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Senatorul de Valea Jiului atașă
ln ședința de Ieri a Parlamentului, s-a 

remarcat, prin seriozitate ți prin gravita
tea problemelor aduse în dezbatere, se
natorul de Valea Jiului, domnul Tiberlu 
Vladislav, care s-a înscris la cuvint cu 
douj interpelări: una adresată primului 
ministru iar cealaltă ministrului justiției. 
Bazîndu-se pe argumente solide, dom
nul senator a mers direct la țintă, cerind ex
plicații clare. Iată prima întrebare (adresa
tă primului ministru): „Nu sîntem deloo 
mulțumiți de algoritmul explicat de dv. 
care a condus la scumpirea carburanților. 
Această explicație nu va mulțumi nici 
pe cei care ne amenință cu grevă gene
rală. Vrem o explicație mai clară in a- 
eest sens! Credeți că prin această măsuri 
s-a eliminat traficul de carburanți sau 
s-a eliminat conținutul buzunarelor popu
lației

r,a această întrebare, domnului prim 
ministru in exercițiu, Theodor Stolojan 
i-au trebuit 5 (cinci) minute, pentru a 
oferi un răspuns. Argumentația s-a clădit, 
in special. în jurul comparației cu prețul

’cO'

carburanților în alte țări. Din sală, A- 
drian Păuncscu a strigat: „Dar ce salarii 
au cei din alte țări ?“.

A doua întrebare vizează un alt aspect 
al vieții noastre de fiecare zi, de care ne 
lovim ori de eîte ori avem de rezolvat 
o problemă importantă. Este vorba des
pre corupție, subiect la ordinea zilei, atît 
în presă cît și în Parlament. Întrebarea 
a fost adresată ministrului justiției. lat o: 
„Se vorbește deseori despre abuzuri, co
rupție etc. Puteți să ne dați niște exem
ple de măsuri concrete luate în acest 
sens ?“.

Suiprinzător, deși toată lumea arată 
cu degetul către toată lumea, creindu-se 
impresia că fenomenul a căpătat un ca
racter de masă, ministrul justiției a dat 
un răspuns evaziv, precizînd, totu?i, că 
nu are cazuri pe rol. „Cei care dau mită 
se ințeleg cu cei care iau și nu sînt pro
cese in acest sen;“. Așa stînd lucrun'e, 
s-ar părea că boala n-arc leac — cel pu 
țin nu cu metodele blinde, cunoscute pină 
acum. Sa sperăm că noua echipă guverna
mentală va face mai mult in acest sens.

Șoferii au ieșit în strada, în 
semn de protest față de noile 
creșteri de prețuri la carburanți. 
Acest eveniment spune ceva. 
După cîteva luni de liniște so' 
cială aparentă se pare că mișcă
rile convulsive de protest ale 
maselor de saiariați vor reînce
pe și se vor agrava. Ieșirea in 
stradă a șoferilor constituie un 
prim semnal al unor valuri de 
nemulțumiri. Nimic nou sub 
soare. Ceea ce se întîmplă la 
noi în țară pe plan economic și 
social face parte din amplul pro
ces de criză care a cuțit ins șj 
macină fostele țari socialiste. Ni
meni nu contestă necesitatea re
formei economice. Dar fiecare 
țară care a trecut la înfaptir- 
rca ci intr-un fel sau altul plă
tește un tribut social greu, 
fruntindu-se. în fond, cu 
fenomene sociale grave: t 
jul și inflația. Recentul 
prezentat guvernului 
de Ministerul Economiei și 
nanțelor pune in evidența 
rea deplorabilă în care ne 
flăm. în ultimii doi ani, defici
tele bugetare s-au agravat. La 
sfîrșitul acestui an s-a acumulat 
o datorie publică internă de 292 

’> lei. Din 1989 pînă 
s-a ajuns la o dator e 

externă de 3,821 miliarde dolari, 
datorită creditelor externe ga
rantate de stat. Din nefericire 
creditele externe au fost utiliza
te cu precădere in scopuri de 
consum, pentru energic, alimen
te și alte bunuri. Guvernul Sto- 
lojan a prezentat în fața națiu
nii, la TV — și numai după u- 
nelc cereri insistente, în fata 
Senatului — un r iport încăr
cat de optimism. Nu s-au spus 
in mod deschis multe lucruri în 
acest raport. Producția indus- 

ă națională a scăzut la mai 
puțin de jumătate din cea reali- 

i zată în 1989 și continuă să sca- 
î dă. Șomajul a crescut, ajungînd 
l la aproape un milion de oa

meni. Inflația a devenit galopan- 
î tă. de nestăvilit, îndeosebi după 
ț recentele creșteri de prețuri Ii 
• carburanți și diminuări ale sub- 
j vențiilor. Adevărul crud este că 

ne confruntăm cu gravele pro
bleme ale șomajului și inflației

nu nc punem 
acum, cînd toți si 

in toate chipurile posibile fa-
nc exprimam
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Ajutați handicapații !
Se tot discută, la nivel înalt, 

<N i tic ctc ori apare cîte-o inde
xare, despre „categoriile sociale 
cel mai puțin favorizate", pre- 
conlzîndu-se, de fiecaro dată, în 
principiu, adoptarea acelei stra
tegii de perspectivă care răspunde 
cel mai bine cerințelor acestei 
părți a populației. Dacă facem 
abstracție de faptul că, în ulti
ma vreme, cam toți ne aflăm 
„în aceeași oală", nu încape în- 
(loială că recordul în materie îl 
dețin handicapații fizic. înregi
mentarea lor intr-o suprastruc
tură — la noi, Asociația „Liber
tatea" — corespunde unui drept

Costul
Astăzi e vineri și e zi do pia

ța la Petroșani. Aruncind o pri
vire s’iporficlalâ prin piața a «re
alimentară, v:i put' ți convinge — 
.și cei care in mod obișnuit a- 
v< ți alte preocupări, mai intere
sante — ca e greu do trăit. Cu 
zoce lei abia mai poți cumpără 
O l'-i:alură d«- patrun jol o iap.i- 
țina d usturoi, doi morcovi

înscris in Constituție, acela de li
beră asociere. In același timp, 
oferă membrilor mai multe po
sibilități de a se ajuta singuri, 
atunci cînd alții n-au ochi sau 
un pic fie suflet și pci fru sufe
rința lor.

Am trecut, recent, pe la se
diul asociației — dacă se poate 
numi sediu acea cămăruță să
răcăcioasă, in care niște semeni 
de-ai noștri, puțin mai vitregiți 
de soartă, sc luptă din răsputeri 
să-și facă existența mai ușoară. 
I-’oarte aproape de acest Joc, în 
blocul 59, se afla două camere, 
care, de ani de zile, au lacăt pe

ușă. Cineva plătește, desigur, chi
rie și le ține goale. N-ar fi 
oare mai bine sa facă schimb cu 
actualul sediu al asociației, ca 
simplu gest de omenie? Pentru 
handicapați ar fi, sigur, mult 
mai bine!

j Și nu put -m să 
jj întrebarea,

i cern politică sauI
I

vieții
♦

pricăjiți, doua cepe mici sau un 
cartof mai mărișor. Asta <-a sa 
nu vorbim dc „lucruri sfint “ 
cum ar fi curm a sau lactatele. 
Va întrebați poate de ce vindem 
— încă — ziarul nostru, atit dc cău
tat, cu doar zece lei? Fi bine, o 
facem din respect pentru dv.. ci
titorii noștri fideli. Cit om mai 
putea...

opiniile: de ce a mai 1 ,t m-vo.e 
ele revoluția din decern i ie 19 IJ 
dacei s-a ajuns la sărn.ir a țârii? 
Nu mai constituie un secret jă 
jumătate din popul aia țării tri 
ieste sub limita sărăciei 
de ncimaginat in urmă cu cîți .■ 
ani.
care 
brie 
mai 
in vint. La începutul 
ierni, care de pe acum sc 
că va fi cu mult ma < 
decît cele din ultimii doi 
un nou blocaj financiar amenin 
ță economia Datoriile agenții >r 
economici față de furnizorii lor 
de pe piața națională, au ajun< 
la 912 miliarde lei. In timp _-c 
producția continuă să scadă, se 
acumulează stocuri de mărfuri 
și produse greu vandabile și se 
plătesc. in continuare, salarii 
pentru nemuncă. Structurile, in
stituțiile și pîrghiile specifice ■ 
conomiei de piață n-au fost încă 
constituite în domeniul 
mic, dar 
domeniul 
vinci ca 
leului și, 
parea de
Leul a fost devalorizat în raport 
cu dolarul american, intr-un răs
timp extrem de scurt. în alte 
țări, care în prezent sint cu a- 
devărat prospere au trebuit să 
troacă anj îndelungați, decerni 
ch.ar, pentru a sc realiza o 
ritatc echitabilă a monedei 
ționale în raport cu valutele I 
te.

Un nou lanț de scumpiri 
nerat de creșterea prețurilor 
combustibili a inceput să-și 
rate primele efecte. Iar subvan 
țiile, colacul de salvare al săra
cului salariat care este 
țat să devină din ce 
sărac, au fost din nou diminui- 
te și in curind vor dispare. Ule 
iul nu mai e subvenționat. La 
transporturi s-an apl cat, din hi 
noiembrie, tarife duble, despre 
care sc afirmă oficial ca in cu
rind sc vor dubla din noti

Pină unde se va putea merge 
pe calea sărăcirii populației sa
lariate, a șomajului și inflației.' 
lată o întrebare grea căreia noul 
guvern va trebui să-i găsească 
nu numai răspuns, ci soluții via
bile, pe măsura speranțelor ce 
lor ce își pun nădejdea in el

Viorcl STKAIIT

Pe an ce
au renăscut după 
1989, într-un trai 

bun, se spulbera c.i

lanț
i

trece, spcranț'-.e 
decem- 
decen 
praful 
acest -i

! pare 
ddicilă ■ 

ani

econ<. 
au luat-o înainte in 

financiar-bancar. a 
rezultat devalorizarea 
în ultimă instanță, scă- 
sub control a inflației.
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amenin 
în ce m.w

Uii nou punct de desfacere
a ziarului

i .ucit am constatat că zia
rul nostru sc găsește cu greu 
după ora 10 a dimineții, iar ce
rerea continuă să crească, am 
căutat și am găsit o soluție, deo
camdată pentru zona centrala 
a municipiului Petroșani. Înec-

„ZORI NOI”
pînd de marți, săptămina viitoa
re, veți putea cumpăra ziarul 
nostru și dc la chioșcul din fața 
hotelului „Central". Știm ca 
prin aceasta satisfacem doar par 
țial cererea, de aceea vă rugăm 
să apreciați mai ales intenția

două posibilități
; D..I. (>(>(» inseamn i, în limbajul
î nccifrat al unui călător drumul 
Z cu același număr localizat pe 
Z harta rutieră județeană intre 
Z Mcrișor și Vulcan. C'u o lungime 
Z de 11 km, drumul e compus din 
Z cele doua părți distincte, bine- 
Z cunoscute de localnici: Mcrișor _
Z Dealu Babii și Dealu-Babii — 
• Vulcan, porțiune mai scurta des. 
" pro caro locuitorii vorbesc cu 
; destul năduf.
; ln ănalelc Direcției județe- 
; ne dc drumuri și poduri aceasta 
; porțiune c cuprinsă in categoria 
Z de drumuri „L‘‘: „împictriiit cu 
Z piatra sparta, pietriș sau maca- 
Zdamizal, pavat cu p'atră și bolo- 
Zvani de rin, in stare mediocră, 
> cu declivitați ce impun schimbări 
« fie viteza (p< litru „anin" — n.11 ) 
- pe circa -IU la suta din parcurs".

Aceste caracteristici nu cores
pund realității și iata de ce: 
Drumul cu pricina nu prea cu
noaște macadamul și nici pava
jul cu piatră. In categoria pre

supusă, nu sini menționate gro
pile presărate din abundență pe 
traseu. Din cauza lor, automo
bil ișlii nu schimbă vitezele prea 
des: la prima groapă trec „în- 
tr-a doua" și cu ea merg pînă 
1a destinație. Aceste particulari
tăți, mai reale dccît cele înscrise 
în scripte, i-au determinat pe

șoferii care efectuau Kan sportul 
in comun sa renunțe la orice bu 
nc intenții pentru a i servi (>• 
locuitori. E drept ca s-au mm 
făcut ceva reparații, dar gropile 
(să le spunem „declivitați") ,ri 
rămas, astfel ca șoferii nu au 
putut fi convinși să reia circula
ția. Așa se face că DJ t>(>u i 
rămas un drum județean frec 
venlal dc cite-o căruța, doua s.m 
după cum spuneam la inceput. 
un drum dc călător.

Pentru a asigura o concordan
ța intre scripte și realitate, Di
recția județeană dc drumuri i 
poduri are două posibilități, l'r- 
mează să aleagă între posibilita
tea care se poate și posibilitatea 
care nu sc poate: sau îl repara 
ca lumea, sau îi schimbă denu
mirea In potecăI (I.M.)



2 ZORI NOI VINTSU, 13 NOJKMHItIE 1992

Petrila

Prima șarjă la noua secție de pîine
In perioada actuala, în care peste tot activita

tea de investiții in capacități de producție a 
rămas doar ca o amintire îndepărtată, ne face 
plăcere sfț con' mnam cu la noif in Valea Jiu
lui, deși m ni rar unele societăți comerciale ma
nifestă o pi'L-:;upare asidua pentru dezvoltarea 
. , ac ,lor proprii de producție, in scopul so
luționării unor probleme sociale de prima mă
rime.

O asemenea societate comercială, ale cărei 
merite, cel puțin in ultimii doi ani și jumutalî, 
sint incontestabile in asigurarea nevoilor de hra- 
n a! ' populații i este Societatea Comercială 
„SPICUL" SA. P t roșim i (Fabrica de pîine), 
care Fi înscrie in cont finalizarea unei noi 
investiții de m.erima importanța socială: noua 
secție de jsiinc din Petrila. După punerea in 

țiune a ' cției de specialități din piața .1- 
t i a Petroșaniului. după începerea 

i mră ! >r pentru repunerea in funcțiune a fa
la icii dc Mine din T.npeni, iată că miercuri am

consemnat, la fața locului, un eveniment inedit 
menit a semăna sămînța speranței într-o viață 
mai bună, chiar dacă raportăm acest lucru doar 
la aprovizionarea cu piine. E te vorba despre 
începerea probelor tehnologice la noua secție 
de pîine din Petrila, in condiții de producția 
eveniment Consumat marți dim neața, în pre
zența mai multor specialiști ai fabricii de pîine 
d n Petroșani, precum și a meseriașilor care 
au pus pe picioare această nouă investiție, ce 
se adaugă capacităților de producere a plinii e- 
xistente. Noua secție de pîine din Petrila este 
situată intr-o clădire vecină cu fabrica de pîi
ne din acest oraș și ea se înscrie prin carnete, 
risticile tehnice și productive printre unitățile 
de profil cu lin mare grad de modernitate și 
eficiență. Prima șarjă de pîine, realizată în con
dițiile producției a însumat 255 de piini. iar 
coacerea a durat doar 25 de minute, demons- 
trînd o reușită deplină.

Ancheta noastră

Băile și vestiarele 
minerilor, în prag 

de iarnă
Mai mult sau mai p itin adevărat din punct de vedere ca

lendaristic, la noi, in Valea Jiului, am intrat deja in anotimpul 
rece. Sintem in prag de iarna șî este clar pentru oricine că, via
ța noastra socială se modifică in sens invers, de la o zi la alta, 
secătuind și mai mult nivelul de trai și așa foarte scăzut. Jnte-r 
resul pentru condițiile dc confort, măcar la mină, <1 ică acasă nil 
se poate — știm noi cum e cil căldura, cu apa caldă și cu coșniț.l 
etc. — trebuie să primeze în activitatea consiliilor de adminis
trație .și a sindicatelor.

Este și motivul pentru care demersul nostru publicistic, pe care 
îl dorim n< ntenționat, dar loial și adevărat se vrea cu un pro
fund caracter constatativ, din punct de vedere al confortului la 
bade și vestiarele minerilor, tocmai pentru a ilustra și faptul că, 
pe lingă toate problemele existente in minerit, se găsește timp, 
sau nu se găsește, și pentru asigurarea unor condiții omenești 
de confort pentru minerii noștri, antrenați în cea mai grea mun
că din structurți socio-profesională a României.

Nu vom ezita, chiar dacă vom trezi unele resentimente, pe 
care, dc altfel, le preconizăm, să arătăm cr. exactitate adevărul, 
așa cum este el. în dorința că poate acolo tinde nu s-a făcut încă 
nimic să se facă atît cit mai este timp să se facă, pînă nu se insta
lează iarna definitiv.

Mineritul se face cu oameni și acești oameni trebuie să ail>ă 
nn confort adecvat, măcar la muncă, dacă acasă nu puți m să-j 
ajutăm. Pentru astăzi, aspecte de la EM Vulcan.

E. M. VULCAN

Specialiștii
au cuvîntul
Prezenta la .fertil,. i pr>l 

lor te.înmogi' ■, doamna inj. I
- pci 

la SC. SPICUL n prezintă ur- 
m,il"ai.le date tehnice: sc< ția 
est. doi ita cu doua cuptoare, cu 
O ■ apavitatr de 12 0<H) p ini (pe 
jr orc) fi •arc, cu mal." oarele 
nC'VsiiP, cu ■■ala fii, dopit, m- 
l,.rc , litru r<ali,or; a greutății 
jfuri i. u -..te pentru < erou'.ai 
(.unii, « ii boilere penti u apa n 
djisiriali Prima su j.i de pline s-a 
efectuat - ul; c nid a '. "a doam
nei D. rina P ' .tolachv. in!o«ui- 
Piai a p fiilui I ibr < ii de piine 
d.n Petrila.
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Rezolvare definitivă
Prima șarjă de pline, așa cum spuneam a constituit o reușita 

ih plină, procesul tehnologic derulindu-sc in condiții absolut nor
male. Domni.1 director al labricn, mg. Gheorghe Marc, cel care a 
in.țiul și a dus plilu la capa’ investiția, ne spunea ca prin intra
rea in legmi de lucru a acestei noi secții, dotate cu doua clip
toare turcești, p ■ bază de motorina, cu o capacitate de 12 000 de 
puni in 21 de oiv fiecare, m Petrila problema plinii este rezolva-

Ba, mai mult devii atlt, m- 
saplamina viitoare (dc luni) creea- 

i de intrare in reparații a altor linii de 
acoperirea in capacități pentru a se

t . linitiv i pe timp îndelungat, 
trarcu in folosința a acestora, : . 
za și posibilitatea tehnic, 
fabricație intrucit există 
tace lața in voii de pilim a Văii Jiului.

Am constatat cu plac.i laptui ca noua investiție este dotata 
cu tot ceea cc este necesar unei linii tehnologice de producere 

i ide vat, i i mr.it ,i bine întreținut. Prac
tic, mod rniiatea și cliciența aci tei noi linii de fabricație nu 
este dala doar de dotarea tehnica, ci .și de org.imz.area liniei in 
llu reindu se po ibilitatca unei distribuiri rapide a plinii in 
rețeaua corn rc ala a oiașului, cit și in rețeaua magazinelor pro
prii labi ic i de pline.

Problemele pe care le ridică 
băile minerilor sint de mare com
plexitate. Un ex'cmplu edificator 
îl constituie EM Vulcan. unle, 
așa cum ne spuneau interlocuto
rii noștri— dl. Alexandru Tres- 
tian, șeful sectorului XIII, dl. 
Pruncise Fazeka.ș, lider de sindi
cat și dl. Traian Moldovan. mais
tru — „probleme au fost, sînt și 
vor fi in continuare". Pentru că 
intr-un spațiu calculat pentru 
1000 de muncitori, dar care de
servește 3000 (1) este absolut im
posibil să nu aparii probleme.

Chiar dac.i in vara acestui an 
conducta de apa calda care De
servește EM Vulcan, a fost schim
bata, chiar dacă boilerele dc 
încălzire funcționează în cele mai 
bune condiții, se mai întimplă 
uneori ca agentul termic să fie 
nccorcspunzător. De ce? „Pentru 
că parametrii termici și de pre
siune la care este livrată apa 
caldă de către UE P.iroșeni nil 
se înscriu întotdeauna in grafi
cul normal dc livrare — ne spu
ne dl. Trestian. Acest lucru se 
resimte cu precădere lunca și 
sîmbăta, cmd apa nu este așa 
cum ar trebui să fie. Dar sîntem 
convinși că si IJE P.iroșeni are 
nroblcmalc sale, așa că..."

Baia de la mina Vulcan mal 
arc și alto deli iențe, inevitabile. 
In general, m rc. Adunate însă

la un loc, ele se resimt. Pentru 
că mai există și scurgeri de apă, 
și ventile care nu se închid, ț| 
dușuri defecte. Pentru că nu sînt 
nici becuri, nici geamuri pentru 
înlocuirea celor sparte (.și vine 
iarna, iar ciad rea c construită 
toată din beton), mult timp n-au 
fost nici clorură dc var, nici de- 
tergenți. j

Nici la vestiare situația nu 
stă tocmai pe... roze. Pentru câ 
așa cum mai aminteam, „e în
ghesuială marc". Nu este oțel da 
4 pentru „cuiere". Acrotcrmcltf 
dc uscat îmbrăcămintea s-au des
ființat de vreo 20 de ani.

Dincolo de toate aceste pro
bleme, pe care conducerea mi
nei, împreună cu sindicatul, !d 
au mereu in vedere, căutînd so
luțiile necesare eradicării lor, 
pc cit este posibil cit mal op
rind. „cuiul lui Pepelea" ri.mînâ 
în continuare extinderea băii șl 
a vestiarelor. Fapt care ar pu
tea elimina și un alt neajuns — 
indisciplina oamenilor. Poate că, 
în timp, specialiștii vor găsi so
luția cea m,ii potrivită pentril 
amplasamentul unei aripi nof. 

Nn de alta, dar acești „oameni 
ai adincurilor" trebuie să se spa- 
le. Chiar și de păcate...

Tiberin VINȚAN

a 
i: ■,

a călit.iti. a a plinii 
I >st p u’ă le dl.
i, •■■ful ■< .T.C. din 

v. .SPIC'f I „Plin, a 
in'Z ri• • m C ir '.e 

d't.Hiv e C I :■'<■. d r.ot 
ir-1. >■ co .■ ci 

. i |tc lm.rb 1/uiC i 
rorozi! an I >i m;

' -lt.it i Adu a . r<
. ■ * ... n-i

Constructori și colaboratori
im. rea m *J unețiune a nmi 
ii dc pune dm Pești ila se 
scuza, in ; n ip.il. colabj- 
ir'li.r și < onstriiclorilor, care 
ci'iitribu.t la lin.lizarca in
utili .S C. SI’K UL. In pi i- 

rind, un ajut >r sub' tanți.d, 
o .iv sp.iți ii), ,i I.. .1 dat de

l.l

I

. Il l

l

iu. •-

E.M. P. tr.la. O contribuție 
fi i de importanta au avut echi
pele conduse de Alcxe Sintules- 
cu, 
cin, 
lac
ZIO', 
p ii ion ,ri 
luni 
obi ■■ 
clicii

Dc 
st uițial a av ut constructorul, res
pectiv AM1 Ul ii — director, dl. 
jng. C’ontr.iș — prin echipa 
du .i di n . isli ul Culm.

bul uro,, < onduc' 'a 
GU L. Pi ii o „mi l,j 
< re ' mulțumiri, la 
mi.am ,ă anali' Im 
numele populapi i 
trila 
le.i ,.i 
miri 
CUI,, 
și cola! : 
ci acea .ta investiție :a 
viața.

partea 
partea 
.Stan, i 
im li,

(le 
t?v 
nt.

Vusilc Ha
ine. NiC'i 
ridat ie și 
echipa de 

a căror munca de 1 
,:ilc e ri i ,.lc mir un 
di osebit de mod rn și

mec.mii 1T, 
i electrica, 
patl a de 
precum și

< jror
e ri

menea, un aport ,ub-

S.i'. 
adri ■ i -,i 
care ne 

i noi,
ora,ului 

ri al Primarii i locale, 
c dde felicitări și m 
Societății Corn rcialc 
pr. cum ■' con trur țoi 

i:’,,toi ib r, cai e ,ui 1

Rubrică r< Hi afă do 
Glu o plic ( ilIliVAS \ 

Sorin OPREA

con-

w i„i KigazinuJ alinii ntar nr. 
la, care funcționează in locație 
dc gestiune, ni s-a spus că, in 
general, nu sînt probleme cu am
balajele de sticlii. Se primesc 
si 'dc și borcane pc relația „11 
schimb, contra marfă". Cii-.d lip
sesc lăzile, că se mai în'implă 
— o „pauză". Singurul '.oi ținu nt 
car" nu circula — buf liile de 
spumos ‘i Șampanie. Ni se pi i- 
me-.c la I< ’RA.

(I (1. lionar.i ma auniilii )3 
al ’\C. finic S A. a găsit rc:' >1- 
''.iii',a problemei la dor |. ntru 
ambala |. O firma p irtu lila: a, 
ACli'l'/X SNC, din lla/c, confoc- 
țion. .i ’ă I lițe din 1 mn la pr •- 
țuri deosebit dc avantajoase, (n 
ai ste condiții. Fain h-a do r, n- 
s< rvc U ileg rcccplionc iză ainba- 
la|>lc d;n sticlă fără ni"! o reți- 
n re.

Doi.n a l<an iia magazi
nul ii „UNIC", ne a'ii'Ura <a se 
primise imbalnjc la ichimb in 
unitatea pe i ai e o rondiu c. ■ i

f.mbaîajeis din sticlă 
l ine mai are nevoie 

de eh
rezervele menționați anterior. 

Cii de la ll'RA trimit propiiile 
nia ini pentru preluare, cu per- 
< parca comisionului for'nt. A- 
cccași situație .și la magazinul 
alimentar din cai tiv. ni Brazi.

Q L.i depozitul de produse za. 
h. roase a existat, p.n.i n i d.imult, 
un centru de prek..ir.- i ambala
jelor din s( ,1a. a uunîtor de 
li itA Petro ...mi. Au iii luncțio- 
n.> < ’ iar și \ r. o » „i ■ Ttrc .3-
I" 'mor por crane par n .ilare. S .11? 
d' diiii o, intrui ii la „nivel 
in ill", nu se mai ir,: . ■ ■ ... < ni- 
m ni de problema ri "uperării și 
i i \ aiurii ici'a ii (nu numai) aces
tui n dc ambalaj'. In țările 
dezvoltate, actiiiiali , de rec.1- 

p rare .s a Pans. .mit demult 
intr o adcMir.it,( imlmlric. Și în- 
c.i uni dintie cile mai rcrUabi- 
1. .

I’aiil NlClJLFStU
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Asociața sportivă „MINERUL” Aninoasa
Tradiție ■ Revigorare ■ Performanță

Mișcarea sportivă, liantul 
colectivității

Sport, reprezintă vi area vitală a umanității. Est» cîmpul 
■ți bătaie unde se învinge fără a ucide. Sportul are mereu ceva 
dm tiicoloiul țării, din aspirațiile de pace ale națiunii. In sport, 
exi ta cavaleri și ambasadori, talente .și „roboți", pasiuni și plă- 
ii. A.e.t „miracol" al ominirii, in care fiecare l.isj ceva in ur- 

. te liantul colectivității, este hrana spirituala a celor mici, 
a lor mari, a celor mulți. In sport este o intre.iRă filozofie, o 
neinret. -ă s te de cunoaștere, o permanentă luptă cu tine însuți, 
înainte de a infi unta adversarul. Aninoasa, această „vale" caro 
vurge lini tit spre vărsare. ,re ca afluent, duminică de duminică, 
sudoarea stadionului, a cimpului de antrenament de la baza TI
RULUI CU ARCUL, al zburdălniciei copiilor care privesc săgeata 
înfipta in panoul performanței, ca pe un avion supersonic coborit 
pe pămint. Din 1925, do cind R< 1 Foit 1 a căit it pămintul 

. id< durii lo urilor, pină in 1 6 iii.d arcurile inlinsc ale 
iui V -le Tâmaș au oigct.it văzduhul ți pină- ast..zi. o a treia 
etan.!, cea mod.rnii, de la director pină la vagonetar, de la preot 

imă pină la fiu. s-a țesut cununa cu
. ite, cu j ei i r o jnț . cu nume, cu ' i, cu împliniri,

.mint, nu există un loc m.ii natural, ca dreptunghiul 
gazonului ori ‘ala de concurs care sa aibă atiția judecători, atiția 
avurati. atiția martiri.

Nu există „curent" mai mare clocit mișcarea sportivă, acest 
tumult de em -ie i speranțe j>e care, la AS M.norul Aninoasa, 
sindicatul, conducere i. secțiile. ș‘ fii de sertoare. amatori, pasio- 
n . primărie, priv it: ați sa nu o îmbrățișeze ca pe lin „copil", 
■. irc simbolizează viitorul.

Coloane de suflet Tirul cu arcul

Simona I
Lămăsan i

. .cita" <J« .ur, , s,i... „I," d ș 
iu . ini in Italia, . omponenta a J 
lotului național al Romanici. Ș 

?<> aprilie )97<>, grupa v.ingui- s 
na A I), brunetă, ca toate fetele > 
Iruiiwsse, atleta in gindirc, per- Ș 
formera și harnică in a -trinijc Ș 
rvzultao.le, recorduri. I r. i „li i 
niștitu", in viața civilă, < a sa * 
poată „eh ț; nșu" furtuna in Intre. Ș 
c< si Prea scunda pentru marile § 
p rformanțe. dar pr< a înaltă 3 
p.->ntr>l admiratori. .Sinuna Li-"

• Ing 1 ib.m Ioan — prgș< din!Q fiu onoare; o In.i Dumitru 
C'ocoia — p>e,.i dintele AS Minerul • Ing. Duni.ț Nițar — pre
ședintele secții i fie tir cu arcul; • Ing. .Antonio V nț.m — preșC. 
dintele s. cțivi rlc fotbal; • Ec. Dumitru Andrițoiu — vie» preșe
dinte ;

Gheorghinoiu Constantin — liderul sindicatului, Zoltan 
Huș? • I, vicepreședinte. Corlrca Vasile, Avram, l’cra, Cionca, Dl 
vid, Ni'.tor, Apetrei, Aniței, Godacii. Dumitra.ș, Albulescu, I’opa, 
Boroș, lonașcu, doar cftcv.a nume alaiuri de atiția pasionați, oa
meni care ard pentru sport, oam ni care păstrează tradiția Anf- 
noasei ca pe cil mai sfint ideal. Miini harnice lașa in urmă o 
modernă clădire pe malul apei aparținînd sportului, întregind 
baza .sportiva, pentru a plimi cum se cuvine oaspeții. Primarul 
ora .ului, dl. Ilie Botgros, a „transferat" pasiunea și Ja primărie, 
.>ntr< nind aproape toate forțele orașului la acest „flec", caie se 
numește sportul, adică FOTB/XLUl și TIRUL CU ARCUJ,.

• Săgețile: .Simona I.im.ișan, loc HI la individual, loc III în 
..da. loc III pe echipe in l’.diu, component^ a lotului național, a- 
laturi de Mădalina Lungii. • Viorel llabian. loc II la individuil 
loc III in s.ihi, loc IV in Ungaria, loc VI în Italia, loc I la Cam- 
p onalele Inh rnalion.de ale României. • Gi. i Pușca, component 
al lotului național, trai titluil de campion la individual plus trei 
oii echipa; loc III la naționaleli tic seniori, lot II Iii int i naționa 
Jele tle „dă, loc III in Grecia, component d lotului național 
• h ga Nicolae. component al lotului național, recordmcniil țar'i 
pe 90 m- tri • l loiin Bogdan, campion la juniori, individual și 
cu echipa. • Suba-stian Dav itl, campion la cădii; Anlon Solomon. 
< amp an la copii. • II cupe ale României fit a lungul anilor. Și 
toate a' Cstea sub bagheta insațiabilului Vasile Tamas, perforam rid

Președinte ing. Cocotă Dumi
tru; președinte secție, ing. Dă- 
nuț Nițar; antrenor principal, 
Vasile 'r.imaș — maestru al 
sportului.

Lotul de seniori: Xiorel Ifa- 
biin, Gigi Pușcă, lega Nico- 
lae, .lega Dumitru.

Lotul de senioare : Simona
Lâmășan, Mâdălina Lungii, Ele
na Gheorghe, Gianina Durdui.

Lotul tic juniori. David Sebas- 
tian, f lorin Bogdan. Mircca 
Boluntlul, Anton Soiomon, Flo
rin Marcu.

Unică în Europa, ca baza spor
tiva, campioana a campioanelor, 
ca echipa, componenți la loturi
le naționale, concursuri in țară 
și străinătate, Minorul Aninoasa

a dus în lume sufletul cin'tit al 
românului. Mongolia, Coreea de 
Nord, China, Iugoslavia, Ger-, 
mania. Bulgaria, Ungaria, Polo
nia, URSS, Turcia, Greci;», Italia, 
țâri care s-au „supus" măiestriei 
trăgătorilor din micuța localita
te — cea mai puternică asocia- 
tic sportivă din țară Pe aici au 
trecut Petrică Feier campion na
țional tle juniori, Aurel Rițcscu, 
campion național tic juniori. Do
rina Damian, campioană națio
nală junioare și senioare. Viorel 
Habian și Gigi Pușcă, v.itoiii în
coronați cu titlul tle maeștri al 
sportului. Cupa Izei.ebal (in— 
floor) va fi organizată ți în
acest an, Ia Aninoasa.

Fotbalul — bucuria vierii•>

Pagină realizata la corciră F.M. Xuinoasa
oamenilor

Minerul .‘Xnino.isa a luat ființa in 1925, pe linca Intiep.iridc- 
r a miniei i An.no.,sa. In 192.’—1930 a participat la pumni f am- 
].ionat local al Vad Jiului. In ll*3ă s a lucut „mutarea" tercnid..! 
pe locul unde se joacă a: ta. i. Echipa a lost formata in cea mai 
marc parte fim jucători localnici. Intre 1911 —1913, activitatea 
spori, a a lost si tatâ, "din cau a r. hoiulid. In 1915 < ri antrenor 
Calomnii Braun. Frații Golgtițiil, Danciu, Filrnca, Foca, Ani: i 
citeva ruin’' alalurj tle atit' altele. După un bar. J penti u pro
movai?. invim e pe Constructorul lluncrlo.ir.i și parti. ij'ă în divi
zia C. I’odor, Dobrcscr., Tudor, Faur, llădurcan, Danciu, p: mire 
compon Iuți.

1n c mipi. natul l!’IG—19111 dop* o evoluție modeștă. echipa 
i' ‘.rogi ad-.a: a in Campionatul Jud.'. an. De-a lungul anilrr s i'J 
ticup.il fie cri ..lei i copulur 1 iegedă,, ' \ai< iu, l'rila proiimv iad in 
li d mare jucători tic certă valoai'':.

„Siietli d“ StoRcr a ajuns cea mai marc valoai în foF l:d 
romanesc, pornit de aici, din Joa a capiilor. De numele lui „Bom
ba" lonescu se leagă antri noralu) și gazonnica terenului U — 
l'.’.'UI), o bijuterie a .Voii .Țiului, ft a sta a f >st... i‘lori ui- 
Irită pre entul. L'jtuF echipei: Nicolac Cirs'.ci, V.v.ilc tb >, A- 
tlrian Rus, Petru Ititesc Gabricl tatu, Vior. 1 Ri>,.‘oj'i ■ i, \'ii criu 
Pater, Gcorgâ G'.icrman, Adrian Farkaș, Iancu Ungur, .'ani I C .:- 
fu, Am.hcl Fiint, dabilei Dinn-he, Lucian Dinnchc, la 'ii? ’ te, 
Emil Bcrbi ;e, M.-u nn Modrcanti, Marin Colea, Nicu Cbi.-că,_ I.ț- 
mus Daniei, Colin Țipțer, Gtațian Gabricl Niță. Antrenori : F nl 
Dobrcsi'u (principal), Ovlavian Dnncin (secund). Sorin ti lor . ti
pii). Actuala echipă are o exprimare aparte în teren, cil îuari po
sibilități tic a tranșa Intr-un viitor nu prea îndepărtat, luț jj 
pt i.lru ci-știgarca camjdonatnlul în favoarea sa. Emil Dobrcscu și 
Octavlan Dnncin știu -'ă '.truncască talentele șl ofere publicului 
acea seînteie care să rcaprlndă r.peranțclc în tribunii. Pir 
din toi cc are orașul mal bun țl maj frumos.

oigct.it
rnalion.de
ticup.il
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REFUGIAȚII ROMÂNI - PE PRIMUL LOC’
Serviciul federal pentru recu

noașterea refugiaților străini a 
înregistrat în luna octombrie 
1992 un număr de 48 985 cereri 
de azil (în luna precedentă fu
seseră înregistrate 45 779 cereri 
de azil). Principalele țări de un
de vin a<.e>tia sînt:

• România: 15 007 persoane (în 
luna precedentă: 17 240); • fosta 
Iugoslavie: 9402 persoane (în lu
na precedentă: 7617); • Bulgaria*.

184 persoane (în luna preceden
tă: 4669); • Turcia: 2807 persoa
ne (în luna recedentă: 2053); 
* Algeria : 1352 persoane (în lu
na precedentă: 935); • fosta U-

niune Sovietica: 1054 persoane 
(în luna precedentă 1054); •
Vietnam: 1188 persoane (în luna 
precedentă: 1007); • Zair: 1004 
persoane (în luna precedentă : 
774); • India: 902 persoane (în 
luna precedentă: 701); • Ghana: 
830 persoane (in luna preceden
tă: 711).

Numărul cererilor de azil în
registrat în octombrie este ccl 
mai mare de pînă acum (pînă 
acum numărul record a fost în
registrat în iulie 1992: 46 496).
Pe primul loc se situează din 
nou solicitanții de azil din Româ
nia.

Direcția Județeană Hunedoara 
a Agenției Naționala pentru 
Privatizare și Dezvjîtarea 

întreprinderilor mici și mijlocii
ANUNȚÂî

Au rămas numai 11 zile calendaristice pînă la în
cheierea distribuirii carnetelor cu certificate de proprietate.

ATENȚIE !
Cetățenii români, cu domiciliul iu Romania, caic au 

Împlinit 18 ani pînă la 31 decembrie 1990 și care nu și-au 
ridicat carnetul cu certificate de proprietate pînă la 27 
noiembrie 1992 pierd acest drept, prevăzut în Legea pri
vatizării societăților comerciale nr. 58/1991.

Camera de Comerț și 
Industrie a județului 

Hunedoara
ANUNȚA:

1. Organizarea unor cursuri intensive de contabilitate, 
pe o perioadă de două luni, incepînd cu data de 23 noiem
brie 1992. Taxa de participare la cursuri este de 10 000 lei. 
Informații și înscrieri la sediul Reprezentanței CCI Petro
șani, care funcționează in incinta Hotelului Petroșani, te
lefon 5 11733.

2. Apa.iția numărului II din revista „Comerțul lm- 
nedorean" in care puteți citi: H Despre locația de ges
tiune — publicitatea licitației ■ Ordonanța 21/1992, 
privind protecția consumatorilor ■ Proceduri de vamă, 
pentru operațiuni de comerț exterior ale agoniilor econo
mici — pei ioane juridice (respectarea strictă a regimului 
de li< itație) etc.

3. Reprezentanța Petroșani oferă următoarele servicii 
agenților economici:

— consultanță în domeniul constituirii societăților co
merciale;

— marketing;
— concepere, la cerere, de statute și contracte dc so

cietate;
— obținere de avize CCI;
— obținere dc avize ARD;
Informații la telefon 511733-
4. CCI a județului Hunedoara anunță următorul pro

gram do funcționare al Registrului Comerțului Deva: 
luni, miercuri, joi — intre orele 10—13: depunere acte 
societăți; marți, vineri — între orele 10-13: eliberare acte 
societăți; miercuri, 10—13, eliberare acte adiționale.

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de numit

ViorcI STRAlJȚ 
Corectura I

Emilia AGH1REI |l Viorica FIRȚULISGU

Din fosta Iugoslavie au venit 
în total 9402 solicitanți de azil 
dintre care 103 din Croația, 2 
din Slovenia și 1357 din Bosnia- 
Herțegovina, precum și 7910 
(=84 la sută) din celelalte re
giuni ale țării.

In primele zece luni ale aces
tui an au cerut azil 3'''11>36 de 
străini. In comparație cu cifrele 
anului precedent (ianuarie — 
octombrie 1991: 203 321 solici
tanți de azil) aceasta înseamnă 
o creștere de peste 81 la sută.

In luna octombrie, Serviciul 
federal a verificat cererile a 
16 362 de persoane. A fost ac
ceptat un număr de 708 persoa- 
ne (4,3 la sută), respinse 11 597 
persoane (70.9 la sută), și rezol
vate în alt mod cererile a 4057 
persoane (24,8 la sută).

Intre ianuarie-octombrie, Bi

roul federal a verificat cererile 
a 171 715 persoane. S-a acordat 
dreptul de azil unui număr de 
7766 persoane. Aceasta repre
zintă un procentaj de 4,5 la su
tă. Au fost respinse 130 357 per
soane (75,9 la sută). Cererile u- 
nui număr de 33 592 do persoane 
au fost rezolvate în alt mod.

Referitor la cifrele mal sus 
menționate privind solicitanții 
de azil, ministrul federal de in
terne, Rudolf Seiters, a declarat: 
„o schimbare a Constituției nu 
rezolvă toate problemele. Dar 
noua cifră record a solicitanți- 
lor de azil dovedește din nou că, 
dacă nu vom schimba Constitu
ția, vom fi depășiți dc proble
me". . ,

- , t
„PRESS I?ELEASE,r_

r-----------------------------------------
I MICA Rm ilCITATEM
I ANIVEUSAltB

! PĂRINȚII urează dragului lor Gherman Raducu-Eugen, la 
aniversarea zilei de naștere, sănătate, succese și „La mulți ani!“ 
(5663)

I COLECTIVUL Cantinei nr. 8 IMPEX PARADIS urează co
legilor Andreescu Marcela și Strat Pompiliu, multă sănătate, 
fericire si „La mulți ani !“, cu ocazia aniversării zilei de naștere.

i(5666)
DRAGII noștri Liza șl Dorel, cu ocazia zilei dc naștere și 

aniversarea celor doi ani de căsnicie, mama, împreună cu familia, 
Îvă dorește căsnicie fericită, multă sănătate. „La mulți ani !“. 

(5669)

VINZARI
VlND casete video originale înregistrate, video recorder

ISong, expres cafea, macină de scris electrică, mașină dc calcu
lat. Telefon 543533, între orele 16—20. (5671)

IV1ND televizor color, bicicletă medicinală, ambele noi. Petro
șani, independenței, 9/1. Telefon 545581, între orele 17—21.

(5662)

IVIND strung de lemn. Telefon 543436, după ora 15. (5659)
VlND Rcnault 5 Turbo, stare excepțională, 42 000 km reali, 

cauciucuri rezervă. Telefon 541402. (5660)

SCORPION
Nu aveți motive de îngrijora

re. In scurt timp, veți fi pus(a) 
la locul pe carc-1 meritați.

SĂGETĂTOR
O zi excelentă, în care reușiți 

sa mulțumiți pe toată lumea.
CAPRICORN

Suferința psihică e în strînsă 
corelație cu un neajuns de natu
ră pur fizică.

VĂRSĂTOR
Manevrele dv. subtile nu ră- 

min fără rezultat. Răminc, însă, 
loc pentru mai bine.

PEȘTI
Revelația dc la miezul nopții 

compensează sărăcia afectivă a 
zilei.

BERBEC
Aptitudinile dv. de organizator 

excelent ies pregnant în eviden
ță și sînt apreciate la justa va
loare.

TAUR
Farmecul dv. fizic e cîntărit 

în bani grei...
GEMENI

Pregătirea unui ritual sacru vă 
ocupă întreaga zi, eclipsînd orice 
■ispită.

RAO
Dacă pînă acum ați vorbit pu

țin, esențial este ca, de aici în 
colo să fiți mai... scump(ă) la 
vorbă.

LEU
Linia efortului minim, deși 

dezaprobată, vă scutește de corn-, 
plicațil inutile.

FECIOARA
Partenerul(a) nu va gusta sur-, 

priza pe care t-o pregătiți...
BALANȚA

Speranța unei reveniri în foi> 
ță alimentează intriga cc se țese 
în jurul persoanei dv,
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VlND Dacia 1300, an fabricație 1985. Telefon 545812, orele 
10—19. (5649)

VlND ARO 10—4, 12 000 km, cu remorcă. Tg. Jiu, telefon 
929/42434, după ora 16. (5655)

VlND televizor Profex sigilat și plașer l’unai. Telefon 
j 15210. (5622)

DIVERSE
FAMILIA IHibch Alexandru mulțumește dr. Kiss, dr. Ni- 

chilor, dr. Sodolescu și tuturor cadrelor medicale din Spitalul 
municipal P< troșani, pentru înalta profesionalitate și grija de 
care au dat dovadu la recuperarea fiului nostru Marcel. (5661)

GASA DE CULTURA PETROȘANI deschide azi, ora 15,30, 
cercul de limba engleză. Informații, la sediu. (566')

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere, Pclrila (bloc cărămida — sobe 
teracotă) și garai, contra apartament 3 camere și garaj Petro
șani, zona Pieței sau Nord. Informații 545125. (567Q)

PIFJlDERI

PIERDUT legitimație handicapat pc numele Lupu Marin, e- 
liberata de Asociația handicapaților Petroșani. O declar nulă. 
(5764)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Slabu Olga, eli
berata de IMP Petroșani. O declar nulă. (5668)

PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele Ianc florin, eli
berată dc EM Livczeni. O declar nula. (5672)

PIERDUT scroafă albă, cu defect la urechea dreaptă, peste 
150 kg, în zona picții. Petroșani, 9 Mai, bl. 2/V7/77. Apostol. Re. 
compensa. (5674)

VINERI, 13 NOIEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic. CASIM1R. 

(Franța, 1951).
11,50 Super Channel.
12.10 Descoperirea Planetei.
12.30 Ora de muzică.
13.30 Actualități.
13.55 FOTBAL : România — C’e- 

ho-Slovacia (echipe de ti
neret) în preliminar :Ie 
Campionatului Mondial.

15.45 Două personaje de operă. 
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiunea în limba gei mi

nă.
18,00 Documentar științific.
18.30 Divertisment internațio

nal.
19,00- Viața parlamentară.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI IIOWARD, Episo
dul 47.

21.45 Studioul șlagărelor.
22,15 Gong I
22.45 Top 10.
23.20 Actualități.
23.35 Intilnirca de Ia miez tl 

nopții.

Cotidianul de opinii șl informații ai 
Văii Jiului „ZORI NOI“ este realizat do 
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