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gen.ralâ mâine, 5 mai, putem spune că 
a democrației sindicale a început in 
cum s-a anunțat, negocierile de la Me-

Daci vom avea grevă 
această nedorită expresie 
cursul zilei de ieri. După 
trou dintre sindicat și patronat au intrat în impas aproape total. 
Luni dimineața a început greva anunțată pentru orele 4—16, sin
dicatul făcând precizarea că greva va fi repetată zilnic până la 
obținerea revendicărilor. Cei doi parteneri au poziții total opuse: 
„Din cele 16 revendicări au fost însușite numai 3 dar și acestea 
doar in principiu", susține sindicatul, în timp ce patronatul con
tinuă să susțină că „greva este ilegală". In aceste condiții, prima 
zi de muncă a lunii mai a debutat cu acest impact neașteptat 
pentru Capitală, cu efecte nedorite asupra climatului social-econo- 
mic bucureștean. Din dorința de a evita greva, conducerea Minis
terului Transporturilor și-a anunțat disponibilitatea pentru me
diere și a așteptat reprezentanții sindicatului toată noaptea de 
duminică spre luni. Probabil, era insă prea târziu. Când bolovanul 
începe să se rostogolească e greu să-l mai oprești.

Și totuși, greva generală anunțată pentru mâine poate fi evj- 
tată. Dc joi încoace au avut loc zilnic runde de negocieri și 
mediere de câte 8—10 ore și 
vendicâri îndreptățite, dar exprimă și dorințe pc care 
nu Ie poate îndeplini. De pildă, este justificată cerința dc a 
renunța la mult-controversatul „fond de referință", dar

de 
chiar mai mult. Sindicatele cer rc- 

guvcrnul 
se 

pentru 
a stăpâni evoluția salariilor între ramuri economice inegal favori
zate de tranziție, trebuie elaborat un alt mecanism, fie restrictiv 
pentru agenții care „se descurcă", fie stimulativ pentru cei care 
se lovesc de multe greutăți. Această condiție face parte din pro
tecția socială promisă de guvern și nu e prea simplu să fie înde
plinită. Oricum nu e indicat ca un rău deja cunoscut (fondul de 
referință) să fie înlocuit cu altul necunoscut, care poate lua am
ploare mai mare.

Ieri dimineață, dialogul cu confederațiile sindicale a continuat 
la Ministerul Muncii și I’rotr s ției Sociale, iar dc la ora 14, 
sediul Guvernului. I a ora când ediția noastră e încheiată 
cunoaștem rezultjtelc acestei noi runde de negocieri. Pentru 
întrebarea plus -t in aer: vom aven mâine, grevă generala ?

Exi ’’ în-i semne cri arest amenințător conflict social

Mohorâte au fost sărbătorile 
acestei primăveri. Di Pa?ti a 
plouat. Și in prima, dar mai a’- 
les in a doua zi. Acalmia a dom
nit pe străzi, prin parcuri. Au 
rămas liniștite, lipsite de agitația 
sărbătoreasca de altă dată. Cam 
așa a fost și de I mai, zi consa
crată ieșirilor la iarbă verde. 
Unde sunt anii copilăriei rând, 
în aceste zile, poienile proaspăt 
înverzite de la lizierele păduri
lor din împrejurimile localități
lor Văii Jiului au devenit adevă
rate oaze ale veseliei și exube
ranței? Cu mic cu mare, 
ce și-au 
câte un 
proaspăt 
grăbit la 
renăscută.
in grupuri, și, până seara târziu, 
poienile — nu numai cea de la 
Surduc — au 
de cântece 
armonică sau 
după iernile 
din casc, din 
fum ale coloni’lor minerești, por
nind spre dealurile din împreju
rimi, la iarba vorde.

după 
împodobit porțile cu 

„pui" de mesteacăn 
înverzit, oamenii s-au 

reîntâlnirea cu natura 
Familii întregi ieșeau

răsunat de veselie, 
acompaniate de o 
o muzicuță... Da, 

lungi, lumea ieșea 
ulițele înnegrite de

Așa a fost cândva de 1 mai, de 
ziua muncii. A trecut simplu, 
fără mobilizare și lozinci, fără 
nimic ostentativ... Simplu și fi
resc dar cu bucurie. Cu bucuria 
simplă și firească pentru că au 
înverzit iar mestecenii, pentru 
că au răsărit florile...

Și acum? In acest an, parcă 
nici primăvara nu prea a ținut 
cu noi. Nici soarele nu și-a trimis 
razele calde de altădată. Nici mes
tecenii n-au mai înfrunzit ca in 
alți ani. S-a uitat și vechiul obi
cei când flăcăii îmbodobcau 
poarta iubitei cu câte un mes
teacăn mândru, Cu trunchiul alb, 
cu farmec dc... mireasă. De fapt, 
la blocuri unde să mai pună 
flăcăii ramuri de mesteceni? Și 
apoi grijile oamenilor au fost de 
astă dată, cu totul de altă na
tură... Autentice și mai apăsă
toare, griji de care toată lumea 
e cuprinsă cu disperare. Decizia 
guvernului de a retrage subven
țiile dc la 1 mai nu că n-ar fi

Ioan Dl'BEK

(Continuare în pag. a ?_a)

la 
nu 

noi.

va

Ion MUSTAȚA

r r E G 4 T I R I
O veste pentru cei 

solvind școli generale, 
îmbrățișeze o carierii 
La li< cui de muzică și 
lice, sâmbătă, intre or

se organizează cursuri 
gâtire artistică pentru 
sclor a VII l-a, viitori 
la Concursul de admitere la 
cest liceu. (Al. IIOBAȚIU)

de pre- 
ele vil cla

ca ndidați 
a-

LAURI
de ai ■•-ui 
nu a fost 

inutil in Concursul 
Interpretare muzicală, 
de Ministerul 
Științei, 
dețean și Liceul de muzică 
arte plastice din locjlitatc.

Concurând [a secțiunea re/ r- 
vâtă tinerilor pianiști, acest la- 
l'-nt .jiitcntic tot mai cunoscut in 
țară, 
clasa a V-a a Direcției de 
ziuă

Pentru șase pâini pe caic Ic ducea in pIasâ
N »Cl

Jiului
dnta Valci 
reprezentată 

național d 
organizai 

învățământului și 
Inspectoratul școlcr ju- 

Și

P.îzvan AISftini, elev în 
mu- 

a Qholii generale nr. 1 s-a 
numurjt '. n nou printre laureați.

fn recital, la D va, R.îzv.șn 
Alsfir. a ini«rprcMt lucrări de 
I .S I< ,.h, Al Sr’.irl.itti ți E. Grieg.

O di '.tincție .‘.pî'i.kil j acordată 
de juriu a primit șl Tibcriti Co
conet, cl.r.a a IV-a, tot pianist, 
pentru rmizicnlii.Me (C. HOLBAN)

Cojziune
orei

Un tânăr de 19 ani
a fost lovit cu

■ Atacatorii credeau că \tiie <le
de bani

Înainte 
subven- 
înnt bu
la pic

ulina

c it ul
Ia mină și i.i c plin
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Vinari, 3u jptiiie.
8 .11.1, iri drep ul 
b iz „Unic- din Vulcan, 
dus o coliziune în'io două 
t'iu ni'*. Pe banda intui - 
rccți.i de m.rs lJetroșan1 - 
cui un ARO cu numărul 
înmatriculare 4 HD 9077. I 
a schimbat direcția, fără să sem
nalizeze și fură să se asigure, 
intenționând să treacă pe celă
lalt sens do circulație. Din spate, 
pn banda « doua, venea o Dacia
1 tlO, culoare crom, cu numărul
2 III) 796I. Deși circula cu vi
teză redusă, nu a mai putut evjt» 
coliziunea. Masca și aripa dreapta 
față au fost „șifonate". Bara din
stânga spate a autoturismului 

ARO a rămas Intactă. Ce a ur
mat, s-a desfășurat conform u- 
ranțelor... (P. N.)

Fapta s-a p trca.lt joi. 
de 1 mai, data ridicai ii 
fiilor, când lumea umbla, 
nilă, să mai apuce pâin1' 
țul vechi. Zi in care, la
Vulcan, s-au dat salariile.

Ion Hanaș, un tun ir dc 19 ani, 
s-• dus, pe la ora 16, la brutăiia 
din localitate. A stat la rând și 
a cumpărat trei pâini. Atâtea se 
vindeau d'- persoană. S-a mai pus 
la coadă încă o data și a mai 
luat trei. Cu cele șa*c pâini in 
plasă. I II. s-a îndreptat spre casă. 
Era trecut dc opt scara și se in- 
tunec-ise. „Urcând pe drumul în 
serpentină din față dc la 
„UNIC" — mi-a poveftit el —, a 
venit cineva din spate și m-a 
lovit după gât Gând ini-.vn re
venit, nu mai aveam pâinea și 
banii. Eram tăiat în două locuri.

I .1 Irl Și 
pe mine, 
sigur că nu era 
zut ca vin dc 
am baiij inulți 
parc rnu, dar 
timp la pâine".

A doua zi, la 
naș s-a prezent it la serviciul dc 
urgență al spitalului Vulcan.
Diagnosticul trecut in registru
sună astfel: plagă taiată stei nulă, 

A 
al 

di-

pantalonii. 
Nu știu cm

i g'-aea 
a lOsl, 

singur. Or
ia muncit

ora 7,13,

de 
dar 

fi ere- 
și că 
Nunii 

atâta

Ion Ila-

plagă tăiată coapsă slângă. 
fost iiitern.it în salonul nr. 1 
secției chirurgie. In a< . ■ ași 
mine.iță, tată) său a făcut cunos
cut cazul organelor dc poliție. 
Ion Hanaș este muncitor necali- 
ficat la CON RET Petroșani șl 
lucrează pc șantierul noii clădiri 
a spitalului.

Gheorghe Ol TI \NU

Săptămâna filmului religios
deosc- 

stu- 
k 

fii- 
fllm

- * ~
CLASAMENTE

Lumea ca lume
SINUCIDERE

In urma scandalului ce a 
bucnit in Franța, pe seama 
rupției unor personalități 
lumii politice, fostul prin minis
tru socialist, pierre Beregovoy 
s-a sinucis, trăgându-și un 
de revolver în cap. Arma a fost 
luată de sinucigaș de la un 
țer al gărzii sale de corp. Sinu
ciderea este apreciată ca o mă
sură de evitare a unui vast scan
dal pe tema corupției.

ASASINAT
In timpul demonstrațiilor pri

lejuite de aniversarea zilei de 1 
mai, președintele R publicii Sri- 
Lanka a fost ucis in urma explo
ziei unei bombe. Explozia s-a 
produs în timp ce suita preziden
țială sosea Ia locul demonstra
ției. Odaia cu președintele țarii 
și-au mai pierdut viața și 
persoane din anturajul sau 
tim. Pe întreg teritoriul țării 
fost declarat doliu național. Pre
rogativele puterii au fost prelua
te de vicepreședintele republicii, 
care în aceeași zi a depus jură
mântul.

tentativa de asasinat
Cunoscuta jucătoare iugoslavă 

de tenis, Monica Seles, numărul 
unu în lume a lost victima unei 
încercări dc asasinat. In timp ce 
disputa meciul setmlinalei din 
turneul de tenis de la Sluttgart 
un spectator din primul rând al 
tribunei oficiale i-a înfipt un cu
țit între umeri. A fost transpor
tată de urgență la spital, 
agresorul imobilizat a 
sit că este 
jucătoarei 
iar geștul 
netezească 
câștigarea 
s-a și întâmplat.

CIOCNIRI LA MOSCOVA
Intre demonstranții 

lori din Rusia, 
cu mare fast ziua de 1 mai 
foițele de ordine au avut 
grave ciocniri, soldate cu 
inulți răniți și se pare cu 
cedat, din rândul forțelor 
dine. Parlamentul rus a 
crearea miei comisii de 
caic sa 
rilor.

iz- 
co- 
ale

foc

ofi-

alte 
in- 

a

iar, 
mărturi- 

un suporter înfocat al 
germane Stefi 
său era menit 
acesteia drumul 
turneului, lucru

Graf, 
sâ-i 
spre 
care

corsei v.i- 
care au sărbătorit 

și 
loc 

mai 
un de- 
de or- 
dispus 

ancheta 
elucideze cauzele eiocni-

Comerțul nu va majora 
(încă) prețurne

Consemnăm o inițiativă 
bită a tusei de cultură a 
denților. In perioada 3—10 malț 
sub genericul „Săptămâna 
mului religios", In sala de 
a Casei vor avea loc proiecții dc 
lilmr cu tematică religioasă creș
tină. Pot Intra numai studenți. 
Intrarea este gratuită. Ea Înche
ierea manifestărilor va avea Ion

un seminar pe teme dc educație 
moral-religioasă. Intre filmele 
care vor fi proiectate, superpro
ducția „Apocalipsul", film care 
se întinde pc mai multe episoa
de. Inițiativa organizării mani
festării aparține profesorului Va- 
sile Repede, directorul așezămân
tului. (AI. II )

Penliti a inai diminua puțin 
impactul „I MAI", ziua naționala 
a eliminării subvenți.lor, un 
adevărat bumerang îndreptat îm
potriva populației, ne am adre- 
- it, în pi imul rând, Societății 
Conr rcla'c „Retezatul" SA Pe
troșani, — director jurist Stclian 
Corobca, caic ne-a „subvențio

nat" dialogul nu cu o cafea, ori 
cu vreun pahar dc vin, ci cu un 
răspuns ele liniștire, bine venit 
pentru cumpărători, cel puțin în 
condițiile prim i etape. De ce 
prima etapă, pentru că nici un 
produs existent în depozit — 
z.aliar, ulei, faină, paste făinoase, 
băuturi, conserve eto — nu va 
suporta modificări de preț, iar 
livrarea către societățile comer
ciale, ageriți economici particu
lari sc va face In aceleași con
diții ca și până acum.

„Ne-am îngrijit încă de acum 
doua luni să facem o aprovizio
nare cât mai bună, apelând la 
toate resursele noastre financia
re, la relațiile Interne, la Mini- 
tcrul Gomerțului pentru a con
tracta șl cumpăra în partide mari

lo.ite mărfurile dc strictă iiiv.’- 
sitatc, dc comuni zilnic, asigu
rând desfacerea lor prill unua- 
țilc cu amănuntul in< a la pu țu
rile existente, in inte de 1 mai. 
Daca ar li o desfacere normalii 
în unități, cantitățile existenta 

dc zah.ir, ulei, faină, mărgări iii, 
ca să amintesc doar câteva din 
produsele cele mai solicitate, ar 
ajunge pc o perioadă dc col pu
țin doua săptămâni, risipind oa
recum multe îndoieli cu privire 
la majorările de preț peste noap
te, aplicate dc societățile în cau
za" — a încheiat domnul director.

Am pus, apoi, aceleași între
bări și celorlalte societăți co
merciale din teritoriu, speciali
zate numai în desfacerea produ
selor alimentare, ocolind, dc bună 
voie, sectorul industilal și cel 
alimentație publică, cu toate 
unul dintre ele „mănâncă" zi 
zi nu numai subvențiile ci

de 
cit 
de 
și

Dorel NEAMȚU

(Continaara In pag, a 2-«l
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ESTE TOTUȘI, PRIMAVARA...
Instantanee vulcănene

■ Ln Vulcan, unde au existat 
(Untotdeauna oameni gospodari, 
s-a trecut la faza finală a cură
țeniei de primăvară. Chiar dacă 
nu peste tot, în cea mai mare 
parte a orașului oamenii au ie
șit in Jurul blocurilor pentru a 
face cât de cât curățenie și pen
tru a rcamenaja spațiile verzi. 
(Tot la capitolul spații verzi me
rită semnalată activitatea pri
măriei care, în colaborare cu 
IRAGCL au purces la plantarea de 
Lori și arbuști ornamentali.

• In zona pieței agroalimen- 
îare s-a lărgit spațiul trotuarului 
prin betonarea fostei „zone verzi", 
pe care până mai ieri iși etalau 
spre vânzare produsele, comer- 
sanții ambulanți.

■ Și pentru că tot veni vorba 
<le betonări, permiteți-ne să ne 
întrebăm: oare nu se poate faco 
nimic cu groapa caic „baricadea
ză" șoseaua pe bulevardul M. 
Viteazul in dreaptul blocului D5? 
Că despre drumul din l’aroșenl

HOROSCOP
TAUR — ȘARPE

T ți ce, care vă par nebuni, 
eh.ar -unt: pe deasupra, jumătate 
din j® care nu par.

GEMENI — CAL
Ccrtîbiți-vâ să râdeți de orice, 

d. frică să nu liți silit(ă) su 
j. ungtli.

Iî \C — OAIE
Secretul de a fi plicticos constă 

ln a -pune totul.
LEU — M XIMUȚA

Toată ni fericire i dv. provine 
de la un singur lucru: nu știți 
ta stați liniștit(ă) intr-o camera.

FECIOARA — COCOȘUL
Mai mult decât oricând, preo

cuparea de a poseda cât mai 
mult este cauza care sa împie
dică să trăiți libcr(ă).

PROGRAMUL TV.
i MARȚI, 4 MAI

7,03 TVM. Telemntinal. 
10,00 TVR IațL 
11,00 TVR Clul-N-.poca. 
12,00 Teatru TV.
13,35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Armonii corale.
14,30 Cultura ln lume.
15,00 Didactica.
15.15 Panoramic mnzic.il.
16,00 S.O.S. natura I
16,25 Arte vizuale.
16,55 Actualități.

j Bl I ii pensionar datează despre

Bucuria și necazul pricinuite 
de o butelie recent repartizată 

□ Soluția există. Sc va |
Tudor Costache este pensionar. 

Locuiește în Petrii.i, pe strada 
8 Martie. La bloc. în 21 aprilie, 
printr-o adresă a Primăriei, a 
fost înștiințat că i s-a icpar'.ij jt 
butelia de aragaz mult .i.-tscj ta'a. 
Adresa rcspectisă po.ută nu
mărul 1159/1993, iar repartiția 

e,r. 1034/1993.
Bucuros, domnia sa a plecat 

Ia Vulcan pentru a pluti butelia. 
Asta s-a petrecut în 26 aprilie. 
La depozitul COM PETROL 1 
s-a spus că încă nu sosise tabelul 
de la I’r trila. Omul n-a zrȘ ni
mic ți s-a reîntors în orașul său. 
A doua zi a întâlnit o funcționară 
de la primai ie. Aceasta 1-ă co
municat că expedierea tabelului 
a fost, Intr-adevăr, întârziată, 
dar că acum poate, Jlni-tit, »ă 
meargă din nou la Vulcan.

S-a conformat. In aceeași zi, 
adică miercuri, a plecat spre 
.Vulcan. „Până am ajuns acolo, 
a trecut do ora 12, povestește 
dumnealui. Am ajuns la dopo- 

ne este nouă jenă să să mai în
trebăm ceva...

• Nu în ultimul rând, aș mai 
semnala un lucru. Iată, vine sezo
nul cald. Oamenii vor ieși cu 
siguranță în celebra. zonă de a- 
grement „La Brazi". îmi aduc 
aminte cum, pe vremuri, aici e- 
xista un mic dar foarte bine do
tat loc de joacă pentru copii. 
Acum acesta se află într-o stare 
avansată de paragină. Cu toate 
că, dacă s-ar găsi vreun om eu 
suflet, ar putea, cu câteva scân
duri și puțină tablă, să repare 
instalațiile de joacă. Spre bucu
ria lor, a copiilor 1

• Și tot despre copii, vă rea
mintim că toți cei care doresc să 
susțină Clubul Copiilor și ele
vilor în activitatea sa, o pot face 
ajutând la dotarea și moderniza
rea acestuia prin donații. Aces
tea se pot face în contul nr. 
45.11.99.73 deschis la unitatea 
CEC din Petroșani.

Tibcriu VINȚAN

BALANȚA — CÂINELE
Există un singur luciu mai rău 

decât acela de a fi bârfit: acela 
de a nj se vorbi deloc despre 
tine.

SCORPION — MISTREȚ
Astăzi păreți „barbar" fiindcă 

nu va înțelege nimeni.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Omului îi e întotdeauna mai 

drag un om decât un înger.
CAPRICORN — BOU

Steaua norocului dv. dâ astăzi 
puțină lumină fiindcă este la 
marc înălțime.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Optimismul dv. este vis dulce, 

dar firav si trădător.
PEȘTI — IEPURE

Nu judecați, ca să nu fiți ju
decați.

BERBEC — DRAGON
Lumea se satură ncer de aceia 

care au început a se sătura de ca.

17,00 Medicina pentru toți.
17.30 Salut, prieteni !
18,3' Starea națiunii.
19.30 Desene animate. 
20,00 Actualități.
20,35 Rosturi, rostiri.
20,40 Sport.
20.45 Film serial MIDNIG1IT 

CAI.I.ER. Episodul 3.
21.45 Universul cunoașterii.
22.30 Muzica la castel.
23,00 Salut prietenii (II)
23.45 Actualități.
21,00 Închiderea programului.

ine seama dc propunere?
zit și i-am zis unei doamne pen
tru ce am venit. Mi-a răspuns 
că n-au butelii decut goale. Noi 
o să vă dăm una goală, iar 
dumneavoastră mergeți și o pre- 
dațl la centru, a niai spus dansa. 
Nu mi-a venit să-mi cred ure
chilor, Eu știu pica bine că, în- 
tr-un mijloc de transport in co
mun, n ai voie să mergi Cn be
telia. Cu ce s-o duc? am întrebat. 
Vă privește, mi-a răspuns ca. 
Buni Am înțeles că nu erau, pe 
moment, butelii goale în depo
zit. Dar nici banii pentru ca nu 
mi-au fost primiți. Doamna mi-a 
spus c.î vinovați sunt cel de la 
primărie că nu m-au anunțat 
despre asta și că am făcut dru
mul dc pomană. Dar nu înțeleg 
altceva: dc ce trebuia să iau bu
telia și s-o duc pună la Pctriia? 
Domnule, cu o plătesc acolo, la 
depozit, ți sil-mi spună, uite, 
peste o săptămână, două sau 
poftim, o Jună mergi șl o ridici 
de la centrul de distribuire cu
tare din orașul durnit 1HI Chiu#

HADGIA PETRU
A lăsat în urma sa doar amintirea un bun prieten și 

apreciat colaborator al ziarului nostru, om de aleasă ținută 
intelectuală, sociologul dr. Petru Iladgia, care s-a stins din 
viață la numai 46 de ani, în plină putere de muncă.

Atașat cil pasiune Științei, Petru Hadgia a depus cu 
responsabilitate și înalt profesionalism, un efort susținut 
pentru cunoașterea și ameliorarea relațiilor inlcruniane în 
procesul muncii din unitățile miniere, încrezător fiind în 
capacilățiio de perfecționare a factorului uman, a actului 
de conducere și de organizare a procesului productiv.

Regretat de colaboratori, de prieteni, de toți cei care 
l-au cunoscut. Petru Iladgia lasă în urma sa imagine-, unui 
om cinstit, demn, modest, iubit și respectat.

Iie-i țărâna ușoară!
„ZORI NOI"

Cartofi și
După criza pâlnii .și a zahăru

lui, criza cartofilor. Și, tolud, 
cartofi se mai găsesc. E adevărat 
nu la „aprozar", adică în rețeaua 
comercială de stat. Sâmbătă, 1 

mai, am văzut cartofi în piața 
agroalimenlară din Petroșani, la 
un particular. 200 lei/kg! E ade
vărat erau frumoși. Dar, lotuși...

De la începutul anului, scriu 
ziarele, prețurile au săltat, în 
medje, cu 30 Ja sulă; mai ales

la cinema, ca !a videoleeă
Nu mai fusesem de mult timp 

la cinematograf și, deja, îmi 
era dor de a vedea un film pe 
ecran mare, sătul fiind de fobia 
vidco-fUmelor. La insistențele 
unui prieten m-am decis să pă
trund — după o lungă absență 
— din nou în frumoasa sală a 
cinematografului „Victoria" din 
Petroșani. întâmplarea a făcut 
ca miercuri, 28 aprilie, de la ora 
18, să ruleze un „filni-comc- 
die(?l) cu Louis de Funcs. „Șo
fer de duminică".

Odată ce am intrat în sală 
au început, în lanț, surprizele. 
Primul fapt care m-a frapat a 
fost prezența pe scena din fața 
ecranului a unui televizor (cc-i 
drept, color) pe care se transmi
tea muzică. Iată, un lucru inte
resant, mi-am spus. Nu te mai 
plictisești în pauza dinaintea în
ceperii filmuluj. Când s-au stins 
luminile și toat i lumea stătea 

cu ochii ațintiți spre ecran, sur
priză mare! Filmu.l se rula pe.. 
televizor. Pai n-ain înțeles, e ci
nematograf sau vidcotecă? Șl, 
dacă e videoleeă, de cc nu se 
specifică acest lucru pe afiș.

să nu sc fi gândit nimeni la so
luția asta? Că în autobuz nu pot 
s-o transport, iar să plătesc un 
taxi nu-mi dă mânai"

Dacă stăm și Judecăm, omul 
cam are dreptate. Pen
tru cineva care 
locuiește in Vulcan, dc exemplu, 
ridicarea, dc la depozit, a unei 
butelii repartizate nu este o pro
blemă. Aceasta apare, însă, când 
este cazul unei persoane din l’c- 
trila, fxrnca, Uricani sau din 
altă parte. Și care persoană, pen
tru a și-o duce acasă, nu poate 
apela la un alt mijloc de trans
port în afară de autobuz, I’oatc 
că soluția dată de dl. Costache 
va fi luată în scamă și aplicată, 
costul transportului butelie! până 
la centrul dc la care omul ur- 
menză s-o ridice fiind plătit de 
către beneficiar. Este o rezolvare 
prin care s-ar preveni situațiile 
«le genul celei relatate în aceste 
rânduri.

Gbcorghc QLTKAHU

statistică
la alimente. Tot din statistici sc 
reține că față de octombrie ’91. 
prețurile au crescut de 18 ori, 
iar salariile medii nete de 10 
ori. Apropo de salarii, dintr-uil 
studiu al Comisiei Naționale de 
Statistică, rezultă că din bugetul 
unei familii 56 la sută din bani 
sunt alocați pentru hrană. Dar, 
aceasta a fost pună acum, câi 
pâinea nu a fost 90 sau 100 lei, 
nici cartofii 200... (I. Dragon).

Pentru că, din Umilele-mi cu
noștințe, am pretenția ca între 
videoproicetor și vidcotecă este 
o foarte mare diferență. Or, vor
ba luj ’nea Iancu: „Trădare, tră
dare, dar să știm și noii..."

Trecând cu indulgență peste 
faptul că filmul era prost titrat, 
oin reținut un alt aspect care 
agravează situația: în sală se 
fuma! Nici n-au apucat bine să 
se stingă luminile, ca, rând pe 
rând, au început să se aprindă 
brichetele, după care un fum 
inecăcios s-a lăsat ca un paravan 
între noi și televizor. In aceste 
condiții, nU-1 de mirare că unii 
spectatori au părăsit indignați 
sala de spectacol.

Din câte aveam să aflu ulte
rior, cazul cu fumatul nu este 
singular. Și n-aș vrea să fju 
panicard, dar — Doamne ferește! 
— ce s-ar întâmpla dacă ar lua 
foo un cinematograf? Cât des
pre chestiunea cu video —- nu 
n.ui știu cum, lăsam aprecierile 
Ia latitudinea dumneavoastră...

Tibcriu VINȚAN

VOM AVEA GREVA?
(Urmare din pag. I)

fi cvilat. Se parc că frământările bucurești nilor nu afectează 
multe din Județele țării. In Valea Jiului sc menține starea de 
calm și de ordine în jurul Ligii și Confederației miniere care și-au 
largii forțele prin recent constituita Aliațâ a confederațiilor sindi
cale democratice. O stare de ordine se menține și prin alte mari 
centre indust ale, care nu sunt cuprinse, cel puțin deocamdată, 
de „pasiunea1 pentru o grevă generală. Minerii sunt deciși să 
muncească, țăranii nu fao altceva decât să-și vadă dc grijile vU 
itoarei recolte, mica industrie privatizată are interesul să nu piar
dă nici o oră de muncă pentru „acțiuni generale".

Vom avea mâine, grevă generalii ? Și dacă vom avea, vor H 
rezolvate problemele țarii ? i

Comerțul nu
(Urmare din pag. 1)

câștigurile, în proporțij uneori 
îngrijorătoare.

La VULCAN, doamna director 
Alina Cirstoiu sc „bucura" în- 
tr-un fel dc vânzările din ulti
mele zile, dar se și întreba la 
ce preț sc vor livra produsele 
din contracte după etapa 1 mai. 
Să sperăm că problema pâinii 
va fi de-acum rezolvată, pentru 
că orice familie va învăța să se 
gospodărească căutând să elimine 
pe cât posibil risipa.

La PETROȘANI, Societatea Co
mercială „REAI.COM" SA are 
ca peste tot aceleași griji. „Va 
trebui să ne ,<lub)ăm" furnizorii

ARMINDENIUL
(Urmare din pag. I)

fost înțeleasă, ln aparițiile salo 
la televiziune, dl. Văcăroiu a 

fost destul de convingător. Am 
înțeles că până acum am trăit 
cu o iluzie, nc-am închipuit că 
o scamă de produse și servicii
— pâinea, untul, gazele, curentul
— sunt ieftine, pe când, în rea* 
litate, erau scumpe. Nj s-au pă
rut ieftine pentru că le-a sub
venționat statul. Cu sume enor
me. Și nu e în ordine. Prețurile 
trebuie să fie reale. Nu putem 
trăi la infinit cu iluzii. Am mai 
Înțeles și următoarele: că sub-, 
vpnțiile pentru prețurile de con
sum sunt un focar de corupției
că prețurile neadevărate suni 
cauza crizei de produse și ser
vicii; Ctl crește enorm decalajul 
intre prețurile produselor subven
ționate și toate celelate. Deci, cu 
argumentele invocate e in ordine, 
Trebuie renunțat la sistemul de 
subvenții. Ar fi fost în ordine 
și Cu asigurările cum că, priit 
compensații și indexări, nivelul 
de traj nu se va deteriora mai 
mult, că protecția socială ne va 
apăra de degradarea și mai ac, 
centuată a calității vieții. Or, 
realitățile dau parcă cu tiflă 
prognozelor guvernamentale. Estet 
greu de înțeles de ce au săltaî 
prețurile unor produse ca pâi
nea, untul de 4—5—6 ori, ale 
energiei electrice de 6,5 ori, iav. 
a energiei termice de 9 ori. Apoi 
nici nu venise încă 1 mai și 
iureșul galopant al prețurilor ă 
dat deja buzna. Prețurile la ti 
seamă de produse, mai ales la 
particulari, au săltat înainte de! 
data fatidică. Alte produse — 
butelii de aragaz, de pildă, — 
nu s-au mai schimbat săptămână 
trecută. Gcca ce sperie însă și 
mai mult este deprecierea în 
continuare a cursului de schimb 
leu-dolar, evoluția imprevizibilă 
a cursului de schimb — depre
cierea leului în raport cu dola
rul. Inflația amenință, deci, ln 
continuare, pentru că doar cu 
lozinci sindicaliste — salarii mari, 
fără o productivitate a muncii 
pe măsură — acest flagel nil 
poate fi stăpânit. Dimpotrivă, 
Șocul inflației amenință deci în 
continuare.

Acestea au fost grijile acestui 
1 mai. Or, cu asemenea griji, 
cu toate confruntările dintre gu
vern și sindicate, nici Arminden iul 
nu putea fi mai puțin mohorât. 
Nici primăvara ’93 mai veselă. 
Iar oamenii? Oamenii, ei nu pol 
fi decât așa cum sunt realitățile..,

va majora,,.
și să negociem numai cu cei ale 
căror produse corespund cel mai 
bine celor două principii de bază 
ale economiei de piață: calitate |i 
preț acceptabil pntru populație", 
ne spune șeful biroului corner 
cial, Fiorin Văduva. . ,

Aceleași întrebări, aceleași răs
punsuri și de In celelalte socte- 
tăji comerciale din orașele J.upcnl 
și Uricani.

Așadar, cel puțin pentru mo
ment nu vom simți lovitura de 
bumerang In față, dar vuietul 
Iul ne suflă In creștet mai tare 
ca taifunul care face anual pa
gube de miliarde de dolari pa 
coastrele snpcrdczvoltatel A* 
Djericî. ' '*

mnzic.il
%25e2%2580%259eREAI.COM
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MINERUL VULCAN 
viitoare campioană
AURUL BAIA MARE — MINERUL VULCAN 53115—5527 pd.

.Vineri, 30 april’e, Minerul Vulcan a învins echipa Aurul Baia 
Marc, care n-a mai pierdut acasă din anul 1975, cu 5527 pd la 
5385 pd și a stabilit totodată și recordul arenei dar și de popica- 
vcraj obținut in deplasare, luându-și astfel o meritată revanșă 
pentru partida tur pierdută acasă în condițiile unei accidentări în 
timpul jocului a noului legitimat Ghcorghe Silivestru. O galerie 
de 30 de persoane a însoțit echipa, iar Liga sindicatelor miniere. 
Sindicatul EM Vulcan și conducerea acestei unități miniere, prin
cipalii sponsori ai campioanei, se pot pregăti de pe acum pentru 
o mare festivitate după terminarea ultimelor etape.

Cunoscând diferența de valoare dintre Minerul Vulcan și e- 
chipele pe,care le va înfrunta credem că nu am greșit atribuind 
încă de pc acum titlul de campioană națională celei mai puternice 
echipe din țară — un AC Milan al popicelor românești — MINE
RUL VULCAN.

Felicitări Minerul 1

RUCBY

Militarii a
JIUL PETROȘANI — FG DRO- 

BEi'A 6—2 (3—0). Spectatori J 
circa 2000; plătitori 734; teren 
bun; șuturi la poartă : 24—6; po 
poartă: il—4; cornere: 10—0 |

□ rtonașe galbene: Cristea (11), 
ol, Filimon (74), Drobeta. A 

arbitrat bine Octavian Tudor 
(București), ajutat de ștefan 
L. ur (Targoviște) și Teodor Mu- 
rariu (Gura ilumorului). Obser
vator federal Ghcorghe Vasilcs- 
cu (București).

JIUL: Ghițan — Călugăriță
(min. 79, B. Popescu), Gașpar, 
Dudu, Cristea, Cioabă, Militam, 
Stoica, Stancu. Stăncic, Cristescu 
(min. 59, Huza).

FC DROBETA : Barbu (min. 
46, Badea), Bălan (min. 84, Stoi
ca), Guran I, Cairocca, Donoață, 
David, Cănan, Sirboiu, l’ascu, 
Șcrban, Filimon.

Partida a început cu un mo
ment de reculegere in memoria 
regretatului Ilie Oană și a echi
pei naționale a Zambiei, dispă
rută într-un tragic accident de 
aviație. In teren, Jiul a avut 
startul fulminant, atenționân- 
du-și partenerul prin Cioabă și 
Stăncic, despre pericilul unui 
ecor fluviu. După primele cinci 
pituri la poartă, Ia un atac vigu
ros purtat de Călugărița, acesta 
a centrat puternic și Cioabă a 
înscris cu capul, min. 9, deschi
zând scorul. Dominarea cvasito- 
lală a gazdelor Va avea în Mili-

ordonat . pi! Isc repaus
taru un sever „ofițer de .serviciu" 
pe echipă, care va ordona apă
rătorilor adverși să ia „pe loo 
repaos", in fața sa, nu mai pu
țin de 5 ori. In min. 22 el a re
cuperat balonul dintr-o pădure 
de picioare și s-a „jucat" cu por
tarul Barbu ridicând scorul la 
2—0. Triunghiul Cristea, Gașpar, 
Cristescu, bateria de alimentare 
cu mingț pentru vârfurile Stan
cu, Militaru, Stoica și-a făcut 
datoria și în min. 39, Militaru a 
înscris al treilea gol al partidei, 
după o frumoasă combinație, în 
care au intrat Cristea, Stoica și 
Cristescu. Severinenii au trimis 
primul șut pe poarta in min. 38, 
dar Ghițan a fost la post.

După pauză, oaspeții au schim
bat portarul. Gazdele însă cu 
aceeași vervă de joc, și-au făcut 
norma și-n această repriză, chiar

In,grupa a IV-a europeană
CEIIO-SLOVAC1A — ȚARA GALILOR 1—1

CLASAMENT
1. Belgia 7 6 0 1 12— 3 12
2. ROMANIA 6 4 1 1 15— 5 9
3. Țara Galilor 6 3 1 2 11— 8 7
4. Ceho-Slova» ia 5 1 3 1 8— 5 5
5. Cipru 8 2 l 5 8—13 5
6. Feroc 6 0 0 6 1—25 0

URMĂTOAREI E PARTIDE 
Ccho-Slovacia România; 6 iuj ic

2 iunie:

Liderul
ȘTIINȚA — GRIVIȚA BUCU

REȘTI 22—9 (0—3). Nici nu s-a 
stins bine ecoul înfrângerii Uni
versității Timișoara din prima 
clapă, iată că o altă pretendentă la 
titlu a fost nevoită să-și lase 
speranțele pe câmpul de joc. O 
primă repriză anostă, în care am 
remarcat greșelile colective și 
ineficacitatea celor doi oameni 
de picior — Drăghici și Petre 
Constantin — s-a încheiat cu 
3—0 pentru Grivița, prin punc
tele înscrise de Petic Constantin 
dintr-o lovitură de pedeapsă a- 
cordată în urma ieșirii nesporti
ve a lui /ândreiță, sancționată in 
22-ul propriu.

După pauză, Știința și-a arătat 
adevărata valoare, spulberând 
„milul“ Grivița, printr-un joo 
ce La depășit pe ccl din partida 

dacă două greșeli individuale, 
una de marcaj, alta de portar, 
lc-au frustrat de un scor la zero. 
In min. 49, a fost 4—0, a înscris 
Militaru după o dantelărie de 
fente și un șut în colțul scurt. 
Deși s-a opus la bombele lui 
Stancu, Stoica și Dodu, portarul 
Badea a scos din nou mingea din 
poartă, in min. 59, la șutul ace
luiași Militaru. Oaspețij profită 
de indecizia apărătorilor jiuli.ști 
și înscriu în min. 62, prin Goran 
I, și în min. 64, prin Șerban, ul
timul cu un șut de la peste 25 
de metri. Numai că cel care a 
încheiat conturile a fost tot Mi
litaru, care și-a făcut numărul 
în min. 78, marcând ultimul gol 
al partidei, făcând ca diferența 
de valoare să fie mai aproape de 
rezultatul înscris pe tabela de 
marcaj.

22 mai: Brîgi;t — Feroe; 
ITroe — Țara Galilor.

„bătut” la Petroșani
cu timișorenii. In min. 44 o lo
vitură de pedeapsă este jucată 
la mână, Mnreșan pătrunde sus
ținut de Rațiu, faza se joacă cu 
Gheorghe C’laudiu și acesta cul
că balonul lângă butul stâng. 
Transformă acum Drăghici și 
studenții preiau conducerea cu 
7—3. Jocul este tranșant, pache
tul de înaintași este de neoprit, 
Murcșan creează faza din min. 
50, când Ivăntiș scoate balonul 
din grămadă, Medragoniu și Mar- 
tincscu participă la atac, iar 
Panou culcă din nou, 12—3, pen
tru că transformarea este ratată 
de Drăghici. Intercepția de eseu 
a Iu; Medragoniu este oprită 
Inexplicabil de fluierul arbitru
lui ți grivițenii reduc din dife
rență pi .n același Petre Constan

—> — — —- —» — —— — _ —— —— ... - ■ —... . ... - —— i

Minerii „degradează" oaspeții
MINERUL LUPENI — DINA- 

MO 14—7 (14—7). Gazdele au 
început cu vântul în față (arbi
trajul), netemându-șe însă de o 
forță rugbystică numită Dinamo, 
cu nu mai puțin dc 6 internațio
nali în teren, obținând o victo
rie de prestigiu, după ce, cu nu
mai o săptămână în urmă, fă
ceau să apună pe acest teren 
strălucirea Stelei. De singura 
greșeală a intern iționalului pa
triciii, min. 7, care avea să lie 
ccl mai bun jucător de pe te
ren, a profitat Sușlariuc, după 
introducerea mingii în grămadă 
și a reușit eseul. A transformat 
Ne.-igu și oaspeții au luat con
ducerea cu 7—0. Reversul acestei 
greșeli avea să fie însă o domi
nare totală pe treisferturi și res
tabilirea de drept a egalității, cu 
partenerul masat in propriul 22.

Minerul reușește o încercare 
de penalitate pc care o transfor
mă Pândele și 7—7, min. 10. Iu
reșul gazdelor continuu, pachetul 
de înaintași se bate de la egal 
la egal cu adversarul, se câștigă 
Hișcle și se scot mingi utile din 

REZULTATELE (ONC URSI I UI PRONOSPORT
1. Ascoli — Luchcse X 9. Pisa — Cosenza (final) *

2. Ci'sena — Buri 1 10. Reggiana — Ternana •
3. Crcmonese — Piaccnza 1 11. Taranto — Bo'ogna (pânză) •
4 Andi-ja — SPĂL 1 12. Taranlo — Bologna (final) 4 1
5. Monza — Ixicce (pauză) X 13. Verona — Modena a
’ Monza — Ix’cce (final) X
7. Padova — Venezia 1 FOND DE CI.ȘTIGURI
8. Pisa - Cosenza (pauză) X 100 271 000 lei.

tin. 12—6. Peste 2 minute DrJ, 
ghicj îl imită, 15—6 și concursul 
dintre transformeori continui,

Grivița reușește încă 3 puncta, 
15—9, dar jocul va avea ca lider 
pe Știința, pentru , că Ivănuș în
scrie la centru, 20—9, transformă

final, .
asu

Drăghici, 22—9, rezultat 
care confirmă că victoria
pra Universității nu a fost O în
tâmplare ci o realitate. M

ȘTIINȚA: Soare, Costaohe, To- 
cziko (Stclian), Drumea, Bolea* 1 
Mureșan (Palamariu), Rațiu, 
Suiogan (Gheorghe Claudm), ' 
Drăghici, Ivănuș, Andreiță, Mc- 
dragoniu, Larie, Pancu, Marți- 
nescu.

A arbitrat în nota obișnuită, a* 
dică bine, Mircea Vătui — Biku-
rești.

grămadă. In min. 15 Patiichi M 
va Jansa într-un șerpuit traseig 
de contraatao și pune încercare^ 
12—7, transformă Pândele, 14- |
rezultat la pauză, dar și rezultat , 
final. Păcat că din acest moment 
de desprindere, 14—7, Iși intrif j 
în rol conducătorul jocului, tar* jj 
div însă, pentru a mai schimbat j 
rezultatul. Văduva și Boșneag au 
ratat majorarea scorului cu lar^ 
gul concuis al centralului, laf | 
dominarea oaspeților, clădită p# < 
Intenții de arbitraj, nu a avut A 
acoperire pe tabela de marcaj*] 
Piu a fost eliminat în min. 7% 
Iar cei 14 din teren au făcut față , 
ultimelor „cercetări" ale partener ii 
rului de joc. Cu tribuna pl.nă p£»_ 
nă la refuz, jucătorii gazdă aH 
refuzat să creadă într-o altă vlcto* 
ric decât cea obținută de el, dup# 
o dăruire de excepție sî un jo» 
din care nu a lipsit nici o mână,

MINERUL: Pingcrt, Ștefan, POt < 
pa, IIosu, Pavai, Sușinschi, Dâ» | 
vid, Kclemcn, Chiru, Piu. VădtW 
va, Marmărean. Pândele, Boșneagț 
Patriciii.

t I 0TBAL, Dl\ 1ZIA A, SERI A I
REZULTATE TEHNICE: A.SA Tg. Mu

reș — Portul Constanța 4—1; Unirea Foc
șani — Flacăra Morcni 0—0; Ceahlăul P. 
Neamț — Chimia Rm. Vâlcea 2—0; „Poli" 
lași — Gloria Buzău 2—0; Steaua Mizil — 
i C Argeș 2—1; Faur București — Foresta 
Fălticeni 4—0; CS Olt — Unirea Slobozia 
5—2; CSM Suceava — Callalis Mangalia 
2—0; Gloria CFR Galați — Autobuzul 
București 0—1.

FOTBAL, DIV IZIA A. SERIA a II a
REZULTATE TEHNICE: Metrom 

Brașov — Metalul Bocșa 1—0; Olimpia 
■Satu Mare — Corvinul 3—0; FC Bihor — 
Unirea Alba Julia 2—0; CFR Timișoara — 
FC Maramureș 3—2; UTA — ICIM Bra
șov 2—1; Tractorul Brașov — CFR Cluj 
6—0; Jiul Petroșani — FC Drobeta Tr. 
Eeverin 6—2; Gloria Reșița — Mealurgis- 
tul Cngir 3—0; Jiul 1EI.IF Craim-’ — Ar
mătura Zalaii I—0.

CLASA MENI'

FOTBAL, DIVIZIA NAȚIONALA
REZULTATE TEHNICE: FC petrolul — 

Electroputcrc 2—2; Oțelul Galați — Di- 
namo 0—3; Steaua — Sportul Studențesc 
1—0; FC Selena — Piogrcsul 2—1; „U“ 
Cluj — CSM Reșița 2—1; FC Brașov — 
Dacia Unirea Brăila 3—0; Rapid —„ Fon" 
Timișoara 2—2; Univ. Craiova — FC Fa
rul 3 — 2; Gloria Bistrița — FC Inter 0—0

CLASAMENT

FOTBAL, DIVIZII B
REZULTATE TEHNICE: Șoimii Sibiu 

— Minerul Uricanl 2- -0; Gaz Metan 6. o, 
diaș — Arsenal Reșița 1—0; Minerul I >- 
peni — Cimentul Fieni 3—1; ROVA P >, 
șiori — CS Targoviște 0—0; Metalurgist, 
tul Slatina — Minerul Mătăsari 1—0; Ele», 
trica Fieni — AS Paroșeni 2—0: Petrolul 
Stoina — Dacia Pitești 2—0; Motalurgi», 
tul Sadu — Minerul Anina 7- -2; Unirea

CLASAMENT

1. Ceahlăul 26 13 6 7 37—22 32
2. Flacăra M. 26 14 3 9 37—29 31
3. Gloria Bz. 26 13 1 9 52—37 30
4. FG Aigcș 26 10 8 8 37—25 28
5. CSM Suceava 26 11 6 9 31—29 28
6. Callatis 26 12 4 10 31—31 28
7. Steaua Miz.il 26 12 3 11 50—29 27
8. „Poli" Iași 26 12 3 11 38—35 27
9. Unirea F. 26 10 7 9 29—27 27

J0. Portul C-ța 26 12 3 11 43—13 27
41. ASA Tg. M. 26 12 3 11 32—33 27
12. Gloria CFR 26 11 4 11 35—33 26
13. Chimia Rm. V. 26 10 5 11 46—14 25
14. Faur 26 10 4 12 32—33 21
15. Autobuzul 26 10 3 13 37—10 23
16. Foresta. 26 10 3 13 23—35 23
17. CS Olt 26 10 2 14 31—56 22
18. Unirea SIolx 26 4 5 17 20—6t) 13

ETAPA VIITOARE, 8 MAI Chimia

I U.T.A. 26 15 2 9 4n -27 32
2. Gloria Ri șița 26 15 2 9 32-20 32
3. FU Bihor 26 1 1 1 8 35—25 32
4. Jiul Pdroș. 26 14 2 10 54—28 30
5. Tractorul Bv. 26 13 4 9 41—34 33
6. Mctrom Bv. 26 11 5 10 25—25 27
7. Jiul 1ELIF 26 12 3 11 33—11 27
8. Unirea A. I 26 >12 2 12 35—42 26
9. FC Maramureș 26 11 3 12 46 -32 25

10. I'C Drobeta 26 1 1 3 12 27—30 25
11 Corvinul 26 10 4 12 33—45 21
12. Metalul Bneșa 26 10 4 12 29—33 24
13. Armătura 26 11 1 1 1 35-38 23
11. CFR Cluj 26 10 3 13 13 ’ 23
15. Metalurgistul 26 10 3 13 33—52 23
16. CFR Timiș. 26 10 2 14 27—13 22
17. ICIM Bv. 26 8 5 13 25—35 21
18. Olimpia ) 26 10 2 14 41 — 18 18

ETAPA VHTOA RE, 8 M/XI: Un.rea —

Itm. Vâlcea — Unirea Focșani; Portul — 
Faur; Flacăra Morcni — ASA Tg. Mureș; 
Foresta Fălticeni — Steaua Mlzil; FO Ar- 
Heș — CSM Suceava; Unirea Slobozia — 
Ceahlăul P. Neamț; Autobuzul — „Poli* 
lași; Gloria Buzău — C.S Olt; Callatls — 
Gloria GFR Galați.

Oiimpin Satu Mare; Metalul Bocșa — 
UTA; Corvinul — Metroul Brașov; ICIM 
Brașov — CFR Timișoara; FC Maramureș
— Gloria Reșița; I C Drobeta _  FC Bihor;
Armătura — Tractorul Ili'.rov; CFR Cluj
— Țiul Petroșani; Metalurgistul Cuglr — 
Jiul IFT IF Craiova.

*) Echipă penalizată cu 4 puncte.

1 SU ana 26 20 4 2 60—15 44
9 I >inamo 26 19 5 2 61 17 43
3. Univ. Craiova 26 12 8 6 39—28 32
4. Rapid 26 13 6 7 34—27 32
5. Gloria 26 12 4 10 31—28 2.3
6. Elcctroputeu 26 11 6 !) 25—22 28
7. „U“ Cluj 26 13 l 12 34—33 27
8. Sportul Stud. 26 10 6 10 32—32 26
9 FC Inter 26 9 8 9 31 33 26

10 Oțelul. 26 11 4 11 26—30 ’6
23II. FC Brașov 26 9 5 12 25—32

J2. Dacia Unirea 26 8 6 12 25—33 22

13. IC Farul 26 9 1 13 36- 47 22

14. „Poli" Timiș. 26 6 9 1' 23-37 21
15. Progresul 26 6 7 13 26—12 19
16. FC l’cti'olul 2G 8 8 16 33—38 18
17. FC Si k na 26 6 6 1 1 16—35 13
18. CSM Reșița 23 5 3 n 26—57 13

ETAPA VIITOARE, 9 MAI Spor tul
Studențesc — Oțelul Galați; F.lcctropu- 
lere — „U“ Cluj, Dinanvi — FC Petrolul; 
CSM Reșița — FC S"'eni; Pngrc.ul — 
Univ, Craiova; „l’oli" Timișoara — Steaua; 
FC Inie.- — FC Brașov; Dacia Unirea — 
Rapid; FC Farul — Gloria Bistrița.

Metalurgistul Slatina; Minerul M lăsări —• 
Electrica Fieni; AS Paroșeni — Petrolul 
Stoina: Dacia Pitești — Metalurgistul 
Sadu: Minerul Anina — Unilea Alexan
dria; Minerul Uricanl — CSM Caransebeș.

' ' ■" ------ —
Alexandria — CSM Ca ran SCbeș J—2, ■

i ■:

CLASAM! ,N' l' * :
1. l’ctrolul 27 16 2 9 45—2.0 34
2. Gaz Metan 27 16 1 10 51—26 33 ,
3. Dacia Pitești 26 12 5 9 33—28 29
4. Elec. C. de Arg. 26 13 3 10 42—40 29
5. Min. Anina 27 14 1 12 40—38 29
6. Cimentul Fieni 26 13 2 11 49—42 28 ,
7. Min. Uricani 26 13 2 11 37—îl 28
e Min. Matâsari 26 13 1 12 16—33 27
9. .Șoimii Sil a 26 13 1 12 44—13 27

10. Arsenal Ri șița 26 12 2 12 45—36 26
II. Min. Lupcni 27 12 2 13 40—13 28
12. AS Piro.ini 26 12 1 13 40—42 20
13. CS Targoviște 26 11 9 13 41—31 24
14. M'tal. Slatina 27 10 .1 1.3 31- 40 24
15. Metal. . Sadu 07 10 1 13 39—18 24
16. ROVA 27 10 3 1 1 33—37 23
17. C: M Cnr uvehcș 27 11 1 15 0 1—58 23
18 IJn' ., Al< x. 27 9 5 13 31—10 23
10 Eiti. l’ii’ii 27 10 9 15 26—17 22

El'XPț ’IITOA' IE. 9 J I Al Șuiinil
s 1 in F.l urina ( irt 1 .1 e * •r*, Ar-
son al Ik .i’a — Mim rtil L ni; (.'inwn tu!
Fr ni — I’(1VA Roș ori Cs T >r ivir.tr —

ivir.tr
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t ANIVERSARI
CU OCr.ZiA aniversării celor 

40 de pnn.4!veri, dorim colegului 
nostru Țura Viorcl, multă sănă
tate, taire Jfi „La mulți anii**, 
din partea colegilor de la EM 
Petrila, secția Pompe—Jiu. (2074) 

„LA MULȚI ANI!**, multă 
sănătate, iericire și toate cele 
bune pcn.ru Gherghina (Dedi) Le- 
hoczki, cu ocazia zilei de naște
re, din partcj colegelor de la 
restaurantul „Bulevard" — Vul
can. (21173)

VANZARI
VÂND casă. Petroșani — Di- 

mitrov. Vilelor, 12, curte, garaj 
(anexe). (2879)

VANI) sufragerie, vitrine, bi
bliotecă, canapea, fotolii, masă 
dublă, lrigider, TV color Philips, 
130 000, video recorder JVC și 
panasonic, 160 000 bucata. An
ton Pann, nr. 30, Petroșani. (2880)

VÂND canapea, două fotolii și 
Fiat 1300. Petroșani, Gh. Bari- 
țiu, 24. (2881)

VÂND televizor alb-negru (nem
țesc) — 43 000, negociabil. Petro
șani, Gh. Barițiu, 24/1 (colonie). 
(2384)

VÂND dubițâ Ford Tranzit, 
preț convenabil și apartament 4 
camere. Lupeni, str. 
bl. Bl, nr. 12, sc. I, 
17. (2888)

VÂND Trabant 
stare excepțională. 
Păcii, bl. 2, sc. II, ap. 23. (2889)

VÂND mașină cusut 
Petroșani, Aviatorilor, 
(2890)

VÂND televizor color 
300 000 lei. Telefon 542807. (2897)

VÂND garsonieră Petroșani, 
Aeroport. Telefon 543746. (2894)

VÂND apartament 2 camere, 
decomandate, Lupeni, str. Viito
rului, bloc C3, sc. IV, et. 2, ap. 
70. (2895)

VÂND garaj metalic. Petro
șani, Dacia (colonie), nr. 1/1 (lân
gă Grădinița). (2896)

VÂND televizor color Osaka, 
sigilat, cu teletex stereo, diago
nala 54 cm, garanție 6 ani. Lu
peni. Viitorului, C2/15. (2903)

VÂND casă, George Enescu nr. 
15, Lonea. Informații: 
pirescu nr. 1, Lonea. 
Humeniuc Gelu. (2908)

VÂND garsonieră 1 
Dacia (colonie), bl. K/3, 
ora 16. (291(1)

VÂND apartament 3 camere 
Bă.-bateni, str. Orhideelor 31/8. 
(29o7)

VÂND 
bricație 
(2912)

VÂND 
dublu garaj, 
trai. 11 Iunie. 9, 
bar. Posibilități de extindere, 
depozitare. Are salon coafor. Va
labil laborator. Accept variante : 
artera principală — et. I-III, apar
tament | camere; 3 camere plus 
garsonieră; 2 apartamente a 2 ca
mere, pe aceeași scară, ma.-ină 
plus diferența. Zilnic 13—19 
(2913)

litoral: Mamaia — „Național**,
„Apollo“; Eforie-Nord: „Europa**, 
„Venus. „Bucegi"; Neptun: „Te- 
rra“; Cap Aurora: „Onix**. Tele
fon 515852, 541915. (2729)

ABSOLVENȚII Liceului indus
trial Petrila, promoția 1983, clasa a 
Xll-a C, sunt așteptați, miercuri, 
5 mai 1993, la sediul Firmei „Li- 
do-club** Petroșani, 1 Decembrie, 
96. (2875)

EXECUTAM: desfundări co
loane. Petroșani, str. Republicii 
99 (în spate). (2902)

ÎNCHIRIERI
TINERI căsătoriți, căutăm gaz

dă. Telefon 543601, între orele 
16—18. (2909)

OFERTE SERVICIU

SC DISCO-BAR SRL Petro
șani. angajează tinere în me
seria de ospătar, femei de ser
viciu și portar. Informații, la 
Braseria „Minerul**. (2905)

SOCIETATEA Comercială O- 
V1DANA COM1MPEX SRL, an
gajează urgent muncitor necalifi
cat (feminin). Salariu negociabil. 
Informații: Petroșani, str. Dacia, 
14/3. (2862)

PIERDERI

PIERDUT legitimație bibliote
că, periodice, nr. 1525, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT carnet student pe nu
mele Iordache Gheorghe, elibe
rată de UT Petroșani. 11 declar 
nul. (2900)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Pîrvu Mariana, e- 
liberată de Fabrica de Tricotaje 
Petroșani. O declar nulă. (2904)

DECESE

MEMBRII Sindicatului liber de la INSEMEX Petroșani 
deplâng dispariția fulgerătoare a colegului

dr. sociolog IIADGIA PETRU (2891)

Stația Centrală de Salvare 
Minieră „SALVAMIN’’ 

Petroșani
ORGANIZEAZĂ

în ziua de 20 mai 1993, ora 10,
CONCURS

pentru atestarea pe posturj a cadrelor medicale cu 
studii medii pentru dispensarele ce deservesc exploatările 
miniere din RAH România (Valea Jiului).

Relații suplimentare la SCSM Petroșani — str. Lunca, 
nr. 60 bis — birou personal, telefon 545521, între orele 
7—15.

Viitorului, 
etaj II, ap.

(Germania), 
Petroșani,

„Ileana**. 
20/ 32.

Funai,

Petre Is- 
Familia

Petroșani, 
, după

Trabant 601 S. an fa- 
1984. Telefon 541912.

urgent casă mare, curte, 
încălzire, ultraccn- 

în spate Disco- 
de

DIVERSB
MONDO TURISM DEVA — 

PETROȘANI, Republicii 71 (colț 
cu BIT), a pus in vânzare bilete

UN PIOS omagju din prrtea INSEMEX Petroșani pentru cel 
care a fost și va rămâne în memoria noastră specialistul 

dr. sociolog IIADGIA PETRU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2892). I

COLECTIVUL disciplinei de fizică din cadrul Universității 
Tehnice l’elroșani, este alături de doamna Sofia Iladgia în greaua 
pierdere suferită, pricinuită de dispariția prematură a soțului 

dr. sociolog IIADGIA PETRU 
și transmite condoleanțe familiei îndoliate. (290G).

CADRELE didactice de la Facultatea de Mine sunt alături de 
tolega lor Sofia lfadgia, în marea durere pricinuită de moartea 
foțiilui său

dr. în psihosociologie IIADGIA PETRU (2898)

COLEGII din Secția Mecano-energetic, Centrala termică șl 
macarale — UMIROM Petroșani — aduc un ultim omagiu celui 
care a fost

CIOClLTE\ VICTOR (38 ani)
și transmit condoleanțe familiei.

FAMILIA K1SS aduce un ultim omagiu celui ce a fost un 
bun vecin și prieten

CIOClLTEA VICTOR
Sincere condoleanțe familiei. (2893).

VECINII din blocul 17, cartier 8 Martie Petrila, deplâng dis
pariția prematură a celui ce a fost

CIOClLTEA VICTOR
Sincere condoleanțe familiei îndurerate. (2891)

FAMILIA Păsculescu Mihai, mulțumește tuturor rudelor, 
colegilor din cadrul U.T. Petroșani, prietenilor Și cunoștințelor, 
care au fost alături de ea, la greaua încercare pricinuită de de
cesul celei care a fost

PĂSCULESCU MARIA (2882)

S. G „GSB” SNC Vulcan
str. Nicolae Titulescu, nr. 53,

ORGANIZEAZĂ concurs pentru ocuparea a patru 
posturi de ospătar și barman.

Condiții; absolvenți ai Liceului economic sau ai Școlii 
comerciale, vârsta între 19—30 ani.

Concursul arc loc în ziua de 9 mai ora 10, |a sediul 
societății. Informații la telefon 570815 sau 570372. (2901).

FILIALA ELECTROCENTRALE 
PAROȘENI

INFORMEAZĂ
populația X aii Jiului că in data de 29 a- 
prilic 199 1 a avut Ioc la sediul tcrmoccn- 
tralei o analiză cu cele trei regii de gos
podărire locații ă — Petroșani — Vulcan 
— Lupeni, prii îm) programul de livrare 
agent termic pentru preparare apă caldă. 
R \GCL Petroșani și RAGCL Lupeni au 
propus următorul program: 5—10 și 16— 
21 in fiecare zi mai puțin duminica, pro
gram însușit de termocentrală fără obiec
ții.

RAGt L V ulcan nu a acceptat acest 
program propus de celelalte regii, propu
nând un alt program 6—9; 18—21, lucru 
care nu poate fi realizat de termocentrală, 
din punct de vedere tehnic și economic, 
fiind o singură magistrală de livrare a 
agentului termic. De asemenea menționăm

că până in anul acesta a fost un singur 
program pentru toate regiile, program sta
bilit de comun acord.

Rugăm pe această cale c<*lc trei primă
rii Petroșani — Vulcan — Lupeni să rc- 
analizezc împreună situația creată și să 
ajungă la o înțelegere și un program co
mun.

I ață de cele mai sus menționate, FE 
Paroșeni s-a văzut nevoită ca începând cu 
ziua de 3 mai 1993, să sisteze livra- 
rea agentului termic pentru preparare apă 
caldă in orașul Vulcan.

l'E Paroșeni este disponibilă să livreze 
agent termic pentru preparare apă caldă 
pe întreaga durată a zilei (24 ore) și pen
tru toate zilele săptămânii, dar numai sub 
forma unui program unic pentru toate 
cele trei orașe.

S.C. STARTRANS SA Petroșani
str. Mihai Eminescu, 22 
angajează prin concurs 

AUTOBAZA PETROȘANI
— 5 mecanici auto de la categoria 4 în sus;
— un tâmplar;
— un vopsitor;
— un mecanic auto (specialist in pompe de injecție). 
AUTOBAZA LUPENI
— doi macaragii;
— trei mecanici auto de la categoria 4 in sus (1022)

Societatea comercială
„SOCOM-UNIREA“ Petroșani

str. Nicolac Bălccscu nr. 1 

ANGAJEAZA
k

— jurisconsult,

cu studii superioare și vechime în specialitate de peste 5 
ani inițiat in legislația cooperației meșteșugărești.

Relații, la biroul personal al unității.

Societatea comercială „CONPET“ 
SA Petroșani

£ ORGANIZEAZĂ
la sediul societății în data de 13 mai 1993, 01a 10, 

LICITAȚIE
publică deschisă, cu strigare pentru vânzarea de mijloace 
fixe, a căror listă sc află la sediul societății.

Garanția de participare reprezintă 10 la sută din 
prețul de pornire a licitației șl se depune cu 3 zile înainte 
la casieria societății cu sediul in Petroșani, str. 1 Decem
brie nr. 90.

Relații la telefon 511152.

Soc. Corn. General Trans S.A.
Petroșani

str. Livczcni nr. 12

Angajează un SUDOR tânăr și ambițios.

Cotidianul do opinii și informații „ZORI NOI** apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

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

Căni virament: 307060201 — BCR Pe
troșani.

Director; MlIlCEA UUJORESCM
Director executiv: Ing. Alexandru 

BOGDAN

pcn.ru

