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Potrivit unei hotărîri a Guvernului, subvențiile de 16 produse 
și servicii vor fi reduse treptat: 50% în 1992 și 50% în 1993. De 
la 1 mai se trece la prima reducere, cota fiind de 25%. Desigur, 
tot de la 1 mai va avea loc o creștere a prețurilor și tarifelor. 
Joi, 30 aprilie, în cadrul conferinței de presă sfiptăminale de la 
Guvern, la care au participat reprezentanți al Ministerului Eco
nomiei și Finanțelor, Ministerului Muncii, Mi listerulul Agricul
turii, Ministerului Transporturilor, Ministerului Invățămintului șl 
Științei, au fost comunicate măsurile adoptate de executiv.

f PRODUSELE CARE SUFERĂ 
CREȘTERI DE PRETURI

• Pline • Zahăr rafinat • Ulei 
rafinat floarea soarelui • Lapte 

de consum • Unt •Lapte praf
• Carne de vită, calitatea a Il-a
• Amestec carne de vită pentru 
mincăruri • Carne de porc cu 

slănină, calitatea a Il-a • Carne 
de porc fără slănină, calitatea 
I • Carne de pui ■ Parizer • 
Salam de vară • Brichete din 
cărbuni ■ Lemne de 
foc • Butelii de aragaz • Com
bustibil lichid pentru calorifer 
• Gaze naturale • Energie e- 
lectrică • Energie termică • 
Abonamente pentru transportul 
urban, transport CFR si trans
port auto interurban • Transport 
fluvial • Caiete școlare.

PRODUSE ȘI SERVICII
LA CARE PREȚURILE

NU SE MODIFICA
• Proteze și produse ortope

dice • Taxe în creșe și grădi
nițe • Chiriile în locuințele de 
stat.

MASURI DE 
PROTECȚIE SOCIALA

• Salariul minim crește de Ia 
9150 lei la 11 200 lei • Salariul 
mediu crește de Ia 18 600 lei la 
21 8-10 lei • Pensia medie crește 
de la 6 254 lei la 7 640 lei • Pen

sia minimă pentru limita de virs- 
tă și vechime integrală crește de 
la 6 060 lei la 7 630 lei ■ Pensia 
minimă, pentru limită de virstă 
și vechime incompletă crește 
de la 4 915 lei la 6 235 lei • Alo
cația de stat pentru copii crește 
in medie de la 890 lei la 1 040 lei 
• Pentru rechizitele școlare ur
mează să se elaboreze un program 
de protecție socială în vederea 
sprijinirii elevilor și studenților 
care provin din familii cu veni
turi mai reduse.

PREȚURI IN VIGOARE DE LA 5 MAI 1992
Nr. crt. Produsul/Serviciul UM Prețul actual Prețui modificat

A. Produse la care se mențin subvenții
după i mai 1992

i. i’itne alba simplă, 500 g/buc. buc. 8,00 12,00
2. Pline Dîmbovița de 800 g/buc. buc. 10,00 15,00
3. Piine neagră de 1000 g/buc. buc. 6.00 9.00
4. Zahăr ralinaț vrac kg 3:*.oo 48.00
5. Ulei rafinat floarea soarelui l. 10.00 57,00
6. Lapte de consum cu 1,8% grăsime i 10.00 16,00
7. Unt, cu 80% grăsime, pachet

de 200 gr. buc. 25,00 50,00
8 Lapte praf, vrac normalizat.

cu 80% grăsime kg 78,00 127.00
9. Carne de vită cal. II kg. I38.no 194,00
IO. Amestec carne vită pentru

mincăruri kg 62,(KJ 97.00
11 Came de porc cu slănină

cai II kț 105,00 134,00
12. Came porc fără slănină cal. I kg 132,00 164,00
13. Amestec carne de porc pentru

mincăruri kg 74,00 105,00
14. Carne de pui fără cap, gît și

picioare, cal. I kg. 97,00 166,00
• 15. Came de pui fără cap, gît și
picioare, cal. II kg 90.00 157,00

16. Piept de pui cu os kg. 167,00 270,00
17. Tacîmuri de pui ’ g 40,00 72,00
18. Parizer kg 110,00 217,00
19. Salam de vară kg 235.00 326,00
20. Lignit sortat t 375.00 1980,00
21. Brichete din Cărbuni t 930,00 4720,00
22. Ix?mn de foc t 580,00 2250,00
23. Butelie de aragaz buc. ' 35,00 150.00
24 Combustibil lichid ușor pentru

calorifer t 2150,00 10170.00
25. Gaze naturale mc. 1,00 3,70
26. Energie electrică Kwh 0,65 3,70
27. Energie termică Gcal 220,00 873,00
28. Abonament transport urban —

o linie medie provincie; — Bucu.
rești ab/lună 70.00; 75,00 283,00; 250,00

29. Abonament pe CFR pentru
51 km ab/lună 113,00 307,00

30. Abonament auto interurban
pentru 30 km ab/lună 158,00 511,00

31. Transport fluvial în Delta
Dunării, Orșova.Moldova Nouă și
Brâila-Hlrșova (50 km) bil. cl. II 18,00 52,00

Nr. cri. Produsul/Serviciul UM Prețul actual Prețui modificat

B. Produse care nu se mai subvenționea ză de la 5 mai 1992 — la care compensa.
rea se acordă 100% pentru diferite grupe ale populației.

1. Caiet școlar liniat 48 fde — 
Fabrica Letea și Petrești ; — 
COMCEH Călărași 14,00; 14,00 47,00; 66,00

2. Caiet studențesc 100 file — 
HICART Bistrița; — COMCEH 
Călărași buc. 40,00 ; 40,00 155,00; 325,00

3. Caiet școlar 100 file — HICART 
Bistrița; — COMCEH Călărași buc. 27,00; 27,00 73,00; 123,00

4. Bloc de desen A. 4 — HICART 
Bistrița; — MUCAKT Cluj buc. 17,00; 17,00 62,00; 91.00

5. Caiet geografie 36 file Letea
Bacău buc. 19,25 101,00 I

C. Came și preparate din carne nesub venționate ia oare prețurile se modifici
ca urmare a eliminării subvențiilor la ani malul in viu. 1

1. CARNE DE VITA —

— animal viu .kg viu 100,00 185/»
— carne In carcasă kg 262,00 444/10
— mușchi de vită kg 846,00 1375,00
— carne cal. I kg. 339,00 526,00

II. CARNE DE PORC

— animal viu kg viu 115,00 170,00
—- carne in carcasă cu slănină kg 233,00 / 317,00 /
— carne în carcasă fără slănină kg 290,00 382,09 1
— mușchiuleț *£» 635,00 1058,00
— carne cal. I fără slănină kg 347,00 439,00
— Carne cal. I cu slănină kg 267,00 , _ 351,00

III. CARNE DE PASARE

— pulpe pui cu os kg 482,00 * 530,00 ;l

IV. UNELE PREPARATE DIN CARNE

Turismului-

— salam italian
— cîrnați de porc, afumați
— costiță de porc afumată

kg 
kg 
kg

425,00
500,00
203,00

585,00 ,1
660,00< li
305.00 1

I

NOTA:
ț

1. Prețurile cu amănuntul de la cap. G
2. Prețurile la alte sortimente de carne 

potrivit prevederilor IIG nr. 53/1992 și a 
.și Finanțelor, Ministerul Agriculturii și

sînt maxime ce nu pot fi depășite.
și preparate din carne se vor negocia 
Normelor emise de Ministerul Economiei 

Alimentației și Ministerul Comerțului șl
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Am intrat In luna mai cu griji multe și diverse, și să zicem 
că e bine, știut fiind că grijile ne călesc. Am așteptat cu sufletul 
la gură scumpirile ce n© erau promise ca o amenințare și e bine 
să scăpăm de spectrul acestei amenințări. Vom reface multe cal
cule în bugetul familiei, schimbînd proporțiile, scăzind scăzămin- 
tele și adunînd puținul care mal rămîne dacă reușim să mai amî- 
năm datoriile. Cu toate aceste calcule, cu grijile amintite, cu spe
ranțele cîte lc mai avem, vom petrece următoarele două luni 
împrospătați de primenirea naturii și cu gîndul la alegerile care 
poate, poate nc vor aduce un semn de însănătoșire socială.

NOI Șl GUVERNUL
Așadar, a început reducerea subvențiilor. Vom avea prețuri 

noi — pentru unii stimulative, pentru alții (mai mulți) descuraja
toare. Vom beneficia de compensări menite să acopere creșterile 
de prețuri la produsele „de bază". Dar ce ne facem cu celelalte 
produse? Iertați să fim, dar noi, cumpărătorii care facem parte 
din „grupa mi<ă“ a bunăstării avem cu mult mai multe produse 
„de bază“ decît știe Guvernul. Tinerii aflați la inceput de drum 
și-au luat gîndul de la o mobilă oricît de modestă, pentru că so 
gîndesc neîntrerupt la o locuință. Problemă insolubilăl Mai virst- 
nicli și-au luat și ei gîndul de la obișnuita stațiune balneară căci 
nu-și rezolvă nici pe plan local un tratimcnt minim, bazat numai 
pe medicamente. Desigur, nu spunem noutăți, lucrurile sînt In 
general cunoscute, necunoscut este dxxar răspunsul la această între
bare cit se poate de decentă: cile produse „de haz avem noi, 
și cîte are Guvernul?

Fină una, alta așteptăm alegerile. Un semn de însănătoșire 
sociala ar fi și o promisiune prisind însănătoșirea economică do 
care avem nevoie cu toții. Și noi, cumpărătorii, și Guvernul, ori- 
care-o fi după alegeri.

Ion MUSTAȚA )
f
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In amplu) proces al r .formei economice, de trecere la noile 
str nud ah economiei de piață, sc anunță vremuri noi și in in
dustria minieră. Recentul program de restructurare a industriei, 
care cuprinde și Regia Autonomă pentru Huilă Valea Jiului aduce 
multe noutăți. Fondurile alocate investițiilor au fost diminuate 
considerabil. Au fost oprite, ca urmare, lucrările de deschideri de 
la Cimpu lui Neag, lscroni, Peirila Sud, cu perspective îndepăr
tate de exploatare. In schimb, fondurile de investiții sînt mai bine 
dirijate. Pe seama lor vor fi asigurate condiții de securitate a 
minelor și lucrări de protecție a zăcămintelor, menținerea capa
cităților de producție la nivelul actual. In ceea ce privește in
vestițiile noi, lucrările vor fi concentrate pe deschiderea cîmpu- 
iilor miniere cu maxim de eficiență.

kconomia încotro?
Vremuri noi în minerit

S- preconizează promovarea investițiilor străine ți formarea 
nn, . . •m, mixt in 1 tivitățile auri iare și de deservire, de la
suprafață. Sînt in curs de derulare, deja, negocieri ale Regiei Au- 
tonome pentru Huila Valea Jiului cu firme din străinătate, pentru 
înființarea unor astfel dc societăți mixte. Se prevăd, de asemenea, 
acțiuni ilr cooperare cu firme străine, pentru realizarea unor ac- 
t vități funcționale.

Exi a, de fapt, o gin lire tehnică pertinentă, bine fundamen
tata. pe temeiul unor calcule viz.in I fiabilitatea, de reorganizare 
I fluxuri tehnologice a întregii activități dc producție din sub- 
tc’an si di la suprafață, eșalonată pe o perioadă de cinci ani. 
J istete < privire la dotarea tehnică a unităților din subordineă 
» AH vor fi refăcute. Vor fi menținute, în funcție dc priorități, 
dotările strict necesare, capacitățile de înlocuire sau dezvoltare, 
diverse construi >i de la suprafață si lucrările miniere din subte- 
r„n .11 perspectivă imli părtată.

I! I im nsionarc.i
.nvestiții vor

\ 01 r- .iiiza, in
tice, alocuri le locații în gestiune, concesionarea unor activități 
vederea reducerii costurilor. Activele ncutilizate vor fi scoase 
vînzare. stocurile dc materiale și piese de schimb se vor men- 

la nivelul strictului necesar, iar activele inutilizabile vor fi 
Cheltuielile de producție vor fi reduse și pe seama încu- 

dczvoltarii activității de recuperare, recondiționarc și 
a materialelor, pieselor de schimb și utilajelor din dotare.

i restructurare.i activității de producței și 
fi subordonate cerințelor economiei de piață, 
acest scop, forme noi de gestiune, închirieri de

l 
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PRIVATIZARE ?
Ca, dar nu in dauna interesau: public!

Mica privatizare și comerțul au cîștigat teren 
in ultimii doi ani și în orașul Lupeni. In evi
dențele primăriei, sînt înscrise nu mai puțin de 
CO dc autorizații acordate micilor întreprinză
tori particulari. Sfera comerțului s-a extins. In 
prezent, sînt scoase, treptat, la licitație, spațiile 
comerciale dc care dispun societățile comerciale 
cu capital majoritar de stat. Licitațiile sînt o 
verigă intermediară, se acordă spațiile comercia
le doar în locație de gestiune. Este vorba, do 
fapt, de o găselniță a perioadei de tranziție, ce 
permite perpetuarea unui aparat birocratic, care 
dc mult și.a dovedit inutilitatea. Adevărul este 
că fondul de marfă oferit cumpărătorilor prin 
unitățile cu capital majoritar de stat, continuă 
să fie mic, departe de a satisface cerințele cum
părătorilor, mai ales sub aspectul calitativ, al 
diversificării. I’entru a cumpăra anumite ar
ticole dc îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte 
produse industriale, cetățeanul este nevoit să se 
deplaseze la Petroșani sau Vulcan. La produse
le alimentare sc stă ceva maj bine, cu excepția 
lactatelor. Comerțul particular s-Q dezvoltat mai 
mult în domeniul băuturilor alcoolice, țigărilor, 
sucurilor și dulciurilor „din import". Puține 
sînt unitățile comerciale particulare care vînd 
produse industriale, tocmai în domeniul în care 
cererea populației este mai marc decît oferta. 
A început să sc vadă o concurență între micii 
producători. Pentru a_și rula mai rapid, în pro
fit, fondul de marfă, în condițiile proliferării 
barurilor și a tot felul de magazine mici, care 
vînd mai ales băuturi alcoolice, țigări, dulciuri 
și răcoritoare, micii patroni sc văd ncvoiți să 
mai reducă din prețurile piperate pe care le 
practică...

îngrijorător este faptul că, în dauna servici
ilor oferite de cooperația meșteșugărească, s.au 
dezvoltat barurile. In spațiile comerciale cons
truite în ultimul timp la parterele noilor blo
curi, cu destinația organizării unor servicii ale 
cooperației meșteșugărești, au fost amenajate 6

baruri. In schimb, cartiere întregi in care lo. 
cuiesc mii de cetățeni sînt văduvite de servicii 
elementare — frizerii, ateliere de reparații în
călțăminte sau obiecte de uz casnic, de depa
nare radio-TV ț.a.m.d „Nu se ține seama de in
teresul public, afirmă primarul orașului Lu- 
peni, dl. flng. Gheorghe Abalași. De fapt, legea 
e strîmbă, în ceea ce privește activitatea ac
tuală din comerț și din domeniul serviciilor. 
Singurul mobil aj dezvoltării activității m acești? 
domenii este cî.știgul".

Pentru a face totuși ceva, în urma nenumă. 
ratelor sesizări care vin din partea cetățenilor, 
primăria și-a propus să acționeze sistematic. 
Inspectorii din aparatul primăriei, împreună cu 
poliția orașului și cu consilierii d'n comisiile de 
specialitate ale primăriei vor trece la verificarea 
tuturdr autorizațiilor acordate micilor întreprin
zători, felului în care se respectă destinația spa
țiilor comerciale, adaosul comercial și celelalte 
prevederi legale. Vor fi verificate toate chioș
curile și barăcile improvizate. Iar acolo unde e 
cazul vor fi aplicate sancțiuni, conform preve
derilor legale. Pentru încurajarea micilor co- 
mercianți, precum și a țăranilor care oferă la 
vînzare produse agroaJimentare Se va reame- 
naja piața. Aici a fost extinsă și amenajată o 
parcare pentru mașinile celor ce vin să vîndă 
la piață. Este în curs de amenajare, tot în pia
ța agroalimentară, un țarc, în perimetrul căruia 
să se desfășoare activitățile de talcioc și do mic 

- comerț particular.
Pînă la acțiunea legilor economici dc piață, 

mai e cale lungă. Abia după marea privatizare 
poate fi vorba de acțiunea acestor legi. Pînă 
atunci, însă, încurajarea micilor întreprinzători, 
a micii privatizări, mai ales în perimetrul co
merțului și serviciilor este necesar să se facă 
în parale) cu apărarea intereselor cetățenilor.

Viorcl STRAUȚ

CIVICĂ

Viorel STR.U’Ț

Vara aceasta vom vedea I
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Pentr i fiecare perimetru minier in parte sc prevăd temeinice 
xt.iilii ,i elaborarea unor soluții optime, de fezabilitate, în cadrul 
.impb 1 ac țiuni Ic retehnologizarc și restructurare. Acolo unde 
«ondițiil. geologice miniere permit obținerea unor indicatori eco
nomii competitivi, cum c‘-tc cazul EM Lupeni și EM Livczcni, se 
punt problema
din tise. In acest 
clitr le la Banca 
V li la alte

f’n lucru 1 amine
Xaii Jiului dispune
ren mpoitant in balanța economică și energetica a țării.

realizării unor lucrări miniere de investiții pro- 
scop, se acționează pentru obținerea unor ere- 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvol- 

resurse ne creditare financiară din străinătate, 
cert. Mineritul din bazinul carbonifer 

de resurse reale și va continua să Joace

Dacă, în timpul rece, oamenii 
au înțeles că uzina Paroșenj nu 
poate da mai multă căldură și 
nici apă caldă, este limpede că 
în Valea Jiului avem oameni de 
înțeles. Numai că fiecare dinue 
noi am sperat că, odată cu veni, 
rea primăverii, deci cu încetarea 
furnizării agentului termic pen
tru încălzire, apartamentele noas
tre vor fi „blagoslovite" măcar 
cu apă caldă menajeră, la o tem. 
peratură adecvată.

S_a dus iarna, a-venit căldura, 
nu mai primim căldură în calo.

Z| d< zi, un ( dintre locatari, 
Idoviilii) 12, situ<it pe strada A. 
vrain lăncii din Petroșani, au 
obiceiul mit de a arunca, proba
bil la adăpostul întunericului, fie 
dimineața, devreme, fie scara, că- 
tr orele nopții, feț de fej dc re
ziduuri menajere, direct de 1 a 

balcoane, pe trotuarul din lața 
propriului bloc. Așa îneît cei ie 
ou unități >omen ia ■ |;1 p.u

imobilului sint obligați să mature 
gunoaiele celor ce nu vor să au
dă de bun simț. Fenomenul se 
)>etrcce mai ales în acea parte a 
clădirii unde se află magazinul 
firmei „Portasc". Situația ne_a fost 
sesizată chiar de patronul fir- - 
mei, sătul de a mai efectua nedo_ I 
ritcle munci de salubritate. Noi. * 
la rîndu-nc, după ce am consta
tat la fața locului realitatea celor 
semnalate, s ricin in ziar, poa
te citesc coi de la Primărie și a. 
plică amcivili’ legale \ inovaților 
(Al. H )

Păcăleală f 
Rea intenție ?

A venit și luna mal și sezonul 
estival nu este prea departe. Așa 

l c și pentru noi, cei care ne du
cem zilele aici, în văgăunile din

tre munți, cu reumatismul bine 
einsLalat în oase. Pp vremuri, 
pentru mulțl, dacă n-au reușit 
să-și procure bilete pentru pe- 

i xioada caniculară, acceptau bi
lete și plecau la mare chiar din 

i Intra mei. Decît deloc, mal bine 
la locep tul sezonului. La ir> 
mal se inaugura oficial sezonul 
în toete stațiunile litoralului. 
Anul acesta...

...Ne-a sărit în Ochi lin titlu 
din cotidianul de opinie sindi

cală J-A MEVEDERE, LITO- 
Da, era un refren fre

donat odată cu venirea toamnei 
dar nicidecum primăvara. Și to- 
tUșL-tltlu I parră sc |ilstifi< ă lila

cîteva fiiciui i din textul vn 
tlul amintit; • „Daca in 1 
pentru pregătirea sezonului 
cheltuiau 150 milioane Iei, 
actualele prețuri, pretenții și 
zură existentă, dată fiind st; 
actuală a majorității hoteluri 
folosite la maximum ani in 
ar trebui să sc iu est, . ă 
litoral api >ape un miiirud 
• Dar. disponibilitățile nu 
per.i nici Jumătate din ice; 
suma, iar băncile refuza ă 
coi de ir Iile soi iități lor coir 
cinic, preferim Iu le Io u pe < iar*

lotul flm patrimoniul 
lat spre administrare. • 
ma problemelor: cine x .1 
aceste „discordii'.'" E 
riștii care vor ajunge 
ficiczc de serviciile <b 
calitate" de pe litoral. 
nu oricum. Se estimează 
oara, că Ja Mamaia, un : 
12 zile va costa 13 mii 
persoană. Nici nti i mul! 
tru o familie cu 2 — 3 
Oart??l“.

Sa nu ne grăbim. I i 
O.IT Petroșani, sc vor pune 
vînzare bilete pentru litoral pes
te două săptămîni. Și, în urma 
negocierilor, cine știe, mai ales 
pentru primele doliu luni, bile 
lele vor costa, poate mai puțin 
11 D 1

Filială
in

rifere, dar nu primim nici 
caldă la robinete. Nu primim! A. 
cesta este adevărul, căci ceea ce 
curge nu poale fi numită apă 
caldă. E-adevărat, în unele zone, 
apa se încălzește. Mai avem ceva 
semnale de pe str. Aviatorilor, 
de pe Independenței, unde nu 
este apă caldă deloc. Dar ceea 
cc sc întîmplă la blocurile lega
te la I’T 13 B; întrece orice în
chipuire.

Practic unele dintre acorte
blocuri n-au avut apa fierbinte
niciodată. Chiar zilele trecute, apa 
furnizata în cele doua orc de
„program de apă caildâ" a fost o
inu nsă păcăleala, care, din pă
cate, durează exact din aprilie ți
nui trecut. Iar dacă în iarnă am 
înțeles că nu sc poate, acum ce 
să mai înțelegem .timabililor" 
de la sectorul specializat? Că nu 
puteți sau că nu vreți. Și. dacă 
nu credeți, faceți un sondaj la lo
catarii din blocul 63, care unt și 
oj oameni ai acestui oraș și au și 
ei dreptul Ja minimum ik con
fort Pentru care și plătesc. (GC.)
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„CULOARUL" F E R O EFotbal, di vi zi a B

Banii’ face totul
GLORIA REȘIȚA — JIUL PETROȘANI 2—2 (1—0). Amenin

țata de acest apăsător „—2", de încă un posibil eșec pe teren 
propriu, Gloria și-a luat aliat pe centralul V. Banu (Ploiești) cu 
care a reușit, în final, să-și stopeze căderea spre liga ei III-a (div. 
B), cu prețul unei compromiteri oficiale în fața observatorului 
federal Ioan Igna. Jiul a pregătit partida fără prejudecăți și s-a 
aflat la cirma jocului, construindu-și, din mers, o victorie, din al 
cărei guler s-a tăiat, în min. 92. Intilnirea a avut accente de fhare 
angajament, în care „balanța" ce a cîntărit dreptatea s-a numit 
(ne) cavalerul fluierului, lluierat ca și echipa gazdă, la acordarea 
injustă a deciziei de penalizare. Startul Jiului a fost furtunos, cu 
3 ocazii mari de a deschide scorul, în primele 20 de minute, ra
tate la indigo, de Militaru, Popoviciu și Radu, împinși mereu de 
forma bună a lui Stoica și Răducu, precum și revenirea în teren 
a lui Cristescu. Apărarea, care i-a avut pe Dodu și Cămărășanu 
mereu in atac, s-a grupat in jurul trio-ului Ghițan, Cioabă, Călu
gărița care au ținut piept unor atacuri în forță nesupravegheate, 
dar tolerate in jocul „supraviețuirii". Primul gol s-a înscris in min. 
30, după o lovitură liberă executată prin surpindere de gazde și 
Rus. la cițiva metri de poartă, trimite pe lingă Ghițan uluit și 
el de repeziciunea fazei Jiul răspunde cu o bară, dar șansa nu-i 
suride și reia jocul (după pauză) cu ambiția celui ce nu mai arc 
nimic să piardă. Se domină prin acțiuni de învăluire și plimbare 
a adversarului, prin un-doi-uri repetate și șuturi de la distanță, 
gazdele joacă doar pentru menținerea rezultatului și inevitabilul 
se produce. Gloria cade fizic, oaspeții punctează în min. 80 prin 
Popoviciu, gol după o centrare a lui Radu și preiau conducerea, 
in min. 88. prin Răducu, după o cursă a lui Popoviciu. Ambele 
goluri au fost înscrise din voie, șuturi năprasnice ce nu au putut 
fi anulate, după ce au intrat în poartă; Dar cînd se aștepta flu
ierul final. Jiul bucurindu-se prea repede de victorie. în min. 92 
(prelungiri?), la o fază de atac ce nu reclama nimic, s-a acordat 
11 m, pe care Croitorii in huiduielile tribunei l-a transformat 
3—2. fluier final. Gloria trece la minus 3. Da, dar etapa viitoare 
poate face —1. Astr(u)a Aradului, se zice că o va ocroti.

JIUL: Ghițan — Cămărășanu (min. 86 Stăncie), Călugăriți, 
Dodii, Cioabă, Cristescu (min. 70 Stancu), Militaru, Stoica, Popo- 
vic.u, Radu, Răducu.

Miine, 6 mai, speranțele echi
pei naționale se întîlnesc „ofi
cial" sub bagheta procurorului 
Dinu, selecționerul unic, care 
are, ca și cîțiva jucători din te. 
ren, nostalgia unor (ne)împlinirl 
— Mexic '70, Italia ’90, douăzeci 
de ani de acuzare, după un pro
ces in care eram vinovați de a 
prezenta Europei toată spuma ta
lentelor și *de a uita să le fi
xam prețul.

DIVIZIA B
REZILIATE TEHNICE: Gloria Reșița — Jiul Petroșani 2—2; 

Jiul IEELIF Craiova — Gaz Metan Mediaș 1—0; FC Bihor — 
Astra Arad £—0; UM Timișoara — Metalul Bocșa 2—0; Metalur
gistul Slatina — Chimia Rm. Vîlcca 0—0; UTA — CSM Reșița 
5—0; Șoimii IPA Sibiu — CFR Timișoara 2—1; Aris Arad — FC 
Drobeta 4—0; Metalurgistul Cugir — Unirea Alba Iulia 2—1.

CLASAMENTUL

Premiera la Petroșani 

„Internaționalele” de lupte 
ale României — tineret

■ 8—9—10 mai, sala Sportu
rilor din municipiu. Invitate — 
15 țări. Și-au anunțat pînă acum 
participarea: Italia, Grecia, Tur
cia, Ucraina, Moldova, Bulgaria, 
Letonia, Belarus și bineînțeles 
România. Obiectiv: prima selec
ție pentru campionatul european 
de tineret — august 1992 — Bu. 
dapesta. ■ Jiuj Pctrila, a doua 
gazdă a turneului. Constantin 
Marmaliuc, antrenorul echipei, 
dă tre; sportivi lotului național: 
Cristi Udroiu 57 kg, Dan Matcș 
Q2 kg. Daniel Roșea 130 kg, toți 
la lupte libere. ■ Antrenorii lo
turilor: Lupte libere — Todor 
Gabor și Alexandru Geantă; Lup
te greco-romane — Emilian Bă_ 
lănescu și Vasilc Andrei (fost 
campion mondial și olimpic). Ion 
Băcescu din partea comisiei de 
competiții. Lotul nostru de tine
ret este prjzcnt la Petroșani din 
27 aprilie. Iată cițiva dintre spor
tivii români pe categorii dc vîrs_ 
1ă în care se plin mari speranțe. 
■ Lupte libere — MaJota A.

Echipa Insulelor Feroe, spaima 
Austriei, nu are sentimente fața 
de durerile noastre Europene și 

VVORLD CUP ’91

se va lansa într.un duel, pe ca_ 
rc-l socoate normal, încercînd 
nu numai limitarea scorului, ci 
și o posibilă lovitură de grație. 
Formația Românie; a adunat tot 

drian (CSM Cluj) 48 kp ■ Cimpo. 
ieru Aurel (Craiova) 52 kg; Pam. 
puca Gigi (Constanța) 48 kg; Ma
rin Aurel (Steaua) 57 kg ; Mujcv 
Ștefan (Steaua) 62 kg; Cimpoie. 
ru Marin (Steaua) 68 kg; Ciucă 
Laurențiu (Steaua) 74 kg; Popii 
Victor (Steaua) 82 kg; Manga 
Gyula, Smărandescu Cătălin 
(Steaua) 90 kg. Marin Danie] 
(Brașov) 100 kg; Sav Murei (Bra
șov) 130 kg. Lupte greco.ro
mane: Viman Gheorghc, M ino. 
lescu Marian, (Pitești) 48 kg, 
Bica Ghcorgh# (Dinamo) campion 
mondial la padețj 62 kg, Daniis. 
chin Ion (Bacău) G8 kg; Toader 
Ionel (Medgidia) 74 kg; Păcu- 
raru Ghcorphe (Pitești) 82 kg; 
Sudurea Petru (Botoșani) 90 kg; 
Pop Aurelian (Satu Mare) 100 kg: 
Ticala Ion (Pitești) 130 kg.

■ Intrare liberă. Sponsori (deo
camdată): firma PORTASE, ltelu 
Căpățină, Mihai Mătușoiu, \BC 
și PIIEONIX (Petriki), Liga mi
nerilor. Succes sportivilor ro
mâni!

ce a trimis în străinătate și a 
completat golurile cu dinamo- 
viștii lui Israel, cel care va pre
lua Olanda in detrimentul „spa
niolului" Cruyff. Startul acestei 
grupe s-a dat, după cum știți, 
prin meciul Bc’gia — Cipru 
(1—0), o mare surpriză și toți 
ochii sînt prezenți acum în tri
bunele jocului. Miercuri 6 mai, 
fotbalul românesc pleacă din nou 
la drum. America! AMERICA!

Petre Popa, 
liderul arbitrilor 

din județ
Fostul fotbalist al Jiului (tine

ret), jucător la Metalurgistul Cu. 
gir și Știința Petroșani, a avu» 
un urcuș „stil" Ion Igna, * ajun
gând, în 'roi ani de arbitraj, sa 
cîștigc aprecierea colegiului ju
dețean și să urce în topul clasi- 
ficaților pe locul I. Abandonînd 
fotbalul în 1985 și trecind în te
ren l-a „judecală", din 1988, a 
condus, ca stagiar, meciuri tari, 
derby.urj și finale, lăsînd im
presia unei practici dc durată, 
luind de la profesorii săi, pe 
care-i adora. Ion Danciu, I’oriim- 
boiu și C. Ghcor^he, stilul, di
namica și exigența. Francezul 
Vautreau îl îndeamnă la echili
bru, iar colegii Trifoi, Ciolc.n și 
Morar sint printre ce; cu care a 
colaborat cel mai bine. Litera
tură, muzică și sport și, în ul
timul inomcnl, și un carnet de 
conducere sau încă un exam< n 
trecut. Dar Petre Popa pare a 
fi viitorul în arbitrajul din \ î. 
lea Jiului și, cinrr -tic. poate și 
din țara.

1 U.T. Arad
2. Unirea Alba Iulia
3. CSM Reșița
4. JIUL PETROȘANI
5. CFR Timișoara
6. FC Bihor*)
7. Chimia Rm. Vilcea
8. Jiul IEELIF Craiova
9. Metalul Bocșa

10. Metalurgistul Cugir
11. Gloria Reșița
12. Șoimii IPA Sibiu 
>3. Gaz Metan Mediaș 
14. Metalurgistul Slatina
13. FC Drobeta
16. Aris Arad
17. UM Timișoara
13 Astra Arad

•) Echipă penalizata < u un punct.

ETAPA VIITOARE, simbătă, 9 mai; Metalul Bocșa — Jiul 
IEELIF Craiova; Gaz Metan — FC Bihor; Astra Arad — Gloria 
Reșița; Metalurgistul Slatina — UM Timișoara; CSM Reșița — 
Aris Arad; Jiul Petroșani — U.T. Arări; Chimia Rm. Vilcea — 
Jnirca Alba Iulia; CFR Timișoara — Metalurgistul Cugir; FC 

Drobeta — Șoimii IPA Sibiu.

Comunicate
De Jd Olicml jiidcțejn .portiv 

Hun' do.Jra-D< .a, Asociația jude
țeană do fotlwl, am intrat in po-

■-i ui motoarelor < omunicale :

■ FRF — Comisia centrală u 
arbitrilor, prin d<’cizid nr. 63/1 
aprilie 1992, a acordat catego
ria 1 de clasificare aibilrilor 
de fotbal care au susținut cxa. 
meniii la data de 29 februario 
1992 (Arări). Djn colegiul muni
cipal Petroșani și I-upcnl în or. 
dinoa notelor ne face plăcerea să 
vi_i prezentăm pe: Petre Popa, 

9,20; Irimuș Marcel R,70| Dan- 
dreia Gheorghițâ 8,40; Rofn Ton

27 17 5 5 41—16 39
27 18 1 8 54—25 37
27 15 4 8 35—22 34
27 13 4 10 53—29 30
27 13 4 10 31—34 30
27 12 6 9 52—30 29
27 10 7 10 33—29 27
27 10 7 10 31—31 27
27 11 4 12 37—38 26
27 12 2 13 29—37 26
27 10 5 12 37—38 25
27 9 7 11 34—37 25
27 9 7 11 38—47 25
27 8 8 11 34—35 24
27 8 7 12 34—44 23'
27 9 5 13 28—45 23
27 8 6 13 30—56 22
27 5 3 19 26—64 13

a'e F. 11. F.
7,10, Di.iconcscu Ion 7. (D.mdreia 
și Irimuș fac parte din coHgiul 
I upeni, președinte domnul Su_ 
.iu, iar ceilalți tnjj din colegiul 
Petroșani — președinte' domnul 
Mari ș).

■ FRF — respectiv Comisia 
centrală a arbitrilor a liotărît ca, 
incepînd cu data de 1 mai 1992, 
toți arbitrii din loturile divizio. 
nare, precum și cei din loturile 
Județene, municipale și orășenești 
să poarte obligatoriu noul ecu
son la jocurile la care sînl de. 
legal).

RUGBY AlIVANUȘ „INTHUL”... MAI
ȘTIINȚA PETROȘANI — U_ 

NI\ ERSITATEA TIMIȘOARA 
12—3 (12—3). Așteptată cu mare 
interes, și de public și de juca, 
tori, partida s-a vrut o revanșă 
a celor întîmplate la Timișoara, 
care a contat în primul rînd în. 
lr_o evoluție superioară a jocu. 
lui. Oaspeții au pus accent pe 
forță, fiind, la acest capitol, „prc. 
ferați" unui juriu do box, dar 
nu au contai în atac, Mccît prin 

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE; Rapid — FC Bacău I 1. FC Brașov 
Dinamo 0—0; FC Argeș — Corvinul 1—0; ASA — Oțelul 2—2; 

Dacia Unirea — Electroputere 2—1; Universitatea Craiova —
Spfirtul Studențesc 1—0; StLcaua — Petrolul 1 —0; i1 > loi 'ia Bist riț.i
— FC Farul 0—2. Partida „Poli“ 'Timișoara — I'C lut ei nu S-. 1

dis.putut.
CI • ASA A IEN TI I.

1 Dinamo 26 18 8 0 >9—13 11
2 Steaua 26 15 7 1 43—19 37
3. Universități a Ci aiov a 26 1 1 8 7 29—18 30
4. Petrolul Ploiești 26 13 4 9 32—39 30
5. Electroputere Craiova 26 10 7 9 29—22 27
6. Politehnica Timișoai a 25 11 5 9 29—27 27
7. Rapid București 26 11 5 10 21—26 27
8. l'arul Constanța 25 12 2 li 29—24 26
9. Oțelul Galați ’6 1 1 1 11 28—34 26

10. Gloria Bistrița 25 10 5 10 35—30 25
11. FC Brașov 26 9 7 10 39—39 25
12. FC Inter Sibiu 23 9 6 8 28—29 24
13. Dacia Unirea Brăila 26 9 5 12 27—31 23
14. FC Bacău 26 9 5 12 28—43 23
15. Spoitul Studențesc T26 7 7 12 23—32 21
16. FC Argeș Pitești 26 6 6 14 28—38 18
17. ASA Electroni ureș 26 6 4 16 24—42 46
18. Corvinul Hunedoara 26 4 5 17 25-52 13

două acțiuni din caro au icaii- 
zat 50 la sută din procentaj. Ei, 
de altfel, ati și- deschis scorul în 
min. 1, prin Răccanu (interna
țional), lovitură de pedeapsă, ca 
apoi să fie supuși unui presing, 
din care au scăpat cu greu, co
dind eu prețui înscrierii, a 12 
puncte, de către adversar. Șliin- 

l.i, fălii Râțiu. Drăghici și Trancâ 
acei lcntați, dar eu un Ivanuș in 
zi mare, s_a abonat la victorie 

prinlr-un angajament aproa|je 
total, din care citeva accidentali 
au avut ceva din încleștarea dc 
la Timișoara. A remontat ime
diat rezultatul (eseu și transfor
mare) Ivăntiș, 6—3, ca, în min. 
27, același jucător să trimită ba
lonul printre buturi din lovitu
ra de pedeapsă, rid ivind scorul 
la 9—3. Timișorenii rămași în 14 
jucători, după o altercație „spon
tană" 'nu rezistă și deținătorii Cu
pei României mai punctează, încă 
o dală, prin același Iv inuș (lovi
tură de pi ior c.izut.i) fixind ie- 
zultatu] la p ilizâ și cel final. 
12—3. TaionȘjul a fost net sii. 
perior gazdelor, din cele 14 gi;î- 
mi'Zi spontane. Și 17 ordonate, 
m cîștigat 2/3, ca și din pic i- 
rile la min i. t n arbitraj s.itis. 
făcător, cu anularei unui eseu 
și campion itul sc întrerupe dm 
nou. Urmează meciurile FU!A, ii 
rusii ](| But iirc-ai si u fr im ezii 
in deplasau’.

ȘTIINI'X: Soare, UuUatlie,
Locziko, Drumea, Bolea (B.igaia- 
nu), Mureș.m, l’alamariu, Snio- 
gan, Iile, Ivăntiș, Medi agonia. 
Lai ie. Crim a, l’ancu, Florea.

Pagină îeuli/.ată dc
Doici NEAMȚU
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, ANIVERSARI

CU ocazia împlinirii a 18 primăveri, părinții Nicu și Ariada, 
S frații Alin, Petre și Rodica.jcumnatul Gluța, urează lui Durlă 
K C ibriel, multa s înătate și fericire in viață și un tradițional „La 
* muiți anii". (1906).

UN buchet dc flori pentru părintele Munteanu Mihai, la 
i aniversarea zilei de naștere și urarea de „La mulți ani“ cu sănă

tate. din partea lui Florea Lazăr și Mihoc Veronica. (1883).

VINZARI

VlND Dacia 1300, urgent, stare excepțională, str. Gh. Bari- 
țiu, nr. 24. (1902).

VlND garsonieră mobilată, confort I sporit, Petrila str. Al. 
Sahia, bloc 15D, ap. 6, et. 1, după ora 18. (1913).

VlND programe utilitare, jocuri pentru calculatoare compa
tibile Sinclair, telefon 42078. (1911).

DfVERSB

î

f

ț 
ț

i

VÎND Dacia 1310, an fabricație 1985. str. Bujorului, bloc Al, 
«>?. 2, ct. 2, ap. 15, Iscroni, intre orele 10—20. (1884).

VlND apartament 3 camere, proprietate personală, in zonă 
cvr'.rală. Telefon 44695, Petroșani, după ora 16. (1887).

VÎND urgent televizor color excepțional, diagonala 68 cm. 
preț 75 mii lei. Telefon 43375. (1896).

DE vinzare ARO 243-Diesel, motor de Brașov. Telefon 991/ 
22021, Oradea, după ora 21. (1901).

«PUBLICITATE
Societatea comercială 

„MACOn" SA DEVA
O F E II A :

— pl.iușee prefabricate cu grosimea dc 11, 22, 26 cm;
— e'ementc dc acoperiș pentru hale tip EP, ETTC, 

ECP;
— blocuri zidărie cu agregate ușoare;
— stfjpi și plăci gard;
— spațieri pentru vi|a-de-vie;
— profile cornier cu aripi egale și neegaie, profite 

„U“, din tablă arnbutisată.
Se asiguiă, ta solicitarea Iwneficiarilor, transportul la 

domiciliu si lucrări pentru montajul elementelor de plan- 
șeu și acoperiș.

Inforr.lații suplimentare se pot obține la telefoanele 
9.56 13930. 13931, 1233.1, int. 128. 137.

SPITALUL orășenesc Vulcan angajează, prin concurs:
— 1 instalator sanitar;
— 1 șofer autosanitară.
Cei interesați pot obține relații de la Biroul Plan al spitalului 

orășenesc Vulcan. (1881).

SC „PANERA* ȘRL efectuează, cu microbuz Mercedes 8 
locuri, transport persoane, la tarif de 3 lei/km/persoană și trans
port marfă — capacitate 1,1 tone, la 30 lei/km. Informații la se
diu] societății, Petroșani, Aleea Trandafirilor, (lingă piața agro- 
alimcntară), bloc 2, sc. 6, parter. (1841).

DECESE

NORA și nepoții anunță cu durere decesul, după o grea sufe
rință, a scumpei lor

ROMAN ELLA
Inmormintarea, azi (14,30), de la Biserica Evanghelică. (1916)

FAMILIA indoliată iși exprimă întreaga gratitudine față de 
colegii de la Universitatea Petroșani, prietenii, vecinii și toți cei 
care prin prezență, telegrame, telefoane și flori au fost alături de 
ea, in marea durere, pricinuită de Stingerea din viață a celei care 
a fost

profesor TAMARA RĂDULESCU. (1910)

FAMILIA îndoliată mulțumește tuturor celor care i.au fost 
alături in marea durere pricinuită de trecerea în neființă a celei 
care a fost o bună mamă, bunică și străbunică

SIRBU ILONA ELVIRA
Dumnezeu s-0 ierte! Odihnească.se în pace! (1912)

NUȚA soție, fiica Gineta și fiul Cătălin mulțumesc, din suflet, 
conducerii minei Petrila, sectorul XI investiții și tuturor colegi, 
lor care au fost alături de ei, in momentele grele prilejuite de 
moartea fulgerătoare a iubitului lor soț și tată

IUGA GIIEORG1IE (GII1ȚA) 38 ani (1907)

COLECTIVUL anului I al școlii profesionale (lăcătuși) Pe. 
troșani, sint alături dc colegul lor Nemeș Claudiu, la pierderea 
dureroasă a tatălui său

NEMEȘ CAROL
Sincere condoleanțe! (1904)Societatea comercială „MACON14 SA Deva

EXECUTĂ:
lucrări in vederea realizării dc construcții, din orice do
meniu dc activitate, asigurind baza tehnico-inatcrială ne
cesară lucrărilor respective.

Relații și oferte la sediul firmei din Deva, str. Sîiitu- 
halm nr 1 sau la telefoanele: 956/13930, 13931, 12333, in
terioare 100, 131.

SINCERE mulțumiri conducerii EM PETRILA, reprezentată 
prin dl. ing. șef Stely, dl. Biter Vasile șef serviciu administrativ 
și comitetul sindicatului, colectivului de la Fabrica de Trioctaje și 
Confecții, precum și celor de la CTC — laboratoare UMIROM, 
pentru sprijinul dat in greaua încercare Prin pierderea celui care 
a fost

N6MEȘ CAROL
Familia îndoliată. (1899)

COMEMORĂRI

SOȚUL, copiii, nepoatele, ginerele șir nora anunță cu durere In 
suflet.că se implirvcsc 5 ani de la moartea celei care a fost 

VASKA VILMA
Cu flori îți vom presăra mormintul și cu lacrimi le vom uda. 

(1880)

Societatea SRL „ROYAL“ Arad 
cu prestări servicii în Petroșani, 

organizează :
excursii externe in fiecare luni

POLONIA, cu o noapte cazare la Cracovia — preț
10 500 lei și 20 DM;

— I l IIC IA, cu o cazare la Istanbul si mic dejun — 
preț 10 000 lei și 30 |>yj:

Informații: Petroșani, str. Vasilc Roaită, bloc 5A, ap.
16, telefon 42316 și 1.(610. (1869)

SE împlinesc 6 luni de la decesul scumpei noastre marnă, so
ție și bunică

FRUMOSU MARIA
Nu o vom uita niciodată. Soțul Mihai, furniliile Tonescu, Ca. 

zainir și Merk și nepoții. (1882)

AU trecut 6 luni, trecînd ca vara norii, 
TEODOR ȚILIVEA nu vei fi dat uitării. 
Lespedea grea te apasă fără știință 
Că sufletul tău bun, e liber de otice suferință. Margareta Ți 

livea. (1908)

1'3ICA Marinela, nepoata Raluca și ginerele Dorin amintesc că 
se împlinește un an dc la dcsptuțiiea dureroasă, plină dc regrete 
dc draga lor

DUMINICA MARIA
Vei răinine veșnic In inimile noastre. (1908)
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Programul TV.
7,00 Tele-matinal. Actualități. 

Emisiuni culturale. Film. 
Program al Televiziunii din 
Chișinău.

10.30 Paul Emil Victor — un vi
sător al secolului] Barce
lona — oraș al orașelor.

12,10 Ora de muzică.
13.30 Medalion Jacques Brel.
17,05 Repere transilvane.
17,35 Vedete in recital: Jani Ka- 

ranikas.
18,00 Salut prietenii
19.30 Desene animate. .„Casa 

zburătoare*.
20,45 Telecinemateca. «Tentația*. 

(SUA 1950). cu Mlckey Ro- 
ney, Jeanne Cagney, Peter 
torre.

22,15 In fața națiunii: Partidele 
politice.

22.40 Cultura tn lume.
23.40 Meridianele dansului.

HOROSCOP
TAUR

(21 aprilie — 20 auri)
Sinteți prins(ă), fără voie, in 

vîrtejul unei acțiuni de protest, 
din care ieșiți amețit(ă).

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Semne de îngrijorare privind 
starea sănătății, ca efect al unor 
recente excese...

RAO
(2? iunie — 22 iulie]

„Expansivîtatea* dv. forțată 
se constituie intr-un liant al 

anturajului in care vă aflați din 
î r* tîgsț*! nrr»

LEU
(23 iulie — 22 august)

Astăzi vă luați în propriile 
rniini destinul.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Gîndul la o apropiată răstur
nare de situație vă diminuează 
capacitatea de efort.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Refugiul In visare e reconfor
tant.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

O personalitate în devenire vă , 
privește ca pe un idol.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Autoanaliză lucida și consta
tare dureroasă vizavi de valoa
rea dv. ca individ.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Aveți o minte limpede care vă 
ajută să vedeți în ape tulburi.

VĂRS zi TOR
(28 ianuarie — 18 februarie)

Terenul pe care-1 tatonați e 
nedc’țelcnit...

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Poziția „coloanei* contează 
foarte mult astăzi.

BERBFC
(21 martie — 20 aprilie)

Cu cît vă remarcați mai șni- 
țin, Cu aît cresc șansele de reu
șită.
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