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I uni dimineața, minerii au reocupat 
curtea K A H

Ecuă iidâffipjri cu final previzibil
Va ii oari, un proces

Luni dimineață, la Petroșani. înfruntând ploa
ia. minerii au venit din nou, continuând conflic
tul de mucă. LA ORA 6,30 a rostit un discurs 
foarte scurt domnul Miron Coana. In esență, 
domnia sa a spus următoarele: • „Fraților, noi 
și pe ploaie, șt pe arșiță, suntem împreună. • 
Vă rog să aveți încredere în mine și in liderii 
voștri Am găsit, cred eu, o soluție. • Merg a- 
cum să fac niște calcule, să discut soluția pre
zumtiva cu liderii .și administrația și să transmit 
la București, la conducerea Guvernului. Dacă 
avem OK-ul, mergem acasă. D.ică nu, stăm aici. 
• Se parc că Guvernul „ fost de acord că în 
Valea Jiului există de când lumea, cea mai grea 
muncă din minerit din țară și că minerii de 
aici trebuie să aibă cea mai mare leafă _ dintre 
minerii din țară. • Vă rog să acceptați să nego
ciem noi. sindicatele, salariile voastre, să aveți 
încredere in noi. • Vă oromit că minerul de la 
Urlcam va ave.i același salariu cu minerul de la 
Lonea ajutorul de miner de la Lonea același 

ruj cu cel de la Uricani, Lupeni sau Paro- 
șcnl, și așa mai departe, pentru a nu mai da

posibilitatea unor administratori să speculeze și 
să frângă unitatea minerilor din Vale. Șeful de 
brigadă va flvea același salariu, care orice miner 
plus sporul de conducere, șeful de schimb va 
avea și el sporul de conducere, în rest, aceeași 
leafă. Dacă se acceptă, met gem acasă și semnăm 
contractul. • De exemplu, când am discutat gri
lele acelea, spusesem că minimum este 209 mii 
lei, iar max.mum este 224 pentru un miner. 
Acum vom face așa : toată lumea la fel. Nici 
minim, nici n ixim. Media. • Mă duc să facem 
niște calcule Să vedem dacă ne încadrăm în 
bani. • Dacă ni se dă ceea ce cerem, nu mai 
trebuie să vină nimeni aici. Să ni se de„ dreptu
rile și mergem acasă • Aveți încredere în noi 
Sindicatele negociază în numele dumneavoastră. 
Sindicatele vând forța de muncă administrației. 
Ne lăsați să negociem pentru voi ?“.

Răspunsul a fost unanim: DA ! Au urmat a- 
plavze.

Domnul Cozma a continuat: „Facem niște cal
cule. După ședință vin și vă spun".

II. ALEXANDRESCU

In timpul grevei minerilor

La Aninoasa s-a tras;
In perioada 2—.’ august 1993, 

pe fondul grevei generale de la 
Petroșani, la Aninoasa s-a tras. 
Cu arcul. In acest scop, Comple
xul Sportiv Anena a găzduit, timp 
de o săptămână, in jur de T0 de 
tineri sportivi, care s-au întrecut 

cadrul celor trej competiții, 
care au avut loc în pcrioada sus 
amintită. Aninoasa a fost gazda 
Campionatului Național de copii 
și juniori la Tir cu Arcul, al tra
diționalei Cupe a Minerului, a- 
Cată în acest an la cea de-a 
XXIX-a ediție, precum și a Cam
pionatului național de Fild.

Au participat la aceste compe
tiții domnii Victor Stâncescu, pre- 
r Rutele Federației Sportive de 

cu Arcul. Octavian Nițâ, se
cretarul general al acefeeași fe
derații. Ilie Botgros, primarul 
orașului Aninoasa, arbitri, un

Negocieri, negocieri
La ora 12 continuau la sediul 

Regiei Autonome a Huilei din 
Petroșani, negocierile. Până la 
plecare,, acestor rânduri spre ti
par, nu exista un element con
cret nou. Am discutat cu mulți 
dintre greviști. Nici măcar nu le 
pomenim numele pentru că ei 
erau membri ai acestei formida
bile mase de oameni, minerii, 
oameni care în ploaie sau arșiță, 
au stat zilnic în curtea Regiei, 
cerându-și drepturile. Se remarcă 
însă un aspect. Oamenii sunt 
hotărâți să reziste în conflictul 
de muncă, dar SUNT ÎNGRIJO
RAȚI ȘI DE SOARTA MINELOR. 
Este știut că o mină In care acti
vitatea se întrerupe, cu toate ins
pecțiile posibile, intră în degra
dare. Prcsionări, abatajele came
ră... intersecțiile... ap„ din sub
teran... toate celelalte.

Se lansează zvonuri. La Petrila 
s-a prăbușit... la Paroșeni... la... 
Este efectul „invers" al grevei.

Bumerangul ! Colac peste pupăză, 
oamenii se întreabă cine le plă
tește acum zilele nelncrate. între
barea trebuie adresată sindicate
lor. Și, poate nic; măcar acesto
ra, ci acelora cane au instigat la 
revoltă și, ulterior la grevă. Indi
ferent cine ar fi. Alte zvonuri. 
Un domn Cămărășescu, mult po
menit în 1990 și în alte prilejuri 
de la Aninoasa, este acuzat că ar 
fi... Se amenință cu justiția. Dom
nul Cozma l-a acuzat pe Cămără
șescu. Domnul Cămărășescu... Zia
riștii, strânși „ciurda"** la sediul 
Ligii sunt supărați. Au fost con- 
vocați la conferințe de presă 
fantomă. Ora 11. La Ligă, dom
nul Petre Braiț, purtător de cu
vânt stă de vorbă cu ziariștii. 
Suntem peste 15. De la presa cen-

Horațiu ALEXANDRESCU

Cămărășescu contra Cozma ?
Foarte supărat pe faptul că l-a învinuit, pe nedrept, de declan

șarea, împreună cu dl Frederic Cârlig, a grevei spontane de la 
Lupeni, dl. Cămărășescu îi solicită d-luț Cozțna să-.și ceară scuze 
în mod public. In cazul că acest lucru nu se va întâmpla, dl. Că- 
mărășescu este ferm hotărât să-l cheme în judecată pe liderul sin
dical. Pentru că judecătoria locală îi pare prea aproape de sediul 
Ligii, dl. Cămărășescu vrea ca procesul să se judece la București. 
Un alt motiv este acela că dl. ing. Cămărășescu, are domiciliul 
stabil în Capitală, pe raza sectorului 5. Domnia sa vrea s-o anga
jeze cn avocată pe d-na Paula lacob. Dl. Cămărășescu a declarat 
că nu se sperie de onorariile deosebit de piperate pe care le pe 
cepe celebra avocată a baroului bucureștean întrucât e convins că 
toate cheltuielile de judecată le va suporta, în final, liderul Con
federației Miniere.

Final deschis
A.șteptându-1 împreună cu două distinse doamne de la presa 

cenți ală pe dl. Cămărășescu am asistat fără să vrem la un specta
col susținut de Capela Calvarului. Un tânăr american a spus că, 
acum trei ant, a avut o revelație divină. Și-a vândut tot ceea ce 
avea în California și a venit în România să propovăduiască Biblia. 
„Hoțul de pe cruce", zicea el, s-a pocăit prea târziu. El n-a mai 
avut timp să coboare printre noi și să apuce pe calea cea dreaptă".

Deși sună „ca dracu’**, mâine citiți pagina

„Răsuna VALEA4’
HO abordare cu totul nouă a ceea ce „mișcă** în 

Valea Jiului
■ In fața camerelor de luat vederi reunite, dl COZMA 

O PUNE DE MĂMĂLIGĂ !
■ Sâmbătă noaptea la Vulcan UN ORTAC ȘI A 

TERORIZAT VECINII
■ SPOVEDANIA UNUI GREVIST IN POALA NE

VESTEI
■ CONTROALE SI RAZII PENTRU STĂRPIREA 

UNGURILOR INVIZIBILI
■ Un inginer minier de culoare se dezice de grevă
■ Doi oameni din Petroșani au văzut zorii comunis

mului(Continuare în pag. a 4-a)(Continuare in pag. a 3-a)

A[ cu[ cap trebuie să cadă ?
Greva minerilor — intre economic, social și politic

I’rcsa din întreaga țara și chiar 
presa internațională acordă spații 
largi pc primele pagini ale ziare
lor sau buletinelor de știri grevei 
de la Petroșani. Grevă care ia 
deja amploare la o săptămână de 
La declanșarea „spontană" a aces
teia. Șj iată că efectele nu întâr
zie să apară.

Pe plan economic, lipsa de hui
lă începe să-și facă simțite efec
tele. Deosebit de periculoase, mai 
ales în siderurgie. Astfel că unele 
partide politice vehiculează deja 
ideea închiderii minelor din Va
lea Jiului si utilizarea variantei 
cărbunelui din import. Chestiune 
deos bit de difi'ilă și de pericu
loasă, mai ales în actualele cir
cumstanțe soc iale. Pc plan social, 
iată că greva antrenează și alte 
Tniscări In Bucur- -.li, spre exem
plu. chiar dacă vieva mecanici
lor și ajutorilor de mecanici 
SNC'f-R este solidaiă cu cea u 
minerilor d n Valea Jiului, o sc
rie de alte sindicate- se declară 
nemulțumite do aceasta. Mai mult 

decât atât, chiar ostile. Lucru 
deosebit de periculos menit a dis
truge unitatea sindicală. Spectrul 
unei noi mineriade este din ce în 
ce mai vizibil în ochii bucureștc- 
nilor. Cu toate că la Petroșani, 
liderii minerilor au dat asigurări 
că nu va avea loc nici un exod 
al minerilor spre Capitală, stră
zile acesteia au fost invadate 
„așa cum se cuvine" Ba chiar 
mai mult decât atât, populat ia 
Bucurcștiuliii s-a înrutmal cu bâte 
și ciomege, deoarece — se spune 
— s-au săturat să mai vadă pe 
străzile Capitalei mineri și mi
nei iade. violență și sânge. Iar 
toate aceste., în ciuda faptului că 
la Petroșani ideea unei plecări 
spre București este refuzată ână 
și liderilor sindicali și conducerii 
RĂII. .Solii itându-se eliiai venirea 
oficialităților de la București, la 
Petroșani.

Insă cel m ii mare pericol îl 
constituie la ora actuala impli
cațiile politice carp i-au fost atri
buite acestei greve. Prezența în 
ultimele zile la Petros mi a unor 
lideri de partide politice, precum 

și desele comunicate ale acestora 
împing greva spre o periculoasă 
tentă de politizare. Asta dacă 
tenta nu a existat încă de la de
butul evenimentelor.

Astfel, unii comentatori politici 
an început să facă deja tot felul 
de speculații și asocieri )a adresa 
minerilor și grevei lor. spus 
chiar că acest conflict Guvern — 
Valea Jiului este pregătit cu deo
sebită seriozitate la... Cotroceni. 
Paradoxal? Nu, absolut deloc. Și 
iată o posibilă explicație. Guver
nul Văcuroiu, din ce in ce mai 
des acuzat de opoziție și chiar de 
unele partide proguvernamentale, 
din ce în ce mit, impopular în 
rândul maselor î devenit practic, 
deja compromis. Lucru sesizat și 
d dl. Ilicscu Insă dciuitoica de 
către dânsul a primului immsliu 
ar putea fi con- <1 •rată ca un 
succes al opoziției. Fapt ce nu 
prea îi convtnc domniei sale, Și 
alunei a găsii o altă soluție; greva 
„spontanii" a minerilor, care I- iu 
mai losl de ajutor in asemenea 
ocazii și altădată Dc astă dată 
însă totul ar fi fost mai bine re

gizat. Fiecare din „actori" având 
rolul său precis. Premierul Vă- 
căroiu primind ordinul strict de 
a nu părăsi Palatul Victoria, iar 
Miron Cozma de „ nu părăsi Va
lea Jiului. Din acest „joc" ar ur
ma să se i.ștc inevitabil la Petro
șani lozinca „Jos Văcuroiu!" lo
zincă ce ar putea în cele din ur
mă să devină realitate.

Până una-alta „războiul comu
nicatelor" continuă pe (irul direct 
RAH — GUVERN și retur. Fir 
alimentat undeva, dc cineva cu 
dezinformare. Pentru că, să nu 
uităm care a fost motivul inițial 
al d'-clanșări: grevei: revizuirea 
grilei de saloi iz.arc si limpezirea 
apelor în afacerile de la HAU 
< )ri primul mini1 "ti s< lamentea
ză nii ri'U in f it* ț a ii că nti arc 

un- ' * să dea minorilor mal 
mult do 16f iJ:>0 lei sala, mediu 
Dar m.ncrij nici iu au cerut in-il 
mult. Și atunci . Unde e ad'-va- 
rul?

Că greva capătă o ser.oasă ten
tă politică se poate deduce și din 
evoluția evenimentelor. Pentru că 
iată, liderul CNSML, dl. Miron 
Cozma îl acuză pe primul minis
tru că „vă fac răspunzător pentru 
toi ceea cc so întâmplă și ceea 
ce se va întâmpla in continuare". 
I ucru pe care-1 rostește la rândul 
său ,și premierul Văcăroiu, adre- 
sându-se lui Miron Cozma. Tot 
dinspre Guvern vine și un alt 
comunicat care invită minerii la 
lucru și la „abandonarea jocului 
politic in care au fost atrași de 
Miron Cozma “

Oricum, șirul de invitații și fa- 
x ni între ,-cle două părți conti
nuă. Dar fiecare își joacă cu stoi
cism rolul încredințat. Și atunci 
care este soluția Unul din mul
tiplele comunicate politice susține

liberiu VINI AN

iCuuliiiuaie în pug • 2.a)
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Noile facturi 
telefonica

Surse din ROMTELECOM nc 
informează că începând cu 
dala d< 10 august ac., abonații 
din rețeaua ROMTELECOM 
din prov ncie vor primi noi 
tipuri dc facturi telefonice. A- 
ce.stea sunt concepute — din
colo de prez nt irea grafică 
deosebită — astfel încât tari
fele celor mai multe servicii 
să fie trecute în căsuțe sepa
rate. Pe benzile orizontale — 
dc culoare roșie și albastră — 
ale noilor tipuri de factiui 
sunt trecute pi intre altele, co
dul abonatului, perioada abo
namentului, axansul, totalul 
facturat cu și fală TVA, va- 
lorca f.icturii precedente even
tualul sold, majorările și al
tele.

Să fie oare aci‘ ta sfârșitul 
neînțelegerile r provin a'.e 
proape întotdeauna intre 
nați și ROMTELECOM pe 
ginea rubricii ..Diverse’.”*
sperăm ca d i. Orie un, vom re
ia ai.

a-
abo- 
in: ir-

.Să

Centralele termice
Orașul Uricani se confruntă iarnă de iarnă 

(și asta de mult timp) cu mari probleme legate 
de încălzirea apartamentelor. Se știe, orașul nu 
este racordat la rețeaua de termoficare. Cele 
tic; centrale termice existente și rețelele de con
ducte aferente — prost concepute, construite .și 
întreținute — clacau-exact atunci când era mai 
mare nevoie de ele. Mai mult chiar, au fost zeci 
de apartamente la care agentul termic nu a ajuns 
de loc, ani de zile. Cu toate eforturile depuse 
din ’89 încoace se pare că, deși situația s-a ame
liorat, și in iama aceasta vor fi apartamente ne- 
îmalzite. lată starea la zi în chestiune.

Centrala termică nr. 2 a intrat în reparații 
anul trecut. S-a schimbat în mare parte rețeaua 
de conducte. Pentru definitivarea lucrării - s-au 
mai alocat anul acesta 900 mii lei. Cu C.T. nr. 3 
se spune că nu ar fi probleme. In C.T. nr. 1 și 
rețeaua aferentă ar trebui pompate însă vreo 
33—35 milioane lei. Conductele se află intr-o 
stare de uzurii extrem de avansată. Practic, nu 
se poate suda intr-un loc pentru că, imedi »t, 
pereții mâncați de rugină ai țevii cedează intr- 
altul. Pentru finanțarea reparațiilor necesare, 
P-imăria a adoptat următoarea tactică. Blocurile 
dezafectate, aflate’intr-o .stare dc nclocuit, urmau 
a fi luate în custodie, prin cedare de patrimoniu,

începând <lc mâine, 
in ziarul nostru.

programul turului 
campioanatelor de fotbal

inventatorul pixului 
cu bilă c onginar d n Vulcan ?

Intr-o perioada 
scrie <11. economi 4 
este de Joc din 1‘itroș.mi iar faptul’cu avea o casă in (). i-.ul nostru 
11 lacea să-i tiv ara piagul din când in când. Avea intenția s-o 
vândă și nu ș’.iu dar.i n-a și laciit-o. Scrisorile sale erau veritabile 
incursiuni în trecutul Vilii. Azi vă vom supune atenției un iaz de 
paternitate.

Dl. Mi.ldosan susține ea inventatorul pixului cu bilă est'- ori
ginar din Vulcan. „11 cheamă G>ori... .și este stabilit in landul Pa
va ia din Germania. In urma muncii și descoperirii Juj are o vilă 
de toata fi umu'f'țea. Are și acum o soră (nu i-am reținut numele 
.și domiciliul). Un cetățean german, de origine maghiara, care 
vorbește perfect români .1 ar întruni. ni sugerează dl. Moldovan, 

ite condițiile >â dc.iaa cetâț'-an de oimaie al Vulcanului. St»b- 
iciiem.

D.uă soia celebrului inv nt.v.or mai locuiește in Vulcan o ru
găm să ne conta-teze ponta u a putea prezenta. pe larg, cititorilor 
noștri pe. ilustrul dumneaei frate. In cazul că doamna e.x Gyori 
nu citește coti li inul no,tru (pe gândim că. poate se găsește într-o 
vilă nemțească) ii rug.un pe cei care nc pot da informații utile, 
In ace- t caz, să o facă. Nevoile, nti-i așa. sunt in funcție de coca 
c< au alți oameni. Mihai HAIIIIU

nu foarte îndepărtași, iun făcea onoarea să-mi 
V.etor Moldovan din lărgii Mur ș. Dunfhialui

între TVA,

«a.

• • •și grijile iernii• •
cele trei exploatări miniere de pe raza 
Acestea, în număr de șapte, sunt: 
strada Republici, blocurile 3 și 9 de

HOROSCOP

z

o

an

de către 
orașului. 
18 de pe 
1 Mai, blocurile 33, 35 și o scară din blocul 
de pe Aleea Teilor. Toate bune și frumoase. 
Vantaj atât pentru RAGCL, care nu are bani 
le repare, cât și pentru exploatări, —•
voie de locuințe pcntru angajați.
semnat protocolul între părți, adică RAGCb U- 
rrcani și RĂII Petroșani. Operațiune ce trebuia 
sa se desfășoare zilele trecute. Dar... Lovitură 
de teatru. Greva generală declanșată de luni a 
oprit derularea acțiunii tocmai când mai era de 
făcut un singur pas. Cum situația în Vale și la 
RĂII este (și cine știe cât va mai fi) neclară, 
nimeni nu poate spune acum când și, mai ales, 
dacă, protocolul va mai fi semnat. I’oate ca va 
trebui reluat totul de la capăt sau, poate, nici 
nu se v„ mal pune problema... Cum lucrările de 
reparații sunt ample, chiar și în cazul încheierii 
afacerii, nu s-ar putea rezolva în totalitate situa
ția centralei termice și implicit a asigurării cu 
agent termic a blocurilor arondate ci. Sa auzim, 
totuși, de bine! *

bl. 
pe
36 
A- 
să 

care au nc- 
Mai trebuia

Paul NlCUI.ESCU 
Tiberiu VINȚAN

LEU — MAIMUȚA
Deși trăiți mai mult din amin

tirea zilei de ieri, spre scară pare 
să răsară o nouă stea. ,

FECIOARA — COCOȘUL 1

Ideile dumneavoastră nu srtnț 
apreciate la justa valoare, dacă 
tiu știți să le învăluiți într-o aură 
care să le ofere aparența prețio
zității.

BALANȚA — CÂINELE 1
Banii vă împiedică să faceți 

pasul Ia care vă gândiți, deșt, 
practic, vă cam împiedicați de 
bani.

SCORPION — MISTREȚ

Încurcătură serioasă cu un lcH. 
Cale„ de ieșire vă va fi arătată 
de o fecioară...

SĂGETĂTOR

Si totuși e nevoie
1 f

Celebra Hotărâre Guvernamen
tala 319/1992 cu care ne a procop
sit Th. Stolojan, înainte de a-și 
lua zborul spre Banca Mondială 
este încă in vigoare. Așadar 
agenții economici cn capital de 
stat și privat sunt obligați să se 
dotezi', in vederea introducerii 
3 VA, cu balanțe și case de mar
cat pi alișaj electronic.

Cu toate insă că amenda con
ți .isenționala cc se aplică n< ■ ș- 
pectării ace>tei hotărâri este cu
prinsă intre 29 000 lei și 500 000 
lei, in funcție de gravitatea aba
terii mergându-se până la ridica
rea autorizației dc funcțion ire, 
foarte mulți agent i economici nu 
s-au dotat cu astfel de aparate. 
Din diverse motive. Cil mai in- 
xocat fiind lipsa fondurilor ne-

de case de marcaj
ȘOBOLAN

întâlnirea cu o (relativ) vcch~ 
cunoștință vă lasă gustul amar 
zădărniciei.

. cesaie achiziționării lor, datorită 
preturilor ridicate practicate de 
producători sau de importatori.

Având în vedere acest aspect. 
Ministerul Finanțelor a propus 
rce.șalonarea dotări; cp balanțe 
și aparate de marcat până la 
data de 1 iulie 1994, dar acest 
lucru fiind valabil — conform 
proiectului de hotărâre — numai 
pentru agenții economic; care in 
1992 ap realizat o cifră de sub 
2,5 milioane lei pe trimestru, sau 
6 milioane lei pe semestru
10 milioane lei pe an. I’entru cei 
care realizează și depășesc această 
cifră de afaceri, obligativitatea 
respectării TIG 319/1992 rămâne 
salabuâ in forma sa inițială.

CATRICORN — BOU

Eșecul rivalului dv. vă bucură 
exagerat de mult. Nu uitați 
mingea este rotundă, iar 
are două capete !..,

VĂRSĂTOR — TIGRU

că 
bățul 

i

V-ați stabilit țeluri clare, daP 
a|jele se tulbură in faptul serii. 
Oaspetele dv. este un „trimis 4 
cial“. ,

sau PEȘTI — IEPURE

Tikxiiu Vj\ I AN

O persoana de sex opus vă 
■invită insistent, fără a-și defini 
scopul. Faceți tot posibilul pentru 

lăsa impresia că n-aveți bani I

BERBEC — DRAGON
a

Al cui cap Irebuie să cadă Zâmbetul și vorbele mieroase 
ale noului venit ascurd interese 
meschine.

(l imare din pag. I)

ca „singura ieșire din labirintul 
ai'”stuj mediu social viciat, ostii 
<ste renunțarea la put: re — de 
către 
verii —, 
Care luni
un succes

<i c t u a 
a d 1 c ă 

îndoială nu 
al opoziției

.știrbi autoiitalea președintelui. 
Desigur toate acestea sunt — la 
or.i actuală — doar speculații ale 
comentatorilor politici. Dur timpul 
se comprimă ^lin cc în ce mai 
mult și in curând vom afla care 
islc ieșirea din această dilema. 
Văcăroip sau Cozma? Al cui cap- 
trebuie să cadă?

TAUR — ȘARPE

Evitați singurătatea 1 Starea 
dv. psihică este propice instalării 
unii depresii.

GEMENI — CAL

mineri și auroiaci
O vi’zită neașteptată. Farmecul 

dv. irezistibil poate face minuni, 
dar ar fi mai 
distanței...

RAC

indicată păstrarea

— OAIE
■ Talciocul mi poate fi mutat la fiară, până nu este amenajat locul.

££>mbâta trecută in piața din 
Vulcan era agitație mare. Și cred 
că era poate singur i piață din 
A ale unde fwfot„ era atât de 
niji'e, având în vt b re <â numai 

’ cu o zi înainte, la Petroșani, ță
ranii cu pepeni d< veniseră din 
tiou ținta atacurilor oamenilor cu 
Jampaș.

încă din .scara de vineri mași
nile paiticularilor, venite din toa- 

( te colțurile țârii, s-an instalat in 
spațiul a.n spatele pieței. Dimi- 
ncața, aglomerația dc mușini, ta- 

| »abe și oameni a dus din n*'u la 
■ blocarea DN 66 A in această zonă, 
j Iar asta în ciuda f.ipltilu; că, in 
i urma unei hotărâri a Consiliului 

local, talciocul a fost mutat la 
pară și ridicat la rangul de „târg1*. 
De ce nu merg oamenii acolo? 
Am întrebat și noi un negustor, 
.venit tocmai din Vâlcea. Și iată 
care a fost răspunsul dumiv alini: 
„Eu vin aici din două in două 
săptămâni. Dar acolo unde nc-uu 
trimis cei dc la l’iimârie să ne 
vir.dem marfa e mai râu ca-nlr-o 

(<X>ciin<5. Ce naiba. .Și |>e deasupra 
.mii au și tupeul să vin:î și sa ne 
ceară bani pentru taxă. E te stri
gător la cor*4. Evident omul era 
Sevoltat. Și pe bună di optate. 
t țcuTn, sc spune, locul destinat 
Mărginiii; este in curs de amena- 
|Jar®. S-a trecut la nivelarea tore- 
țiruliii șl dotarea acestuia cu mebe 
Sdșnzate. Totodată sc lucrează la 
(Jk-coimatarea npei pe râul Mori- 
Lgoara ți la amenajarea podului 
#>cs4e această apă. Apoi târgul va 
H mutat definitiv aici.

Pana atunci oamenii stau din 
nou siipraaglomerați, călare pesta 
granuida, în piața agroal imi nt:ii a. 
Unde aurolacii zburda în voie, 
fâcându-.și de cap. Mă nit la ci. 
Se bat și sc hârjonesc. Toata lu
mea sc ferește dc ci ea de... di acu. 
In acest răstimp ci profită de în
ghesuială și ne.iti nție, caracteris
tice unii zile de tâng, și fură. O 
vânzătoare se plânge că „acu un 
minut mi-o furat o pereche dc

Piața din Vulcan
sandale de 23 000. Apă; ăsta-i sa
lariul meu pe o lună, cu lucru 
la patron. De unde să pun eu 
acum banir ăștia?** Oamenii sunt 
foarte indignați că toate acestea 
se intâmpl t in timp ce Poliția nici 
măcar nu catadicsește să sc re
peadă măcar sâmbăta aici în 
piață Cel puțin ca să vadă 

•ca există o „unifmmă a legii** în 
piața. Dar așa... „Ăștia și când 
vin tot pc noi ne amendează. Iar 
țiganii fac liniștiți bișniță. fie 
poate?** — mi sc lamentează un 
vânzător din Mureș.

Pătrund pe terenul rezervat 
producato/Hor particulari. Adică 

la... țărani. îmi scot carnețelul 
și incep să-mi notez câteva pre
țuri: brânză: J600 lci/kg; cartofi: 
200—250 lei/kg; roșii: 200—250 
lci/kg; vinete: 300 lei/kg; ardei 
gi«s: 500 lei/kg; vnrzn*. 120—150 
J*1/kg; usturoi: 1j00 lei/kg; p«- 

p ni: 290 lei/kg. Fac acest sondaj 
peste tot: Cât costa kilogramul de 
prune? Răspunsul vine, după cc 
sunt mașinal atent din cap și 
pâna-n foaia imaculată (incă) a 
notesului. „200 dc lci“. 11 întreb 
dc TVA. Îmi răspunde de parcă 
ar fi cu gura plină de prime: „Si
gur că am aplicat și noi. Dar cu 
n-am pus decât 50 de Iei.' Constat 
că e cam mult pentru 18 la sută 
din 150 de lei. Cu toate că la pro- 

ducatori nu se cere aplicarea 
TVA. Omul mcu nu știe insă 
acest lucru și devine brusc palici, 
când ii explic. Iși mai revine când 
ii explic și faptul că eu nu sunt 
de la gardă, ci pur și simplu fac 
un sondaj în piață.

Câțiv„ pași mai la stânga, pe 
b< ton, câțiva romi vând de zor 
porumb pentru fiert. Prețul? „100 
de lei plus 50 pentru TVA.** Au
zind că e linul prin zonă care 

întreabă dc TVA, toți îți revizuiesc 
prețurile. Adică — zic el — intră 
în legalitate. Of, Doamne cc poate 
•să facă un simplu carnețel și o 
stupidă întrcbarcl Da, stupidă, 
l’cntm că așa cum spuneam legea 
nu prevede achitaren TVA și de 
către producătorii agiicoli, In pie
țele publice.

Mă îndrept spre cei cu pepeni. 
Boala minei ului. Aflu că sunt din 
Uailești, jiid. Dolj. Nu ic a fost 

deloc frică să vină < u pepeni in 
Valea Jiulu; pentru că „noi .știm 
că și minerii' c oameni. Aia clc-or 
distrus nu erau mineri, ci sata
ne!'* La nici o azvârliturâ dc baț, 
colea peste drum, muldiscutatul 
chioșc al lui Vass Iustina vinde 
pc mai departe bcuturi la bobor. 
Cu toate că în Consiliul Jocal s-a 
luat decizia de a-i muta chioșcul, 
cu toate că toți care au venit au 
amendat-o, Iustina merge mai de
parte. Precum odinioară Angela. 
Și nimeni n-o poate opri să o 
facă. Pentru că dacă dc polițiști 
nici nu mai vorbim, în piață nu-i 
nici măcar o boare de... Stele. 
Care mai așează uneori situația 
la cotele ci normale.

La administrația pieței nu se 
stă deloc. Pentru că nu este timp. 
Aici lucrează doar 3 femei care 
mai țin însă in spate pe unul. Ele 
sunt casiere și femei de servici 
.și administrator și... câte și mai 
cate. Iar salariul lor este mic, 
după buget. Doamna Georgcscu, 
una din administratori îmi spu
ne că am picat într-o zi record. 
Azi s-au realizat 100 000 Ici numai 
din taxe. Aflu cu această ocazie 
că la Vulcan taxele practicate 
sunt cele mai mici: Pentru ma
șini — 250 lei; pentru tarabe — 
11>0 lei; pcnti’U țărani — 125 leî 
și pentru închirierea cântarelor 
25 lei. Asta explică în parte ți 
aglomerația dc sâmbătă din piața 
Vulcanului.

Fiberlu VINȚAN

alergați mereu —
Șan.se

O zi in care 
de ceva sau după ceva, 
de reușită minime.

PROGRAMUl 
TV.

MARȚI, 10 AUGUST

7,00
10,00 
11.00 
12,00 
13,00
13.35 
14,00 
14,15 
15,00 
16,00 
16,05 
17,05
17.35
18.35 
19,00 
19,30 
20,00
20.35
20,40 SpCrt.
20,50

TVM.
TVR Iași.
TVR CJuj-Napoca. 
Lumină din lumină. 
Ecran de vacanță. 
Desene animate. 
Actualități.
Ora de muzică. 
Album de vacanță. 
Actualități. 
Conviețuirl-magazin. 
Medicina pentru toți. 
Salut, prieteni I (!) 
De la lume adunate.. 
Reflector *93.
Desene animate. 
Actualități.
Rosturi, rostiri.

Film serial. Dragoste la pri
ma vedere.
Universul cunoașteri».
Dorință și împlinire.

21.50
22,30
23,10 Salut, prieteni I (II)
23.50 Actualități.
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PORT SPORT
*

întâietate

I

cinci divizionare sunt gata

Petroșani
9

se bate

Floi ian

pentru

Dumitrcscu —

Campionatul național de tir
Palmares lo-

II

cu arcul

Jucători
Neiconi
(toți juniori ai Jiului),

de câmp: Do- 
(A.S I’aroșeni),

Antrenori: Mitică M ucu — principal; 
secund;

Ix>tul echipei: portar: Anton, Ciobanii; 
rosz, Izsak, Szoradi (M. Vulcan), Dodenciu, 
Cioabă, Călugărița, Frumoca. Repede, I’atra
Cristian Luzăr, Cristescu, Stoica, Muza, Stăncic, Stâncii, Gârliștca- 
nu, Trăistaru, Știrbulescu, Ilczeanii.

Se mai așteaptă acordul clubului Juvcntus București pentru 
un transfer al unui mijlocaș de la această echipă. ,

Au plecat: Ghițan, Gașpar, Buruntia la Minerul Lupeni; Marcel 
Cristea — Parângul Lonea; Ovidiu Dodu — Universitatea Craiova; 
Ilenzel — Dacia Unirea Brăila; Damian Militarii — Dinamo Bucu
rești; Mircca Popa — care insă nu și-a definitivat situația.

Minerul Lupe ni forțează
promovarea

Antrenori: IomI Rus (principal), Fanc Colceag și IJx.indru 
(,-cui.zi); managerul cchijMi: Vasile Stafie.

Față de lotul inițial, Minerul a făcut cele mai spectaculoase 
transferuri, achiziționând deja câteva certe valori fotbalistice :

— Ghițan, Gașpar, Buruntia (toți de la Jiul Petroșani), Spânu 
(Jiul IELIF Craiova), I-Tinni (Parângul Lonea), Radu (Petrolul Stoi- 
na), Tudoraehe (Rapid București).

Adrian Dodu, fost plecat in Ungaria, s-a reîntors la cch'p'i, 
iar Ungtircanu așteaptă ridicarea suspendării.

Au plecat Krautil, la FCM Brașov, Cod.seu la Parângul Lonea, 
Cocoși, Câmpeanu și B.ido, portar) la Minerul Vulcan.

A fost promovat .ânărul Condoiu, un real talent, de la echipa 
de juniori a Minerului.

Dur Mim-rul Lupeni mai re îm . de anunțat câteva surprize.

Iată care sunt câștigătorii din 
acest an la Cupa Minerul: seniori
— locul I, Gigi Pușcă (Minerul 
Aninoasa), locul II, Nicolae Jega 
(Minerul Aninoasa), locul III, Du
mitru Jega (Minerul Aninoasa). 
La senioare — locul I, Simona 
Băncilâ (Minerul Aninoasa), lo
cul II, Mădălina Vărban (Min rul 
Aninoasa), locul III, Liliana Ju- 
ravlca (CSS Rădăuți). La juniori
— locul I, Sebastian David (Mi
nerul Aninoasa), locul II, Florin 
Bogdan (Minerul Aninoasa), lo
cul III, Mihai Constantin (Olim
pia București). La junioare — 
locul I, Judith Fercncz (Mobila 
Satu Mare), locul II, Sabina Flu
tur (CSS Rădăuți), locul III, Eli- 
saveta Coca (CSS Rădăuți). Că
deți — locul I, Anton Solomon 
(Minerul Aninoasa), locul II, Cos- 
min Creanga (CSS Rădăuți), lo
cul III, Alin Florea (CSM Iași). 
Cadete — Jocul I, Luminița l’a- 
raschiv, locul II, Aurica Sbicra 
și locul III. Monica Moisiuc, toa
te cțe la CSS Rădăuți. La catego
ria copii, rezultatele au fost ur
mătoarele: Peter Kuki (Mobila 
Satu Mare), — locul I, Adrian A- 
li xandrcscu (CSM Iași) — locul 
II. Râzvan Gnerasim (CSS 
d.iUți) — locul III, la băieți, 
fete, primele trei locuri au

nt- 
La 

fost

ocupate de: Laura Bogdan — 
cui 1, Dana Babalcan — Jocul 
.și Ancuța Rusu — locul III, toa
te de la CSS Rădăuți.

Din cadrul Campionatului Na
țional vă prezentăm doar câștigă
torii locurilor I. Aceștia au fost : 
Laura Bogdaniuc (CSS Rădăuți) 
și Peter Kuki (Mobila Satu Mare), 
la categoria copii; Luminița Pa- 
raschiv (CSS Rădăuți) și Anton 
Solomon (Minerul Aninoasa), l;i 
cădeți, Judith Fercncz (Mobila 
Satu Mare) și Sebastian David 
(Minerul Aninoasa), la juniori.

o SPONSORII
„Dacă sponsorizare nu e, nimic 

nu e“, sună o parafrază la modă. 
Intr-adevăr, farâ generozitatea 
sponsorilor și sufletul maro al 
gazdelor, aceste întreceri sporti
ve ar fi ramas doar o amintire. 
Ceț care au avut grijă de „acești 
copii minunați și arcurile lor 
costisitoare" au fost următoarele 
firme: Societatea Comercială
REALCOM SA, Asoc. fam. Select, 
SC IMSERVAL SRL, Asoc. Fam. 
ABC, SC MAXIM și MAXIM, SG 
NOVA SRL, Asoc. Fam. DODES- 
CU, SC- Școala de șoferi amatori 
GUI SRL, SC TULIPAN IMI’EX 
SRL, SC ȘATRA PREST SERV 
SRL, SC TULIPAN COM SRL, 
SOLAR COM SRL, VICOTURSRL 
și Primăria orașului Aninoasa,

/ a Aninoasa
s-a tras 1

(Urmare din pag- I)

numeros public și presa. Con-» 
cursurile au reunit pe cei mai ta- 
lentați arcași din cinci centra 
sportive din țară: „Olimpia" Au» 
curești, „Mobila" Satu Mare, C'SM 
lași, CSS Rădăuți și, desigur, O- 
chipa gazdă, CS Minerul Aninoa- 
șa. Ca o noutate și in premieră 
absolută, la Cupa Minerul a par» 
ticipat și un cetățean străin. Este 
vorba despre domnul Nieolaou 
Kristakis, din Cipru, căruia juriul 
i-a atribuit un premiu special de 
participare. Plăcerea de a desco» 
peri o bază sportivă de profil .1- 
tât de bine dotata, ca cea de la 
Aninoasa, alături de 
tea gazdelor, s-au
dorința oaspeteluj cipriot de 
mai rămâne câteva zile în 
Ceea ce s-a și întâmplat.

Alături de acest premiu 
cial, juriul a desemnat pe
mai buni trăgători, oferindu-lc pe 
lângă diplome și consistente re
compense materiale.

amabilitai- 
materializat in

Valet 
«

cel
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Dorel NEAiWȚU
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Cupa 53indicatelor miniere la lotZjai
Meciuri tari, ambiții, goluri multe

EM PETRILA — EM LUPENI 
2 -7 (2-3). -i

T.n’Cn Șuin’a Petroșani. Con- 
d ții de joc impecabile. La ora 
9, s-au aliniat la fluierul arbitru
lui Alin Ciolca, ajutat La margine 
de D. Dud.iș și Magd;) Brînz.r c- 
chipt ie calificate in finala mică 
a Cupei sindicatelor miniere Va
lea Jiului la fotbal, adică repre
zentativi Ic EM Petrila și EM I,u- 
peni. S-a dovedit a Ii un meci al 
orgoliilor. Au câștigat, in final cei 
dc la Lupeni cu scorul de 
<3—2), după ce primii care 
condus au fest pctrilenii. 
n-a tost să fie 1 Au marcat 
garu, In min. 29, 43, 35, 66, 
iLumperdcnn, min. 34 și 37 
tiu Lupeni și, 
e. i, min. 12 și 35 pentru Petrila. 
Meciul a fost dârz doar în prima 
parte. S-au înregistrat și elimi
nări, Codarcea și Corsei, pentru 
Lovire reciprocă, fără balon. Du
pă pauză, lupencnii «iu 
și l-au purtat pe 
Ului de golgeter

EM LONEA — 
5—0 (2—0).

In finala mare,

7—2 
au 

Dar 
Bul- 

73 și 
pen- 

respectiv, Codar-

zburdat
Bulgaru spre 
al competiției. 
EM PAROȘEN1

EM Lonea a

întâlnit EM I’aroșeni. Tot un 
„meci tare", tranșat însă ie teren 
de cei mai tehnici, juc.nurii de 
Ja Lonea, ci c ^i-au surclasat ad- 
ver nul, <kpâ.?indu-l la toate 
capitolele, inclusiv la. disciplină. 
Au marcat cele 5 goluri în poar- 
la ci lor de la I’aroșeni Jure., — 
min. 13 și 46, Stanei, min. 67, 
Blag, min. 28 și Vulcu, min. 18. 
Au arbitrat Ionel Cirstca, la cen
tru, C. Cristea și M. Brînză ia 
linie. Singu 1 faza care a încins 
rău spiritele s-a petrecut în uiin. 
45, când uu jucător de 1 
a înscris „cu mâna", în 1 
Maradona sau llagi. Arbitr 
centru nu a' văzut și a a 
inițial golul, după care a 
o busculadă. După consul area 
cu tușicrul, s-a revenit asupra 
deciziei și nimeni nu a mai avut 
cc comenta. Cât privește protes
tele celor de la Parjșeni la pri
mul gol care l-au piimit, sunt 
nejustificate, golul fiind perfect 
valabil, Dar totul este bine când 
se termină cu bine. Au câștigat 
cei mai buni, dar în fapt au câș
tigat educația fizică și sportul. 
Pentru că în acest an, In afara

I.onca 
Fele, 

1 de 
ordat 
ieșit

întrecerilor din Vale, s-au dispu
tat întreceri între, sectoarele mi
nelor, întreceri cu largă partici
pare. I«i festivitatea de picmicre 
au fost înmânate dc c-u're domnul 
Miron Cozma, liderul Confede
rației sindicatelor miniere din 
România, premii, Cupa și diplo
me. Premiul cel mare, cucerit 
de loneni, 300 000 lei, acordat de 
Liga sindicatelor miniere. Au mai 
primit, premii golgeterul, jucăto
rul Bulgaru de Ia EM Lupeni și 
cel mai tehnic jucător, Stanei, de 
la EM Lonea. In ansamblu, com
petiția a fost o reușită. .Spectatori 
foarte puțini în tribune însă, pro
babil și din cauza conflictului de 
muncă existent în Vale în aceste 
zile.

11. ALEXANDRI S< U

11

Dorul in valută liber
convertibilă

Vă mai amintiți dc dl. Tony 
Sedecaru'.' A venit, cu ani in urmă, 
La „Jiul" Petroșan> dc la o echipă 
anonimă cnn Vatra Dornei. S-a 
căsătorit aici ți, după un sezon, 
s-a transferat la „Steaua1*. Acolo 
a cunoscut consacrarea. Un stupid 
accident de mașină l-a îndepărtat, 
o vreme, de stadion. /ipoi 
„Steaua" l-a cedat și onml a imit 
calea străinătății. A plecat nu 
foarte departe, ffyerhaza e o lo 
calitate din Ungaria care se afli 
relativ aproape de graniță. A 
Jucat în echipă cu un alt român,

Burchel. Echipa a căzut In divi
zia secundă. Burchel a plecat 
iar Tony Scdecaru a ramas sin- 
gur-cuc. Mai are contract pe un 
an, iar după aceea va putea, In 
principiu, să se întoarcă la „Stea
ua*. Necazul e că i s-a 
tot stea pr<ntrc străini.

Ungurii cer 20 000 de dolari 
pentru anul cât 11 mai are sub 
contract. „Sunt Mata să lo dau 
banii ăștia, nun.al să vin aca.A.." 
îmi spune socrul său. ing. Cornet 
Cărare, convins că face o afacere 
foarte bună

urat să

<orin OPREA

Minerul Uricani
Antrenori; Dorel Maria și Mi

hai Marian;
Organizator de competiții; Pe

tre Mihai;
Lotul echipei: portari: Popcscu, 

Silvester, Barbu; Jucători de 
câmp: i-».c0arâ, Lăcătușii, Orme- 
nișan, Ceacusta, Florescu, Dulcu, 
Baltaru, Ștefanache, Roșea, Clau- 
diu, Grecu, Florin Mihai (ambii 
Juniori), Ilristca, Fage, PFicopi, 
Irimuș.

Se duc tratative pentru Topor 
(Mine, ui Vulcan), Garda (Mine
rul Anino.rsa), Marinescu (Mure
șul Deva), precum și pentru încă

S e 1 e
Clubul Sportiv „Jiul" Petroșani 

face, incepând de miercuri, 11 
august, ora 9, selecție pentru gru
pa de copii, nascuți în anii 1980, 
1981, 1982. Testarea are loc zilnic 
pe terenul II al Complexului 
Sportiv „Jiul" .șl sunt așteptați 
toți copiii, indiferent de localita
tea unde sunt nascuți.

Așadar, dc la Petrila pună
Uricani, fără nici un fel de

Cu o echipă total întinerită

la
o-

încă un
doi jucători din Campion, tul Mu
nicipiului București.

Au plecat: Tolclu la Unireaî 
Alba lulia pe filiera FC inter Si* 
biu, iar Viorel Roșea, fos.ul libero! 
al echipei, s-a privatizat... la Ca* 
racal. f

Echipa a susținut și câteva rr.j> 
ciuri amicale încheiate cu urmă* 
toaiele rezultate : 2—2 cu ParănJ 
glii Lonea (deplasare); 3—ț, cuț
Mecanica Alba lulia (deplasare))
3— 3 cu Minerul Lupeni (acasă)j
4— 1 cu Minerul Bărbăienț (div.
C-, deplasare); 1—3 cu Mintrojl 
Aninoasa (deplasare); 1—2 cu Ml-’ 
norul Lupeni (deplasare). /

1

c ț i e
preli.ște. copiii iubitori de fotbal 
pot să treacă unul din cele mai 
frumoase, 
examene:
cuilul de 
nicipiului
Copiii vor avea asupra lor eclU- 
panicatul propriu: teniși (adidașijL 
tricou, chilot.

Copii 1 Nu uitați să aduceți Cq 
voi și întreg talentul cu cârd ' 
sunteți înzestrați!

dar și cele mai grekj ' 
acela de a intra în cir-J 
valori sportive ale mw 1 
și, de ce nu, ale țăriC

• C;

Minerul Vulcan vizează promovarea
■ Fuzionarea echipelor vukăncne — un vis frumos

Așa cum v-am promis revenim iată cu detalii 
noi in ccca ce privește echipa de fotbal Minerul 
Vulcan. Din câte aflăm, pregătirile s-au desfă
șurat anul acesta acasă. Jocurile amicale deși 
numai cu echipe din Vale au tuci deosebit do 
numeroase, lată numai câteva rezultata : Mine
rul Vulcan — Minei ul Bărbătcnl 1—0; Minerul 
Vulcan — Minerul Lupeni 1—1 .și 0—1; Minerul 
Vulcan — AS I’aroșeni 1—1 și 4—0. Rezultate 
care îndreptățesc echipa să spere Ia promovare.

Așa cum v-am mal informat, Minerul Vulcan 
pornește la drum cu o echipă aproape total schim
bată și întinerită. Pe lângă ccl 5 Jucători promo
vat' de la echipa de juniori a clubului au 
venit la echipă Tfizlăuan (Jiul), Fazckaș 
Căuneao (Minerul Uricani), Dumitru 
(El cc tropii te re). Badea șl Câmpeanu 
laipeni) Totodată din câte aflăm, legăturile pen
tru contactarea de jucători continui

Au plecat de la echipă, prin transfer, Szora'U, 
Izsnk și Dnroș 1„ Jiul PetroțanL lai mal apoi 
Topor la Minerul UrlcanJ. Cu toate că Pair* 
Litoardi a râmau, par*-re ta ««Mp*. con<fcwe?ra 
tehnică a acesteia a prclunt-o Naa Grecu, fostul

mal

Ni colac 
(Minerul

V

secund al echipei Jiul din Petroșani. ToUxla 
lângă echipă a rămas cu aceeași pasiune 
Ing. I. Drumuș, directorul EM Vulcan. In 
ducerea clubului fiind cooptat și dl. Conț, antre 
norul echipei de juniori a clubului. De alt fa 
echipa de juniori, una din cele mal bune 
Județ — în campionatul trecut „ ocupat Jocul 
— vizează și ea câștigarea campionatului i.I 
Juniori.

în ceea ce privește fuzionarea cu «calall 
echipă din Vulcan, AS Paroșenf, trebuie să 
spunem că au existat discuții referitoare 
acest lucru chiar la nivel do Consiliu local Da 
din câte so pare acest lucru nu se va reali». •» 
toate că există dim ambele părți dorința acestei 
fuziunii $1 creare, u^i echipe puternice la i ive- 
iul orașului Vulcan. Dar firește există și opo
zanți. Care la ora actuală sunt fie mnî numeroși. ! 
fie mal puternici. Co va fi însă vom vedea 1» 
«urând pentru că iată ora startului înte-w p*’'» 
campionat de fotbal %e apropie vcrtigiMa.

Tiberiu VIWTAN
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Negocieri, negocieri
(Urmare din p. g. I)

trală și locală, ba și de la presa 
locală din alte județe. Lipsesc cei 
de la „Evenimentul zilei**, „Româ
nia liberă". Nu prea .știm de ce. 
Aflăm, in noaptea precedenta, 
ziarul „România libera" și postul 
de radio atât de „îndrăgit** In
România, „Europa liberă" au
transmis că la Petroșani au fost 
bătuți de mineri doi ziariști de 
Ia ziarul „Ora". Cei doi ziariști 
de la „Ora" sunt lângă noi și 
rămân stupefiați. Nici vorbă de 
așa ceva. N-au avut nici o pro
blemă, dimpotrivă, au fost tot 
timpul foarte bine primiți. Ei 
înșiși „își fac cruce" 1 Încă o dez
informare. Nici un ziarist din 
Valea Jiului sau acreditat în 
Valea Jiului nu „ fost agresat în 
nici un fel. Cine are interes să 
pună presa împotriva Văii Jiului 
și împotriva minerilor, cu orice 
preț ? Nu se coroborează asta 
cu imaginile tendențioase prezen
tate în Europa de agenț'i de pre

MICA PUBLICITATE
MATRIMONIALE

DOMNIȘOARA drăguță, șatenă. 
1.63. serioasă, angajată, studii
medii, doresc cunoștința tânăr 
harnic, cu intenții serioase, intre 
25—30 ani. Petroșani, slr. Con
structorului, 1B, sc. II, ap. 40, 
pentru Elena. (0125022)

LA ANIVERSAREA unui ani
șor, mama Mimi și tata Romeo 
urează scumpe', lor Andreea Ale
xandra Ciucă, toate florile din 
lume, mult noroc și sănătate și 
un călduros „La mulți ani I". 
(0125026)

LA ANIVERSARE, bunica Dica 
și mătușa Gcanina, doresc pentru 
iubita lor nepoțică Andreea Ale
xandra Ciucă, multa iubire, viață 
senină și mult noroc. (0125026)

VANZARI

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani Nord Telefon 544872, 
după ora 20. (0125021)

VÂND ,3partament 2 camere, 
Petroșani, Șt. O. Iosif, bl. 2A, 
ap. 52 (spate Consiliu), între
orele 16—19. (0124976)

VÂND motor Diesel, stare bu
nă. Ar»inoasa, Mihai Eminescu, 
2/2. (0125017)

VÂND mașină tricotat „Ve- 
ritas" nemțeasca, 360 ace. Pe
troșani, Cloșca, 4/21, între 
orele 14—16. (0125008)

VÂND urgent, Petroșani, cen 
trai, rasă 3 camere, baie, bucătă
rie, 90 mp, dependințe, garaj cu 
1200 mp, grădină, pretabil inves
tiții. Preț negociabil, lei—valută 
sau schimb cu apartament central 
București — variante. Telefon 
(01) 6330220 sau 6799162. (0121941) 

să și de televiziunea spaniolă, ca 
și de alte posturi de televiziune 
din Europa pentru compromite
rea cu orice preț a României in 
acest an ? Ba da I Este un joc 
murdar al dezinformării. Cine 
are interes să iugoslavizeze Româ
nia, cu orice preț ? Să revenim 
la grevă. Mai aflăm că un lider 
al Ligii Sindicatelor Miniere, 
domnul Victor flădîrcă, ar fi dat 
în judecată Liga !I! Stupid. Omul, 
când a citit, a Fămas interzis. 
Concluzia. în jurul grevei de la 
Petroșani se practică dezinforma
rea de tot felul, o țară întreagă 
și o lume întreagă este mințită. 
Minerii sunt făcuți în fel și chip, 
alții plâng pe umărul „ziariști
lor", consecințele politice fiind 
cu bătaie lungă, vizând retrage
rea — ah, ce fericiți ai fi unii 
„prieteni" ai noștri, deveniți. par
teneri „cu cer deschis" acum și 
nu numai ej dacă s-ar întâmpla 
asta — sprijinului primit de 
România de la unele organisme

Adresa: Aviatorilor, bloc 10, ap
15, intre orele 18—20. (0125029)

VÂND apartament 2 camere, 
preț 1 600 000 — 1 800 000, nego
ciabil. Petroșani, Republicii, 
105/61. Telefon 543719. (0125030)

VÂND televizor color, teleco
mandă, funcționare perfectă, 
110 000 și roți auto 165/14 —
15 000/buc. Telefon 541902. 
(0125034)

VÂND Alfa Romeo. 1.6. 1985. 
Telefon 550303, 550868, Petrila. 
(0125032)

VÂND televizor Funai. model 
1993, multi sistem, preț avantajos. 
Telefon 543375. (0125033)

VÂND urgent Dacia 1300. cu 
elemente 1310. Preț avantajos. 
Telefon 545397. (0125031)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră Vulcan, Al. 
Muncii, bl. C 13. ap. 33, cu simi
lar Petroșani, exclus „Șerpărie". 
(0125009)

SCHIMB apartament 4 camere, 
central, cu un apartament cu două 
camere și o garsonieră, zonă 
centrală. Telefon 543406, după 
ora 16. 

DBCESB

SINDICATUL liber EM Petrila regretă profund dispariția 
fulgerătoare a celui ce a fost

PADUREAN EUGEN (18 ani)
Sincere condoleanțe familiei. (0125035)

SINDIC ATUl liber EM Petrila regretă profund dispariția 
celui ce a fost

BEȘTEA NICOLAE (14 ani)
Sincere condoleanțe famliei (012503G)

internaționale. Este cunoscut că 
Banca Mondială a intenționat să 
acorde ajutor Văii Jiului, adică 
minerilor. Acum, după grevă, o 
va mai face ? Cine dorește cu „ar
doare" să nu o mai facă ? De la 
revendicări economice, multe jus
tificate, privind echilibrarea sa
larizării — aceasta este de fapt 
cheia problemei — s-a ajuns la 
politic, la vizita lui Funar, a lui 
Nica Leon, la faxuri, declarații, 
la generalizarea unui conflict de 
muncă ce trebuia limitat și solu
ționat la Petroșani, așa cum a 
fost, de altfel, poziți, inițială a 
greviștilor. Si mai ales la politi
zarea CU ORICE PREȚ, a lui. 
Că așa era scenariul. Al câtelea 
scenariu ? In august fac grevă și 
minerii, și drumarii, 
și mecanicii de locomo
tivă, șoferii se agită, la colțuri se 
vorbește ! Cine vrea un „august 
fierbinte" in România ? Și în ce 
scop „nobil" ? Ieri, la ora 13,30, 
greva continua.

OFERTE DE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială „G 
și F“ angajează tânără în vederea 
calificării în meseria de barman. 
Relații, la sediul firmei, Petro
șani, In dependenței, 37, după ora 
18. (0125040)

COMTEX Magazin Petrila, 
angajează vânzătoare în urmă
toarele condiții : studii medii, se
riozitate maximă, vârsta maximă 
25 de ani. Se asigură angajarea 
cu carte de muncă. Relații supli
mentare, la sediul din Petrila, 
str. Republicii, nr. .31, între orele 
10—18 sau telefon 093/550391. 
(0125027)

PIERDERI

PIERDUT legitimație de servi
ciu Pe numele Fulop Emilia, eli
berată de UMIROM SA Petroșani. 
O declar nulă. (0125037)

PIERDUT legitimație călătorie 
auto local pe numele Bako Ana, 
eliberată de Forumul German. 
O declar nula. (0125025)

PIERDUT permis pescuit pe 
numele Muntean Constantin, eli
berat de AGVPS Petroșani. îl 
declar nul. (0125028)

Lacul fără militari și elevi
In Petroșani când spui iarbă verde spui, implicit. Brădet. Acolo 

este un local de alimentație publică pe care studenții l-au botezat, 
inspirat, Amfiteatrul XIV. Bănuiți de ce, nu-i așa?

Sâmbătă, Liga a solicitat, contra-cost, formației Acustic și 
d-lor Velica și Negraru, vestiții comici din Vale, să binedispună 
minerii până la ora 19. După spusele celor prezenți se pare că au 
reu* it. Totul era bine și frumos atâta doar că lacul din Dealul 
Institutului era fără apă. Buruienile șl iarba năpădiseră fundul 
lacului și aleea ce înconjoară luciul de apă. In mod tradițional de 
Ziua Minerului era apă în lac. Pentru că la Brădet erau convocați 
elevi pentru practică iar militarii pentru aplicații. Apoi, venea to- 
varășul prim inspecta fundul lacului și hotăra dacă se putea da 
drumul ln apă. Acum ca să vedeți că Ziua Minerului a fost o zi 
ca oricare alta, în lac nu a fost picătură de apă. Ca să nu intre 
nimeni... (M. Barbu)

Accident 
rutier

Ieri dimineață, în zona Spitalu
lui orășenesc Lupeni s-a pi lus 
un accident rutier. Autoturismul 
cu nr. de înmatriculare 4 IID 
9126, marca AUDI, circulând pe 
banda I, a virat brusc, fără „ se 
asigura, intrând în coliziune cu 
autoturismul Dacia, cu nr. 4 HD 
6541. După estimările poliției din 
Lupeni, prezentă imediat la locul 
accidentului, pagubele materiale 
depășesc jumătate de milion de 
lei. Nu au fost victime.

IMPORTANT !
Primim Ia redacție

Patronii firmelor care au avut 
de suferit pagube materiale sau 
au fost loviți, admonestați de mi
neri sau de persoane care au 
declarat că sunt mineri, în pe
rioada grevei, se întâlnesc astăzi, 
la Casa de cultură din Petro

Noutăți de la VITALIS
Punctul de lucru de la Hotelul Central Petroșani continuă să 

fie transferat la Hanul BUCURA din Hațeg, până la liniștirea 
situației în Valea Jiului.

Pentru a veni în sprijinul minerilor, conducerea sistemului a 
luat următoarele decizii, ce se vor aplico odată cu reluarea activi
tății punctului de lucru din Petroșani :

• Pentru minerii accidentați în mină (Doamne ferește 1), dacă 
aceștia depun bani, vor primi plata (de 8 ori suma) în termen de 
o săptămână de zile (condiția este ca acești., să facă dovada acci
dentului în mină).

• în caz de deces, în mină, dacă familia celui decedat depune 
bani, va primi plata în 48 de ore.

• în caz de dcccs în mină, familia decedatului va primi un 
ajutor bănesc în sumă de 50 000 Lei.

• Deschiderea unei casierii speciale, pentru handicapați și 
persoane bătrâne neajutorate.

• Până la redeschiderea punctului de lucru din Petroșanii, cei
ce doresc să facă depuneri o pot face Ia punctul de lucru de la 
Hanul Bucur, din Hațeg. ~

9 Redeschiderea punctului de lucru din Petroșani va fi anun
țată cq 2 zile înainte, prin ziaiml „Zori noi".

Copacii nu trebuie uitați

EM Lupeni a demonstrat încă 
o dată că deține oameni între
prinzători, cu dragoste față de 
urmașii lor. Acest lucru este a- 
testat pe deplin de parcul con
struit recent.

Pentru mine noțiunea de parc 
implică alei, bănci și copaci. Din 
păcate, parcul lupenean nu are 
„privilegiul" de a avea în com
ponență și copaci. Astfel, cei ce 
populează în anumite momente 
ale zilei parcul, sunt „prada" col
ților ascuțiți a, razelor soarelui. 
Neputincioși, nu se pot retrage la 
umbra mirifică a unei umbrele 
naturale și dătătoare de oxigen.

șani, începând cu ora 17. La îiv 
tâlnire, organizatorii "INVITA RE
PREZENTANTUL AUTORIZAT 
AL LIGII SINDICATELOR MI
NIERE DIN VALEA JIULUI. 
(Al. Horațiu)

VÂND sau schimb apartament 
2 camere, Petroșani, cu Craiova 
Telefon 094/115106, Craiova. 
(0125000)

VÂND televizoare color, video 
recorder. Petroșani, Doinei, nr. 
5 (.lângă 1UMP). (0125041)

VÂND casă, mobilă. Petroșani, 
str. Enachiță Văcărcscu. 1 (lângă 
Biserica Catolică). (0125024)

VÂND camping panouri lemn, 
90 mp. Tel> fon 545656, după 16. 
(0125023)

VÂND urgent Volkswagen 
Golf — 4 uși. Vulcan, Parc Octo
gon. bl. 5, ap. 12. (0125016)

VÂND mașină de cusut electri
că excepțională, marca „Sincer".

COMEMORĂRI

SOȚIA și copiii amintesc că s-au scurs 10 ani de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna dragul nostru

BOGYO FRANCISC (Feri)

Nu le vom uita niciodată. (0125012)

S-AU scurs 10 ani de la dcspăi țirca de scumpul nostru tată, 
socru s' bunic

BAGYO FRANCISC

Nc rămâne veșnică amintirea lui.
Fiul Francisc, nora Maria Și nepoata Ana-Maria. (01)51)10)

D. A. G. S. — TV.
— Caută pentru închiriere apartament 2—3 camere 

mobilat și garaj sau spațiu pentru atelier și depozit ma 
icriale

— I’cntru taxa de 40 000 lei plătibilă în rate t ă oferă 
5 programe satelit plus program propriu.

— Racordări garantate în luna august în zona Petro
șani Nord

— Primește înscrieri anticipate pentru racordări din 
luna septembrie în zona Ilerines — Carpați. Relații și 
înscrieri la sediul TV, din str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, 
etaj I, camera 1, in clădirea cu sediile partidelor

REDACJIA $1 ADMINISTRAȚIA 3675 
Petroșani, ctr. Nicolae Bălcescn nr, E

Cotidianul de opinii |i informații „ZORI NOI" apare cub egida 
SOCIETAȚH COMERCIALE «ZORI NOI' S.A.

înregistrată la Registrul Comerțului cub 
nr, J 20/621/109L

Cont virament: 307060201 — BCR Pe
troșani

Director: MIRCEA BUJORESCO
Director executiv: lng. Alexandre 

BOGDAN

Telefoane: 541GG2 (director „redactor șel)i 
545972 (director execuliv.odmlnlstraliv 
difuzare), 542464 (cee(il). Fax: 099/345972

TIPARULi Tipografia Petroșani, ctr. 
Nicolae BAIcmcb ar, 2. Telefon 541301

Materialelo necomandate și 
acpublicale nu ce restituie. Rea. 
ponsabililalca morală șl juridici 
asupra corectitudinii dalelor cu- 
prinse fn articole aparțin. In 
exclusivitate, au lorilor.

ECHIPA DE SERVICIU:

Responsabil de număr
Doici NEAMȚU

Corectura

Emilia AC1IIREJ

Viorica FIRȚULESCQ


