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1 mai
- un moment critic

In prima zi clin această săptămână

A fost găsit un cadavru 
intr-un canal

■ „Am văzut o mână, apoi picioarele**, a spus unul din 
tre martori

PARTICIPARE
NUMEROASĂ, 

EXPONATE DE
VALOARE

■ Renunțarea la subvenții — o necesitate obiectivă
■ Guvernul va supraveghea și in continuare evoluția 
prețurilor □ Se pregătește o nouă pensionare in masă a 
unor salariați ?

Receptiv la revendicările jus
tificate ale sindicatelor dar ne
clintit in privința celor lipsite de 
o justificare economica, guvernul 
întâmpini momentul „1 mai" cu 
toate pregătirile făcute. Recep
tivitatea o înregistram ca pe un 
omenesc răspuns la solicitările 
repetate ale unor sindicate de a- 
tenuare pe cât posibil a efecte
lor tranziției și asigurarea unei 
protecții sociale reale. Neclinti
rea, o înțelegem de asemenea, 
ca pe un fapt omenesc: guvernul 
nu renunță la ideea generală de 
eliminare a subvențiilor. Este 
omenesc, dacă va fj grăbită tran
ziția, ca să se încheie suferința 
pacientului supus terapiei de
șoc Se înțelege, desigur, că
.pacientul" suntem noi...

Așadar, societatea româneas
că mai face un pas mare pe ca
lea vindecării. De acum, încolo 
piața produselor și a serviciilor 
ia rămâne liberă in fața tutuțpr 
influențelor determinate d ■ evo
luția cererii și ofertei. Nevăzută, 
intre cerere și ofertă, productivi
tatea muncii va avea un rol tot 
m ii mare in autoreglarea nivelu
lui de trai.

D tis să dură până la capăt 
p irtca de r forma care-i revine 
(până la încheierea legislaturii), 
e ■ ulivul nu a cedat presiuni
lor exercitate de unele forțe po
litice și confederații sindicale. 
R nunțarea la subvenții este 
pr zentalâ ca o cerință obiectivă 
și necesară întrucât acestea as
cundeau prea multe racile, între 
ele cu cele mai nefaste consecin
țe fi’nd inef'niența unor compar
timente sau activități economice. 
După cum se vede, .și pe această 
cale ajungem la eficiență, la 
productivitatea muncii. In pri
vința altor racile — inflația, spe-
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Duminica Tomii a fost, la Câmpii Iui Ncag,

0 DUMINICĂ A SPULBERĂRII ÎNDOIELILOR

cula, corupția — s-a vorbit în 
general mult și s-a făcut prea 
puțin pentru combaterea lor.

Consecvent promisiunii de a 
atenua efectele unor scumpiri 
neașteptate, executivul a promis 
că va continua să supravegheze 
evoluția prețurilor. In acest sens, 
este posibil ca, începând din iu
lie, să avem parte de noi inde
xări prin care să fie încă o data 
îndreptat raportul prețurl-sala- 
rii. Oricum, o prognoză a evolu
ției acestui raport nu poate fi 
făcută decât cu doza obișnuită 
de aproximare, data fiind in
fluența principalilor factori ex
terni (petrolul, dolarul), la che
remul cărora stă și economia 
noastră.

Guvernul a luat și alte măsuri 
pentru a întâmpina în liniște 
momentul de la 1 mai. I’rin in
tenția de pensionare la cerere 
a salariaților cu vechime mart
in muncă, aflați în șomaj avem 
o primă explicație asupra mo
dului in care executivul a gân
dit bugetul de asigurări sociale 
pe 1993. Am reținut că acest bu
get a fost votat de Parlament cu 
Un excedent confortabil, ca re
sursa pregătită pentru acoperi
rea unui spor de cheltuieli. Ex
cedentul permite nu numai prelua
rea unui nou val de pensionari, ci, 
și indexări a pensiilor actuale, 
corespunzător evoluției generale 
a costulu; vieții. Rămân de ase
menea, resurse pentr(1 celelalte 
două căi de valorificare promise: 
crearea de noi locuri de muncă 
pentru tineret și promovarea u- 
nor investiții în domeniul asi
gurărilor socialo.

f'u toate acestea. 1 mai rămâne 
un moment critic.

Ion MUSTAȚA
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Luni, 26 aprilie, o echipă for
mată din patru pensionari — 
Ion Mitrofan, Ioan palade, losif 
Szolosi și Vili Adam — lucra la 
desfundarea căminelor de scurge
re de pe strada Traian din Vul
can. Aceasta se află în cartierul 
Micro 3 — „Dallas".

In jurul orei 14, efectuau ope
rațiunea respectivă lângă blocul 
nr. 6. La un moment dat — mi-a 
relatat pensionarul Mitrofan — 
am zis colegilor mei că mu duc 
să ridic capacul de la căminul 
pe care urma să-l curățăm. L-am 
dat la o parte și mi-a venit pes
te nas un miros urât. Mi s-a pă 
rut ceva suspect, așa că i-am 
chemat și pe ceilalți". „Cum am 
săltat capacul mai bine, mi-a 
spus dl. Szolosi —, era multă 
mizerie acolo. Am văzut apoi o 
mână, era cea dreapta și, după 
aia, picioarele amândouă. Ne-am 
dat seama că-i un corp omenesc. 
Nu știam ce-i, bărbat, sau feme

Două victime
datorită intoxicării

Se apropie de finalizare cer
cetările în legătura cu acciden
tul recent, clc la mina Petrila, 
cu doua victime — sing. Crețu 
Gali, conducător formație de 
lucru, și minerul șei de schimb 
„akucs Fi ancisc. Deși concluzi
ile asupia acestei trag-dd nu 
sunt definitive, ni s au servit 
câteva elemente edificatoare a- 
supra cauzelor accidentului și 
mai ales, a învățămintelor ce 
se impun a fi reținute pentru 
prevenirea în viitor a unor ne
norociri similare.

Accidentul s-a produs în ata
carea suitorului 333 din stratul 
3, bl. II din sectorul III, loc de 
muncă tinde, după împușcarea 
frontului, în schimbul 11, perso
nalul s-a retras, lăsând locul dc 
muncă să se aerisească până la 
venirea următorului schimb. Dar, 
retragă ndu-se, cei din schimbul 
(I au lăsat coloana dc acraj 
prote jată (acoperită) aproape in în
tregime pentru a o ferj in tim
pul operației de împușcare. Or,
ZZZZrZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZ//Z/ZZZ/ZZZZZZZZ/,-ZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZ7ZZZZZZ//Z.

• Prea Sfințitul părinte Epis
cop Dr. Timotci a fost întâmpi
nat cu flori, cu emoții și cu mul
ta bu< urle o Cuvintele dc salut 
au fost simple: „llristos a-nsiat 
și bine v-ain găsit !" o După sfin
țire.i bisericii, mulțimea s-a pe
rind.d prin altar, pentru a se 
îiTeliina și a săruta Sfintele Moaș
te ■ Corul s-a remarcat prin- 
tr-un repertoriu variat, prin cos
tumația tradițională și, nu în ul

ie, că era cu capu-n jos. Au ră
mas doi oameni acolo, jar eu 
ni-am dus să anunț poliția".

In scurt timp, la fața locului 
au sosit organele de poliție și 
procuratură. Cadavrul a fost
scos. Era al unei femei. Din
primele verificări, s-a presupus 
că a stat acolo, în canal, cam 
10—20 de zile. Femeia avea 
vârsta de 25—35 de ani, 1,65 î- 
nălțime, constituție atletică (po
trivită). Este îmbrăcată în pan
taloni supraelastici maron, sub 
care purta ciorapi-pantalon, tot 
supraelastici, de culoare roșie. 
Mai avea pe ea o geacă neagră 
din imitație de piele. încă nu 
se știe dacă este vorba de o 
crimă sau despre un act de sinu
cidere. Ieri, era așteptat medicul 
legist pentru efectuarea autop
siei cadavrului.

Persoanele care pot da relații 
sunt rugate să se adreseze Poli
ției orașului Vulcan.

Gheorghe OI.TEANU

astfel protejată și parțial înfun
dată unde nu era acoperita aceas
ta nu a reușit sa asigure aerisi
rea corespunzătoare a frontului. 
Ajungând la locul d munca, 
schimbul III, a nimerit in gazele 
rezultate in urma împușcării cu 
dinamita — un amestec de oxizi 
de azot, bioxid și monoxili dc 
carbon, nocive pentru organism. 
Primul ajuns la locul de muncă, 
șefului dc schimb i s-a făcut 
rău. S-a gazat. Ortacul lui s-a 
retras pentru a da alarma. Ast
fel, sing. Crcțu Gali care ținea 
și locul maistrului minier, a ur
cat la front cu încă doi oameni, 
pentru a acorda primul ajutor 
șefului de schimb. Dar j s-a fă
cut și lui rău, inclusiv artificierului 
ce l-a însoțit și care a coborât 
din suitor. Intre timp a fost il
icit,ita echipa dc salvatori care 
a sosit la locul cu pricina cu pul- 
motorul. Accid< ntaților coborâți

(Continuare in P >g. a 2-a) 

timul rând, prin calitatea artis
tică a lint'rprc tării cântecelor 
bisericești • P.S.E. I)r. Timotci 
a rostit, la sfârșit, o cuvântare, 
urm.irita cu un interes deosebit, 
deși in apropiere î-i fi.cuscra 
apariția mașinile cu bere și mici 
pentru n.deia de după-amiaz-i 
• Duminica Tomii a fost, la 
Câmpii lui Nea;', o sărbătoare de 
suflet, o duminică a spulb rării 
îndoielilor. (Șt. C.)

Sâmbătă și duminică, 24—25 
aprilie s-a desfășurat în foaierul 
Universității Tehnice Petroșani, 
cea de-a XIX-a ediție a Reuniu
nii pe țară a colecționarilor de 
insigne. In cadrul întâlnirii au 
avut loc și a VH-a ediție a Reu
niunii tematice „Sporturi de 
iarna, turism, vânătoare și mi- 
nerit" și expoziția de piese nu
mismatice și flori dc mină — e- 
diția a H-a.

Au fost prezenți 95 de expo
zanți — din București, Craiova, 
Deva, Pașcani, Ploiești, Tg. Jiu, 
Timișoara și, desigur, Petro
șani, care au prezentat în con
curs. la cele 10 teme, 343 de 
panouri cu insigne.

Numărul participanților a fost, 
deci, aproape dublu față de a- 
nul trecut, iar în ceea ce pri
vește valoarea exponatelor. și 
aceasta a fost mult superioară 
edițiilor precedente la toate te- 
ni"le. S-au evidențiat mai ales 
cele 20 dc exponate prezentate 
de dl. col. Marius Popescu, din 
București, pe teme de aviație, 
cele 50 de panouri prezentate de 
arhitectul Vasile Niță din Paș
cani și cele 20 panouri cu O te
matică dc mare diversitate ale 
decoratorului Gycnge Iulius din 
Deva. S-au remarcat, totodată, 
exponatele prezentate de concu- 
renții Pavel Milovon din Timi
șoara, Tibci iu Kelemcn și Cor
nel Morarii) din Petroșani O 
prezență inedită in cadrul reu
niunii a fost și colecția numis
mat ic.i .și dc dccorațij românești 
(ordine, medalii etc), încă dc la 
primele apariții ale acestora, a 
d Iui Gheorghe Cismaru din Cra
iova.

îo.io DLIJEK

(Cont in pag. a 2 a)

Bor ș Eițin — 
victone 
delegata

Puține comentarii m ii in ■<>- 
ț"sc, ca un ecou târziu, ma cle 
referendum care a chemat du
minică. 25 aprilie, electorii1 ni 
rus in l.ița urnelor dc vot. lă.is 
Eițin a câștigat in mod del.i il 
această conirun'.ari politica, cil 
toate cfoiiurde Parlann mulul de 
a-l împiedica sa-și c mtinue pro
gramul de reformă. Intre c le 
doua orientări, iulie con- -ca
lorii Im H.isbuliilov și reformiș
tii reprez.-ntați da lima t ilu-i 
dura a lui Elț.n. < li ctoratili a 
optat pentru calea propusa de 
președintele federației nise, res
piri; .'md ide< .i d.- a f;.. un pas 
înapoi sp.e orgim.zai'-a politici 
și socialii pi a bin cuno-cut-i a 
comunismului.

In lamă mu-, -ră, iltalul re-
fei:ndiimuliii ,i fost previzibil.
De part; .i sa, Eițin a nvul c.i 
argument pentru atragerea elec
toratului, creditul imens p-c care 
i l-au acord.it state puternic in
dustrializate, cum sunt SUA și 
Japonia. Gigantul dc la. răsărit 
are nevoie mai mult ca oricând 
de .sprijin extern p'-ntru a-și vin 
dcca economia. Din acest punct

acord.it
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Disperarea unor locatari
I Nu există motiv de disperare mai mare pentru oamenii paș
nici decât vecinătatea unui bar de noapte. Este și cazul locatari
lor din preajma video-barului (cu program non-stop), situat In 
spatele cinematografului „Parângul" din Petroșani, terorizați de 
zi omotelc provenite de la aceasta aberantă sursă de „distracție" 
nocturnă.

După cum ne-au relatat mai mulți locatari (str. Avram Iancu, 
mai ales din blocul 13, cu circa 60 de familii!), video-barul și-a 
schimbat profilul. Promisiunea patronului de a nu servi băuturi 
alcoolice a fost repede uitată. Ca dovadă, starea ți manifestările 
„clienților" Ia ieșirea din acest local penibil. Ca și când teroarea 
zgomotului n-ar’ fj suficientă, video-barul mai alimentează blocu
rile învecinate și cu promiscuitatea stării de ebrietate, greu de 
descris uneori. „Ar trebui ca cei care au autorizat funcționarea 
unor astfel de localuri cu program non stop să fie mutați in veci
nătatea lor", ne-au spus cu durere locatarii. Oricum, ar trebui să 
se revină asupra acestor autorizații care nu ap nici o justificare 
economică sau culturală.

Au dreptate locatarii. Pot fi revocate contracte, decizii, chiar 
și legi, darmite autorizațiile cure in loc să aducă vreun folos, 
crează. pagube. (IM.)

Au înflorit magnoliile, dar...

SPORT- SPORT «SPORT
FOTBAL, DIV1Z.A B

Eveniment floral — au înflo
rit magnoliile in micul parc de 
1 ingă Teatrul „l.D. Sârba” din 
Pi - rușani. Un semn fără echivoc 
al primăverii care iși intră în 
U’^pturi ți pe la noi, cu câteva 
săptămâni mai târzin decât la 
câmpie. Djt, num .i pe jumătate. 
Mor încet, pe picioare.

Participare numeroasa...
(Urmare din pag. 1)

După deliberarea juriului, Cupa 
transmisibilă a Reuniunii a fost 
cav.igată de Către secți i Petro
șani care a întrunit punctajul 
rfiaxim, de 40 de puncte. Gazde
le au câștigat 5 pi .mii 1, 4 pre
mii 11, 3 premii 111 și o mențiu
ne — in total 12 premii din cele 
38 acordate.

Următoarele două locuri au fost 
atribuite colecționarilor din De
va, cu câ.e lă puncte .și locui 
111 celor din Tg. Jiu cu 14 punc
te Juriul a decernat, totodată.
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DOUĂ VICTIME...

Din păcate, .și falnicul și uni
cul alun exotic — copac din a- 
c< lași parc, o raritate dendrolo- 
gică aclimatizată Cu greu în 
Petroșani, este pe jumătate ata
cat de uscături. Iar de amenaja
rea parcului, ca și de alte zone, 
nu se mai ocupă nimeni! (V.S.) 

la individual, premiul 1 d-lui 
Mjron Rebedca din l’clro.șani, cu 
17 puncte, Jocul 11 d-lui Gycnge 
Iulitis din Deva, cu i3 puncte, ți 
premiul III d-luj Kelemcn Tibe- 
riu, 10 puncte, tot din Petro
șani. In memoria regretatului 
colecționar care a fost mg. Au
rel Dula, juriul a acordat un 
premiu special pentru expona
tele prezentate la tema turism.

Tuturor câștigătorilor, organi
zatorii au oferd diplome .și di
ferite trofee — gest sponsorizat 
de firmele Purtase — Comex 
SRL, Pamin — Corn SRL Pe
troșani, 11AJ1 și U I’P.

Ca Năsturescu
AS PAROȘENI — METALUR

GISTUL SLATINA 2—0 (1—0). 
Victorie greu obținută de elevii 
lui Gogu Tonca care 6-au angre
nat în jocul distructiv al oaspe
ților, veniți cu gândul măcar pen
tru a câștiga un punct. Primul gol a 
fost înscris de Matula, min. 16, 
șut din interiorul careului, min
gea a lovit bara din stânga ți a 
intrat în poartă. Gazdele au mai 
ratat până la sfârșitul reprizei 
încă trei ocazii prin Zvanciuc, 
Necrcală și Neiconi.

După pauză același aspect al 
jocului, dar cu oaspeții mult mai 
activi. Ei înscriu în min. 70 un 
gol, nevalidat de centralul Budal, 
considcrândti-se fault la poartă. 
Neiconi, lordache, Stanciu, Ne- 
creală, Matula au fost mereu în 
preajma golului, dar numai o 
dată mingea a mai Intrat în 
poartă. Autor Stanciu, min. 81. 
De la AS Paroșeni se remarcă 
tot mai mult extrema Neiconi, 
un adevărat Năsturescu al Rapi
dului, care ne reamintește de 
vremea romantică a fotbalului.

Crosul 
petri lean

In ziua de 1 mai, începând cu 
ora 10, se desfășoară din iniția
tiva Sindicatului EM l’etrila, 
sponsor unic, cea de-a treia edi
ție a Crosului Petrilean.

Înscrierile se fac la sediul EM 
l’etrila, zilnic, la telefonul nr. 
350650 siu 511352.

Pot participa in concurs toate 
categoriile de vârstă sau sex, 
câștigătorilor oferindu-li-se premii, 
diplome, bani.

.Startul va avea loc de la cap 
linie autobuz Lenea, iar linia de 
sosire este trasată in fața clubu
lui muncitoresc Petrila.

O inițiativă lăudabilă dar .și 
o păstrate a tradiției.

Minerul 
confirmă

UNIREA ALEXANDRIA — 
MINERUL URICANI 1—1 (0—1). 
Un rezultat ce onorează echipa 
antrenată de Dorel Maria și Ml- 
hai Marian, care a condus la 
pauză cu 1—0, prin golul înscris 
de Dulcu, min. 27. Atunci Fio- 
rescu a trimis o diagonală la 
peste 40 m, a țîșnit Dulcu, prelua
re, șut peste portar și gol. Oas
peții au mai avut încă o ocazie 
prin același Dulcu, iar gazdele 
s-au zbătut mult pentru a face 
față Jocului tăios al adversarului.

După pauză, cei care au fost 
mai mult la cârma jocului, au 
fost gazdele, care au reușit !n 
min. 75 egalarea. O foarfecă din 
16 m l-a surprins pe Szilvester, 
care a scăpat mingea printre 
brațe în poartă și 1—1, scor e- 
chitabil la sfârșitul celor 90 de 
minute.

In min. 65, B.iltaru a centrat, 
Dulcu a trimis mingea în bară, 
fiind un moment de referință în 
economia jocului.

Fotbal feminin
COLO ROM CODLEA — UNI

VERSITATEA PETROȘANI 1—2 
(1—0). O repriză mai slabă a e- 
chipei din Petroșani, care și-a 
intrat în mână de-abia în repriza 
a doua. Jocul nu s-a ridicat la 
un nivel deosebit, gazdele eta
lând puține virtuți tchnico-tacticc.

Primul gol a fost înscris în 
min. 21 printr-un șut de la mar
ginea careului, care a surprins

REZULTATE TEHNICE, etapa 
din 17 aprilie: Mucart Cluj — 
Colorom Codlca 0—3; CER Tg. 
Mureș — IO Oradea 3—2; Fla
mura Satu Mare — Femina Sf. 
Gheorghe 3—1; Universitatea Pe
troșani — îndes Sibiu 5—2.

Greu 
afară

*1

CS TARGOVIȘTE — MINERUL 
LUPENI 2—0 (1—0). Gazdele cu 
un minus 3 la adevăr n-au dat 
nici o speranță oaspeților, * con
trolând jocul și obținând o vic
torie pentru care au muncit mult

Minerul n-a depus armele, cu 
toate că a înțeles din privirile 
brigăzii de arbitri că soarta par
tidei este... știută, primul gol a 
fost marcat în min. 43, dar min
gea n-a trecut linia porții apă
rat. i de Câmpcanu.

In partea a doua, deși partida 
s-a mai echilibrat cei care înscriu 
sunt tot târgoviștenii. O minge 
lansată în adâncime îl sare pâ 
Codescu, îl ocolește pe Tutac șl 
este preluată in gol de extrema 
dreaptă. \

Victorie de drept în f.ița unui 
partener care încă nu confirmă 
în duelurile de afară.

portarul Universității pe picior 
greșit.

După pauză, oaspetele au pre
luat ostilitățile, înscriind două 
goluri prin Titianu, min. 62, șl 
Lupu, șut din întoarcere, min. 65,

Cu această victorie Universita
tea se menține pe primul loo, 
pregătind întâlnirea cu Ardeii ană 
Alba Iulia, o altă pretendentă la 
promovare.

. REZULTATELE ETAPEI din 
24 aprilie: Femina SL Gheorghe 
— Urrtrea Alba Iulia 1—3; Colo
rom Codlca — Universitatea Pe
troșani 1—2; îndes Sibiu — CFR 
Tg. Mureș 9—1; IO Oradea — Fla
mura Satu Mare 0—1. ,

(Urmare din p.ig. I)

In galerie li s-a acordat primul 
ajutor; li s-a pus și piilmo.orul. 
lnjfa, a fost prea tâiziu.

Decesul, in ambele cazuri, se 
cialurește intoxicării cu gaze.
L.n concluziile de până acum, 
de;i nu sunt definit ve, se poate 
alirma că accidentul — ne-a de
clarat dl. ing. Ion Crnciunescu,

inspector șef adjunct al Inspec
toratului teritorial clc Stat pen
tru Protecția Muncii — Deva — 
se datorește subestimării perico
lului gazelor rămase la locul 
de muncă după împușcare, ne
glijării aerisirii corespunzătoare 
a frontului după aceasta opera
ție. Pentru că timp ar fi lost. 
Accidentul s-a produs după a- 
proape 5 ore de la împușcare.

Concluziile exacte, (lupă fina
lizarea cercetărilor. (l.D.)

FOTBAL, divizia C

BORIS ELȚIN - victorie 
detașai»

(Urmare din pag. I)

d: ședere, Boris Elțîn aie multa 
dreptate susținând i intri rupe
rea precisului d<- reformă și res
tructurare ar fi fatală, in pers
pectiva următorilor ani. După 
cum se poate ușor con .tata, ță
rile est-europ'ne, fm tt le parte- 
mie de CAER ale fostului I.IRSS, 
depun eforturi n/.slăbitc pentru 
a se ridica la u:i nivel de com
petiție european. Dacă v , pierdu 
competiția, Rusia fidcralhă se 
va autoizola și, în scurt timp, 
Vi acamula o întârziere irecupe
rabilă. Având simțul evoluției 
economico, Elțin a repetat alter
nativa; „acum sau nir rodată" — 
•ar electoratul a înțeles că șansa 
oferită de aceastli clipă btoricu 
nu trebuie pierdută.

Ce a oferit în contrapartidă 
l’arlamentul, prin vehementul

său președinte, Ha.bulutov? I- 
deea vagă vehiculata până Ja U- 
zură despre instaurarea unui gen 
de totalitarism nu a cutremurat 
electoratul, cum au crcfzut au
torii ei. In cele din urmă r-a 
dovedit că nici Parlamentul nu 
e in totalitate „strâns unit" în 
jurul acestei id i. Nu lipsesc o- 
piniile potrivit c.iiora Hasbula- 
tov ar fi desfășurat războiul său 
personal contra lui Elțîn având 
mai puțini adopți decât s-ar cre
de Oricum, parlamentarii nede- 
ci;i cunosc acum orientarea 
generalii a electoratului, pe care 
nu o pot neglija in relațiile ce 
le desfășoară in tcri’oriu. Daca 
poporul dorește îeforma, parla
mentarii simt datori să-j respec
te dorința și să-și îndeplinească 
principalele atribuțiunl, respec
tiv să caută legi in favoarea a- 
ccatui piocea comărucliv, (I.M.)

REZULTATELE ETAPEI DIN 22 APRILIE. 
Metalul Criscior — Minerul Certcj 2—2; Mure
șul Deva — Minerul Vulcan 2—1; Minerul Ani- 
noasa — Metaloplastica Orăștie 3—0; Parângul 
Lorica — Minerul Ghelari 3—0; Favior Orăștie
— Haber Hațeg 1—0; CFR Simcria — Aurul 
Brad 1—2; Minerul Teliuc — M.ncrul Bărbă- 
trni 2—2; Victoria Calan — Constructorul Hu
nedoara 2—0.

REZULTATELE ETAPEI din 25 APRILIE. 
Minerul Ghelari — Minerul Aninoasa 2—0; Me- 
taloplastica Orăștie — Mureșul Deva 3—2; Mi
nerul Vulcan — Victoria Călan 5—1; Construc
torul Hunedoara — CFR Simcria 2—1; Aurul 
Brad — Minerul T«liuc 2—0; Minerul Bărbăteni
— Minerul Ccitcj 5—1; Metalul Criscior — Fa
vior Orăștie 4—1; Haber Hațeg — Parângul 
Lunea 1—1.

CLASAMENT

1. Parângul Lonca 2b 19 3 3 70— 23 41
2. Minerul Vulcan 25 18 3 4 68— 29 30
3. Constructorul 25 14 4 7 66— 44 32
4. Haber Hațeg 25 12 4 9 43— 43 28
5. Mureșul Deva 25 12 3 10 45— 35 27
6. CTR Simtria 25 12 1 12 52— 40 25
7. Minerul Aninoasa 25 12 0 13 55— 44 24
8. Minerul Burbătmi 25 11 2 12 40— 57 21
9. Mincul Ctrlcj 25 9 5 12 57— 46 23

10. Victoria Călin 25 10 3 12 48- 37 23
ÎL Aurul Brad 25 10 3 12 37— 42 23
12. Metaloplastica 25 10 2 13 58 --53 22
13. Metalul Criscior 25 10 2 13 42— 52 22
14. Minerul Ghelari 25 8 5 12 43— 53 21
15. Minerul Teliuc 25 6 3 16 27— 68 15
16. Favior Orăștie 25 4 3 18 19—101 11

ETAPA VIITOARE, 2 MAI. CFR Simerla — 
Minerul Vulcan; Victoiia Călan — Mctaloplas- 
Lia Orăștie; Mureșul Deva — Minerul Gliclari; 
Mineral Aninoasa —• Haber Ilațeg; Parângul 
Ix>nea — Metalul Cr ițelor; Favior Orăștie — 
Mineral Certej; Minerul Teliuc — Constructorul 
Hunedoara; Aurul Brad — Minerul BărbAUsd.

RUGB y
I

REZULTATE TEHNICE: CFR Constanța — 
Dinamo 8—8; CSM Suceava — Fanai 13—13| 
Sportul studențesc — Știința CEM1N Baia
Mare 13—36; Grivița — CSM Sibiu 28—21; Ști-
ința Petroșani — Universitatea Timișoara i 
Minerul Lupeni — Steaua 21—10.

CLASAMENT

12—-m

1
1. Gri vi ța 12 8 0 4 28
2. Steaua 12 8 0 4 28
3. Farul 12 7 1 4 27
4. Universitatea Timișoara 12 7 0 6 28
5. Știința CEM1N 12 6 1 5 25
6. Dinamo*) 12 6 1 5 24
7. Minerul Lupeni 12 6 0 6 24
8. CSM Sibiu 12 6 l 7 23
9. Știinta Petroșani 12 6 1 7 23

10. CFR Constanța 12 4 2 6 22
11. CSM Suceava*) 12 4 i 7 20
12. Spor tul Studențeso 12 2 0 10 16

*) Echipele Dinamo și CSM Suceava sunt
penalizate cu un punct.

ETAPA VIITOARE, miercuri, 28 aprîllel 
Grivița — Minerul; CSM Sibiu — Știința Pe
troșani; Farul — Sportul; Știința CEMIN — CFR 
Constanța; Univ, Timișoara — CSM Succaval 
Dinamo — St uua. «

Campionatul 
Mondial

IN GP.UPA A IV-A EJliOl’EAXA 
Cipru — insulele Feroe A—1 (2—u)

CLASAMENT

Următoarea partida: Celvo-SLovacta —- faiA 
GaHlcr, aMcncuri, 28 aprilie._ .__

1. Belgia 6 6 0 l 12— 3 12
2. România 6 4 1 i 19— 4 9
3. Țara Galilor 5 3 0 2 10— 7 |
4. Cipru 8 2 1 8 0—13 a
B. Ceiio-Slovacia 4 1 8 4 7— 4 4
8. Insulele Vnroe • 0 0 0 8-25 fl
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R. A. G. C. L. LUPENI - URICAN!
sau pasul

PtOMPTlfuD I N E,

către civilizație

CALITATE, 
EXECUȚIE ÎN TERMEN

DIRECTOR: sing. Ioan Păcurar; CONTABIL ȘEr: 
Ștefan Vrziceanti; INGINER ȘEF: ing. Miion Cocotă; 
RAZA DE ACTIVITATE: Lupeni — Uricani.

Secția 
prestări - 

construcții:
' •— Șef secție: Mihai Remus 
Câțigăr. Angajați 35.

— Execută:
— Prestări construcții fond 

ir iv;
Prestări construcții — agcnți

economici]
— Prestări construcții pentru 

populație)
— Reparații capitale, prestări 

construcții pentru fondul loca
tiv, populație, agcnți economici.

Secția Mixtă de Gospodărie 
Cemuiială Și Locativă Uricani

— Șef secție: sing. Ion Marcu. Angajați 70.
EXECUTA: Toate lucrările de întreținere ți gospodărire a 

ora;ului Uricani.

B&za materială si dotările>

—Regia dispune de materiale 
de izolație, de zugrăvit, de vop
sit, de piese pentru instalații sa
nitare, de materiale electrice, de 
piese pentru rețele termice ți 
poate oferi contracost orice ma
teriale solicitate de terțe per
soane.

— Regia are In • foluanță: trei 
tamere; un tractor cu remor

ca; un buldozer pentru jalvelare; 
un încărcător frontal; un Ifron

de capacitate mică; una bascu
lanta; una vidanjeră; un ARO 
cu platformă; truse pentru su
duia; scule pentru exercitarea 
tuturor meseri.lor.

Se solicită:
— Alocarea de către Consiliul 

județean și local, de fonduri pen
tru cumpărarea a încă douf 
containere, 2 basculante capaci
tate 8,5 tone, un excavator.

fiiMiiiiiiriiiniiiujiniuiiiiuiHiiiiimfiiiHHiiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Oîiciul de Investiții 
are planificat:

t • Darea in folosință a blocului E 3, str. T. Vladimircscu, cu 
£0 apartamente, până Ia data de 31 octombrie 1993.

• Darea In folosință a blocului 21, cu 10 apartamente, caic 
va ti scos La vânzare, după data de 15 mai a.e., când se ”or fina
liza lucrările de reparații capitale executate pe baza contractului 
încheiat cu CONPET Petroșani.

— Darea în folosință a blocului E 4, în primul trimestru al 
anului 1994.

• IN FUNCȚIE DE FONDURILE ALOCATE SE ARE LN 
VEDERE;

— atacarea blocului M 1, cu 20 apartamente și a blocului 13, 
din orașul Uricani, cir iar In cursul acestui an.

• Pe cele trei luni ale anului in auri a fost aloc.dă suma de 
A milioane ici și se mai pot executa lucrări din surse propui 
până Ia suma de 20 milioane lei.

Oferte de servicii
■— RAGCL Lupen^Uiicanj e- 

Kecută:
— Curățiri subsoluri; Curățiri 

calorifere; !Upui.>v< instalații sa
nitare; Reparațgi inateiMitli țțoc-

Uice; Zugrăveli.; Vnpsitor.i; Hidro- 
izolații; Amenajai» a puni uelor, 
gospodărești: Reparații Instalații 
încălziri centrale.

SECȚIA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ

• CONDUCĂTOR: Viorel Crișan. Angajați
48. In subordine ți sectorul de termoficare (șef

sector Nicolae Maicr).

SALUBRIZAREA:
— servicii gunoi menajer

— întreținere străzi] — Șervicii funerare;
— Energie termică; — Oficiul pentru vânzări lo-
— Vidanj; cuințe.

1 Activitatea do 
in v e s t i ț i i 
este condusă de sing Ani-

șoara Gavriloaie, care urmărește 
la zi desfășurarea lucrărilor da 
construcții contractate. J

RAGCL FONDUL LOCATIV
SOLICITA
• Ridicarea de la sediul uni

tății a tuturor contractelor în
cheiate (cca. 1000) de către per
soanele particulare, pentru a dc- 
veni proprietari ai apirtamcnle- 
lor în care locuiesc.

t

— Apartamente in administrație: . i
— In orașul Lupeni exista 9604 apartamente în administrarea 

regiei. ,
— In orașul Uricani, numărul apartamentelor in administrare 

este de 3623. )
— Cu încălzire centrală 8661. |sl
— Furnizor termic: F.E. Paroșcni. j
— Apartamente vândute: 4761 până la data de 31 martie 1993;

ACTIVITATEA DE ÎNTREȚINERE SI ADMINISTRASE 
A PUNCTELOR TERMICE

— In orașul Lupeni funcționează 15 puncte 
termice, care însumează o rețea de distribuție 
in lungime de 42 lim, din care la ora actuală 
sunt de înlocuit 5,9 l<m.

— In orașul Uricani, există 3 centrale ter
mice, care funcționează cu combustibil solid,

însumând o lungime de 18 km.
— In anul 1992 s-au executat lucrări în va* 

luare de peste 70 milioane lei, neccsaiui pentru 
finalizarea lor sc ridică la suma de 35 milioana 
Ici. j.

1

REALIZĂRI
— Valoarea producției marfă 

rc.ilizatâ în primul trimestru este 

de 107 milioane lei.

— Până la sfârșitul anului se 

preconizează o proddbție prcliniî-

nuri în valoare de peste 220 mi

lioane lei.

I
I

S e solicită
— Asigurarea dc către RĂII a stocurilor de cărbune pentru 

Iarna 1993/1994 încă din lunile 
in dev.rns, conform contractelor

iunie/iulie, a cel puțin 10 000 tone 
încheiate.

Forța d
— RAGCL Lupcni-Uricani, 

un efectiv (le 220 angajați,
— Muncitori calificați — 

in următoarele meserii:
— Zidari; Zugravi; Instalatori 

sanitari; Mecanici: Electricieni;

are

160

e
— Personal necalificat — 60; < 
PENTRU COMPLETAREA W- 

FECT1VELOR PE MESERII 
RAGCL Lupeni-Uricani ~ial' an» 
gaj cază 6 instalatori sanitar^ Bsanitari; iviecanicj; r.iectricieni; —

Sudori. mecanici și 4 sudori, ■ g

Jl m. . | TTT T "WW W W ’APEL i CHIRII
RAGCb Lupei Uricani face un ultim apel către tx>ți agenții 

economici și persoane particulare, care folos?sa rampa de depo
zitare a gunoaielor iu orașul Lupeni, să încheie în cel mai scurt 
timp contracte de închiriere cu regia, contribuind la Întreținerea 
■ amenajarea tâmpei la condițiile concrete prevăzute de lege.

Altfel, in cel mai scurt timp li se va bloca drumul de acces 
către rampa do gunub

SlIMill IMKMM
Datorită blocajului economic, firma are dc încasat de la di

feriți terți minatoarei» sume:
— Ag> nți economici — 115 milioane lei; Ageriți particulari — 

milioane lei; Asociații de locatari — 15 milioane lei.2

R â i

i- <

cuibil:

Vasile Ardelean 600(1 leii i
Janipa Chiștoo 400Q «Mj
Valeria Țăranu 4000 leii I
Maria Lumperdcau 10000 leii 1
Victoria Ștefănic-t 3000 101.(3

PERSOANE care ng lajtxcțirtl
în mod corespunzător i pațiul lOi ț

platnici
— (Taxi? comunal'?: Tibcriy Biro — 2000 lui;, âdalbcrt Biro —. 

2-W lui; Smwua Mwiduvan — 1100 Ivi; Ilic Vilan — 2000 lei.

> ■
*
i

Ion Cimcti; Emil l’a-șca» Ana , 
Rădulică; Marin I’uca; Margareta ’
Madaraș; Ion Stiunoaiu; Ion 4 
Boboc; Ion I’ostolache (defecțiuni j

■ la' instalațiile sanitare); Ștcf.in
■ Stoica; Gheorghe Gabor (apa: l-v- 
mente Insalubre).

a In fiecare lună la sediul re
giei se organizează în tunuri du 

I lucru cu Asociațillo de looatanțj
și conducerea primăriei utnyulMțj 
Lupeni, _.J>
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ANIVERSARI

ACUM cund în buchetul vieții 
prinzi cel âe-al 16-lea trandalir, 
druga Magda, sora Ioana, buni
cii Aurel și Magdalena, îți urea
ză „La mulți ani l“. (2803)

VANZARI

VÂND Fiat 1300. Vulcan, str. 
Dorobanț, nr. 13, bl. 59, ap. 20, 
după ora 16. (2809)

VÂND video recorder, Casio 
Vx 2000, preț informativ 240 000. 
telefon 545698. (2'99)

VÂND Dacia 1300, stare excep
țională, Petroșani, Aviatorilor, 
54 A/53. (2745)

VÂND apartament 2 camere, 
decomandate, Lupeni. Relații: 
str. Viitorului, bloc C3, sc. 4, et. 
2, ap. 70. (2716)

VÂND Dacia 1310. Telefon 
545197. (2712)

VÂND apartament 3 camere, 
construcție 1990. Informații: Pe
troșani, Aviatorilor, bloc 23 A, 
ap. 35, sc. 3, zilnic 17—20. (2805)

VÂND camion „Gaz 3307“, an 
fabricație 1993. 4,5 tone, preț 
informativ 3600 dolari, negocia
bil, vizibil zilnic în Piața Petro
șani. (2804)

VÂND video player Funai, te
lefon 541102, după ora 16. (2801)

VÂND Lăstun, fabricație 1989, 
25 000 km. Telefon 544319, sau 
613815. (2807)

VÂND apartament 2 camere. 
Petroșani — Aeroport, str. Păcii, 
1/16. (2812)

OFERTE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială 
ARGO-ALPINA SRL Petro
șani, scarmănă, dărăcește lână. 

Sediul Mina Dâlja, lângă Școa

la de calificare. Preț 150 lei/

kg. (2742)

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI

SCHIMB apartament proprie
tate, 3 camere, 2 băi, bucătărie, 
2 balcoane. Petroșani, zonă cen
trală, Cu apartament 2 camere, 
aceeași zonă și diferența în lei. 
Telefon 545197. (2712)

SCHIMB garsonieră confort 1. 
Petroșani, Aviatorilor, bloc 27 
A/31, cu apartament, exclus Ve- 
nus. (2800) •»

TINERI căsătoriți căutăm gaz
dă In Petroșani, zilnic, telefon 
543601. (2730)

PIERDERI

PIERDUT carnet student dc 
numele Goșa Adrian, eliberat de 
UT Petroșani. 11 declar nul. (2802)

••••■«•••••••••••■•■••••••a

PROGRAMUl

MIERCURI, 28 APRILIE 
7,00 TVM. TelemaUnal. 

10,UO TVR Iași. 
11,00 TVR Cluj-Napoca. 
12,00 Film serial. MAGUY 
<3,00 TV5 Europe. 
13,35 Desene animate. 
14,00 Actualități.
11,15 Ora de muzica. 
15,00 
15,50
15,

17,30

18,05
18,35

Preuniversitaria. 
Avanpremieră TV. 
fotbal. Un meci din 
turilv de finală (retur) 
Cupei României.
In pauză: Actualități 
Actualitatea muzicală 

Bacău.
Vârsta a treia.
Arhive folclorice.

PUBLICITATE

DECESE

COLECTIVUL-Școlii generale nr. 5 Pctrila este alături de 
doamna profesoară Valeria Popcscu in durerea pricinuită de 
decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe. (2808)

COLEGII de Ia Poliția TF Petroșani sunt alături de dl. maior 
Ioan Șerban in greaua pierdere suferită prin decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe. (2747)

COLECTIVUL Poliției municipiului Petroșani este alături de 
maior Ioan Șerban in durerea pricinuită dc decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe. (2810)

COLECTIVUL secției proiectare produse din cadrul UMIROM 
este alături de doamna Lazăr Margareta in greaua Pierdere pri
cinuită de decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe. (2746)
aiMi 1 ■ J ■ I - ' ' r-Ml ■ ■ ■ nf —»

CU INIMILE zdrobite de dureroasa pierdere după o lungă 

suferință anunțăm dispariția celui mai iubit soț, lată, socru și 

bunic

RANCEA ALEXANDRU (69 ani)

Dumnezeu să te odihnească. (2806)

SOȚIA Maria, fiul Alexandru, nora Iuliana șl nepoții Cristi 
și Ildi mulțumim celor care au fost alături de noi cu lacrimi și 
flori in greaua pierdere a celui care a fost

RANCEA ALEXANDRU

Nu te vom uita niciodată.
Fie-i țărâna ușoară. (2806).

COMEMORĂRI

DACA DESTINUL nu l-ar fi răpit dintre noi, azi ar fi împli
nit 18 ani

OPRISONI FERDINAND RÂUL

Părinții Ani, Nandy, mătușa Rodica, unchiul Ilie și veri-

șoarele Gabi, Iuliana. (2722)

AU TRECUT 6 săptămâni de la dureroasa despărțire de Iu

bitul nostru soț, tată, socru și bunic

ALMAJANU IOAN
Toate florile primăverii pe tristu] său mormânt. Nu tc vom 

uita niciodată. Familia îndurerata. (2714).

AU TRECUT 6 săptămâni de când bunul meu prieten și-a 
pierdut pentru totdeauna bunul tată

ALMAJANU IOAN
Amintirea lui va dăinui veșnic în sufletele noastre. Ionel 

(2744).

19,00 In obiectiv.
19,30 Desene animate. 
20,00 Actualități.
20,35 Sport
20,40 “ 'Telecinemateca. SCURTA 

INȚILN1RE. (Anglia, 1945). 
Azi in prim plan.

Actualități.
22,20
23,05
23,20 Simpozion.
2-1,00 Fotbal; Ceho-Slovacia

Țara Galilor,

JOI, 29 APRILIE

MIERCURI, 28 APRILIE 19»3

R. A. G. C. L.

Petroșani - Aninoasa
ORGANIZEAZĂ

4» 
zilnic, începând cu data de 29 aprilie 1993

LICITAȚIE PUBLICĂ,

pentru vânzare de mijloace fixe noi, disponibile.

Lista mijloacelor fixe se poate consulta la biroul teh
nic al unității din Petroșani, str. Mihai Eminescu nr. 17, 

între orele 8—10.

Societatea Comercială 

de Construcții CONPET 

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

pentru ocuparea postului de

CONTABIL ȘEF

— Condiții de angajare: studii superioare și minimum

5 ani vechime in specialitate.

Relații suplimentare la sediul unității din Petroșani,

str. 1 Decembrie nr. 90.

S. C. Uzina de Piese de Schimb 
Reparații Utilaje și Echipamente 

Electrotehnice Miniere S.A. Petroșani
9

ANUNȚĂ

intenția dc majorare a prețurilor produselor din nomen
clatorul de fabricație, majorare ce se datorează indexării 
salariilor și crcștciii cursului dolarului.

sfer- 
ale

la

7,00 TVM. Telcinatinal.
10,OU TVR lași.
11,00 ’ 
12,00

13.35 Desene animate, 
14,00 Actualități.
14,15 Ora dc muzică.
15,00 Preuniversilarid.
15.30 Tcleșcoală.

Curs de limba engleză • 
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane. 
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba germa

nă.
17.35 Salut, prietenii (1).
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Telc-discul muzicii pupul,(re 
19,00 Spectacolul lumii.
19.30 
20,00
20.35

HOROSCOP

12,55
13,25

TVR Cluj-Napoca.
Film serial.
NOII AȘI AI CERULUI 
ALBASTRU. (Reluare).

Magazin de știință.
R'oital Skip Ewing.

Desene animate. 
Actualități.
Film serial. DAI.LAS. 

21,45 Reflecții rutiere. 
22,00 Azi în prim plan.
22,43 Miciorecilal Ghco

Gheorgh.u.
23,00 Actualități.
23,15 Confluențe.

TAUR — ȘARPE
Vă satisfaccți pe deplin 

pentru reflecție.
GEMENI — CAL

Interiorizarea capătă 
aspecte când cinice, când 
mentale.

RAC — OAIE
Pregătiți cu multă seriozitate 

un proiect dc anvergură.
LEU — MAIMUȚA

Chiar și dinlr-d situație deli
cată, aveți .șansa dc a cădea tot 
în picioare,

Fecioara
Vă obsedează 

gic al... altora 1
BALANȚA

Principalele problema

gustul

— COCOȘUL
câmpul psiholo-

— CÂINELE
asupra

cărora zăboviți sunt momentul 
și locul acțiunii

SCORPION — MISTREȚ
Tentațiile pesimiste sunt la o- 

rice pas. Dv. știți însă cum să 
le... ocoliți.
SAGE1ATOR — ȘOBOLAN

Nimeni nu s-a îndoit vreodată 
dc spiritul și simțurile dv.

CAPRICORN — BOU
Aveți un program de activitate 

încărcat.
VĂRSĂTOR — TIGRU

Se parc că uneori complicați 
cu plăcere situațiile, deoarece 
sunteți singurul care puteți să 
le descurcați 1

PEȘTI — IEPURE
Faceți prea multe promisiuni 

și nu le puicii onora.
BERBEC — DRAGON

Lucrați pe mai multe planuri, 
rezolvând câte puțin din fiecare.

Cotidianul dc opinii șl informații
, SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr, J 20/621/1991.
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