
O 11 M P I S M U l
A

/n lumea modernă Olimpismul poate constitui o școală de 
noblețe și de puritate morală ca și de rezistență șl cneraie 

7 r fizică dar numai cu țondițja ca sportivii să ridice conccv- 
ția despre onoare la înălțimea elanului lor muscular.

Olimpismul — doctrină a fraternității dintre trup și suflet — 
și ascetismul — doctrina dușmăniei dintre ele — nu s-au putut 
împăca ni' iodată.

Olimpismul tinde să strințiă intr-un sinc/ur mănunchi stră
lucitor toate principiile care concură la perj acționarea omului"'
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JB TrtulflMti

PIERRE de COUBERTIN

Asta la vista, 
Barcelona !
l/Velcome, 
/lllanla!

COTIDIAN DE OPINII Șl INFORMAȚII AL VĂII JIULUI
ANUL IU. NK. 685 MARȚI, 11 AUGLST 1992

Candidați din toate partidele, 
de toate orientările și culorile !

■ Dacă doriți să vă faceți cunoscuți electoratului ;
■ Dacă vreți să vă prezentați platformele, programe

le sau, pur și simplu, gîndurile;
■ Dacă țineți să va atrageți virtuali alegatori;
■ Dacă nu vă știe lumea și vreți sa vă știe;
DACA VREȚI CA TOATE ACESTE DEZiDEIÎ XTE 

SA DEVINĂ CERTITUDINI
ZI VRIA „ZORI NOI“ VA STA LA DISPOZIȚIE.
OAMENII NE CTTLSG SI CEA MAI BUNA PROPA

GANDA ELECTORAT,A IN VALEA JIULUI SE REALI
ZEAZĂ DE NOI, PRIN „ZORI NOI“.

PASITT cu DREPTUL IN CURS A ELECTOR \I \ '
PREȚ RILE SE NEGOCIAZ k I A „START11, NU LA 

„SOSIRE1’’ 1
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■ Primul accident s-a petre
cut în schimbul I la EIV1 Vulcan. 
In timp ce perfora Găuri în front, 
șeful de schimb Ion Bechîe, de 
la sectorul de investiții, a in
terceptat o gaură stată. Avînd 
loc un ricoșeu, minerul a fost 
lovit în față și la piciorul drept.

doilea accident, 
Petrescu, de la 
relații, s-a in- 
Aninoasa-Sud, în

O echipă de lăcătuși lll» 
montarea și întreținerea 
de apă din subteran. Ic- 
suprafață, cei din echipă

dus să-și pună hainele la

■ Cel de-al 
despre care dl. 
RĂII, ne-a dat 
timplat la E.M.
schimbul II al zilei de vineri, 7 
august, 
era la 
rețelei 
șind la 
s-au
uscat, intr-o baracă în care era 
instalat un reșou. Călin Marin 
Nicolae, 20 de ani, unul dintre 
lăcătuși, in timp cc-și punea, și 
el. hainele la uscat, a atins car- 

a reșoiilui cuplat 
380 V A fost e-

casa metalică 
la tensiune de 
leetrociifat. Iri drum spre spital, 
a decedat. (Gh. Ol. TI Wtl)

Născute din aspirația omului 
spre armonic și frumusețe dar și 
ca o riposta împotriva vrajbei și 
a urii, Jocurile Olimpice au fost 
întotdeauna acea luminoasă săr-

* bâtoare a sporturilor așteptată eu 
mare bucurie la fiecare patru 

(ani ca o manifestare de concor
die și pace care a creat în jurul 

I stadioanelor o ambianță de mă
reție, de aventură și eroism. De 
fiecare dată olimpiadele ne-au 

t să trăim alături de zeii sta
dioanelor emoția victoriei, șansa 
ori nenorocul întrecerilor, încrus- 
tind în cutele amintirii o clipă, 
un nume, un gest ce ni s-a părut 
ca a definit prin intensitate, va
loare sau dramatism o epocă a- 
numită a jocurilor. Pentru că 
fiecare ediție a olimpiadelor a 
rămas legată de un eponim, de 
un protagonist de acel „primus 
inter parcs“, care, rupînd cel 
dinții firul de lină de la sosire, 
a cucerit odată cu rîvnita cunu
nă de lauri și inima tribunelor, 
intrînd definitiv în conștiința pil 
blicului...

Olimpiadele antichității fusese
ră întrerupte în anul 393 e.n., 
printr-un edict al împăratului 
Theudosiu al Bizanțului, care le 
considera ritualuri păgînc. După 
un mileniu și jumătate, la 
iembrie 1892, cu prilejul 
discurs rostit în unul din 
teatrele bălrînei Sorbone.
de Fredi, baron de Coubcrtin, 
spunea, spre mirarea auditoriului, 
neobișnuit cu astfel de fraze : 
„trebuie să dăm sportului un 
caracter internațional. Trebuie

25 no- 
unui 

amfi- 
PierT

să reînvinem tradiția jocurilor 
olimpice". Doi ani mai tîrziu 
propunerea, considerată utopică 
de către francezi, era aprobată la 
un congres internațional ce re
unea delegații din 12 țări, veniti 
la Paris și intimpinați de Coubcr
tin cu aceste cuvinte: „Salut 1- 
deca olimpică, aceea care, stră- 
bătînd negura veacurilor, s-a pu
tea aduce o rază de speranță în 
pragul secolului XX". După alți 
doi ani, in 1896, la Atena se dă
dea startul a ceea ce avea să fie 
cea mai marc competiție sportivă 
a timpurilor moderne — ,lo"””;- 
le Olimpice. Din păcate iici-ii 
lor avea să fie întrerupt în trei 
din edițiile sale — 1916, 1910 și 
1944 — din cauza conflagrațiilor 
mondiale.
încetat să
neretului, 
curilc au 
dată, ; 
noastre.

Fie ca națiunile, lumii 
intilncască de acum numai 
congresele olimpice, lăsind 
cutului amintirile zguduitoare ale 
congreselor de 
mâni, poporul 
sînt prictcpii 
și devotați ai 
cucerind acolo în arenele între
cerii marile medalii ale păcii. 
Barcelona '92 a luat sfir.șit. Jo
curile olimpice continuă. Atlanta 
’96 s-a și ivit. Citius, altius, for- 
tius !

Doici NEA MTV

Dar idce'a olimpică n-l 
trăiască ’în inimile 
ale popoarelor, 
fost reluate de 

ajungînd pinii în

ti- 
iar jo- 
ficcare 

zilele

să se 
la 

tre-

pace. Sportivii ro- 
romun, au fost și 
cei mai apropiați 
jocurilor olimpice
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„Un președint3 nu discută cu serviciile de informații!Ltl

Dm conferința de presă a domnului Emil Constantinescu
Di-sf i piață ti Di-ca, simbal.i, 1 .îngust l'J92, cu ocazia Pri

mului său turn1 u t li'i tnral, conferința <lc presă a domnului I mit 
< onstantim-seu a fost mult prea scurtă, in raport cu interesul șt 
curiozitatea presei fată de candidatul linie, din parte i ( onvi-ntiei 
l> -moi r.ilit < , la președinția României.

Dinii i i aspu.rui il<> date di- domnul ( onsl.iiilitiest ti (adică, tic 
Emil, așa (iun au hătlirif membrii delegației (. onvcnții-i Democra
te e -î_t numea,ră in această campanie electorală p< alesul lor), 
am consi-miiat p,- acelea caic reflectă esența gindiii; și a strate
giei politice, in i azul in care l D. Va i iștiga aii ge, il< |n i-zidi-nțiali-, 
l.ita și care sini ac» sie i ăspun-.iii i :

• „In ce’-a ce privi pol i t j ca 
cvtei n i pe i, e C I). <1 ți ,te .,.,i 
o ducii dii| î < Ltig ir- < al-'gi-rilnr, 
s i fi consecventă cu c. a ce am 
e-.plit it fo.irte d- .chis si limpe- 
d • in vizitele pe i ne le am a- 
vn re«-nt In Occident; dorința 
Rumânii i de integrare in sti ne
țurile Europei occidentale. d r 
rui ori'-um, ci intr un m.id d mn, 
cure s:i reflecte c\ai:t poziția 
noistră. Români i arc n voie d" 
« integrare economică, ied ti< . 
so'isli și slrat'gica Ihipu ce

v< m ei.tie.i. .i' •sl.i va fi --mni 
Iul pe i ire Oeci-I ntul ii așle îp 
tâ de 1,1 noi pentru o ( >1 ibi Ire 
seri u- i. Alternativă nu ,iv< ni. 
I) ce să n< ,, ine I- n, o -.pun- m 
est -, in continuare, iu politic u 
i t- i n,i ixol irc-.r'. • ..fi11verniij 
Stolojan nu a acționat <u n’nii'- 
pCntru a d'-vdt.i pro', sul H 
privatizare, penii ii a se l . ■ le 
la o priv, ti/.ire «osmeliia li o 
privati/arc reala Nu piikm . i 
nu olisei s .-un ia politica giive' 
nu ui .Stoloj,in, in plan economi

a fost aceea dr a trata un bolnav 
olerindu-i - < ;d m mie m loc- de an- 
tilnolic . In ceea ce privește pri
vatizarea combinați lor siderur
gice și al'1 imn- lor, aci asta este 
o problem., grea și <lili(
• „I‘reședințele Iii, si u l-.i lacc 
j ropa;- mda i. lector,ală de doi ani 
și jumat-te, in-ă, după pârerc’i 
noastră, a • astă propag urla t>o,i 
tr sa fie i o eonii api'opnr.m lă 
iu a ■■ I iși tim|>‘-. • „Nn poatj sa 
lie stabilitate in țara d.uâ mi ai 
audiența la mim' iuuă ;.i la ță ■ 
r.mi și di ji c i, n'-e .tea "fînt 
cat riiie Iu i m mn .adresez
cil pri-pand. ri-nt-i. S ar puți ci 
stil. I. nț i i și lin i Iul, in i.- m-ral,

.< ,-ișlc|>ti- -a liu un pic., -lin
il studenților i al tineretului.
A'- -asl n i Va li de, ii te d ad '- 
ti-i' și nu din i’ousi li i i nl‘ clei
I -ii al. sau pi op .1’ m l ”, i< e. ci

A < ms. mn. I.
So, |., OPRI. \

< oiiteiiiia Democratica pășește cu... stingul l(< onlimiare m p ig
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,, Un președinte nu discută cu 
serviciile de informații”
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fiindcă convingerea mea cea mai 
profundă ți rntimă este că vi 
sini viitorul țării. Studenții sini 
tineretul calificat, și aceasta nj 
este problema lor, a studenților, 
este problema țării ți este una 
dintre problemele importante ale 
acestei țări". • „In ceea ce pri
vește o vizită in Valea Jiului, ea 
trebuie să fie bine pregătită. Ej 
nu-mi pot permite, nici din ade
rența la principii — care este 
principalul meu capital politic 
pină acum și nu vreau să-l pierd 
— și nici prin formația mea, 
să fac afirmații ți promisiuni 
gratuite. Deci, o vizită in Valea 
Jiului, pe care doresc să o fac 
ți pe care am să o fac, dacă am 
să fiu invitat, trebuie foarte 
bine pregătită. Pe de altă parte, 
in această vizită, voi fi avanta
jat de faptu] că eu am coborît 
efectiv in aproape toate minele 
<le minereu din țară, mai puțin

m cele de cărbuni, dar cunosc 
psihologia unor oameni care a- 
tunci cind intră m șut nu știu 
dacă voi mai vedea lumina zilei 
si sentimentul pe earc-1 ii cind 
ieși la lumina zilei. Este un mod 
direct și clar de abordare a pro
blemelor și cred că cei care, dis- 
cutind cu minerii fac afirmații 
gratuite nu vor avea șanse de 
succes". • „Vreau să fac preciza
rea că n-am fost secretar de 
partid niciodată ! Este un mesaj 
al Convenției Democratice către 
țară care se încheie cu o frază — 
este un document oficial al Con
venției Democratice — rare ara
tă ca nu există nici un fe) de 
resentimente față de cele patru 
milioane de membri de partid 
din țara". • „Dacă Convenția 
Democratică va cîțtiga alegerile 
se vor elucida eveniment.de din 
decembrie. Bineînțeles. prim’il 
lucru pe care-1 vom face. vom 
publica o carte albă, mă voi n- 
dresa națiunii și pentru ca să

se realizeze o reconciliere națio
nală, care este baza indispensa
bilă a oricărui pact social pe 
care putem să clădim o nouă e- 
conomie, trebuie să restabilim a- 
devârul. Și aceasta este foarte 
simplu. Noul parlament va relua 
legea prin care se renunță la 
Procuratură care este o institu
ție tipic stalinistă, care numai 
în România mai există, șl să se 
treacă la un tip de minister pu
blic. așa cum este in celelalte 
țări. Procuratura este cea care 
blochează în momentul de față 
datele privind evenimentele din 
decembrie ’89. teroriștii. 13—15 
i.inie și ața mai departe lntr-un 
mod absolut abuziv!" • „In com
petența președintelui intră numi
rea șefului SR1. Aicea va tr biii 
găsit, așa cum se întimplă oriun
de în Occident, un om cinstit 
competent, foarte hotă rit, care 
n-a avut nici o legătuiă cil servi
ciile de informații. Trebuie să 
’existe un șef rare să asigure 
intrarea imediată a SRI in ca
drul atribuțiunilor sale legale, 
care nu-i permit sâ acțiorr ze pe 
plan intern in viața politică așa 
cum se mai întîmplă astăzi. N-am 
avut pină acum nici un fel de 
contact cu serviciile de informa
ții si nici nu voi avea niciodată 
Un președinte nu discută cu ser
viciile de informații. El discută 
cu alți președinți și cu prim-mî- 
nistrii Serviciile secrete discută 
între ele. în momentul în care 
un om de stat acceptă să poarte 
discuții de acest gen s-a dosea 
li ficat" • .Practic ce“a ce s-n 
întîmplat după ce C.D. a cîștigat 
alegerile locale in principalele 
orașe a urm.it sabotarea lor. Nu 
poți să realizezi ceva dacă fon
durile se alocă de la buget sj gu
vernul hotărăște ce și cum". • „în 
România nu se poate în mom. ri
tul de față să existe numai o 
presă de informații. Trebuie să 
existe șj o presă de educație ce
ă mi 'escă, pentru că n-arc cine 

sa o facă, dacă nu o face presa".
4Mrzzz/,/sz*rzzzz/z///sz' zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzzzzzz/zzziizzzizz/zzzzzz/zirzzzzzzrzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzzzzz
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Costinești, mon amour...
între 1—7 septembrie, puteți 

petrece zile de neuitat în stați
unea tineretului Costincțti. O 
•ăptarrună pe malul mării, cu 
doar 7 750 lei (în care se includ 
cheltuieli de cazare, masu și

transport cu trenul) pe care v-o 
oferă Filiala BTT Petroșani. Un 
simplu telefon la 541098, sau o 
vizită la sediul filialei și sînleț. 
deja pe plajă I

NEREGULI...
|T* ...la bufete de incintă...

• T.a începutul acestei luni, mai exact in 4 august, un e- 
chipaj al poliției din Aninoasa a făcut un raid ia doua bufete de 
incintă. Primul la care polițiștii au poposit a fost bufetul „S.C. 
Transport local S.A." (AUTLP). Printre neregulile de aici — 
ctteva produse nu aveau afișate prețurile de vinzare —, s-a aflat 
ți aceea că polițiștii au 'lat peste cîteva cutii de „Ness", puse ia 
doseală. Cine știe de ce vînzătoarea o fi făcut aceasta, cînd cafea 
„Ness" se găsește, vorba aceea, pe toate drumurile. Reacția poli
țiștilor aflați in control — a fost promptă — 10 mii lei amendă.

• Nu era prima oară cind șefa bufetului de incintă de la 
E. M Amnoasa a fost atenționată că, din cauza agregatelor fri
gorifice defecte, riscă să pună in vinzare produse alimentare al
terate. Ața s-a întîmplat și în 4 august cînd plutonierul Marian 
Chilom a avertizat că brinza topită oferită clienților are un mi
ros dubios, ba un control mai atent s-a constatat că ți salamul 
„București" era supus, încet, dar sigur, degradării. Existau și 
produse neinsoțite de etichetele cu prețuri. In plus, intrebată de

I existența condicii de sugestii ți reclamați! ți a caietului de evi
dență a banilor personali, responsabila bufetului n-a putut să le 
prezinte. Pentru aceasta a fost sancționată cu 10 000 lei. Cu a- 
ceeași sumă a fost amendată șj vinzutoarea deoarece își exer- 

t cita atribuțiunile de serviciu fără a fi echipată regulamentar.

...și la ..INDALCOM" CERN A
Pentru că omisese să afișeze 

prețurile de vinzare la unele 
băuturi (vin, vermut, lichior) ți 
produse (cafea, bomboane clc.). 
Vinzutoarea de la „INDAI.COM

Cerna" a fost, și ea, nevoită să 
achite o amendă de zece miare. 
Ar fi bine dac i și alți comerci- 
anți ar învăța din <c i ce li s a 
petrecut altoi- colegi de-ai lor. 
(Gh.O.). _______ _____

Cîte-un pic, 
pic, pic««*

Bautuia se •x’d cu maiuif Ce.e 
mai uzUdle sini „cm izeci", „o 
suia”, sau „două sute" de, ui mut 
de denumirea licorii preferate. 
Intr-un control inopumt efectuat 
in 4 august, dOj polițiști Jin 
Amnoasa — dl. 11. niaj. Ni lu 
Zgăvîrdea și dl. pit Mai an t.'hi- 
lom — au ob-erval că unii bar
mani cam încurcă... masurile.

Concret, la COM SRI, „Miori
ța", barmana Galățan Maria a 
servit la doi cetățeni trei p.iha- 
re cu cite 100 ml rom superior. 
Doar teoretic erau cite 100 de 
mihlitri, deoarece, la controlul 
efectuat cu cilindrul gradat SI'AS. 
s-a constatat o lipsa de 18 ml 
in primul pahar, 16 ml in cei 
de al doilea ș< 17 ml in al treilea 
pahar. Deci, dintr-un foc. chen- 
țn au fost păcăliți cu ăl ml de 
rom, valorînd JO.iH) lei. Întrebata 
cum își explica faptul că a pus 
mai puțin in pahare, haimana 
a zis ca, probabil, din ,'ailzi» că 
a ținut intr-o parte reeițiicntul 
cu care a măsurat. Explicație to
tal nesatcsiai utoare, pslițițlii 
inloeminJu i pentru aceasta do
sar penal.

De fapt acesta este cel de-al 
doilea caz in care poliția anino- 
seană a intervenit. Unul similar 
s-a petrecut în 23 iulie, ia gradina 
d< vara. In acea zi, barmana Su- 
ciu l-’elicia a servil unui client 
300 ml. de votcă. Masurată cu 
cilindrul giadat, s-a constatat o 
lipsă de 35 ml Și aci st, , bai ma
ne i-u fost Întocmit dusiU' penal.

ADMINISTRAȚIA 
LOCALA A 

MUNICIPIULUI
PETROȘANI

ORGANIZEAZĂ

licitație publică în 
vederea concesionării 
de terenuri pentru 

garaje .
situate in intravilanul localității Petroșani, aprobate 

conform Legii nr. 5IL199I, pe următoarele amplasamente l

Amplasamentul 1:
— str. Șt. O. losif, intre blocurile 2A și 2C. 28 locuri 

cu suprafața totală construibilă de 560 m.p.
Zona A :
— taxa minimă anuală — 120 lei/nip.

Amplasamentul 2:
— str. 1 Decembrie 1918, între blocul 57 și P.T, 

5 loturi cu suprafața totală construibilă de 100 m.p.
Zona A :
— taxa minimă anuală — 120 leUm.p.

Amplasamentul 3:
— str. 22 Decembrie, lingă blocul 19, 18 locnii »a 

suprafața totală construibilă tle 36 m.p.
Zona C :
— taxa minimă anuală — 60 leUm.p. . «m.vs

Amplasamentul 4:
— str. Nicolae Bălccscu, în spatele blocului 92. 

20 locuri cu suprafața lotală construibilă de 400 m.p.
Zona A :
— taxa minimă anuală — 120 Ici/ml’.

Amplasamentul 5:
— str. General Dragalina, intre blocurile IA și IC, 

54 Imuri <u suprafața totală construibilă de 1080 m.p.
Zona A :
—- taxa minimă anuală — 120 lei/nu>.

LICITAȚIA VA AVEA LOC IN ZICĂ DE
13 AUGl ST 1992, ORA 9, 
LA CONSILIUL LOCAL

(CASA CĂSĂTORIILOR). IN STRADA
1 DECEMBRIE 1918, NR. 9.3 PETROȘANI.

Amplasamentul 6:
— slr. \ iilorului, in spatele blocurilor 6. . . 34. 

90 locuri cu suprafața totală construibilă de 1800 m.p.
ZONA ( :
— taxa minimă anuală — 60 Ieizmp. ,J

Amplasamentul 7:
— str. Aleea Trandafirilor, lingă blocul 2, 14 focuri 

cu suprafața totală construibilă de 280 m.p.

Amplasamentul 8:
— str. Aleea Trandafirilor, lingă blocul 4, 12 Imuri 

cu suprafața totală construibilă de 240 m.p.
Zona B i
— (axa minimă anua'ă — 90 lci 'mp.

LICITAȚIA VA AVEA l,OC IN ZII A
14 AUGUST 1992, ORA 9, 
LA CONSILIUL LOCAL

(CASA CASA LORII LOR), IN STRADA 
1 DECEMBRIE 1918, NR. 93 PETROȘANI.

Concesiunea terenului se face pentru o perioada de 
50 ani.

BOCI1MENTELE LICITAȚIEI
SE POT OBȚINE DE LA CONSILII I. LOCAL — 

BIROUL RELAȚII CU l’UBI ICUL, INCEI’IND Cli DATA 
DE 23 IULIE 1992, ZILNIC INTRE ORELE 14 15,30^
IAR SIMBATA Șl DUMINICA INTRE ORELE 10—IX

OFERTELE
SE DEPUN LA CONSILIUL LOCAL, PIN A LA DATA 

DE II AUGlIST, ORELE 15.
Informații suplimentare la telefon 541220 sau 541221* 

interioare 160 sau 107. ,
Astăzi ultima zi pentru

ora 12,00 depunerea ofertelor

eveniment.de
%25e2%2580%259eINDAI.COM


MARȚI, li AUGUST 1992 1. O W » HUI <5

SPO RT±S POR T SPORT
Navoinodelism

Jiul - campioană 
pentru a 29 -a oară

Ultimul concurs național desfășurat la București pe baza 
sportivă „Cutezătorii" de pe malul lacului Tei, intre 18—23 iulie 
a adus echipei Jiul Petroșani marea satisfacție de a cîștiga pen 
tru a 29-a oară titlul de campioană națională la navoinodelism. 
devansind Bucureștiul, Reghinul. Galațiul, Giurgiul. centre de 
mare tradiție in sportul imaginației, talentului și măiestriei con
structive. Firul acestor victorii anuale a fost întrerupt doar în 1939 
cin i mai marele diriguitor al sportului de la acest club (știți dv 
cine) a intrat in conflict cu multiplul campion național și inter
național. inima acestei echipe, dl. Leontin Ciortan, punindu-i a- 
tunci la dispoziție doar trenul pentru a pierde dacă se poate și 
ziua concursului nu numai titlul, lucru care de altfel s-a și in- 
timplat In memoria acelui an, dar in numele sportului, C. S. Jiul 
(secția navumudelism), și-a făcut încă o dată datoria față de sine 
însuși și tată de iubitorii acestui atit de iubit sport. Felicitări tu
turor !

Declarații 
cu acoperire

MARCEL CR1STEA (căpitan) : 
„Vom promova pentru că avem 
lotul cel mai valoros, mai m >- 
dern și mai disciplinat. Vedeți 
și campionatul trecut. Au fost 
foarte puține cartonașe, elimi
nări, unele dintre ele dictate de
geaba. Credem in arbitraje co
recte și in publicul care iubește 
echipa".

STOICA : „Obiectivul nostru
este promovarea. Echipa este 
foarte tinară și ambițioasă. Avem 
băieți talentați, dornici de afir
mare. Eu de ce n-aș prinde un 
lot național ?“.

Cea mai de temut echipa care a apărut acum, înainte le 
start, pe neașteptate, provocind ,a un meci pe viață și pe moar e, 
clubul Jiul pentru o cupă a neloialității este Primăria Petroșani. 

Printr-o adresă trimisă RAGCL ului, primăria dispune și obligă 
să înștiințeze următoarele :

Către Clubul Jiul Petroșani,
Va punem în vedere că in termen de 24 de ore de la pri

mirea prezentei să eliberați spațiul pe care-1 ocupați in str. 1 De-, 
cembue nr. 84 (n.n. — sala de jocuri mecanice), al unității noastre 
deoarece prin dispoziția 103/1992 Primai ia a dispus evacuare*. 
Alăturat înaintăm o copie de pe dispoziția primăriei. 4.08.1992 
(Fura comentarii).

Bun vanit regelui, „FOTBAL”!

„ |iui" Petroșani va curge numai spre promovare
-fe-' igatoarea Cupei „zlui i Noi" 

la fotbal și a continuat jocurile 
de' pietățile, faclnd sutlbulu un 
amical cu Paringul Petrila Lo- 
- >cor 5—1 (2—O). Printre inar- 
i ri 1 rumoca, Stoica, Slancic, 
Custea și Movila. Jiul a folosit 
formația. Gluțan, (Anton), Ua- 
niuiașanu, Iluza iBenone Popes- 
cu) Gașpar, Douu. Stoica, Cnsfea, 
t'adu, Stăncie, llenzel, Mdeno- 
V1 i.

Iată și rezultatele obținute in 
pregâinjie efectuate în pei <oa la 
20—31 !ulie ia Caeiulata.

J ui — Chimia Hm. '<■ uced 4 1 
(2—0). Au niar< at Dodu. <11 m ), 
Mlliiaru, Răducu, Stoca.

Jiul — 1MGB 3—1 (3—1) Au 
rr.rrcat: L)o<lu, Militai u, M leuo- 
vi i, S’oica, Stăm u

Jiul — Electronistul Curtea- 
de-Aigeș 2—0 (0—0). Ambele go
luri au fost opera lut Frumoca.

Jiul — Lotru Biezoj 14—1
(6—0).

Declară antrenorii 
DLM1TKL iMARCU 

și 
IONEL GRECU

Revenim acum la ultimele nou
tăți în cadru] lotului și dam ca 
sigure trei nume: Florin Anton, 
(13. 01. 1971), portar, transferat 
dp la Paringul Lonea, Adnan 
M ienovici (29 05.1966) mijlocaș, 
Moldova-Nouă) și Stefoni cel 

care in retur a filcat la AS Pa- 
roșem Se mai află in pregătiri

Costei Doroș (9.08.1969) fundaș, 
lordache (ambii Minerul Vul
can) și Nicolae Zamfir (Construc
torul Craiova). Jucătorul Oprea 
a fost operat de menise fiind 
indisponibil o lungă perioadă iar 
Cristescu este și el suspect tot 
de menise. A lipsit de ia pregă
tirea centralizată de la Căciula- 
ta. Sorin Henzel, fiind plecat din 
nou in căutarea unei echipe de 
peste hotare. Popoviciu așa cum 
s-a anunțat joacă în Elveția la o 
echipă de amatori cu un con
tract pentru un an de zile. Va
loarea transferului este egală cu 
cin-a 6000 de dolari, sumă echi
valentă și măsurată in cele două 
rindurj de echipament de cea 
mai bună calitate, 18 perechi de 
ghete și 10 mingi de ioc, toate 
ultima marcă.

Mai sini cinci zile pină ciud 
pe pămmlul sfint al sportului, re
gele „fotbal" calcă din nou cu 
speranță și mtndrie, deschizind 
porțile arenelor pentru toți aleșii 
inimii sale: sporlivj și suporteri. 
Stadioane goale sap pline, afișe 
și lozinci, autocare și cărări, bi
lete și speranțe, copii și adulți, 
șanse și fatalitate, toate într-un 
joc aj cărui farmec a depășit de 
mult curiozitatea sau indiferența, 
devenind o lume nebună, nebună, 
Un creator de legendă, o alegorie 
a vieții, o bucurie a lumii, o re

creație mare, un secret fără se
crete, o grijă în plus, o liniște 
curată.

Fotbalul este însăși viața și 
viața înseamnă fotbal. Victorii, 
înfringeri, speranțe, amărăciune, 
lumină, aer, devotament, cinste, 
amiciție, curaj, dorință, regrete, 
prietenie. Cine dintre noi nu are 
cîteva din aceste calități fără să 
știe că microbul de care suferă 
poate orîcînd să-1 arunce în acest 
vacarm unde liniștea și furtuna 
se contopesc în aceeași direcție 
obliglnd la efort o inimă care 
bate, bate, bate.

Alte declarații
RADU ; „Uuia totul ia fi bine, vum fi acolo unde ne este 

locul. Nu phai.i rum» ni și echipa poale. Cred cu nu se va mai 
intimi ,i o s„ mtimp.it anu| trei ut U TA — Unirea Alba Inii i.

SI A.NC1C : „Promovarea este totul. Mijlocul și înaintarea
n- sa f.ica minuni Nu n<- sperie dr-cit. . arbitrajele. Cred ca 

'* " 1,1 nil.i h> i m j învingă e, 1 mai Imn și echipa
■ mai b ina e«.te Ji.il.

Pagină realizată de
Dotei NEAMȚU

Popice

Campioana așteaptă 
startul!

Minerul Vulcan, campioana naționala la popice s-a întors re
cent de -a un stadiu de pregătire, efectuat la Neptun. Sub condu
cerea tehnică a prof. Valenu Pișcoi și Leontin l’op, marele accent 
s-a pus pe pregătirea fizică, individuală, incărcindu-se bateriile 
la soarele strălucitor al litoralului, intrind de acum în ultima 
faza a preparativclor noului campionat. Pină atunci, la 12 au
gust, are loc tragerea la sorți a clapelor din acest viitor campio
nat care începe la 12 septembrie iar pregătirile vor continua acasă. 
Omogenizarea lotului și ajungerea la forma maximă constituie 
principalele obiective in vederea participării cu succes la Cupa 
Mondiala, 8—10 octombrie, Szcged — Ungaria. Realizarea celo» 
a 200 pd in această etapa olna antrenorilor garanția și marea dis
ponibilitate de a porni la start alit pe plan naționa] cit și inter' 
național cu o mare încredere și ambiție care sa le aducă satisfac
ții la nivelul valoric al loturilor. Ctștigarea și în acest an a titlu- 
lui de campioana națională și o figură frumoasă în cupa mondial#.

Programul
El APA I (16 august)

A) n. șt. Vohan — Met. Orăștie 
Alurcșul Deva — Bârlogul fx>n<a 
Victoria 90 Calan — Fav. Oraștie 
<*ÎR himera — Minerul Cerkj 
Mm. Vulc. Teliue — Met. Crișcior 
Aurul Brad — Halier Hațeg 
<■<vn-.tr. Hun»cioara — Min. Glie Iau 
Mm. Bărbăteni — Mm. Aninoasa

ETAPA A 11 A (23 august) 
Fluidul An noasa — Mureșul Di va
Met. Orăjtie — Mm. Bărbăteni 

Mm. Ghclari — Min. Șt. Vulcan 
Uaber Hațeg — Constr. Hunedoara 
Met. Crișciur — Aurul Brad 
tvlin Cerlij — Mm. Vulcan Teliue 
Favior Oraștie — CFR Simeria 
Paiingu] Lonea — Victoria 90 Ca rm

El APA A lll-A (30 august) 
M:n Șt. Vulcan — Hjl ier Hațeg 
M t. Oiăștie — Mm. Ghclari 
Victoria 90 Calan — Mm Aninoasa 
< l R Simeria — Pai ingul fx>nc,i 
Mm. Vulcan Teliue — Fav. Oraștie 
Aurul Brad — Minei ul Oitej 
Constr. Hunedoara — M< t. Cii,cior 
Mm. Bărbăteni — Mure,ul Diva

E I APA A 1V-A (6 septembrie) 
Mm. Aninoasa — CFR Simeria 
Mureșul Deva — Vict. 90 Călan 
Mm Ghelaii — Min. Bărbăteni 
•laber Hațeg — M- t Orăștie 
Met. Crișcior — Min St. Vulcan 
Min Certej — Constr Hunedoara 
Favior Orăștie — Amu] Bi ad

lumini C;im])iunalu!ui Diviziei C faza județeană
Paringul Lorica — Mm. Vulcan Teliue 

ETAPA AVA (13 '-eptembrie) 
Mm. șt. Vulcan — Min. Certc-j 
Met. Oraștie — Met. Crișcior 
Mm. Ghclari — Italie» Hațeg 
CFR Simeria — Mureșul Deva 
M,n. Vulcan 'Teliue — Min. Aniiwa-.i 
Aurul Brad — Paringul Lonea 
Constr Hunedoara — Favior Oraștie 
Mm. Bărbăteni — Vict. 90 Călan

ETAPA A VI-A (20 septembrie) 
Mm. Aninoasa — Aurul Brad 
Mureșul Deva — Mm. Vulc. Teliue 
Vict. 90 Calan — CFR Sini, ria 
H.ibrr Hațeg — Min. Bărbii Icni 
Met. Crișcior — Min. Glu lari 
Min. Certei — Met. Oraștie 
Favior Orăștie — Min Șt. Vulcan 
Paringul Lonea — Constr. Huncd.

El APA A VII A (27 septembrie) 
Mm. Șt. Vulcan — Pai ingul Ixrm.i 
Met. Ora,tic — Favior Orăștie 
Min Ghclari — Min. Certei 
H.iber ll.ițcg — Met. Crișcior 
Min. Vulc. Teliue — Vict. 90 Calau 
Aurul Brad — Mureșul I)< va 
Constr. Huncd. — Min. Aninoasa 
Mm, Bărbăteni — CFR Simeria

ETAPA A VIII-A (I octombrie) 
Min. Aninoasa — Min. Șt Vulcan 
Mureșul Deva — Constr lluned. 
Vi<t 90 Calan — Amul Brad
CFR Simeria — Mm Vulc T, liui 
MO ( riși-lor — Mm. Bai bați ni 
M in. Cei lej — I Iul ( r II.ițrg

Favior Orăștie — Min. Ghclari 
Paringul lamea — Met. Oraștie

ETAPA A IX-A (11 octombi ic) 
Min Șt. Vulcan — Mureșul Deva 
Met. Oraștie — Min Aninoasa 
Min. Ghclari — Paringul Lonea 
H.iber Hațeg — Favior Oraștie 
Met. Crișcior — Mm. Ccrtej 
Auriii Brad — CFR Simeria 
Constr. Huncd. — Vict 90 Calau 
Mm. Bărbăteni — Min. Vulc. Teliue

ETAPA A X-A (18 octombrie) 
Min. Aninoasa — Min. Ghclari 
Mure,iil Deva — Met. Orăștie 
Vict. 90 Calan — Min. Șt. Vulcan 
CFR Simeria — Constr. lluned. 
Mm Vulc. Teliue — Aurul Brad 
Min. Certej — Min. Barbatr-ni 
Favior Oraștie — Met. Cri.și'ior 
Paringul l.onca — llabcr Hațeg

ETAPA A Xl-A (25 octombrie) 
Mm șt. Vulcan — CFR Simeria 
Met Oraștie — Viei, 90 Calau 
Mm. Ghclari — Mureșul Deva 
Ilaber Hațeg - Min. Aninoasa 
Mei Crișcior Paringul Ixmea 
Min. Certej — Favior Orăștie 
Constr Hum-d. — Min. Vulc. Teliue 
Mm. Bărbutenr — Aurul Brad

ETAPA A Xll-A (1 noiembrie) 
Min Aninoasa — Met. Cilșclor 
Mureșul Deva — llabcr Hațeg 
Vict 90 Calau — Min. Ghclari 
< l-'lf Siuu'iia — Mit Orăștie 
JVTin Vuh. Ti-liiir Min. Șl Vulcan 
Amul li,.al — Constr. lluned.

Favior Orăștie — Min. Bărbăteni 
Paringul Lonea ■— Min. Ccrtej

ETAPA A X11I-A (8 noiembrie) 
Min. șt. Vulcan — Aurul Brad 
Met. Orăștie — Min. Vulc. Teliue 
Min. Ghclari — CFR Simeria 
llabcr Hațeg — Vict. 90 Călan 
Met. Crișcior — Mureșul Deva 
Min. Ccrtej — Min. Aninoasa 
Favior Oraștie — Paringul Lonea 
Min. Bărbăteni — Constr. Huned.

ETAPA A XIV-A (15 noiembrie) 
Min Aninoasa — Favior Oraștie 
Mureșul Deva — Min. Ccrtej 
Vii t. 90 Călan — Met. Crișcior 
♦,'1>'R Simeria — Haber Hațeg 
Mm. Vulc. Teliue — Min. Ghclari 
Aurul Brad — Met Orăștie 
«*onstr. lluned. — Min. Șt. Vulcan 
Min. Bărbăteni — Paringul Lonea

ETAPA A XV-A (26 noiembrie) 
Min. Șt. Vulcan — Mm. Bărbăteni 
Met. Orăștie — Constr. Huncd, 
Min. Ghclari — Aurul Brad 
Ilaber Hațeg — Min. Vule, Teliue 
Met. Crișcior — CFR Simeria 
Win. Certcj — Vict. 90 Călan 
Favior Orăștie — Mureșul Dava 
Paringul Lonea — Min. Aninoasa

Toate Jocurile vor începe la ora 11.M
— seniorii și la ora 13,00 — juniorii 
se vor di-puta in zilele <lc duminică. ș" 

Meciurile din „Cupa RomAniei" sc vor 
rt< .lașur.i în zih-lc di.-: joi, 21 sOptembrle^j 
joi, 22 octombrie si joi, 26 noiembrie, |ar 
•>ra 16,1'0.

mtimp.it
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Primăria orașului Vulcan MICA PUBLICITATE Iorganizează licitație publică
în ziua de 1 septembrie 1992, ora 10,00

In vederea concesionării terenurilor pentru construcții 
de garaje astfel:

1. Teren situat pe b-dul. Mihai Viteazul între blocu
rile C 22 — C 23 pentru realizarea unui grup de 16 garaje.

2. Teren situat pe strada Platoului între blocurile 35 A 
— 39 pentru realizarea unui grup de 6 garaje.

3. Teren situat pe b-dul. Mihai Viteazul în spatele 
blocurilor 43, 41, 45 pentru construirea unui grup de 66 
garaje.

Taxa minimă de concesionare este de 60 lei/mp/an.
— Concesionarea terenurilor se face pe durata de 25 

uni.
— Documentația de licitație se va procura contracost 

de la Primăria Vulcan, începind cu data de 12. 08. 1992.
— Ofertele se depun pînă la data de 31 august ora 15 

la Primăria Vulcan, biroul de urbanism.
— Garanția de participare la licitație este egală cu 

suma redevenței pe un an de zile pentru terenul licitat insă 
nu mai puțin de 3000 lei.

— Orice informații suplimentare se Pot obține de la 
biroul urbanism al Primăriei orașului Vulcan. (3837)

VINZARl
V1ND Volskwagcn Golf, patru uși, cu piese de rezervă, mo

tor, planetare, etc. Petroșani, str. împăratul Traian, nr. 24 (Colo
nie). (3841).

VIND foarte urgent materiale tapițerie, darac lină manual, 
material lemnos construcție, mobilă veche, preturi convenabile. 
Informații, telefon 542552, între orele 16—20. (3816).

V1ND Wartburg 353 șl motoscuter transport marfă, cu piese 
rezervă. Vulcan, B-dul Mihai Viteazul, B 1/25. (3831).

\ 1ND cabană. Valea de Brazi — Urîcani, și două vaci, preț 
negociabil. Uricani, nr. 49 (lingă biserică). Calotă Augustin. (3832).

V1ND video Playcr Orion, sigilat, preț 65 000 și computer cu 
1 "I jocuri pe TV, sigilau 15 000, ambele japoneze Telefon 
□ 43853. (3835).

VÎND Dacia 1 300, stare excepțională, 36 000 kilometri. Tele
fon 570099, între orele 17—20. (3827).

. .VIND apartament două camere, Petroșani, Unirii 2/2/6. (3829).

VIND utilaje pentru preparat mezeluri I tocător carne 2—24 
mm, malaxor amestec 2 viteze — 40 kg, cutcr preparat cîmați, 
crcmvurști, parizer — 25 kg ; aparate măcinat condimente, sprit 
umplut — 20 kg.

Utilajele sint acționate electric. Petroșani, Cerbului 2, tele
fon 543730. (3838).

DIVERSE Ji'

Circuit financiar
GARANT

r
SC „CIVA-TRANS" SRL organizează excursie în Ungaria, în 

intervalul 13—16 august. Telefon 544966. (3818)

PREIAU contract apartament 2—3 camere (decomandate). Re
compensă.

Relații la telefon 543105, între orele 9—13. (3844)

SCHIMB LOCUINȚA

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: tele
fon 542552, între orele 16—20. (3816)

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

PIERDERI

DEPUI PRIMEȘTI

5 000
10 000

30 000
60 000

Pentru relații suplimentare și înscrieri, vă așteptăm 
la sediul nostiu din Pctrila, str. Minei 10/33.

PIERDUT legitimație veteran de război pe numele Albeso 
Petru, eliberată de Asociația Veteranilor de Război Petroșani. O 
declar nulă. (3833)

PIERDUT 6 bilete de călătorie CFR pe numele Albesc Petru, 
eliberate de Asociația Veteranilor de Război Petroșani. Lc declar 
nule. (3834)

PIERDUT certificat de înmatriculare Dacia 1300 — 3 IID 303G 
— pc numele Chiper Dumitru, eliberat de Poliția județului Hune
doara. 11 declar nul. (3840)

DECESE

ÎNCREDERE = CIȘTIG (3719) SOȚIAJ ți copiii mulțumesc rudelor, colegilor, vecinilor și 
cunoscuților care au condus pe ultimul drum pe dragul și bunul 
lor soț ți iată

dr. IONIȚÂ DUMITRU

Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă 
Petroșani—Aninoasa

Anunță pe cei interesați că se mai pot face înscrieri 
pentru construcția de apartamente proprietate personală 
in Blocul B Spital.

Prețul informativ este de:
2,0 uiil lei — ai’ai laiLcnt 2 camere
2,7 mii, lei — apartament 3 camere
3,2 mii, Ici — apartament 4 camere
Solicitanții pot beneficia de credit CEC pe o perioada 

de 15 ani cu i /□ dobindă pentru completarea sumei de mai 
SllS.

(3812)

FAMILIA Cepeliuc anunță cu profundă durere trecerea în 
neființă a iubitului unchi

CEPELIUC NICOLAE
Inmormînlarca arc loc azi, ora 11,00, Cortegiul funerar pleacă 

de la Biserica Evanghelică. (3828)

COMEMORĂRI

FIICA 
anunță ca 

unică

Baby, ginerele Jan, nepoțica Gabița, cu aceeași durere 
s-au scurs 6 luni de cinci scumpa lor mamă, soacră ți

SARDl ROZALIA 
pentru totdeauna.

Nu o vom uita niciodată. (3826)
i-a părăsit

J.A ÎMPLINIREA untii an de la decesul celui ce a fost un 
inegalabil soț, tatii și bunic

KAltDOS ANTON — SACY
un pios omagiu și toata recunoștința. Soția, fiicei și nepoțica. (3824)

Avansul minim este de 30%.
Informații suplimentare la biroul investiții din cadrul 

ItAGCL Petroșani—An'moasa. (381 1)

ECniPA DE SERVICIU
Secretar do redacție 
Ștofau CIMPOI 

Responsabil do număr 
loan DUBEK 
Corectura i

Enlilia ACIIIRFI și Viorica riRTULESGU

9

A TRECUT un an de lacrimi și durere de cind ni -a părăsit 
iubitul nostru lată, socru și bunic

KARDOS ANTON — SACY
Fiul Nclu, nora Iuliana și nepoții Antoncla și Adrian.
„Vei ramine veșnic in inimile noastre. (3830)

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

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A.

înființată conform De- 
cîzlei nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii Județului 
Hunedoara.

Director1
MIRCEA BUJOIU5SCU

iT. -UDl'

Materialele necomandate și nei’u- 
blicatc nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.
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HOROSCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)
Relațiile cu unii apropiați a! 

dumneavoastră trec printr-o pe- 
rioadă de involuție.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Visele dumneavoastră sînt clă
dite pe o temelie de... nisip.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Din păcate, ați fost ales : veți 
culege cioburile unor ulcclo 
sparte de altcineva.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Veți reuși doar dovedind spirit 

de sacrificiu.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Pentru astăzi — un eveniment 

memorabil.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Succes de public într-o com

panie selectă.
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Suferiți nefondat, de un com

plex de inferioritate.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Capacitate de sinteză remar

cabilă.

DERBEG
(21 martie — 20 aprilie)

Balanța atîrnă în favoarea dv,
TAUR

(21 aprilie •— 20 mai)
Antipatii atrase de un compor

tament... „adecvat*4.
GEMENI

(21 mal — 21 iunie)
Atenție Ia măsura cantității 

destinate a compensa pierderile 
de lichide din organism.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

O formulare inadecvată a dole
anțelor dumneavoastră poale 
duce la o reacție contrară,

J

PROGRAMUL TV.
. MIERCURI, 12 AUGU'

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10,20 Agenda electorală.
10,30 Calendarul zilei.
10,40 Film serial: MARC Șl SO- 

PIIIE. (Episodul 5).
Ea Sept.
Ora de muzică. 
Vîrsta o treia. 
Mondo-muzica. 
Actualități.
Magazin agricol. 
Tclcvacanța școlară. 
Cursuri de limbi străine. 
Codrule, codruțule.

Lumea sportului.
Tragerea pronoexpres. 

Actualități.
Arte vizuale.
15, 16, 17, 18.
Caleidoscop muzk .l-core
grafic.
Studioul economic. 
Studioul electoral. 
Desene animate. 
Actualități.
Mcmcrialtil durerii.
Universul cunoașterii. 

Studioul electoral. 
Actualități.
Sport.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 511662 (director-rcdacfor șef): 
515972 (director cxccutiv-adminisfrativ di
fuzare); 511663, 512161 (secții).

*

TIPARUL i Tipografia Petroșani st»« 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 511365.


