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CONSENS
Fronțpi Șalvarii Naționale din județul Hunedoara saluta 

| finitiati.y;* Convenției Democratice, referitoare la publicarea dosa
relor de jțccuritate ale candidaților în viitoarele alegeri parlamcn- 

Mai' mult, pe lingă dosarele de securitate. Frontul Șalvarii 
ionale consideră necesară publicarea dosarelor de partid, de 

cadre, precum și orice alte date referitoare la trecutul candidat’i- 
i lui, moralitatea acestuia, poziția sa socială în vechiul regim.

întrucit socotim că sănătatea morală a candidaților este la fel 
i de importantă ca sănătatea lor mintală, cerem să se publice și 
t fișele medicale ale acestora, evident, actualizate.
I Considerăm că imoralitatea, securitatea și senilitatea dăunează
6 în egală măsură democratizării României post-revoluționare.
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Primăria a încercat să
acestei situații penibile!

Sala de spectacole a Palatului 
minerilor din Lupeni s-a dovedit 
neîncăpătoare pentru numărul im
presionant de curioși care 
venit la spectacolul-concurs 
sîmbătă seara, 
După primele trei probe, 
concurente au obținut 
punctaj, fapt ce a făcut necesară 
o probă de dans, pentru departa
jare. Juriul a desemnat-o, ca 
regină a frumuseții, pe Nadia 
Mirela Dumitrașc, elevă în clasa 
a XII-a la Liceul economic 
troșani. Are 1,75 m, 55 kg,

au 
de 

„Miss Narcisă", 
trei 

același

Pe-
Și

este în zodia Vărsătorului.
Pe locurile următoare s-au cla

sat, după o probă suplimentară, 
Dalia Albieru, elevă în clasa a 
Xl-a la același liceu și, respectiv, 
Dana Cristina Șandru, clasa a 
X-a, Liceul teoretic Lupcni.

Satisfacția unui succes de casă 
fără precedent a fost umbrită 
doar de atitudinea unui grup le 
la balcon, care, crczîndu-sc pro
babil Ia meci, s-a manifestat ca 
atare. Vom reveni cu amănunte. 
(Șt. C.)
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S-a redeschis motelul „Gambrinus**
Ieri, și-a redeschis „porțile" motelul „Gambrinus", după doua 

săptămini de lucrări intense care au schimbat, nu numai la faț... 
acest apreciat loc de popas. Domnul Alexandru Căpățînă, patronul 
firmei Impex Paradis SRL din Petroșani, a pus la bătaie o mai 
sumă de bani, pentru ca totul să arate ca nou. Și arată I In’’ - 
„inovații", amintim barul de noapte cu program non-stop, formai < 
studențească A 13, meniuri diversificate, bere „Pils" (de Timiso i 
ra), la orice oră din zi și din noapte și, mai ales, prețurile foarte 
avantajoase — G00 lei camera (300 un pat) cu apă caldă și reci’, 
iar la produsele de bar prețurile sfidează orice concurență.

în cinstea eroilor neamului
Din inițiativa și sub patronajul 

Asociației Veteranilor de Război 
din orașul Vulcan, în data de f 
iunie a.c., cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Eroilor, în parcul de la 
Școala gen. nr. 1 Vulcan, va a- 
vea loc dezvelirea unei troițe co
memorative ridicată în cinstea 
eroilor neamului, căzuți la dato
rie pe fronturile celei de-a doua

conflagrații mondiale, troița va 
fi amplasată în imediata vecină
tate a monumentului ridicat in 
urmă cu peste 70 de ani in a- 
mintirca eroilor primului război 
mondial. Știrea ne-a parvenit 
prin intermediul domnului Pe
tre Pardos, președinte executiv 
al amintitei asociații. (T. Vințan)

Gest r & r
Dacă aveți treburi prin piața agroalimentară din Petroșani și 

dacă doriți să cumpărați brinzeturi, să n-o ocoliți pe Maria Cu- 
teanu. din Novaci, gospodină harnică și vânzătoare cinstita. Un 
om de bine ne-a semnalat că, a doua zi după ce a făcut tirguieli 
la dumneaei, Maria Cutcanu i-a restituit suma de 500 lei. oprită 
dintr-o omeneasca greșeală. Mai rar asemenea gesturi în piața 
noastră, învățată cu alte obiceiuri. (l.M.)

tărîrc, caic ieri, 25 mai, nu era 
inc-a trimisă la Prefectură, stabi
lea, ca ti rmen de ev.u uare re
pet im, a chioșcurilor construite 
abuziv, data de 30 mai a.c. Deci, 
pr'mâria Petroșani, din dispoziția 
domnului primar, a trecut 1 j e 
va< narea terenurilor, fără a 
respecta termenele stabilite 
condliul local și, bineînțeles, fu
ra respectarea legilor în vigoare, 
respectiv I ego;1 nr. 50/1991.

Cum trei oameni in greva foa 
ni- i reprezintă un fapt fără jjre 
cc lent pentru județul nostru, 
prefectura a trimis o comisie la 
fața locului, al cărei raport di 
(onstatage s-a luminat domnului 
primar Gheorghe Stoic ut.i, prin 
adresa nr. 3911 clin 22 mai 199'!, 
cu solicitarea și recomandarea 
către consiliul local de a se sista 
aducerea la îndeplinire a deciziei 
do evacuare. înainte de a pleca 
In Franța, la Grenoblc (a plecat 
duminică, 21 mai), dl. primar 
Gheorghe Stoicuța, pi intr -o 
postii! pe marginea adresei 
mințile i.i expiimă piu crea

acțiunea do mutare a chioșcul i 
o 

trei 
a 

nici o sugestie privind 
Oare este

lor trebuie continuata. Nici 
referire la situația celor 
greviști ai foamei, inlrațj in 
șaptea zi, 
dezamorsarea situației, 
um m, domnule jSi imar ?

Gheorghe ( IIIKX
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NU UITAȚI!
In ziarul de iniinc, publicăm ARONDAREA străzilor 

pu centrele de distribuire a carnetelor di certificate de 
proprietate.

Ce-a ni încât lupul
Cîne n ar fi tentai de un preț de 12 mii 

pentru o butelie de aragaz ? C'ontind pe aceasti, 
unele sindicate (EM Petrii.i EM ’l'ebea, I M Lu
pani) au inițiat acțiuni d> colectare a sumeloi 
necesare — și amatori an fort destui 1 — luin I 
fie bune o scrie de oferii, din țin.i, care s-ai 
dovedit a fi lipsite d<< orice fundamentare k - 
gală. Liga sindicatelor miniere „Valea Jiulu:'* 
consideră că „ncțiiini de genul c» lor amintite 
fnc parte dinlr-un program de destabilizare a 
ordinii publice in Valea Jiului și in țară, iniția', 
și Rus în aplicare de persoane sau grupuri de 
persoane interesate să folosească minerii ca pe

u
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e bun mîncat ?
ri masă de manevră" și avei tize.i/ă. in ; 
sens, toate organizațiile ' indiciile aliliale sa 
nifeste maximum de pi mii nța.

in prezent, sindicatul EM Petrila, care 
serioase probleme cu recuperarea banilor, 
„cedat" cazul organelor dc poliție, pentru 
clanșarca procedurilor de urmărire penală
potiiva celor „considerați vinovați". (Am citat 
dinii un comunic it al Ligii Sindicalelor miniere 
falca Jiului, remis spre difuzare in dala de 25 
mai a.c.).

are 
a 

de- 
lin

Ștefan CIMI’Ol
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| MINA DILJA
întregul efort orientat spre

REN ABIL I Z A R E
tn ultimii doi ani, la mina Dilja au fost de

pășite zonele cu lucrări vechi, rămase „de ia 
bătrini", cum mai spun uneori minerii. A fo t 
depășită, de asemenea, situația dificilă creată 
de focurile endogene din anii trecuți, care au 
paralizat aproape în întregime activitatea de 
extracție. Se știe că principala cauză a focurilor 
a constituit-o goana aberantă după cărbune spe
cifica mai ales anilor ’80.

Pentru acest an, conducerea minei a stabi'it 
program de extracție realist care mai cu

prinde și principalele orientări privind asigura
rea pregătirilor si executarea lucrărilor de in
vestiții cu un grad sporit de urgentă. Amănunt" 
despre evoluția activității de producție și econo- 
mico-financiarc, ca și despre greutățile cu care 
se confruntă mina, am obtinut recent de la imt. 
CAROL SCURETER, director, si NICOLAE AN
DREI, contabilul șef al unității. Pe teme ale 
relațiilor dintre sindicat și administrație am 
stat de vorbă cu TRAIAN SAVU, liderul sindi
cal pe mină.

O soluție: calitatea muncii
Ing. CAROL SCHRETER — di

rectorul minei ;

— Activitatea min.i DiJJa a 
Înregistrat in acest an nivele 
bune dar nu excludem posibili
tatea unor realizați peste aceste 
nu. Ic. Cautom noi soluții de or
ganizare și mobilizate a [oițelor 
pentru ca programul propriu pe 
care l-am stabilit sa fie realizat 
in condiții de eficiența, de creș
tere economica. Este imbucură- 
tor ca in ultimele doua luni am 
realizat producția netă.

— Ce înseamnă din punct de 
vedere calitativ acea-tă realizare?

— Înseamnă că întregul colec
tiv a ințeles să depună eforturi 
nu numai pentru cantitatea de 
masă minieră extrasă ci pentru 
cJlitatea acesteia, respectiv pen
tru cărbune. Se poate face și o 
a1 or iere directă intre calitatea 
muncii și eficiența economică, 
pentru că nu se poate ajunge la 
rezultate bune decit dacă obți
nem un produs corespunzător din 
punct de vedere caHtativ.

Mina Dilja nu are un nivel 
spectaculos la extracția cărbune
lui Avem un nivel zilnic progra
mat de 1100 tone carp se reali
zează destul de greu ținînd cont 
de condițiile obiective și subiec
tive

— Concret, la ce vă referiți ’

— De exemplu, dintre cele o- 
bie, tive am in vedere presiunile 
excesive din majoritatea lncră- 
ri’or miniere. Dintre rele subiec
tive. absenteismul care odată eu 
In ; Izjrea timpului a crescut. 
Căutăm ca printr-o bună intelo- 
gnr(> ei riI aîci'iniil 1 nd'catului 
s- .r:ruirăm o nrezr.-nhi <'t mai 
bună la lucru Est* atît în inte
resul minei cit si ;i] salariaților.

— r^are este actuala structură 
a liniei de front ?

— Tn afara abetalelor cameră 
rw metode clasice de exploatare, 
nm pus în funcțiune, recent, trei 
abnta ie frontale, la sectorul TTT, 
b’nc TV. care dau rezultate f<>ar- 
te bune. Avem in preocupări să 

deschidem un abataj frontal și 
la sectorul 1, intr-o zonă unde 
am avut un foc de mină vechi, 
Pe care l-am lichidat. Speram 
că lucrările de asanare vor da 
rezultate. Vom Introduce fron
talul ca să îmbunătățim produc
tivitatea pe mină. După cum am 
amintit, au crescut absențele și 
implicit a scăzut plasarea astfel 
că va trebui să căutăm resurse 
în cadrul posturilor de regie, mă 
refer la cele care nu se justifică 
din punct de vedere economic 
sau al organizării fluxului. Mina 
Dilja are o întindere foarte mare 
și realizăm o cheltuială propor
țional de marc pentru întreține
rea lucrărilor și căilor de acces, 
de aerai. Este dificilă și aprovi
zionarea locurilor do muncă da
torită distanțelor mari dîn sub
teran. Noi vrem ca abatajele să 
fie asigurate cu o plasare optimă 
si vom căuta mereu resurse de 
plasare în alte activități.

— Inclusiv la lucrările de pre
gătire ?

— Nu acestea îndeplinesc un 
program propriu. Pot spune că în 
prezent avem o rezervă pregătită 
pentru circa 2—3 ani, iar forma
țiile de pregătire asigură în per
manență ca linia d<> front activă 
sâ nu scadă. Acordăm atenție 
si Iiiciărilo; de investiții, Cil pre
cizarea că stabi'im la fiecare 
preliminar, gr.a.lnl lor de urgen
ță 'au de neccita’c imediată. In 
politica de investiții ne orientăm 
pentru menținerea capacităților 
de producție, no concentrăm pe 
lucrări orizontali', la orizonturile 
250—300 dar am acționat și In 
privința lucrărilor începute an
terior Amintesc in acest sens, 
terminarea casei mașinii de ex
tracție de la puțul orb nr. 6, des
tinat să devină in viitor un puț 
central. Lucrarea a fost începută 
și pentru a evita o risipă ne pre
ocupăm de terminarea ei prin 
mantarea instalațiilor de extrac
ție.

— Cum se resimt influentele 
externe asupra activității minei0

— In general mina este asigu
rată cu tot ce ne trebuie dar fa

cem acc-t lucru destul de greu 
pentru cu nu obținem nimic fără 
cecuri, deci blocajul financiar se 
menține și se resimte, destul de 
puternic. Căutam să ne încadram 
in cheltuielile programate și să 
desfășuram o activitate cil mai 
„economică**.

— Mina Dilia mai arc „lucrări" 
vechi rămase din perioada ante
rioară închiderii ei ?

— Au fost depășite orizonturi
le și zonele cu lucrări vechi. 
Mina are trasee noi față de acea 
perio i lă care au permis de 
altfel, introducerea transportu
lui pe benzi. Numai că, în pri
vința acestui transport, el se «Io
ve leșie uneori nerentabil.

— Ce ne puteți spune în pri
vința gradului de securitate a 
minei ?

— A crescut gradul de protec
ție și de securitate în subteran. 
Avem condiții bune «le lucru, ce
ea ce este confirmat prin scăde
rea accidentelor. Se mai înregis
trează totuși accidente dar cu un 
număr mic do zile cu incapacita
te de muncă. Mina este dotată 
cu instalații moderne iar sectorul 
de aeraj e bine organizat.

— In ce constă efortul propriu 
al minei în programul de renta
bilizare ?

— In principal, se desfășoară o 
activitate vizibilii pentru recu
perarea a lot ceea ce mai poate 
fi folosit încă o dată. De exem
plu, în ultimele două luni am re
cuperat 530 armături 'l'IT care 
vor fi reintroduse în circuit E- 
xrx'utăm, de asemenea, un volum 
mare de reparații pe circuitele 
de transport și recondiționăm 
nuincroas'’ repere din ansamblul 
acestora. Nn apelăm la alte uni
tăți decit pentru lucrările Ia care 
ne lipsește dotarea tehnică.

Pagină realizată de 
Ion MUSTAȚA

Locuințele, o problemă insolubilă
TRAIAN SAV, liderul sindicatului :

— Cea mai mare problemă a sindicatului nostru o constituie 
lipsa de locuințe. Niciodată mina Dilja nu a fost confruntată cu 
o situație alît de dificilă și pe care o vedem insolubilă.

— C.lte cereri de locuințe aveți ?

— Aproape 500 de cereri și după cum știți, în ultimii doi ani 
nu s-a mai construit nimic.

— Totuși, cile cereri se rezolvă ?

— Citc 2—3 pe mi. In general, acestea „se rezolva** dacă 
salariatul nostru găsește un apartament degradat, neloeuit și noi 
îl ajutăm să facă reparațiile necesare, unele contra cost.

— Alte, probleme ale sindicatului ?
— Ar fi buteliile, dar se spune că după majorarea prețului se 

vor suplimenta repartițiile. In cadrul întreprinderii mai avem 
mici probleme administrative, gospodărești, cu apa, cu organizarea 
băii minerilor. In general, nici alimentarea cu apă nu depinde de 
noi, avind in vederj^ că restricțiile de apă sînt impuse din ora$, 
Am avut cazuri cinci pentru baie am adus apă cu mașinile pom
pierilor. In cnrînd vom începe lucrările de reparații la bala mt- 
norilor și vrem să le terminăm din timp, să nu ne prindă sezonul 
de iarnă cu baia nepusă la punct, fără căldură, fără amenajări.

— Ce resurse de îmbunătățire a activității economice are 
mina Dilja ?

— Ca principală resursă, din punctul nostru de vedere, amin
tesc disciplina. Sindicatul se implică în această problemă. Am 
Început din luna martie să facem ordine în privința nemotivate- 
lor. Au fost luate măsuri disciplinare, inclusiv de desfacere A 
contractului de muncă de către administrație, măsuri pe care 
le-am apreciat ca fiind justificate. Au fost acordate sancțiuni pen
tru părăsirea locului de muncă, neexecutarea dispozițiilor ți ă 
normelor tehnologice a ordinelor date de conducătorii locurilor 
de muncă, de maiștri, de ingineri. Noi nu recurgem la restructurări, 
dar nici nu putem îngădui ca unii să absenteze în mod repetai, sâ 
dezorganizeze producția.

— f.a ce sectoare se înregistrează mai multe abateri sau ab- , 
sențe nemotivate ?

— Mai mult în formațiile de regie care asigură întreținerea^ 
In abataje sînt cele mai puține cazuri de absențe și acoto nu 
poate vorbi de neexecutarea dispozițiilor sau de neîndeplinireă 
normelor de lucru.

— in ce relații se află sindicatul cu administrația minei ? ''
— Avem relații de colaborare și consultare și pot spune, 

bună înțelegere. Apelăm deseori la administrație și sîntem sptijw 
uiți, cind e vorba să facem ceva bun. pentru salariații minei.

MINERI!
ÎNAINTEA PRIMEI PROBE DE FUNCȚIONARE 1N OOl. A 

IR ANSl’ORTOARELOR CU BANDA, VERIFICAȚI CU ATENȚIE:
• asamblarea și montarea corectă a transportoarelor;
• funcționarea corectă a dispozitivelor de pornire, avarie țl 

oprire 1
REȚINEȚI :
• Punerea în funcțiune și darea in folosința a transportoarelor 

cu bandă se va face numai în baza recepției efectuate de comisia 
numită de conducerea minei 1

• Exploatarea transportoarelor cu bandă se va face in confor
mitate cu normativele în vigoare, potrivii indicațiilor cuprinse 
în cartea tehnică a fiecărui utilaj !

SE INTERZICE :
• pornirea transportorului fără legarea la pămînt a sursei <i» 

energic ;
• transportarea de persoane sau «le alte materiale pentru rare 

nu este destinat utilajul I

EXISTĂ ÎNCĂ REZERVE DE ECONOMISIRE
Ec N1COLAE ANDREI, conta

bil șef ;

~ Cum stă mina Dilja la ca
pitolul cheltuieli ?

— P« patru luni «lin acest an 
M-am Încadrat alit in costurile 
totale la 1000 lei producție măr
fi șl cheltuielile materiale, cit 
ți în costul unitar pe tona de 
cărbune. La acest rezultat a con- 
llrîbult realizarea producției fizi
ce ți depășirea obținută în luna 
egirflie. Aț aminti lnca un factor 
pozitiv; măsurile de economisire 
a unor bunuri și dr folosire |u- 
UkiOusă a lor m subteran. Dato

rita acestor masuri, ne-am înca
drat in consumurile normate iu 
principalele valoii materiale, res
pectiv la lemn de mină, cheres
tea, plasă metalică. Am înregis
trat depășiri numai la explozivi.

— Urmăriți pe sectoare nive
lul cheltuielilor ! ,

— Da. pe sectoare, se face chiar 
o programare lunară, iar trimes
trial comunicăm nivelele progra
mate cu cel puțin 20 de zile î- 
nainte, astfel ca sectoarele să 
stabilească din timp, pe elemen
te primare do che ltuieli. cum sa 
acționeze pe linia economisirii.

— Aceste cheltuieli dețin pon
derea in balanța economică a 
minei ? ,

— Ponderea o dețin salariile, 
deci cheltuielile cu munca vie. 
Pentru optimizarea acestui capi
tol de cheltuieli, am făcut și „cal
culul invers**, stabilind la un a- 
nunrt nivel de producție care ar 
fi efpctivul optim. Am stabilit 
deci, j ragul nostru de rentabili
tate In funcție <lc actuala sub
venție, In mod obiectiv, avem 
rezerve de economisire printr-o 
m.d bună organizare a persona
lului existent, prin îmbunătăți
rea raportului dintre ^auxiliari* 

și „productivi**. Trebuie să pre
cizez că pentru mina Dilja este 
specifică diversitatea lucrărilor 
de întreținere care ocupă un c- 
fectiv mare de muncitori nepro
ductivi și nu se poate face orice 
fel de reducere a acestui perso
nal decit Cu multă atenție.

— Care sectoare ou rezerve 
mai mari <le economisire ți în ce 
constau aceste rezerve ?

— Se poate spune «a toate cele 
trei sectoare de producție au atît 
rezerve «le economisire cit și de 
creștere a producției și producti
vității muncii, cu aceleași chel

tuieli. Divă asigura productivități 
mai niaTi, înseamnă că sectoare
le au găsit soluții pentru utiliza
rea eficientă a personalului ți Îm
bunătățirea plasării în cărbune.

— Mai sînt și alte resurse tfy 
economisire ? Cum Ic valorijicațil

— Avem In vedere și alte ro- 
surse, ca de exemplu energk. 
electrică, al cărei cost a crescul 
mult, ca ți unele taxe plătite pen
tru întreținere. Soluția valorifi
cării oricăror rezerve, indiferenâ 
din ce capitol de cheltuieli fad 
parte, este de domeniul educației 
economice a salar taților, , . „ i».
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„B O M B A“ ETAPEI 1 Premieră în învățărnîntul românesc
JIUL PETROȘANI — 1PA 

SIBIU 1 — 2 (I — 1). Abia la ora 
13,30 o parte din spectatori au 
părăsit stadionul, după ce aproa
pe tot meciul au admonestat e- 
chipa fcivorită care nu și-a găsit 
cadența, in această partidă, ju- 
cind de-a dreptul fără orizont 
f<.ia vlagă, dar mai ales fără 
motivația victoriei. Să fie o stare 
de oboseală sau pur și simplu o 
intimplare ? Multă lume nu cre
de nici una, nici alta. Jocul a 
fost unul la centrul terenului, 
eu puține acțiuni clare spre cele 
două porti, de obicei fazele peri
culoase găsindu-și sfîrșitul in a- 
propierea lu! 16. După ce Cris- 
<escu, în min. 10, trimite o bom
ba pe poarta lui Tcleșpan. după 
un un-doi cu Radii, Militarii nu 
poate centra din 16 m, in careul 
mic, el la 20 m peste apărare, 
rîdicînd glasuri in tribună. Oas
peții au mizat numai pe contra
atac, cu un Cașoltan mereu liber 
și periculos și au încercat vigi
lența lui Gliițan care nici el nu 

a fost în apele sale. Și, to- 
l' — i, Jiul deschide scorul in min.

18, cursă și centrare Cristescu, 
șut din 10 m Stancu, gol aplau
dat și 1—0. Sibienii nu renunț i, 
știind că min. 90 este departe 
și reușesc cgalarea, în min. 23, 
după un contraatac rapid, care 
a găsit apărarea Jiului dcscope-

FOIBAL, I)I\ IZIA li

rită, punctînd prin Cașoltan, în 
colțul din stingă lui Gliițan. Tri
bunele au amendat golul, cu un 
cor de huiduieli care in teren, 
a mai aprins focul luptei. Toate 
încercările individuale ale lui 
■Radu, Stancu, Cristea, Cristescu 
de la gazde s-au izbit de apăra
rea supraaglomerată a oaspeților 
și de cîleva semnalizări greșite, 
de la tușă, ale lui Ion Roșu (Pia
tra Neamț) și astfel prima parte 
se încheie cu acest scor egal, „me
ritat” de ambele formații, după 
modul cuin au luptat pentru el.

Repriza a doua are ceva mai 
mult fotbal, toată lumea joaca 
descoperită, se șutează la poartă 
și pe poartă, din orice poziție, cu 
stîngul, cu dreptul portarii se 
aruncă in „disperare", dar golul 
nu vine. Jiul irosește cel puțin 
4 ocazii de gol, fiind oprită de 
fiecare dată de tușierul amintit, 
ofsaid după ofsaid și astfel, tim
pul a lucrat pentru sibieni, care 
au prins aripi și tot pe aripi au 
șarjat de cite'a ori periculos. Cî- 
teva cernere de ambele părți, 
cîleva faulturi și cîleva contre 
au ținut tribunele în tensiune, 
dar incredibilul se produce: San- 
dru a pătruns vijelios pe dreapta, 
l-a cosit Dodu clar în careu, a 
dictat fără ezitare Ion Moise pe- 
nalty, a trimis în gol Cașoltan, 
min 83 1—2, dezaprobare gene
rală, victorie a oaspeților și ce 
nu și au auzit de un an de zile 
gazdele și-au auzit acum pentrif 
o lungă perioadă. Dar, cu drep
tul la replică, Jiul: Ghițan — Că
lugărița, Gașpar, Cioabă, Dodu. 
Cristea, Miliiaru (min. 21, Stăn- 
cic), Stoica, Stancu, Radu (min. 
86 Raducu), Cristescu.

PH IZIA B 2
REZULIAIE 1EHNICE: l. M Timișoara

— Jiul II.ELIF Craiova o—1; Metaluigivtul Sla- 
tina — FC Bihor 3—2; Metalul Boes,, _ Glo
ria Reșița 1—0; Astra Arad — ARIS Arad 1-8; 
Gaz Metan Mediaș — UTA 4—3; Chimia Km. 
Viicea — CFR Timișoara 2—0; FC Dr. Tr. 
•Se-crin — Unirea Alba Iulia 2—0, CSM Reși
ța — Metalurgistul Cugir 7—0; Jiul Petroșani
— Șoimii 1PA ^Sibiu 1—2.

DIVIZIA A
REZULTATE ’JEIINICE: Sportul Studențesc

— FC Brașov 2—1; Corvlnul — Dacia Unirea Bră- 
iki 1—1; Petrolul — Rapid 0—0; Dinamo — 
AS A Elei tromureș 'l'g. Mureș 2—0; FC Bacău
— Oțelul Galați 1—0; FC Inter Sibiu — FG 
Argeș 2—1; Ele, troputere Craiova — Gloria 
Bistrița 2—1; Poli Timișoara — Universitatea 
Craiova 0—0; FC Farul — Steaua 0—5.

CLASAMENTULt LASAMENWl,
1. UTA 30 18 5 7 51—24 41
2 CSM Reșița 30 18 4 8 45—22 40
3 Uni,va Alha ltili.-i 30 19 1 10 36—28 39
4. Jiul Petroșani 30 14 4 12 60—34 32
5. CFR Tinii-'oara 30 14 4 12 34—40 3i
6. FC Bihor*) 30 13 6 11 59—36 31
7. CBiraia Rm. Viloa 30 12 7 11 37—32 31
8 Jiul IEEI.1F Craiova 30 12 1 11 36—34 31
•1 Mi’talul Bocșa 30 13 4 13 40—41 30

Ir Gaz Metan Mediaș 30 11 7 12 45—54 29
Glorij Reșița .10 11 6 13 41 — 41 28
MHaliisuisin; Slatina 30 10 8 12 40—41 28

•*.. Metalurgistul Cugiir 30 13 > 13 32—47 8
14' FC Dr. Tr. Severin 30 10 7 13 40—46 ‘>7
13 Șoimi; IR A Silyu 30 10 f 13 37—43 ’’7
46. Aris Arad 30 11 5 14 39— 50 7
47. 1 M Timișoara 30 >i 6 15 33—60 24
18 Astra Arad 30 5 4 21 29—81 .4

•) Echipă penalizata < u un punct.
1 APA VIITOARE, 30 mai: Chimia — Jiul 

IEFLIF Crajovn; Metalurgistul Cugir — Jiul 
Petroșani; Aris Aiad — Gaz Motan Mediaș; 
Șoimii 1PA S.biii — Astra Arad; Gloria Reșița 
— Metalurgistul Slatina; FC Bihor — UM Ti
mișoara; Unirea Allm Iulia — CSM Reșița; 
CFR Timișoar.j — FC Dr. Tr. Severin.

1. Di nume 29 19 10 0 66—18 48
2. Steaua 29 18 7 4 54—21 43
3. Univ. Craiova 29 11 11 7 30—19 33
4. Petrolul 29 13 6 10 33—42 32
5. Electi opuleif Cr. 29 12 7 10 34—25 31
6. Poli Timișoara 28 12 7 9- 31—28 31
7.' Rapid 28 11 1 J0 28—31 30
8. Oțelul Galați 29 13 4 12 30-35 30
9. FC Brașov 2!) 11 7 11 47—43 29

10. Inter Sibiu 27 11 7 9 33—33 29
' 11. Farul 29 12 4 13 32—34 28

12. l>a< ia Ihiirea Bnula 29 10 7 12 30-33 27
13 FC Bacău 29 10 6 13 29—44 26

14. Gloria Bistrița 28 10 5 10 36—34 25
15. SportMl .Studențesc 29 8 7 14 28—40 23
16 FC Argeș 29 7 7 15 33—42 2!
17. ASA Electromurcș 29 6 5 18 25 - 47 17
1» Corvinul 29 4 7 18 28—58 15

E' l’APA VIITOARE, 31 mai : !•;:iec tropiliere —
FC Bacău; Oțelul — Dinamo; ASA — Corvi- 
nu); Rapid — Sportul Studențesc; Dacia Uni
rea Brăda — Petrolul; Gloria Bistrița — U- 
niversitiMen Craiova; Steaua •— Poli Timișoa
ra, FC‘ Argeș — l’C Farul; FU Brașov — FQ 
Inter Sibiu. i

Rugby — Cupa României
Stiinta la semifinale

V t

ȘTIINȚA PETROȘANI — GLO- 
filA BUCUMEȘTI 10—6 (9—0). 
Jucată pe teren neutru, această 
partidă a scos potențialul echipei 
studențești la rampă, adueînd-o, 
iată, la un pas de finala mare, 
unde anul trei ut ciștiga, spre 
bucuria intregii mișcări sporti
ve din Vale, marele trofeu pus 
in loc.

Prima parte a fost dom.nată 
rlar de elevii lui Vasile Bercii, 
doar cîteva decizii ale centralu
lui au făcut ca desprinderea să 
nu fie mai mare și să nu se ciș- 
tige la un icor de proporții. Ivă-

nuș deschide scorul, transformind 
o lovitură de pedeapsă, 3—0. A- 
poi, tot el, eseu de penalizare, 
transformat de Drăghici și 9—0, 
fină ca adversarul să conteze. 
Doar o ocazie a avut în min. 7. 
Grămezile slnt cîștigatc toate de 
studenți, mingile la mină și tri
miterile in tușă, și, totuși, 9—3. 
G5 r a reduce printr o lovitură 
„■nventata" din apropierea lui 
22, care a avu* darul de a sti
mula pe cei circa 30 de specta
tori dar mai ales pe ce! 15 stu- 
denți care și au „umilit" parte
nerul printr-un drop-gol, de la

Cine sponsorizează rugby-ui ?
Lan’ărn în această pagină, ca de atltea ori, încă o inițiativă 

de sponsorizare a echipei de rugby — ȘTIINȚA Petroșani — de
ținătoarea Cupei României ediția '90—'91. Pentru ultimele două 
partide, semifinale cu Poli Iași, sîmLătă 30 mai, In București și 
in caz de victorie, finala, tot Ia București cu ciștigătoarca dintre 
putcrn..cle formații Dinuino și Faiul, sponsorii, prietenii sportului, 
acețll anonimi invizibili, dar do mare efect, se pot adresa urgent, 
atlt redacției, cit și clubului sportiv universitar — secția rugby.

40 m, țintă și precizie, o execuție 
rară reducmd speranțele la... 
șase. încă o lovitură dc pedenp-â 
in favoarea buciireștcnilor 12—6, 
dar ultima lor izbindă este ron- 
trapunctată de același Ivănus, 
care tiansformă din apropiere, 
15—6, victorie clară și... semifi
nala de simbălă cu Poli iași la 
București a început. *

In celelalte parli'de: Poli lași
— Poli Timișoara 12—4 (0—4),
Dinamo — Steaua 36 19; Farul
— Rulmentul Bii Iad 21 — 7. Așa
dar, semifinalele: Știința Petro
șani — Poli I.i’.i; Dinamo Bucii 
rești — Faini — ambele la Hui u 
ri ști.i

)
Pagină realizată tic

1 Dote! NEAMȚU

I Examen la Educație fizică 
ia Bacalaureat

I
. — Așadar, domnule Dorel Vladislav, sinteți profesor gradul |
J I, Grupul școlar industrial Petroșani și nu vă vine să credeți că 
• disciplina de care rîdeau uneori „colegii" a devenit obiect de ba- 
I calaureat, după ce ani de zile soarta sănătății poporului rămăsese 
| numai și numai pe mina medicilor.

— Mă bucură recunoașterea, dar mai ales introducerea In 
acest mare examen al vieții și, mai mult, alegerea. încă de pe >• 
cum, a peste 50 la sută din absolvenți a acestei discipline, Utl

(pentru că este ușoară, ci pentru că este frumoasă. Candidați! târfe - 
optează pentru educația fizică vor susține un examen practle, . 

Iconstînd dintr-un triatlon care verifică motricitatea generală !W
candidatului și se compune din alergarea de viteză, săritura ' 

I lungime de pe loc și alergarea de rezistență.
— Cum se face aprecierea și care va fi punctajul ?
— Aprecierea candidați lor, la fiecare probă, se face prin »!»•

I temui de punctaj, iar nota finală a triatlonului, rezultă din tota* 
Iul punctelor acumulate din cele trei probe. Notele se stabilesc fft 
funcție de următorul punctaj: 1700 puncte — nota 10; 1600 puncte 
—- nota 9; 1500 puncte — nota 8; 1400 puncte — nota 7; 1300 puncte 
— nota 6; 1200 puncte — nota 5. ’

— Ceva despre organizarea și susținerea probelor practice.
— Susținerea probelor practice va avea loc pe grupe, la una

Isau mai multe baze sportive, ce vor cuprinde pînă la 100 de can-r 
didați, proveniți din unul sau mai multe licee. Toți candidați! cară

I optează pentru această probă trebuie să aibă avizul medical scris, 
acordat de medicpl școlar care va confirma starea de sănătate i

I candidatului și va permite susținerea probelor care alcătuiesc 
triatlonul. înaintea începerii susținerii probelor de examen, men>-

Ibrii comisie! au obligația să verifice echipamentul sportiv al cart- 
didaților și să asigure condițiile naturale de pregătire a organis
mului pentru efort, inclusiv accesul la pistele pe care urmează să

I.susțină examenul. Profesorii de educație fizică au obligația morală 
de a acorda atenția cuvenită pregătirii practice a elevilor • din

I clasa a XH-a care optează pentru examenul de educație fizică.
— Care este ordinea și tehnica de susținere a probelor prat- 

Itice pentru toți candidați! ?
A) Alergarea de viteză pe distanța de 50 m plat — se efec

tuează cu start la alegere (de jos sau din picioare), cu plecare laț 
I semnal sonor apoi Se aleargă pe serii a cîte doi candidați. /■

Bj Săritura în lungime de peloc — se execută numa! P®

I suprafețe netede, nealunecoase, peste un marca! trasat din 5 !n 5 
cm, acordîndu-se două încercări pentru fiecare candidat

IC) Alergarea de rezistență pe distanța 800 m fete, 1000 m 
băieți, se desfășoară cu start din picioare pe serii de cîte 6 can-

I didați, cii plecare la semnal sonor.
— Rezultatele obținute dc candidații inscriși la examenul de 

bacalaureat la educație fizică se transformă în puncte, dună rnm 
I urmează :

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I • I 
I 
I

unde
50 m plat Săritura 

ine de 
(metri

în lungi- Alergare de rezist
sec. și ZfkC. pe loc 

și cm)
1000 m băieți și 800 

m fete (în min.
și sec.)

Băieți Fele Băieți Fete B.,it ți Fete

900 6,0 6,5 3,00 2,60 2.40 2^0
850 6,1 6,6 2,90 2,50 2,45 2,23 .
«00 6,2 6,7 3,80 2,40 :’.W 2,30
750 (j,3 6,8 2,70 2,30 2 55 3,35
700 6,4 6,'» 2,60 2,20 3,00 2,40
650 6,5 7,0 2,50 2,10 3 05 3,45
600 6,6 7,1 2,40 2,00 3,10 2,30
550 6,7 7,2 2,30 1,90 3 15 3.50
500 6,8 7.3 2.20 1,80 3,20 •.00
'450 6,9 7,4 2,10 4.70 3.25 S.03
400 7,0 7.5 2,00 1,60 , 3,30 9.10
050 7,1 7.6 1,90 1,50 3.35 9,13
300 7,2 7,7 4,85 4.45 3.40 9,20
250 7,3 7,8 1,80 1,40 3.45 M9 1.
200 7,4 7,9 1,75 1,35 3.50 9,30
450 7,5 8,0 1,70 1,30 3 55 9,35
400 7.6 8,1 1,65 1,25 4,00 9,40

50 7,7 8.2 1,60 1,20 4 05 9,43

! fotbal
I UNIVERSITATEA PETROȘANI

— FLAMURA SATU MARE 2—0 
(1—0). Dincolo dc victorie, după o 

I partidă ce a depășit faza impro
vizațiilor, gazdele auobținut as- 

Ităzi o aderentă totală ja public 
care a suportat frigul și ic a de
venit fidel, pentru o bună pe- 

Irioailă. Meciul n-a fost ușor
oaspetele fiind „peste noi" în 

(clasament, dar cînd se cîșligă cu 
mare greutate totul este mai fru- 

Imos. Universitatea nu are prima 
repriză prea bună, deschidere de 

I scor, min. 3, prin Elena Cercel,
după un corner și singurele faze 

i' notabile ale Celor 40 minute sînt 
ocazia de gol ratată dc Lupii, min. 

1 38, și bara lui Canny, min. 39. 
1 J.a reluare, Eidci mai trimite o

feminin
dată mingea în bară» mirt» 
dar imediat, min. 47, 
nay, minge lovită greșit de la 20' 
m, cc a surprins portarul lieșitț 
mult în față. Urmează
Marianei Tocar, o atacanta dea 
marc rafinament, care o Înșirați 
adversarele și a cucerit publicul j 
timp de 15 minute, făclnd 
cade și șutind la o palmft dd 
colțul porții, mingea ieșind ofarij

Oaspetele au singura ouate fd 
min. 76, dar o ratează, lat Uiți* 
Siinona, min. 78, trimite, si cm 
mingea în bară. Jocul, condus 
bine de Curcă Dumitru (T1L Jiu), 
ajutat de Ghcorghe Gheorghe 
(Vulcan) și Sebeș Nicola (Sebeș), 
ia sfirșit cu această frumoasa 
victorie, Înaintea altei partide, du
minică, tot acasă, cu Electtomu- 
re.ș Tg. Mureș. Tv-’-u*
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PUBLICITATE
Universitatea Tehnică 

Petroșani
ORGANIZEAZĂ

concurs, la sediul Universității, pentru ocuparea următoa
relor posturi:

— un Post contabil șef;
— un post merceolog (bărbat);
— un post peisagist;
— lin post tehnician;
— un post legător manual;
— un post pompier;
— 2 posturi zidari;
— 2 posturi zugravi;
— 2 posturi lăcătuși mecanici;
— un post tâmplar;
— un post tinichigiu;
— un post instalator sanitar;
— un post electrician;
— un post îngrijitoare.
Condițiile de încadrare sînt conform legislației în 

vigoare.
Dosarele de înscriere se depun pînă la data de 12 

iunie 1992.
Concursul va avea loc la 30 zile de la apariția anun

țului.
Relații suplimentare la telefon 12580—12581, int. 151-

Spitaîu! municipal Petroșani
ORGANIZEAZĂ

în data de 2 iunie 1992 ora 9, CONCURS pentru ocuparea 
a două posturi de fochiști.

Condiții: autorizație ISCIR pentru fochiști modic 
presiune.

Informații suplimentare la Biroul personal al Spita
lului municipal Petroșani.

SOCIETATEA COMERCIALĂ „NERMES" SA 
PETROȘANI

NOU! Formația „ACUSTIC*4, la restaurantul „Jiul", 
în fiecare seară, începînd cu orele 19,00. Cea mai bună 
muzică, servicii ireproșabile, la cel mai bun restaurant:

RESTAURANTUt „JIUL“
Vă așteaptăm !

F0Î0-CCNSI6NATIA PETRILA si
PÂTi-BAR PETkiLA

ANGAJEAZĂ
Prin concurs:

— barmani (2 posturi bărbați)
— ospătari (2 posturi)
— 2 vînzătoare.
Relații tcb'fon 15993, familia Raj Tunarii. (2291)

SOCIETATEA COMERCIALĂ |
„VICTA“ COM S.R.L. l

cu depozit în str. Mihai Eminescu nr. 2 Petroșani, telefon i
45951 I

VINDE
din stoc și la prețuri convenabile, următoarele:

— ciment și var în saci;
— plăci de azbociment; ,
— uși și geamuri cu toc; .
— faianță și gresie; s
— obiecte sanitare;
— teracote; '
— parchet;
— autoturism Trabant Combi, stare excelentă 
—- camion de 5 tone (IVECO, italian).

- MICA PUBLICITATE -|
ANIVERSARI t

ACUM cînd în buchetul vieții prinzi cea de-a 35-a petală, so- $ 
ția Lenuța, copiii Ciprian și Ramona îi urează lui Constantin Emil ■ 
din Iscroni multă sănătate, putere de muncă șl „La mulți ani 1“ |

Sîntem mici tăticule și ne porți de griji .
Vom crește mari și vel avea bucurii. (2304) ț
CU OCAZIA sărbătoririi zilei de naștere, colegii urează Iul ’ 

Avram Viorel multă sănătate, fericire și un călduros „La mulți f 
ani !“ (2297) ' I

VINZARI I

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 TVE Internacional.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzipa pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții.
14.50 Avanpremieră TV.
14,55 Preuniversitaria,
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane,
17.35 Jazz-fan.
18,00 Salut, prieteni!
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate, 

Casa zburătoare.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Tclecinemateca.

Exilul lui Gardel. 
(Argentina — Franța, 1985).

22.50 Cultura în lume.
23.20 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.50 Revista presei.

VIND spațiu comercial amenajat, instalație electrică, apă, ca- ; 
lorifer, scop magazin sau cabană, tip container. Preț foarte avan- ' 
tăios. Relații telefon 45 050, Petroșani, str. Independenței bloc ’l 
13/54. (2321) «

-----------------------------------------------------------i
VIND casă cu grădină și curte în Petroșani sau schimb similar 

•cu Oiadca. Relații Petroșani str. Gen. Vasile Milca, bloc 31, se. 2, 
ap. 17 sau telefon 99/14 33 80. (2316)

VIND „Ilistodil" medicament pentru tratarea ulcerului. Tele
fon 70 510 Vulcan. (2292)

VIND Dadia 1300. stare excepțională Fiat 1300 șl apartament 
proprietate personala — 2 camere. Informații-Petroșani, Gh. Dă
ri țiu nr. 24. (2300)

VIND casă, garai, grădină, anexe, în Vulcan. Telefon 43 436, 
după ora 16. (2298)

DIVERSE
SCET ROMCET SRL nunedoara, livrează on gros prin uni

tatea T.upcni din str. Liliacului B.2, la cele mai avantajoase pre
țuri : suc import, cafea boabe, lichior, dulciuri, țigări, conserve 
din carne și poște, șampoanc -]- .șprayuri, produse clcclrocasnice, 
electrice, textile. (2264)

FIRMA ORTA DOGIT TUR organizează excursie la Istanbul 
din Petroșani, preț 11 000 lei dus-întors, plecarea miercuri, 27 mai, 
Informații telefon 45 871. (2315)

SOCIETATEA Comercială ANITA (Piața agroalimcntară Pe
troșani) preia mărfuri în regim de consignație adaos 10%. (2299).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB 2 garsoniere confort T, zonă centrală, cu apartament 

3—4 camere, zona centrala. Telefon 45 930. (2325)
PIERDERI

PIERDUT foi parcurs, 3 bucăți, cu seriile 735 949, 735 957,
735 963, pe numele Boroș Constantin, eliberate de Spitalul muni
cipal Petroșani. Le declar nule. (2291)

PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Călcîi Ludovio, 
eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (2322)

DECESE

1AMILJA inginer Ciulavu Ion și rudele apropiate, mulțu
mesc tuturor acelora care, prin prezența, cu flori și lacrimi, au 
condus pe ultimul drum pe aceea care a fost o bună fiică, 
mamă, soacră și bunică duioasă

prof. HAIlTItA MARGARETA
Nu te vorn uita niciodată. (2306).

CU adincă durere in suflet, familia anunță încetarea din viață 
a celui care fost un bun tată, socru, bunic și străbunic 

VASIU VICTOR (92 ani)
Inmormintarea azi, la ora 11, de la Biserica Evanghelică >
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ICOMEMORARE

FIUL Rad și fiica Ciocan amintesc, cu adincă durere, împlini
rea a 6 suptămini de la diresul celui caro a fost un bun tată 

RAD GIIEORGHE
Nu 1 vom uita niciodată. (2323)
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HOROSCOP
GEMENI

(21 mai — 21 iunie)
Treceți, cu felicitări, proba' 

„foc" !

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Pregătiți-vă sacoșele și banii. 
\ vți avea ocazii unice.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Nu refuzați mina de ajutoi cu 
vi sc oferă.

FECIOARA ’I
(23 august — 22 septembrie)

Puneți încă o cărămidă la te- - 
mclia unui edificiu menit să du
reze.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Notă maximă la capitolul „di
plomație".

SCORPION
(23 octombrie — 21 noicmlj-

Trasul cu urechea și trage ...i 
de timp vă afectează profund in
teresele. w

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Jocurile sînt făcute... Evitați 
indiscrețiile !

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Senzualitatea dv. exagerată es
te „sancționată" brutal.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Ruperea de amintiri c dureroa
să, dar necesară...

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Nil lăsați regretele să eclipseze 
razele soarelui abia răsărit...

BERBEC
(21 martie — 20 nprilie)

Cel care vă are la mina s-a ho
tărî t să vorbească.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Bomba cu efect inlîrziat a fo .t 
lansată, însă ținta c greșit aleasă.
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