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Cea mai mare producție lunară 
din ultimii trei ani

Conferința Ligii
Sindicatelor Miniere

■ Producția trimestrului I *93 este cu 11,7 la sută superioară celei din trimestrul 1 ’92
H In martic .’93, producția netă dc 

huila extrasă I» minele V ăii Jiului a fost 
cu 30 700 tone superioară față de nivelul 
programat M Este cea maî mare producție 
lunară realizată in ultimii trei ani. ■ Din 
cclc patrusprezece exploatări ,cu două ex
cepții, le tic minele și-au realizat și depă
șit producția programată. ■ Bilanțul ex
tracției pe primul trimestru este dc ase
menea semnificați}': în primele trei luni 
ale acestui an s-au extras 30 580 tone peste 
producția programată. D X olumul pro-

.S-mnefe de redresare din lunile 
tr.1 iite I.< extracția do cărbune 
au fost, madar, de bun augur: 
luna martie s-a încheiat cu cea 
mai mare producție de huilă netă 
din ultimii trei ani. 'foaie minele 
și-au realizat programul de ex
tracție. e x o c p ț i e fi
ind doar mina Bârbâ- 
te.d, datoi ilâ lipsei linii, i dc front 
șt Gămpu Iul Neag, unde intem
periile au dereglat procesul ex
tractiv tn carelrC.

Crederea ritmului 
d-notâ [i.L-i fermi p calea nor
mal' 'ii activității 
Explic i

extractiv

productive.
. Ac- îmbu.v’i' ițirea pro-

Os

■<

3

duciivității muncii,
taje, cât și la nivelul exploatări
lor, indicator mult superior față 
dc lunile corespunzătoare ale a- 
nului trecut. Cele mai mari pro
ductivități au înregistrat minele 
Paroșeni, Lorica, Petrila, Câmpu 
lui Neag și Lupcnl. Este un re
zultat nemijlocit nl eforturilor 
colectivelor miniere, nc explică 

dl. ing. EMILIAN NEAGOE, șe
ful serviciului producție al RĂII, 
pentru ameliorarea stării disci
plinare, a climatului de muncă. 
Grăitor c, bunăoară, faptul că la 
majoritatea unităților miniere nu

ducției nete de huilă pe primul trimes
tru al acestui an este cu 181 390 tone, 
respectiv, cu 11,7 la sută mai marc decât 
cea realizată în primul trimestru al anului 
trecut. ■ Cele mai mari depășiri față dc 
producția programată pe trimestrul I le-au 
realizat minele Vulcan, Valea de Brazi, 
Petrila, Uricani, Paroșeni, Petrila-Sud. 
■ Și pe trimestrul uriti'ător, exploată
rile miniere dispun de linia dc 
necesară pentru a menține ritmul 
fracției la

atât în aba-

front
cx-

nivelul prevăzut.
se n<] resimte „efectul" 
de plată și avans, zile când ab
sențele nemotivate au înregistrat 
cifre.record.

lntr_adevăr, dttpă datele statis
tice, media absențelor nemotivate 
a scăzut în luna martie la 444, 
circa 200 mai puține decut media 
zilnică a lunilor anului trecut. 
Ceea ce Îngrijorează, în schimb, 
este menținerea la un nivel ri
dicat nl foilor de boală — 1806 
om/zi în martie. față de 9763 
om/zi în febrCiarie.

ioan DUBEK

zilelor

(Continuare in pas- * 2_a)

După învățătura biblică „Ajută-ți aproapele !“
Z

Bill trimite un „pachet” lui Boris Nicoiaevici s

s-a 
la 

lui 
au

• De departe, cel mai impor
tant eveniment politic al anului 
a-a consumat In ucik_cn.lul tre
cut la Vancouver, în Canada 
• S_au Întâlnit cei doi mari B 

—- Bill și Boris, r-,sp<. tiv Clinic n 
șl E.'.in • Ca intre doi vechi prie
teni, „Ui sul* de la Moscova 
adresat „saxofonistului* de 
Sasa Alba cluar pe numele 
mia — Bdl • La Vancouver
»vut loc totuși discuții serioase, 
care interesează nu numai SUA 
șl RUjia, ci întreaga comunitate 
internațională • Pi iulie convor
biri, Clmton a fucut jogging șl 
a fost la o slujbă baptista. Ta
bieturi • Confcrinpi de piesă a 
celor doi a fost ir-nsmisă in di
rect Ja Radio România Actuali
tăți (caic și-a dovedit, irita o 
dat i, profesionalismul) • In cursul 
ei Boris Nicoiaevici a „găvârit" 
Întregii lumi că a primit de la 
americani, prin Bdl Ciinlon un 
„pachet* e. momic • „Pachetul’* 
Înseamnă 1,6 miliarde dolari • 
eiiiar da<â suma e — după spu
sele unui ziarist rus — mai mică 
decât cea alocată p*ntiu dezas
trul de la I os Angel.s, e ceva

pi ntru Rusia, care și ea trece 
printr-un dezastru ajungând („Ci- 
nc-am fost și ce-am ajunși*, vor
ba vorbei), la mila americanilor
• Probleme mari se vor ivi la
împărțirea „pachetului* • Intre- 
Barca e — vor ajunge 
unde trebuie ? Adică 
consolidarea structurilor 
mice • Unii zfc cu da, alții zic că 
nu... • Șl mai e o întrebare, 6e- 
rioa-A dc data aceasta: chiar
atât de mult să țină la democra
ția din Rusia democratul Clin- 
ton, încât forțează mâna Congre
sului să trimită razilor un „pa
chet* de 1,6 miliarele? • Neccr- 
cetatc sunt caile... • Cum e pri
vit „pachetul* la Moscova ? Pen
tru unii — mană cereasca, pen
tru alții ca un cal troian • No
nă ne e șl nu ne e indiferent
• Dacă pai Jamentul mai dezbate 
mult la „bug< țel", lai e ne-ar tre
bui și noua un „pachețel* • Cât 
de actuala este maxima „ l imeo 
D.inaos tt dona fercntc.st* (Tc- 
me-fc de greci și de darurile lor). 
) unea c In mi / n e...

dolarii 
penii u 
ccono-

Mircea BUJOR’SCU
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0 noua benzinărie
Li Livi zei" a inc< put sa funcționeze o 

Spi jli f.nți.i șofiiilor, pio;;i.imiil <l< ItKru 
ținu i și In zilele de sămbală, dumlnii j și In 
l' g ne.

Amentj.ita în apropierea vechii benzinâiii, 
țin.: unor inlrepi inxători particul.il î și oferă spie vânzare ul<-iuri 
ți accesorii pentru întrețin' re auto.

O altă noutate o constituie faptul ta pi' țul litrului dc benzină 
este mai rnio cu Un leu decât cel pracliiut in unitățile de stat, 
iar aprovizionarea este asigurată dircit de la furnizori cu mij- 
loa * de transport auto, fără tiansbordare pe CFR sau alic de
pozita Se anunță deci, o adevărată coie in ențu pi ivind calilafea 
bonzinin și o speranță câ nu vor mai fi cozj le bcnzinii. (V.S.)

nouă benzin !rie. 
a.1 benzinăriei con- 
ccl 'Iulie sărbători

noua unitate apar-

Sâmbătă, la Lupcni, a avut loc 
Conferința Ligii .Sindicat-lor Mi
niere Libere Valeu Jiul Au 
fost prezenți — aleși pc -uza u- 
nei norme de reprezentare — de
legați ai sindicatelor afiliate la 
Ligă. De asemenea au fost pre
zenți reprezentanți ai consiliilor 
de administrație ale RĂII și u_ 
mtâților subordonate, / ari.ști, re
prezentanți ai Confedt țici sin
dicatelor miniere din 1 mânia și 
ai unor sindicate afiliate la Con
federație, precum și reprezentanți 
ai organelor de stat și adminis
trației locale.

S-au prezeytyt un raport al 
Biroului Execfitiv .și Consiliului 
dc Coordonare cu privire la acti
vitatea Ligii în perioada 1992— 
1993, un raport financiar pe ace
eași perioadă, din cart au re
zultat .și concluziile controlului 
econoniico-financiar pe care l-a 
avut Liga din partea organelor 
de stat, precum și propuneri pri
vind modificarea statutului. " 
conferință obișnuită, fără 
mente spectaculoase, în 
căreia cei care au vorbit 
6pus, legat de materialele 
punctul de vedere. Delegații,

O 
ele~ 

cursul 
și-au 

citite, 
_____ ", la 
sosirea in sala Palatului Culturii, 
au fost întâmpinați de fanfara

NU INTR \ȚI IN PANICA

T E PÂINE!
în ultimele zile s-uu manile 
pâine. De fapt nu este vorba 
îngrijorătoare a con.umuulj

îndeosebi 
vizionarea cu 
pre o creștere 
40 000 kg pâine în plus pe zi. A crescut bi usc 
Jiului? Nu,

Iatâ de ce,
GRÂU ESTE, .
NICAM. DE MIERCURI, LA l.UPENI VA INTRA 1N FUNC
ȚIUNE O NOI A CAPACITATE I)E 20 TONE PÂINE PE ZI. 
Dar este inadnii ,ibil modul iresponsabil în care unii cetățeni cum
pără pâ^ica in cantități industriale. Sâmbăta a fon surprins un 
cetățean care avea intr-un ARO aproape 000 de pâini. N-avea 
nici nuntă, nici botez, nici înmormântare.

Este necesar ca vânzătoarele de la punctele de desfacere, șefii 
magazinelor, chiar noi, cetățenii să eradicăm tendințele de lăco
mie, Altfel, trecem dc la franzelă direct la... cartelai

lat „goluri" in apro- 
despre goluri, cl des- 
zilnic, Se cumpără 

populația
nici sorbul Motivele sunt de natură... porcină.

, aducem la cunoștința populației Văii Jiului 
l'AIN/â I-sTEI DECI, NU TREBUIE SA NE

că
l’A-

Mircea HlIJORESCU
X,
1

i
Co’.ticii piaetică cerșetoria 

de vreo 3 Juni. Nu o lace de 
plăcere. Viața nu a lost pica 
blanuu cu cl și ai lui.

Casa In care locuiau, situată 
in zona bănicilor (lui 1 scrum, 
a ars. S-a întâmplat pi in vara 
lui 'IU. In acest accident nefe
ricit i-a murit o sora. Alți doi 
frați au lost internați in spi
tal, la Timișoara. Mama (de-a 
doua) i_a însoțit, Tatei, anga
jat la mina Aninoasn, a fost șl 
el în câteva î muluri la spital, 
sa-și v.ida copiii. A fucut ne- 
motivate. In septembrie *92 a 
fost descontal. După ce Ie-a 
ars casa, au primit un aparta
ment in Aninoa.sa. Din care all 
fost mutați, după ce tatăl a 
fost dat afară din serviciu. A- 
cum, intr-o garsoniera locuieso 
9 persoane. Nici unul dintre ei 
nu este anga|.it. Cel mal mlo 
copil nre puțin p* ste un an.

Sora cea mare este căsătorită, 
arc di .lule probleme pe cap. 
Nici unul din copii nu merge 
la .școala. Costița a făcut două 
clase la oi felinul, la Boia de 
Ciiș. Știe să sene și sa citeas-

Viață de cerșetor

că. Dc acolo l-a luat tatăl său. 
Acesta e bolnav cu capul, in 
urma unui accident la mină, 
când a fost prins intre doi 
vagoneți. A încercat să sc an
gajeze. I s_a cerut „șpagă*. De 
unde, când ei abia trâieso dc 
azi pe mâine? Mai lucrează pe 
apucate, pentru niște țigani din 
1 .tincă.

orașuluj Lupani, care a intonat 
Imnul minerilor. Amendarea sta
tutului care a stârnit, de aseme
nea, mai multe idei, devenise ne
cesară pentru că una era situa
ția mineritului și a sindicatelor 
din minerit în perioada când 
fost înființată Liga și alta 
situația lor actuală.

Intr-un dialog liber s_au 
prim ,t păreri și păreri. Ceea 

sc pare important este faptul 
această Confeiință a relevat 
Liga a făcut mulți pași înain- 
față de începuturile sale. Pan, 
adevărat în spirit democratic.

a
este

ex-
ce

ni 
că 
că 
te 
Cu
Consiliul de Coordonare și Biroul 
Executiv al Ligii sunt așezate 
pe un drum bun. Au dispărut u- 
ncle exagerări. S-a lăsat cale 
liberă ideilor și acțiunilor bina 
cumpănite. Pentru că numai cum
pănind fiecare voibă și faptă pot 
fi apărate in esență drepturile 
sala) iaților — obiectivul primor
dial al existenței Ligii. Nici 
fel de „exces", indiferent 
pai tea cui vine, nu poate 
la ceva bun. lată câștigul 
1992, iată un nou mod de 
prezentă Liga între sindicatele 
dui România. Vom reveni cu a- 
mununte.

Horațiu AI.EXANDRESCU

ti n 
din 

duce 
anului 
a fi

GREVA FOAMEI
A ÎNCETAT

Sâmbătă, 3 aprilie, ora 11, dom
nii Ionel Valentin Bozdog și Ra
du l’opescu, ingineri din cadrul 
EM Valea de Brazi, care în ziua 
de 31 martie a.c. au declarat gre
va foamei, au renunțat la aceas
tă acțiune, reluându-.și activitatea.

Faptul este îmbucurător pentru 
ambele părți, care au reușit pe 
calea dialogului stingerea acestui 
conflict de muncă.

ADUNAREA GENERALA
1MPRO

Joi, 8 aprilie, ora 18, la 
de oaspeți Petroșani este 
gramalu adunarea generală 
la a Fundației IM PRO. Pe
nea de zi : darea de seamă 
nuala și probleme statutare. Sunt 
invitați toți membrii fundației. 
(LD.)

Casa 
pro- 

anua- 
ordi- 

a-

j

Practic, întreținerea familiei 
o asigura Coslică și sora sa de 
noua am. Lautenția, din cerșit. 
Dimineața face piața: 4—ă pâi
ni, oase afumate, tocana 
legume, conserve... Nimeni 
la ajutorul social nu i-a între
bat din ce trăiesc, cum se des
curca. Întreținerea, plus chiria 
garsonierei n costa in jur de 
11)00 lei pe luna.

Costica își lace zilnic „ron
dul", pc bulevard, de la „Mi
nerul* pana la „II P.**. Merge 
șontâc, sprijimndu-se intr-un 
buț. Are 16 am și nici o per
spectivă in găsirea unui loc dc 
muncă. E un copil 
„N-ani furat de când 
lac treaba asta".

Viață 
De copii 
ca ci...

dc 
de

liniștit. 
sunt. Nu

cerșetori.amarată dc
fără copilărie. Și câți

Paul NlCULESCU 
Tibeiiu VINȚAN

J

particul.il
Aninoa.sa
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Aflând dc la televizor de trichinelloză

Comisia vKiiiiă în Vale descoperă „imagini de Apocalips"
In zilele de 25—26 și 28—29 martie, o comisie din cadrul Di

recției sanit.ir_vcterin.ire a Ministerului Sănătății a efectuat un 
control piivmd starea de igienă generală a localităților Văii Jiu
lui. Motivul „vizitei de lucru" a acestei comisii — materialul di
fuzat pe postul național de televiziune despre Farkaș Franci^c. 
S_a încercat o trecere în revistă ;1 tuturor localităților. La plecare. 
Comisia a lăsat o „samă" dc „învățături" către autoritățile locale. 
Iată care sunt principalele dintre ele :

• Piața Centrală din Petroșani 
«ă-și păstreze profilul agroali- 
menț ii • S-a recomandat să se 
construiască încă patru boxe 
de carne și să se modernizeze 
sectorul de lactate • La Vulcan 
s-a apreciat faptul că boxele au 
început deja să se construiască 
• Orașele Lupcni ,și Pctrila au 
făcut o proastă impresie ■ Pri
măriile ar trebui să se implice 
mai mult, oferind spații adecvate 
unui comerț civilizat.

• S-AU VĂZUT și COTEȚELE 
O soluție ar putea oferj comer
țul prin oferirea unei cantități 
suficiente de carne, astfel încât 
omul să nu mai fie nevoit să 
crească animale. Dc patru ani,

Revendicările, de la Alia la Omega
L.i sfârșitul săptămânii trecute. 

Cartelul „.Alfa" a anunțat des
chiderea unui conflict dc muncă 
(cu Patronatul? cu Guvernul?) 
determinai de lipsa dc interes 
(a amoiior parteneri ne nego
cieri) in privința soluționării 
uionlcmelor acute cu care se 
confruntă sindicatele afiliate. 
Cap dc listă intr-un bogat inven
tar de nemulțumiri csic salariul 
care, dopa cum au semnalat pur
tătorii ele cuvânt ai Cartelului in 
perioada noiembrie 1990 — mar
tie 1993 a lost redus la jumătate. 
£><■ lacc referire desigur la sala
riul real, respectiv la puterea sa 
dc cumpărare, creșterea in cifre 
absolute a salariului nominal în
scris pe listcic de plată nu este 
decât o palidă incercare dc aco- 
peurc a realității dure, pe care 
salariații o constată zi de zi când 
se confrunta cu nivelul aberant 
și total inflcxioil al prețurilor. 
Luate la un loc, indexările din 
perioada noiembrie 1‘Jdă — mar
ți,- 19J3 nu au avut puterea să 
modifice in bine, sau cel puțin 
sa amelioreze parametrii nivelu
lui de truj, iu timp ce escalada
rea prețurilor s-a înscris pe o 
curba îngrijorător de accen
tuata. Din aceasta cauză, prima 
și ce i mai importantă revendi
cări i sindicatelor — și nu nu
mai a celor afiliate la Cartelul 
«nnin'il — se referă la adoptarea 
unor masuri care să limpezească 
pe termen lung raportul prc- 
țuri-.salarii, deteriorat dc evolu
ția inversă a acestora.

C.irt'lul „Alfa" a mai cerut ca 
măsurile de îmbunătățire a sala
riului real să fie însoțite de sto
parea concedierilor și reducerea 
șomajului și nicidecum de accen
tuarea lor. Adică sa nu se recur
gă la deplasarea centrului de 
greutate dintr-o sferă de pro
bleme in alta, pi intr.o abila ma
nevra dc fonduri bănești ci siî 
sc adopte soluții pentru a fi vin
decate fiecare din aceste mari 
suferințe sociale.

Declanșarea conflictului de 
muncn la nivelul unui m iri car

CURSĂ CU DEZNODĂMÂNT TRAGIC
■ Șoferul mort, o fetiță se afla m stare gravă. Un pasager, șocat in urma impactului, dispare

Iu Hiniinciița zilei de 30 mar
tie, duș Mili.iu, din lărgii-Jiij, 
rula i ii autoturismul său o „Da
cie" i ii nr. I G.J 6858, pe DN 66. 
Dorea să ajungă la Arad Ală
turi, sc afla cumnatul lui. Pe 
t>anch< la din spate stătea un pa
sager ocaziona). La ieșirea din
(Petroșani, la intersecția cu șo
seaua care duce spre Pe
trila, a opiit pentru a lua o 
tfemeic care făcea autostopul. A- 
<<asta avea, cu ea, o fetiță.

Astfel încărcat, autoturismul 
și-.i continuat drumul. Numai eli 
neprevăzutul avei sa s<- petrea
că nu după n 111' ii'...... ' ri Li 

în Valea Jiului nu s-au efectuat 
operațiuni de deratizare. In nici 
un oraș din Vale nu există un 
puț sec (pentru colectarea cada
vrelor animalelor ridicate din 
oraș). • Nu există o întreprindere 
care să ridice aceste cadavre 
pentru a le transforma in faini 
proteice.

Referitor la gunoaiele neridi
cate de prin Aeroport, Vulcan, 
Lupeni, prin care mișună turme 
de porci, domnii doctori au spus: 
„Imagine de Apocalips!" O con
secință este trichinelloza, con
siderată a fi o boală a mizeriei.

Cele mai aspre critici au fost 
făcute pe adresa RAGCL-ului. 
El a fost etichetat ca fiind: „Un 
macrofag, un mare consumator 

tel sindical (prin care sunt anun
țate și doua greve, una de aver
tisment .și alta generala) denotă 
starea de încordare sau de iri
tare la care au ajuns unele sin
dicate. Pentru dezamorsarea con
flictului vor fi reluate negocie
rile, vom afla că s-au stabilit 
noi coeficienți de indexare, că 
și compensările maj cresc „cu 
ceva" dar — ceea ce știu la data 
actuală și sindicatele — resur

sele sunt aceleași. Relansarea e- 
conomiei încă nu a început de
cât pe alocuri și cu efecte mici 
asupra bugetului, iar bugetul e 
cam gol, ba uneori „bagi mâna 
in sac și dai dc nisip" cum spun 
filosofii când se referă la sără
cie. Guvernul știe că la majora
rea salariilor aspiră toate sindica
tele ceea ce înseamnă să această 
problemă trebuie rezolvată vorba 
ceea, de la „Alfa" la „Omega", 
altfel se creează un dezechilibru 
intre straturi sociale care apar
țin unor sindicate diferite. Și 
atunci problema e următoarea: 
ajunge bugetul pentru toți? Pe 
de altă parte, ce fac societățile 
comerciale care trăiesc din re
surse proprii, ele fiind mai limi
tate decât șțju liderii, dc la 
Alfa până la Omega? Cum vor 
fi descurcate ițele acestei bul
versări social-financiare, sau e_ 
conomico-socialc, sau poale chiar 
poliiico-cconomicc?

Și alte mari confederații sin
dicale urmăresc evoluția lunii a- 
prilie fiind pregătite să se afi
lieze unui curent al revendică
rilor salarialc. Cele mai multe 
și-au epuizat formele rle protest 
(petiția, mitingul, șa.) și recurg 
la artileria grea, respectiv la 
amenințarea cu greva. Dar se 
.știe că un lanț de greve poate 
să îmbolnăvească definitiv eco
nomia. Așadar tot negocierile vor 
rezolva impasul. Totul e să nu 
fie însoțite de piedici, inclusiv 
din partea acelor lideri de con
federații atrași de mai multă 
vreme în jocuri, sau aserviți unor 
interese de altă natură decât 
cele pur sindicale. (I. MUSTAȚA) 

intrarea în Banița, la km 144 1- 
100, eu puțin înainte de complexul 
alimentar ,șoseaua era acoperită 
<‘u polci. Conducătorul auto n a 
sesizat, la timp, acest lucru, și 
n-a redus viteza până la limita 
evitării oricărui pericol. Dicpt 
urmai e, „Dacia" a intrat in de
rapa), pe contrasens. Chiar in 
acel moment, din sens opus ve- 
m a o autobasculantă rle 6,5 
tone. Autoturismul s-a izbit dc
partea stângă față a acesteia, 

după < are a fost proiectat pe 
part a dreaptă a direcției • dc 

de fonduri, dar care nu face ni
mic concret" • Din păcate, nici 
primăriile nu s-au implicat în 
igienizarea orașelor • Din dis
cuțiile purtate cu primarii, Co
misia a dedus că aceștia „se as
cund în spatele afirmației că 
nu au fonduri".

Comisia a venit, a văzut și 
(probabil) c-a raportat. De la 
Minister, Raportul va merge la 
Prefectură, apoi la Primării și, 
în cele din urmă tot în mâinile 
„Icului “dc la... reagecclcu. A- 
cesta îl va lua și îl va citi. Doar 
atât.

Noi vom privi în zare, spre 
București așteptând plini dc spe
ranțe o nouă comisie.

In final, toată lumea va fi 
fericită. Nu degeaba în România 
există un Eden al birocraților. 
Comisia și-a făcut datoria? Și-a 
făcut-o! Ministerul, Prefectura? 
Desigur! Primăria, la fel. Încet, 
dar sigur, ne îndreptăm spre so
cietatea capitalistă multilateral 
dezvoltată.

Vali LOCOTA

Apele Petrîlei curg altfel 
decât la Cotroceni

Locatarii blocurilor 3 și 5 de 
pe strada Republicii din Petrila 
se confruntă de aproape patru 
ani de zile cu o anomalie. Con
ductele prin care ar fi trebuit-să 
curgă apă (și aceea între anumite 
ore) sunt aproape în întregime 
umplute cu aer. Asta se dato
rează faptului că branșarea co
loanei de alimentare s_a făcut 
defectuos. Douăzeci de familii 
suferă din pricina comodității u-

Cea mai mare producție lunară
(Urmare din pag. I)

Pe luna aprilie, ca și în conti
nuare unitățile miniere dispun 

dc linia de front activă la ni
velul producției programate. In 
luna martie programul lucrări
lor de deschideri a fost depășit 
cu 20 ml, iar la pregătiri cu 700 
ml. Au restanțe la deschideri 
doar minele Lupcni, Paroșcni și 
Valea de Brazi, iar la pregătiri, 
toate și-au realizat volumul de 
lucrări programat. Așadar, toate 
unitățile dispun de capacități de 
producție; extracția programată 
pentru aprilie va .depinde în 
mare măsură de realizarea pos
turilor prevăzute în abataje și 
activități auxiliare. Sublinierea 
se impune, în general, în ceea 
ce privește respectarea normelor 
dc ordine și disciplină tehnolo
gică, dc securitate a muncii. A- 
prilie este luna sărbătoririi sfin
telor Paști, când nu sunt puțini 
cei care, cuprinși de euforia săr
bătorilor neglijează normele de 
disciplină și securitate Și nu c 
bine. Primul trimestru s_a în

de mers. A rămas, apoi, perpen
dicular pe șosea. Jumătate pe 
putea carosabila, jumătate po 
icostament.

Ce) de la volan a fost grav ac
cidentat. I. i fel și minora S.A., 
de cinci ani, care — din cauza 
impactului — a scăpat din bra
țele mamei sale, fetița a fost 
transportată, cu o „Dacie". la 
Spitalul din Petroșani. De aici, 
avnndii-s<- în vedere starea gravă 
in caie sc găsea, a lost urcată in 
helicopter și dusa la l'imișoara. 
Și Chiș Milian a fost urcat, la 
rnn<ln i intr.o autodubă și dus

Modernizări la Vulcan
In pofida lipsei dc fonduri, în 

orașul Vulcan, continuă lucrările 
de modernizare a rețelei stradale. 
La începutul acestui an, din 
inițiativa primarului, dl. ing. 
Ovidiu Avramescu, au demarat 
lucrările de amenajare a unui 
nou drum, care va lega de car
tierul Micro 3B zonele de agre
ment, „La Brazi" și „Valea Mo. 
rișoara". Se va realiza astfel o 
nouă arteră rutieră care va fi 
racordată în două puncte la DN 
66, prin cartierul Micro 3B și 
prin bulevardul din apropierea 
Văii Morișoara. Lucrările de 
construcție se execută în ritm 
susținut de constructorii din So
cietatea Comercială „Consmin" 
SA Petroșani și se prevede să fie 
terminate în acest an. (V S.)

Noi biserici
In orașul Lupeni s-a construit 

și a fost dată în folosință o nouă 
biserică. Este vorba de biserica 
de cult ncoprotestantă ridicată în 
cartierul Bârbăteni, în apropie
rea podului dc peste Jiu. O bi
serică' asemănătoare se constru

iește în Petroșani, lângă pasajul 
denivelat din zona fostei halte 
CFR. (V.S.) 

nor oameni. Drumurile făcute de 
locatarii pentru a vorbi cu „di
rectorul apelor" au luat mai 
mult timp decât ar fi luat reme
dierea defecțiunii. Ghinionul lor 
este că domnul Ion I 1 i e s c u 
nu lucrează cu apele din Vale, 
fiind ocupat cu ploile Cotroce- 
niului. Altminteri, te pomenești, 
că rezolva dânsul și această 
problemă. (Valj LOCOTA)

cheiat cu un bilanț regretabil în 
domeniul protecției muncii: 8
accidente mortale datorită surpă
rilor cauzate de nercspectarea mo
nografiilor de armare la inter
secțiile lucrărilor miniere.

Accentul trebuie pus și pe ca
litatea lucrărilor de revizii și 
reparații electromecanice, mal a- 
lcs la fluxurile de benzi și trans
portoare cu raclete (la Lupcni, 
Paroșcni, Aninoasa, îndeosebi), 
pe întreținerea căilor de acces, 
măsurile de prevenire a focuri
lor dc mină și, în general, pe 
respectarea tehnologiilor de lu
cru.

Nu în ultimul rând — calita
tea producției. Față de media pe 
primul trimestru, conținutul dc 
cenușă al producției extrase a 
fost mai bun pe martie doar cu 
0,1 puncte. Doar o singură mină 
— Vulcan — s-a încadrat în 
nefrma dc cenușă, având bonifi
cații. Celelalte, mai ales Lupeni, 
Pctrila, Livczeni, au suferit co
recții — penalizări ce totalizează 
nu mai puțin de 34 000 tone de 
cărbune. Deci, accent și pe cali
tate, mai ales că norma dc ce
nușă c depășită cu 3,2 puncte!

la Spitalul din Petroșani. L_a 
vegheat în tot. acest niitimp, 
cumnatul sau. Din nefericire, o- 
data ajuns aici, medicii, au con
statat că cl decedase. Avea 37 
dc ani, iar acasă il aștetau soția 
și copii. . ,

Spuneam, l.i început, că în au
toturism sc mii afla un bărbat.
După accident, acesta a dispărut. 
Oricine înțelege prin re a trecut 
si ca a văzut moartea cu ochii.

Gh. oi ii:anii

HOROSCOP
BERBEC — DRAGON

Se întrevede o ameliorare a 
situației dv. financiare.

TAUR — ȘARPE
Sunteți încă marcat(ă) de „a- 

ventura" de sâmbătă.
GEMENI — CAL

Există posibilitatea unui con
flict Cp un prieten foarte apro
piat.

RAC — OAIE
C.nc v-a spus că nu vă merg 

afacerile, era precis un concurent. 
Nu-1 băgați în seamă.

LEU — MAIMUȚA
La scrvicj ca și acasă, sunteți 

omul nr. 1!.
FECIOARA — COCOȘUL
Aveți încă dubii în legătură cu 

persoana ei (lui).
BALANȚA — CÂINELE

E posibil să câștigați o mare 
sumă de bani. Atenție însă, e- 
xistă foarte mulți bani falși în 
circulație! 4

SCORPION — MISTREȚ
Succesul este aproape. Nu ra

tați ocazia!
SAGEIATOR — ȘOBOLAN

Vă simțiți tot timpul înlătu
rară). Vă impacietați degeaba!

CAPRICORN — BOU
Reveniți in forță în atenția 

partenerului dv. Profitați!
VĂRSĂTOR — TIGRU

In idealul pe care vj l-ați pro-, 
pus, încep să se întrevadă roa
dele muncii dv. Păstrați ritmul!

PEȘTI — IEPURE
Ar fi bine să reveniți... cu pi

cioarele pe pământ

• *•••■**** *•«•**••

PROGRAMUL 
TV

MARȚI, 6 APRILIE

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Clu).
12,00 Teatru TV.

INTR-O DIMINEAȚA de 
Mihai Ispirescu.

14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Conviețuiri magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Medicina pentru toți.
17.35 Salut prieteni! (I)
18.35 De la lume adunate.
19,00 Documentar TV.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rostiri, rosturi.
20,40 Sport.
20.45 Film serial. 

POVESTIRI DIN HOLLY- 
WOOD.

21.50 Memorialul durerii.
23.15 Azi în prim plan.
0,00 Actualități.

0,15 Salut prieteni! (II)

MIERCURI, 7 APR1LL-;

7.00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial.

MAGUY (Franța, 1990).
12.55 La Sept.
13.55 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora dc muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.50 Tragerea Pronoexprcs.
J6,00 Televiziunea vă ascultă!
16.30 Panoramic muzica).
17,00 Actualități.
17,05 Sport-Club.
17.50 Mesaje prin milenii.
18,20 Arhive folclorice.
18.45 Azi, in prim plan.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități
20.35 Sport
20,40 Tclccincmatcca 

CĂPITANUL Bl.OOD. 
(SUA, 193.i)

23,00 Actualități.
23.10 Simpozion.
23.35 Fotbal: OJympiqtie Marscille

— Glasgow Ilangers, in Li
ga campionilor europeni. 
(Repriza a U-a) Inregistra- 

’ re.
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SPORT SPORT SPORT_"SPORTfSPORȚ
FATIDICUL MINUT 88 Rugby — Cupa României •

prima, 
Jiului, 
câteva 

mai a-

FC MARAMUREȘ — JIUL PE
TROȘANI 1—0 (0—0). Derby-ul 
seriei a doua a avut ca protago
niste două echipe cu vechi state 
de servicii și cu un fotbal de 
tradiție, cu toate că ambele for
mații au schimbat generațiile. 
Bâimărenii nu mai văzuseră la 
lucru echipa Jiul din ediția ’85 
—’86, când duelul se ducea, a- 
colo în prima divizie, cu mijloa
ce tehnico-tactice, aparținînd al
tor jucători și desigur altor con
tingente. 4

Jocul de sâmbătă a avut două 
reprize total distincte: 
dominată și aparținînd 
cea de-a doua, egală, cu 
desprinderi ale gazdelor, 
Ies în fazele ofensive.

După ce Cristescu a primit car
tonaș galben, min. 4, gazdele au 
avut prima ocazie de gol în min. 
15, prin Dorobanțu, dar 
acestuia s_a dus puțin 1 
dreapta. Au urmat cursele 
Cristescu, grep oprit 
.și Mic, lansările în 
pentru Stancu. care, 
a pătruns, umăr la 
fundașul de marcaj, 
cu stângul, a șutat puternic, dar 
mingea a șters bara, ieșind afară. 
Jocul este menținut departe de 
cele două careuri, Jiul tempori- 
zînd prin Stoica, Cristea, Stăn
cic și în special Cioabă, dar 
căutând întotdeauna breșa pentru 
pistoanele Militaru (care n-a fost 
în apele 
singurul 
In min. 
fundași, 
pierzând ocazia unei pase pentru 
Cristescu, care aștepta fără ad
versar balonul. Tot oaspeții au 
trimis in min. 44 un șut peste 
transversală, autor Dodu, iar ta
bela de marcaj, după primele 45 
de minute a rămas imaculată.

•șutul 
lateral 

! lui 
de Andrei 

adâncime 
1n min. 26. 
umăr cu 
în careu și

sale) și Stancu, rămas 
vârf de atac la bătaie. 

39 Stoica a întors doi 
a mo, driblat în lateral,

In partea a doua ambele echi
pe joacă tranșant. Jiul abordea
ză cartea atacului, Maramureșul 
vrea cu orice preț victoria. Gaș- 
par îl ia în primire pe Doroban- 
țu, Mic pe Militaru. Frunză tre
ce la Călugărița 
la Cristea.

In min. 60, din 
Cioabă, cel care 
intrările spre poarta lui Ghițan, 
a pornit in slalom 30 m și intrat 
în careu, a fost blocat prin fault, 
iar Aron Huzu a închis ochii în 
fața unui pcnalty pe care 80 la 
sută din cavalerii fluierului l_ar 
fi acordat. A fost momentul cheie 
al partidei, pentru Jiul.

Stoica primește galben, min. 
61, Benone Popescp jntră în lo
cul lui Militaru, Negrea este și 
el avertizat.

Cu trei galbene, Cristescu, Stoi
ca, Stăncic, Jiul se aruncă în- 
truin ultim efort colectiv pentru 
golul victoriei sau menținerea 
rezultatului, declanșând o contra- 
replică, tot atât 
partea adversă, 
trimite în gol, 
oprirea jocului, 
siunea crește cu 
aduce sfârșitul jocului. 
Cioabă, Cristea au fost 
care ar fi putut marca, 
toria și_a întors fila. In 
la o centrare de pe partea dreap
tă, mingea l-a depășit pe Dodu, 
Călugărița, Gașpar și a ajuns la 
Oană, singur în 6 metri, care cu 
latul l-a învins pe Ghițan, cel 
care in prima repriză n-a avut 
ce apăra. In min. 92 Cristescu 
vede al doilea galben iar Ghițan 
pe primul. O victorie ce putea fi 
la același scor ți de partea Jiului.

JIUL: Ghițan — Călugărița,
Gașpar, Stăncic, Dodu, Stoica, 
Cristea, Cioabă, Cristescu, Mili
taru (min. 62, Benone Popescu),

iar Ungurcanu

linia a doua 
a închis toate

de viguroasă, de 
Din ofsaid Oană 
dar se fluierase
In tribune ten- 
fiecare mirțut ce 

Srancu, 
ultimii

Dar, is_ 
min. 88,

Știința învinge Minerul
Ambele echipe au prezentat 15-le de bază. 

Minerul având din acest punct de vedere un 
ușor handicap. Patrichi, cu lotul național la 
Lisabona, .și Kclemcn, încă nercfăcut după ac
cidentul din partida disputată tot pe Știința cu 
selecționata României, au fost marii absenți ai 
formației.

Studenții au reușit o victorie meritată, prac
ticând jocul la mână pe tot parcursul partidei 
și având in forța grămezii încă un atuu, care nu a 
putut fi contracarat de jocul minerilor, în zi 
mai slabă, și cu puține atacuri pe aripi, unde 
Văduva a sprintat doar în ultimele 5 minute 
pe mâna lui David.

In min. 8, după o grămadă ordonată, Mure.șan 
scoate balonul la joc, este lansat Pancu care 
înscrie: 5—0. Transformă Drăghici, 7—0. și stu
denții conduc ostilitățile. Scorul se modifică în 
min. 24. după ce Drăghici trimite balonul prin
tre buturi, și devine 10—0. Cele două lovituri 
de picior acordate gazdelor se joacă la mână, . 
Drumea este înlocuit cu Trancă, iar oaspeții re
duc din handicap. Piu aduce 3 puncte, min. 30, 
dintr-o lovitură de pedeapsă în urma unui fru
mos contraatac. După o tușă lungă, Mureșan, 
prinde, se joacă treisferturilc, balonul ajunge 
la mezinul echipei, Alin Revnic, 17 ani, care 
pune încercare, 15—3, iar Drăghici „ridică" stea
gul tușicrilor, pentru că transformarea este

a-

validată, 17—3, scor cu care se încheie prima 
parte.

După pauză tot studenții strr.t în mână, prac
ticând același joc deschis, cu angajament 
proapc total, dominând bune perioade de joc,
în timp ce Minerul încă nu-.și dezvăluie inten
țiile.

In min. 44, tușă prinsă foarte bine de Bolea, 
se dictează grămadă, se înaintează 15 metri cu 
moli, balonul de la Suiogan ajunge la 
care trimite minge de urmărire. Larie 
pas lui Medragoniu. sehimb cu Pancu și 
spectaculos, 22—3. Drăghici ratează transforma
rea. Minerul jose din propriul teren, dar se iz
bește de o voință „Știința". care mai punctează , 
o dată prin același Drăghici. min. 75, care a 
mai adus trei puncte din lovitura de pedeapsă, 
executată de la 25 m de buturi, pecetluind și 
scorul final.

ȘTIINȚA : Soare, Costache, Stelian, Balog, 
Drumea (Trancă), Mure.șan, Rațiu, Suiogan, Dră
ghici. Ivănuș, Pancu, Medragoniu, Larie, Revnic, 
Martinesc.

MINERUL: Pingcrt, Ștefan, Popa, Pa vel, Ho_ 
.su, David, Sușinschi, Vereș, Piu, Văduva, Năs- 
tase, Pândele, Boșneag, Nicoară, Dimulesc. At> 
mai jucat Cîșu și Mămărean.

Ivănuș 
prin'le, 

eseu

Bravo, copii! M ircea Popa bun 
de joc

S-AU CERUT
NOUA

juca- 
închc-

(1), 
pentru 

(2), Voicu 
rezultat 

(2), Kele-
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Acum doi ani, după 
schimburi de „etape", 
Marcu dădea ca una dintre favo
rite, în disputa pentru întâietate, 
pe Gloria Reșița. O văzuse în- 
tr-un amical și obținuse câteva 
detalii care-i impuneau din start 
o atenționare de care a ținut 
cont tot timpul campionatului. 
„Jocurile" însă au trimis pe prima 
scenă fotbalistică pe C.SM Reși
ța, echipa tradiției. In acest an, 
la start, a apărut din nou Gloria 
Reșița. Nu ca o teorie ci ca o 
realitate. Echipa nu este legată 
de un obiectiv înalt, dar face 
cursa cu obstacole dintr-un elan 
propriu învinsului, lăsând în bloc 
starturi teama și emoția în fața

primele 
Dumitru

culoarclor 1 și 2 cotate ca favo
rite.

Duelurile adevărate ale Gloriei

Pericolul Reșița
abia acum încep. Ea va da piept 
cu UTA, etapa a 23-a, cu CER 
Timișoara, cu FG Maramureș, cu 
IC1M Brașov, cu Jiul, și cu FC 
Bihor, am enumerat partidele din 
deplasare și va înâtlni pe teren 
propriu, printre altele, pe pre
tendente și ele la un loc pe

Sâmbătă, la Petroșani s-au 
întâlnit cadcții și juniorii III ai 
Jiului cu cci ai Minerului Lu- 
peni. In prima partidă 6—3. Au 
marcat Spânoche (3), Muia 
Scrgiu (1), Daniel (1) 
Jiul, respectiv Ciprian 
(1). In cea de_a doua, 
4—0. Au înscris Spafiu 
men (1), Kandut (1).
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podium, Corvinul și Tractorul 
Brașov. Orice salt peste „groapa 
cu apă" fără să fie penalizată, 
poate să-i fie favorabil ți benefic 
profitând și de lupta tradițională 
pentru promovare, declarată pu
blic, dintre Jiul și UTA. Perico
lul Reșița există. Dar cursa Jiu
lui continuă, chiar dacă pe grăta
rul sosirii se schimbă alternativ, 
etapă de etapă, purtătorii tricou
lui galben. Pericolul Reșița poa
te însemna însă mobilizarea ge
nerală a imenselor forțe umane, 
de care dispune Valea Jiului, 
într-un context și clasament ce 
are în față doar pe Steaua, Di- 
namo și Craiova fotbalistică. 
Fic-mi auzite îndemnurile I

Tratativele în privința 
torului Mircea Popa s-au 
iat de mult timp, ei primind dez
legarea definitivă pentru clubul 
Jiul, caruia, într-un gest de gen
tleman, nu ia cerut 
nici un ban. Pentru 
său clubul 
București, 
a evoluat, 
părți fiind 
țumite. De 
cea acuză 
dreaptă .și 
motiv pentru care nu a fost fo
losit în partidele echipei Jiul de 
până acum. Se pare că trata
mentul prescris și urmat îl va 
aduce chiar sâmbătă 
în teren și îl va menține, cre
dem, până la finalul acestui re
tur, de la care toată lumea aș
teaptă încununarea eforturilor.

Mircea Popa este unul din acei 
jucători care știe să devină li
der și să adune în juru) său 
toată voința și tenacitatea, axând 
o influență benefică și do con
strucție morală necesară, orică
rei echipe. Bine ai venit, Mircea 
Popa I

personal 
transferul 

a plătit Progresului 
ultima echipă la care 

3 000 000 lei, 
pe 

mai 
o 
la

ambele 
de-antregul mul- 
mult timp, Mir- 
durere la glezna 
mușchii coapsei,

MILIOANE
Pentru Emil Marian, extrema 

Corvinului, care a căutat diiv 
iarnă Jiul pentru transfer, con
ducerea clubului său a pretins, 
pentru 4 luni (martie, aprilie, 
mai, iunie), nicj mai mult nici 
mai puțin decât 9 milioane lei. 
In plus, jucătorul avea valoarea 
personală estimată la încă 3 mi
lioane lei, bani ce nu s-ar fi pu
tut oferi nici în trei anj de_acum 
încolo de către gruparea jiulistă. 
întrucât data de 1 aprilie a fost 
ultima zi a transferărilor. Emil 
Marian s-a întors la Corvinul, 
cu o pregătire la zi, jucând sâm
bătă împotriva echipej Metalur
gistul Cugir, fiind autorul celui 
de-al doilea gol și coautorul pri
mului, înscris de Șumudieă.

Cu toate insistențele Jiului, a- 
tât pe lângă clubul Corvinul cât 
ți pe lângă posibilii sponsori, care 
ar trebui să ajute echipa, nu 
s-a ajuns la nici o înțelegere. In 
fotbal contează acum nu promi
siunile, ci banii. Cine nu-i are, 
rămâne de căruță, chiar în plin 
campionat.

Fotbal, Divizia Națională
REZULIAIE I 1.JIN1C E; IC Brașov — Elcclroputerc Craiova 

1—0; Gloria Bistrița — Dinamo 1—2; FC Farul — Sportul stu
dențesc 3—1; FC Petrolul — „U" Cluj 3—2; Oțelul Galați — FC 
Selena 1—0; Steaua — Progresul 2—0; Rapid — C.SM Reșița 2—0; 
I niv Craiova — Dacia Unirea Brăila 0—0; FC- Tntfr — Pol, Ti
mișoara 0—0.

Fotbal, Divizia A
REZULTATE TEHNICE: UTA — Olimpia S.ilu Mare ă—0 ; 

FC Drobeta — CFR Cluj 1—0; Metrom Brașov — Glorju Reșița 
1—3; CFR Timișoara — FC Bihor 0—2; IC1M Brașov — Tractorul 
Brașov 0—1; FC Maramureș — Jiul Petroșani 1—0; Metalul Bocșa 
— Jiul IELIF Craiova 1—1; Corvinul Hunedoara — Metalurgistul

REZULTATELE

CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN

1 APRILIE 1993

< I.ASVMENT
< Steaua București 22 18 3 1 55 — J 2 39

2, Dinamo Biicmești 22 17 4 1 54—14 383 Rapid Bu iJreșCj 22 11 5 6 29—23 27
4. Universitatea Craiox., 22 10 6 6 32—24 26
5. Gloria Bistrița 22 11 3 8 33—25 256. Oțelul Galați 22 10 4 8 24—22 24
7. Universitatea Cluj 22 11 1 10 31—29 23
8. Sporlul studențesc Hmuii-.ii 22 9 5 8 31—30 23
9. Eclctroputerc Craiova 22 9 5 8 18—17 23

10. I C Inter Sibiu 22 8 6 8 25—28 22
11 FC Farul Constanța 22 8 4 10 32—39 20
42. Dacia Unirea Brmla 22 6 6 10 20—26 18
1.3 Politehnica Timișoara 22 5 8 9 18—33 18
Î4 J'C Brașov 22 7 4 11 21—29 18
15 FC Petrolul Ploiești 22 7 1 14 27—32 15
46. Progresul București 22 4 7 11 22—37 45

J7 FC Selena Ba aii 22 4 5 1.1 12—33 13
18. CSM Reșița 2? 3 3 16 21—52 9

ETAPA VIITOARE (7 apiilm) ; Progresul -- Oțelul Gala ț> 1
1 (* Selena — FC* Petrolul; „U" Cluj — Univ. Cralov a; CSM Reșița
«- Steaua; Dinamo — FC Brașov; Electroputere — Rapid; Sporlul
studențesc — Glorij Bistrița;, Poli Timișoara — FC IAirul. Dacia
Unirea — 1(3 Inie

H NOTA : Poli Timișoara — FC Farul se disputa domin i< <L
J] aprilie, iar Elcctropiitcn — Rapid, Joii. 8 apr i 1 ic. Drobcf.i Turnu ’vi• rin.

Cugir 2—0; Unirea Alba lulia — Armătura Zalău 3 —2,

26J. U.T V
( LAS VIMENT

21 12 2 7 38—23
2. GJorja Reșița 21 12 2 7 27—17 26
3. Jiul Petroșani 21 11 2 8 38—23 24
4. 'Tractorul Brașov 21 10 4 7 34—27 24
5. Corvinul Hunedoara 21 9 4 8 33—28 22
6. FC Bihor Oradea 21 9 4 8 27—25 22
7. Unirea Alba fulia 21 10 2 9 29—35 22
8. FC Maramureș Bai, i Mare 21 9 3 9 37—25 21
•L rC Drobeta Turnu Severi n 21 9 3 9 21 — 19 21

10. Metrom Brașov 21 8 6 8 21—23 21
IE Jiul IELIF Craiovfl 21 9 3 . 9 24—35 21

‘12. Metalul Bocșa 21 8 4 9 25—33 20
13. CFR Cluj 21 8 3 10 40—40 19
14, ICIM Bru.șov 21 7 5 9 23—25 19
15 Armătura Zalău 21 9 1 11 32—35 19
16. Mc talurgi-Jul Cugir 21 8 3 10 26—15 19

17. Olimpia Satu M ire 21 7 2 12 3 1—40 16
18. CFR 'Timișoara 21 7 2 12 ■1 37 16

1 TAPA VIITOARE (10 api ilie) : Tractorul Brașov — Me'a Iul
Bocșa; Jiul IELIF Craiova — Corvinul; Melalurgislm Cugir . _
Unirea Alba lulia; Metrom Bi așov — UTA ; Olimpia Satu Mare
— CIR Timișoara FC Bihor -- FC 4 Ia ramu reș ; Jiu 1 Petroșani _
IC IM Brașov; Gloria Reșița — CFR Ciul; A rin alur, i Zalău — 1 c

Fond total do câ<tlgiiri:

1.
2.

Brcscia -
Cagliari

— Ancona
— Genoa

X

1

3. Foggia -- Alalanta 1

4. Modena — Licee X

5. Monza -- Coscnzn 1

6, Roma — l’iorcntina X

7. Sampdor ia — Inter 2
8. Torino -- Eizio XI

9. Vcrona ■— Ccsen 1 X!

10. Ascoli -- Cremoncse 1

11. B..ri — V'anezia X

12. Bologna - Pisa X

13. 1 ,iiccesv — Reggiana 1

13 4 998 656 Iei.

Pagină realizată de
IJorcl NEA.MȚU
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VINDE l \ GROS

produse !• prețuri concurcnțiule cu ale firmelor străine 
din București, prin depozitul din Piața agroalimcntară 
din Petroșani. <2332)

Societatea Comercială 
General Trans S, A.

I
I

PAMIN-COM SRL

F H R
Nou, pe piața elcctrocasnicclor !

l irina „PAMIN COM” SRL din Petroșani oferă la un preț 
deosebii de avantajos,

FRIGIDERE cu capacitate de 240 1,
DOTATE CU SISTEM DE DECONGELARE Al TOM \TA 
Un adevărat robot pentru gospodăria dumneavoastră.

Aparatul oprește automat congelarea dacă ați uitat să-l de
congelați ]a timp, strânge singur apa rezultată din congelare, 
asigurând păstrarea calităților produselor alimentare tot timpu.l

IMPORTANT: Pentru acest produs, realizat în cooperare de 
firme din Ungaria și Ucrafria, firma „PAMIN COM", distribuitorul 
său pe piața românească, asigură garanție de șase luni și pe termen 
nelimitat, contra cost, piese de rezervă originale, de care, potrivit 
testelor date cp acest nparat de ultimă noutate în frigotehnia 
casnică, nu veți avea prea curând nevoie.

SÂNI
încălțăminte

vară, 
la un 
oferă

pentru bărbați, femei șl copii 
la prețul anului 1902.

Modele de primăvară șt 
elegante, durabile, comode, 
preț accesibil tuturor, vă
PAMIN—COM SRL Petroșani. Nu 
ezitați I Dc Paști puteți oferi 
celor dragi un cadou util — în
călțăminte la modă, pentru toate 
vârstele, la prețuri c.drem de 
avantajoase.

oșaiu
cu sediul în str, Livczcni nr. 12

ANUNȚA:
Organizarea licitației pentru vânzarea unei centrale 

telefonice în data de 12 aprilie 1993.
Informații suplimentare sc pot obține la sediul socie

tății sau la telefon 512010 — 512011. (Factura 992)

UNITATEA NR. 13 A CPCT
I’RIN

ComTex Magazin Petrifa
reprezentantă a fabricii 'Ic calculatoare 

ICE FEi.LY COMPUTERS SA
VA OPERA :

— calculatoare HC — 91 cu Unitate de disk floppy 
de 3,5“.

— calculatoare IIC — 91
—■ monitoare IIC — 91;
— telefoane fără fir
Pentru informații ne puteți contacta la sediul firmei 

Pctrila, str. Republicii nr. 31 sau la tel./fax 093/550391.
(2307)

Societatea comercială 
INDCROM SRL Petroșani 

str. 1 Decembrie (peste drum de Hotel Petroșani) 
VINDE

cu ridicata și cu amănuntul :
cafea NESS, cremă ciocolată FINETTI, produse de 

sticlărie (la comandă), aparatura frigorifică (garanție 2 
ani) ele.

Prețuri avantajoase!
Telefon 515982. (21 13)

Consiliul Orășenesc 
Lupeni

scoate la CONCURS postul de
— Șef birou buget.
Concursul va avea loc in data de 15 aprilie 1993.
Relații la sediul Consiliului orășenesc sau la telefon 

560501. (2285)

A
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 

Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu i 
Telefoane: 541662 (dircelor-redaclor 
515972 (director 
difuzare), 5I21(>1 (secții). lax: 0911/515972.

i 2G75 
nr. 2. 

șei); 
execuți v.ad mi nislraliv

TIPARUL: Tipografia Petroșani, »lr. 
Nicolae Bâlcescu nr. 2. Telefon 511365.

TELEVIZOARELE ÎN CULORI 
„l’hilips", „Grundig", „Telcfun- 
ken“, cu sau fără telecomandă, 
recondiționate în Germania și 
livrate la prețuri deosebit de a- 
vantajoase, televizoarele oferite 
de PAMIN—COM reprezintă 
pentru dumneavoastră ocazia 
unică de a recepționa în condiții 
optime programele TV. SE ASI
GURA GARANȚIE — 1 LUNA și 
asistență tehnică post garanție, 
contra cost, întreținerea irepio- 
șabilu a aparatului.

ANIVERSARI

CU OCAZIA zilei de naștere, 
un gând frumos, toate florile 
din lume și tradiționalul „I-a 
mulți ani 1“ lui Adi Dragu din 
partea soției și a socrilor. (2272)

PENTRU Daniel Zvanciuc, la 
împlinirea celor 22 de primăveri, 
mult noroc, sănătate, . împlinirea 
tuturor dorințelor, „La mulți 
anii". Cu dragoste, părinții, Eie- 
na și Ghiță, sora Lorcdana, prie
tena Loredana. (231G)

VANZARI
„Sa-

Util și îrumos
1N LOCUINȚA 

DUMNEAVOASTRĂ

CORPUL DE ILUMINAT OFERIT 
DE PAMIN—COM

IMPORTANT: PAMIN-
COM SRL, asociat unio, dom
nul Pavel Ilaiducsi — are se
diul în Petroșani, în Piața 
Victoriei, bl. 74 (în spațiul fos
tei expoziții de mobilă). Tele
fonul firmei la care puteți pri
mi relații suplimentare este 
545391.

Candelabre, lustre, veioze 
moderne, frumoase. La 
anului 1992 1 Cu sume 
între 9 și 42 de mii, lin 
labru la ultima modă.

prețurile 
variind 

candela-

Grupaj realizat de

Ilorațiii ALEXANDRESCU

SOCIETATEA Comercială 
texhn“ produce cornele îngheța
tă, vânzare en gros, adaos co
mercial zero la suta. Informații: 
Lupcnl, B-dul Păcii, bloc 42, par
ter (cartier Bărbăteni). (2319)

FIRMA SO SUC1U L 
B-dnl 'Păcii nr. 7 B, vinde 
gr blugi, țigări import și 
Ne-s. (2320)

VÂND aparat româneso 
sifon cu doz.ator și aparat

Lupenl, 
en 

cafea

de 
. . Hot-

Dogs. Relații : Consignația „Euro- 
val“, cartier Parîngul — Aero-t 
port Petroșani. (2315)

VÂND mobilă doimilor, bucă
tărie, masă, i 
nuiele, frigider, e 
lănțișor, ver’ 
color cu ?).■ 
Pann, ni

VA.D
Pi tro ' 
„Frize Tj lef,
545755, dup.i ora 16. (2309)

VÂND urgent apartament 
camere în Botoșani. Relații; 
lcfon 935/21757. (2308)

VÂND mobilă dormitor, 
pele, fotolii, frigider și 
in bună funcționare. 
Gh. Barițiu, 24. (2306)

VÂND rulotă scop
Telefon 512600. (2184)

VÂND ARO camionetă, cu pre
lată, cu motor Brașov, standard, 
1 750 000, negociabil. Deva, te
lefon 613777. (2267)

VÂND garsonieră mobil.ilă în 
Petrila, str. Minei, bloc 10, sa. 
B, et. 4/30. (2317)

VÂND Skoda J20 L, tirgant șl

convenabil. Vulcan, str. Româ
nească, bloc 46, sc. 1, ap. 8. (2305) 

VÂND rulotă amenajată scop 
comercial, autoturism Mercedes
200 D, înmatriculat. Telefon 
544874, intre orele 17—19. (2265)

VÂND mașină pufuleți, preț 
negociabil. Vulcan, str. Crividia, 
nr. 91. (2201)

VÂND garsonieră Petroșani, 
zonă centrală. Telefon Deva 
622118. (2255)

VÂND casă cu încălzire cen
trală, grădină. Strada Izvorului, 
nr. 10, Lonea, sau schimb cu a- 
partament 3 camere Petroșani — 
zonă centrală. Telefon 550864. 
(2286)

OFER snre vânzare spațiu co
mercial. Telefon 541131, după ora 
17. (2297)

VÂND televizoare color Blau- 
punkt șl Phlllps, preț 100 000 și 
video recorder Panasonic, preț 
130 000 negociabil. Petroșani, Gh. 
Barițiu, nr. 22, telefon 545826. 
(2304)

VÂND chioșc, scop comercial 
Telefon 545896. (2298)

VÂND televiz.oare color Alpha, 
61 cm, convenabil, garanție 
an. Telefon 515685. (2321)

tron Ilaiducsi Pavel — anga
jează vânzătoare. Gondiții: liceu 
economic, aspect plăcut, vârsta 
până la 25 ani. Relații: la sediul 
firmei, str. 1 Decembrie, nr. 74 
(fosta Expo-Mobila). Telefon 
545391, intre orele 9—20. (2251)

FIRMA SC SUCIU Lupani. 
B-dul Păcii, nr. 7B angajează, prin 
concurs, vânzătoare. Relații, 
sediul firmei.’ (2320)

la

ANGAJEZ cofetar-patiscr. 
lății: Consignația „Euroval1*, 
tier Parîngul — Aeroport, Petro
șani. (2315) , -,j

DlVERSB

un

Re- 
car-

FIRMA ND-RA prin familii 
Durbac, mulțumește domnilor 
polițiști Aiacoboaie, Circu, 
Negară, Ncagoe, Moldovan și 
altor cadre care, prin dăruire, 
competență și înalt profesio
nalism, au reușit în timp re
cord să recupereze integral bu
nurile sustrase firmei.

Toată stima și recunoștința 
pentru acești oameni minunați, 
șl munca lor, respect profund 
pentru poliția noastră. (2310)

> 
%

scaune tapisate, hol
.... canapea, inel,

- • înr, televizor 
’.oșani, Anton

OFERTE DE SERVICIU
PIERDERI

2 camere 
i ij l (deasupra 
rai 545873

t

sau

3 
tc_

cana- 
I'iat 1300, 
Petroșani,

comercial.

SOCIETATEA Comercială „DrU- 
lă și Morar” SNG angajeaza prin 
concurs — în 10 aprilie — bar
man, ospătar e, paz
nic (bărbați). Relații la telefon 
545791 sau la sediul firmei (lingă 
Stația de Salvare minieră Petro
șani), Complex Comercial Parin- 
gul, peste calea ferată. (2323)

SOCIETATEA Comercială „Pa- 
mincom” SRL Petroșani — pa-

!>
PIERDUT certificat de califica

re cu nr. 2664 în meseria miner 
subteran, pe numele de Nichifor 
Marcel, eliberat de EM Aninoa- 
sa. 11 declar nul. (2312)

PIERDUT tichet butelie nr. 873, 
eliberat de Centrul de preschim
bare Aeroport—Petroșani. 11 de
clar nul. (2301)

deces
COLEUII și prietenii de la 1CPIV1 — S\ sunt alături de dl, 

ing. Șchiopu Dumitru, in durerea pricinuită de decesul talului său.
Dumnezeu să-l odihnească in pace. (2302)

COMEMORARE

S-AU SCURS 6 ani de când ne-a puia-it pentru totdeauna 
CEAUȘU MARIN

Nu te vor uita niciodată fiul, fiica, ginerele, nora și nepoții. 
(2314)

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NOI” ap.m sub egida 
SOLIEI A I II COMERCIALE „ZORI NOI" S. L 

înregistrată la Registrul Comei țului sub
nr. J 20/621/1991.

Cont virament: 307060201 — IIC l( Pc- 
troșanl.

Director; MlRCEA BUJORI,S<U 
Director executiv; ing. Alexandru
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Malerialelo necomandatc și 
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asupra corectitudinii datelor cu
prinse in fliticolo aparțin, in 
exclusivitate, autorilor.
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