
!
i
I
ii 
I

I f
I
!
I
I } i1
I I1
I
I

COTIDIAN DE OPINII Șl INFORMAȚII AL VĂII JIULUI I
ANUL III, NR. 683 VINERI, 7 AUGUST 1992 4 PAGINI — 10 LEI

Visu! unei nopți de iarnă
Ce descoperire uluitoare, vn buton cu sonerie. 

Cu un minim<efort apeși și în cîteva secunde 
secretara ți se pune la dispoziție. O cafea cu 
caimac (pe stânga), o legătură telefonică, pune
rea „în priza" a șoferului pentru a trage mașina 
■la scara, chemarea Ia ordini, a subalternilor și 
alte minunății de astea caftite fae să te simți 
mare. Un personaj import uîL ce mai1 Citi din
tre muritorii do vînd nu au'visat — și mal vi
sează poate— măcar o dală-* măcar o zi (o luna, 
Un an...) să aibă la îndemână magicul bulon.

Se știe foarte bine că, odată căpătat acest pri
vilegiu era greu de a-1 mat pierde. Normal că 
cci unși cu visid funcției dircctorale aveau o 
grijă deosebită în ocrotirea fotoliului. Asa 
liniile a doua, a treia ș.a.m.d., așteptau cu 
fletul la gură o rotire a cadrelor. Cînd se în- 
timpla chestia trebuia să fii foarte „tare", 
oarece concurența pe post era mare și de multe 
ori, dură. Au așteptat unii o viață „unda verde'1 
in acest sens.

„Rivoluția" a zguduit multe scaune 
rale. Unnlo dintre el? și-au răsturnat prețioasa 
povară. Moment mai prielnic pentru cci 
spițe'' nici că se putea. Și-atunci „pac 1 la răz-

nopți de iarnă s-a-mplinit. 
mașina, protocolul, toate a-
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După pi a multe vești „bune", mai ,, ; „• r.sr i
una trista. Nc-a întristat, de exemplu, piuă la lacrim \ .
administrația americană vrea să renunțe la postur.ie o r mm „ 
ropa libera" și „Libertatea" destinate țârilor ust-euro, ’n . ba. 
probabil de o cheltuială marc și inutila, și am.ntirid.i-și că 
propriii țară are nevoie de fi- care dolar găurit pentru ii stinge 
atitea probleme sociale, administrația respectivă a anunțat in mo
dul cel mai serios că intenționează să renunțe la cele două oficine 
care <-.u avut drept toi sa întrețină războiul rece și -sa-1 pregăt ama 
pe cci cald. Intre timp, războiul rece a țuat sfirșit (așa spun a- 
mericanii I), iar țările est-europene trezite la realitate Iac totul 
ca să evite amestecurile străine in treburile lor interne.

Ar fi posibil, așadar, ca din acest an să invirtim degeaba bu
toanele aparatelor de radio căutînd echipa lui „Monica și Virgii". 
Vai vai, vai! Ce tristețe! Ce ne facem fără .știrile lor din care 
aflăm, de cinci decenii incoacc, cu o regularitate de ceasornic, că 
nimic nu e bun in țara noastră ! Cc ne facem fată lecțiile dc ia 
I’aris și dezbaterile de la Munchen, fără „realitatea românească" 
văzuta cu ochii inccțoșați și mintea tulbure, sau invers ! Mai acum 
un an. „Europa liberă" ne informa ca avem in țaia peste 10 mi
lioane de șomeri — ceea cc înseamnă cam toată lorțu de muncă 
ocupata în industrie !

Dar să nu ne tînguim prea devreme. Și altfel spus, după pă
rerea mea posturile amintite pot să fie desființate orieînd. Avem 
în țară înlocuitori destui. De meseriași denigratori nu duet m lipsă. 
Avem ziare care au depășit cu mult așteptările patronilor lor oc
cidentali. Nimic nu e bun in țara noastră, nici acrul, nici apa, 
munții ne-au devenit vrăjmași, uzinele iși vor închide porțile, 
țăranii nu se pricep la agricultură, iar certificatele dc proprietate 
sint nule și de drept, false. De ce ne mai trebuie atunci „Europa 
liberă" ? In fond, postul cu pricina ne oferă știri din țară, „de la 
fața' locului" unde se petrec evenimentele de scamă (mitinguri) 
transmise de corespondenți care au două locuri de muncă : unul 
la eî, altul la noi ! Cit despre plată, pesemne cti rentează 
se depune atîta zel...

Dar, iată, că nici echipa de la Munchen nu se lasă, 
ceptă să depună armele fără sâ se mai încrîncencze o flata 
Dolarul găurit e scump, dacă el declanșează încă o

daca

că 
șu

de-

directo-

„din

boîu“, Visul unei 
Butonul, secretara, 
cestea au devenit realitate.

Din păcate pentru personajele în cauză și alt
ceva s-a schimbat. Cu voia — dar mai mult fără 
voia împricinatelor, cuvîntul director a început.- 
5ă fio asociat unei noțiuni noi : cea de mana-k 
ger. Dep unii afirmă că schimbările în Româ
nia mențin un curs prea rapid — și o fac deloc 
dezinteresat — realitatea a 
rîul. Opaci la nou ca zidul 
răvășii" 
meniul 
produs 
duirca 
păcate 
•împotrivirea ]wr. ceva s-a schimbat în țara asta. J1 
Faptul că batem pasul pe loc se datorează în 
primul rînd acelor pentru caro butonul cu so-v^ 
nei'îc reprezintă ultima cucerire a tehnicii mon-jjV 
dîalc. Infantilism. ALîta tot. Iată 
încăput (majoritatea) economiei 
nc mai miram de consecințe?

Paul

nu ac- 
pc noi. 

luptă 
pe ultima sută de metri. Acum bătălia se dă între colaborator; : 
denigratorii de la „Europa liberă" contra colaboratorilor din țară, 
„care pe care", nu se admit doi supraviețuitori. Așa se face că 
postul respectiv a transmis un protest administrației americane, 
argumentînd că încă mai este nevoie de serviciile lor.

înaintea oricărui deznodământ, mulți dintre ascultătorii și ci
titorii noștri au luat o decizie înțeleaptă. Au renunțat și la „Eu
ropa liberă" de la Munchen și la cea din țară, încheind singuri 

ji-i'ăzboiul rece care altfel s-ar prelungi pînă dincolo de anul 2000 I 
Ion MUSTAȚA

__ ______ __  ___ — — — — — —___ __  __  __ .
demonstrat contra 
unei cazemate, „ 
apreciază managr- 
lor cibernetica : un 

„orin-i» 
Din' • 

toată I

din specia citată 
cum apreciau Idolii 
al ideologici capitalisto, de care 
cea mai dreaptă" nu are nevoie, 
pentru el — șl mă repet aici — cu

Politia și... enigma

FOTBAL
F LUI e R FINAL

Clas a 111 e 11 t

1. Jiul Petroșani 3 3 0 0 1.3 — 3 6

2. Minerul Uiicani 3 o 0 l 5 — 5 1

3. AS Paroșeni 3 1 l 1 7 — ti 3

4. Minerul Anilină,a 3 0 1 2 5 — 8 1

5. .Minerul Lupeni 2 0 1 1 1 — 2 1

6. Minerul Vulcan 2 () 1 1 3—110 1

Golgeterul ediției — MI I IT \!W (.1 iul)

El Record de speciallori ST \DIOM 'L „J nii.*'
(miercuri, 5 august)

S-au acordat premii 
de 100 000 lei

în valoare

datorează în U 
f"-.’1 '«• so-V*jT 

n-rp1
SM.

4N1CULESCU «7

pe mîna.cui/a . 
românești. !

A ajuns la Petroșani recentul număr al publicației periodice . 
a Poliției județului Hunedoara — „Enigma". Ceea ce c de reținu»! 
din proaspăta ediție a publicației este că prezența cazurilor infrac
ționale comise în Valea Jiului este semnificativă. De la crima Iul' 
Gheorghe Bodescu, de 20 de ani, din Petroșani, care și-a înjun-! 
ghiat tatăl, la furtul de făină de la S. C. „Spicul", de o echipă de' 
încărcătorî-descărcători din Bărbăteni — Ioan I’itra, Viorel I. I’ap, 
Gicu Gogotă, Marin Trufașu, Ștefan Drăgan și I.aurențiu Mîrz.a 
— conducătorul echipei și al „afacerilor", „aventurile" spărgători-j 
lor Pctrișor Sâlăccanu și Remus Gh. Cioabâ — ambii de 17 ani —| 
din cartierul Aeroport, Petroșani, ajunși în spatele gratiilor, ea 
și prin alte acte contravenționale, Valea Jiului ocupă un loc ini 
tematica fărădelegilor prezentate în publicație.
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Turnul Babei cu iz dîmbovițean
Tirgul Internațional București 

și-a închis porțile in luna iunie. 
Cu toate acestea, activitatea 'n 
Complexul expozițional nu a in- 
cetat. O parte dintre pavilioane 
au lost puse la dispoziția firme
lor cu capital de stat, privat sau 
mixt, prin închiriere. Firme care, 
la rinclul lor oferă o multitudine 
de mărfuri, livrate numai en 
gros. Dacă nu vă puteți închipui 
ce vrea să însemne o zi obișnuită 
în acest Babilon balcanic am să 
încerc eu să redau o imagine mai 
aproape de realitate. Pentru ca 
merită.

Odată plătită taxa de intrare 
care pentru cei cu mașini e de 
100 lei se intră intr-unu) dintre 
cele mai grele teste pentru nervi. 
Distanța de ța poartă pină la pa
vilioanele din capăt — vreo 300 
de metri — se parcurge, in me
die, cam într-o jumătate de oră. 
Pe o alee cu lățimea unei străzi 
normale — 7 metri — circulă pe 
două sensuri autoturisme, micro
buze, camionete, camioane ți 
TIR-uri. Numere de înmatricula
re din mai toate județele țării, 
pius din țări străine. Se circulă 
bară lingă bară. Nu lipsesc de loc 
blocajele, cu tot tacimul de cla
xoane, sfaturi, altercații. Căuta
rea unui loc de parcare constitu
ie o altă piatră de Încercare. Gă
sirea Ini nu inscamnă neapărat 
terminarea grijilor. Intrind în 
pavilion, pe stingă ți pe dreapta 
culoarelor de acces. din 3 in 3 
m tri, repri z.enlanțele a sute de 
firme — de la unele neauzite și 
n cunoscute pină la cele cu state 
vi :hi de servicii pe postul na
țional TV la rubrica „Publicita
VZZZ/Z/Z/Z/////Z///ZZZ//// ’ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZ7ZZZ/ZZZZ/ZZZ//ZrZZ/Z/ZZZ//ZZZ/WZZ/?Z/ZZZZZZ

te". Un furnicar de lume se miș
ca. cu viteza melcului, privind 
intrebind, negociind, cumpărind. 
Se conversează pe moldovcne.ște, 
ardelenește, oltenește, țigănește, 
chinezește, in arabă, ebraică, tur
că și altele. Un soi de turn Babei, 
mutat pe plaiuri dimbovițene. O 
categorie aparte o reprezintă mi- 
nuitorii de cărucioare pentru mar
fă, „aleși" dintre șomeri dar și 
dintre cei ce vor să-și rotunjeas
că veniturile. Pe unde trec ei se 
face gol. In înghesuiala aceea, 
puțini sini din categoria „gură- 
cască". Contrar aparențelor, lu
mea e grăbită. Ghionturile și căl-

Din avatarurile 
pi h atizaților

caturile pe bontbeu sînt ceva fi
resc. Rareori auzi pe cineva ce- 
rindu-și scuze. Aceia nu sint oa- 
m nu de afaceri, ei nu au timp 
pentru fleacuri. Pent- u un sim
plu viz t itor există iouă varian
te esențiale. Ori stă în pavilioane, 
unde e mai răcoare, suportind 
ghiontnri și imbrinceli, ori afară, 
unde soarele arde nemilos. Nici 
o umbră de adiere a vintului. 
Vrei să comp- nsezi pierderea 
de lichide din corp ? Foarte greii. 
Standurile sint pline cu zeci de 
mărci de băuturi răcoritoare și 
bere. Dar nu poți cumpăra decit 
en-gros. Nefiind cunoscător al 
zonei, poate reușești intr-un tir- 
ziu să dai peste un chioșc, unde 
se vind en detaille băuturi răco
ritoare. In dozatoare, 3—5 feluri 

de sucuri de la cele de portocale 
la papaia. Bei un pahar (30 lei 
bucata), două, trei, sau zece, se
tea tot nu-ți trece. O porție de o 
suta de grame de cartofi prăjiți 
costă 70 de lei. Printre comer- 
sanții serioși mai poți zări și „ju
niori" cu 3—4 cartușe de țigări 
sub braț sau un carton de bere 
la cutie. Bișnițari, după cum zio 
bussinesman-ii, cu deferență. Dru
mul spre ieșire e la fel de greu, 
la fel de solicitant pentru nervii 
oamenilor și comenzile mașinilor. 
La poartă — poliția. Uneori și 
garda financiară.

Trecut prin aceste ultime furci 
caudine, tragi undeva pe dreap
ta și verifici mașina. A scăpa fără 
zgîrîieturi sau buțeli e o perfor
manță. Simplul vizitator iese din 
incintă năucit, dezorientat, stors 
ca o lâmîie. Am auzit afirmația 
unuia dintre aceștia: „așa ceva nu 
se există Cu toate acestea, u- 
nii „fac" Tirgul de două, chiar 
trei ori pe săptămină. Variante 
sînt doar două: ori te obișnuiești, 
ori renunți. De remarcat că in 
interior nu există oameni de or
dine care să dirijeze circulația, 
să vegheze la ordinea și buna 
desfășurare a activităților ce se 
desfășoară acolo. Fiecare cu ordi
nea lui. Pe lîngă stressul extra
ordinar. căldura care face să clo
cotească sîngde in vine. Amenin
țările, invectivele, înjurăturile 
fac parte din obișnuit. Compl-xul 
expozițional. este ha ora actuală, 
locul unde mixtura latino-balc.a- 
nică ce sinti m își da întreaga 
măsură.

Paul N1CULESCU

Fără greutăți
Ca să vedeți ce se mai fură 

pe la noi. In data de 4 august, 
la magazinul de carne și produ
se din carne, situat în piața a- 
groalimentarâ Petroșani, pe la 
vremea prînzului, era mare a- 
gitație. Ce să fie, ce să fie? Din 
gesticulația și vorbele pline de 
indignare ale măcelarului de 
serviciu, am înțeles că din ma
gazin se furase... o greutate de

Discriminări în
aprovizionarea cu apă?

Zilele trecute ne-a vizitat la redacție domnul Nyaradi Ga.șpar, 
domiciliat in Petrila,’ bl. 20 ap. 53. Domnia-sa ne-a relatat o pro
blemă cu care locatarii din blocurile 19, 20, 23 se confruntă, de 
mai bine de trei ani de zile. Și anume, lipsa apei potabile, care, in 
aceste blocuri, curge doar patru ore pe zi.

Locatarii — evident nemulțumiți — au făcut pină in prezent 
atitea petiții, cereri și reclamații, către Primărie și RAGCL, in< ik 
a curs mai multă cerneală pe hîrtie, decit apa la robinet. Cu 
toate acestea, situația persistă în continuare, in ciuda numeroa
selor promisiuni ale unora și altora.

Domnul Nyaradi ne mai spune că este de înțeles o economie 
a apei potabile in condiții de secetă. Ceea ce nu poate insa să 
înțeleagă este de cc la celelalte blocuri din Petrila, apa rece 
curge permanent și la blocurile amintite mai sus nu. Să fu oara 
vorba de vreo discriminare, piua și in acest domeniu, al furni
zării a.p. i potabile ? (T.V ).

Prețul
In cursul săptaniinii trecute

— pe fondul acutei crize de pii- 
ne prm care trece Valea Jiului
— la Vulcan, în unele Jocuri, se 
vindea pline alba cu... 125 lei. 
1 aptul a stirnit multa indigna
re in rindtil cetățenilor orașului, 
care erau aproape convinși că 
este vorba de vreo „mișculație“. 
Realitatea este insă alta. Ne-am 
interesat la unitatea care a a- 
cliiziționut piineu respectivă și 
ani primit următoarele informa
ții, documentate cu actele de 
rigoare. Piinea a fost adusă de 
la Fabrica de piine din Colan, 
fiind achiziționată la prețul de 
101 de lei bucata. Societatea 

1 kg, folosită la cîntărire. Nu 
salam, nu mușchiulcț, nici cîr- 
nați, ci, pur și simplu, o greuta
te. De aici am tras concluzia 
că, deși vremurile sînt cum sînt^ 
mai există oameni care nu au.., 
greutăți. Despre respectivul man
glitor nu se mai poate spune 
acum același lucru. Cu atît mal 
puțin dacă va încăpea pe mina 
păgubașului. (P.N.)

zx • • •punn
Comercială „Straja" SA Vul
can, achizitorul plinii respecti
ve, era, deci, îndreptățită sa a- 
dauge acestui preț un adaos di 
30 la suta, ceea ce ar fi urcat 
prețul de vinzare la nu mai pu
țin de... 131,30 lei. Amintita so
cietate a practicat insă un adaos 
mai mic decit maximul admi.sj* 
bil, astfel incit plinea s-a vindut 
cu 125 lei bucata.

Explicația acestui preț este 
justificată prin faptul ca Fabri
ca de 1 ime Calan lucreazfl cu 
faina nesubvenționata de- Gu
vern, cmc atinge chiar costuF 
de 00—70 iei/Kg .

I 
Tiberiu \INTAN

In cariera cresc scaieții și podbaluL.. Tot
Discul auriu al soarelui s-a 

ridicat binișor deasupra Farin- 
gului, aruncând razele-i piezișe 
spre crestele stincoase ale Re
tezatului, peste Cimpu lui Neag. 
Un sat de munte care, de peste 
un deceniu, fie vara, fie iarnă, 
fremăta din zorii zilei, de 
multe ori ți noaptea, de forfota 
mașinilor. Din uriașa groapă ce 

l. a luat locul vetrei satului, șirul 
basculantelor se foiau într-un 
du-te-vino continuu, cărînd pa- 
mînt steril și chiar și cărbune. 

‘ Acum, deși trecuse bine prima 
oră a schimbului I uriașa căl- 

; dare (fosta carieră) e cuprinsă 
de liniște, de acalmie. Pe trep
tele carierei, utilajele-foreze, 
excavatoare, buldozere — cîte
mai sînt, stau. Se odihnesc. Nici 

' basculantele nu forfotesc. In 
; chiuveta carierei, un ochi de a- 
pa-ca un lac glaciar — în jur, 

J pe versanții carierei, pe trepte- 
, le unde excavările au încetat, 

natura își „recucerește" drep
turile. Pe pereții suri, de steril, 
au apărut covoare verzi... cresc 

■bălării, scaieți, podbal.
i. După plimbarea noastră mati
nală pe serpentinele exploată
rii la zi, aflăm că liniștea din 

. ziua respectivă a avut o motiva
ție specială: defectarea pompei 

' de apă, din care cauză frontul 
[ de lucru a fost inundat. Dar 

adevărul e că, In general, ex
ploatarea in carieră iinceze-ște, 
perioada febrilității ei a apus, 
pare-se, pentru totdeauna.

In ultimii doi am, ni se explică 
la conducerea unității, produc
ția exploatării Cimpu lui Neag 
a cunoscut o schimbare de pon
dere semnificativă. Dacă pină 

Cîinpti lui Neag
acum doi ani 80 la sută din 
producție o dădea exploatarea de 
fa zi și doar 20 la sută subteranul, 
acum ponderea e inversă. Ca
riera mai da doar 20 la sula din 
producția minei. Mai asigură, 
probabil, încă un an, prin li
chidarea rezervelor descoperta- 
te. Pentru că fonduri pentru noi 
descoperte, deci pentru investi
ții, nu m u sint. Descoperta ce 
se mai face, în raport cu volu
mul producției de 2 la 1, față 
de 10 la 1, în anii trecuți — se 
realizează tot din fondurile de 
producție. Șl s-a ajuns fi la li
mita zonei expropriate. Încă 
o schimbare față de anii trecuți: 
evacuarea sterilului rezultat din 
descopertă se face în circuit 
închis, ndică loca), sterilul fi
ind haldat în partea opusă a 
carierei. Dar, cariera, groapa 
imensă, ramine. Care va fi soar

ta ei peste un an, cînd se va 
opri exploatarea ia zi, se află 
in studiu și aceasta intr-o fav.a 
incipientă. Se va umple, proba
bil, pentru ca terenul să poală 
fi redat circuitului agricol sau 
va ramine groapă și, cu timpul, 

se va putea transforma intr-un lac 

de agrement: greu de spus !
Dar sa revenim la problemele 

nunei. Creșterea ponderii pro
ducției din suuteran este asigu- 
rulUj ne informează dl. Valică 
Rusu, inginerul șef ai exploată
rii, prin cele 14 locuri dt mun
că, 7 abataje, din care unul 
frontal și 7 lucrări de pregătire. 
Jn baza lucrărilor de cercetare, 
intre orizontul 64Q și suprafața 
se conturează o rezerva de pes
te un milion tone de cărbune, in 
straiele 3 și 5. De subliniat e 
laptul că, după concentrarea ex
ploatării în subteran, indicato
rii tciinico-economici ai minei 
au Înregistrat progrese grăitoare.

Fata de media producției bru
te zilnice de 450 tone în 1991 
media zilnică a extracției, cal
culata la producția netă, a a- 
Jnns, in acest an, la tone.
Suitul producției zilnice esU: de 

100 tone net. Mina a încheiat 
primul semestru cu un plus de 
producție f.ița de cea programa
ta de 3557 tone, in condițiile cind 
calitatea cărbunelui s a îmbu
nătățit simțitor. Fața de un 
conținut de cenușii de 01,23 la 
sulă, realizat in 1991, cenușa 
producției livrate in acest an 
a scăzut la 57,8 la sula, deci 
sub norma admisa. Creșterea 
producției are la baza sporirea 
productivității muncii, in semes
trul încheiat, de Ja 0,69 ia 0,92 
tone pe post. Tot in acest timp 
efectivele minei au scăzut de la 
1000 persoane la 742, personalul 
îTESA s-a redus la jumătate. In 
semestrul următor se prevede o 
creștere a extracției zilnice la 
550 tone cărbune net.

Ce va ft in continuare și care 
va fi soarta exploatării din ex
tremitatea vestica a bazinului nu 
se știe. Cert r că epopeea febri
lelor acțiuni „Huila — 5 000“ etc., 
a trecut...

Cind am pus titlul acestor în
semnări de la Cunp, un coleg 
m-a Apostrofat :

— Ce ai, domnule, cu podba- 
lul 7 Ce, ai vrea sa crească, in 
carieră, piatră ?

— Nu, cartofi I
— Pe steril ??
— l’ai, aia-i...

: loan Dl BEK
L

pensionarii...
Din mit.otita Primăriei, in 

orașul Lupcni s-au constituit 4 
echipe complexe de p<. nsionurl 
caro, coordonați de cadre de sp& 
< i.Uitate di» cadrul d<linimstiație» 
l<xale, cuiațat subsolurile utăj 
multor blocuri din raza asocia
țiilor de locatari or. 1 Și 2, re*» 
pcctiv, in zona Barbateni, slift» 
z'le Faringultii și Viitorului. Toi 
in ac»xtsta zona s-a lucrat la re» 
facerea canalizăm apelor rezir 
rliiale, problemă acuta pentru 
mmiști aț.a locala, dar, mai alcS» 
pentru locuitori. »

4 PA
Magistrala a li-a a condu "tej 

de apa potabila de la Valea d® 
Pești a ajuns puia in strada L& 
hacului din Lupem, terminindu-s® 
și lucrările de racordare a ace®*1 
teia la rețeaua de a-imcntare * 
orașului. De efectul lucrărilor eH 
xecutate de colectivul șantierultfl 
de construcții hidrotehnice de 14 
Valea de Pești se bucură, mai 
nles, locuitorii orașului, deoareojj 
in loc de șase ore pe zi, alimel® 
buca cu apă se asigură a-curt 
de la ora 5,30 dimineața. pinâ 
scaiu, la ora 22. (l.D.) -- '
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4$» fost LA
GUPA ZIARULUI
UN SiNGUR QSTSGATOR - FOTBALUL I

Finala mare
Meci Miiiîaru

Finala mică
Rscordu! ratărilor

JIUL — MlNEiq L UR1CANI 
3—1 (3—1). Q O primă repriză 
de mare angajament. 3 Duelul 
Militaru — Fiorescu a fost... 
bl:n I. M Marinescu (Mine
rul Uricani), o mare promisi
une. S Ex-jiuli -tii (â acusta și 
Krautil au colorat, din cind in 
cind. partida, Jiul a „curs" spre 
victorie pe „albia" Militaru, 
Stâncii, Dod’i. H Nici un carto
naș galben de-a lungul celor 90 
de minute. S Inv.ngatorii — 20 
rmi lei. ■ Locul al Il-lca — 15 
ii.a Iei.

Divizionara A s-a impus des
tul de repede printr-un joc de 
j.ase ți lansări în adincime pe 
jartea lui Militaru care și-a de
pășit mereu adversarii, trimițind 
la intilnire nu mai puțin de 7 
baloane, dintre care două s-au 
transformat in goluri imparabile. 
Minerul a rezistat 20 de minute 
presingului, ordonindu-și jocul 
Jn apărarer, aglomerind propriul 
c- ren prin retragerea mijloca
șilor Dină la 16 m.

După ce Stoica a trimis balo
nul in bara (min. l'i), Militarii 
se lansează intr-un duel inegal 
cu apărătorii și înscrie printr-un 
șut de Ia 14 in, in min. 21. des
chizând scorul. Minerul ei alea/ i 
prin Duda, la o p.da a lui Ghi- 
lan. ‘siiooi im itat'a inv in ă'ioi i- 
lor d<_-. n i vidjnta și Stăm ii 
(min. ■!' ) și Dodii (min. 14) în
scriu doua goluri din centrările 
a< lui.iși Militaru. După pauză, 
.'uribelr C'-hipe trimit m ter<-n 
alte garnituri. Dar meciul era 
deja jurat.

Coîgeterul

AS FAHOȘE.NI — MI.NERUjS 
ANINOASA 4—2 (1 — 1, 1-0).
PI Minerul Aninoasa ratează 
tei lovituri de la 11 m. H Go- 
gu Tonca a avut emoții în min. 
86. gg Năcreală și Dinu, doua 
motoare cu dublă tracțiune. 
H Dobrescu a lansat atacul se
riei județene, n Fălu ți Berbe
ce, două nume ce nu vor r.imine 
mult la... Aninoasa. 9 AS Pa- 
roșeni — 10 mii lei. Minerul A- 
ninoasa — 5000 Iei.

Ajunsă pe treapta finalelor, 
pentru locurile 3—1, Minerul A- 
ninoasa a ținut piept adversarei 
și a fost foarte aproape de o 
mare surpriza. pierzând ocazia 
victoriei in min. 86, cind Mi>- 
dreanu a lăsat in urmă adver
sarul și 1 a servit „stil Dobrin" 
pe talentatul Berbece, care ,dc ia 
7—8 metri, singur in careu, a 
trimis incredibil pe lingă poar
tă. A fost momentul de virf 
al partidei, pentru că de-a lun
gul celor 99 minute de joc am
bele echipe au acuzat uneori o- 
bosoala meciurilor de calificare. 
A.S I’aro.eni deschide prim.i 
scorul. în min. 5 Nacreala por
nește in atac, un-doi cu Dinu, 
centrare și Dodi-nciu, in plin 
fuleit, deschid.' scorul. Se părc i 
că i-toria se va scrie acum, in 
prima repriza, dar Cirstea — 
portarul județenei a făclii „pa
rada" in min. 7, 12 și 27, in 
ghețind seoiul. |'(,| e] apăra și 
pen.dty-ul executat de Nai reala 
(min. 3uj 7i, incet inert, jocul 
se echilibrează, f.icind posibil 
un I 1 in min. 80, ind Bcrbt - 
ce a egalat din interiorul < arcu
lui. Sorții n-au rost im-a favora
bili echipei lui Falii, care a ra
tat trei lovituri de pedeapsă 
prin Dinache, Chifu și B< rbl-i»', 
față de lina singura a adversa

rului. prin Mitrol.m.

Cavalerii fluierului

Pătrunzând mereu in spațiul 
adevărului, șeptarul Jiului n-a 
iertat adversarul și a m.cris. 
meci de meci, goluri de marc 
rafinament, fiind ți coautorul 
moral al tuturor victoriilor e- 
chipei sale. Venit mereu de 
undeva din dreapta, pe un 
traseu numai de el știut, a do
minat duelurile ntx.ru ța ioa re, 
ridicînd tribunele in picioare 
și făcind să înghețe răsuflarea 
oricărui portar. Cu cele cim i 
goluri Militarii devine golgele- 
rul ediției a 11-a a Cupei zi
arului „Zori noi“ și principalul 
protagonist aj afirmării Jiului, 
pe plan național.

Ionel Pușcaș, Ni<u 1 i.xanilru. 
Alin ( iolca. Glu orglie Gheor- 
I Iuta, Petre Popa, Ion L< ordejn, 
Petre ZLite, Vacile Trifoi, An
gola Vhinn, Crisiina Ciulavu, A- 
dela J lorescu, Magd.dena Iii in 

za, l’.il Kelemem Gh. Cuș ii.
Cele doua comisii de fotbal 

din \alea Jiului, Petroșani, 
(președinte — dl. Ștelan Măreț) 
și J.up. ni (președinte — dl. Ion 
Sir iu), au asigurat prin cei no- 
n.inulizați arbitrajele partidelor 
disputate, fainul ca pcclacolul 
sportiv sa nu sufere, iar rezul
tatele sa nu fie vicia
te. Fluierul lor a su 
nat „adevărul" și a creat in te- 
ren și in tribune o atmosferă 
liniștita. Dacă am alege doar 
un singur nume, pentru cviden - 
țicre, ain face nu numai un 
deserviciu, dar șl o mare ne
dreptate. Dorindu-le succes di 
pe acum în toate partidele ce 
urniează a fi oficiate, îi aștep. 
lom tu plăcere iu edipa 19931

l

Jaia?

Popescu Dragoș, Tolciu Sebas- 
lian, Irimuș Marcel, Lăcătușii Ml- 
rius, Hri'stea Damei, Flori seu

Cristian, Ceacusta Constantin,
Olmenișan Mihai, Buda Mari. 1, 
Baltaru Neculai, Marinescu Con

stantin, Szilvcster Marius, Cău- 
neac Cristian, Ștefanache Cristian 
Boșca VioreJ, Krautil Nicolae. “

Tibeiiu, Dinache Gabriel, Chircit 
hliui, Nicolae Ion.

Im ic Emil, Chifu Daniel, Modi că
nit Marian, Pm.idic Liliian, Co
li a Marin, Biis,m Vasile, Pater

a NicoJ.ie, Ițilesc Petru, 
Ghcrman Georgi , 

Her-

(‘irsti
i Jhu G.ibric), 
Nițti Cristian, Ungur Lini u,

Comerțul de stat...
Cei mai midii dinții runirri ianiu cu laie stai 

de vorbă se pllng, La ci ouinuiii nu au bam ,i 
merge tr<ab,i prost, ba ca prețuzilc prea mari 
iliniimu ,iza i u mult vin ari a la pTri iumi. O ii 
n o fi așa, e treaba lor și bim ai fi daca ei, co
nic nianțu ar rolo-.i toate piilcjiirile penii ii creș
terea vinzărilor. Un asemenea priit j a fost șj 
( apa ziarului .Zori noi" la fotbal, evt nimeni 
sportiv de mare atracție și de marc int' i'es pen
tru populația Văii Jiului, care a fo-.t prezenta 
in număr mart la meciurile organ z.-ite timp dc 
pitru zile la IJrieani, Vuliuil ți Petroșani.

Dai a domnii coin'-ix ianți „dc stat" ar ii ir it 
la stadioane cu bere, < u mn i, cu i.u oritoarc, 

i ii țigări și <u alte pioduse c.uitate in astfel 
situații, ar li lost tot in avaiiliijiil lor. Dar, 
urnii I Nimeni nu a făcut ni i un minim 
efort să vina in mlimpinau a spectatorilor
ceva de mineaic -.m de băut, mai ales nî ml 
citirile s au desfășurat pe niște raldiri i sul'o- 
i linie, ți țoala lumea ar Ii liant o la rit a oi i Un

dc 
de 
de 
cu

J

degeaba
.3 

sti« alatmi de niște mici calzi și bine «arnisiți^l 
Ne pare itlll ca trebuie s-o spum m, lunațil 

comercianți, dar ar trebui *>iî invațați <a mi sc 
poale (rfii numai dm pr«l, pe care il „garfflsiUJj 
m i ii i ii adaosuri, [ara su fa» eți un mirmn -tfijj 
efori Ui astfel de .situații cum a fost mi l.. 
facem i oferire Ba unii ne-ați ți promis <»f! 
mărar l 
oiiul din

lacul 
,1
-.ml m 
a, cfiir.r dacii vă suprti t>ți,' v "

i. 
mai arc și prieteni.

rrej
«Fi 

in ziua lin.dei veți fi prezmțt ia i>Urdi$ 
in Petroșani. Și nc-ați tras clapa. CupJ

si (Ara dumneavoastră, cri din co-^ 
stal. . degeaba. Cei d.n corm rțnl pbiu( 

i comcrcianți docit d mim avoastrăj)
ftfnetiff 

i știa dim 
au venit la stadion ' cil berc șT 
pentru care, mulțumim fo irtb^ 

patronul 
dom attlui 

-.itifl 
c*.'i ii i-

s a 
m< i țul 
r at izat 
/\ ta e
pe șu atl.

Cum ziarul 
ru’-.iu Im il și 
sucuri. Drept 
mult domnului Constantin G'omrscu, 
cabanei „Pc.dcra Bolii", pr< ’iun i și 
Aurel lluinza de la legume și f u.te, tare 
inp ies și au fo-t alături de r.oi i d

ntx.ru
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Actualitatea internațională
Drama refugiaților din Bosnia-Herțegovina

cele șase trenuriUltimul din
speciale pe care le-a trimis Gu
vernul Federal la Karlowac pen
tru a îmbarca refugiații din Bos- 
nia-Herțegovina a sosit la 27 iu
lie la granița austriaco-bavareză. 
In cadrul acestei acțiuni au ve
nit în Republica Federală Ger
mania 5 200 de refugiați. Ei vor 
trebui cazați de Guvernul Fe
deral și de mai multe guverne 
ale landurilor cît de repede po
sibil în cămine special amena
jate și, încă în decursul acestei 
săptămîni, în locuințe particula
rei La această acțiune au parti
cipat 250 de medici și membri ai 
personalului medical al Crucii

Roșii Germane.
Refugiații, în majoritatea 

musulmani, sînt epuizați dar 
riciți că au scăpat de războiul 
civil. Majoritatea și-au exprimat 
dorința de a se reîntoarce în 
țară cît mai repede posibil. Ci- 
teva mii de familii germane au 
acceptat să cazeze refugiați. A- 
vind în vedere că eforturile ONU 
și ale Comunității Europene de 
a se ajunge la un acord de în
cetare a focului au eșuat, șe aș
teaptă ca numărul refugiaților să 
crească și 
sărcinatul 
cu p r 
fugiaților

lor
fe-

mai mult. Rebic, în- 
guvernului croat 

b 1 e m e 1 e re- 
a afirmat că cifra

o

actuală a refugiaților din Bos- 
nia-Herțegovina aflați pe terito
riul croat se ridică la 329 000 
persoane. Pe lingă aceștia, 
Croația se află încă 264 000 
persoane din diferite regiuni 
fostei Iugoslavii. Rebic a decla
rat că posibilitățile țării sale de 
a accepta refugiații sînt epuizate.

Potrivit declarațiilor făcute de 
Ministrul de Externe, Kinkel, în 
cadrul dezbaterilor din Bundes- 
tagul German pe marginea pro
blemei iugoslave. Germania a 
primit pînă în prezent 200 000 de 
persoane din fosta Iugoslavie, 
dintre care 140 000 de solicitanți

de 
in 
de 
ale

de azil. In cadrul
de viză“ pînă în prezent au pri
mit aprobarea 10 000 de persoa
ne, ritmul zilnic fiind de 250 de 
aprobări. Pentru această acțiune 
umanitară (amenajarea de că
mine în Croația, precum șl pri
mirea în Germania) Bonnul a 
donat 200 milioane de mărci.

Guvernul Federal s-a declarat 
de acord să preia o parte a re
fugiaților cerînd în același timp 
celorlalte state europene să în
treprindă pași similari, deoarece 
Germania nu poate oferi adăpost 
tuturor refugiaților. (PRESS 
RELEASE)

„facilităților

______________________________

HOROSCOP '
RAO

(22 iunie — 22 iulie)
Acțiune concertată al cărei scop 

final sînteți—
LEU

(23 iulie — 22 august)
Rivalitate dusă la extrem.

MICA PUBLICITATE
Circuit financiar
GARANT

de ajutor social
Singurul care vă înmulțește economiile de șase ori :

DEPUI PRIMEȘTI

5 000 30 000
10 000 60 000

Pentru relații suplimentare și înscrieri, vă așteptăm 
Ia sediul nostru din Petrila, str. Minei 10/38.

ÎNCREDERE = ClȘTIG (3749)
4

SENZAȚIONALI
NIGHT BAR „DISCRET"

<r

•ta< ■»

.•

(Braseria JIUL) 
VINERI ȘI SIMBATA, 

orele 23,30—4,00 
SUPER SHOW — MIRACOL DANCE, 

MOMENTE VESELE, SURPRIZE
(3811)

Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă 
Petroșani—Aninoasa»

■

Anunță pe ici interesați că se mai pot face înscrieri 
penii u construcția dc apartamente proprietate personală 
iii Blocul B Spital.

Prețul informativ este de:

2,0 inii Ici — ai’ai t.m ent 2 camere
2,7 mii. lei — apartament

3,2 mii. Ici apartament
Soliiilanții pot beneficia

de 1.» ani cu I /o dobindă pentru completarea suinei de mai

3 camere

1 camere

<lc

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar do redacție
Ștefan CIMPOI 

Responsabil dc număr 
Gheorghe C IIIRVASA 

Corectura :
Emilia AC ‘HIBEI și Viorica IIR|LIESCU

u

VINZARI
VlND foarte urgent materiale tapițerie, darac lină manual, 

material lemnos construcție, mobilă veche, prețuri convenabile. 
Informații telefon 542552, între orele 16—20. (3816)

VlND apartament 
544203. (3802)

VÎND Volkswagen 
Icfon 544966. (3801)

VlND riat Regata
fon 541164, 542971. (3809) ’ *

VÎND Dacia 1300, preț negociabil. Telefon 542169, după ora 15, 
VÎND urgent, avantajos, televizor alb-negru, reportofon Sony,

Aviatorilor

2 camere, Independenței, 28/18. Telefon

9 locuri, stare bună, preț negociabil. Tc-
i 

Diesel, avariat, pentru piese schimb. Țele-

radio (9 lungimi de undă), mobilă, cărți, diverse. 
36/40. (3819)

VlND vilă, curte, piscină, grădină, teren arabil. 
1G0. (3769)

Pui, telefon

K DIVERSE
ȘOFER profesionist, posesor pașaport Austria — 

Franța, aștept oferte. Petroșani, Republicii 109/2. (3817)
SOCIETATEA COMERCIALA „Enigma“ SRL vinde en gros 

dulciuri, sucuri, baterii R6, R20 (China), calculatoare, acumulatoa
re auto 55 A/12 V — en detaille. Telefon 545812. (3810) 

1N 5 AUGUST 1992 s-a furat cal alb, coamă și coadă 
cu eczemă și rană deschisă la piciorul sting dinapoi. Vladislav 
Ana, str. Roșia, nr. 7, Petroșani. ‘Aducătorului recompensă. (3815)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament 3 camere parter, Petrila, cu garsonieră 

Petroșani, exclus de la Dacia în jos. Telefon 550566, după ora 19.
SCHIMB casă mare colonie plus spațiu construit aferent, spa- 

țios, propice privatizării (atelier etc), grădină mare, cu apartament 
de preferință cartier Hermes, exclus Aeroport. Informații: telefon 
542552, între orele 16—2D. (3616)

PIERDERI
PIERDUT certificat calificare în meseria lăcătuș mecanic pe 

numele Cojocaru Urnei, eliberat de Liceul industrial nr, l liupenl. 
II declar nul. (3744)

PIERDUT dovadă de verificare tehnică pentru autoturismul 
Moskvics nr.'M 1ID 6023. O declar nulă. (3807)

PIERDUT contract închiriere pe numele Altman Margareta, 
eliberat de RAGCL Vulcan. îl declar nul. (3789).

PIERDUT diplomă bacalaureat pe numele Salișlean Loredana 
Olivia, eliberată de Liceul industrial Petroșani. O declar nulă. (3763)

Gabriel R< mus. Găsitorului re
compensă. Adresați Poliția Pe
troșani — Petrila sau earlîer 
8 Martie 38/15, Pielea Radu.

PIERDUT acte: buletin iden
titate BE nr. 942684, tichet bu
telie 697, abonament transport; 
legitimație de serviciu, abona
ment transport — ing. Pîrlea

DECES

Germania

sură,

COPIII, nepoții și nurorile anunță ct< profundă durere dispari
ția iubitei lor mame, bunici și soacre

TRUȚÂ SILVIA
Inniorminlaiea va avea loc simbătă, 8 august, ora 1 1, la cimi

tirul Petrila.
Dumnezeu s-o odihnească. (3806)

COMEMORĂRI

CU ADÎNC'A durere in suflet soțul Costică, lini Nicolae, nora 
Anca și nepotul Adrian amintesc tuturor celor care au cunoscut-o 
ca i lăzi, 7 anglist 1992, se împlinește un an de la decesul celei 
caic a fost o buna soție și mamă

Sl.AVUȚEANU PETIȚIA
Nu te vom uita niciodată.
Dumnezeu sa-ți odihnească sufletul tău bun.

6 augn 
tain si

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

80(1 ETATEA COMERCIA LA 
„ZORI NOI" S.A.

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

Director
MIRCEA HU.IORESCU

Materialele nccomaiulatc și nei>u- 
blicate nu sc restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, in exclusivitate, autori
lor.

FECIOARA J
(23 august — 22 septembrie) ’

Scurtă călătorie dc afaceri cu 
urmări imprevizibile.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Sînteți inlrodus(ă) într-o si
tuație de al cărei ridicol vă veți 
da seama... cam prea tîrziu.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

(Rambursarea unei datorii vă 
pune intr-o situație financiară 
precară.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Situație sentimentală nelămu
rită... încă.

CAPRICORN |
1 (21 decembrie — 19 ianuarie)

Astăzi rlscați să fiți categorisit 
drept „gură bogată“.

I VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Seriozitatea de care dați dova- 
dă va fi substanțial apreciată.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Momente memorabile..,

-1

7.

1

i
BERBEC]

(21 martie —* 20 aprilie)
Amînări cam po toate plănui ile»

1

(TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

i 
j

Așteptați o comunicare impor
tanta.

k..|k 
I 
I 
I 
I
! 
I 
I i 
I II II I
f I
fI

I

1

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

In situația dală, nu prea
variante...

J

avețî

Programul TV.
• •

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Tclematinal. 
Actualități. Meteo.
J.O. ’92.
— Caiac-canoc (finale).
— Atletism (50 iun marș) 
Mondo-muzica. 
Actualități. Meteo. 
J.O. ’92.
— Box (semifinale).
— Tenis (finala femei) 
Tragerea Loto. 
Actualități.
Emisiunea în limba 
mană.

Studioul electoral. 
De dragoste și dor. 
Desene animate. 
Actualități.
Film serial.
Destinul familiei Ilouard. 
Episodul 33.

J.O. ’92. Atletism. 
Actualități.
Top 10.
J.O. ’92.
— Rezumatul zilei.

10,00
10,10

13,00
13,25
13,55

■17,00
17,10
17,15

If

U0
30

21,30
23,00
23,15
24,00

J 

t

ger-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nicolae Bălccscu nr. 2 
Telefoane : 511662 (director-rcdactor șef); 

executiv-administrativ di- 
512161 (secții).

*
Tipografia Petroșani, str.

Nicolae Bălccscu nr. 2. Telefon 511365.

515972 (director 
(uzare); 51166(1,

TIPARUL l


