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La Universitatea Tehnică din Petroșani

Simpozion științific 
internațional

In laboratorul de Mecanica rocilor al Universității 
T' hnice din Petroșani a avut loo, ieri, un simpozion ști
ințific internațional pe teme de actualitate în exploatările 
miniere.

La această reuniune au participat prof. dr. docent 
Klaus Strzodka (Germania), doctor Iionoris Causa al 

Universității Tehnice din Petroșani, prof. dr. ing. Kovacs 
I'crenc, conf. dr. ing. Nlang Bela și conf. dr. ing. Bengo 
Las/lo de la Universitatea din Miskolo (Ungaria).

Cadre didactice, cu preocupări științifice de recu
noscută valoare, din Universitatea Tehnică din Petroșani 
au prezentat cinci lucrări referitoare la minoritul con
temporan. In cadrul acestui simpozion au susținut comu
nic iri științifice prof. Klaus Strzodka ?i prof. Kovacs 
Fer» no. <-»' —

In cursul zilei de ieri a fost vizitată Fabrica de con
fecții din Vulcan și alte obiective economice de interes 
din Valea Jiului.

De la 1 mai 199.3 se elimină subvențiile ele stat

In Ședință extraordinară, Guvernul României a slabi lit sâmbătă

MVe/W compensărilor și 
indexărilor

ce se vor aplica de la data de 1 mai.

Duminică, Ia Câmpii lui Neag

A fost sfințit» biserica
Pe o vreme deosebit de frumoasă ,sute de creștini au 

j) irli. ipat, duminică, la sfințirea bisericii ortodoxe din 
( impu lui Neag. Slujba a fost oficiată de I’.S.E. Dr. 
Ti tei al Aradului și Hunedoarei. Este a doua biserică 
sfințit.! în această parohie, prin grija părintelui Băloi 
(prima a fost cea dărâmată în 1988). Pentru sârguința sa, 
pentru devotamentul cu care a slujit și slujește biserica 
iui Hristos, pentru faptele sale deosebite, Episcopia Ara
dului și Hunedoarei i a acordat părintelui Dumitru Băloi 
rangul de iconom. Documentul, semnat de PS.E. Dr. 
ffimotei Seviciu, a fost citi* în biserică în timpul ceremo
niei. Manifestarea propriu-zisă, înscriindu-se în canoanele 
bisericești, n-a abuzat, totuși, do fast. Numărul preoților a 
fo t limitat de faptul că fiind Duminica Tomii, uh eveni- 
Ynent important al lumii creștine, n-au putut fi lăsate 
jflescoperite prea multe parohii, undo al ți credincioși aș- 
t ptau cuvânt de îndrumare creștinească. Corul bisericii 
și numeroși alți localnici au îmbrăcat, cu acest prilej, 
straiele strămoșești, dând o culoare aparte acestei mani
festări, desprL. care vom reveni cu un fotoreportaj mai 
amplu.

Concurență neloială
Sunt multe autobuze particu

lare. Și e bine să fie ața. Sine 
•pune că nu înseamnă că are 
nostalgia deplasărilor in condiții 
gen cons'TVâ de sardele. Numai 
• ă intervine o problemă. Con
curenta neloiala. Despre ce e 
Vorba mi-a spus, deunăzi, un ast
fel de particular. „Ne cam faul
tează cai cu autobuzele in con
venție. Opresc în stații și ne iau 
mai toti călătorii. J,e convine 
pentru că ei nu plătesc impozit. 
Nouă ni se ia un impozit de 45 
la sută. Plus că trebuie să-ți plă

tești șoferul, motorina, să întreții 
marina. Nu cred ca e corect. 
Oare cei de la circa financiara 
chl.ir nu vad asta?" Gel de Ja 
volan a adăugat ți elt „li înțeleg 
intr-un fel. Au și ei nevoie să 
mai cumpere o curca, o piesă. 
Și eu am lucrat la stat și știu 
cum este. No-ți dă nimeni nimio 
pună nu scoți „dreptul". Înțeleg 
sA mai iei dintr-o stație, do-uă. 
Dar nici așa, să „mături" tot, În
cepând de la Mignon și până-n 
Burbatenil" (Gh. O.)

Feriți-vă de incendii !
Cea mai mare dificultate pen

tru o unitate de pompieri — 
ornăt ar h de modernizată sau 
niotoritată — nu poate să apară 
d«xâ: [>e strada Pompierilor din 
fcupeni, unde pentru unele case 
nu curge apă nici cut să fierbi 
On ceai, darmite si stingi un in

cendiu. Desigur, nu pompierii 
sunt de vină, nici edilii care mi 
botezat strada ci secția de apă 
a RAGCI Potrivit unei mai 

vechi reguli, secția încasează ta
xele dar nu prestează serviciile 
Cp caie este datoare față de lo
catarii străzii. (I.M.)

Indexare — 6,8 la sulă, 
adică, net 2361 lei pentru un 
salariat și 1259 lei pentru 
un pensionar.

Compensare (net) — 8002

lei pentru un salariat și 6621 
lei pentru un pensionar.

Total compensare și inde
xare (net) — 10.306 lei pen
tru un salariat și 7871 lei

pentru un pensionar.
Salariul minim va crește de 

la 17600 la 28950 lei.
Salariul mediu va crește 

de la 4.3850 la 57000 lei.

La Petroșani a fost constituită
Alianța Confederațiilor Sindicale Dcmo cratice din România

COMUNICA r
Considerând necesară concertarea acțiunilor 

organizațiilor sindicale, în scopul apărării ți 
promovării intereselor și drepturilor propriilor 
membri, astăzi, 24 aprilie 1993, la Petroșani a 
avut loc semnarea Protocolului de constituire a 
unei ALIANȚE la nivel național, de către ur
mătoarele Confederații : Confederația Sindica
telor Miniere din România, Confederația Sindi
catelor Lucrătorilor din Agricultură și Alimen
tație „CERES", Confederația Națională a Sindi
catelor Libere din Cooperația Meșteșugăreasca 
România, Confederația Sindicatelor Neafiliate 
„COSIN" din România, Confederația Naționala a 
Sindicatelor „IIERGULES", Alianța Confedera
tivă fntersindicală „15 Noiembrie" Biașov, Con
federația Sindicală „CONSILVA", Confedera
ția Sindicală „AVRAM IANCU", Corifedcrația 
Sindicatelor a.n Cooperația de Consum și Cre

dit „CONSINCOOP".
Alianța are in vedere stabilirea unor stra

tegii comune în relațiile cu Parlamentul, Gu
vernul și Patronalul, precum și modalități de 
recuperare și administrare a fostului patfimo- 
niu (JGSR, pe baza principiului indivizibilității 
sale și a accesului nediscriminatoriu a tuturor 
membrilor de sindicat.

Pentru rezolvarea problemelor sindicale de 
interes național, ALIANȚA rămâne deschisă or
ganizațiilor sindicale naționale de tip confede
rativ.

Semnatarii Protocolului solicită de urgentă o 
întâlnire transmisă în direct pe postul național 
de televiziune, cu primul ministru și medierea 
acestei întâlniri de către Președintele Româ
niei, conform prerogativelor constituționale ale 
acestuia.

Semnează liderii 
confederațiilor afiliate

Găsiți șoferul!

Marii, 20 aprilie, autobascu
lanta cu nr. 51 1IL) 8765 a pre- 
sărut aproape jumătate din în
cărcătura (un fel de cărbune, 
provenit dintr-o cariera) pe șo
sea, de la Câmpu lui Neag până 
la rampa de descărcare a minei 
Valea de Brazi. Este vina șofe
rului, dar și a unui șef de co
loană sau de garaj deoarece me
canismul de Închidere a bascu
lantei era vizibil in mare sufe
rință. (I.M.)

TABLETA DE
Uneori lini pare iuu ca 

sunt suedez. Atunci când 
iese unele piograme ale 
și, mai ales, o anumită „tableta1 
de sâmbăta, diiuzala la o ora 
de maximă uudiența. De ce? Pen
tru ca, prin anul o mie nouă 
sute optzeci 7i ceva, telespecta
torii din acea țara scandinu 
intrat intr-un soi de grevă, 
mulțumit) de consistenta 
gramelor postului național 
televiziune, și-au aruncat, 
și simplu, receptoarele TV 
fereastră. Dar, cum nu sunt 
dez, evident ca nu-mi pol permi
te un gest similar. Ar f| o catas
trofă, oricum. In primul rând, 
dacă aș sedate „Diamantul" 
pe fereastră, ar zice vecinii 
imi mut mobila. Dacii ar și 
dea — Doamne tercștel — 
lut televizor, pfinrt după perioada 
de tranziție. Care nu se știe când 
sc va sfârși.

Care va să ziefl, dl. Evvrao na

ii u 
urmd- 
TVH 

u

va au 
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pur 

pe 
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că 

ca
sa-

Necazul unui cioban
Vineri, ne-a vizitat la redacție 

ciobanul Ghitan llie, din comu
na Crana, sat Drrigoești — jud. 
Gorj. Era necăjit. Și pe buna 
dreptate. Gu lacrimi in ochi, o- 
inul a început să-mi povestească: 
„Veneam cu turma pe drumul de 
la Pui spre Petroșani. Mă du
ceam acasă. Noaptea trecută în
să, în zona gării din Banița un 
camion ai unuj privatizat s-a 
năpustit cu o viteză enormă, ta

man in mijlocul turmei 1“ Con
secința ? Din „coliziune" au mu
rit 7 oi, R) miei și un măgar. 
Este adevărat, ciobanul a fost 
despăgubit cu 120 000 lei, dar... 
in noaptea imediat 
următoare, privatiza- 
tu’ a vrut să-i ia banii înapoi. 
Bietul om de-abia a scăpat cu 
fuga. De-atunci umbla și-și spu
ne păsul peste tot, dar nimeni 
nu-1 bagă in seama. Oare de ce ?. 
(T.V.) . . J

TELESPECTATOR PLĂTITOR
dă sâmbătă de sumLuta cu praf 
ni ochi. Îmbrăcat in cuvinte 
prețioase, discursul sau emile i- 
dei (cel mult) mediocre, 
nealui iși 
situații penibile. Confunda 
incnul de transparenta — 
trebuie 
democratica — cu un soi de ra
port muncitoresc, popunst 
cuprinde. Are și un „merii' 
A oficializat-o pe ana. 
Beclcan reporter 
domnului lliescu. fiecare 
trebuie (?) 
ei, nu ?

Sa nu ne 
nă samba ta 
lîverac, in rolul lui Hamlet, 
nutid in mână — pc post di 
vă — capul propriului bust 
st.ilat in curtea casei sale, 
trebarca ar fi aceeași: „to be 
not to be“ cu referire. Insă, 
destinul instituției pe care (încă) 
o conduce. Până când Tranzitul

Dum- 
pune subordonații in 

ter- 
care 

sa existe intr-o societate

TV „ora 25“ mai oferă autoturis
me, postul național de televiziu
ne are asiguiat un minim de a- 
bonali. După aceea, nu se știe.

pro- 
ca- 
doi 
are

sa-^i

câL 
Cert. 

Rodi ca 
„de curie" al 

epoca 
aiue paunescul

» <4 
daca intr-o bu-

dl. 
U- 

Lig- 
in- 
In- 
or 
la

Cu aparatura video și, mai ales, 
instalațiile de receptare a 
glumelor emise prin sateliți, 
re ne-ati invadat in ultimii 
ani, concurenta pe care o 
TVR-ul devine din ce in ce mai 
dura.
l’entru informare se pot folosi 

sen iulie radiodifuziunii. Sunt 
mai prompte și mai obiective.

Dl. Evetac ar puica să «e ocu
pe de alice va. De creșterea nepo
ților, de exemplu. Că piesele 
sale de teatru nu se mai Joacă pe 
nici o scenă din țară. A cam 
trecut vremea personajelor sala 
favorite (activiști, fruntași in în
trecerea socialistă ș.a.m.d.). Prl- 
mul pas ar fi să renunțe la „ta
bleta". Eu, unul, n-o mal înghit. 
Nu vreau sa mor intoxicat. ;

P. NICLLESCU. ,
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La mina Lupeni a făcut valuri de comentarii 
sancțiunea unui salariat. Minerul Ilașcu Sebas- 
tian, un tânăr de 23 de ani, s-a accidentat, din 
fericire destul de ușor. Prezentându-se la ur
gență, la Spitalul din localitate, a primit, cum 
era normal, o scutire medicală pentru câteva 
zile de lucru. Toate bune și la locul lor până 
la un punct.

La întoarcerea la lucru, după zilele de con
cediu medical, I.S. a fost sancționat. Directorul 
minei a decis sancționarea tânărului miner cu 
schimbarea temporară a locului dc muncă din 
subteran la depozitul de la suprafață. Motivul 
părea întemeiat. Domnul doctor Vasile Arsu, 
care a stabilit diagnosticul și a aplicat trata
mentul necesar celui accidentat, a menționat 
în foaia dc boala că „Ilașcu Sebastian a făcut 
scandal în spital, aflându-se într-o stare avan
sată de ebrietate".

Fapt grav, care arunca o pată de rușine 
asupra minerilor de la Lupeni. In realitate, 
insă, tânărul miner era nevinovat. Văzându-se 
sancționat pe nedrept, s-a adresat cu o contes
tație directorului minei. Acesta, în mod firesc, 
la rândul lui, i-a cerut o dovadă in scris care 
să ateste nevinovăția. Dovada a fost adusă. A- 
celași doctor V.A., la cererea minerului lezat

în demnitatea sa, a eliberat o altă foaie de 
boală în care menționează că „este vorba de o 
confuzie. Accidentatul Ilașcu Sebastian la data 
prezentării la serviciul de urgență nu s-a aflat 
in stare de ebrietate".

Spre hazul de necaz, „documentele" medicului 
cu pricina au fost xerografiate, mărite și afi
șate pe un panou, în curtea minei, stârnind fel 
și fel de comentarii. Ceea ce merită să fie re
ținut este că dl. director al minei, ing. Ale
xandru Blaj, a avut tăria morală de a repara 
un act de nedreptate, printr-un înscris public, 
pe tabelul de afișaj al minei, in care recunoaște 

că a greșit. A anulat decizia de sancționare.
In ceea ce-1 privete pe doctorul în cauză, 

comentariile salariaților minei, în general, nu 
i-au prea fost favorabile. Din respect pentru 
profesia sa, care nu-i deloc ușoară, se cuvine 
să menționăm că este demnă de respect aceeași 
tărie morală de a recunoaște că a greșit, la 
rândul său, confundându-1 pe I.S. cu- un alt 
•individ, care i-a făcut necazuri în aceeași zi, 
când se afla dc gardă, la urgență.

Totul e bine când se termină cu bine. Dar 
cât dc ușor se pot acorda, uneori, pe nedrept, 
sancțiuni.

Viorcl STRAUȚ

s
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HOROSCOP
TALII — .ȘARI’E

l'a'ini'ill d\ sic i/i deosebit 
<J«- s« '|ii< rifnr Puni’ti J in va
loare.

GEMENI — CAL
Va simțiți foarte bine, atâta 

timp rât nu sunteti implicat(â) 
in viața mondena.

RAC — OAIE
Flirturile mtcierlu.de \,i iac 

posesorul unor informații deo
sebii de impui tanle.

LEU — MAIMUȚA
Atenție la cheltuieli, pentru 

fa aveți fendinț de a vă întinde 
«mai mult decât vă pernițe pla
puma", . >

i FECIOARA — COCOȘUL
D.#â vreți ,ii faceți ceva plâ- 

<ut și util, mergeți până la capăt!

> BALANȚA — CÂINELE
Dragostea continuă să rămână 

■ punctul dv. sensibil.

SCORPION — MISTREȚ
Dacă sunteți dc părere că este 

nevoie, nu ezitați sa cereți spri
jinii) unui prieten.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Muncă, serviciu, sănătate: iată 
ceea ce vă interesează astăzi!

CAPRICORN — BOU
înainte de a deschide o discu

ție cu cineva pe teme contra
dictorii controlați-vă nervii!

VĂRSĂTOR — TIGRU
Sunteți omul evenimentelor li

mită și vă achitați întotdeauna 
foarte bine de sarcini, chiar și 
in situațiile delicate.

PEȘTI — IEPURE
Nu faceți rabat dc energic. 

Mai ales in dragoste.

BERBEC — DRAGON
Sa nu vă mire dacă vi se spune 

că sunteți ci'l mai greu dc înlo
cuit...

HOROSCOP

Premieră 
la Uricani

Ixi Uricani, sâmbătă s-a con
sumat primul eveniment cultural 
organizat aici in perioada post
revoluționară. Este vorba despre 
spcctacolul-concurs „Miss Pri- 
măvara’* organizat de dl. Costel 
Stanca, patronul firmei „Amicii1*, 
întrucât spațiul nu ne permite, 
vom reveni asupra acestui eve
niment intr-unui din numerele 
noastre viitoare. (T.V.)

VIAȚA DE CĂMIN, LA PETRILA

Ca o boare...
Căminul dc n< familiști din str. 

M. Sarlovcanu, aparținând EM 
Pitula (lipit de corpul B al că
minului EM Lonca) este... altfel. 
Prea liniștit, supect de liniștit, 
aproape curat, fad, fără biogra
fic, ca virtuțile teologice. Așa 
J-ani văzut eu intr-o zi dc Paște 
— a treia. Nu se văd geamuri 
sparte, camerele sunt oeupate 

toate. Personalul „administrativ" 
numără zece femei. Doamna Ma- 
lia Corpădcan, șefă la poartă 
pe schimbul II, mă roagă să-i 
traduc ce scrie pc legitimație, 
iar cu mă conformez. Stau cu
minte, in timp cc mu trece în 
registru. După aceea, am o ten
tativă dc interviu. Nu iese. 
„Sunt cuminți, jar dacă beau î.și 
văd dc treaba lor". îmi notez 
câteva numere de camere și 
nume și-mi văd și eu dc-a mea...

La 42 bat insistent, în limitele 
bunului simț. Nu-mi răspunde 
nimeni. I-a ușă o pereche dc 
sandale de damă, niște șlapl de 
copil, bricolați dintr-o pereche 

de pantofi, și o lopățică din plas
tic. Văd și la alte uși papuci si 
nu știu cc să cred. Aici nici mă
car nu se fură? Bat hi ușa de 
vizavi. Am onoarea unei discuții 
prin ușă (se aude foarte bine, 
să știți, dar nu se prea vede!). 
Nevăzuta mă poftește să mai 
bat. Aplicasem deja ideca. Trec 
la 37. Rezultat incert. Hotărât 
să-inj dau barba jos, s-arăt șl eu 
tnai ca oamenii, o iau spre scări 
și dau peste... salvare. Salvarea 
mea, purtătoare de găleată cu apă, 
specialitatea casei, nu se sperie 
chiar dc toi: „Sigur, veniți să 
vorbiți cu soțul". D.iu mâna cu

Cine plătește daunele?
Familiile locatarilor blocului 

B 2, str. Mihai Viteazul, din ora
șul Vulcan asistă de mai bine de 
un an la degradarea blocului 
în care locuiesc. In primăvara 
anului trecut, la etajul 8. s-au 
făcut niște reparații la rețeaua 
de conducte de aducțiune și de 
scurgere a apei. De atunci, până 
în prezent, băile și bucă- 
tăriile locuințelor de la nr 
43, 37, 31, 25, 19, 13, 7, și 1 sunt 
inundate în ritmul restricțiilor de 
apă. Când este programată li
vrarea, apa se scurge pe pereți, 
întrucât coloana este degradată 
și nu se știe ce țevi sunt sparte. 
La mai multe apartamente, în 
camerele de baie și bucătar 3 ta
vanul și pereții au rămas fără 
tencuială. Iar cum un necaz nu 
vine, dc regulă de unul singur, 
dc la etajul V in sus nu ajunge 
la robinete apa caldă. Taxele de 
întreținere sunt înregistrate însă, 
cu rigurozitate și se urmărește 
achitarea lor neabătută.

Pentru a scăpa dc necazurile 
cu care se confruntă, locatarii 

au făcut nenumărate demersuri 
la nivelul conducerii RAGCL, so

licitând să se facă reparații. S-au 
ales doar cu promisiuni. „Direc

Petru Ilusu, titularul și, bănuiesc, 
capul familiei, clujean dc pământ, 
flancat acum dc doi copii: «nul 
mic, celalalt mai mic. E dc doi 
ani în Valea Jiului. Fac calculul 
suprafeței de pat pc cap de per
soană și iese., scaun. Mi se ex
plică: „Ala mic doarme cu noi, 
celălalt in pătic". Așa mai merge. 
Dar până când? „Cut o să mai 
stați în cămin? Copiii or să 
crească..." „Știu și cit? Și-acum e 
destul dc greu. încălzirea n-a 
mers toată iarna. Cică vor să 
transforme camerele, să facă a- 
partamente. Așteptam. .“.

I.a  etajul IV ian ușile la rând. 
Nimeni nu-i acasă. Mă resem
nasem deja, când... cu bluza ca 
o boare, mai mult arătând decât 
acoperind pieptul bogat, iese în 

torul și inginerul șef al Regiei 
au promis de nenumărate ori, 
personal că vor lua măsuri" ni 
se plâng locatarii într-o scrisoare. 
Responsabilul blocului, dl. Nicolae 
Florea, în disperare de cauză, 
s-a adresat și maistrului instala
tor Avasilioaici; Ca să scape de 
insistențele locatarilor, instala
torii promit, la r i n d u I 
lor, dar nu se țin de cuvânt. 
Se poartă adevărate negocieri. 
Instalatorii cer de la locatari o 
„primă" de 1000 Ici pentru a se 
apuca de lucru. Responsabilul 
de scară, pățit probabil, acceptă 
acordarea primei, pe care loca
tarii disperați sunt dispuși s-o 
adune pe seama buzunarului pro
priu. Dar cu condiția ca acorda
rea „primei" să se facă după ' 
nalizarea lucrărilor, fapt ca 
nu convine instalatorilor. Loca
tarii susțin că instalatorii sunt 
ni.ște bețivani și cheflii, cărora 
nu lc prea arde de lucru. Insta
latorii se simt ofensați, poate pe 
bună dreptate, că li se acordă 
un astfel de calificativ. Intre 
timp, însă, din păcate, locuințele 
și blocul continuă să fie supus 
unui adevărat proces de degra
dare. Cine va plăti, oare, în 
cele din urmă, daunele? (V.S.) 

prag o blonda, privindu-mă ga
leș. Ușa rămâne deschisă, aproa
pe că ma invită, dar făptura di-, 
nainte-mi ezita să rostească cu
vântul. Soțul nu-i acasă... Fac cu 
primul pas. înapoi. Șț următorii. 
E înțelept să lași femeii liberta
tea de a-1 alege pe cel mai bun, 
deși ea înțelege din asta, dc cele 
mai multe ori, obligația dc a 
se mulțumi cu cel mai prost. Nu 
mă gândesc la bărbatul ei; asta 
mă ajută să accelerez...

Ultima ușă la care nu mai bal 
c cea dc la intrare. Pc care ies. 
Spun frumos „Săru* mânai" și, 
pc loc, îmi vine „mintea din ur
mă"; trebuia să fi spus «Tlristos 
a nviat!" A-.la să fie păcatul 
meu!. ,

Șlefan C IMI’Ol

mtcierlu.de
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FOTBAL, DIVIZIA A
Doi „îarisei” la „

UNIREA ALBA IULIA — JIUL PETROȘANI 2—0 (1—0). 
Spectatori: circa 2000; teren bun: șuturi la poartă 8—8; pe spațiul 
porții: 4—3; cornere 3—11; cartonașe galbene: Pintea (8), Cr. Stoi
ca (5), Georgescu (24) — Unirea; Stoica (23), Stancu (38). Ghițan 
(72) — Jiul.

A arbitrat incorect. Alexandru Dobrin (București), ajutat de 
Viorel Roman, același calificativ (Ploiești) și Gheorghe Mosor, 
bine — Rm. Vilcea.

UNIREA : Seliuc — Șfpos, Georgescu, Lungu, Corpodean, llie, 
Bran, Pintea (min. 87, Pop), S. Mărginean, Stoica Cr., Nichimiș 
(cpt.)

JIUL : Ghițan — Călugărița, Gașpar, Dodu, Cristea. Popa 
Mircea, Militaru, Stoica, Stancu, Huza (min. 67, Henzel), Cristcscu.

Observator federal : Remus Cîmpeanu (Cluj).

Rar ne-a fost dat să asistăm 
la o prestație sub orice critică, 
a unor cavaleri ai fluierului, che-, 
mâți să Împartă dreptatea in 
fața celor aproape 2000 de spec
tatori, dar mai ales echipelor 
ce s-au întrecut pe terenul de 
joc. In min. 5, Militaru a fost* 
clar faultat în suprafața de pe
deapsă, după ce a trecut mingea 
printre picioarele adversarului di
rect, dar nu s-a dictat nici mă
car lovitură liberă indirectă. 
S-au Împărțit cartonașe galbene 
pentru dueluri corecte .și nu au 
fost sancționate faulturi groso
lane, hențuri intenționate sau 
injurii. Pentru că Stancu a tre
cut pe lângă mingea așezată 
pentru executai ea unei lovituri 
libere, a trebuit să vadă neapă
rat cartonașul galben. In min. 
38. Militaru a săltat mingea 
peste Georgescu, aflat In careu, 
acesta a prins-o cu amândouă 
mâinile și s-a acordat lovitură 
liberă pentru... gazde, pe motiv 
că tot Militaru ar fi zis . „la$-o l“.

Peste două minute, Militaru 
centrează, Lungu trimite in cor

Și Teașcă a fost 
bătut

.Sâmbătă, la Hunedoara, In 
partida de fotbal Corvinul — 
FC Bihor, arbitrată părtinitor de 
purtătorul ecusonului F'IFA, Ion 
Cjăciunescu, in favoarea oaspe
ților, spectatorii au invadat te
renul in min. 94, când FC Bihor 
a egalat, lovind tot ce au intâlnit 
in cale: jucători, arbitri, observa
tor federal, conducători, medici, 
mast-ori, c'-legați. printre ei și 
reputatul Constantin Teașcă care, 
la începutul jocului a ordonat 
să nu prindă picior de polițist 
in ovalul complexului.

Cazul va fi judecat de urgență 
la comisia de disciplina a 4 RE. 

ner, dar se repune de la margi
ne.

In repriza a doua încă două 
gafe monumentale. Pentru fie
care echipă câte una. Militaru 
este trântit In careu, min. 59, 
tribunele încremenesc, dar Jocul 
a continuat. Și ca o recompensă, 
în min. 87, Nichimiș, care a fost 
și el faultat în careu, a primit 
același tratament. Cu zece mi
nute însă, înainte, Bran a prins 
balonul ce se îndrepta spre Do
du, cu mâna, și nu s-a acordat 
nici în acest caz nimic. Acestea 
sunt cele mai semnificative as
pecte care, dacă ar fi fost sanc
ționate, rezultatul întâlnirii ar fi 
fost cu siguranță altul.

Partida a avut două reprize 
diferite. Prima, clar dominată de 
oaspeți, care au Jucat cu multă 
exactitate și dezinvoltură, sto
pați in cele mai fierbinți faze, 
și cea dc-a doua, cu o revenire 
a gazdelor în primele 30 de mi
nute, după care Jiul a forțat jo
cul, obținând și 5 cornere con- 
șecutive. Primul gol s-a înscris 
la o gravă greșeală a lui Mircea 
Popa, care singur cu balonul

Rezultatele concursului 
pronosport din 25 aprilie 1993
1 Atalanta — Sampdoiia 2
2. Foggia — Torino x
3. Genoa — Brcscia x
4. Inter — Ancuna 1
5. Juven'.us — Florentina 1
6. I.azio — I’escara 1
7. Napoli — Cagliari 1
8 Palma — Roma 1
9. Udincse — Milan x

10. Buri — Ascoli x
11 Cosenza — Vcron.i 1
12. Spăl — Reggiana x
13. Venezia — Cremonese x 

vamă”
s-a complicat, ajungând să-l 
scoată in corner. A executat pu
ternic Nichimiș, mingea a fost 
lovită de Mărginean, aceasta a 
atins piciorul de sprijin al fun
dașului Gașpar și... autogol. Min. 
43. Cel de-âl doilea gol, min. 71, 
a pornit dintr-un fault nesanc
ționat. Nichimiș s-a ridicat mai 
repede de la pământ, l-a lansat 
pe Corpodean aflat într-o dubioa
să poziție de ofsaid și din plină 
cursă acesta a centrat de la 20 
m, direct în vinclu, învingându-1 
pe Ghițan, ieșit din poartă. Jiul 
a încercat imposibilul, cu Călu
gărița în zi foarte bună, cu 
Stancu aproape irezistibil și cu 
Militaru ținut la respect, numai 
în faulturi (au fost 21), dar a 
„obținut" doar... iluzia golului de 
onoare. In min. 75, Stancu a 
șutat năpraznic din 16 m, dar 
Scliuc a scos senzațional. Tot el 
a centrat încă o dată pentru 
Dodu, insă balonul nu a ajuns 
la adresant. Cu moralul scăzut, 
Ghițan a pasat la adversar, dar 
tot el și-a răscumpărat greșeala.

_ • —

Recunoașterea după meci de 
către ziariștii prezenți și a unei 
bune părți a tribunei că vinul 
de Alba este mai dulce decât 
mierea dreptății, nu face decât 
să confirme că „vameșii" fotba
lului știu să închidă ochii și-a- 
tunci când dintr-o țară se fură 
chiar dreptatea, cu acte în re
gulă.

Curaj Jiul 1

FOND DE CÂȘTIGURI:

128 145 G72 LEI.

’ Pentru Brcscia a înscris 
Sabăti în prima repriză.
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RUGBY

„Universitarii” nu trec 
examenul

ȘTIINȚA PETROȘANI — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
12—11 (3—8). Doar primul sfert de oră a aparținut oaspeților, 
veniți se parte .și cu al 16-lea jucător, arbitrul principal Șișiu 
(București), după care studenții petroșănem au trecut in terenul 
advers, de unde n-au mai plecat, decât după încheierea partidei. 
Jocul a devenit greu, chiar nesperat de greu, după ce timișorenii 
au condus cu 8—3 la pauză și cu 11—3 in min. 47. Publicul a 
devenit insă un aliat de nădejde al gazdelor, încurajându-și fa- 
voriții, care i-au adus în dai o mare victorie, pricinuind în schimb 
o usturătoare înfrângere partenerului. Acesta din urmă, cu an
trenor de națională, este lansat, după cum se știe, in cursa pentru 
câștigarea, anul acesta, a titlului de campioană națională la rugby.

Timișorenii au deschis scorul în min 8, prin Roxin, care a 
repetat o lovitură de pedeapsă, ce în prima fază trecuse pe lângă 
buturi. Petroșănenii sunt ținuți departe de buturi, sancționați In 
special pentrtu „discuții" cu arbitrul și supuși încă unui șoc, pen
tru că Solomie pleacă, pe greșeala adversarului, din propriul 22, 
până în eseu, 8—0, spre dezamăgirea spectatorilor, totuși, obiș- 
nuiți cu destule farse.

Dominarea pe grămezi și în tușă a echipei antrenată de. 
Emil Drumca începe să aibe și efect pe tabela de marcaj. In min. 
38, Drăghici transformă o lovitură de pedeapsă din interiorul lui 
22, circa 15 m central, și 3—8, scor la sfârșitul primei reprime.

Partida nu era încă jucată. Roxin ridică scorul, min. 47, la 
II—3, jocul fierbe, dar Drăghici în zi mare reduce din difererițăj 
6—11, min. 50. După o tușă lungă, peste 40 m. Știința se apropie 
de adversar. De la 30 m același Drăghici trimite irintre buturi, 
9—11, min. 56. Oaspeții ratează o lovitură de pedeapsă, Iar gaz
dele urcă pe tabelă înscriind punctele victoriei, în min. 62, prin 
același jucător Drăghici.

ȘTIINȚA: Soare, Costache, Locziko, Drumea, Bolea, Murcșan, 
Rațiu, Suiogan, Drăghici, Ivânuș, Pancu, Medragoniu, Larie, 
Andreițâ, Martinescu.

Steaua îugemincbiază la Lupeni
MINERUL LUPENI — STEAUA 

BUCUREȘTI 21 — 10 (13—3). Joc 
de mare angajament fizic, trans
format spre bucuria celor peste 
2000 de iubitori a; rugby-ului, 
într-un spectacol de înaltă ținută, 
în care disciplina tactică, dărui
rea totală și dorința de victorie 
au învins tradiția, orgoliul și- 
campioana țării.

Dacă cuvintele conducătorului 
clubului bucureștcan, colonelul 
Ghcorghiti, au fost sincere „nu 
vă bateam nici dacă jucam cinci 
partide", atunci, cu atât mai 
deosebită a fost victoria echipei 
antrenată de Vasilc Bercu.

Oaspeții au drschis scorul în 
min. 6, printr-o lovitură de pi
cior căzută, Popișteanu trimițind 
balonul printre buturi. Peste 

două minute însă, internaționalul 
Patriciii aduce egalarea din lo
vitură de pedeapsă. Jocul are 
ritm și gazdele se instalează 
treptat-treptat la conducerea par 
tidei, printr-un spectaculos joc 
la mână, luând conducerea în 
min. 26, când Pândele a mai 

adus 3 puncte 6—3. Dominarea 
pe treisicrturi se accentuează și 
Chim pune primul eseu, 11—3, 
transformă Pândele 13—3, re
zultat cu c.l»e s-a sfârșit prima 
repriză.

Imediat, la reluare, min 4). 
Ștefan reușește o încercare, 18—3, 
dar Pândele, din păcate, ratează 
transformarea. Steaua nu se re
cunoaște învinsă. Ea apelează la 
ultimele resurse fizico-tactice și 
cu cei 7 jucători clin națională, 
prezenți In echipă, dă impresia 
linei reveniri neașteptate. David 
pune cs. u, transforă Hodoarcă, 

18—10. min 68 A fost doar ilu
zia, pentru că Piu transformă o 
lovitura dr pedeapsă, nun 74 -și 
21 —10, făcând ca in tribune să 
fluture dc-acum pană la săr.situl 
partidei steagul victoriei. intr-o 
imensă bucurie, din car'- dr. 
Crișan (președintele) și ing. Ivânuș 
(fost jucător) s-.m ales cu recu- 
n la.ștcr. i încrederii într-o gru
pare de sportivi ce începe să se 
impună prmtr-o statornică dra
goste fața de culorile clubului.

FOTBAL, DIVIZIA NAȚIONALA
REZULTATE TEHNICE: Electroputere 

— Oțelul 3—0; Progresul — „0“ Cluj
1— 0, CSM Rcșițn — petrolul 2—1, EG 
Selcna — Universitatea 0—0; Dinamo — 
Steaua 1—1; „Poli" Timișoara — FC Bra
șov 0—1; Sportul Studențesc — Rapid 
0—1; Dacia Unirea — Gloria Bistrița
2— 0; FC Inter — FC Farul 2—0.

„Poli" Timișoara; Univ. Craiova — FC 
t arul: Gloria Bistrița — IU Inter Sil iu.

CLASAMENT
1 Steaua 25 19 4 2 59—15 42
2. D.namo 25 18 5 2 58—17 -i 1
3. Răpiri 25 13 5 7 32—25 31
4. Univ. Craiova 25 11 8 6 36—26 30
5. Gloria Bistrița 25 12 3 10 34—28 27
fi Electroputere 25 11 5 9 23—20 27
7 Sp. S’od 25 10 6 9 32—31 26
8 Oțelul 25 11 4 10 26—27 26
9 „U“ Cluj 25 12 1 12 32—32 25

10 EC Inter 25 9 7 9 31—33 25
1 1 Dacia îjnirr.i 23 8 6 11 25—30 22
12. FC Farul 25 9 4 12 34 i i 22
1.3. FC Brașov 25 8 5 12 22—32 21
14. „Poli" Tim. 25 6 8 1 1 21—35 20
15 Progresul 25 6 7 12 25—40 19
16 FC Petrolul 25 8 1 16 31—36 17
17. FG Selcna 25 5 6 1 1 14—31 16
18. CSM Reșița 25 5 3 17 25 —55 13

ETAPA VIITOARE 2 MA I: FC Pet ro-
Iu! — Electroputere, Oțc Iul - Dinamo;
Sieaua — Sportul Sb ide nțesc; FC Si •lo
na — Progresul; „U“ CIluj — CSM Rc,ibi
FC Brașov — Dacia 1Uni rr; 1, Rapid —

FOTBAL, DIVIZIA A

REZULTATE ȚE11NICE: Armătura Za
lău — Metalurgistul Cugir 2—0;w CER 
Cluj Napoca — Jiul Craiova 2—1, CER 
Timișoara — Gloria Reșița 1—0; Corvi
nul — ■ FC* Bihor 1—2; FC Drobeta — 
Tractorul Brașov 2—0; ICIM Brașov — 
Mctrom 1—0; FC Maramureș — UTA
2— 1; Metalul Bocșa — Olimpia Satn M.
3— 1; Unirea Alba Iulia — Jiul Petro
șani 2—0.

CLASAMENT

4 piim te.

1. U TA 25 14 2 9 47—*!ti 39
2. Gloria R< și ța 25 14 2 9 29—20 30
3 FC Bihor 25 12 5 8 32—26 29
4. fiul Petroșani 25 13 2 10 48—2b 28
5. Ti actorul 25 12 4 9 38—34 28
6. Unirea A. 1 25 12 2 1 1 35—40 26
7. FC Maramureș 25 11 3 1 1 44—29 25
8 FC Drobeta 25 '11 3 1 1 25—24 25
9. Mctrom 25 10 5 10 24—25 Z5

in Corvinul 25 10 5 10 39—40 25
11 Jiul IF.I.IF Cr. 25 1 1 3 1 1 32—11 25
12 Metalul Buis.i 25 10 4 1 1 29—37 24
13. Armătura 2:> 11 1 l.l .15—37 23
1 l CI l< Cluj 25 10 3 12 43—46 23
15. Metalurgistul 25 10 1 12 33 1!) 23
16 ICIM Brașov 25 8 5 12 21 33 21
17 Cl'll Timiș. 25 9 2 1 1 24 1 1 20
18 Olimpia* 2.» 9 2 1 1 11 III 16

• Olimpia S.i'u M. irc «■si l>' I> ilizita .ii

FOTBAL, DIVIZIA B 1 I AU A 29

REZULTATE TEHNICE Arsenal Re- REZI 1 r.\ 1 E: TEHNICE: Alai anta —
șița — Electrica Curtea de Argeș 5—0; Sampdoiia 1 —2, Foggia — Torino 0—-o;
Cimentul Ficni — C Jaz Metan Mediaș Genoa — Brcscia J—1; Inter - Ancona
1—2; CS Tâg'OvjȘte - Minerul Lupeni 3—0; Juventus — Florentina 3--0; Lazio
2—0; Minerul Mâtăsari — IlOVA Roșiori — P. scara 2— 1; Napoli — Cagliari i —-o.
3—0; AS Paro'cni —- Metalurgistul -SIa- Piirnia — Roma 3—1; Ihhncsc — Mi Lin
tina 2—0; Dacia Pitești •— Elccti ica Fie.ni 0—9.
2—0; Minerul Anina - Petrolul Stoina
1—0; CSM Caransebeș — Metalurgist îl <. i. i
Sadu 2--1; Unirea Ahexandria —• Al nervi 1. Milan 29 17 10 2 58—27 44
Uricani 1 — 1. 2 Inter 29 15 10 •1 52—32 40

3. Lazio 29 11 12 fi 55—40 34
CLASAMENT 4. l’arma 29 14 6 9 40—30 3»

1 Petrolul Stoina 26 15 2 9 ■13—28 32 5. Juventus 29 13 8 H 48—36 31
2. Gaz Metan 26 15 1 10 50—26 31 6. Sampdoi ia 29 12 9 8 45—10 33
3. Minerul Anina 2G 14 111 38—31 29 7 Torino 2J 8 15 fi 31—24 31
4. Dacia Pitești 25 12 5 8 33—2G 29 8. Atalanta !9 12 7 10 35—37 31
5 Electr. C. de Ar. 26 13 3 10 12—40 29 9 (> igliari • 1 12 6 11 33—30 30
fi. Cimentul 25 13 2 10 48—39 28 10. Roma 29 8 13 8 33—29 29
7. Min. (Jfieani 25 13 2 10 37—39 24 11. Napoli 29 10 9 10 42—39 29
8 Mm. Mâtăsari 2.> 13 1 11 16—32 27 12 Foggia 29 9 10 10 32—43 28
9 Arsenal Reșița 25 12 2 11 45—35 26 13. F'iorcntin.i 1 7 1 1 11 42—48 25

1(1 AS Paroșciij 25 12 1 12 10—10 25 1 1 Genoa ■’9 6 13 10 33—48 25
II Șoimii S.biu 2a 12 1 12 42— 13 . ■ l.i. Udine.se 29 9 6 1 1 34—12 24
12 Min. Lupeni 26 11 2 II .17 12 21 16 Brcscia >9 6 10 13 26—40 22
13. US 1 Argovi.ștc 25 II 1 13 11 31 23 17 Ancon i 29 5 7 17 33—58 17
1 1 Uni.ea Ales. 26 9 i 12 .10—13 -3 18 Pescata 29 1 4 21 35-64 12
15 IUIV A I! > ioi i ’fi 10 •’ 1 1 3.1 — 37

ETAPA VIII. > IIE. 9 mai ; Brcscia
16 Mi’lal Si.it n.i ■’ti 9 1 13 33 9» * Atalanta; .lini •nlus — Foggi.i; Napoli —
17. Metal. Sadu 26 9 1 13 12- 16 (;< uoa; 1 nt. r -- I.azio, Ancona — Milan;
18. CSAI Caransebeș 26 10 1 1> 33 56 ' 1 1 lorentina — P.irm.i Sampdori a — I’<3-
19 Electr. I’icni 96 5 ” t i 1— 17 .’l) i'ara; Roma — Torino; Cagliari -- Udincse.

Udine.se
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TOATE florile din lume și 
cele mai 
nătate și 
Buta, cu 
Icre. Un 
ani !“, iți
și Dan. (2728)

sincere urări de să- 
fericire pentru Jeni 
ocazia 
sincer 
doresc

zilei de naș- 
„I.a mulți 
Dorina, Mimi

FETIȚEI noastre, Geaninn, la 
a 14-a aniversare,/Din inimă o 
caldă, sinceră uiarc./Calea 
fie presărată cu flori/lar 
Bumai soare fără nori I... 
ți Genoveva Chiraș. (2733) 

ANIVERSAREA celor 
de primăveri, sănătate, 
te, an călduros „La mulți ani 
pentru Ionel Baba. Cu dragoste, 
te. a Nelu șl Olivia. (2713)

£ELUI mal scump soț. tată, 
•ocru șl bunic Farkaș I’elru, mol
ift sănătate, fericire și „La mulți 
«ni !*, Cu ocazia zilei de naștere 
■ doresc 
£ Gristi.

să-ți 
viața 
Ionel

21 
ferici-

soții, l’cpe, Ani, Ales 
(2709)

VÂNZĂRI
ca-.i, preț convenabil, 

, str. Sarmizcgeiusa,
VÂND i 

Brtroșani, 
nr. 7. (2733) 
1 VÂND motoscuter transport 
■Bârfă, preț convenabil. Vulcan, 
B-dul Muiai Viteazul, bl. 1/25. 
JT703)

VÂND Trabant, Uricani. str. 
Uee a Brazilor, bl. 82, sc. I, et. 
ț ap. 6. (2736)

VÂND apartament 3 camere, 
Petroșani, zonă centrală. Telefon 
M3707, după ora 16. (2648)

VÂND video recorder Nor- 
mende, televizor color Super
sonic — 100 000, autoturism
Mercedes Diesel. Petroșani, Gii. 
Barițiu, 22. Telefon 545826. (2702)

VÂND mașină floricele, in ga
ranție, producț.e amerii mă, 
tensiune 220 V, telefon 0920/ 
44080, Tg. Jiu. (2697)

VÂND pianină „Alberto1* și 
bicicletă rusească „Pegas1*, preț 
convenabil. Petroșani, Indepen
denței, bl. 3,1. (2740)

VÂND apartament 
Petrila, 7 Noiembrie, 
12705)

VÂND sufragerie, 
napea, fotolii, televizor alb-ne- 
gru, televizor color cu telecoman
dă. Petroșani, Anton Pann, nr. 
30. (2706)

VÂND Trabant 601, stare foar
te bună (1987). Petrila, Tudor 
Vladimirescu, 36 B/12 (lângă Po- 
iâcLinică). (2710)

VÂND casă, confort sporit, cu

3 camere, 
bloc C3/28.

vitrine, ca

I

PROGRAMUL
TV.

MARȚI. 27 APRILIE
Tv’M Telerrrartrial.
TVR Iași.
1 VR Cluj.
Teatru TV. VIAȚA LUI GA- 
L1LEI.
(Reluare).
Actualități Meteo.

lo.oo 
11,00 
12,04

k

14.00
14,10 Ora de muzică.
15,00 Preunlversitaria.
15.40 TeleșcoalA. 

Curs de limba rusă 
Cur» de limba francezei.

16,00 Conviețuiri-rnagazin.
17,05 • ■ — -
17.J5
18.35
19,00
19^0
20/W
20.35
20.40 Sport.
20,50 Film serial. MIDN1GHT 

CALLER. Episodul 2.
2150 Azi in prim plan.
22 ^3j Studioul șlagărelor.
23,05 Actualități.
23,20 Salut, prietenii (II).

Ancheta TV,
Salut, prieteni I (I). 
De fa lume adunate. 
Documentar TV.
D -sene animate. 
Actualități.
Rostiri, roclurl.

( 
I

28 apri-

ca mere, 
Relații ; 

sc, 4, et.

centrală proprie, str. George E- 
nescu, nr. 1, Loncu, familia Ba- 
logh. Relații: in data de 
lie 1993. (2715)

VÂND apartament 2 
decomandate, Lupeni. 
str. Viitorului, bloc C3, 
2, ap. 70. (2716)

VÂND apartament 2 camere, 
Petrila, cartier 8 Marne, bloc - 
9/34. (2720)

VÂND mobilă dormitor și su
fragerie, Petroșani, Împăratul 
Traian, 17/2. (2721)

VÂND video Fttnai (player, re- 
corder). Petroșani, Cămin stu
dențesc, 4. (2723)

VÂND medicamente: Ilistodil
— tratarea ulcerului; Ketazon — 
tratarea reumatismului; 
tom — tratarea glandei 
preț foarte avantajos. 
570510. (2727)

VÂND apartament 3 
Lupeni. Telefon 560412.

DIVERS»
MONDO-TUIUSM Deva — Pe

troșani, Republicii 71 (colț cu 
BTT) a pus in vânzare bilete 
litoral: Mamaia — „Național11, 
„Apollo1*; Eforie-Nord — „Euro
pa1*, „Venus1*, „Bucegi11; Neptun
— „Terra*1; Cap Aurora — „O-
nix“. Telefon 545852, 541915.
(2729) t

ANUNȚ
CONSILIUL ORĂȘENESC 

LUPENI anunță scoaterea la 
concurs a unui post de ARHI
TECT in cadrul Biroului Urba
nism, unui post de JURIST și 
unui post de ȘOFER. Gqncut^ul 
va avea loc în data de 17 n d, 
ora 10, la sediul Consiliului, un
di- se vor depune și dosarele, pâ
nă la data de 13 mal 1293. Re
lații suplimentare la telefon 
560504. (2737)

Tyreo- 
tiroide. 
Telefon

camere, 
(2725)

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE Comercială an

gajăm vânzătoare ambulantă. 
Telefon 560946, după ora 17. (2707)

SOCIETATE Comercială anga- 
piață

25 
str.

26

jează o vânzătoare în 
agroalimcntară, vârsta sub 
ani. Informații: Petroșani, 
Aleea Poporului, bloc 5, ap. 
(lângă Cinema Parângul). (2714)

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI
SCHIMB apartament 2 camere. 

Petroșani, Constantin Miile, bloo, 
3/21, cp garsonieră, zonă centra
lă. 2708)

SCHIMB apartament 2 camere, 
Petrila, 8 Martie, cu apartament 
2—3 camere Petroșani — 
port. Telefon 550644, după 
15. (2717)

SCIIIMB garsonieră, bloc 
sc. 1, ap. 20, Bărbăteni ■— 
peni, cu apartament. (2732)

TINERI căsătoriți, căutăm 
dă în Petroșani. Zilnic, 
543601. (2730)

PIERDERI

Aefo-
ora

20.
I.u-

gaz- 
telefon

PIERDUT adeverință 10 
pe numele Popa Valerică, 
berată de Școala generală 
Sector Agricol Ilfov. O 
nulă. (2701)

PIERDUT legitimație

clase, 
, eli- 

137, 
declar

PIERDUT legitimație biblio
tecă periodice pe numele Bradă- 
țan Georgel Paul, eliberată de 
UT Petroșani. O declar nulă. 
(2719) ■ « n

PIERDUT contract închiriere pe 
numele Miclău.ș Silvia, eliberat 
de RAGCL petrila. 11 declar nul. 
(2724)

PIERDUT carnet student pe 
numele Nițescu Horațiu, eliberat 
de UT Petroșani. 11 declar nul. 
(273 4)

DECESE

SlhlL loan anunță cu durere încetarea din viață a scumpei 
sale soții

ȘERBAN ANA
Odihnească se in pace. Înmormântarea arc loc miercuri, 28 

aprilie 1993, ora 11, de la domiciliu, str, Tubăcari nr. 7 A, l’ctro- 
țani. (2701).

CDl‘114 Lta ți Neiu, nora V ichi ți ginerele Miky, nepoatele Carmen, 
Ramonu ți Bianca, deplâng cu durere dispariția bunei lor mame, 
soacre ți bunici

ȘLRBAN ANA 
Dumnezeu s o odihnească in pace. (2704).

COLECTIVUL Societății Comerciale „Stil Corn" SA eslc 
alfiluri de doamna V laic Marja in greaua pierdere pricinuită dc 
decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe. (2711)

COLECTIVI L Catedrei de limbi străine din cadrul Univer
sității Tehnice din 1'elroțani este alături de colegul eoni, dr .Mo- 
rong Bencdict in greaua durere pricinuită de moartea tatălui său.

Sincere condoleanțe. (2718).

Institutul Național pentru Securitate
ieră și Proiecție^ Antieiplozivă

Organizează in data de 10 mai 1993

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE

MERCEOLOG

lb i.iții suplimentare la telefon 541621 — 51162*2/166.

Cotidianul do opinii fl informații „ZORI NOI
*’, SOC ÎLTAȚII COMERC IALE „ZORI NOI" S.A.
p înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr, J 20/621/1991.
s Corii viramtnl: 307060201 — BCR Pe
troșani
, Director; MlRCttft. BU.tORESCU 

Director executiv: ing. Alexandru 
bogdan

Petroșani
■> Anima

ANUNȚA

consumatorii dc apă potabilă din ora?cle Uri< nî,

Lupeni, Vulcan și Petroșani Aeroport că în per la

28 aprilie 1993 — ora 6 — 29 aprilie 1993 ora 21, Se 5

executa lucrări de reparații și întreținere pe uducțiui

de apă Valea de Pești —- Petroșani.

or

In acest sens rugăm populația din orașele de mai

sus precum și agenții economici să-și asigure rezervele

de apă necesare perioadei de timp cât este oprită ma^is-

trala.

Societatea Comercială

de Construcții CONPET
•

S.A. Petroșani
— Organizează în data de 17 mai 1993,

pentru ocuparea postului de

CONTABIL ȘEF

Condiții de angajare: studii superioare și

5 ani vechime în specialitate.

Relații suplimentare ia sediul unității din

str. 1 Decembrie nr. 90.

concurs

minimum

Petroșani,

Regionala C. r. Timișoara
SECȚIA L. 9 S1MERI1

ANGAJEAZA

muncitori necalificați în vederea calificării în ramura 
Linii", în următoarcle condiții i

— absolvenți a minim 10 clase (bă* bați)
— vârsta maximă 35 ani;
— fără desfacere contract mutică cu art. 130 lit. 1 și 

fără cazier;
— domiciliul stabil în: Banița, Petroșani, Livezenl, 

Vulcan.
Artele tieccsareJ
— copii xerox in dublu exemplar după: actul de slu-

»♦

(Iii:
— certificat dc naștere;
— buletin identitate;
— livret militar;
— carnet de mun«a ;
— cazier judiciar.
Relații suplimentare la secția L. 9 Simeria, biroul 

Personal. Telefon 660080 int. 517.
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