
Cu brațele
Nimeni nu se poate hazarda 

să spună cain pe unde am a- 
juns pe întortocheatul drum că
tre economia de piață. Probabil 
din acest motiv se stă, cam de 
mult, cu brațele încrucișate, du
pă ce s-au repudiat chiar și 

experiențe bune. Nu sînt puțini 
cei ce întreabă, în dreapta și în 
stingă, cine se mai ocupă de co
lectarea hîrtiei, altor materii =i 
materiale refolosibile. Primind 
răspunsuri echivoce ori descura- 
jante, oamenii aruncă în cele
brele containere, din „punctele 
gospodărești", tot ce este de pri
sos prin casă. Și pentru că a- 
cum există posibilitatea cunoaș
terii realităților din Vestul eu
ropean, pe unde problema reci
clării materiilor și materialelor 
este veche și continuă, cei care
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15 ani de la greva minerilor de la Lupeni
— Interi iu cu dl. Gheorghe VRABIESCU, liderul sindicatului de la E.M. Lupeni 

Vrăbi- 
lider 

la 
fost

nu 
toa-

— Domnule Gheorghe 
eseu, dumneavoastră, ca 
sindical, ca fost participant 
greva din '77, spuncți-ne, a 
•justificată greva ?

— Cu prisosința ! Altfel, 
s-ar fi adunat minerii de la
te exploatările, iar împrejuri
mile au fost înțesate de oameni. 
Prea s-au „adunat" multe. In a- 
fară de problema pensionarilor 
de gradul III, s-au întețit nemul
țumirile privind regimul de lu
cru infernal, fără zile de odih
na ; salariile, aprovizionarea 
precară; locuințele; buteliile; 
comportarea arogantă, abuziva, 
a unor cadre care, pe mulți i-am 
văzut cu, au fugit din oraș. A- 
cestc nemulțumiri au fost expri
mate pe larg la tribuna impro- 
v zata la poarta II de vorbito
rii care s au perindat la micro
fon. Ce a urmrat se știe: comisii 
guvernamentale care au rcana- 
iizat situația fiecărui pensionar 

d gradul III. Unora li s-au tăiat 
pensiile in mod justificat, altora 
mai puțin. De fapt, în privința 
revendicărilor, după ciliva ani,

am ajuns s-o ducem mai greu 
ca înainte... am rămas cu masa 
caldă gratuită. In rest, am sim
țit din plin răzbunarea. Poarta 
II a dispărut, n-a rămas nici 
urma din locul unde a fost gre
va, iar numele Lupeniului a 
dispărut și din mersul trenurilor.

— In prezent, ar fi motive 
penii u o asemenea grevă?

— Nu. Cele mai multe din do
leanțele minerilor au fost satis
făcute după Revoluție. Lucrăm 
5 zile a G ore. Salariile-s mul
țumitoare. Sindicatul e deosebit 
de receptiv și preocupat de re
zolvarea problemelor sociale 
și profesionale ale minerilor. 
Sint încă multe greutăți, e ade
vărat ; sperăm, insă, că vom de
păși perioada de criză pe care 
o traversează țara. Desigur, tre
buie să ne cerem drepturile. Dar, 
să nu uităm, piinca se poate 
ciștiga numai prin muncă cinsti
tă. Nici cu bila, nici cu urlete. 
Avem mijloace legale, civiliza
te pentru a ne face dreptate. 
Dreptul la grevă e stipulat în 
contractul colectiv. Dar, pină la

grevă, mai sînt alte căi pentru 
soluționarea conflictelor de mun
că. O grevă nu se declanșează 
după cum vrea fiecare, doar în 
condiții înlrutotul justificate și 
cu acordul sindicatului. Exce
sele nu pot duce decît la haos, 
la degradarea stării minei. Iar 
de cî.știgat nu cîștigă oamenii, 
ci doar unele forțe obscure, in
teresate să incite din umbră.

Ioan DUBEK

Nu uitați!

încrucișate
se înapoiază sesizeaztt deosebiri
le dintre noi și ei la acest ca
pitol al civilizației. S-au lăsat 
de izbeliște preocupările de pre
luare ale întreprinderii de ace<t 
profil .și poate și din aceasta 
cauză au pătruns în țară tot fe
lul de deșeuri. Citeva state și-an 
făcut curățenie pe seama unor 
naivi, bucuroși nevoie mare că 
au intr it în lumea bună a „a- 
faceriștilor". Acea, acum hulită, 
„acțiune 3 R” nu era o nerozie 
deoarece in lume sînt societăți 
prospere al căror obiect de acti
vitate este chiar preluarea șî 
valorificarea acestor materiale 
pe care noi le aruncăm cu 
nepăsare la gunoi din pricină 
că nimeni nu se mai gîndeștesă 
investească în acest domeniu.

Tiberiu SPATARU

AUGUST Croniri rimatî
O, Doamne, mulțumescu-ți Ție că, iuta, am ajuns să gust 
Din... prima zi a lunii-a opla al ăstui an : Intii august, 
încă, la-ntii, din cit se-aude, a trebuit să sc termine 
Negocicrile-n salarii. Deci, „iară", vom trăi mai bine 1 
Concomitent sc majoarează (la te miri ce) unele prețuri 
Prilejul „optim" pentru-aceia ce încă mai trăiesc din șperțuri. 
Ocazie „binevenită" din lucruri să mai îndreptăm 
Și-astfel, cu pieptul înainte, în Europa să intrăm !
Deși un ins, mai ieri, îmi zise ostentativ : „Te chiar aștepți 
Noi nu intrăm în Europa, pentru că sînt, m prea... deștepți !“. 
Ce controverse pot să fie în capetele unor inși!
Dar noi cu astea, de un secol se pare că sîntem deprinși! 
Zimbim, „a plînge" câteodată clnd volens-nolens auzim. 
Că orice-ar fi pe lumea asta, noi „oricum"... supraviețuim ! 
Că sîntem tari, contradictorii, puternici de rărnii uimit 
Cum sîntem noi, atît la bine, cit și la rău, un tot... unit ' 
Oricum, această lună, August, e un prilej de ineîntare 
Avem o dată ce-i înscrisă de secole în calendare.
Ne vom vedea în 6 august și cum „ne vom schimba la față 
Nafura-și va schimba culoarea, iar noi trăi-vom... „altă viața" ! 
Să savurăm această lună, plină de calm și bunăstare ! 
Septembrie e pe aproape și-l așteptăm cu nerăbdare.
El vine ca o consolare, cu „note" bune in intenții 
Din nou cu douășcinci la sută se va reduce din subvenții. 
Deci, luna asta este bine să o trăim în osanale.
Că doar trăim măreața febră-a... Campaniei electorale !
(Și drumul înspre iad, precum se spune,
A fost pavat tot cu intenții bune !).

Ion LICIU

FOTBAL 
CUPA ZIARULUI

fll In fiecare august, la început, în amintirea celor care 
au pierit la Lupeni in ’29 sau au avut de suferit după greva 
din august 1977 din Valea Jiului, se sărbătorește „Ziua mine
rului". Prilej nu numai de amintire a acelor fapte, ci și de în- 
tîlnire a oamenilor la iarbă verde. Un picnic generai. Așa a 
fost și simbătă, 1 august, la Petroșani, cînd pe platoul de la 
„H»udct“ și-au dat intilnire citeva mii de oameni. Mineri și 
alte categorii sociale, icșiți, cu familiile lor, pentru a petrece 
orc de destindere la iarbă verde. Comerțul a făcut tot ceea cc 
i-a stat în putința pentru ca să nu lipsească nici berea, nici 
răcoritoarele, dar stocul s-a epuizat rapid. Soarele a fost nemi
los. Nu a lipsit nici formația Casei de cultură, care nc-a pur
tat in lumea folclorului nu a lipsit nici sportul — pe stadionul 
Știința dispntîndu-se cu ardoare iinala Siipcr-Cupei Ligii mi
nerilor la fotbal, nu au lipsit nici vedete cunoscute ale cînte- 
cului populai- românesc — Mioara Vclicn, Uragan Muntcanu, 
Ioan Bocșa In ansamblu, o zi de < xccpție, pentru care organi
zatorii merită numai aprecieri frumoase. (Al.II).

Rezultatele 
primei zilei

■ A.S. I’aroșeiii — Minerul \ nkan 2—2 (2—1)

■ Minerul (.'ricinii — Minerul Lupeni 1—(I (0—(I)
Amănunte privind desfășurarea meciurilor, in pac;, a 3-a.

Astăzi;
de la ora 17
STADIONUL VULCAN : Jiul 

Petroșani — Mineral Vulcan

STADIONUL URICANI: Mine
rul I rii ani — Minorul Aninoa- 
sa.

Coaslantinescu în județul Hunedoara
Simbată, I august 19'12, nt cadrul actua

lei campanii electr,ral'-, mtini' ipiul Deva 
a găzduit vizita domnului Emil (’onttanl’- 
tv :cu, candidatul unic al Convenției I> 
moi-rali’C la pri- dinția Homâruvi, alături 
<!:■ o dcbgație formală din oameni p .ii
le i din cadrul Convenției Democratice.

. i'ogramul t'lzd, t, < ar,- a ine, put /n ju
rul orei II, destul de încărcat p nti'u tim
pul scurt in care s-a dvsfa urat, a euprhui 
o inii nire <u prefectul județului Hune
doara, domnul Gheorghe fvan, primi)ea 
ia Primăria municipiului Deva, tind,- a a- 
i ut loc înlilnirva vlt lidi ri politiei locali 
a Coif ntiei Democratice, a turnat apoi 
o ’infcrință de prr .ăi, iar la ora f H, în fala 
Ca i de Cultmă, a a' ul lot un miting £- 
i etoral.

In ciuda faptului cil .sîntem în plin se
zon < tirul, ea ziua de :imbata face parte 
din wcch-end, în ciuda tcmpraturii insa 
porlal>il,-, a atmosferei si (l ploii .sici pm 
pagandc făcute acestei . i'.ite, participa , a 
la miting a fost numeroa.ă. Proba'il iă 
a ’ l fapt l-a d< t< rminat p domnul Ism.l 
Con.tonlincscu să afirme' „Am scn-.ațlu, 
prii indu va si r, -trei ca nu mu aflu 
direct in piață printre voi —, că svnp.il 
venirii mei • au i (<■ alia . El , de au 
scop, pe care I am afirmai la Timi'.oa -t 
si la Arad, cu fmprvtimi a aprindem d"t 
nou flacăra speranței, c.rrr imț im < a a- 
nimâ au popor :ntr,,i". „impi- urni să dăm 
un sen. nou si o nouă im redere viitorul,-: i 
imediat". „Ti nimic să va declar că p. nt i n 
toni, w e dea cii-tu o soluție, /.Wi- o .so

lele' politică. Ic o soluție, car,- in acela'i 
timp privește țoale problemele noastr, • ■- 
conomi, e și sociale si acea dă soluție poar
ta un nume: Șt'ill.Ml'-. 1 11/' 1 !". „Pentru 
aceasta e de nee.r ară o voință politi t 
notai, < are .să < readă ir, schimbare ru
te-,a mtualn < țe incapabila de o a -m,- 
n a voință", ..f'in-l i inovat di astăzi, fa ‘ 
absolut, incalificabil, piim-a .sc cafti h-a -i 
din nou in num -roase județe din iară 
Sini lot aceia cure au a tat.i lipsa d. ru
șine r a veni în bila națiunii, si în
tind - a h se rci u uoiaseiî htei'dcr, i ele- - 
torul alt, i".

A'aluri d. d.muin' Inili t'on sluntin-' ,-:i 
au mai Imit i iii intui -.; ulii m-mbri lin 
d- h italic -uhliinind n, ca , im/eițipu ă 
n vc.-.itiit,- itc scb,ml-,ire ip viuțu m ■ l u 

popor areu inr rrul In im licicrea mîiin- 
gului, curf ,s-a d--.fașurat intr-o atmos- 

Jcriî decenta s, calma, fără in- ideale, 
domnul Emil ( on-danlim seu a mai spus: 
„b,i;il convin <u la 27 ,s. pt mbri-' el. e(.i- 
rutul Horn,,ni i va i ta pentru schimbai e. 
li timpul ta a- "t i'opi , barijriții și fe
meile w tui n- um ,, xc r, i-ă.scireă, .să nu 
s-.’ mai simtă sirio in propria lor țară. 
Nit tă < hem la un dtt.m n or. Eu nu vă 
itfer nn t'EC la'-., o falsă lini d , sau un 
viitor fura a ’oper'i Știu că nu va H 
ti or, dar '.tiu i, rr un lucru : putem în
tinge !".

Vom r«'t ni asupra conj, ț intei de p ■ 
cu t.n material mai um;>hi, inir-un r.u 
viitor al ziarului nost ' ti.

Sorin OI I

svnp.il
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Șansa lui Ion lliescu
Așadar, a început campania 

electorală. Nu ne îndoim de 
faptul că odată cu aceasta vor 
apurea și o serie de zvonuri și 
informații cu un temei mai 
mult sau mai puțin real. De alt
fel, deja ne-a fost dat să recep
tăm un zvon, în urmă cu puține 
zile, zvon vehiculat cu insisten
ță în Capitală. Un zvon potrivit 
căruia șansa actualului președin
te al României de a obține un 
nou mandat, de data aceasta pe 
o perioadă de 4 ani, ar fi con
diționată, pe plan politic, de rea
lizarea unirii Basarabiei cu 
România. Să recunoaștem, pre
zumția nu este deloc de natură 
utopică.

Pentru că în urma recentului 
acord semnat la Moscova de 
către președinții Basarabiei și 
Rusiei, „gurile rele" afirmă că 
s-ar fi ajuns la un consens în 
ceea ce privește unificarea BaPUBLICITATE

Societatea Comercială

5 STARS-IMP. EXP. S.K.L.
este reprezentantul firmei

liERS P1LSEN
in județul Hunedoara pentru desfacerea berii cn-gros.

Desfacerea berii se face in depozitul Societății Comer

ciale „Retezatul" Petroșani.

Telefon 12016, 12601. (3737)

S.C. „CARh'ETAPLAST" DEVA S. A. 
(I. P. I. C. C. F. DEVA)
Str. E GO.JDU nr. 73, 2700 DEV A

Oferă preluarea in locație dc gestiune a carierei Ba
nița — comuna Banița, județul Hunedoara (img.i Petro 
șani).

Informații la sediul sațietății. (3710)

sarabiei cu România, lucru con
diționat insă de renunțarea de 
către Republica Moldova la 
teritoriile de peste Nistru, care 
ar urma să constituie Republica 
independentă Transnistria, lucru 
care, să recunoaștem, din punct 
de vedere teoretic, nu poate fi 
exclus. Și parcă pentru a întări 
veridicitatea acestor ipoteze, lu
crările unor celebri prooroci, pre
cum Nostradamus ori Sundar 
Singh, dau drept certitudine re
alizarea unirii in 1992 Vom cita 
aici doar o frază, edificatoare 
credem din prevestirile lui San
di r Singh referitoare la Româ
nia anului 1'192 : „Basarabia va 
fi realipită României pentru 
totdeauna. Poporul rus. cinstind 
țara aleasă, va renunța la aceas
tă provincie, curmînd astfel 
multe neînțelegeri existente”. 
Dincolo însă de orice zvon și 
dincolo de orice prooricire, si. 

gur est» faptul că mai devreme 
sau mai tirziu, unirea se va 
realiza. Iar poporul român de 
pe ambele maluri ale Nistrului 
este oricind pregătit pentru a- 
ceasta”.

In ceea ce l privește pe Ion 
lliescu, realizarea unirii în
timpul actualului său mandat 
prezidențial, i-ar asigura fără 
îndoială o creștere considerabilă 
a capitalului electoral — actual
mente destul de știrbit. Pentru 
că nu știm cit la sută din elec
torat va vota împotriva „unifi
catorului” Totodată, acest fapt 
ar conduce la o moderare a po
ziției adoptate de presă vis-a-vis 
de persoana domnului lliescu. 
Imaginați-vă numai în ce postură 
ne-am pune noi ca jurnaliști, in
dependenți criticînd personali
tatea unui „Mihai Viteazul con
temporan" ca să cităm tot din e 
misiile „Radio Șanț”-ului.

Pâră îndoială, realizarea reuni- 
ficării Basarabiei cu patria ma
mă, ar fi o realizare pentru po
porul român, pe care domnul I- 
liescu nu va pregeta să și-o a- 
roge. Lucru care ar constitui fără 
îndoială, o șansă imensă (poate 
singura I) de cîștigare a alegeri
lor din septembrie de către ac
tualul președinte. Deocamdată, 
tot acest scenariu nu este altce
va dccît un zvon Dar de multe 
ori, in societatea românească 
ai iualâ, zvonul s-a dovedit a fi 
mai adevărat decit informația 
exactă, după cum afirma un ce
lebru gazetar contemporan. Și 
în fond, de ce n-ar fi așa ?

Tiberiu VINȚAN

De la Administrația
Financiara a municipiului 

Petroșani
In temeiul H G nr. 349 24 iu

nie 1992, toți agenții economici, 
persoane fizice sau juridice, care 
prin actul legal de constituire 
sau autorizare au dreptul să 
producă, să presteze lucrări 
sau servicii, sa importe, să co
mercializeze produse sau măr
furi, sînt obligați să intoemeas-

Cît valorează cuvîntal primaruluiVORBE,
Credeam că moda promisiu

nilor fără acoperire in fapte, a 
dusului cu zăhărelul, a apus, 
odată cu decembrie 1989. Aș 1 
li-ai găsit 1 Ba se pare că ea 
este in plină înflorire. Cel pu
țin așa ține să ne demonstreze 
domnul, primar Gheorghe Stoicu- 
ța. lat i un exemplu. Citam a- 
dresa cu numărul 2191 din 8 a- 
prilie 1992. indosariată in dos. XI/ 
23. Text. ..Către d-na Miron Ango
la, strada Aleea Trandafirilor, bl. 
4/23 — Petroșani. Obiect : Soli
citare izolație terasă. Urmare 
audientei dvs, la domnul primar 
din data de 2.(11.1992 vă comu
nicam că terasa blocului in care 
locuiți a fost programată a fi 
izolata in cursul lunii iulie, anul 
curent”. Semnează Primar, ing. 
Sloicuța Gheorghe, cslc pusă 
ștampila ,,1” a Primăriei, deci 
ștampila cabinetului primarului. 

că și să depună la organul fis
cal pe raza căruia își desfășoară 
activitatea, formularul „DECLA
RAȚIE DE ÎNREGISTRARE" in 
vederea atribuirii codului fiscal.

Nedepunerea. în termen, a de
clarației constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă 
de la 10 000 lei 100 000 lei.VORBE...
și contrasemnează Șeful Servi
ciului Urbanism și Asociații do 
locatari, ing. lonașcu Nicolae".

Luna iulie s-a terminat. Blocul 
nu a fost izolat contra apei de 
ploaie. Apa pătrunde nestinghe
rită în casa familiei Miron. A 
pătruns și de-a lungul coloanei 
electrice, provocind un scurt 
circuit. O camera nu are lumi
nă electrică. Nu poate fi repara
tă inslația pînă cînd nu se 
izolează blocul. Ar fi inutil. 
Sint, de asemenea, afectate toa
te camerele, mobilierul din 
locuința, dependințele. Aparta
mentul se degradează. Iarna nu 
este departe. Timpul incă mai 
ține frumos vreo 10—15 zile. 
Dar la primărie... Vă amintiți, 
stimați cititori, de promisiunile 
făcute in campania electorală ? 
Toți promite iu „marea cu sa
rea”. Ce s-a rezolvat din ceea 
ce au propus ? Și incă se mai 
supără unii pe noi cînd Ie spu
nem adevărul in față. în ioc 
sa înțeleagă ce au dc făcut, câ 
lumea este sătulă de promisiuni 
deșarte, se țin de discuții, Și 
vina nu este numai a primaru
lui, ca persoană, pentru oâ un 
singur om nu prea poate face 
multe. Un întreg sistem a deve
nit disfuncțional. Nu mai vor
bim de criza acută de bani în 
care se află și este obligata să 
ființeze administrația locală. Bii 
nc, bine, dar ce vină are doam
na Miron și ce vina au cetățe
nii napâstuiți care continua să 
fie purtați cu vorba în timp 
ce greutățile sint tot mai mari? 
Acum, domnul primar va mai 
trimite o adresă, sau va pune 
R/\GCd.-u] să izoleze terasa?

Horațiu ALEXANDRI sCU

Arde nisipul, arde buzunarul...

Loto : loan RAC11EI.EANU

Societatea Comercială 
„Hermes” S.A. Petroșani

cu sediul in Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, iii. 90 
ORGANIZEAZĂ LICITAȚII-; DIRECTA 

. in baza II.G. I 10'1991 și H.G. 279/1992,
pentru iruhirierea următoarelor spații:

El Depozit import-export, in suprafață de 318 mp, 
1 situat in strada Oltului nr. 2 Petroșani, profil activitate 
L de producție ;

■ Unitatea nr. 63 situată in Pctrila, str. Republicii, 
Profil comercializare produ ,e alimentare, nealinienlare ț>i 
agroalimcntare.

Documentația se poate procura dc la sediul societății 
contra cost.

Garanția dc participare, repre/.entind 25% din valoa- 
I rea chiriei, va fi depusă la CEC pe numele societății
I noastre.

Licitația va avea loc în data de 20 AI'GVST 1992, ora 
10, în sala de ședințe a societății (magazinul Jiul). (Faci. 
767)

Dorin Borte i aic numai opt amșoii. Un 
copil vioi. In ochi, deși li iști, u sclipește 
inteligență. Este elev la Șioali germani 
din l’etre.șli — Alba. L am mtilnit insa 
in Petroșani, absolut intimplalur. State.i 
pe o banca, in paiiulețul d(. lingă oficial 
poștal... Venise ui t.ilâ| lui, pentru ca a- 
c st i să rezolve o oarecare problema la 
poștă. Cit timp i lipsit talal, am înjghebat 
un dialog. Și ani ranias cutremurat le 
drama pe • are Dorin o trăiește, la nu
mai opt ani. din cauza celor m ul, care 
ar li cbili să-i fie alaiuri.

— / a cine stai Iu. la J’elrcșii ’
— La bunica din partea talului. Stei 

acolo dm 1990 l’c strnrl i Mihii )■ ainesca.
— Moi ui frați ?
— Trei, toți trei mai mici. Valentin- 

An Irei, Dorina și Ana M.aia. Ei stau 
la mama, la P< troșanf.

— Și tu ? De ca nu shd la mama ?
încet, încet. copilul Isi d< apana povestim. 

Și aflu cu stupoare că mama lui ești a- 
depta unui cult neoprotestant, ca. avind 
numele lui Dumncz. ii pe buze, a fost in 
stare sa 1 închidă, cînd era mai mic, in 
cămară, penii u că a cerut de mincare. Ca 
mineri zilnic bătaie, „cu sau faru vina" — 
zice copilul — și cite și mai cile. „O iubești 
pe mama ? — întreb. „Nu" — vini ime
diat răspunsul. „Să-și asculte predicatorul 
ei și să ne lase in pace l“. E trist, să te 
judece așa piopriul copil, la numai opt a-

nișori. „Mama lucrează la librar e“ — îmi 
mai spune. „1 am dat telefon șl am intre- 
bat-o dacă are cărți cu povești și lind mi-a 
spus ca arc, i am zis să-mi cumpere i mie 
una. N-a vrut. A zis că sa-mi cumpere
tata, că arc bani". „Dar pe Lila il iu
bi ti ?". „I).i. Tata nu mă bate, tata inii
compara tot ce-i mai bun". înot încet, 
caut sa pătrund in inima atit de întris
tai,! a copilului. Dr.una lui Dorin poate

i nu fie numai a lui- „Cu ce midie ai 
toimm.it anul școlar, Dorin, „9,(>f> —
imi spune — clar la arm’ iau zece". Și 
Dorm imi vorbi șt1 dc literatul i. de po
veștile pe caro Ic în.lrăgc ’e ații de mult-, 
de poveștik cu domnitorii români, imi 
recita apoi o poezie... și rostești candid O 
rugăciune ortodoxa. De-abaia acum mă 
mai dumirise. Dorm este copilul de opt 
uni pus in situația de a trai departe da 
mama sa și de cei trei lrați mai mici, în 
numele... credinței. Crudul habotnicism 
intr un secol pe care il credeam luminos 
și care. iată, ne mai scoate In iveala des
tule pole de întuneric. Se apropie tatăl 
copilului. Dorin fuge la el. Ma ridic de 
pe bancă, dau binețe omului, lac un semn 
amical cu mina și mă pierd intre trecă- 
toi ii dc pe stradă. Dar nu îi pot uita pri* 
virea. De ce, Dorinele? Probabil că aceeași 
întrebare și-o pune și el. J

Calin 11OLBAN

toimm.it
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Ediția a doua

Așa a fost în prima zi
Așteptată cil deosebit interes atit de fotbaliști, 

ci- și de public ul spectator, cea d?*a doua ediție 
a Cupei ziarului „Zori noi“ la fotbal a debutat 
duminică 2 august, pe stadioanele din Vulcan și 
Uricani. cu două meciuri „cap de afiș".

l.a Vulcan, tradiționalul derb.y local de pînă 
acum : Minerul Vulcan — A. S. l’aroșeni, iar la 
Urb ani, meci il neapăratei revanșe, Minerul li
ric.ini — Minerul Eiip-ni. Amănunte despie 
c. le două part de, in cionicile consemnate de 
j. . orterii noștri.

IXir să revenim la Cupă, ca întrecere foarte 
milă. așteptată și disputată. Cupa a debutat pe 
o c.ddțir„ tropicală, in tribunele stadioanelor lu- 
in i totuși loc cîteva sute de persoane care pro
babil împăm n’-mite dc fotbal, au renunțat la o- 
li nuit’i i- ire la ,arlă verde pentru două ore 
<!.■ meci. Cei ce au avut acest curaj in fața si- 
țir >r nu au avut ce regreta.

Abii ieziți din < intonament, fotbal tii tuturor 
clipelor știu că m, im le din cadrul Cupei pot 
fi decisive pentru titularizarea sau nctitulaiiza- 
, ea lor in cchij: 1 din lotul cărora fac parte. 
P ' tocmai de ac ea, in ciud i căldurii sufo
cante. nu s-n făi ut economie deloc la capitolul 
d iruire. Am văzut cîteva ore de fotbal aprig. 
Au ieșit in evidență ci'cva din ncnmiilărilQ fi- 
z.e -i tactice ale jucătorilor, iar nmi venii.ii în 
ioturile celor patru echipe ce s-nu înfruntat du- 
mirm ă an luat contact rtl publicul ți uneori

chiar cu manil'i. stările „originali" ale oamenilor 
din Vale.

Este doar începutul. Putem spune că a fost 
un început bun. Cupa noastră, cea care a -cjcs 
ca perioadă de desf.i urare săptămânile premer
gătoare începerii campionatelor naționale a tre
zit și in acest an orgolii, interese și ambiții ne
măsurate, care probabil vor face și in zilele ur
mătoare să asistam la jocuri dintre cele mai dis
putate.

Ieri după amiază, dc la ora 17. în cadrul Cu
pei s-an disputat două noi meciuri Ea Vulcan : 
A. S. Paroșcni — .Jiul Petroșani iar la Uricani. 
tot de Ia ora 17, Minerul Eupeni — Minerul A- 
ninoasa.

Astăzi, dc la ora 17. se vor desfășura ultimele 
meciuri din etapele de calificare, iar mîinc de 
la orele 16 și 16. pe stadionul lini, finala mică 
și finala mare. Reamintim iubitorilor de fotbal 
și suporterilor încercați ai echipelor noastre di
vizionare că astăzi Cupa „Zori noi" la fotbal are 
următorul progrpm : Vulcan, Minorul Vulcan — 
Jiul Pi-tro-ani, iar la Uricani: Minerul Uricani 
— Minerul Aninoasa.

Vă așteptam, stimați iubitori ai fotbalului, ală
turi dc echipele cu care simpatizați, atît acum, 
cît și in campionat. Ele. echiocle an nevoie de 
sprijinul nostim iac noi, pentru frumusețea spor
tului, trebuie să le fim alături la bine și la ne
caz 1

Derby local nedecis
MI'.l.RUE VUECAN — A.S. 

I'AIIOȘEXI 2—2 (1—2). Cîteva 
sute dc spectatori au asistat la o 
disputa aprigă, derfașuratâ sub 
semnul echilibrului, pe toată du
rata celor 90 de minute. Meciul 
a început cu o scurta perioada 
de tatonare, in care ambele echi
pe ,i-au disputat mijlocul tere
nului, incercind, in forță, stră
pungerea zidului âpu> -tarilor 
prin pătrunderi directe ți șuturi 
de la distanță, l.a inceput, Mine
rul Viile.in are o perioadă s<iir- 
i.i dc dominare. Pătrunderile lui 
ltarbu ți .Szoradi (cel mai bon 
din teren) -c sobleaz i. în regre
tate rinduri, cu șuturi periculoa
se. apărate cu greu de pnrt.jrul 
Oprita.

Pe .nost fond, in minutul 5 
asisltiin la deschiderea scorului. 
Iz-ak primeșt'1 o pasa in urm i 
dintr o lovitura libera și prin
de un șut de zile mari, din vi
teză. e.' act in i im Iu. sub bara, 
la • arc portarul Oprita, destul 
<l< bun pe tot p ir' iirsid. nu mai 
poale face nimic. Este 1—0 |>en- 
tru Minerul Vulcan. Jiului am
biționează 1 i.liipa < ondii'ă le 
Gogii Ton» a și Bu/dnga. Ir, iii i- 
nnile lui G.ivrihiț, N'ăcrcală și 
Ninu vînt din e<. in <c mai jx-- 
i iculou'.e. la fel i a ți pătrunde
rile lui Constant. m. •.< u. cel mai 
percutant virf (lin teren. De alt
fel, Const ntine' ij avea -.ă p 
marcheze primul ol al I’aroțc- 
riiul'ii, după o pa,ă, primii i dc 
la G vrilnț, șutul sau la-.îndu I 
fără replica p< pori irul Mineru
lui, Bo'ezatu. Este 1—I ți AS 
l'.iroțcni pare mai matură ți mai 
slapină pe joc, (!<•■.i Minerul, 
prin Cornel Repede, Topor ții 
Sz.oradi seamănă In rcprlalc rin
duri panică in careul advers. 
Cei care înscriu rint tot cri do 
la Faroțenl, prin același Con- 

stantincscu, al cărui șut, din 
afara careului il „execută» fara 
mila pe Botezatu: 2—1 pentru 
l’aroșeni.

Dopa pauza, ,.se joacă tot mai 
tare, iar spre final, in min. 80, 
Topor reușește egalarcu, dupu 
mari ocazii ratate dc ambele 
părți. Un scor echitabil ce relan
sează lupta pentru calificarea in 
finala.

AS PAIîOȘENI : Oprita. Ma- 
tula, Cioara, Ispir, Nacreala, Di
nu. Zvanciuc, Dodenciu, G.ivri- 
luț, Constantineseii, Farcaș, Bol- 
diș, Mitrofan, ’foth, Creții și 
Slolevcil.

MiXEl’Ul, : Botezata, Drăgă- 
nescu, Rusii, Airibruș, Szoradi, 
Repede, Voia ... iue, Moldovan, To
por, l/.sak. B a bil, Munl'.smu. 
I lorescu, Jiu j, Toth, Căpîlnoan. 
Au arbilr il foarte bine Ion 
l/’ordean — cenți u, I’clre Zlate 
și Ghcorghe Kuszai la linie.

Pui antrenori, care — in doi . 
mu — au reușit două mari 
performanțe : promovarea din 
județ in C si din C in B.

loto ; Sorin OPREA

„Furtună” la Uricani
Ea ora 11, tribun'le erau aproape pline. IJe cîteva sute de me

tri carosabilul era înțesat de autoturisme.
Se joaca Minerul Uricani — Minerul Eupeni. Echipe tari. Am

biții mar.. O piima repi iza fără incidi nle : 0—0.
După pauza se stunesc pasiuni m.u „vechi". Meciul se înte

țește Dar no se înscrii.'. Cei de Ia Uri ani au mai multe ocazii. 
Ciulul \ i< toi iei echipei din Uricani a lost înscris de Ceacusta, in 
min. 88, dintr-nn pen.illy contestat de lupeneni. Au urmat o seric 
de alti realii, (el admonestat fiind ai biti ul Pușcaș. Reamintim e- 
chipi lor participante Ca organizatorii nu răspund de arbitraje. 
Oricum, l.iplul ca întrecerile sint aprige, denotă seriozitatea com
petiției. Și asta it bucura. (M.B.).

Singurătatea antrenorului
de cursă lungă

Optimismul lui Emil 
Oobrescu

Faptul că la Cupa Ziarului 
„Zori Noi" s-au înregistrat șiJ 
anul trecut surprize face ca a-’ 
ceasta competiție să fie ți mai,' 
mult gustata de publicul spec
tator. Nici in actuala ediție nu 
vom fi scutiți de surprize, da» 
tocmai astla dau „sarea ți pipe
rul" competiției.

I n fapt, ce ne-a bucurat mult, 
l-tmi consemnat duminica pe 
stadionul din Vulcan.

— Domnul Emil Dobrescu, ar>- 
trenoiul echipei Minerul Amnoa- 
sa. se afla la Vulcan, la meciul 
Minerul — A.S. Paroșeni, pa 
care l-a urmărit de altfel, pini 
la caf al. După cum se știe, Mi 
nerul Aninoasa face parte, Ia 
Cupa „Zori Noi”, din seria CU 
Minerul Eupeni și Minerul Uri- 
( mi, care se înfruntau la Urican^ 

i același timp. Întrebat de C0 
nu sc află la Uricani, penlrtt 
ați urmări adversarii direcțl^ 
domnul Dobrescu ne-a dat uo 
răspuns, care ne-a bucurat mult 
pentru optimismul sau : „Ca s3 
caut la Uri, ani. Am venit aîcț 
fiindcă una din cele două CchK 
pe ne va-fi adversma în finala 
mică". Nu ne raimne decil sd-f 
uram succes domnului Dobrcscw 
ți echipei s;dc. .Și, sa-i vedent 
in linala ! , }

Arbitrii meciurilor din cadrul Cupei
Jiul Petroșani — AS l’aroșeni:
Petre Popa — centru, <Jhoorghe CiheorKlii- 

ța, \ asile Trifoi, linie;
Minerul Ltipcni — Minerul Aninoasa:
Nicu Lixandru — contru, ('ii tina ( iulaMi, 

Constantin Cristca, linie;
Jiul Petroșani — Minerul Vulcan:

Gli''<irjJi(; (iln orgliița — < i ntru, Petri- 
Ion I i-orilean, linii

Minerul llricani — Minerul Aninoasa :
Ni< ii lixandru i intru, Anp'ela Vișan, 

la Floresf ti, linie,
Finala mică :
Nieu lixandru lentru. Petre Zlate,

„Zori Noi la fotbal
Popa,

Ad(-

Ien

I

IiCordean, linie ;
Finala marc ; A*
Ionel Pușcaș — centru, Petre Popa, (.du or-^ 

Aflte Gheorgltiț.t, linie. u
Toate meciurile se vor disputa cu aplicare» 

noilor reglement.>ri introduși' de 1 nternationaR 
HOAHfi), începînd din acest an. «S



4. BOBI NOI MARȚI, 4 AUGUST 1992

SOCIETATEA COMERCIALA HOROSCOP

„HERMES“ S. A. PETROȘANI
9

LEU
(23 iulie — 22 august)

Ambiția clv. este răsplătită din 
plin.

I- cu sediul în Petroșani 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, județul Hunedoara, 

organizează licitație publică deschisă 
cu strigare în data de 7 septembrie 1992, ora 10, 

sala de ședințe a Magazinului Universal Jiul Petroșani, 
pentru vinzarea următoarelor active:

I

Nr. Denumirea activul ui Adresa unde poate Obiectul principal Prețul de pornire a
crt. fi vizitat de activitate licitației

Petroșani, serv icii — tehnica de calcul,
1

2 655 000 1
£ Magazin nr. 3 - str, 1 Decembrie, bl. 76 desfacerea prod. r.

Prcstări-serv icii cxpomobila parter cori» B , Realimentare 1
— Petroșani, desfacerea produselor 1•> Magazin nr. 7 str. 1 Decembrie, bl. 76 ncalimentare și alini, cu i11 1
Consignație cxpomobila magazin corp B regim de consignație 7 026 000 |

— r ----- Petroșani, desfacerea produselor |
3. Magazin nr. 9 s|r. 1 Decembrie, bl. 76 nealimcntare în regim de I

Consignație magazin corp B consignație 2 672 000
Petroșani, 1

4. Magazin nr. 10 str. 1 Decembrie, bl. 76 desfacere de încălțăminte • A
Încălțăminte magazin corp G și produse de textile 13 101 000

Consultarea dosarelor de prezentare a activelor și a 1992 ora 10,00 cea de a doua etapă a licitației, la care pot ’

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Invitatul se lasă așteptat, dar 
vine pregătit...

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Insistați l Sigur pică ceva.
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Petreceți bine, printre figuri 

comune. ■
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Gustul aventurii, stimulat do 

singurătate, vă plasează în si
tuații delicate.

CAPRICORN ,
■ 19 ianuarie)

ocazional nu vă deter- 
ignorați obligațiile con-

| (21 decembrie —
Flirtul ocazional 

mină să 
jugale.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie) 

Gaură neagră în... buget.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Faceți revizia tehnică a... pa

tului !
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie) 
înnodați firul rupt 1

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)
solidarizați la plata unui 

prejudiciu 
zat.

Nu

Vă
pe care nu l-ați cau-rdatelor economico-financiare sc poate face la sediul so

cietății.
Relații despic activele ce urmează a fi vîndute, pre

cum și condițiile de participare Ia licitație se pot obține în 
zilele de luni și miercuri între orele 11,00—11,00 la sediul 
societății sau la telefon 935/15283 și 935/12613.

Pentru selecționarea participanților la licitație, ofer- 
tanții vor depune la sediul societății, pînă cel mai tîrziu 
27 august 1992 orele 1 1,00 următoarele documente:

1. pentru persoane juridice — dovada existenței legale 
a societății, pentru persoane fizice — cazierul judiciar.

2. modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice in
cluse în dosarul de prezentare.

3. dovada bonității pe bază de recomandare bancară, 
precum și dovada achitării obligațiilor fiscale.

Ofertanții selecționați vor depune la sediul societății 
pînă cel mai tirziu la 1 septembrie 1992, ora 11 următoa
rele i

1. Taxa de participate de 16 000 lei pentru fiecare ac
tiv licitat.

să participe și persoane fizice și juridice străine.
Licitația va avea loc dacă sînt cel puțin doi ofertanți»
In cazul cînd, nici la a doua etapă nu se prezintă cel 

puțin doi concurenți, va avea loc o nouă licitație în data 
de 28 septembrie 1992 ora 10.

Terenurile aferente activelor se dau în folosință cum
părătorului pînă la clarificarea situației lor juridice.

I
I 
I
I

GEMENI 
mai — 21 iunie) 
nori.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Experiment reușit și recolta 
bogată.

Zi
(21

fără

I 
I 
I 
I 
I

I

Mica 
publicitate

ANIVERSARI
OIIAGA Diana Bolea, toată fe

ricirea lumii, mult noroc, sănăta
te fi un călduros „1 a mulți an< 
iți doresc, cu ocazia împlinirii ic
uri ui anișor, bunicii și Titi cu 
Violeta. (3751).

COMEMORĂRI

DECESE
CU PROFUND regret, soțul C’ostel, fiica Sorina, fiii Adj și 

Daniel, nora Lenuța și nepotul Alexandri!, aduc la cunoștință 
pierderea celei mai scumpe ființe de pe pămînt

BALAN ANIȚA (ANI) — 16 ani
Inmormintarea, in 1 august ora 15, din str. Independenței, 

bloc 18,

FRAȚII Lentila. Mitică, Păun, cumnatele I ucreția, Florica și 
nepoții, anunța cu durere decesul celei care a fost

BALAN ANA
Odibncasca-se în pace I (3770).

2. Garanția de 10Vo din prețul de pornire al licitației 
activului, se ta depune in contul nostru 30.30.1.02.01. des
chis la Banca Comercială Română Filiala Petroșani sau la 
caseria societății

La prima etapă a licitației participă 
fizice și persoane juridice române, care 
nate de soc ictaten comercială vinzâtoare.

In situația in rare activul nu se adjudecă în 
tapa a licitației se organizează in data de 22 septembrie

numai 
<ui fost

persoane 
selci țio-

prima e-

I
ULTIMA O RA
FOTBAL. I ANI \RA, MICI SI BERE

Miercuri, im irul d- Li ora 15.30, pin,; 1.-, o, d 20, pn sturio
nul „.Jiul" — Fi ALELE CUI’EI ZIARULUI „ZORI NO1“ ki 
fot I-al.

• DOUA PARTIDE DE FOTBAL;
• MUZICĂ DE PROMENADA
• Mlfil SI 'iRlIND Șl BERE RECE:
• RĂCORITOARE Șl PRODUSE DE PATISERIE.

DISTRACȚII BLACLTA l

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar do redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

Tiheriil SI'A I ARH
Coiecfura :

Emilia ac,Turei și vioi ic. ■ iirh ii seu

BUNICII Coineliu ți Silvia 
Enăchcscu, unchii Cristian ți 
Brlu Groza și verișoara Șefei 
anunță cu adine regret, trece
rea a șase săptumini ele cin<l 
ne-a părăsit iubitul nostru 

GII1BANU CRISTINEE
Lacrimi și flori pe tristul 

sau inormint.
Va cămine mereu in inimile 

noastre. (3717).

I

FAMILIA Stoica este alături de familia Bălan în încercarea 
pricinuită de decesul dragei noastre

BALAN AN IȚA (AM)
Sincere condoleanțe.

ALĂTURI de soția luj dragă, I lorica, care l-a îngrijit cu o 
deosebită răbdare și dragoste in lunga lui suferința, aducem și 
noi un ultim omagiu omului de omenie care a fost

BRÂNDUȘA AUREL
Sincere condoleanțe întregii familii. Familia Barbu. (3710)

MAREA de lacrimi nu ajun
ge pentru a alina durerea pri
cinuită de trecerea in n< fiin- 

acum un an, a celui care 
un om deosebit și mi
cei mai bun soț, tatu, 
trate, socru, cumnat și

a fost 
minat, 
bunic, 
unchi

LEJB FIIĂNCTSC
Nu trece zi in care să nu ue 

amintim ele tine. Nu te vom 
uita niciodată. Flori și lacrimi 
pe morminliil Iau vor fi me
reu. Familia. (3761).

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

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
n Prefecturii (județului 
Hunedoara.

Director1 
MIIlCEA BUJORESCU

------ ț--------------------------

COI.IX TIVUL APTA — UPSUREEM cs(e alătur; dc colega 
lor N'icola Edita în durerea pricinuită dc dispariția tatălui ci 

BARDOCZ VINCZE
Oditinească-se în pace! (3760)

BAROC Z vwcze
Condoleanțe familiei. (3755)

COPIII D01U, Rodica și Petra și nepoțeii anunță cu durere 
trecerea in neființă a itibilei tor marne și bunici

DALUȚ FLORICA
Inmorminlarca, azi, ora 1 f, de la domiciliu (3765)

Muici ialclc necomimdatc și ncl’ii- 
hlicute nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra 10 
rectitudinii datelor cuprinse in arti
cole aparține, in excusiv itatc, autori
lor.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, sfr. Nicolao Bălccscu nr. 2 
Telefoane: 511662 (dircctor-rcdactor șef); 
515972 (director executiv-admiiiistrativ di
fuzat e); 511663, 512161 (secții).

*

TIPARUL) Tipografia Petroșani, sfr.
Nicolae llalcescti nr. 2. Telefon 511365.


