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Optimizare 
ieroviară

Joi, 8 aprilie a c. sediul Regiei 
autonome a huilei a găzduit o 
importantă întâlnire, cu privire 
ls optimizarea transportului pe 
calea ferată a huilei din Valea 
Jiului către beneficiari. Au par
ticipat directorul Exploatării de 
pi eparare a cărbunelui, delegatul 
Regionalei SNCI’K Timișoara, șe
ful Regulatorului de circulație și 
mișcare din stația Petroșani și 
un expert in marketing exploa
tare și -transporturi feroviare de 
ia firma germană Eisenbriin Con- 
suiting Grr.bh Frrnkfurt. Ace..stă 
acțiune face parte dintr-un pro
gram finanțat de Banca euro
peană pentru reconstrucție și 
dezvoltare. România este a șa- 
sej țară care beneficiază de tr 

c st gi-n de studii și exp rtize. 
Concluziile acestor discuții vor 
fi centraliza e și analizate, ur
ni ind ,i se concretiza intr-un pro- 
g'.nn național de optimizare a 
li ^sporturilor ferovi ire. LP.N.)

Raționalizarea consumului de pâine
D tontă creșterii neju1 tificate a consumului de pâine, precum 

i it irită impasibilității acoperirii cererii populației prin repar
tiții iii'j alte resurse, Începând cu data de 13 aprilie, desfacerea 
pâinii subvenționate se face pe bază de cartele eliberate de 
m.nț izinele societăților comerciale REALCOM și „Spicul14. Se vor 
asiguri 509 grame pâine zilnic pentru toți cetățenii Văii Jiului, 
i r pen'.iu num n un kilogram zilnic.

I.uitării Văii Jiului sunt rugați să înțeleagă că această mâ- 
■ " ■ >n întâmpinarea mai bunei aprovizionări și a stopării
•’ n i ii .ar du stocare a pâinii, in vederea folosirii ei ca hrană 
p-ntru porci.

Birocrația c in floare. Iar in 
ițele ei se ascund de cele mai 

1 ■ uit-, ilegalitățile. Izbindu-se 
ci d" un zid -I ■ m trecut, cetă- 
țoinui care C pus lața in lața cu 
b rorraț a are de ales, in condi
ții • democrației. Poate să se 
Pipu- sau p atc sa .■■ r .enineze. 
poate s-i învingă sau să fie in- 
v tr>. Depinde de rât de pi tm-vc. 
r nt po.i fi pentru a-și atinge 
țo| irue. Ce te f.ici in ti dacă 
birocrația mere.-’ mănă-n mâna, 

i ilegalitatea ?
Acest motiv de reflecție ama

ra ede in'errciid prin fapte care 
• ■ petrec in orașul Vulcan de 
câțiva ani buni in Jv.latura cu 
criza buteliilor *le aragaz. Înfi
ințarea Societății Comerciale 
„l’ECO1 SA a primit ca moște
nire și depozitul din Vulcan. 
I oale bune și la locul lor, până 
i un punct. Distribuirea bute- 
iilor d" ara.; iz np sc face direct 
un depozitul l’ECO, ci prut 
•earniediii! unui centru orășe- 

«c înființat in Vulcan ina „te
LIH9. Fără a mișca un deget, 

i.-ritrii cele circa 1000 de butelii 
ne se schimbă lunar prin ace l 
■tiru, depozitul Încasează pre- 

il prevăzut pentru transportul 
montarea buteliei la doihici- 

it clientului. Șeful acestui 
•ntru a ajuns o persoană atât 

înseninată încât nimio nu-1 
ooate clinti din loc. oricât de 
multa tnatrapazlâpuri ar face la 
distribuire! butefi'lcir. Ce sc în

Săptămâna
Ne aflăm în cea de-a treia săptămână' parla

mentară consacrată aproape în întregime adop
tării bugetului pe acest an. Fiind o săptămână 
scurtă, nu ne așteptăm ca legislativul să înche
ie dezbaterile pe articole deși spre satisfacția 
parlamentarilor, a fost grăbit ritmul de lucru 
al camerelor reunite. Tot parlamentarii sunt 
cei care au dat glas încă unei satisfacții legată 
de faptul că au fost depășite mai multe capito
le critice ale Legii Bugetului, cu privire la 
activități (cultură, învățământ, sănătate), pen
tru care nicicind nu ne-au ajuns banii

Dincolo de aceste satisfacții care ne-au emo
ționat prin sinceritatea lor, se află vi3ța noas
tră zbuciumată, grijile zilei, problemele sindi
catelor sau, într-un cuvânt, insatisfacțiile țării. 
Va răzbate oare ecoul acestor griji, amplificat 
de amenințările care au devenit publice cu 
greva, până sub cupola legislativului ? Sigur 
că o grevă, împreună cu tot ceea ce derivă din 
relațiile guvern-sindicute nu face obiect de 
dezbatere pentru cele două camere, dar parla
mentul nici nu poate să rămână complet deta
șat de zgomotele străzii, când ele cresc în in
tensitate.

Deci, parlamentul dezbate I.egea Bugetului, 
sindicatele ccr indexări și compensații peste pu
terea reala a economici, guvernul încearcă să 
explice care sunt limitele resurselor naționale. 
Unele sindicate se retrag de la negocieri când 
ar trebui să fie prezente la acest dialog, pentru 
ca el să nu se transforme ulterior intr-un mo-

tâmplă, de fapt, la centrul de 
distribuire a buteliilor din Vul- 
cați ? In situația în care numă
rul de butelii nu satisface pe 
loc, int -grai, cererea de schimb 
a buteliilor sunt create condiții 
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Reajități^dureroate
CINE ÎNCURAJEAZĂ 
ilegalitățile?
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favorabile de servire preferențial- 
l.i a anumitor persoane. In timp 
ce alte persoane nu pot schimba 
o butelie, umorj săptămâni in 
șir. Indiferent de ce ar face, șe
ful centrului nu poate fi tias la 
răspunde re I El nu poate fi tras 
la răspundere întrucât nu arc 
calitatea oficială de gestionar I 
gal mente, un cetățean caruia i 
s-ar pitide butelia in perioada 
in care este depusa, goală, la 
centrul de schimb, în așteptarea 
alteia, pline, nu-1 poate trage 
la răspundere pe șeful centrului, 
El nu are gestiune I

Legcti prevede clar că o pei- 
soană caro primește, depozitea
ză ,manipulează și distribuie 
substanțe explozive cum este și

spovedaniei
nolog. Retragerea (diplomatică ?), prea seamănă 
cu un act premeditat ca să putem crede in o- 
biectivitatca lui. In schimb, consemnăm că e- 
xistă și ligi sau confederații care au ocolit, sau 
au depășit faza copilăriei sindicale și de pe o 
poziție independentă — singura care le conferă 
credibilitate — s-au delimitat la marile mane
vre ale liderilor aflați între două curente ideo
logice: al fostului UGSR și al actualului...

Mai multe întrebări plutesc în atmosfera în
cărcată de griji a acestei săptămâni. Vom mai 
avea greve, mitinguri, marșuri ? Va ced.a gu
vernul în fața grupurilor de presiune care se 
retrag sistematic de la negocieri ? Va pătrunde 
ecoul acestor probleme sub cupola parlamentu
lui ? Colac peste pupăză, va venj ex-regele să 
ciocnească ouă roșii (34,50 lei bucala) la mor
mintele străbunilor, de sfintele sărbători creș
tinești ale paștilor ? Vor renunța confederațiile 
bucureștcne (fostul și actualul UGSR) la marile 
manevre din această săptămână zbuciumată ? 
Și. dincolo de patima sindicală, va înțelege gu
vernul partea de contribuție cu care este dator 
sa mai atenueze din insatisfacțiile țării ?

Spun observatorii vieții noastre politice, mai 
în glumă, mai in serios, că ne aflăm in săptă. 
mâna patimilor. Cred mai degrabă, că suntem 
în săptămâna spovedaniei. Așteptăm părțile, 
să spună fiecare, cu ce a greșit și cum va mai 
îndrepta viața noastră cea de toate zilele.

Ion MUSTAȚA

ÎNCERCARE DE INTIMIDARE A CORESPONDENT ULUI 
„ROMÂNIEI LIBERE" LA PETROȘANI

H l’oliția clcctueaza cercetări in vederea identificării 
făptașului

Luni seara, în jurul orej 22,30, 
o persoană (sau persoane), ne
identificată încă a incendiat a- 
paria meu tul corespondentului 
„Romanici libere", dl. florin 
Mircea Corcoz. „A fost turnata 
benzina pe covorul dm lața ușii 
apartamentului mcp — nc-a re
latat dl. Corcoz, — după caic a- 
ceasta, antrenată de curentul de 
aer, s-a scurs în interior. Apoi 

cazul aragazului, trebuie să aibă 
o autorizație oficială și aviz dm 
partea pompierilor. Șeful depo
zitului din Vulcan nu arc avizul 
și autorizația re'pectivM 1 Dar se 
m< nțirie „pe funcție". Cine 1 men

ține? Pai, șefii depozitului 
l’ECO din Vulcan care au lot in
teresul s-o faca 1

I’iunwl de la nenumăratele 
sesizări și nemulțumiri al" cetă
țenilor, Primăria orașului Vul- 
i.iii a fucul unele demersuri pen
tru a îmbunătăți activitatea de 
distribuire elitre populație a bu
teliilor pentru instaurarea ordi
nii. In acest scop, printr-o adre- 
>u oficiala (nr. 3504/22 mai 1992), 
Administrația publica a Primă
riei orașului Vulcan a solicitat 
Prefecturii județului Hunedoa
ra să intervină pentru instaura
rea legalității și ordinii in dis
tribuirea buteliilor la Vulcan. 
„Rezultatele acestei adrese .sunt, 
practic, nule, cel puțin până a- 

a fost aprinsa. Au ars ușa și li
noleumul. Noroc că eram acasă. 
Cred că este vorba de o acțiune 
premeditată, cic intimidare a mea. 
Am anunțat poliția, aceasta a 
venit imediat la fața locului. Vă 
spun, din fericire eram acasă, 
iar pagubele materiale sunt mi
nime. Ceea ce s-a încercat să mi 
se facă mie aduce a atentat te
rorist".

Glieorglie OLTEANU

cum, ne-a spus dl. ing. Ovidiu 
Aviamescu, primarul orașului, 
înainte de schimbarea vechiului 
prefect, Prefectura a trimis la 
Vulcan un reprezentant din con
siliul de administrație al Socie
tății Comcrci ile l’ECO să anali
zeze situația și să la o decizie. 
Reprezentantul s-a limitat să ne 
solicite un alt loe pentru orga
nizarea altui centrii orășenesc 
dc distribuire a buteliilor. I 
s-au oferit trei sedii. Dar toate 
au fost refuzate, din diferite mo
tive. Vechiul centru continuă să 
funcționeze, ca până acum".

Ceea ce e mai dureros, însă, 
nemulțumii ile cetățenilor care 
nu dispun de pilc, cunoștințe și 
relații pe lângă șeful de centra, 
pentru schimbarea unei butelii, 
nli și-au primit rezolvarea. Ni
meni nu contentă utilitatea cen
trului di schimb. Dar cei ce pot 
face ordine n-o fac, ci rămân pe 
poziții. Se invocă in principal 
faptul că l’ECO nu c.te in sub
ordonare, i administrației publi
ce focale... Se naște insa, între
barea: ce are tlna cu cealaltă ? 
Subordonarea c una, iar perpe
tuarea neregulilor și tolerarea lor 
este cil totul altceVa I

X iorel STR AUȚ

• Grupul celor 7 state indus
trializate intenționează sa ofere 
Rusiei ajutoare destinate cu pre
cădere sectorului industrial, in 
cadrul reuniunii ministeriale ce 
va avea loc la Tokio, în această 
săptămână.

• Ministrul rus al securității, 
Viktor Barannikov, a subliniat 
că serviciile de securitate „nu 
vor permite să fie implicate în 
jocul politic11 și „nu vor fi nicio
dată instrumente de violentă po
litică .

■ Cele aproape 60 de avioane 
dc luptă din SUA, Franța și O- 
lancla, se al'lâ pregătite la bazele 
lor din nord-estul Italici pentru 
a-și începe luni, de la ora 1.2,Q0 
GMT, misiunea in zona dc in
terdicție aeriană de dcasuprja 
Bosniei—Ilerțegovina.

< Nu există mijloc de recon
ciliere cu președintele Boris 

.Elțîn înainte dc iclercndumul 
de la 25 aprilie, a opinat vice
președintele Rusiei, Aleksandr 
Ruțkoi. Vorbind la o conferință 
de presă a liderilor coaliției de 
centru „Uniunea Civilă", el â 
apreciat că această criză „inter
venită în relațiile șefului stalu
lui cu celelalte organe de con
ducere ale țării a pornit de la 
divergențele de păreri legate de 
promovarea politicii economice1* 
și s-a soldat cu o diminuare de 
30 la sută a producției agricole 
și o creștere a criminalității in 
Rusia.

• Președintele Armeniei, Le- 
von Ter_l’etro.sian, a salutat ini
țiativa șefului statului rus, Boris 
Elțin, care și-a exprimat dispo
nibilitatea de a fi mediator in 
proccslll dc soluționare prin mij
loace politice a conflictului din 
Nagorno-Karabah — transmite a- 
genția ITAR-TA.SS, care citează 
serviciul de presa al președinți
ei armene.

• In perioada 15—16 aprilie 
se vor desfășura, Ia l’reloria, lu
crările celei de-a If-a sesiuni a 
comisiei mixte guvernamentale 
româno-sud-africare dc coopera
re economică .și tehnică. Vor fl 
analizate, cu acest prilej, posibi
litățile generale de dezvoltare a 
raporturilor economice bilatera
le în condițiile transformărilor 
ce au loc în ambele țări, stadiul 
relațiilor bilaterale fie linia 
schimburilor comerciale și co
operării economice și masuri de 
impulsionare a acestora.

• între 20 și 211 aprilie, la Bu- 
d ipesta va avea loc a 51-a ani
versare a Comisiei Dunării. Intre 
altele, în cadrul sesiunii sînt 
prevăzute dezbateri asupra cali
tății dc parte la Convenția fie la 
Belgrad și de membru al Comi
siei Dunării, ca urmare a eveni
mentelor care au avut loc pe 
plan internațional.

• Italienii vor participa, la 18 
aprilie Ia un referendum avind 
opt teme de importanța majorii, 
incepind d« Ia modificarea siste
mului electoral și pinii la trafi
cul <lc droguri.

• Asasinul lui Chris II.ini, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Sud-African, este Ja- 
nusz Jacob Walus, polonez dc 
origine, naturalizat sild-african.

• Papa loan Paul al 11-lea a
I insat, duminică, cu ocazia săr
bătorilor de Paști, un apel pre
sant la pace in Bosnia și Hcițe- 
govina. t
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c H111 p i Piuitele naționale universitare. 
Petroșani

Parâng POPICE - SUPERUGA
SCHI ALPIN

|» JURI Ut. DE PROBA t
1 Delegat tehnic: Gheorghe Irimic; Șef probă: Virginia Petcrffy; 
Șef pârtie : Victor Mihuț; Arbitru principal: Marcela Ivanescu I 
Ajutor arbitru principal: Nicolae B irbaș; Judecător plecare: Ro- 
meo Racloslav; Judecător sosire: Liliana Becca; Marcator M. 1. : 
Paul Ivânescu; M . tir M. 2. : Stclian Stroe; Cronometror: Eu
gen Petcrffy.

La această sărbătoare albă a sportului universitar, UT Petro
șani a prezentat in concurs conform regulamentului de desfășu
rare un număr de li concurcnți, cei mai bine cotați in fazele de 
calificare pentru n. țională.

Iată rezultatele obținute de schiori] petroșăneni :
Proba: Slalom feminin; porți 39 ; concurenți 15; deschizător 

d< purtie Gerlinde Mihuț 93"OT: locu] III: Sabău Eniko, timp 96"7M 
b ul VI: Gri ta Valache 105’'86. Locul 1 a fost ocupat de Camelia 
M ireu — ANEF București, 93'04.

Proba: Slalom masculin; porți 30; tm urcați 40; deschizător 
de pârtie Robei t Mihuț timp G3”20: locul X: Narcis Gușe 52”94 ; 
locul 17: Teofil 1. psi 61"2G .și locul 22 Stoica Bogdan, 87"03. Pro
ba a fost câștigată de Ion Trandafir — U, Brașov, timp 18”90.

Proba: Slab m uriaș feminin: poiți 20; concurcnți 7; deschi
zător de pârtie Gci linele Mihuț timp 78"50: locul IV: Eniko Subaii 
timp 81"08; locul VII: Grila Valache timp 87"75. Pe locul 1 s-a 
clasat Csilla Lticacs — U. Br.vuv, cu timpul de 76"80,

Proba: Slalom uriaș masculin: porți 22; concurcnți 22; deschi
zător pâ tie G' i tinde Mihuț, timp 78”03: locul X: Narcis Gușe 
83’46. Titlul a fost căștii al de Dan l’opescu, ANEF București, cu 
timpul dc 73"78.

Concursul s-a bucurat de o organizare fără cusur și o apre
ciere unanimă din partea concurenților și a [actorilor de raspua- 
,ț,-r> din Min sterul Sporturilor și comis ile de disciplină sportiva, 
din partea universităților.

,. l . i Ii a liului au fost conduși dc cont nniv. Ghcor-
i > , ,i i.iu a reușit ' i lua din nou naționalele in Pai in?.

CSS PETROȘANI — EVIDENȚIAT
La Bi •. fov, pe pârtia Valea 

Lupului, a asul loc concursul 
milion,»,| de copii — finala pe 
țară — unde clubul s|x>rtiv Pe
troșani a avut o comportare foar
te bună, obținând următoarele 
rezultate;

SLALOM: Cat, gi i ia copii mari- 
foi ul II Codiuțu Domokoș, locul 
IV Robot i Barla; Categoria popii 
mici: locul VII Monica Citirea.

SLALOM URLVȘ; Copii mari: 
locul III Robcrt Bait1*, locul VI 
Codruța Domokoș, locui VII Cpis- 
bna Lupa.

LUPTE LIBERE
l-t (. i’.iiQVd, in zilele dc 1 ți 

4 aprilie, s-a Ucsl.-.jijrat lmala 
eainpionaltilui incMciihjaj d< lup
te lilx-re, cu p<n tic papea tuluror 
secțiilor din țară, undo j.> de 
sport.V| și-au ui-puldl titlurile de 
eamn’oni.

A> Jiul Pctr.Ju (antrenor Cos- 
tiefi Murmaliuc) a obținut o mo
dal,e de argint, prin CcLsli U- 
drom (62 kg), cuc a câștigat Ja 
puncte .n primul tur in fața lui 
Goian V (Oțelul), prm tuș in 
birui II la Anwpci (Pașcani), prin 
același pioeedeu in turul HI la 
Pocnaru (Timișoara) și in turul 
IV l-a învlr.s pi puncte pf. Dî- 
«aci (Rapid). Jn finală a pierdu» 
,n fața hunTdo’ennului Florin 
C',rP> la puncte (3—0) devenind 
«f:tf*l vici’campmn național.

T-a cațegoria 74 kg. bronzul 
cucrrit do Arnn Cindca du

pă o luxațic“ a arbitrilor, care 
î-au scos învingător in turui III 
pe O, Lungu (Rapid). Pună alune1 
C ndca i-a întrecut pe ( iobaml 
(Brașov), 10—0, șl pe Valorică 

(Tîrgovișlr). Jn finala mica, 
pentru locurile III—IV, sportivul 
peirilean a câștigat la puncte, 
*—1, în fața Ini Vasilc Popa 
(Constanța). Tot bronz a câștigat 
ți Gnbriel Liysu (52 kg), caro a 
pierdut la Ollganu (Xârgovișle) 
|i a câștigat Ja Malata (Cluj) și 
Mmcscul (București).

-f-1 130 kg, connatiaiul Damei

Pagină roorrfnnată

Dotei NF-AHrilJ

La Sinaia s-a desfășurat finala 
campionatului cluburilor sportive 
școlare cu o probă de s. dom 
uriaș.

CSS Pelroș ini a obținut ur
mătoarele rezult ite: copij mari 
— băieți: Jo^ul 111 Robcrt Bur
ta, locul V Crisfian Stâncii; copii 
mari — f».te: locul V Cristina 
Lupa, locul VII Codruța Domo
koș;

.Juniori: locul IV Ramona Bor, 
locul 1X Dcthamar Schmidt.

Grupul dc copii a fosi antre
nat și condus de profesorii Zol- 
tan Tolh si losif Huila.

Roșea, a obținut și c.l bronzul, 
după un prim m» c i pierdut la 
Teni (Zalău) .și U|-mătojivlc trei 
câștigate la Toții, Radu (Steaua) 
și lanco (Cluj), ultimul fiind 
campionul dc anul trocul.

Adomnicai Vasilc, (18 kg), a 
ocupat locul Vl din 18 parlici- 
pjnți, iar Jiul Petri.1 a a adus în 
vitrina clubului un onorabil loc 

IV pe țară, după Vulcan, Steaua 

și Dinmno

☆

In perioada 8-9 nprilie, sala 
Construi loruj d.n Iluncduarb a 
găzduit etapa de zonă la lupte 
libero juniori, rezervată clubu
rilor porlive școlare. Alaiuri dc 
cluburile din Oradea, Cluj, Ti
mișoara, lugoj, Re .ița, Deva, 

Hunedoara a p n lii.ipul și C.SS 
Pctroșanj cu un număr de J9 
Spmtivi. Pe locul I s au cl.r.<| : 
Dorn I imnfle, cal. 32 kg și Rc- 
mus Corboi cat. 31 kg. Pe locul 

II s-au clasat Io,in Ojar 30 kg, 
hJiliai Emil )1 kg și Mihaița ÎJul- 

da 55 leg. Pe locul HI s-au clasat: 

Petru S.«f(a 30 kg, Daniel Boilă- 
Tragu 17 kff. Robcrt Lijcars 60 
kg, și Răzvan Sporea 76 kg, toți 
«kc ki CSS Petroșani și car»; vor 
participa In litru nwî fioalș-lw 
pe pwa *)• Ja ’fg. Mureș.

JIUL PETRILA — UNIO SA- 
TU MARE 5359—5066 pd. Ținând 
la obiectivul unui loc pe podium, 
jucătorii de la Jiul Petrila au 
forțat din nou pistele din sala 
Vulcan, doborâtul în final spe
ranța și elanul oaspeților, deciși 
să producă o mare surpriză.

Prestația excelentă a tuturor

GLORIA BUCUREȘTI — MI
NERUL VULCAN 5398—5451 pd. 
Derby-ul superligii a confirmat 
valoarea echipei vizitatoare, caro 
nti-.și mai poate permite nici o 
„stație" de odihna până la linia 
de sosire. Ea s-a impus încă din 
primul schimb de bile, când pri
ma pereche aruncată în luptă, 
Lupii și Silivestru, 887 -Ț 924, a 
preluat conducerea.

A urmat cuplul Popp—Dorin 
Virgil, 989 -|- 865, care a mărit 
diferența, Popp fiind aproape de 
un mare record, de-a depăși ci
fra de 1000 popice doborâte în-

C.SM SIBIU — CSU ȘTIINȚA 
PETROȘANI 12—8 (7—8). Un joc 
considerat în deplasare, terenul 
CSM-ului fiind suspendat, s_a 
di .putat pe stadionul Știința. Re
zultatul nu mai putea influența 
câștigarea serici a Vili-a din 
Cupa României, aceasta fund 
echipa CSU Știința. A fost un 
joc cil multe greșeli dar desfă
șurat intr-o deplină sportivita
te, învingând cei care au greșit 
mai puțin. La doar 23 de ore 
dc la terminarea jocului cu Mi
nerul Berbești, studenții au tre
buit sa îmbrace tricourile pen
tru întâlnirea cu CSM Sibiu și 
sc părea că vor tranșa ușor vic-

IOTBAL

Republicanii
I.a Drăgășani, republicanii Jiu- 

luț au obțijjm o victorie — ju
niorii n cu 3—0, prin golurile 
însci ise de Bărbuță, Durbao și 
Miclen și au pierdut partida, cu 
colegii lor juniori I, cy 1—0.

Jocul s-a desfășurat sâmbătă, 
iar absența talentatului Frumoca, 
s-a făcut simțită, cântărind greu 
în economia jocului.

JUDO
In perioada 2—4 aprilie, la 

București, s-a desfășurat etapa 
finală a Campionalului național 
individual la Judo, seniori și se
nioare, AS Jiul Petrila a fost 
reprezentată dp tânăra Judojța 

Elisabeta Sania, la categoria 72 
kg., c.-ire n avut o comportai 
meritorie, reușind .să obțină me
dalia dc argint, devenind aslfel 
vicecampio.'mă a României, în 
ediția 1993. '■

Până în finalei, judoka Elisabeta 
Sania a luptat cu o ambiție ieși
ta din comun, con<cn*rându-sc 
asupia fiecărei mlâlniri, reu
șind să Învingă pi in Ippon, ii lin
te dc limită, următoarele adver
sare: Olimpia Cdiarpan (Sț,caua 
București), Constanța Petru ((,’lii- 
mica Tr Măguivlc) și la cap de 
sepie pc Liliana Dumitrache (Po
litehnica lași).

In finală a luptat cu Aurora 
Grigoiaș (Steaua București). După 
o luptă echilibrată, o neatenție 
specifică mize; pusă în Joc fl 
Post speculați și fructificata dc 
Grigofuș, a intrat astfel tn
posesia titlului național, 
l’ckicilăi’i Elhiibi’tal FeliciJări 

Nelu C«rdc<| Felicitări Jnsl 
Fc Trilul 

popicarilor pctrilenl, cu tln Mar
cel Dobrică in zi mare, 957 pd, 
și Andrei Marian 923 pd, a făcut 
însă ca pe foaia de arbitraj să 
apară până la Urma o victorie 
netă și la o diferență apreciabi
lă. Au mai punctat pentru gazde 
Scorțea (899), Ilordilă (849), Gher- 
man (877) și Ghețca (854) pd.

tr-un meci oficial. Bclivacă șl 
Grigorescu, ultima pereche a
oaspeților, au realizat 881 Ț- 905 
pd, spulberând astfel toate supo
zițiile și calculele făcute de băi- 
mâreni, ce așteptau minunea care 
nu s-a întâmplat

De remarcat o coincidență. Jiul 
Petrila estompa intr-un meci la 
Vulcan pe Baia Mare în cursa 
pentru titlu, iar acum, Minerul 
blochează pe Gloria acasă, pen
tru a face lupta Jiuliștilor mal 
ușoară in acest final. De fapt 
Jiul joacă acum la Vulcan ca și 

R U G B Y
toria in favoarea lor. N-a fost 
să fie așa. In mm. 5, Diaghici e- 
xccută o lovitură de pedeapsă 
și 3- 0. Sunt minute bune de 
joc, cu faze care au putut duce 
la desprindere, dar studenții ra
tează prin Mure.șan (16) și Ivă- 
nuș (17). Echipa pare obosită, 
și, in min. 28, o lovitură de pe
deapsa pentru Sibiu, jucată foar
te repede la mână, prinde desco
perit.'! cfhipa Științei .și Amariei 
înscrie o încercare 3—5, pe care 
tot el o transformă urcând sco
rul la 3—7. In min. 34, Drăghici 
mai ratează o lovitură de pe
deapsă, ca numai după un mi
nut să paseze un balon lui Ivă- 
nuș care execută o lovitură de 
urmărire. Mitocaru este presat 
de Ivănuș și l’ancu înscrie pri
ma și singura încercare a stu
denților. Drăghici ratează trans
formarea .și 8—7.

Repriza a doua este dominată 
mult mai clar de studenți, CSM- 
ul trecând dc două o'ă de cen
trul terenului. în min. 52 o gre
șeală a lui Giura îl obligă pe 
Suiogan să scoată in extremis

P U B L ! c I T A T E

Societatea Comercială 
„BERGO” SA Tg. - /iu

str. Macului nr. 3,

VINDE

B BERE LA BUTOI

pentru firme particulare și «le stat, pre| rezonabil, cali
tate excepțională.

Relații suplimentare la telefon 0Î129/16785, între o- 
rcle 8—IG.

SC de Construc/îi 
„CONPET” SA Petroșani

ANGAJEAZil

urgent, muncitori necalificați (bărbați), intre și 45 
ani (vârsta), 2* zidari și 8 dulgheri.

Relații Ja sediul unității din Petroșani, «tr, 1 Ihreem- 
brie nr, 90, telefnn 5-12 150.

Următoarea etapă se joacă joi, 
15 aprilie, Jiul dcplasându-se la 
lași, nu pentru o înfrângere ei 
pentru o victorie. După calculele 
consacratului Victor Miclca, Jiul 
nu va rata în final de campionat 
unul din cele trei locuri pe po
dium. Victoria din Dealul Co- 
poului pare aproape.

acasă, iar colaborarea dintre cele 
două asociații, antrenori și con
ducători merită să fie evidențiată.

Campionatul național pe e- 
chipe, turneul final, este progra
mat în Valea Jiului, Jar arenă 
de la Petrila trebuie să garante
ze asigurarea bazei materiale ă 
di sputelor. Până la 15 iunie, da
ta acestui examen nu mal estă 
mult, iar prestigiul Văii nu tre
buie să sufere. Deblocarea piste
lor înseamnă un pas mare pen
tru Jiul, dar și pentru sportul 
românesc. Un turneu final nu so 
oferă în fiecare zi.

balonul în tușă. Tușa jucată d'S 
CSM îl pune pe Cocîrca într-o 
situație bună, care înscrie o în
cercare și 12—8 pentru Sibiu, A- 
mariei ratând transformarea.

Știința are minute foarte bune 
de joc, dar nu reușește să fruc-.
tifice. Sibienii; care la a doua 
trecere în terenul Științei in 
min. 80, au ocazia dc a mări di
ferența, dar ratează prin Ama
riei o lovitură de pedeapsă, jo
cul încheindu-se cu rezultatul dc 
12—8 pentru CSM Sibiu. Fără 
a face o tragedie din această 
înfrângere este totuși necesar
a trage lin semnal de alarmă 
pentru viitor, acum când până 
la reluarea campionatului n-au 
mai rămas nicj două săptămâni.

Au jucat: Soare, Costache, Szc- 
lian, Gheorghe (Bolea). Trancă 
(Grigore), Palamariri, Mureșan, 
Raliu. Drăghici, Ivănuș, Rcvnio 
accidentat (Giura), Medragoniu 
(Suiogan), I.arie, Raircu, Marti
ri eseu.

CSU ȘTIINȚA Pcrtrnșani, spe- 
cialistzi cupei, așteaptă' sferturile 

de finală.
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Hotărârea
privind stabilirea taxelor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PE
TROȘANI :

, Analizând propunerile făcute de viceprlmarul 
municipiului Petroșani, precum și a raportului 
Centrului agricol prin care se propun taxele 
de pășunat pentru folosirea golurilor de munte 
aflate în administrarea Consiliului local al mu
nicipiului Petroșani i < I

Aplicând prevederile adresei Ministerului A- 
grlculturii nr. 39239/1992, privind regulile refe
ritoare la organizarea pășunatulul pe suprafe
țele din administrarea consiliilor locale, la 
condițiile concrete ale localității l

Ținând seama de faptul că taxele de pășunat. 
precum și măsurile referitoare la exploatarea 
golurilor de munte, pot avea influență asupra 
creșterii efectivelor de animale precum și a 
puterii economice a gospodăriilor din zonă?

In temeiul prevederilor Legii nr. 3/1971, pen
tru organizarea, administrarea șl folosirea pa
jiștilor, loturilor zootehnice și scmincere, pre
cum și a Stațiunilor comunale de montă ale 
art 21. alin 2, lit, F șl art. 29 din Legea nr.
69/1991', pri\ ..d administrarea publică locală’,

HOTĂRĂȘTE’
A t I. — Taxele de pă-șunat, pentru anul 

1993, vor avea următorul nivel :
a) Bovine adulte — 300 lei/cap 

Tineret bovin peste un an — 200 Ici/cap 
Tineret bovin sr.b un an — 100 lei/cap

L) Ovine adulte — 150 lei/cap 
Tineret ovin — 100 lel/cap 

ci Cabaline — 400 lei/cap
Art. 2. — In vederea menținerii potențialului

fșcufffssjmejR
Semne de redresare

PROGRAMUL
T V

MIERCURI, II APRILIE

7,00 TVM. Tdcmatinal.
10,00 TVR Iași.
ll,0Q TVR Cluj.
12,00 Film serial. MAGL’Y.
13,00 Lumea copiilor.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preunivcrsitariii.
15/50 Tragerea Pronoexpres.
16,00 Oameni de lângă noi.
16/10 Panoramic muzical.
17,00 Actualități.
17,05 Mondo-Lmina.
17.30 Mesc.je prin milenii.
48,00 Arhive folclorice.
48.30 Azi în prim plan.
19.15 Desene animate.
19,40 Știrb
*9,50 FOTBAL: România — Ci 

pru.
21,5Q Actualități.
22,25 Telecinemalcca; SPAIMA jn 

TOIUL NOPȚII. (SUA, 1946)
23.15 Simpozion.

România, in comparație cu al
te țări din Europa cunoaște o 
mortalitate redusă prin cancer. Se 
remarca însă și In țara noastră 
o tendință de croștere a morta
lității prin procese tumoralc ma
ligne pentru majoritatea locali
zărilor cancerului. Mortalitatea 
tsUi mai mare la bărbați ți in 
mediul urban —, a declarat unul 
redactor la Agenției Naționale do 
Presă, directorul Institutului On
cologic, prot dr. ton Pană.

In anul 1991, în țara noastră 
au existat în evidența unităților 
sanitare 41 120 cazuri noi, adică 
177,65 cazuri noi la 109 000 lo
cuitori; 32 293 decese, adică 
139,49 dfcese la 100 000 locuitori 
ți 158 808 bolnavi în \i<T i, adică 
(85,95 cazuri în viață la 100 000 
locuitori. ««Mi

Analiza structurii incidenței 
cancerului pe localizări, la am
bele sexe, evidențiază pe primele 
jocuri cancerul bronho-pulmonar, 
al sânului, stomacului, colului u- 
terin. tumorile maligne cutanate, 
ale ficatului, intestinului vezicii 
urinare, pancreasului șl prosta
tei.

La bărbați se tn’filnesr în or- 
ihnea frecvenței: cancerul tuon- 
ho-pulmonar, gastric, al faringe- 
kd, pielii, prostatei, ficatului, ve- 
■icil arlnAre, pancreasului, anu- 
gulal șl restului, colonului, len
te miile, iar ta ternei, «ancerul

nr. 19/1993
de pășunat pentru anul 1993

golurilor de munte, stabilește numărul zilelor 
muncă pentru crescătorii de animale în funcție 
de efectivul de animale scos la pășunat astfel:

a) Pentru bovine și celelalte adulte, o zi mun
că pentru una bovină sau cabalină;

— Pentru bovine și cabaline tineret, o zi 
muncă pentru două bovine sau cabaline;

b) Pentru ovine adulte, una zi muncă la cinci 
ovine |

c) Pentru ovine tineret, una zi muncă la zece 
ovine;

Art. 3. — pentru pășunatul individual înainte 
de ieșirea la munte, pășunatul mal mult decât 
timpul necesar transhumantei precum și pflști- 
natul fără achitarea taxelor mai sus stabilite, 
se sancționează cu dublul taxelor de pășunat 
stabilite in prezenta hotărâre.

Art. 4. — Contravaloarea unei zile de muncă 
neefectuatc este de 2500 lei, constatată cu oca
zia recepției lucrărilor făcute pe pășuni nână 
la data de 10 iunie 1993, făcute de către Ocolul 
Agricol local. 1 ■ -

Art. 5. — Taxele pentru terenurile ce aparțin 
domeniului privat al orașului, sunt diferențiate 
pe categorii de folosință a terenurilor și struc
tura culturilor și sunt următoarele:

— teren arabil — 15 lei/mp
— fânaț —- 3 lei/mp
Art. 6. — Primarul municipiului Petroșani și 

Centrul agricol vor aduce la îndeplinire prezen
ta hotărâre.

Consiliul local al 
municipiului Petroșani

HOROSCOP
BERBEC — DRAGON

Nu riscați astăzi nici o inves
tiție de viitor,

TAUR — ȘARPE
O zi deosebit de plăcută în 

compania unui... Vărsători

GEMEM — CAL
Fcriți-vă de avansurile dușma

nilor oculțil

RAC — OAIE

Nu vă faceți iluzii că veți lași 
«Ttăzi din imparul financiar în 
care va aflați.

LEU — MAIMUȚA
Ocupați-vă mai mult de fami

lie. ,

FECIOARA — COCOȘUL

O stare de indispoziție vă da 
peste cap toate planurile de as
tăzi.

glandei mamare, colului uterin 
stomacului, pielii, plămânului, o- 

varnhil, colului uterin, colonu
lui, anusului și rectului, ficatului, 
pancreasul ți leuccmiile.

Sc evidențiază valori crescute

Cancerul 
pe locul II

ale indicatorilor, în mediul ur
ban, p itru cnncercle bronho. 
pulmonare, ale sânului, ovarului, 
colonului șl vezicii urinare, iar 
In mediul rural pentru cancerul 
colului uterin, stomacului ți can
cerul pielii.

Tendința actuală este de creș
tere a mortalității prin cancerul 
bronho-pulmnnnr, glandei ma- 
r, ire, intestinului, rectului, encte 
falului ți ovarului șl dc scădere 
pentru cancerul gastric — a pre- 
ciz.at Interlocutorul,

Din totalul cazurilor dc can
cer Înregistrate. 50 la su’fl afec
tează vârsta vieții active <35—fi* 
ani). 45 Ta sută vârstele peste 
65 dc ani ți 5 la sntă grupa enT« 
este cuprinsă între 1—34 ani O<h

BALANȚA — CÂINELE
Nu demarați nimic în plan sen

timental. Azi... nu iese l

SCORPION — MISTREȚ

Pregătirile pentru sărbători vă 
acaparează tot timpul liber.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Mici probleme cu ănatatea și 

un mare dezastru financiar.

CAPRICORN — BOU
r

Feriți-vă dc orice implicare a- 
gresivu în relațiile cq partenerul 
dv.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Azi puteți obține totul shu a_ 

proape totul. Depinde cum pu
nt ti problema.

TEȘT1 — IEPURE

Dacă nu sunteți atcnt(ă) riscați 
s« primiți o „lovitură sub cen
tură'*, 

cesele prin cancer ale vârstei ac
tive (315—64 ani) reprezintă 22 la 
sută ha bărbați și 29 la sută la 
femei, din totului docesclop pen
tru această vârstă.

Din datele pc care lc avem și 
din datele de prognoză se poate 
face o succintă evaluare a di
mensiunii problemei cancerului 
In țara noastră, din care reiese 
că:

— mortalitatea prin tumori 
maligne se situează în cadrul 
mortalității generale, începând cu 
anul 1978, pe locul doi, după 
bolile cardiovasculare;

— tendințele prognostice urată 
O creștere a moi Calității la aproa
pe țoale localizările ncoplazico 
importante (cancer bronho-pulmo- 
nar 26 ia sută, cancar la sân 11,4 
la sută, cancer al colului uterin 
10 la sută), cancerul gastric tinde 
sa scadă dar răni fina la colo ri
dicate;

— peste Jumătate din bolna
vii cate sc prezintă la prunul 
consult oncologic sc află într-un 
stadiu evolutiv înaintat de boală, 
pentru care tratamentul arc do.tp 
un caiactcii paleativ.

(HOMPnES)

Recesiunea economică prin 
care trece România este eviden
tă. Scăderea nivelului producției 
a atins cote alarmante. Totuși, 
există Și unele semne bune, de 
redresare, în anumite domenii. 
Ața de exemplu, nivelul , tran
sportului de cărbune pe calea 
ferată, din Valea Jiului către 
beneficiari, crește în anul 1992

Aveți pălărie?
Dacă nu aveți, dar doriți să vă cumpărați una, mergeți repe

jor la magazinul universal „Jiul" din Petroșani. Pe la mijlocul 
săptămânii trecute au venit elegantele pălării Tonak produse in 
fosta Cehoslovacie. Mai întâi le vedeți, le probați, vedeți cât costă 
și apoi vă înnoițl, potrivit obiceiului, de Paști.

Și tot la Jiul, se primiseră televizoare „Diamant* (alb-negru), 
Nu știu daca or mai fi. (T.S) J

„ Cu petrolul ce-au făcut?’*
Nea Tomuș, pensionar din Vulcan, este un bătrâne) simpatio 

care, când iși pune in gând să rezolve ceva, se zbate zi de zt 
pentru asta. Uneori, însă, degeaba. Ultimul lip dc demersuri p® 
care il întreprinde este acela de a-.și procura gaz. Petrol lampanl, 
adică. Îmi spune că, de câteva luni, dă raite pe la stația PECJO 
din localitate pentru a pune mâna pe câțiva litri din Mchnlui 
menționat. încercări fără rezultat, deoarece gaz nu este. Din
cauza asta s-a plâns la toți mai marii din oraș. Dar tot nu s-a 
ales cu ceea ce caută. A venit de câteva ori la ziar. Tonul său 
ultimativ m-a făcut să zâmbesc. I-am zis, taică, noi n-a"Cni pom
pa de petrol aici in redacție. Ce putem face esle să scriem denpre 
frământările matale. Și, poate, cei de la PECO, dac-or avea, or 
sa trimită și-n Valea Jiului.

O fi înțeles sau nu, asta nu mai știu. A zis că va merge la 
Timișoara Și dacă nu rezolvă nimic acolo, ia calea Buc ureș țiul m< 
Direct la domnul prim-ministru o să se oprească. O chestiune sa 1 
cunoaște bme; dl. prim-ipinistru arc, acum, destul foc pa capiu 
ful. Asta i-ar lipsi. Cineva care să-i mai toarne și gaz puste eL j !

Revenind insă la necazul pensionarului numit la început —» 
șl nu este doar al lui, sunt mulți aceia care utilizează petrolul in 
treburile casnice — ar fi bine ca el să fie luat in seamă. După 
* mai, prețul untij litru de gaz va sări bine peste sută. La- hanii 
unuia care trăiește dintr-o pensie de 14—15 000 de lej va fi un 
lux să-și cumpere un zecc-douăzeci de litri. Așa că o favorare —» 
să-i spunem și astfol — făcută înainte de scumpiri va avea rezo
nanțe puternice in inimile lor.

Gheorghc OLTKANU

Nou, la
începând cu această săptămâ

nă, fosta cliscotwâ a sindicatelor 
din Uricani a trecut in adminis
trarea și coordonarea SG AMI
CII SRL Uricani. Beneficiind de 
un program vast, discoteca — 
deocamdată singura din oraș —- 
funcționează toată săptămâna, 
mal puțin în zilele de luni și 
miercuri. Vinerea, alternativ, 

PUBLICITATE
Societatea Comercială 

„COMIN” SA Petroșani
ORGANIZEAZĂ

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi; ,

— revizor contabil
—- tehnician auto

Condițiile de participare la concurs sunt cele prevă
zute de legislația în vigoare, privitoare la studii yi vechi
me.

Concursul sc va organiza m data de 20 aprilie 1993, 
ora 0, Ia sediul societății din rctroșanl, str. Mihat Emi- 
nescu mt, 22, unde se dau și relații suplimentare.

față de 1991 cu câteva sute da 
mii tone. De altfel, producția dd 
cărbune este printre puțincto do
menii economico care cunoaște an 
oarecare reviriment. Nu trebui# 
omis faptul că nivelul atins na 
reprezintă decât o treime din cel 
al, anului de referință, 1989. Mai 
esle mult până... departe. (P.N.)

llricâni
program de rock și, ies p ne tiv, 
rap. j

Domnul CosieL Stancuț palro 
nul firmei AMICII avea rft-nol 
mărturisească faptul cA, In cel 
mai scurt timp va schimba lil 
totalitate dotarea și aettvMatei 
acestei discoteci, aducârwF-o IM 
standarde occidentale.
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VÂNZ ARI DECESE

VÂND dozator trei capete, mar
ca SIMENS, spațiu comercial 
26 mp, piața „8 Martie*- Fetida. 
Informații, str. 1 Decembrie 1918 
ffosta llepubiicii), bl. 97, sc. 1, 
ap. 39 orele 17—21. (2351)

S' 1CIE1AIEA Comerciala BRO- 
CON SRL vinde 100 lăzi amba
la, b i. 1/2 litri, două dozatoare 
v i • «arc sucuri, recipient alu
miniu li'.ri, mașina spălat
suci. Ir ic>n 5I.’".57, dură ora
I i 3)

AND apartament 2 camere, 
ni. Republicii, 105/61. Te- 

>,3:19, dup ora 16. (2525)
N ANI) (valută) apartament 4 

' re. Petroșani — central, 
n . . i îmbunătățiri. Telefon
j| '■ <2327)

NANI) apartament 2 camere. 
Petroșani, Aviatorilor, bloc 60 
A/62 <D2). (2523)

VÂND video player Orion sau 
schimb cu frigider Arctic. Petro
șani. Aviatorilor, bloc 34/4. (2524)

VÂND AflO 10 și baracă me
talica 12’3 m. Telefon 545363. 
(2445)

VÂND mașina înghețata „Frl- 
zer“, nouă, preț avantajos. Tele
fon 545814, intre orele 8—18. (2530)

VÂND video plajer Funai, nou, 
130 000, radiocasetofon Osaka, 
cumpăr remorcă ARO. Telefon 
545043. (2535)

VÂND microbuz Barkas, an fa
bricație 1987. Republicii, 63/14, 
Petroșani. (2545)

VÂND Datsun 100, Vulcan, 
•tr. Pinului, bloc 53. ap. 6. (2544)

VÂND garsonieră (bloc Auto- 
moto). Relații: Aviatorilor, 38/17, 
Petroșani. (2541)

VÂND garsonieră confort I 
Petroșani, strada 1 Iunie, telefon 
544080. (2548)

VÂND urgent Dacia 1310, fa
bricată in 1984. Relații la telefon 
543396, după ora 16. (2539)

VÂND Dacia 1310. Petroșani, 
Guza Vod,, 581, telefon 542447, 
după ora 16. (2546)

diverse

ABSOLVENȚII clasei a XIl-a 
B. promoția 1982—1983 sa ia le
gătură cu Cristina: 544144.

Ol ERTE DE SERVICIU

SOCIE1ATEA Comercială „Ro
dit a“ 1MPEX SRL angajează ur
gent barmani, osp .tari, brutari. 
Informații: zilnic la sediul fir
mei „Cerbul de Aur“, Petrila, 
Republicii, nr. 27, intre orele 
14—15. (2120)

SOCIETATEA Comercială „Mi- 
nodora* SRL Vulcan (vizavi de 
Magazinul Tineretului), anga
jează urgent 2 șoferi (buni me
canici), cu carnet di muncă, de 
preferința localnici, salariu ne- 
gociaoil j0—70 mu lei. Relații 
la telefon 5708^3 sau la sediul 
firmei, zilnic intre orele 16—20.

SCTllMilLRI LO( LINȚA

S1. IIIMB apartament 3 camere, 
confort I, proprietate, ultracen- 
ti al, Petroșani, cu similar sau 
var,ante Deva. Telefon 344633 
sa i Deva 618929. (2512)

SCHIMB garsonieră parcheta
tă, Petroșani, cu apartament 2 
camere, exclus Șerpărie. Relații. 
Str. Ecat',rina Varga, 27/2 (colo- 
ti.’-) (2332)

PIERDERI

PIJIRDI'I, certificat calificare 
in m -ii i d<’ miner, seria C— 
26’29. eliberat d- EM Livczenl.
II rl-”.-'ar r il (2555)

P r.Rtilfr legitimație membru 
(>' i i i ■;« Vciin fjhcorghc, clibe- 
r i <1. Asoi i iția Veteranilor de 
I ■ O declar nula. (2522)

,’iKi:i>l.'T carnet student pe 
n unele Pop Dorina, eliberat 
rF- 5'1* P’trocanl. 11 declar nul, 
('<>(<)

(’U INIMILE zdrobite de durere părinții Vasile și Margareta 
anunță încetarea premaiară din viață a iubitului lor f>u

POP VASiLE
înmormântarea are loe azi, ora 11- Cortegiul funerar pleacă 

de la ( lipida i nilariană. (2529) ' ______
I II \TE1 E Tiberiu, cumnata Aurelia și nepoata Lorcdana re

gretă din suflet dispariția prematură a dragului lor frate, cum
nat și iinclii

POP A ASII E
Odihnească in p a ce! (252_
COLEGII din cadrul sectorului V Transport, EM Paroșeni, 

regretă profund dispariția prematură a celui ce a fost omul de 
aleasă omenie

ing. POP VASILE 
și transmit condoleanțe îndureratei familii.

In veci nu te vom uita ! (2528)
SOȚI A, fiul și fiicele, nora, ginerele și nepoții anunță cu du

rere încetarea din viață a dragului lor soț, tată, socru și bunic 
MUR1CA GIIEORGIIE

Odihnească in pace! (2531)

COMEMORĂRI

AU TRECUT 5 ani de la trista despărțire de scumpul nostru 
nepot

DIACONU EMIL
Nu-1 vor uita niciodată unchiul Ionel, mătușa Lili, verișorii 

Monica și Cosmin. (2532)

SOȚIA Eugenia și copiii Paul, Mirela, Adi și Raluca anunță 
cu durere in suflet că se implineso 7 ani de când i-a părăsit pen
tru totdeauna

MAROSANU PETRU
Departe ești de noi și nu putem să-ți oferim un buchet de 

florj pe tristul tău mormânt. (2538) •

SOȚIA Nica, fiica Veta, ginerele fon și nepoțica Adina, cu 
adâncă durere anunțăm Împlinirea a 3 ani de la dispariția dintre 
noi a celui mai bun soț, tată și bunic

SERDAN PETRU
Nu-1 vom uita niciodată! (2547)

CEL MAI FRUMOS CADOU CU OCAZIA 
SFINTELOR PAȘTI

Instalația de recepție 
satelit

„I lectro — Star” SRL
vă oferă o gamă variată de instalații in conformitate 

cu bugetul fiecăruia.
■ PREȚURI ÎNCEPÂND CU 189 000 LEI — pentru 

o instalație completă cuprinzând o antenă de aluminiu 
1,3 m, LNC Sharp, receptor ITT NOKIA — mono cu tele* 
comandă

■ Receptoare Radix 3300, ITT — stfreo, antene 0,95, 
1,2, 1,3, 1,6 m, LNC Twin Sharp (pentru doi abonați in
dependenți) distribuitoare semnal cablu Arcon, mufe.

■ Aparatură electrocasnică, televizoare color noi și 
recondiționate, calculatoare IIC-91, monitoare monocron, 
jucării — China, radiocasctofoane, videocasctofoanc.

Petroșani — strada Avram lăncii, nr. 8, telefon 515632.
Uricani — telefon 273. (2550)

Societatea Comercială 
A.C.I. Valea țiului S.A. 

Petroșani
Angajează direct sau prin stransfer

— FIERARI BETONIȘTI
— DULGHERI
— ZIDARI
V inde mijloace fixe.
Vinde bolțari la prețuri avantajoase.
Relații suplimentare la telefon nr. 511770 (2537)

Exploatarea Minieră 
Valea de Brazi

\N(, VJEAZA

direct sun prin transfer
maișlii minieri sau ingineri conducători formație 

de lucru.
Conclusul va avea loc in data <l<> 27 aprilie 1993, ora 

I 1, la sediul exploatării.
Număr de locuri: I (patru).

Agenția Economică 
Komâno- Germană 

Societate Comercială
str. General Dragalina nr. 6, Tg. Jiu. județul Gorj, 

ANUNȚA:

In Vin se află adevărul
Cele mai bune soiuri de vinuri din renumitele podgo

rii ale țării, livrate la export de Vinexport Arad (ARV1- 

NEX) lc puteți cumpăra în orice cantitate de la AGENȚIA 

ECONOMICA ROMANO-GERMANA TG. JIU, str. Gene

ral Dragalina, nr. 6, județul Gorj, DISTRIBUITOR UNIC, 
și pe raza județului Hunedoara.

Se livrează 8—10 sortimente en gros din depozit (te

lefon 0929/15019), en detail la magazinele tip ABC din 

Tg. Jiu.
In același timp, livrăm și un sortiment bogat dc li

chioruri, vodcă, și romuri de calitate superioară la cele 

mai scăzute prețuri.
Relații suplimentare se pot obține și dc la sediul so

cietății, telefoane 17611 și 11690.

Societatea comercială „ACOMII” SA CLUJ
Filiala Hunedoara - Deva

scoate la concurs ;
—— UN POST DE ȘEF DE LOT in construcții .mon

taj pentru lucrările din Valea Jiului.
Candidatul trebuie să fie inginer sau subinginer cons

tructor cu cel puțin 5 (cinci) ani vechime în eiccuțic.
Concursul va avea loc în data de 26 aprilie 1993, ora

10, la sediul din Petroșani, str. Avram Iancu nr. 12. 
Informații suplimentare la telefon 511512 sau 513935.

IN ATENȚIA AGENȚILOR ECONOMICI și a1 
PERSOANELOR FIZICE !

Pentru a economisi timp și bani

S.C. INTERNAȚIONAL IMPORT-EXPORT S.R.L. 
cu sediul în Sibiu, str. Băii, nr. 11, telefon 092/ 113321, ° 

întocmește contracte v.mzare-cumpărarc autovehicule cu 

un comision de numai 2%. (2517)

S. C. Vest Servicii S.R.L. 
Petroșani

ANGAJEAZA :

— 8 OPERATORI PRODUSE CLORO,SODICE (femei)
— 2 LĂCĂTUȘI
— 1 SCULER MA I RIȚER
— 1 STRUNGAR I
Informații Li telefon 515611. (2510)

Cotidianul dc opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub egkla f
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 
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