
Adunarea electorală a domnului Ion lliescu, 
candidatul Frontului Salvării Naționale pentru 
președinția țării, cu locuitori din Valea Jiului

^OZiijU* 5tVf »♦ CU FRUNTEA SUS, 
CU INIMA DESCHISA

Lauri pentru cei
S-a înclieiat de cuaand 

etapa naționala a „Olimipi- 
adeior școlare", tradițiorja- 
lc concursuri organizate 
anual de Ministerul Insăță- 
mîntului, pentru elevii din 
școli generale și licee. Sorc 
satisfacția noastră, elevii 
din Valea Jiului, calificați 
in urma etapei județene, 
s-au prezentat mai mult 
decit bine, cuce.ind 10 pre
mii ții mențiuni. Din nou 
s-a remarcat buna c. ra
portare a reprezentanți lor 
Șccdii generale nr. 1 ți Li
ceului de matcmatică-fizică 
din Petroșani. Iată numele 
mcrXuoBiior la urca ți : L1M- 
II ROMANA : Camelia 
Jula, Școala generali nr. 
t Petroșani — premiul I 
ți Daria Coran. Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani — 
premiul special ; MATEMA
TICA : Bogdan Trai cri. Li. 
ccul de maVmtică fizică

mai buni școlari•
ți Oana Făinarca, Școala 
generală nr. 5 Vulcan — 
mențiuni ; INFORMATI
CA : Monica Leba, ÎJecul 
de nr. îtematică-fizică — 
premiul I (eleva Monica 
Leba a fost selecționată in 
lotul național al tinerilor 
informați» ieni) ; FIZICA : 
Victor Marian ți Alico 
Schtnicdcr, Școala generală 
nr. 1 Petroșani — mențiuni: 
GEOGRAFIE : Andrei Bor- 
heljr. Școala generală nr. 
1 Petroșani — mențiune ;
BIOLOGIE : Carmen Ghc- 

țea. Școala generală n.r. 4 
Petroșani — premiu) speci
al și Angelica CochigJ, 
Șc oala generală nr. 4 Pe
troșani — mențiune.

Pentru ci ca ți pentru 
profesorii ți păijiții lor va
canța de Paști a fost deo
sebit de frumoasă. Le a- 
dresăm tu‘uror cuvenitele 
felicitări. (Al.II.)

Tribuna ideilor 
economice

In ziua de 26 aprilie, la 
Combinatul minier Valea 
Jiului este programată, sub 
egida filialei din Petroșani 
a Asociației generale a e- 
conormșt.ilor din România 
(AGER), o dezbatere care 
interesează nu numai pe 
economiști ci și alte cate
gorii socic-profesionale. Te
mele .de dezbatere sînt : 
„Implicarea creditului Lan- 
car în economia unităților 
etatizate șl private" șl 
„Redimensionare, retelino- 
logizarre ți rentabilizare In 
Industria minieră". Vor 
prezenta referate economiști, 
membri ai AGER. Dezbate
rile vor începe dc la ora 
17. Informațiile ne-au fost 
furnizate de domn 11 
Ghcorghe Ana. directorul 
liceului economic Petroșani.
(Al. II.)

Duminică, 22 aprilie 
1990, la 4 luni de ia re
voluție — comemorare de 
suflet pe care ziarul nos
tru a cinstit-o cu un nu
măr jubiliar — locuitorii 
din Petroșani și mulți al
ții din celelalte orașe ale 
Văii Jiului au trăit bu
curia Intîlnirii In cadrul 
programului electoral cu 
dl. Ion lliescu, candidatul 
Frontului Salvării Națio
nale pentru președinția 
țării. Am fost martorii 
unei revărsări a sentimen
telor de dragoste pe care 
mii de locuitori, de vlrste 
și preocupări diferite. Ie 
poartă personalității poli
tice care din primele zile 
ale Revoluției și-a asumat 
povara celei mai greii? 
perioade pe care o traver
sează țara In procesul de
mocratizării.

Devine tot mai cert că 
datorită orientărilor cu
prinse în platformapro 
gram a Frontului Salvă
rii Naționale, această for
mațiune politică născută 
[X* baricadele revoluției a 
ciștigat In Valea Jiului 
majoritatea covîrșito’we a 
electoratului. De altfel, 
la principalele obiective 
din platforma-program a 
FSN. dl. lliescu s-a referit 
pe larg >n cadrul mitin
gului electoral de la Pe
troșani : „Va trebui fă 
punem în valoare resur
sele acestei țări, potenția
lul creator al poporului 
Nu dorim economia de 
piață dc dragul economi
ei de piață și nici privati
zarea de dragul privi*) 

zării. Vrem să așezăm e- 
conomia pe baze sănătoa
se, fără modele străine, 
din import, ci pornind de 
la realitățile românești, 
dc la capacitatea de mun
că și de creație libeiă a 
poporului. Știm cu toții 
unde ne-au dus modelele 
străine din trecut, care 
au promovat o manieră 
dogmatică In glndire. Nu 
este cu nimic mai bun un 
dogmatism de dreapta d •- 
cît unul de stînga”.

Frontul Salvării Nițio- 
nale. după cum a reiat»*, 
vorbitorul, preconizează 
clemente de privatizare, 
dar In strlnsă concordan
ță cu realitățile și posibi
litățile românești, cu op
țiunea producătorilor. In 
industrie se are în vedete 
înnoirea fabricației, mo
dernizarea tehnologică, ri
dicarea nivelului calitativ 
al produs-lor, stimularea 
cercetării științifice ți a 
competitivității, promo
varea valorilor autentice 
ale colectivelor. In tgri- 
cultură, de asemenea, vor 
fi deschise largi posibili
tăți de stimulare și cointe
resare materială a ț.V ir.i- 
lor.
„Am început împroprictâ. 
rirea țăranilor acor lin- 
do le 3 milioane dc )>«-■- 
tare de pămînt ți avem 
In vedere multe alte mă
suri p L-ntru a face *ă 

p.ară rușinea care a apă’dt 
asupra țării, de a nu fi 
asigurat ani în șir ali
mentația populației. Și 
agricultura noastră are 
aceste posibilități, dar ele 
nu au fost valorificate In 
mod corespunzător".

Cu obie<kivitate dl. fon 
lliescu s-a referit ți la a- 
cea față a lucrurilor pe 
care alții preferă să o oco
lească: „Dorim cu toții să 
trăim mai bine, iar singu
ra sursă de valori 
munca. Din păcate, în 
unele colective s-an de
gradat interesul și disci
plina în muncă. Sînt fneă 
unii care prin democrație 
înțeleg dreptul dc a se 
abate de la disciplină, 
fapt ce are efecte nega
tive ca o reacție în anț 
asupra economiei n >țio- 
n.'ilc.

La dumneavoastră, In 
Valea Jiului sînt oameni 
care cunosc bine greută
țile muncii, cunosc m"n- 
cile cele mai gre’c din 
economia noastră și foi 
dau seama ce importanță 
covîrșitoare are disciplih.i 
în procesul de producție. 
Cînd într-o echipă de mi
neri sau intr-un sjetar, 
clțiva nu lucrează sînt 
afectate realizările globale 
și cîștigurilc oamenilor. 
Să dezvoltăm conștiința 
în rîndul tuturor, să £a-

)on MI STAȚÂ
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Celor din sectorul IV il I. M. Aninoasa

Nu vi se pare prea puțin ?
fcctooul IV de la mina 

Aninoasa a Îndeplinit pre
liminând de producție In 
zjm de 20 aprilie, doar 53 1a 
sută. Nici celelalte secto:. ie 
nu strălucesc, dar să dai 
Jumătate d n Jumătate cit 
ai extras in a' .‘«ți poi ioa- 
da a anului trecut inticce 
orice m. sură, In ace refl 
lună prehm.njiul serloru- 
lui este aproximativ Jumă
tate din planul lunii apri ie. 
Și asta in condițiile in ca- 

minerilor n 
iu acordat o serie d<? 

f. ‘■’ilități : sal.ini, sporuri, 
schimburi de 6 ore. 3 zile 
lucrătoare pe săptămină, 
30- 31, zile d -concediu plă
ti și mai slut, nu le tnu- 
m im pe toate „Mie iimno 
m. e ii-in-1 • l n-i li ,i r.ir 
bune ciț |.|. i, , , _ 

minerul Doșa Izidislau, șc-f 
de schimb in brigada iui 
Dumitru Tărăscscn. Nu vm 
oamenii la șut. Ce tot aș
teaptă nu știu, că avem de 
toate. Nu ne satisf.ic ele 
■cuklc, dai t>a-j la mină, 
rui nvij toate ca pe roate. 
Ducem lipsa de mașini de 
perforat, de burghie, hje, 
fui tune de pi ane, armă
turi T1I. Dar dacii ar ve
ni oamenii iu ut ne am mai 
di .-urca. Eu. in 18 ani de 
iman, n-am nici o nemoti- 
vati". Iată ■■ n,; r,pnn<. un 
alt min<r c.ire intra In 
schimbul II, Dumitra Tim
pul. „Nu av.-m afet tiv, adi
că av' m dar nu vin oame
nii la lucru. Nu avem nu-

Snnion I'OI’

(Continuare in pag. a l a)
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Cu fruntea sus, cu inima deschisă NU VI SE PARE PREA PUȚIN ?
ij' (Urmare din pag. 1)

(Urmare din pr-'ț. f)

cern astfel îneît printre 
mineri să nu se admită 
rabat la calitatea mun
cii. la disciplina de 
producție. Avem încă 
greutăți cu asigurarea for
ței de muncă și pregătii ea 
ei pentru sectoarele dc 
bază ale economiei națio
nale. Va trebui să lez- 
voltăm sentimentul răs
punderii. al solidarității 
civice, să facem astfel ca 
fiecare să-și îndeplineas
că datoria la locul să i 
de muncă. Spre ac iste 
obiective ne cheamă Fron
tul Salvării N.diona'c. 
Frontul nu s-a abătut de 
la orientările lui prin’i- 
pialc. iar la alegerile de 
la 20 m.ii >e va prezenta 
cu fruntea us și inima 
deschisă, devotat națiunii 
și idealurilor Revoluției".

Adunarea electorală a 
fost marcată in repet it 
rinduri de înd 1 mgi

Aspecte de la mtilni rea electorală <lin Petroșani, 
loto: Gb. OL TI, i NU

Instantanee

La rînd, la ciocolată
Un martor, de fapt o 

mamă, nc pove te.ște...
A rumen.t in aceste zi

le la ciocolată. A văzul 
lumea la rînd, in fața li
nei cofetării și.. Bucuria 
i a fost marc. Bu< m ia că 
va puba oferi, dc sărbă
tori, o luxurie in plus 
copiilor i. l-a părut rătj 
ia nu i-an mai rămas 
buni prea mulți, cu a 
l.i< ut >J alte cumpărat»*'), 
dar oricum, «iocolata -a 
• l.it cu porții... nu cit ar 
fi vrut fie.arc. Așa sa 
ajung.i l i < it m ii mulți.

Giii.'hnih' mi fost în
trerupte, la un fboment

• i i u. m.i i

-h.' pili) ■< 1 ■ >’ unor <*<)-

r Li irind. ('<’

ș .1 intimpLn ? trei

l 'H - i - ' 1 HI CIJ-

,i Li îjn•: i id înri

!'•' > tj. :i ninr j ■ 1:

1 I. u vor pii

>i i î 1 • 1 . ’ H .11 1 )-rf. i ln 1

plauze și aclamații. In 
Încheiere domnul Tli- 
escu s-a întreținut «u zia- 
ariștl ai presei centrale și 
locale. La sediul 6.M.V j. 
r avut loc, apoi, o In 111- 

\ i niL J

rut docir doctă porții, pen
tru o sută de lei.

— Dar mai ai o sulă, 
mamă, replicau copiii.

— Am, dar este pentru 
băutură, că de nu iau 
o sticlă dc ceva... mă o- 
nvxiră tirtal vostru în
bătaie, D'Xir așteaptă și 
il știți...

De nei plînsclcle, pro
testele «opiilw. Rină la 
urma, mama s-a răzgîndit:

— Fie, chiar de mă o- 
moara, c) bea in fiecare 
zi, iar voi de cind n-ați 
mai gn-Jat o ciocolată?! 
Și a mai cerut ciocolată 
și pentru a doua sută.

Copiii s-au liniștit. 
Doar băiatul, <c) mare, 
dc vreo 12 ani, ;i ținut să 
mai adauge ;

— L.i a mamă... Nu o
• I Jos <n să te bata 1

. Inlimplai i-a s a potre- 
' ut recent, J.i o cufi'lur r 
■.I n muuii j|/u

luau D< III l< 

nlre a domnului Ion III* 
eseu cu membri al Consi
liului de administrație al 
Combinatului și ai Ligii 
sindicatelor miniere libe
re din Valea Jiului.

l.a sindicatul liber dc 
Ja mina Aninoasa a ve
nit foarte revoltat elec
tricianul Oetavian l’erța: 
„De ce permiteți să se 
facă afaceri cu televizo
rul color de la clubul sin
dicatului ? s-a adresat el 
domnului D. Ditdcanu, ca
re face oficiul de locțiitor 
a) președintelui. Tăcere. 
„Știți că directorul clu
bului (Ștefan Bercea — 
n.n.) .— cure nu știm ci-

ALEXANDRU ROS A, U- 
zina dc preparare a cărbu
nelui Lupeni. VA rugăm să 
treceți pe la redație, de 
preferință în cursul unei 
dimineți, în jurul orei noua, 
pentru u discuta mai pe 
larg .situația dumneavoas
tră.

MARIANA l’REDA, Vul
can, SEVER CONSTANTIN 
RADUICÂ, Urieani, ESTEL- 
I.A MIRA, Petroșani, GA- 
IIRIELA MUREȘAN, IJ. P. 
( (oioesti. STELIAN OLO
GII, Petroșani, RADII GRA
PA. Petroșani, MILUȚA ( „ 
Petroșani, MONICA URSIJ- 
I l< A, Petroșani, ION Dl-

neri calificați. Ar trebui 
văzut ce-i de făcut, deoare
ce unii mineri
vechi ies la pensie. 
Eu aș mai zice- că aven» 
nevoie de lemn uscat, nu 
să ni-1 trimită în subteran 
numai ce-a zburat pasărea 
dintre crengile lui“.

Aflînd minerii ce se dis
cută în biroul maiștrilor — 
unde se făcea pontajul — 
n-a mai rămas loc. Fiecare 
avea cile ceva de spus. „Va- 
sile Munteamu — artificier : 
sîmbătă și duminică sc 
fac reviziile și reparațiile 
la benzi, iar luni nn merg". 
Dar șut dublu li se plătește 
— intervine o voce. Ar 
trebui ca pînă vineri ben
zile să meargă ca ceasul". 
„Avem locuri bune de mun
că, putem da cărbune, dar 
n-avem cu cine. Faceți ce
va, faceți-i de rușine să 

5 ridă și nevestele de ei, să 
j vină la lucru" — spune o 
3 altă voce. N-am mai reușit 

să notez numele celor ce 
mi se adresau. „Să luăm 
dintre vagonetarii care Ju- 
rrează bine și să-i școlim. 
Uite, I’etrcscu Valentin, îi 
bun, ar< școală, să se pre
zinte la examen. De ce să 
fie plătit vagonetar cind 
el face treabă de miner ?“ 
I-am întrebat dacă le con
vine 53 la sută cit au rea
lizat din preliminarul din 
•aprilie ? Tăcerea care s-a 
așternut a fost mai mult 
decit un răspuns. Evident, 
oamenii erau rușinați. „De 
ce ne întrebați pe noi ? Noi 
ne facem datoria", spune 
Doș.a. „Libertatea și demo
crația înseamnă înainte de 
toate să muncești pentru 
societate, pentru că socie
tatea ți-a dat ce-ai cerut. 
Și nu e drept să nu dai 
înapoi cind e rîndul tău".

„Ziua mondiala
ln cadrul manifestărilor 

prilejuite dc „Ziua mon
dială a pâmintului", în 
premieră sărbătorită în 
țara noastră, momi rii A- 

Isociației sportive „Silvi
cultorul" din Lupeni au 
plantat in zona de agre- 

Afaceri cu zestrea sindicatului
nc și de ce l-a angajat — 
face program de video- 
tecă pe bani — 10 Ici in
trarea (un copil a avut 
doar 3 lei și nu l-a lăsat 
in sală) și cu aparatul 
cumnatului său (Dorin 
Mercuță — n.n.)? Or II 
făcînd cei doi „muncă 
patriotică" și nu s-aleg cu 
nimic ? LI s-au dat niște 
bilete pe care ei nu le 
prea dau celor care plă
tesc. Ba mai mult „afa

POȘTA REDACȚIEI
( U, Petroșani, GADRIELA 
JVAN, Vulcan : Vă mulțu- 
ț urnim pentru dorința de 
colaborare cu ziarul nostru. 
In limita spațiului disponi
bil, versurile pe care ni 
le-ați trimis vor fi piopuse 
spre publicare. Vă sugerăm 
să lu.jți legătura și cu ce
naclurile literare din Valea 
Jiului.

NICOLAE NISTOR. L M. 
Petrila : Balada pe care nc- 
ați trimis-o este interesan
ta. Vă rugăm să treceți jx> 
la redacție.

IOAN BĂLAIE, Uzina de 
preparare a cărbunelui, Lu
peni ; Datele pe care ni le

— spune șeful sectorului, 
inginerul Gheorghe Mora- 
ru. „Gel care face nemoti
vate să fie dat afară, să 
nu ne încurce. Am avut și 
o serie de greutăți, e ade
vărat. Am închis un fron
tal, nc-a scăzut capacitatea 
de producție. Ni s-a pro
mis o grupă și nu ni s-a 
dat" — continuă interlocu
torul.

Cum se stă cu disciplina 
tehnologică ? „Nu se lu
crează corespunzător nici 
în aLataje — sînt neglijate 
intercalațiile sterile și asta 
frînează avansarea abataju
lui cu toate consecințele. 
Se execută incorect lucrări
le de susținere, asemenea 
exemple avem in brigăzile 
lui Dumitru Tărăscscu și 
Nicolac Adămuț. Transpor
tul funcționează greoi, cu 
mari întreruperi. Formația 
de aprovizionare-între- 
i.inere condusă de 
maistrul Ovidiu Arcan nu-și 
face datoria, nu asigură 
materialele necesare, pără
sește mai devreme locul de 
muncă. Despre disciplina 
muncii v-au spus minerii". 
La aceasta inginerul APM- 
ist Pal Emil adaugă : „Lu
crările nu se execută cores
punzător .și asta duce la 
realizări tot mai mici pen
tru că trebuie refăcute. Ră
pirea se face în condiții 
deosebit de givle din cau
za stflpilop SVJ care curg. 
Vom avea probleme pentru 
că nu dispunem de o bri
gadă de pregătire care să 
execute lucrările la orizon
tul XI. circa 120 m în ste
ri] și din galeria suitorului 
de 90 m pe culcuș".

Iată deci că în spatele 
acelui „53 la suta" sînt 

I

multe cauze care țin de 
oameni, dc opinia lor co-
I ctiva împotriva abaterilor 
și cauzelor tehnice dintre 
care uncie nu depind nu
mai dc sector.

a pâmintului"
ment „Brăița", sîmbătă și 
duminică 1300 de paltini, 
1000 de brazi și 500 de 
plopi, contribuind astfel 
la îmbogățirea cadrului 
natural al acestui ineîntă- 
tor loc de feeric și odihnă, 
(G.C ) 

cerea" — de care se pa
re, domnul Budeanu nu 
este chiar străin , (n-a 
protestat de nici un fel 
acuzațiilor) — merge pî
nă acolo îneît se încasea
ză cîte 5 lei (tot pe ace
leași criterii) pentru vizi
onarea urni meci., de fot
bal. Cine pune „capac" a- 
faccrii ? Poate poliția, 
că-i de competența ei, ex- 
erocheria. (S.P.) 

furnizați în scrisoare sînt 
insuficiente pentru a vă pu
tea răspunde exact la în
trebarea dumneavoastră. Vă 
rugăm să reveniți cu o nouă 
scrisoare în care să preci
zați amănunte, inclusiv să 
menționați dacă ați semnat 
sau nu contract cu Coope
rativa meșteșugărească la 
care ați lucrat.

DANIEL 1ITA. retroșnni: 
Scrisoarea dumneavoastră 
a ajuns foarte Orz iu la re
dacție. Dacă de la data tri
miterii scrisorii și pînă în 
prezent nu vi s-a rezolvat 
poblema, scricți-ne din nou.

II. ALEXANDRESCU 

f ASTAZI, începînd cu ora 
20, la Gasa de cultură este 
programat un spectacol de 
divertisment. Și-au anunțat 
participarea grupul rock 
„Panoramic", formația dc 
break-dance „Excentric", 
grupul satiric „Vouă" și 
tînăra speranță a muzicii 
ușoare românești. Anca 
Țurcașiu.

FOLCLOR DIN BANAT. 
Ni se propun pentru aceas- 
1ă săptămînă două specta
cole folclorice. Este vorba 
de concertul „Flori alese 
din Banat", ce va fi susți
nut în ziua dc 25 aprilie 
la Casa de cultură din Pe
troșani, începînd cu ora 20, 
cu participarea ansamblului 
..Floarea Cernci" și a unor 
interpreți de muzică popu
lară cunoscuți publicului 
prin intermediul radiotele- 
viziunii — facem precizarea 
că este vorba de un ansam
blu de amatori — și dc 
concertul „Cîntec mîndru 
bănățan" care este progra
mat în ziua de 27 aprilie, 
tot de la ora 20 și tot în 
sala Casei dc cultură, con
cert ce va fi susținut de 
orchestra profesionistă de 
muzică populară din Ca
ransebeș.

ODIHNA PE LITORAL. 
Agenția municipală de 
turism a OJT Deva a pus 
în vînzare bilete de odihnă 
pentru litoralul românesc, 
pentru lunile mai și sep

tembrie (aproximativ 500 
de locuri). Biletele pentru 
lunile iunie, iulie, și au
gust s-au epuizat încă 
din luna februarie. (C.J.)

PENTRU SIGURANȚA 
CIRCULAȚIEI rutiere su
gerăm edililor refacerea 
marcajelor vopsite pc 
partea carosabilă a drumu
rilor publice. Fără îndoia
lă că atit pietonii cât ți 
conducătorii auto le-ar mul
țumi.

MAI MULȚI CETĂȚENI 
care locuiesc în zona 
Insitutului de mine din 
Petroșani ne-au sesizat că 
factorul poștal din acest 
sector Intîmpină unele 
greutăți. Corespondența, 
avizele și presa nu a- 
jung de foarte multe ori 
la destinatari. înțelegem 
că este foarte greu să urcă 
zilnic dealul, purtând gean
ta cu scrisori șl ziare ca
re, oricum, nu este de
loc ușoară, dar locuitorii 
din zona amintită ou nu 
nici o vină. Ce soluție 
se poate găsi pentru re
zolvarea problemei 1

IN CADRUL inițiativei 
„donați o carte româneas
că pentru frații noștri di» 
Basarabia", la librăria 
„Litera” din Vulcan s-M 
primit pînă sîmbătă, 11 
aprilie, un număr de 2M 
de volume. Acțiunea con
tinuă pînă la sfîrșiitul pri
mei săptămrni din Juna 
mai. (P.N.)

LA REDACȚIA ZIA
RULUI nostru a fost a- 
dusă o sacoșă Ln care bl 
află niște ouă crude și al
te obiecte. Sacoșa a fost 
găsită pe stradă, în Pe
troșani. Binevoitorul ca
re ne-a adus obiectul ne-a 
rugat să anunțăm prin 
ziar păgubașul. Ceea oe șl 
facem, cu mențiunea că 
sacoșa poate fi recuperată 
de la administrația zia
rul ui.

Rubrică realizată «le 
llorațiu ALEXANDRESCU
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’ DINAMO BUCUREȘTI — 
JIUL PETROȘANI 3—0 
(I—0). Ca să fim sinceri 
nu prea nc-am fi așteptat 
ca „Jiul" să obțină puncte 
la București. Dinamo este 
recunoscută pentru valoarea 
sa, iar ratarea calificării 
in finala Cupei Cupelor se 
pare că i-a făcut pe dina- 
movxști să se preocupe .și 
mai mult de desfășurarea 
campionatului. Așa că ori
ce calcule am fi făcut noi, 
deznodâmîntul nu putea fi 
decit unul singur; victoria 
lui „Dinamo", lucru care 
S-a și întimplat.

Și, totuși, „Jiul" n-a ju
cat rău la București. S-a 
zbătut mult, a avut cîteva 
ocazii clare. Ba a înscris 
și un gol perfect valabil 
P' in Lăsconi, în min. 20, 
la 0—0. Dar tușierul Ciocan, 
din Bistrița nu a ținut cu 
adevărul. A ridicat fanio
nul și centralul Radu Pe- 
trescu ne-a anulat golul. 
Efectul s-a resimțit imediat 
și în min. 25 „Dinamo" des
chide scorul prin Fulga, la 
o greșeală a apărării noas
tre : 1—0 pentru „Dinamo", 
scor cu care se intră la 
cabine.

După pauză „Dinamo" 
î'-i accentuează presiunea, 
m ciul mutindu-sc în ju
mătatea noastră de teren.
Bucure .tenii au numeroase

de mai multă ambiție Surpriza timișorenilor
ocazii de a-și mări avanta
jul, dar -și „Jiul" inițiază 
cîteva contraatacuri rămase 
însă fără rezultat. .Și pe 
fondul de dominare aii dina- 
movișt.lor, la o aglomerare 
în careul nostru, Vaișcovici 
reia în plasă după ce min
gea ricoșase din bară : 2—0 
pentru „Dinamo".

Imediat „Jiul" are o uria
șă ocazie de gol prin Var
ga, scăpat singur de la 
central terenului. Dar, din 
păcate, jucătorul nostru nu 
poate trece de portarul ad
vers, irosind cea mai mare 
ocazie a meciului. In min. 
87 este 3—0 pentru Dina
mo". Același Fulga șutează 
puternic, m.ngea se izbeș
te de piciorul unui apără
tor și se îndreaptă spre 
colțul opus lui Ghițan, pe
cetluind scorul final.

Domnul Petre Libardi an
trenorul Jiului ne mărturi
sește că Jiul nu a jucat 
chiar rău. Dar s-a resimțit 
lipsa de amb’ție, de dăruire 
în joc a unor jucători. In 
mod deoscl it acest lucra 
s-a resimțit la mijlocul te
renului și în apărare, căre
ia i se pot imputa toate 
cele 3 goluri.

Dacă nu-i ambiție, nu e 
b.ne deloc. După cum știm 
programul echipei noastre 
este deosebit de greu. Chiar 
ci-mplicat l-am putea numi. 

Iată numai cîteva jocuri 
care urmează : cu F.C. Ar
geș la Petroșani, cu „Inter" 
la Siibiu și apoi cu „Stea
ua" la Petroșani. Va fi greu, 
foarte greu și poziția din 
clasament ne obligă, ne su
focă chiar. Vrem să credem 
că jucătorii noștri sînt con- 
știenți de acest lucru. Indi
ferent de problemele și

FOTBAL, DIVIZIA A

frămîntările care mai exis
tă trebuie să jucăm cu toa
tă ardoarea, cu toată dărai- 
rea.

Suporterii drn Valea Jiu
lui merită sacrificii din 
partea echipei noastre de 
suflet. Orice ar fi, ea tre
buie să rămînă în prima 
divizie. Și noi toți sîntem 
alături de „Jiul". Echipa 
este bine pregătita, are va
loare și trebuie să avem 
încredere în ca : la fel cum 
și jucătorii au încredere în 
noi, în suporteri.

JIUL PETROȘANI : Ghi- 
țm — B. Popcscu, Mihăilă, 
(Cioabă), Setiecaru, Udrică, 
Varga, Cristea, Stoica, Ilen- 
zel, Bieți, (Mărgineanu), 
1 «a<coni.

GJuoigln CIIIRV LS.\

După ce ne-am eliberat 
de grija cupelor europene, 
atenția noastră iămîne în
dreptată pentru o t unu 
perioadă de timp, spre cam
pionatul intern și finala 
cupei. Pînă la Campionatul 
mondial au mai rămas.des
tule. zile așa că ; fotbalul 
intern ne va suscita, inte
resul pentru aflarea necu

noscutelor din ecuațiile tot 
mai complicate ale diviziei 
A și celorlalte eșaloane fot
balistice.

Simbătă s-a disputat o 
nouă etapă a returului. O 
etapă așteptată, din mai 
multe puncte de vedere, a- 
tît pentru configurația cla
samentului, cît și pentru 
faptul că ca a reeditat una 
din semifinalele cupei : 
Steaua — Petrolul, precum 
și pentru că a adus în con
fruntare directă o parte din
tre fruntașele clasamentului 
și mai ales dintre echipele 
ce stau-pe ghimpi în actua
la ediție : „U“ Cluj și S. 
C. Bacău. Așa că etapa a 
fost destul de interesantă, 
nu a1ît prin prisma rezul
tatelor înregistrate ci mai 

ales prin m oile semne de 
întrebare ]>c care le ridica 
înainte de primul fluier de 
începere.

Sub aspectul rezultatelor 
în general se poate spune 
că n-a fost o etapă prea 
agitată. Dinamo a trecut 
ușor de Jiul, 3—0, Steaua 
i-a administrat Petrolului 
un 2—0, deși’petroliștii au 
pus destule probleme ste- 
liștilor. La Pitești, F.C. Ar
geș, învinge la limită pe 
Corvinul, 1—0, scmănînd 
parcă și mai muUă neliniș
te în rîndul suporterilor 
hunedoreni, care își văd a- 
menințate șansele de supra
viețuire. Farul Constanța 
învinge tot la limită, 2—1, 
pe’ Sportul Studențesc, în- 
tr-un meci pe muchie de 
cuțit, în care 1 ucure.ștenii 
se văd nevoiți să cedeze 
două puncte, caic le-ar fi 
îost mai mult decit folosi
toare. Un meci de mare 
interes a fost l-:u Oradea. 
După ce Craiova, in cupă 
ratează finala, cu ^uțin, iar 
li meci'iil cu Steaua și-a 
dovedit din nou ambiția și 
valoarea, la Oradea, a creat 
noi emoții gazdelor. „U" 
Craiova a condus de două 
ori, dar pînă 1 1 urmă bi- 
horenii au smuls un egal, 

SPEOLOGIE

2—2, rezultat care reflectă 
mai bine jocul de dumini
că. In partea de Jos a cla
samentului „U“ Cluj «t 
S.C. Bacău anunțau un fel 
de derby al șanselor de su
praviețuire, dar „șepcile ro
șii", nu au dat nici o șansă 
băcăuanilor și au demon
strat o ambiție aparte, cîș- 
tigînd net cu 3—0, băcăoa- 
nii trebuind să se resemne
ze.

Am lăsat la urmă meciul 
dintre Inter Sibiu și „Poli" 
Timișoara. „Poli" nu este 
la prima performanță de 
acest gen, furniizîndu-ne o 
nouă sui priză. Jocul bun 
desfășurat la Sibiu a adus 
tmișorenilor două puncte 
mari, ce vin să confirme 
încă o dată că „Poli" Timi
șoara nu mai are trac în 
prima divizie ci este ho- 
t irită să-și mențină intacte 
șansele de a exista mulți 
ani în primul eșalon al ță
rii. Așadar „Inter” — „Po
li", 0—1, un rezultat sur
priză, care este mai aproa
pe de valoarea campiona
tului nostru intern și în 
ton. cu acest retur ce devine 
d n ce în ce mai interesau’, 
mei plin de neprevăzut.

Gheorghe CHIRVASA

Popice, divizia A

Noi recorduri
Echipa de popice HUI. 

Pi trila r prezintă ■ u cinste 
Vak i J.ului in campiona
tul div.zici naționale A dc- 
popice. După rezultatele 
bune obținute pină acum, 
pe teren propriu și chiar în 
deplasare, iată că în clapa 
disputata săptămina trecu
ta, Jiul Petrila reușește do
uă noi recorduri de p -t 1, 
confirmind încă o dată va
loarea tle ansamblu a echi
pei, ca și valoarea indivi
duală a componcnților. In 
meciul cu Ti hnotjtil:ijul O- 
dorhei, disputat la Odorhci, 
Jiul Prtrila a cîștigat după 
un excelent joc cu 5 394 
p.d. la 5 309.

Primul record este obți
nut de Ghcorglie Silvestru, 
antrenorul echipei, cu 979 
p.d. iar cel de-al doilea re
cord de pistă îl constituie 
cele 5 394 p.d. realizate de 
întreaga echipă.

Să le urăm succes rpte 
noi recorduri. (O.C.).

FOTBAL, DIVIZIA C

A fost mai greu decît arată scorul
MIAEIU L STIINTA 

A IMAN — VULTURII 
I UGO.I 3—2 Duminică a 
fost timp frumos la Vulcan. 
Terenul moale, cu multe 
b ilți. Merită consemnat 
faptul că, deși mică — a- 
proximativ 40 dc oameni 
— galeria echipei gazdă a 
los.t destui de bine organi
zată, avînd un regulament, 
legitimații, fiind deosebit 
de activă, atit înainte, cît 
și in timpul desfășurării 
partidei.

Lovitura Je începere o 
are echipa minerilor din 
Vulcan. In minutul 4, oas
peții beneficiază dc o lo
vitură libera de la aproxi
mativ 23 dc metri, con tes
ta'ă dc gazde. Sc produce o 
altercație, se dictează re
petarea loviturii care rumî- 
ne fără nici un rezultat pe 
tabela dc scor. Echipa gaz
dă H'se la atac, reușind 
deschiderea scorului în mi
nutul 7 plin Radu, cu nn 
șut plasat din interiorul 
careului de 16 metri: 1—0. 
După numai 8 minute. Mi
neral Știința Vulcan își 

mărește avantajul. In urma 
uniii laull m careu, lovitura 
de pedeapsă este transfor
mata de Voicu. Așadar, in 
minutul 12 scorul devine 
2—0. Din acest moment, 
oaspeții ies deciși în atac, 
una dintre ocaziile create 
fiind fructificate în minu
tul 27 de Duță. In continu
are, inițiativa le aparține, 
pînă la finalul reprizei mai 
ratînd două ocazii de gol, 
în minutele 30 și 34.

Nu trec nici două minute 
dc la reluare și gazdele Le- 
ncficiazu dc o nouă lovitură 
de la 11 metri, pentru un 
fault în careu asupra lui 
Topor. Transfoimă cu si
guranță același Voicu, ridi- 
cînd scorul la 3—1 pentru 
Minerul. In minutul 50 fa
ză frumoasă In careul oas
peților : centrează Radu de 
pe stingă, lovitură cu capul 
a lui Stoian, puțin peste 
transversală. Două minute 
mai tîrziu Voicu creează e- 
moții portarului Magianu, 
șutul trecând foarte aproa
pe de bara din dreapta

porții - il< Oaspeții îsi a- 
mlntcsc cu sînt liderii se- 
11 i m ies ho-
lărîți la atac, postin- 
du-și fundașii la linia dc 
centru. Dominarea acesto
ra, se concretizează în mi
nutul 70 prin Vieiu, care 
speculează o nesincronizarc 
a apărării gazdelor. Scoi ul 
devine 3—2. Cu toată zvâc
nirea de orgoliu 
și insistența echipei
Minerul care ma> ratcazu 
cîteva bune ocazii în mi
nutele 82, 81 și 86 prin Voi
cu, Stoian și Radu — re
zultatul rămîne cel consem
nat în minutul 70.

A arbitrat la centru — 
cu unele greșeli — Dogaru 
I., ajutat la tușe de Bolo
van T. șl Cupățîneanu D., 
toți din Rimnicu Vîlcca.

La Juniori Minerul Știin
ța Vulcan — Vulturii Lu
goj, 1—0.

Paul MCII.ESII

D< ia domnul Emil Pâ
rău, președintele Asociației 
Sportive „Silvicultorul" Lu- 
peni 'aflam lucruri intere
sante despre activitatea 
cercului de speologie și tu
rism montan „Corolita" :

„La începutul lunii apri
lie, membrii cercului nostru 
au participat la simpozionul 
național pe tema : „Speo
logie — știință, artă, pa
siune”, unde au obținut un- 
merituos loc II — pe țară. 
La întreceri an participat 
16 echipe din înteaga țară. 
Activitatea cercului nostru 
nu se reduce însă numai la 
acțiuni de acest gen, ci se 
circumscrie dorinței de 
dezvoltare în continuare a 
acestui frumos sport, cu 
Implicații în cunoașterea și 
conservarea frumuseților 
montane. In programul vii
tor al cercului nostru un
loc important îl ocupă ac
țiunile ce vor fi întreprinse 
îq lunile mai, iunie și iulie, 
îii Retezatul ■ Mic. Menirea 
acestor acțiuni’ este de a
populariza speologia și de revigorarea acestui frumos 
a coopta noi mertibri’îh ca-" sport care este speologia- , 
cirul ciulului nosttJ. (G.C.)

I,

*

Vom realiza, prin partic,- 
parca membrilor clubului, o 
inventariere a tuturor cavi
tăților din acest carst a) 
Retezatului M c, în vederea 
protejării celor mai frumos 
se peșteri din zonă, pentru 
a nu fi distruse așa cum 
a lost distrusă peștera dc 
corali. Jn vederea stimulă
rii interesului pentru des
coperirea și inventarierea 
peșterilor n ■( adastrate (ne
inventariate), pentru cea 
mei frumoasă peșteră dec 
coperită, A.S. „Silviculto
rul" Lujieni oferă un pre
miu de 3 000 lei. Pentru a 
se intra în posesia premiu
lui, descoperirea trebuie n- 
nunțată pînă la data de I 
iunie, la sediul asociației, 
telefon 6 0j 74".

Vrem să credem că ny 1 
numai premiul acordat, Cît 
și dragostea pentru natură, 1 
pentru frumusețile el vor 
face ca ambițiile șl intere
sul pasionalilor să fi Sti
mulate, conducînd astfel la

I

Beloddici nu ta
Ziarul iugoslav ,Bori> i" 

publică intr-un articol lap. 
tul că fostul internațional 
de fotbal român Miodrag 
B'.'lodedici a primit cetățe
nia iugoslavă, inserind dc 
asemeni a opinia secretaru
lui Federației de fotbal din 
această țară, Dușan Mara- 
vici, potrivit căreia în a- 
ccastă situație lucătorul i.ij 
va mai putea evolua în e- 
chipa României.

In cadrul notei, B-?lcdc- 
dici a declarat, în I••gâtuiă 
eu primirea cetățeniei i 
„Mi s-a împlinit un vis | 
al doilea — acela de a juca 
in reprezentativa iugosla
vă — hti se va împlini, din 
păcate, niciodată. Am 
20 de mecimj m e.hipa

jura la „Mondiale"
României și, potrivit regu
lamentului' FIFA, nu pot să 
mai joc pentru nici o altă 
selecționată națională. Și 
este sigur că dorința fiecă
rui fotbalist este dc a Juca 
în Campionatul mondial”.

Dar, adaugă ziarul, Mio- 
drag Belodedici nu v> Îm
brăca în Italia nici tricoul 
României, in timp ce Dușan 
Maravici a spus : „După 
cîtc știu, între Iugoslavia ți 
România nu există un a- 
cord de stat care să regle
mentezi dubla cetățenie, 
îmi este greu să cred că ro
mânii vor schimba legea 
din cauza unui om, «h'ar 
dacă ci se numește Mio- 
drag Belodedici".

(Rom preș)

• La ediția din acest 
cm a competiției ciclis
te internaționale „Cursa 
păcii", țara noastră va 
fi repri zentstă de o echi
pă tînără, cu o medie de 
vtrstu de 22 ani, alcătuită 
din Vasile Mitrache, Ma
rian Tîrlea, Vaier bl Pa- 
vcl, St.elian Anton, Valen
tin Constantincscu șl 
Wilhelm Gross. Formația 
noastră va fi însoțită de 
antrenorii Ion Ardclea- 
nu și Ion Stoica.

• In semifinalele „Cu
pei Federației Internațio
nale" la handbal feminin. 
In prima manșă, Spartak 
Kiev a întrecut cu scorul 
dc 32—19 (16—11) pe Mu
reșul Tg. Mureș.

Principalele rcalizntoa- 
arc ale partidei au fost 
Marina Bazanova șl, res
pectiv, Fsztcra Mutcfi,

TELEX ■ TELEX
care au marcat cîtiC '7 go
luri.

• In Sala „Olimpia" din 
Ciipitală S-ull 
campionatele 
de culturism,

desfășurat 
municipale 
o ultimă

verificare pentru o serie 
de sportivi în vederea par
ticipării la apropiatele 
Campionate europene de 
La IjoniTigrad.

Iată cîștlgătorli : JU
NIORI : categ. 65 kg : Că
tălin Moțon (Exploatare 
Metrou); categ. 70 kg: An
tonie Ciucă (Rapid); catcg. 
75 kg: Traian Jianu (Li
ceul „Spira Harct"); categ. 
80 kg: I’ctrițor Popa (Ra
pid); catcg. plus 80 kg 
Mihai I’opa (Liceul „Spi
ra Haret“); pe echipe n 
rîțfigaț Rapid ; SEN 1OI I l 

cdteg. 65 kg: Căti.l'n , 
țoc; categ. 70 kg: Silviu 
Bneahnu (Exploatare Me
trou); categ. 80 kg: A- 
lexandra Cdstache (Ra
pid); catcg. 90 kg: Flo- 
rian Preoteasa (Liceul 
,,Spiru Harct"); catcg; plus 
90 kg: Uceanu (Exploata
re Metrou); rateg. open: 
Alexandra Costachc; între
cerea echipelor a revenit 
reprezentanților Exploa
tare Metrou.

Au participat 71 de 
sportivi din 10 secții,

• In emirul concurwidui 
siiecial pe aparate al
competiției internaționale 
dc gimnastică de la
Kosice (Cehoslovacia),
sportivul român Robcrt 

. Tăciuleț s-a clasat pe pri
mul loc la sol, cu 9,78 f. 
puncte și s-a situat al doî- 
lea la paralele, ©n 9,43 
puncte. La cai eu minere 
a cîștigat chinezul Ni 
Kutung — 9,50 puncte, în 
timp ce la inele primul 
g-n clasat cubanezul Km • 
taj’a — 9,50 puncte.

et
• In ziua a dona * 

Turneului tnlernaționial 
masculin de volei de L» 
Ierusalim, reprezentativa 
României a întrecut at 
scorul de 3—0 (15—7, 15— 
!5—9) selecționata AngB- . 
ei.

Alte rezultate : Grecia
— Israel A 3—0; Elveția
— RF Germania 3—0; Nor
vegia — Franța 3—0; Tim- 
oia — Portugalia 3—0,



4 ZORI NOI MIRȚI, 21 APRILIE 1990

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
LA SOFIA, MITING AL STUDENȚILOR Vizita premierului chinez la Moscova

SOFIA 23 (Rompres). — 
Federația uniunilor in
dependente ale studen
ților din Bulgaria a orga
nizat, cv prilejul aniversa
rii a 120 de ani de la 
nașterea lui V.I. Lenin, 
un miting la monumentul 
acestuia din Sofia. In a- 
cest cadru — relatează a- 
genția TASS — a fost cri
ticată opera ți moștenirea 
lui V.L Lenin.

In -usrtr> țările rostite, 
vorbitorii au citat operele 
lui Lenin, inoerclnd să 
arunce asupra acestuia

întreaga responsabilitate 
pentru teroarea stalinistă, 
pentru formările și gre
șelile partidului comu
nist în construcția socia
lismului, au criticat Par
tidul Socialist Bulgar. In
tr-o rezoluție adoptată, 
participanții la miting au 
cerut demontarea tuturor 
monumentelor din Bulga
ria ridicate lui Lenin, 
schimbarea denumirii 
străzilor ți Întreprinderi
lor care poartă numele lud 
Lenin, urată agenția TASS.

MOSCOVA 23 (Rom
pres). — Premierul Con
siliului de Stat al Repu
blicii Populare €hinc_e, 
Li Peng, a sosit, astăzi. 
Intr-o vizită oficială la 
Moscova, la invitația gu
vernului sovietic — a- 
nunță agenția TASS. La 
aeroportul Vnukovo. Li 
Peng a fost întîmpinat de 
Nikolai Rijkov, președin
tele Consiliului de Mi
niștri al URSS, de alte 
persoane oficiale sovieti
ce.

MOSCOVA 23 (Rom
pres). — La Moscova au 
început convorbirile so- 
vieto-chineze. Delegațiile 
celor două țări sînt con
duse de președintele Con
siliului de miniștri al 
URSS, Nikolaa Rijkov, 
și premierul Con
siliului de Stat al RP 
Chineze, Li Peng, aflat 
In URSS la invitația gu
vernului sovietic, trans

mite TASS. Convorbirile 
au loc la Marele Palat al 
Kremlinului.

Tentativă de lovitură de stat dejucată
In capitala sovietică, 

elemente ale economiei de piață
MOSCOVA 23 (Hon- 

prrs). — In cadrul unei 
conferind» de presă, noul 
primar *1 capitalei URSS, 
d pătatul Cavriil Popor, 
a declarat că intenționea
ză să introducă elemente 
ale economiei de piață la 
Moscova pentru soluțio
narea gravelor probleme 
sociale, ecc nom.ee șl eco

logice cu care se con
fruntă marele oraș. In a- 
cekiși timp, Gavriil Po- 
pov a subliniat efl noua 
conducere a Moscovei va 
renunța la metodele ad

ministrative și de comandă 
ți va depune eforturi sus
ținute pentru a scoate me
tropola din impasul In ca
sc se află.

KILăRTUM 23 (Rom
pres). •— In Sudan a fost 
dejucată, astăzi diminea
ță, o tentativă de lovitu
ră de stat, transmite de 
la Khartum coresponden
tul agenției MENA. A

fost arestat un grup de 
tineri ofițeri ți militari 

In rezervă care intențio
nau să înlăture regimul 
generalului Omar Al 
Bashir, relevă MENA re
luată de agenția TASS.

NOU AVION DE PASAGERI

Revolte ale deținuților din Marea Britanie

7 LONDE A 23 (Rompres). 
— Peste 1(» de deținuți de 
la închisoarea Puckle- 
ehtirck din apropiere de Bris
tol (sud-vcstul Angliei) au 
declanșat o revoltă In 
noaptea de duminică spre 
luni, după ce au furat 
cbtala închisei ii de la 
gardieni. Mai mul ți de
ținuți s-au instalat pe a- 
coperișurile eiădiru de 
unde au arm.Jt cu diver

se obiecte asupra gardic- 
n.lcr, rănind trei dintre 
aceștia. Acest nou inci
dent survine după revolta 
de la închisoarea din 
Manchester, care a Intrat 
în cea dc-a 23-a zi. A- 
ceste incidente sînt ex
plicate de autorități pe 
I aza proastei a'iministrări 
a penitenciarelor britani
ce.

MOSCOVA 23 (Rom
pres). — La Moscova s-a 
anunțat că noul avion so
vietic de pasageri, „ÎL* 
96-300", care va putea 
transporta în condiții de 
confort sporit 300 de 
pasageri pe distanțe lungi, 
ți-a încheiat cu succes 
primul zbor experimen- 
til pe ruta Moscova —

Salialin — Moscova. Fi
na ]a prima escală, el a 
parcurs distanța de 9 725 
km In 8 ore. Avionul este 
mult mai silențios decît 
predecesorii săi ți ur
mează să fie lansat In 1991 
pe rutele comerciale ale 
companiei sovietice de 
transporturi aeriene

„Aeroflot".

■ ISLAMABAD 23 (Rompres). — Un purtător de 
cuvint oficial pakistanez a dezmințit informațiile po
trivit cărora au avut loc ciocniri la frontiera mdo- 
pakistaneză. transmite agenția MENA.

Știri difuzate la sffrșitul săptăminii trecute de 
agențiile de presă relevi u că forțele de securitate in
diene au deschis focul Împotriva unor elemente înar
mate care au încercat să se infiltreze In statul Kaș- 
mwr (India), uciglnd patru persoane și rănind alte 
Cinci.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

SOȚVT\ copiii și nepoțele
le urează din suflet dra
gei Iar Elena Garvrilescu. 
cu prilejui pensionări:, lut 
ce • a»> tun, alături de 
dragostea lor. (1023)

MULȚI ani fă * gn i, fe
riciți și liniște pentru E- 
k na Gavrilcccu Ii tlriaa* 
zi, cu ocazia pensionării, 
XaiWia VjntHâ. (1022)

“’U ocazia z:lei de naș- 
Vve a oKtfBei Sabău Mi
ri M urăm multă sănă- 
V-te, _La raulți ani 1“ și 
v<;>ț4 îndelungata. Co
lt ii Vkjrel, Maria. Iu lit.i 
și Ăaa. (1811)

VINZAR1

VINO casă racorJu’ă U 
metan, cu grădină In 

sat Sîavasii, jud. Mureș. 
ToL 64095, după ora 15.

/IMD casă de cărămidă, 
ca gara/, grajd ți grădină, 
ia Anteoesa. strada 23 A>>- 
guU ar. 123, Costa loan 
(1024)

VIND frigider Arctic, 
Petroșani, V. Robită, bloc 

4>- 10, după ora 16. 
(1019)

VIND Ix>Z < l;.t Jț.'itof 
Campionatul Mondial tic 
Fotbal. Telefon 70. '!?. 
<10«>

VIND garaj metalic. 
Informații, Pctrușâir..
strada Independenței ,bl<x 
6/i6, după ora 15. .1013) 
SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament, 2 
c. mere, confort I, cu a 
partament, 3 camere, con-

fort I, Petroșani. strada 
Independenței, bloc 6/16 
(aceeași zonă). (1014)

DIVERSE

Mii dc mulțumii 1 doc
torilor Tecar, Prieda ți 
H idu V. Radu ți cadrelor 
medicale medii, care prin 
d mpetență profesională ți 
dăruire mi-au salvat via
ța in data dc 5 aprilie 
a c. Marian Mana, pensi- 
on-»rt, Petrila. (1020)

FIERBERI

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 534/1987 perrtru 
151 kg, pe numele 
Băl'ișe Mai ia, eliberată de 
GCAIC Petroșani. O de
clar nulă. (1009)

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 01550 pentru 
J55 kg pc numele Stoica 
D’'m'4ru, eliberată de 
CGAIC Petroșani. O de
clar nulă. (1015)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Cărări 
Constantin, eliberată de

( OMIA1OK nu

U.P. Petrila. O declar nu
lă. (1017)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Ciorîțd 
Ștefan, eljt erată de I.M. 
lăvezenl. O declar nulă, 
(1026)

PIERDUT purcel, 80 kg, 
in Vulcan, strada Mori* 
șoara. Relații, Vulcan, 
strada Șt. O. Iosif, bloc 
4, ap. 31, State Stoian. Gă
sitorului recompensă. 
(1025)

DECESE

Colectivul Asociației 
liandicapaților este »- 
lături da Uțescn Mari
ana in greaua încer
care pricinuită de pier
derea fugerfitoare a 
bnnri sale amme.

Sincere condoleanțe.

Familia Costinaș Vlr- 
gil. ginere, fiica, nepo
ții, cu durere sfișietoa- 
re anunță moartea co- 
ici ce a fost

Nepoții Sorin fi Ga- 
briela Costinaș cu ne
țărmurită durere de- 
plîng trecerea iu nefi
ință a dragei lor bunici 

prof. C1UNGULESCU 
CONSTANȚA

Imcrimi șl cele mai 
gingașe Hori pe mor- 
mi n tul ei. (1010)

prof. CIUNGULESC lr 
CONSTANȚA

era mai Iubi tonic ma
ml și bunică.

Inmorminfarcn va
avea loc marți, 21 a-
prilic 1990. ora 15, In
orașul Tg. Jiu. (1008)

Familia Koronka 
Frandsc și Gruber Au. 
gustin >int alături de 
familia prof. Mioara 
Costinaș la încercarea 
grea pricinuită dc de
cesul mamei sale dragi. 

Sincere condoleanțe. 
(1016)

CU ACEEAȘI ailncă 
durere comemorăm cinci 
ani de cînd ne a pi ră
rit pentru tot'kuuna 

umpul n,*tru soț și 
tată

NEG1 j| PETRU
Dumia/.-n ,-j-l iote 

■1006)

Nepoata Simona Cos- 
tinaș cu adineă durero 
dcplingc trecerea in c- 
ternitate a scumpei 
sale bunici

prof. CIUNGULESCU 
CONS'I \N|A

Nu o voi uita nicio
dată. (1009)

Copiii Irmn, Ilionislc, 
lolanda. Andrei ți Iosif, 
nnunță cu adineă du
rero încetarea din via
ță după o grea suferin
ță a scumpei lor mame

MOZEȘ IULIANA 
un suflet nobil ți blind. 

inmorinîiiiarca are 
loc azi, în orașul Vul
can. Cortegiul funerar 
jileacă din B-dul Vic
toriei, bloc II3, orn 15. 
(1007)

IAMSAT București — 
AMA Rovinari

OFERĂ

prin transfer sa a vinzare 
unităților economice san persoanelor fizice 

următoarele mijloace fixe i
— mașini de găurit de diferite tipuri
— radiatoare electrice cu ulei

— generatoare acetilenă, truse sudură, 
măști, redactoare oxigen

— polizoare diferite, rotopercutaute

—* aspiratoare, radiotelefoane

— transformatoare sudură electrice, ter
mice

— aparatură electrică diversă

— prese manuale, hidraulice, fierăstraie 
mecanice

— molostlvultoare, electrocare

— macara capră, palane

— scule diferite, chei, tarozt, mandrine

— ambalaje metalice șl lemnoase

— echipament de protecjle diferit 
Informații suplimentare la telefoanele

929/43673, 43852.
Pentru Petroșani, la telefonul 935/60974.

Antrepriza construcții 
montaj Petroșani 

strada Republicii nr. 90 

angajează urgent, prin transfer sau la cerere, 
prin concurs

—3 (trei) economiști sau contabili 
încadrarea se face conform Legii 12/1971 

și Legii 57/1974.
Relații suplimentare — la Biroul Perso

nal al unității.

Combinatul minier 
Valea Jiului

Baza de aprovizionare 
Petroșani

s>_rada M. Eminescu nr. 22 

încadrează direct sau prin transfer următoa
rele categorii de personal i

«— macaragiu pod rulant
— zugrav

— paznici obiective speciale
— muncitori nccalificați — bărbați

Condițiile de încadrare In conformitate 
cu prevederile Legilor nr. 12/1971 și 57/ 
1974.

Menționăm că Daza de Aprovizionare 
beneficiază de gratuități.

Informații suplimentare la sediul unită
ții, strada M. Eminescu, nr. 22, Petroșani, 
biroul O.N.S.
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