 
vîrslele, care ardeau pentru echipă. „Haide lini" și „Lupta luptă 
Jiule“, erau încurajările de baza, portîite din sufletul fiecărui su
porter. Jiul era una din echipele cele mai vechi în divizia A.

• Pentru apărarea culorilor alb negru și ardoarea cu care iși 
apăra șansele, apărarea Jiului nu poate fi uitată. l*e lin a dc fiind 
Nițu — Tonca — Stockcr — Dodu. Georgescu, Georgeviri luptau 
precum gladiatorii. Libardi. un adevărat căpitan de echipă, bun 
coordonator de joc și om de gol. Golurile lui Al. Naghi, Rozsnay 
și Mulțescu nu pot fi uitate. îmi aduc aminte cind Jiul stătia mai 
rău. iar Naidin, in două meciuri acasă, cu Eai ui și Dina nn. a 
înscris patru goluri,. toate cu capul. In ambele meciuri scorul a 
fost 2—0.

Cind Jiul nu avea obligații fața de Steaua i mai ales T"n i- 
mo, atunci vedeam fotbal adevărat. Cind in același campion it 
Jiul învingea cu 4—1 pe Dinamo și 4—2 pe Steaua pe ploaie 
mocănească și tiz. pina la piele, am mers pe jos pin., la Vulcan.

Din 1907 și pină in 1987 am văzut la Petroșani toate meciurile 
Jiului, iar in ’75 la meciul cu „Poli“ Iași am șters-o do 1 i unita'e 
din ’Tg. Jiu și .im fă< ut două zile de arest și n-am văzut nici 
meciul pina la capăt. A doua zi cind Jiul pierdea meciul cu o—1, 
eu spulam pereții la bucătăria unității și nu numai atit dar a n 
mai fost și tuns la zero. A*-ta e ceva ce nu sc poate uit i'înd 
am văzut poza in zar am citit doir primele două i înduri, cupă 
care m-a apucat risul și le-am povestit l.i colegi o nr'i s-ir.d la 
o bere

In 1973, cind oltenii trageau la titlu și sen. ira la r i.o^ini 
cu 5 000 de sujiorteri. In acea dimineața sculaseră populația Ae
roportului mult mai devreme ca de obicei și. in frunți cu Ov- 
strovski, colectaseră semințele de |a intrarea prim ipaia cu co
șuri cu tot, de puteau să însămințize jumătate din județul Gorj. 
Am fost prezent Ja meci îmă de Ia ora 11. pentru că erau proble
me -cu autobuzele dar și cu locurile de pe adion. Mcnul în
cepea abia ]a ora 17, dar el a ini'•put intre ‘.uporlci i la ora 12,30 
unde reziillatlil a fost de 1 — 1.

Am pastral dc la meciul suporterilor color două echipe un 
baston, o pălărie, o umbrela și o măciucă. Amintiri și aimntlr». 
Dar cea mai plăcută amintire e așchia dc la Pitești i ind DobrjJi 
juia-n I ris ale și, din lovitura liberă de la 20 m lateral, înscria 
lin gol după ce mingea a mușcat din bara pe interior, ,i rupt aș
chia și a intrat in poarta Valcnciei ltii Bonhov și Chcmpez, amin- 
doi campioni mondiali. A învins Argeșul cu 2—1.

Un meci frumos făcut de Jiii| a fost la Arad cu-U.T.A., in 
1976. A pierdut Jiul cu 3—2 dar publicul arădan care simpatiza 
mult pe Jiul a ramas cu imagine foarte frumoasa și cu un gol de 
neuitat. La 2—1 pentru U.T A., Badin dc la Jiul a înscris un go) 
egalizator in care mingea a lovit toate cele trei bare mcrgînd pe I 
linia porții și intrind in plasă A fost un gol văzut foarte rar pe 
stadioanele de care (u am avut parte. Am stal intre suporterii 
gazde. Cind primea Jiul gol, ci mă serveau cu cile un Snagov, 
iar cind maica Jiul ii serveam eu tot cu Snagov și tot așa. Am 
liimat cinci țigarete și am văzui tot atîtea goluri. A ca cran a- 
tuncl la modă, încă nu apăruseră alte noutăți.

îmi amintesc cind la Petroșani venea Argeșul și e>’a anunțată 
prezența Iui Dol.i in. Atunci numărul spec tatorilor creștea sim
țitor. Cind se întimpla ca meciul cil Argeșul să fie planificat in 
perioada tind in Muntenia s(- făcea cu cazanul atunci ii duceam 
dorul lui Dobrin Mai repede il vedeam la hanul „Topolovăț“ lîn- 
l a llm. Vileea unde era tot timpul invitat de onoare al șefului dc 
complex turi.stic. Era mai liniște pe acolo. Acolo a pregătit ți 1
golul din mi ciul cu Portugalia, cind Dobrin a calificat RomAni-a 
pentru Mexic.

Arde, inc;1 mai arde dorul dc a avea o ccliipă ca să mai pu
tem vedea și noi cite ceva. Pe gazonul din Petroșani au pus pi
ciorul fotlialișli dc marcă.

Din vechiul stadion trebuia păstrat și jius intr-un muziu chiar 
al mineritului, un pic din gazon, un pic din tribune, din tricou
rile care le-au purtat ai noștri fotlialiști Casandra, MartinovlcJ, 
l’eroncscu și Libardi, cei patru magnifici din meciul cu Steagul 
Roșu Brașov — scor 7—0.

Dar și cei cc au apus. Păcat de Marin Pcronescu, caic, după 
șapte ani plecat de la Jiul, purta același costum, iar unii condu
cători ai clubului Jiul au ajuns multimilionari pe vremea lui 
('• aușcscu. Să le fie țarina ușoară clacă acum sint pe sub cai

Cu respect pentru cotidianul ZORI NOI, care, abia după un 
an și jumătate după revoluții , a început să mai scrie .i pc placul 
publii ului.

Niiu TtJlOll, \ ulcan

vizil.de
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Societatea Comercială 
„ASTRA“ SA Lupeni 

anunța
organizarea licitației în vederea închirierii unității nr. 19 
situată în orașul Lupeni str. Viitorului, bloc FI, județul 
Hunedoara avind ca obiect de activitate măcelărie.

Licitația va avea loc în data de 14 august 1992, ora 
10, la sediul societății.

Documentația asupra spațiului și condițiile de licitare 
se pot procura de la sediul societății din str. Aleea Lilia
cului nr. 2, oraș LuPeni sau Ia telefon 935/60740.

Soc. Comercială „PROMITEX** S.R. L.
anunță deschiderea

unui circuit financiar de ajutor social
GARANT

Prin definiție circuitul dc ajutor social își propune să ajute 
toți membri colizanți să-și refacă situația financiară și să amorti
zeze șocul tranziției spre economia de Piață, să supraviețuiască 
acestei inflații galopante, astfel ca:

ART, 1. Membrul cotizant poate fi orice Persoană majoră, 
cetățean român, posesor al unui buletin de identitate, care să cu
noască regulamentul de funcționare, să-l respecte și bineînțeles 
să cotizeze.

ART. 2. Fiecare membru poate cotiza doar o singură dată pe 
zi cu maxim 20 de ACȚIUNI.

ART. 3. Valoarea linei acțiuni este de 5 000 lcj (indivizibil).
Deci suma maximă admisă este de 100 000 lei de persoană, pe 

zi.
ART. 4. Plățile sini de 6 ori mai mari decît investițiile (60%).
ART. 5. La premiere fiecare membru este reinscris din oficiu 

cu exact suma și nr. de acțiuni înscris inițial, iar la dorința ex
presă a beneficiarului, acesta Poate mări suma depusă inițial 
(în cazul in care a fost mai mică decît suma maximă admisă, 
dar nu mai mult dc 100 000 Iei, adică 20 dc acțiuni).

ART. 6. Reînscrierea din oficiu se face dc 5 ori ulterior, res
pectiv Ia a 6 a premiere beneficiarul puțind ridica suma integrală. 
Reînscrierea se poate face în continuare la cererea expresă a 
beneficiarului.

ART. 7. Reînscrierea din oficiu se face pentru ca circuitul fi
nanciar să-și asigure o parte din cotizanți și deci continuitatea.

ART. 8. Prin regulament firma se obligă să înceapă premie
rile în termen de 10 săptămini dc la deschidere, ce se va face 
cunoscută oficial din timp prin mijloace mass-media.

Ritmul premierilor se va stabili în funcție de ritmul înscrierilor.
ART. 9. Beneficiul firmei este de 10%.
ART. 10. Pentru a contura și mai mult forma de ajutor social 

a circuitului, firma va proceda la premieri mai rapide, sărind 
peste rind la persoane aflate în situații de foiță majoră, (decese, 
cutremure, inundații, incendii sau alte calamități naturale) cu 
acte doveditoare.

De reținut că aceste premieri făciiidu-se dintr-un fond cil 
totul special, nu vor afecta premierile normale și fondul de pre
miere destinat inițial, premierile făcindu-se normal, in ordinea 
înscrierilor.

ART. 11. ( ircuitul financiar funcționează tu 60% fond de sigu
ranță.

ART. 12. jn caz dc întrerupere a circuitului financiar de aju
tor social, Soc. Corn. „PROMITEX" S.R.L. se va transforma din 
societate cu răspundere limitată in S.A. (societate pe acțiuni) 
astfel toți membri cotizanți caro nu au beneficiat dc premieri 
devenind acționari cu drepturi depline la firmă.

ARI. 13. Toți membri care au beneficiat de premieri, la în
trerupere vor primi 60% din valoarea chitanțelor pe care le dețin.

ART. 11. De asemenea și membrii cotizanți care nu au be
neficiat de premiere și vor să se retragă, vor primi lot GO la 
sută din valoarea chitanțelor pe care le dețin.

ART. 15. La depășirea termenului de 1 an dc Ia depunere, 
celor care solicită retragerea. Soc. ( om. le oferă dobindă 100%.

AR I'. 1G. Soc. ( om. va acorda împrumuturi membrilor săi, 
dobinzile practicate fiind mai miei decît cele practicate dc sfat.

ARI'. 17. Datorită faptului că atit fondul de premiere cil și 
fondul de împrumut sini limitate de nr. membrilor și de capitalul 
deținut de firmă, precizăm că :

I. Premierele se vor face in ordinea înscrierilor.
II. împrumuturile, in ordinea depunerilor cererilor.
III. Atit premierile cit și împrumuturile se vor face in limita 

fondlliilor disponibile.
ART, 18. Modul d<- obținere, și condițiile de acordare a îm

prumuturilor sc găsesc in anexa nr. 1.
Informațiile suplimentari se pol obține di la DIRECTORI I.

“ sau / sj Jl IUSTUI. Sos (om. „I’romilcs" S.It.I i
PROGRAM ZILNIC : luni — vineri, !)—17. Petrila, str. Minei 
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GARANT—garanția succesului!

Doriți să vă faceți cunoscuți publicului și viitorilor 
parteneri ?

Apelați la serviciile de publicitate 
ZORI NOI

Numai prin intermediul cotidianului nostru intrați 
rapid și direct în toate mediile din Valea Jiului!

„Time is moneyw
Ziarul „Zori noi“ o dovedește o dată în plus.
Sloganuri publicitare penetrante, prezentare grafică 

deosebită. Apelați cu încredere la serviciile de publicitate 
„Zori noi“l

Numai prin noi intrați în miezul afacerilor prospere!

M I C A 
PUBLICITATE 

ANIVERSARI

PENTRU Ileana Arhip, multă dragoste, fericire și „La mulți 
ani !“ cu ocazia aniversării zilei de naștere. Fiica, g.nerele și ne
poții. (3707).

VINZARI

V1ND mobilă, televizor, frigider, str. Anton Pann, nr, 30, Pe
troșani. (3702).

VÎND mobilă dormitor, preț avantajos. Informații, toată ziua, 
telefon 44488. (3645).

V1ND autobasculantă SRD 5,5 tone, perfectă stare funcționare. 
Telefon 929/34096, Tg. Jiu. (3646).

V1ND Dacia 1 300, telefon 42169, după ora 15, preț negocia
bil. (3648).

VlND stupi, preț negociabil, str. Maleia, nr. 12, Petroșani. (3650) 
V1ND baracă metalică, căptușită 2x3 m. Telefon 45896, după 

ora 20. (3703).

SCIIIMB DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament trei camere, zona nouă Aeroport, cu 
garsonieră confort I Petrila. Relații, Petrila, 7 Noiembrie, bloc 2, 
ap. 12, după ora 15. (3708).

DIVERSE
CU AUTORIZAȚIA nr. 6989, din 11 mai 1992 funcționează 

Asociația familială „ĂBC" in Petrila, str. Republicii, nr. 292. (3713).

SOCIETATEA Comercială F. „Maus" Satu Mare vinde aragaze, 
frigidere, congelatoare, in Vulcan, str. Brazilor, nr. 5, telefon 
70914. (3701).

PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Lixandru Nicu, eli
berată de E. M. Paroșeni- O declar nulă. (3712).

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Drăghici Cornel, eli
berata de E. M. Bârbătcni. O declar nulă. (3706).

PIERDUT legitimație veteran de război pc numele Blag C.hi- 
cența, eliberată de Asociația veteranilor dc război Petroșani — 
Deva. O declar nula (361!)).

DEC ES

COMEMORARE

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar dc redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil dc număr
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LEU 
(23 iulie — 22 august)

încercați-vă norocul peste drurrt, 
dar cu ariciul în buzunar I

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Nu vă Impuncți punctul 
vedere, pînă nu sînteți sigur 
e corect.
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I Chiar cu dinții să țineți, infor
mația scapă și ajunge la urechile 

a cui nu trebuie.

I 
I

PIOS omagiu la șapte ani de la decesul soțului și talului
CI II Iii AC CORNEL _ 1

Corn moi area in 31 iulie a c., la cimitirul din Petroșani, ora
18. (3651), f

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

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A.

înființată conform Do- 
cizici nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

ăi ii ii

Materialele necoinandafc și ncpublicatc 
nil sc restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse în articole aparține, în exclusi
vitate, autorilor,

:ii ți

BALANȚA
(23 septembrie —' 22 octombrie)

Creierul dv. are nevoie de oxi
gen, nu de droguri.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Intrați 
dată, cu 
trugere.

într-o combinație ciu- 
parteneri puși po dis-

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Promisiunile dv. neonorate a- 
jung să umple paharul.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Astăzi, unitatea de măsură a 
stării de spirit e cuvîntul.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Se impune 
înalt, pentru 
dezastru.

o discuție la nivel 
a opri cuderea spre

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Vi 
nu-1 
rarca

sc dă un termen, pe care 
veți respecta — spre dispe- 

„asociatului".

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Se întrevede o soluție radicală 
la conflictul dv. „de serviciu".

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Ziua abundă în mici satisfacții 
care nu vă vor lăsa să dormiți.

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

Faceți tot posibilul să evitați 
deplasarea în grup care vj s-a 
propus.

Programul TV
JOI, 30 IULIE

7,00 Progranîul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telcmatinal.

10,00 Actualități.
10,10 J.O. '92. Canotaj.
13,00 Actualități. Meteo.
13,20 Ora de muzică.
14,00 J.O. ’92. Box. Tir.
17,00 Actualități.
17,05 Simpozion.
17.50 Studioul electoral.
18,25 Reportaj TV.
18,55 J.O. ’92. Buletin Olimpic, j
19,45 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,30 Dosarele istorici.
21,00 J.O. ’92. Gimnastică femi

nină. IIaltcre (75 kg).
In pauză :
Reflecții rutiere.

23.50 Actualități.
24,00 J.O. '92. Rezumatul zilei.

REDACȚI/A ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nicolac Bălcescu nr, 2 
Telefoane : 41662 (director-rcdactor șefii
15972 (director exccutiv-administrativ di
fuzare); 41663, 42IG1 (secții).

*

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str.
Nicolao Bălcescu nr. 2. Telefon 41365.


