
Oare cîte fețe are

PIERDERE ȘI CÎȘTIG

După legile bizareriei, orice 
pierdere se poate transforma 

intr-un cîștig. Depinde de pozi
ția pe care ne aflăm față de su
biect. Noi, cei mulți (adică țara) 
am pierdut „clauza” de la ame
ricani, iar opoziția s-a ales din 
această pierdere cu un cișlig. A 
ciștigat un prețios „spot publi
citar” sau cum se mai spune 
„un capital politic”. Așa se face 
că in acest final de campanie 
electorală, neacordarea clauzei e 
valorificată din plin, căci nu e 
nimic mai ușor pentru opoziție 
decit să arunce întreaga vină a- 
supra actualei guvernări.

Adevărul insă, nu poate fi es
camotat. Nu spunem o noutate 
aducînd aminte cititorilor cite 
eforturi au făcut unii politicieni 
care au vopsit in culori de la 
cenușiu piuă la negru imaginea 
țârii noastre peste hotare. Opo
ziția „constructivă” promisă după 
mai 1990 nu a trăit mai mult 
de o zi. două și a devenit mai 
dăunătoare pentru țară decit cei 
mai agasanți vecini. Din sloga
nul publicitar al zilei, adevărat 

nu este decit faptul că pierde
rea clauzei s-a petrecut la Bucu
rești. dar motivele sint cu totul 
altele. Culisele vieții politice păs
trează deocamdată bine ascunse 
acele manevre care au dimi

nuat eforturile guvernanților și 
au deteriorat imaginea unei de
mocrații tinere, dar cindva vor 
ieși la iveală. Alte manevre, 
respectiv pozițiile fățiș exprimate 
ale unor politicieni sint insă cu
noscute. In principal, ei au ne
gat tot ceea ce s-a înfăptuit in 
acești ani străbătuți de atitea 
convulsii sociale și schisme po
lii icc.

Dar, vorba unui om cumpă
tat, am pierdut clauza dar să 
nu dramatizăm. Viața merge 
înainte. Cu sau fără clauză, pro
gresul decurge la fel de greu și 
nu vom sesiza de la un an la 
altul dacă am avansat sau nu 
in pas cu țările vecine.

Pierderea clauzei (nu o dra
matizăm!) se lasă cu un cișlig 
nu numai pentru opoziție ci și 
pentru echipa guvernamentală. 
Cel puțin, a aflat — și noi la 

fel — că Komania are încă sus
ținători de bună credință peste 
hotare. Mulți dintre ci fac parte 
din actuala administrație a Sta
telor Vuite care a susținut un 
punct de vedere pozitiv in pri
vința relațiilor romano aniericare. 
Alții fac parte din Congresul sau 
Senatul american și au luat ati
tudine față de jocul politic că
ruia i-a căzut victimă o țară 
mică, dar demnă. Ei nu sint 
„foști români”, nu fac parte din 
diasporă, dar sint obiectivi față 
de transformările petrecute in 
țara noastră, recunoscind ceea 
ce este la indemina oricui să 
constate și anume „cursul ire
versibil al democratizării”. Chiar 
daca această față a democrației, 
unora le este neconvenabilă...

Am pierdut clauza? Am pier
dut ceva? Ne pare rău desigur, 
dar nu dramatizăm, nu cădem 
din această pricină in butoiul 

cu melancolie. Răbdători, cum 
ne știm de-o viață, așteptăm 
vremuri noi, mai limpezi și mai 
bune.

Ion MVSTAȚA

W

Club al întreprinzătorilor 
particulari

Americanii nu ne-au dat clauza, dar asta nu înseamnă că nu 
nc iubesc. Filip și Judith Tov, specialiști cu experiență in mana
gementul pentru turism, invita oamenii de afaceri din Valea Jiu
lui să investească in acest domeniu de viitor, ofertele lor fiind 
destul de serioase. A fost avansată și ideea înființării unui club 
al intreprinz.iloi dor particulari, care nu așteaptă decit să fie sus
ținută prin cereri de înscriere. Amănunte puteți obține la sediul 
Primăriei municipiului Deva. (Șt. C.)

Doberman u I
Cine a pierdut un doberman 

negru, se poate bucura. Cîinele 
a fost găsit și se află in afara ori_

cărui pericol, la adresa : str. Da
cia, bl. 76/34. Petroșani, unde îșl 
așteaptă, nerăbdător, stăpînul.
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1992, in cadrul Complexului Ex- 
pozițional din Piața Presei Libere, 
nr. 1, București, va avea loc cea 
de_a XVIII-a ediție a Tirgului In
ternațional București. înscrisă pe 
agenda de lucru a organizatori
lor — Camera de Comerț și In
dustrie a României și Romexpo 
t>A — această manifestare se pre
zintă ca fund cea mai importantă 
expoziție Internațională, cu ca
racter economic, ce se desfășoară 
In ț.ira noastră.

Ea expoziția ce se va deschide 
miine la ora 10, vor lua parte 474 
firme străine din 27 de țări și 
521 societăți românești, care vor 
expune, pe o suprafață totală de 
100000 m p., cele mai originale 
mărfuri de profil tehnic.

( idianill „Zori Nol“, așa cum 
obișnuit, va fl prezent, șl de 

istrl dată. In „Lumea afaceri
lor" pentru a vă informa prompt, 
penii u a vă ține la curent cu nou

afacerilor”! Specialiști în terapia prin joc
tățile tehnologice ale lumii occi
dentale și — de ce nu? — pen
tru a intermedia posibile relații 
de afaceri cu parteneri interni și 
externi.

I’. ntru cei interesați in a pă
trunde direct in lumea afaceri
lor, vă informăm că, zilnic, intre 
orele 10—18, TIB ’92 este la dis
poziția dv. Pentru specialiști și 
oameni de afaceri, biletul costă 
100 lei, cu posibilitatea eliberă
rii de abonamente (ia preț de 
1000 lei), iar pentru vizitatori, 
care vor beneficia de reducere 
după ora 14 intrarea este de nu
mai 50 lei.

Pentru participanți și neparti- 
cipanți, pentru toți cititorii noș
tri, „Zori Noi" va fi prezent din 
nou in lumea afaceiilor. Vă in
vităm să contactați redactorii 
noștri acreditați la TIB ’92 pen
tru a obține orice fel de amănun
te legate de aceasta manifestare.

Tiberiu VINȚAN

Semnalam o inițiativa deosebita, menita a 
< asigura cadre specializate pi ntru asistența so- 
| ciaia a copiilor abandonați. Ideea aparține Con- 
’ siliului de administrație al Spitalului municipal 
j și șclei secției de copii distrofici din cadrul spi- 
1 talului, doamna dr. Edelgard Mașek.

(Despre ce este vorba. In urma cu mai multe 
luni, secția de copii distrofici a spitalului, unde I sint internați și copii sanato.t, in virsta de piua

la trei ani, dar abandonați de familii prin spi- 
Ital, a primit un ajutor substanțial din Anglia.

Ajutorul a constat nu atit in medicamente și 
alte bunuri materiale, cit in detașarea din Re- I gatul Unit al Marii Britanii, a unui grup de ti
nere specialiste in psihologie infantilă și tera- 
Ipie prin Joc. Firesc, un sclumb de experiență 

util, principalii beneficiari fiind, lotuși copiii. 
ITimp de șase luni, tinerele din Marea Britanie 

au muncit la Petroșani, cot la cot cu cadrele 
medicale și de ocrotire a copilului de la noi. 

INu este singurul caz din țară. Efectele benefice 
asupra copiilor sint evidente, in pofida deose- I lorilor de limbă. S-a născut, astfel, ideea infi- 
Iințării și la Petroșani, a unei școli care să pre

gătească intensiv (curs pe durata de șase luni, 
in loc de trei ani) personal pentru secția amin- 
Itită, ca și p< ntru Casa de copii din Uricani. Un 

fel de școală — pilot. O astfel de Inițiativă s-a 
mateii.iliz.it in țară, la Brașov, cu rezultate 

foarte bune. Probabil că înființarea școlii la noi 
se va face cu sprijinul Casei de cultură, cursu
rile urmind a debuta m primele săptamint ale 
anului viitor. Lectori vor fi specialiști din Ma
rca Britanie. Iată de ce o condiție minimă pen
tru cele cc doresc să aprofundeze psihologia co
pilului și metodele terapeutice prin joc, în ca
drul acestui curs, este cunoașterea Ia un nivel 
mediu, a limbii engleze. Domna Mașek a avan
sat ideea potrivit căreia absolventele cursului 
vor primi loc de muncă in cadrul secției „dis
trofici". Este foarte bine. De altfel, tot aici, 
cursantele, selecționate pe baza unui test-in- 
terviu pe tenie de biologic de bază și clemente 
fundamentale do psihologic, precum și pe baza 
unui test-scrls de limbă engleză, vor efectua 
orele fie practică. Se anticipează că numărul 
locurilor va fi foarte redus, conform cn nece
sarul Văii Jiului — 10—15 persoane. Remarcăm 
Insă și o altă cerință: este bine ca persoanele 
care doresc să urmeze cursul să fie mame sau 
să iubească mult copiii. Numai așa sc va reuși 
integrarea socială a acestor copii abandonați de 
indivizi iresponsabili, care nu merită numele 
de pfu înți și nflați acum In grija oamenilor de 
suflet sau a statului, dar care nu trebuie să 
simtă lipsa familiei. Ideea este generoasa. Aș
teptam materializarea și efectele ci.

mateii.iliz.it
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Cititorii ne sesizează
Vă dăm dreptate. 
Dar nu și căldură l

Se apropie iarna ți e lesne de 
înțeles că gîndurile fiecărui ce
tățean ce locuiește la bloc se în
dreaptă, cu voie sau fără voie, 
spre posibilitățile de încălzire .1 
locuinței, posibilități ce se rezu
mă doar la termoficarea asigura
tă de Uzina Paroșeni, singura 
noastră sursă de căldură pe timp 
de iarnă.

După cum se știe, posibilitățile 
acesteia sint ți ele limitate, căci, 
in decursul anilor, construcțiile 
de locuințe au cunoscut un ritm 
intens, iar capacitatea de în
călzire a uzinei a cam rămas a- 
ceeași, cu toate modernizările și 
reparațiile anuale, făcute de spe
cialiștii uzinei. Este, de altfel, și 
rațiunea pentru care au fost 
construite punctele termice, pen
tru care s-au efectuat numeroase 
ți repetate diafragmărț ale con
ductei magistralei, precum și nu
meroasele măsuri de echilibrare 
a sistemului de termoficare.

Cu alte cuvinte, măsurile în
treprinse dc-a lungul anilor nu 
au avut darul să îmbunătățească 
prea mult rezervele de termofi
care și, în mod normal, orice ra
cordare în plus la unul sau altul 
din punctele termice existente 
creează nemulțumiri locatarilor 

gț re își văd astfel dijmuite re- 
sele de căldură ale blocului 

m care locuiesc.
Un asemenea caz ne-au relatat 

mai mulți locatari d'n Lupeni, 
de pe strada T idor Vlad’mirescu, 
mai precis din blocurile Bl, B2, 
B3 și M, racordate la punctul 
termic din apropiere. Dînșii ne 
sesizează că. din ordinul primă
riei. în această perioadă se lu
crează la racordarea a noi blocuri 
Ia acest punct termic, fapt ce ne* 
mulțumește locatarii, pentru că

Cine garantează garanțiile ?
Este știut, ți nu de acum, 

c;î dintotdeauna orice obiect nou 
umpărat are un termen de ga

ranție, de jumătate de an, sau 
un an, timp în care orice defec
țiune ce intervine în funcțio
narea acestuia se repară în mod 
t-atuit, pe baza unui talon spe- 

l și, bineînțeles, a bonului de 
cumpărare, ce atestă încadrarea 
in termenul de garanție. Maî 
menționăm și faptul că de re
gulă în Valea Jiului existau u- 
nele unități specializate în exe
cutarea reparațiilor a diverse o- 
biecte aflate în termenul de ga
ranție. care ori aparțineau re
țelei de servicii a cooperației 
meșteșugărești, ori funcționau ca 
reprezentanțe ale firmelor pro
ducătoare, tocmai pentru repa- 

rarea obiectelor aflate in termen 
de garanție.

In momentul de față nu mai 
știm cîtc unități de acest gen 
au mai rămas prin Valea .Jiu
lui, la fel cum nu știm nici cîtc 
reprezentanțe ale firmelor pro
ducătoare mai sint la noi, dar 
in fapt intimpl.it recent nc-a 
făcut sa lansam această problemă 
a garanțiilor pentru obiectele 
cumpărate de oameni la niște 

prețuri pe care le știm cu toții 
cum sînt.

Pe data de 3 august a.c., dl. 
Constantin Vă-sicș din Petroșani, 
a cumpărat de la magazinul 
fiul un a.piralor, de fabricație

s-ar putea ca, prin aceste noi 
blocuri racordate, să nu mai e- 
xiste suficiente posibilități de 
încălzire în apartamentele în 
care locuiesc, numărul blocurilor 
racordate depășind capacitatea de 
încălzire a punctului termic res
pectiv. Mergînd mai departe pe 
firul cazului, oamenii susțin că 
nu există nici o documentație de 
proiectare aprobată de o institu
ție specializată, iar avizul RAGCL 
Lupeni nu poate ține loc de asa 
ceva. Iar contestația făcută de 
oameni la primărie nu a primit, 
deocamdată, răspuns, în schimb 
lucrările continuă și oamenii sînt 
foarte îngrijorați că vor rămîne 
fără căldură.

Sigur, situația poate fi ași 
cum spun oamenii, dar se ridi
că, totuși, și cealaltă problemă. 
Dacă acele două blocuri ce se 
vor racorda la același punct ter
mic nu au căldură deloc, o so
luție trebuie găsită pentru că și 
în acele blocuri locuiesc tot oa
meni. Și apoi ideea că, „mai bine 
să aibă toți mai puțin, decît u- 
nii deloc", nici nu e nouă și 
nici nu deranjează prea mult pe 
unii. Oricum, e mai simplu să 
iei de la alții, decît să faci ceva 
nou și durabil. Dar problema es
te și de altă factură. Dacă tot 
se știa că aceste blocuri nu au 
căldură de ce s-a așteptat pînă 
acum, în pragul iernii, să se a- 
plice o soluție care, probabil, pu
tea fi aplicată încă de pe vremea 
marilor călduri din acest an. 
Poate atunci un asemenea gest 
nu ar mai fi trezit suspiciuni ni
mănui. Credem că era mal bine, 
căci, oricum, șl aceste blocuri 
trebuie încălzite la iarnă, indife
rent de situație. (G.C.) 

românească. A primit bonul, a 
primit talonul de garanție, ce 
specifice termen de garanție un 
an de zile, dar pe talon nu a 
mai fost trecută și unitatea care 
presteazii astfel do servicii. Cum 
aspiratorul, cu tot termenul său 
de garanție, s-a stricat, omul 
s-a dus cu el la reparat la u- 
nitatea pe care o știa că execută 
astfel de lucrări. Dar stupoare. 
Unitatea respectivă este în mo
mentul de față privatizată și nu 
mai execută astfel de lucrări, 
probabil pentru faptul câ nimeni 
nu mai plătește astfel de repa
rații. In aceste condiții, omul 
a fost invitat să se adreseze u- 
nei unități similare din Deva, 
care, se spune, ar presta și re
parații pentru obiectele aflate 
in termen de garanție.

Am redat doar acest aspect, 
ca temă de studiu atit pentru 
cci ce desfac astfel de obiecte 
de folosință îndelungată, cit și 
pentru autoritățile locale, poate 
cineva mai cu suflet se va gîndi 
și la o astfel do activitate, lă
sata de izbeliște în momentul de 
față, dar care creează mari ne
mulțumiri oamenilor nevoiți să 
cumpere tot felul de produse a 
căror calitate este cea care este, 
deși prețul a crescut de zeci de 
ori. Deci, cine garantează „garan
țiile?".

Glirorghr ( IIIR\ AS \

rotbai feminin

A treia
UNIVERSITATEA PETRO

ȘANI — ARDELEANA ALBA 
1ULIA 3—2 (1 — 1). Cele două 
„virfuri" ale seriei s-au întîlnit 
pe platoul verde al întrecerii, 
într-un duel aproape egal, cu 
toate compartimentele bine a- 

samblate, prezentînd și o voință 
tipic feminină. A fost o revan
șă mult așteptată a elevelor so
ților Vișan, care au învins as
tăzi (n.n. sîmbătă). grație unui 
plus de tehnicitate și rafinament, 
un adversar redutabil, poate cel 
mai puternic din campionat. 

Scorul a fost deschis de Arde
leana min. 5, prin David, la un 
ofsaid nesancționat, gazdele simt 
șocul, iar încurajările de pe mar
gine le ajută la preluarea frîie- 
lor partidei. Titianu Dana ega
lează, min. 26. Repriza s-a în
cheiat după cîteva ratări, la e- 
galitate.

Următoarele 40 de minute au 
fost dramatice. Ștefan a adus 
avantaj, min. 45, dar aceeași Da
vid a restabilit egalitatea. Și, 
totuși, cine trebuia să învingă,

Fotbal, divizia B

„Unul contra toți”
MINERUL URICANI — ȘOIMII SIBIU 1—0 (0—0). Greu s-au 

desprins gazdele de partenerul de întrecere, care n-a etalat cali
tăți deosebite, dar a avut în Teleșpan un portar în zi de excepție, 
scoțînd în corner o lovitură de pedeapsă, executată de Ceacusta, 
jos la rădăcina barei, și alte cinci ocazii clare de gol, toate create 
de linia ofensivă a Minerului, bine condusă de Baltaru. Jocul a 
avut și momente de tensiune, plătindu-se poate cîteva polițe, dar 
și faze fierbinți la poarta lui Teleșpan, care au ținut publicul 
conectat pînă în ultimul moment Ia acest duel destul de rar vă
zut pe stadioane, „unul contra toți". Adică Teleșpan contra Mine, 
rul. In prima repriză Orminlșan a fost faultat în careul mic (duel 
Ia minge) penalty-ul acordat a fost ratat de Ceacusta min. 13, care 
deși a șutat plasat și puternic nu a putut marca, balonul fiind 
respins în corner. Au urmat ratările în ordinea Irimuș, Orminișan 
Pricopi, Baltaru, Florescu (mingea a lovit bara), Tolciu (a trimis 
de la 60 m balonul spre poartă, acesta a trecut însă peste bară), 
sau dacă vreți parada acestui portar care a „hipnotizat" pînă și 
pe cei mai optimiști suporteri ai gazdelor. Scor alb la pauză. Nici 
partea a doua nu va avea alt aspect ci aceeași dominare terito
rială a gazdelor se va manifesta pe toată durata ei. Florescu bară, 
min. 60, Ceacusta, șut min. 65. Orminișan, voie min. 61, Lăcătușu, 
cap min. 74, sînt autorii marilor ratări. Singurul gol a fost în
scris în min. 76, de Orminișan (cîndva jucător al Sibiului) care a 
șutat fără speranță pentru Teleșpan, după ce acesta se opusese 
Inițial golului. O victorie meritată dar obținută cu prețul a mari 
eforturi.

Ca cinci marcatori
AS PAROȘENI — ELECTRICA 

FIENI 5—1 (3—1). Partidă domi
nată aproape total de elevii Iul 
Gogu Tonca, care s-au impus net 
în fața adversarului, nelăsîndu-i 
nici o speranță, cîștigînd acest 
meci la pas. In formă foarte bu
nă, toate „liniile" de joc s-au 
mișcat continuu și au pus în 
marc dificultate o echipă care 
nu emitea pretenții, dar care s_a 
mobilizat pentru a fi „scutită" 
de un scor dezonorant. La primul 
atac mai consistent al minerilor, 
pui tal în mare viteză de Neiconi, 
Zvancinc trimite puternic balo
nul în plasă, înscriind plasat și 
1—0 în min. 5. Oaspeții reușesc 
însă egal.irca min. 7, dar totul nu 
oslo decît o himeră. Dodenciu. Is 
pir, Ciglincan, vor marina apăra
re i supraaglomerată a parlcnci u-

victorie consecutivă
a învins. 3—2, min. 68, autoarea 
golului victoriei Maria Ștefan 
S a jucat în corzi, dar pînă la 
urmă a învins cel mai puternic. 
Gazdele sînt aplaudate în final 
pentru cea de-a treia victorie 

consecutivă, dar în primul rînd

REZULTATE TEHNICE — etapa a IH_a : îndes Sibiu — 
Flamura Satu Mare 0—3; Colorom Codlea — CFR Tg. Mureș 8—0; 
Ardeleana Alba lulia — Mucart Cluj 2—0; Femina Sf. Gheorghe 
— IU Oradea 4—2. Etapa a IV-a: Mucart Cluj — Femina Sf. 
Gheorghe 6—1; Universitatea Petroșani — Ardeleana Alba lulia 
3—2; Flamura Satu Mare — Colorom Codlea 2—1; IU Oradea — 
îndes Sibiu 0—2; CFR Tg. Mureș a stat.

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE, 10 octombrie: îndes Sibiu — Femina Sf. 
Gheorghe; Colorom Codlea — IU Oradea; Unirea Alba lulia — 
CFR Tîrgu Mureș; Mucart Cluj — Universitatea Petroșani; Fla
mura Satu Mare — stă.

1. Flamura Satu Mare 4 4 0 0 10— 3 8
2. Universitatea Petroșani 3 3 0 0 8—■ 3 6
3. Ardeleana Alba lulia 3 2 0 1 14— 3 4
4. Colorom Codlea 4 2 0 2 12— 5 4
5. îndes Sibiu 4 1 1 2 3— 7 3
6. Mucart Cluj 3 1 0 2 7— 5 2
7. Femina Sf. Gheorghe 4 1 0 3 7—21 2
8. CFR Tg. Mureș 3 0 2 1 2—10 2

I 
î 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

lui și în min. 15 ultimul fructifică ■ 
centrarea ca la carte a Iul Ispir, I 
mărind avantajul. Se schimbă ro- 
lurile. Este rîndul lui Ispir să în- I 
scrie, min. 23, după ce Neiconi a ’ 
„defrișat" toată zona din față, cu I 
driblinguri subtile, centrînd apoi | 
mingea de gol. Le reluare, min. ■ 
60, ofensivul Dodenciu ajunge | 
din nou la marginea careului, ccn- . 
trează puternic și Neiconi trimi- I 
te [Rasat în gol, 4—1, fază cla- • 
sică aplaudată la scenă deschisă. I 
Ultimul punct este marcat dc I 
Constantinescu, min. 66, după un 1 
un doi cu Giglincan și acesta va J 
rămîne rezultatul final, cu toate . 
că au urmat ratările dar tabela I 
de marcaj nu a mai „reacționat" 
din cauza unei, deconectări ăl
echipei ele la rețeaua ce ar fi pu • • 
tul aliment.i scorni .tapei. | 

pentru performanța de a se lup
ta cu e’e însele.

UNIVERSITATEA: Popa, Be- 
let, Kiss Ramona, Ciulavu, Kiss 
M.. Tocar. Cercel, Sârb, Ștefan, 
Lupu, Titianu. Au mai jucat: Si 
mona Niță și Tănăsucă.

„Cadourile” lui 
C o d e s c u
CIMENTUL FIENI — MINE

RUL LUPENI 6—0 (2—0). Fără 
gafele fundașului Codescu, echi
pa din Lupeni nu ar fi încasat 6 
goluri, dar nici nu ar fi cîștigat 
Ia Fieni. Gazdele sînt acelea care 
au administrat și altora un sac 
de goluri, avînd în formație nu 
mai puțin de 6 foști titulari A, 
de la echipele Sportul Studențesc, 
FO Argeș, Chimia sau Moreni. ■ 
Gine n-a auzit de Dala, Ghirică, 
Ghioacă, Tudose ca să amintim 
doar pe cîțiva care joacă acum 
în această divizie.

Prima repriză a fost destul de 
echilibrată, cu «o mare tentă o 
fensivă a minerilor cărora li s-a 
refuzat un 11 m, min. 10, și care 
au ratat prin Krautil o uriașă 
ocazie. încep greșelile lui Go- 
descu cu pasc la adversar, de- 
clanșîndu-se nenumărate etacurJ. 
unul din acestea aducînd și pri
mul gol. Ghirică va marca din 
apropiere în poarta lui Flicheș 
.și tot el îl pune în cursă pe 
Ghioacă. min. 38 a cărui lovi
tură de* cap se duce din nou 
în poartă, scorul la pauză deve
nind 2—0. Krautil, Popa Ionel 
și Lumpcrdean se zbat pentru ■ 
echilibrarea jocului, Ungureanu 

șutează razant cu bara, Viorel’ 
Păuna trimite și el pe lingă ■ 
poartă, dar tot Cimentul înscrie. 
Ghioacă face 3—0, min. 53, Chiri- 
că 4—0, min. 59, Dala, șut ex
trem dc violent, 5—0, min. 63 șî 
Tudose, 6—0, care înscrie ultî-} 
mul gol. min. 78, sînt autorii: 
acestei victorii din a doua re
priză. In aceste condiții Flichcș • 
a mai salvat încă patru—cinci 
goluri gata făcute corcclînd cît 
a putut greșelile flagrante dc , 
plasament ale lui Codescu. Șerb • 
nu a putut aduce golul dc o- 
noarc, ratind singur cu porta
rul în min. 84. A fost o partidă ■ 
în care au ieșit la suprafață des
tule greșeli individuale și co
lective taxate aspru dc partene
rul de întrecere.

POȘTA REDACȚIEI
.sIL’ II (IHAlLESCU, Petroșani. Sintcm m măsm;i să vd 

al trem la cunoștință că, după cum ne spune doamna Ilca Szilogy, 
.ibunamentul CER pe ruta Petroșani — Ponor costă 2263 lei. L i 

■' ■ ■ 'uala, nu exista nici lin fel de reglementări legale care sa 
vadă reduceri de preț pentrij persoane li indisap.'itc. Dacă fa- 

■ ’ ți naveta, puteți solicita întreprinderii in care literali. dccon 
'arm abonamentului (T.V.).

In ziarul dc miinc, 
clasamentul Diviziei G.Fotbal, divizia C

Rubrica realizata de
Doici NEAMȚU

I.EZUI l’AI'E TEHNICE, clapa a Ha: l’.iiingul Lunea — Mc
i il'!|>l.isiica Oraștie 3—2; Mureșul Diva — Constructorul Hune I 
'I n i I—3; Minerul Aninoasa Minerul Vulcan I—2; Victoria
( al in — Aurul Brad 3—-0; CFR Simcria — Minerul Teliiic 5—0; i 
Mc .i ui Criscior — Minerul Bărbat, ni I—O; Nurul Certei — H.ibcr | 
II.i* 1. 0—i). I'avior Oiașlii Min -rul Gliei.iri 3—1 •

intimpl.it
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Societatea Comercială 
RO1RANS Iscroni S. A.

cu sediul în Aninoasa, str. Vina Neagră, nr. 123,

ORGANIZEAZĂ

S concurs pentru ocuparea unui post de ECONOMIST, 
pentru resortul financiar, solicitanții trebuie să aibă ve- 
cbirue de 5 ani în specialitate, de preferință cu experiență 
iu activitatea de transporturi auto.

Relații la sediul societății sau la telefon nr. 570991.

Angajează de asemenea, următoarele categorii de 
personal:

— șefi coloană;

•— paznici — pensionari, cu domiciliul in Lupeni, Vul
can, Petroșani, Lonea. (1998).

Societatea Comercială 
ROTRANS Iscroni S. A.

cu sediul in Aninoasa, str. Vina Neagră, nr. 123, 
scoate la licitație următoarele categorii de mijloace 

fixe, cu durată de funcționare expirată:

— autodubă transport mixt R — 8135;
— tractor rutier U 650—M;
— motor Dacia 1110;

— tuburi oxigen și alte subansamblc.

Licitația se va ține în 20 octombrie 1992, ora 15, la 
sediul societății. (1998).

Sucursah Energvcostructia
DIVA - MINTIA '

cu sediul în Mintia, strada Șantierului nr. 1
— Angajează pentru Filiala Paroșeni — 

—ZIDARI și DULGHERI 
cu posibilități de plecare în străinătate. 
Relații suplimentare la telefoanele: 95/613220; 613221 

(interior 18 — Biroul P.O.N.S.). (Factura 816)

Societatea Comercială 
de Transport Local 

Valea Jiului S.A. Petroșani 
cu sediul in str. Iscroni nr. 3. telefon 43328 — 43622, 

V I N D E
prin licitație, mijloace fixe aprobate pentru casare, in 

baza Decretului nr. 50/1990.
Lista cu denumirea exactă și prețul rlc vinzare poate 

fi consultată la sediul unității.
Licitația va avea loc in data de 20 octombrie 1992, 

ora 9, Ia sediul unității.

MICA PUBLICITATE I
VINZAR1

VIND apartament proprietate, zonă centrală Petroșani — Nord. 
Informații: zilnic, str. Gh. Barițiu nr. 24. (4970)

VIND urgent motor ARO, preț convenabil, 150 000 lei. Relații: 
str. Birăoani, 78, Gimpa. (4986)

VIND autodubă frigorifică, 16 tone. Telefon 542301 sau 542201, 
după ora 17. (4989)

VIND strung SN 400, str. Spitalul nou, bloo E/l, PetroșanL 
(4990)

VIND aparat mărit (foto), filtru. Informații: telefon 542881, 
după ora 17. (4991)

VIND piese Trabant, Petroșani, str. Anton Pann, nr. 86 B 
(4992)

VIND calculator „Gobra“. Informații la telefon 545648, dupâ 
ora 19. (5000)

V1ND cărucior landou plus sport șl pătuț, preț convenabil. 
Aviatorilor 23A/40, între orele 17—21. (5001)

VIND convenabil Opel Kadette, preț negociabil. Relații : li 
telefon 543746. (4996)

OFERTE DE SERVICIU

CAUT doamnă îngrijire fetiță 1 an, la domiciliul meu, condițl* 
deosebite, cu experiență și eventual referințe, de preferat cunos
cătoare limba maghiară. Orele 16,30—18,00. Avram îancu (V. Roai- 
tă) bl. 12, sc. II, ap. 43. (5003)

DIVERSE

CEDEZ contract garsonieră confort I, mobilată. Petrila, infor
mații: telefon 543925. (4987)

BAR-COLA, str. Avram Îancu, nr. 8, scoate la concurs la 
data de 9 octombrie, ora 10, un post de chelneriță. Condiții; tine
re sub 25 ani, cu studii de specialitate sau liceu. (4999)

UNIVERSITATEA de metafizică ELTA organizează conferință 
de deschidere, vineri, 9 oct. 1992, ora 17,30, 1;1 sala de conferințe 
a Casei de cultură a studenților. (5006)

ÎNCHIRIERI
CAUT pentru închiriere garsonieră sau apartament mobilat 

cu telefon. Ofer 10 000 chirie pe lună. Telefon 543422. intre orela 
17—19. (4995)

PIERDERI

PIERDUT foaie matricolă pe numele Chircu Ion, eliberată de 
Șc. gen. nr. 4 Petroșani. O declar nulă. (5002)

PIERDUT carnet șomer pe numele Zoltan Melania, eliberat 
de Biroul prevederi sociale. II declar nul. (4997)

PIERDUT carnet student și legitimație bibliotecă pe numele
Oprirroc Marcela, eliberate de UT Petroșani. Le declar nule. (4985)

PIERDUT legilimație periodice pa numele Botănel George
Râul, eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (4987)

DECESE

COLEGII de serviciu (electricieni cota 3) IM Dilja, aduc 
un ultim omagiu celui care a fost un bun coleg și prieten

LASZLO ALEXANDRU

Nu-1 vom uita niciodată.
Inmormîntarea, miercuri, 7 octombrie, ora 13, de la Bise

rica Evanghelică (lingă Combinat). (4991).

FRATELE Feri, cumnata Iudita, copiii Liviu și Cristina. 
anunță cu adîncă durere dispariția fulgerătoare a fratelui

LASZLO ALEXANDRU (SANY)

Nu te voin uita niciodată. (1993).

COPIATOARE

RANK XEROX
prin S.C. ZORI NOI S.A

Relații Ia telefon
93 - 545972

HOROSCOP
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Sînteți prins(ă) într-un virtej a- 

mețitor, din care teșiți cu o sac- 
cină in plus.

SCORPIOK
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Memorați mecanic cit mal mulă 

din ceea ce auziți. Vă poate fi 
de folos mai tîrziu.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

VI se pregătește o surpriză de 
proporții, care vizează cariera dv. 
profesională.

GAPRICORB
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Multă bătaie de cap cu o ar

mată de cifre, care năvălesc a- 
supra dv.

VĂRSĂTOR
120 Ianuarie — 18 februarie)

Lăsați inimii ultimul cuvîntl
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Cedînd primelor avansuri ris- 

cați să fiți santajat(ă), ulterior, 
fără milă.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Un joc murdar de interese vă 
alege drept victimă. Rezistați, 
dar evitați stridentele!

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Capacitatea de efort și imagina
ția creatoare ating, astăzi, apo
geul.

GEMENI
(21 mai — 21 Iunie)

Vă gindiți la un tîrg avantajos, 
dar astăzi nu e momentul...

RAO
(22 Iunie — 22 iulie)

Omul de care v-ați înlănțuit • 
cu gîndul e liber și vrea să rămî- 
na așa. Nu exagerați!

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Sînteți încărcat(ă) la nota de 
plata și redus(ă), la tăcere, din 
rațiuni de conjunctură.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Supunere și lacăt la gură — 
numai așa scăpațl de răspundere!

PROGRAMUL” 
TV

MIERCURI, 7 OCTOMBRIE 
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități, Meteo. '
10.30 Film serial.

MARO ȘI SOPJIIE.
11,25 Super ChanneL
12.10 Ora de muzică.
13,00 Virsta a treia.
13.30 Cu fruntea plecată ca-ntr-un

templu...
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Magazin agricol.
14.50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Recitalul sopranei Garmers 

Gurban.
16.20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17,05 Cultura în lume.
17.30 15, 16, 17. 18.
18,00 Reflector.
18.30 Agendă muzicală-
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport ' ■ • ,
20,45 Film serial. MAMA LUCIA. 
21,40 Dosarele istoriei.
22.10 Pro musica.
22.35 Universul cunoașterii.
23 20 Actualități.
23.35 Moment coregrafic — Intil* 

nirea.

Cotidianul de opinii fi lnlorma|il al 
Văii Jiului „ZORI N<»r este realizai de 

SOCIETATEA COMERCIALA 
.ZORI NO1“ S.A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a Prefer tilrii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORFSCU

Materialele necomandate și nePU- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și Juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, in exclusivitate, autori
lor.
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