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Conferință de presă la Consiliul județean

România trebuie să facă
Concursul „Tip-top, mini-top”

AVEM COPII MINUNAȚI I
parte din Consiliul Europei

Reuniunea Comit- tului de ur- 
iruriie Est-Vest al Ansamblului 
Regiunilor Europei, desfășurată 
la Deva în 21 mai 1993, s-a bu- 
eurat de o largă participare. Lu
cru firesc, dacă ținem seama 
'de faptul ca este prima acțiune 
de «acest fel desfășurată in Roma
nța. Au fost prezent! delegați din 
0t de regiuni, aparținând Belgiei, 
bpaniei. Franței, Ungariei. Aus
triei, Poloniei, Rusiei, Elveției. 
Slova iei. Marii Britanii, obser
vatori din partea PIIARE (Young 

analii), BERD (Iliroko 1 umane), 
•rtim .și ai altor organisme in- 

iern iționale.
România este reprezentată în 

ARE dc două regitin. (județe) : 
IHunt-doara și Harghita. Celelal
te județe și-au trimis delegații 
(președinți sau membri ai comi
siilor județene), ca observatori.

A -enda fle lucru a fost deose
bit de încercată, dezbaterile de- 
fulându-se pe parcursul întregii 
etle de vineri. Conferința de pie
lii n început la ora 17,30 și a 
durat' testul de puțin, deoarece 
rhaforitatea problemelor fusese
ră 1 .imurile anterior, în discuții 
fcopar i'c cu purtătorul dc cuvânt 
al Consiliului județean Deva .și 
din materialele puse la dispoziție.

■Ziariștii au fost rugați .să pună 
întrebări l.a care se poate răs
punde. ceea ce ar fi putut în
semna că subiectele delicate tre- 
Uiiî ■ ocolite. Astfel pu-1 proble

Miss
Dup.« cum va Informam in

tr-unui dm numerele trecut»-. in
tenționam să organi; un o fina
lă a concursur.lor de frumușele. 
Iată ca li» ora actuală putem să 
V«- anunțam, stimați cititori, că 
Ide a s-a concretizat. Ba chiar 
mai mult decât atât, nu va avea 
loc doar un singur spectacol cl 
un veritabil turneu ce va cnp in- 
de întreaga Vale.

Preluându ne ideea, Casa de 
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ma, nimeni nu s-a așteptat la 
dezvăluiri spectaculoase. Au răs
puns întrebărilor, dl. Gerald Mc 
Gratii, președintele Comitetului 
de urmărire Est-Vest al ARE, 
domnul Francois Lachat, vice
președinte, domnul Costel Alic, 
președintele Consiliului județean 
Deva, J alții. Gerald McGrath : 
„Regiunile occidentale primesc .și 
ele un ajutor de la dv. Cu cât 
vom fi mai uniți, cu atât ne vom 
putea apăra mai bine. Sunt pen
tru a doua oară în România, deci 
nu sunt un expert. Această țară 
are totul și numai 22 milioane de 
locuitori. Poate deveni una din 
cele mai bogate țări din Europa1*.  
Francois Lachat: „ARE a fost 
creat în 1985, ca un sindicat al 
regiunilor, nu pentru a avea noi 
putere, ci pentru «a nc convinge 
ca Europa nu poate fi guvernată 
decât prin a pune puterea în 
mâna cetățeanului, pentru ca el 
să devină o forță activă. Iată 
firul politic al activității noas
tre1*.  Robert Brown, directorul 
programului „Ouverture* 1 : „Sco
pul nostru c-te să stimulăm re
lațiile intre parteneri din țările 
noastre. C'»-d că este sarcina 
noastră să-i aducem aici, să vă 
vadă, și sa-i convingem**.  I-Tan-

Șk-fan CIMPOI

(Continuare In pag. a 2.a) 

Valea Jiului 1993
cultură a sindicatelor Petroșani, 
organizează miercuri, joi .și vi
neri, „Super-show-ul frumuseții : 
„Misș Vah-a Jiului 1993“, Invitați 
de onoare vor fi Loredana Groza, 
Cătălin Crișan și lotul național 
„Miss România '91—'92“, intr-lin 
spectacol realizat și prezentat de 
Oc-lavian Ursulcscu-

Turneul va avea următorul pro
gram :

• Miercuri, 2fi mai, ora 17, la

Fură să vreau, privind minu
natul spectacol oferit de copii, 
din perspectiva celor mari, am 
trăit un sentiment de culpabilita
te, pentru imaginea pe care au 
făurit-o unii României în lume, 
după decembrie 1989. Acei rapor
tori, rău intenționați, gata ori
când să pună condiții, pentru 
intrarea noastră în fel de fel de 
organisme economice, ar fi tre
buit să participe, duminică la 
concursul „Tip-top, mini-top**,  
pentru a vedea speranța de vi
itor a țării noastre, exprimată în- 
tr-o manieră deosebit de entu
ziastă de toți cel 38 dc copii, in
tre 3 și 7 ani, participanți la se
lecția pentru faza finală a con
cursului. Abia atunci și-ar fi fău
rit o imagine exactă despre noi, 
prin acești copii, care dincolo 
de zbaterile și vaicrilc politice 
ale tării, au reușit să nc facă 
timp dc aproape 4 ore să uităm 
de toate necazurile și încrânce
nările noastre dc zi cu zi.

A fost minunat. Aceasta este 
concluzia ce se desprinde A fost 
înălțător și datator de speranțe 
jacntru viitorul nostru.

Sala restaurantului „Minerul1* 
din Petroșani, al SC Disco-B.ir 
SRL, patron dl. Vasilc Ciser a

Uricam. pe scena Casei de cultu
ra. Spectacolul dc la IJricani este 
org mizat in colaborare cu firma 
„AMICII**.

• Miercuri. 2G mai. ora 20, la
I.U|xni,  la cinematograful „Cul
tural* 1.

• Joi, 27 mai. ora 17, spectaco
lul va avea loc la Lonea.

Tibcriu V1NȚAN

(Continuare in pag. a 2-a) 

fost arhiplină. Copii, foarte mulți 
copii, părinți și rude apropiate 
ale acestora, toți la fel dc emo
ționali și dornici să câștige.

Organizatori: soții Rodica .și 
Vintilă Scoblei, din Petroșani — 
sponsor dl. Vasile Ciser, juriu : 
soții Scoblei, d-na Maria Puia 
Adriana Juri și eleva Ionela 
Angheloiu. Iar pentru a nu face 
nici un fel de discriminare, vom 
consemna și numele micilor con
curenta în ordinea în care nu 
evoluat, pe ringul restaurantului 
„Minerul1*.  Iatii-i cu specificația 
că aceștj copii reprezintă toate 
localitățile Văii Jiului: Maria
Făgaș. Dosza Kinga, Denisa Puș
caș, Madalina Cuzman, Ștefania 
I,licăr, Oana Raluca Florea, Ro
bert Pascal. Elena Maxer, Ale
xandru Trifu. Daniel Brăiloiti. 
Oana Corint) Băloi, Andrei Silu. 
Fîianca Huszar, Andreea Ciora. 
Bogdan Zegheanu, Alexandra 
Natanticu, Anca Bu-.e, Gristina 
Bota, Dinna Soceanti. Ana-Maria 
Apostol, Sabrina F.ircas. Corina 
Constantin, Alexandra Nicorici.

I)in satul .lieț, o femeie în vârstă expediază lin apel 
prin care solicită

Restabilirea auevarului ingropal 
cu ani in urmă

Abuzurile și ilegalitățile nu sunt de azi, de ieri. Au existat și 
in epoca ingropatului de la Ghencea. Numai că atunci cazurile cu 
pricina nu prea ajungeau la urechea opinie; publice. Daca vreun 
demnitar comitea un abuz, problema respectivă se rezolva funcție 
dc poziția celui care călcase pe bec. Daca iovul era pe undeva pe 
maj sus. sancțiunea consta în a-1 trimite la munca de jos. Jos, jos, 
dar tot la bine. Uneori, pentru a fi uitat, era expediat, ca amba
sador, pe meleaguri cât mai îndepărtate. Cădea cu adevărat doar 
plevușcă. Pe seama ăstora se făcea mare teva’ură. Așa ca să ia 
ochii oamenilor .și sa se dea falsului o spoială dc dreptate.

Consecințele abuzurilor, a verdictelor nedrepte din epoca 
de tristă amintire le-au resimțit și le resimt in continuare, oame
nii simpli Una dintre aceste persoane este doamna Codrean Ilina, 
din satul Jieț, nr. 135. Scrisoarea dumneai — pe care o reprodu
cem m cele cc urmează — este edificatoare. Femeia, aflată la o 
vârsta respectabilă, nu și-a pierdut, insă, speranța. Crede că ade
vărul va ieși la iveală. De aici și apelul disperat pe care îl face 
organelor care pot să facă dreptate in cazul ei. (Gh. OLTEANU)

(Continuare in pag. a 3-a)

Despre corupție, în alt fel 

Alexandru Tirea, Corina Niță, 
Luminița Stoicoiu. patricia Oltan, 
Andreea Puha, Viorica Gheorghe, 
Cristian Micu, Florentina Crișan, 
Alisa Ulrich, Alexandra Tode- 
rici, Francesca Foișor, Ciprian 
Trofin, Oana Zeghean, Andra 
Sinet .și Andreea Popescu.

Pentru faza următoare s-au 
calificat toți concurenții care an 
evoluat la trei probe: dans, reci
tare, interpretare a unei melodii. 
Și toți concurenții. prin bunăvoin 
ța sponsorului au câștigat premii 
constând în sucuri și dulciuri.

Faza următoare, cea finală, va 
avea loc pe data de 30 mai. la 
ora 11, în același local. De aceas
tă dată, insă, se vor desemna câș
tigătorii, oferindu-se premii pen
tru mai multe categorii de copii, 
inclusiv un premiu special din 
partea sponsorului.

Ne exprimăm convingerea că 
timpul rămas pană atunci va fi 
folosit eficient de concurenți. 
pentru a-și șlefui, micile scăpări 
inerente vârst i

Ghcorglie CillRV ASA

Dreptatea - Patos care doare
Câteodată, dreptatea e paloșul care 
Rănește și mâna cc-1 .scoate din teaca, 
Dar i.uid aceasta chiar daca doare, 
Nu-ți tulbura mintea. nici fruntea nu-ți plc.ica.

C âteodată, adevărul rostit cU tărie 
îț. sângera viața sporindu-ți necu/.ul, 
Dar cel care-n luptă cinstit o sa fie 
Curat o sa aibti obrazul.

Inu-ori. hotărârea (Ic-a merge-nainte <
< u viisla turn ila-n oț'-lul științei, 
Chi ii dacii te licee prin mări dc cuvinte 
Nu ți frânge ratargul conștiinței.

Gâteodata, dorința de-a tace lumina 
In bezna tenebrelor răufăcătoare, 
Deși ți picvesțește urgii ce-o sa vină, 
Nu ți stampara dorul di- r iza (le soan-

Și il ică i dreptate, adevăr și dorința 
Dc a țfni- lumina In sfinte potire. 
Rămâne sa cri-aseă in noi doar putința 
De-a pune In toate un strop de iubire.

I mia MUNTEANU, 
educatoare, gradul 1
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Buzdugan și Chistol, după fiecare lovitură

Se rekg.au ta țara
■ „Lucrau**,  cu predilecție, în zilele de avans și 

plată

(L i marc din pag. 1)

,A obține prin metode frau
duloase bunurile cuiva se nu- 
mește escrocherie. Profitând de 
anumite slăbiciuni omeneștj — 
lăcomia unora, .și neputințele fi
zice și psihice ale altora — orga
ne ale puterii de stat, având 
putere politică și administrativa, 
profitând de anumite chichițe ale 
legilor, prin manevre frauduloa
se (deghizări de acte juridice 
fictive, doi, fals și uz d< fals, di
versiune, abuz de funcție etc), ni 
s-a răpit, mie și cod»scmdenților 
m<i numeroși, ce am avut foarte 
scump in satul natal: \atra
noastră strămoșească și păi in
ie.iscă.

Actul juridic omis prin doi, 
plin deghizare de acte juridice 
fictive și alte manevre călcând 
legile țarii 5i morala creștineas
că și româneasca osie lovit de 
nulitate absolută, iar cei care I au
• omis ii poartă responsabilită
ți a. Izigic și legal, ir.-am adresat 
oamenilor care au obligația să 
vegheze la aplicarea și execută
ri a legilor.

1) In ziua de 6 inii-• 1987, ne am 
adu ,,-it sesizând l’i «curatura lo- 
od.’i P> troș.uii cu privire la ac- 
tivilali a abii/iva a autorităților

In seara zdei de 14 aprilie, in juruj orei 22,30, P.V. mergea 
spre casă. Stă undeva pe Aleea Muncii din Vulcan. Deodată, pe 
când se afla lângă punctul termic, sar pe el doj indivizi. Aceștia 
il lovesc și îi iau bunuri și bani in valoare de 43 mii de lei. După 
ce au terminat cu respectivul, cei doi dispar.

Nu peste mult timp, poliția avea sa le dea de urmă. Tâlharii 
se refugiaseră, cum făceau după fiecare lovitură, in comuna Lo- 
vrin de lângă Timișoara. Primul a fost capturat Chistol Cristian, 
de 19 ani, necăsătorit, fără ocupație. A fost luat pe sus din apar
tamentul de pe strada N. Titulescu din Vulcan. Venise acasă 
gândind, probabil, că apele s-au liniștit. Buzdugan Neculai, 
(Bâlbă), de aceeași vârstă, a fost adus, de la Lovrin, cu delegație. 
A se citj sub escortă. Amândoi au fost depuși în același loc. Mai 
trebuie precizat unde?

Gheorghc OLTEANU

Pentru că a fost atras de câteva cutii frumos colorate

Lti recitii vii. t are șansa ne 
a se reîntoarce de unde a 

venit
■ Acolo, din păcate, nu se dau filme video

In 1988, Blaj Octavian Iulian, din Vulcan, tip necăsătorit și 
fără ocupație, a fost condamnat la trei ani de pușcărie. Pentru 
tâlhărie. A fost eliberat înainte de termen, in „cont" rămânandu-i 
217 zile.

După această neplăcută experiență, tânărului de 25 de ani ar 
fi trebuit să-i vină mintea la cap. Nu i-a venit, iar capul l-a dus 
tot la rele. Așa se face că, în luna mai, a acestui an — mai exact 
in noaptea de 17 spre 18 — a pătruns, prin efracție, in magazinul 
de mobilă din Vulcan. Prin geam zărise el câteva cutii de video. 
Marcă occidentală, la care doar văzând ambalajul rămâneai pus 
pe gânduri. Iulian, însă, a lăsat gândurile la o parte și a pus mâna 
pe cutii. Când să le deschidă, a iamas interzis. Acestea erau goale. 
Dându-și scama c-a luat plasă, a dat să se retragă. Strategic. O- 
perațiunea l-a fost îngreunată de faptul că a fost reperat de câțiva 
cetățeni aflați, întâmplător, în zonă. Aceștia au alertat patrula de 
poliție care, după o cursă nu prea lungă, l-a reținut. Acum, Blaj 
Octavian Iulian este închis și cercetat pentru tentativă de furt 
calificat in dauna avutului public.

Gheorghc OLTEANU

Timp de doi ani si ceva

a tuși „oreiator” solitar
■ De profesie vagonetar, aduna scule și piese de au

toturisme
Bmbuiescn Nițu Valeri.Tn locuiește in Vulcan. Are 34 de ani 

ți trei copii. De profesie este vagonetar al EM Vulcan. Asta la 
mina, deoarece, in timpul Jiber ,noapte,) îndeosebi, mai avcj o 
ocupație. Era atras irezetibil de autoturisme. Atracția pcnlru ele 
il determina să le deschidă. Evident, fură consimțământul pro
prietarilor. Șj, pentru a nu pleca, de lângă ele, cu mâna goală, 
lua cam ce credea el că-i mai de preț: roți de rezervă, baterii de 
acumulatoare, scule, piese. Reținut, s-a stabilit că, intre 1991 — 
1993, Barbulescu a spart patru autoturisme, in arestul poliției, 
in care se afia „cazat" prev -n!iv. nu poate să-și continue acest 
hobliy.

Gheorghc OI l’E \NU

Restabilirea adevărului ...
tutelare din vremea aceea a Con
siliului Popular I’etrila. Sesiza
rea a fost înregistrată la nr. 387/ 
VI11/1987. Ix'gea în virtutea că
rei, s-a făcut sesizarea cere ca 
sesizările să fie rezolvate „prin 
cercetare directă la fața locului" 
și să se dea un răspuns în ter
men de 20 de zile. In cazul de 
față cercetarea directă la fața lo- 
cnhij nu s-a făcut niciodată, iar 
răspunsul pe caic l-am cerut me
reu și insistent 1-im primit nu
mai după 990 rle zile, .și atunci 
numai după intervenții superioa
re. 2) In ziua de 29 septembrie 
1989, am mai înaintat o noua 
sesizare tot la procuratura J.ocală 
Petroșani, înregistrară la nr. 165/ 
VTJI/12 privind sperjurul comis 
de unii martori din dosarul 
3214/1987 la Judecătoria Petro
șani, aje căror mărturii minci
noase ;in fost acceptate rle instan
ță — eu tot protestul nostru în 
ședința publică — și pe minciu
nile declar ite se motivează sen
tința nr. 28/1988. Nici la aceasta 
sesizare părțile nu au fost cer
cetate direct ți la fața locului 
și nici răspunsul legal nu s-a 
dat în timpul prescris de lege, 
ci numai după 180 de zile și a- 
tunci tot în urma unor intervenții 
■aipei ioare.

Cel mai apropiat prieten al 

omului, rămâne totuși.,, câinele!

Foto: Șt. CIMPOI

Pentru copii
CARNAVAL

Sugeram într-un nu
măr anterior al ziarului, ideea 
ca de 1 iunie să se organizeze un 
carnaval pentru copii. Iată că 
ideea a prins. Primii care au 
preluat-o sunt cei de la Grădini
ța nr. 4 din cartierul Petroșani 
Nord. Carnavalul va avea loc în 
ziua de 1 iunie, la Casa de cul
tură a sindicatelor. Muzică, dans, 
surprize dulci, concursuri do 
măști, poezii.

TIP-TOI’, M1NI-TOI’

La Petrila, în zi
ua de 28 mai, în pregătirea Zi
lei Copilului, arc loc etapa finală 
a concursului „Tip-top, mini-top" 
organizat în acest oraș, Ia iniția
tiva Clubului sindicatului EM 
Petrila, cu sprijinul unităților 
școlare din oraș. Sunt calificați 
în această fază finală a concursului 
câștigătorii locurilor 1, 2, 3, în 
competiția preșcolarilor și ai 
locului 1 în competiția școlarilor 
rlin ciclul primar. (A). II.)

Procuratura Locală Petroșani 
a luat cunoștință atât în scris, cât 
•și verbal in ședințe publice de 
o serie de ilegalități marcând 
manevre frauduloase, dar le-a 
acordat girul legalității. Preci
zăm că în cazul nostru mărturi
ile mincinoase constituie infrac
țiuni continui atât timp cât ele 
stau la baza motivării, prin in
sistentă citare, ale unor sentințe 
judecătorești cu efecte monstruoa
se morale și materiale.

în toate aceste ilcgiditâți grave 
nu c neapărat cazul să se por
nească de la bănuiala generală 
a unej murdare corupții. Dosarele 
la care ne-am referit întrunesc 
toate atributele unor procese de 
tip inchizitorial, instanța (în 
cauză civilă cu procuror), fiind 
singurul subiect al procesului, 
părțile fiind considerate doar o- 
bicctc ale acestuia, s-ar putea să 
se pornească și de la p.i.Eilita- 
tca că puterea judeci'jrească, 
nefiind independentă, toate ilega
litățile și abuzurile să fie făcute 
din dispoziții din afară.

Acum, în mod oficial, se sus
ține că in România, nimeni nu 
e mai presus de lege și in conse
cință, nu exista ingerințe alo 
puterii.

Codrean llin.i, ora.ș Pc'iila. .-.it 
• liiț, nr 1.15".

Miss
Valea Jiului

1993
(Urmare din pag. I)

• Tot joi, 27 mai, începând cu 
ora 20, super-show-ul se va de
rula pe scena Clubului sindicate
lor din Petrila.

• Vineri, 28 mai, la ora 19, pe 
scena Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani, va avea loc 
spectacolul de gală, în cadrul că
ruia va fi aleasă si „Miss Valea 
Jiului ’93“.

Pe măsură ce vom afla și alte 
noutăți cu privire la acest turneu, 
pe care și ziarul nostru il spon
sorizează, vi le vom comunica. 
Deocamdată, ne oprim însă aici.

wv • —■ • MW a a a^^ • wv • WW •

Cartușe
In pregătirea Campionatelor 

naționale de navomodclism, cei 
ce diriguiesc activitatea secției 
de profil a Clubului sportiv „Jiul" 
au procedat la o curățare gene
rală a lacului care va găzdui 
competiția, situat în apropierea 
Spitalului municipal. Nu mică 
a fost mirarea celor ce au cură
țat lacul descoperind pe fundul 
lui, în mâl, cartușe de război, 
probabil, calibrul 7,62. Încă bu
ne, mai exact nefolosite. Când și 
cum au fost aruncate acolo, în 
ce împrejurări ? Și, mai ales care 
a fost filiera prin care au fost 
sustrase sau introduse în țară ? 
Iată „mistere" destul de „pericu
loase" pentru anii noștri post
revoluționari. (Al. II.)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

România
(Urmare din pag. I)

cois Lachat : „Eurodisscy este 
un program destinat tinerilor. 
Intenționăm să-j ducem în Elve
ția, pentru stagii de 3—6 luni, 
pentru ca ci să-.și facă ucenicia 
în altă limbă decât cea maternă, 
deși c foarte greu să găsim locuri 
pentru tinerii dv“.

Ca o concluzie, pentru ca lu
crurile să fie clare, citez din sta
tutul ARE scopul acestei organi
zații : „Să organizeze și să anga
jeze dialoguri, consultații, studii 
și acțiuni între regiunile Europei, 
cu obligația să țină cont de con
stituțiile și tratatele diferitelor 
țări. Să întărească reprezentarea 
regiunilor în cadrul instituțiilor 
europene și să faciliteze partici
parea lor în constituirea Europei 
și a vieții comunității în toate 
domeniile de interes pentru ei 1".

6u alte cuvinte, reuniunea de 
la Deva este un prim pas pe calea 
integrării europene și organiza
rea el aici nu csle >-n totul în
tâmplătoare

HOROSCOP
GEMENI — CAL

Acordați mai multă atenție 
prietenilor.

RAC — OAIE
Azj sunteți predispuși de a 

intra în dispute de ordin profe
sional.

LEU — MAIMUȚA
Evitați adunările și discuțiile 

oficiale.

FECIOARA — COCOȘUL
Seara .și mai ales noaptea vi 

se anunță a fi... întunecată.

BALANȚA — CÂINELE
Nu plecați la drum lung.

SCORPION — MISTREȚ
Evitați pe cât posibil discuțiile 

pe teme filosofice.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Verva dv scade, deveniți iritați 

și predispuși tristeții.

CAPRICORN — BOU
O ceartă cu cineva din famih 

parc iminentă.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Încercați să vă Juați un mo? 

tnent de respiro. Urmează o pe
rioadă „full“.

PEȘTI — IEPURE
Evitați neînțelegerile cu parte

nerul dv de viață. Azi vă pot fi 
fatale.

BERBEC — DRAGON
Atmosfera din căminul intim 

pare alterată. Încercați s-o îndul
ciți.

TAUR — ȘARPE
Azi nu vă apucați de scris, 

pentru că nu vă merge.

HOROSCOP

PROGRAMUL
IV.

M IR ȚI, 25 mai 199.1

7,00 TVM. Telematinal,
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Clui-Napoca.
12,00 Teatru TV. CE FACEM CU 

VIOLONCELUL?
12.50 CFI. Super Channel.
13,25 Desen* * animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.30 Tcleșcoală.
16,00 Gonviețuiri-magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Salut, prieteni (I)
18,00 Festival concurs.
18.45 Starea națiunii.
19.45 Desene animate.
29,00 Actualități
20.30 Sport.
20,35 Film scii.u. M1DN1GJ1V

GALLER. Episodul 6.
21.30 Universul cunoașterii.
22,00 Salut, prietenii (11)

22.50 Opera d« Stat din Vicna 
la Radio București.

23.10 Actualități.

rekg.au
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SPORT " SPORT SPORT” SPORT - SPORT
Fotbal, Divizia A BOX

„De serviciu”,
JIUL PETROȘANI _ JIUL 

IELIF CRAIOVA 3—1 (1—0).
Spectatori circa 3000, teren exce
lent, suturi la poarta 19—6; pe 
poartă 11—3; cornere 11—1; car
tonașe galbene; Goiceanu (18), 
Mitroi (72), Diaconescu (75), toți 
de Ia Jiul IELIF. Au marcat: Do- 
du, min. 28, din lovitură de la 11 
m ; min. 53, din lovitură liberă 
directă; Cioaba, min. 80, în urma 
unui corner; Fnănescu, min. 68, 
la o fază controversată.

A arbitrat: Oheorghc Mosor 
(Rm. Vâlcea), ajutat de Florin 
Brinză și Constantin Zotta, am
bii din București.

JIUL : Anton — Buruntia, Gaș- 
par, Dodu, Cnstea, M. Popa, Mi- 
btaru, Stoica (min. 75, Cioabă), 
Stancu, Stăncic, Huza (min. 33, 
Cristescu).

JIUL IELIF: Rindcr — Andrei, 
Nioilă, Bucur, Goiceanu, Mohora, 
Năstasie, Mitroi, Nițu, Firânescu, 
Zaharia (min. 63, Delcea).

Până în min. 20, ambele echi
pe și-au consumat perioada de 
tatonare, fără a periclita poarta, 
studiindu-se parcă reciproc. Oas
peții au desenat frumos la mij
locul terenului, având în Firăncs- 
cu un adevărat cap limpede, ju
când din prima atingere, cu pase 
în triunghi și cu lansări în spe
cial pe extreme, unde tânărul 
Zaharia a reușit câteva specta
culoase străpungeri, făcând că 
scorul să rămână până aproape 
de final pe o balanță mereu în 
mișcare.

Jiul a început jocul mai lent, 
apăsând pe accelerator din acest 
minut 20, când, firesc, au apărut 
ți fazele de gol. După două faul
turi asupra lui Militarii (ținut a- 
proape om la om pe tot terenul), 
galben Goiceanu, primul a pă
truns in stilul său caracteristic, 
pe dreapta, a centrat. Mohora a 
atins mingea cu mâna și, atent 
pe fază, centralul a acordat pc- 
nalty. A executat puternic și pre
cis Dodii, specialistul casei, și 
1—0, min. 28. Descătușarea gaz-

ragină realizată de
Durei NEAMȚU

tunarul Dodu
delor se produce imediat, pentru 
că până in min. 45, Stancu (32, 
40), Militaru (41), au fost pe 
punctul de a înscrie, fiind blocați 
îh ultimul moment. Oaspeții l-au 
pus la încercare pe Anton doar 
în min. 30, dar „GENERALUL" 
a prins fără probleme.

După pauză, Jiul este mai de
cisă in angajament și constru
iește cu abilitate fazele de atac, 
obținând în min. 51 doua corne
re, după ce Dodu, min. 50, expe
diase o bombă în spatele lui 
Bucur. Și, totuși, Goiceanu a avut 
poate egalarea in față, min. 52, 
când a șutat din plină viteză, de 
la 16 m, puțin peste poartă. A 
fost însă 2—0, min. 53, gol de 
kinogramă, Dodu șut ca din tun, 
din lovitura liberă directă, de la 
17 m, modificând pentru a doua 
oară tabela de marcaj.

Șarjele ofensive ale gazdelor 
au fost purtate in mare viteză, în 
special de Militaru, Stancu, Stoi
ca, Cristea, bine susținuți de 
Cristescu și cei doi fundași late
ral, (Dodu și Buruntia), portarul 
Rindcr având în două rânduri 
mari emoții. Dar, paradoxal, la 
faza din min. 68, controversată, 
Firănescu a reușit să înscrie după 
un un-doi cu Nițu, deși fundașii 
centrali al gazdelor au reclamat 
ofsaid.

Introducerea Iu; Cioabă a fost 
de bun augur, el marcând golul 
trei, min. 80, după un corner 
foarte bine executat de Dodu și o 
rcccntrarc pe cap a lui Gașpar.

Finalul a aparținut tot echipei 
din Petroșani, cu Militaru, Stân
cii, Cristescu în sprinturi solita
re, dar din păcate, mingea nu 
a mai intrat în poaită.

Worid Cup
IN GRI PA A Iv-A Eu ii ANĂ — semnată, 22 mai — 

BELGIA — INȘI LELE FfcltOE 8—0 (1—0) 
CLASAMENT

1. Belgia*)
2. Roman.u
3. Țara Galilor •
4. Ceho-Slovac,.,
5. Cjpru
6. Insulele l’eroc 

URMĂTOARELE PARTID!
nia; 6 iunie; Insulele Feroe 
Fcroe — Ceho-Slovacia.

’) I-.i meci au asistat 20 611

Dragoș Dolhac, vjecaroiigi la jonl
Pugilistul vulcănean Dragoș 

Dolhac, categoria 71 kg, a realizat 
o deosebită performanță. în urma 
participării la finala pe țară a 
Campionatului național de box 
tineret, desfășurat la lași, în pe
rioada 10—15 mai.

La prima sa prezență într-o 
astfel de competiție, tânărul nos
tru reprezentant a dovedit cali
tăți deosebite, făcând dovada 
lor în meciul din semifinale, un
de l-a învins pe vicecampionul 
european și campionul național

150 mii de lei amendă
Pentru incidentul din partida Jiul Petroșani — Armătura Za

lău, din etapa a 28-a, când un spectator turbulent a aruncat cu o 
sticlă de 1/2 litri în teren și cu o monedă de 100 lei, lovindu-1 pc 
arbitrul de tușă Paulian Păunescu, judecându-se cazul la comisia 
de disciplină a FRF, aceasta a dictat următoarele sancțiuni împo- 
trica Clubului sportiv Jiul Petroșani :

1, — Avertisment ;
2. — 150 mii lei amendă. 

Așadar, o abatere personală a unui fals spectator și suporter 
a atras după sine drastice sancțiuni aplicate clubului și numai 
buna comportare a spectatorilor .și a echipei în ultimii trei an< 
au salvat onoarea gazdelor de la o suspendare a terenului și de la 
o amendă mult mai usturătoare fața de cea pronunțată.

Pentru această comportare a individului, poliția municipiului 
Petroșani l-a sancționat cu o amendă de 10 mii Ici, conform legilor 
în vigoare, mult prea puțin însă față de riscul la care a fost supus 

clubul.

Este regretabil că un public ce și-a câștigat cu răbdare și cu
noaștere un loc între cei mai disciplinați spectatori de pe stadioa
nele țârii, mai arc alături și „clemente" destabilizatoare, de natură 

să-L degradeze și să-1 compromită. Păcat !

de spectatori.

8 7 0 1 15— 3 14
6 4 1 1 19— 5 9
6 3 1 o 11— 8 7
5 1 3 1 8— 5 5
8 2 1 5 0—13 5
7 0 0 7 1—28 0

2 iunie; Ccho-Slovaci a — Româ-
J UI'U Cld!li.lor; 16 iuni t»; Insulcle

REZULTATELE 7. Napoli — Torino 1—1 X

CONCURSULUI 8. Roma — Atalanln 2—2 X

PRONOSPORT DIN 9 Ba; i — Coscnza 1--2 2

23 MAI 10. Bologt.a — Modena 2—> 1

1 Ancona — Pcscara j—3 I 11. Luci iese — Cremoncse 0—0 X)
2, Brcscia —. Lazio *)  2—0 1 12. Tcinana — pl»a 3—0 J
3. Florentina — Udinc.sc 2—2 X 13. Veneâia — Levce 1 — 1 X
4. Genoa — Parma 1 — 1 X FOND TQTAL DE CASTIGUIU:

105 891739 lei.
5. Inter — Foggia 1—1 X ’) Pentru Uremia au marcat
6. Juvcntus — S.impdoria 1 — 1 X Sabău (51) și TIagi (73).

en-titre, Mircea Bogdan, de la 
Clubul sportiv Rapid București.

In finală, Dragoș l-a întâlnit 
pe viitorul campion Constantin 
Mircea, Steaua București, în fața 
căruia a pierdut la puncte, deci
zie discutabilă, obținând astfel 
medalia de argint și titlul de 
vicecampion național la box.

Nnul vicecampion a fost desco
perit de profesorul Ion Porojan, 
antrenorul principal de box al 
echipei Minerul Vulcan, ajutat 
de Eugen Lința și a fost selecțio

nat pentru lotul reprezentativ de 
juniori mari.

La categoria copii mici. Daniel 
Zdringă, categoria 63,580 kg, s-a 
comportat și el onorabil, fiind 
de asemenea selecționat pentru 
lotul olimpic care se pregătește 
intens la Reșița.

Pentru participarea în actul 
final, sportivii vulcăneni au pri
mit sprijinul conducerii și sindi
catului liber de la EM Vulcan (li
der, Avram Varjun) și RAI! Pe
troșani.

Lupte

Naționalele de tineret 
ia Petroșani

In zilele do 2*.  2*.  30 mai, Sala 
sporturilor dia Putroșanl v*  gă>i 
dui etapa finală a 
lui Național de tineret, categurta 
de vârstă 18—20 ani. Participă 
toate cluburile din țară, organfe 
zarea revenlndu-t puternicului 
club de lupte Jiul Petrila.

După ce anul trecui gazdola 
și-au demonstrat adevărat*  forță 
și la acest capitol, iată oA Fede
rația Română de Lupte aprecia
ză cum sc cuvine mima» și re
zultatele antrenorilor și sportivi
lor, oferindu-le șansa încă unei 
organizări, tot la înălțime, care 
să ducă tradiția luptelor și în 
celelalte orașe din Valea Jiului, 
care nu duc lipsă de talente au-: 
tcntice. Să sperăm că se vor 
găsi și sponsori pe măsură.

DIX IZ1A NAȚION XLA
HEZUL1ATE 1EHNICF.; Dacia L mrea

Brăila — Oțelul Galați 3--2; Sportul Stu-
dcnțcsc — „U" Cluj 2- i; Dinamo — FC.

lena 0—1, „Pou" Timișoara — FC Pe-
trolul 1—1; Elcctroputcrc — Progresul
5—1, CSM Reșița Universitatea Crj-
iova 1—2, FC Inter Sibiu _ Steaua 1 — 1;
Gloria Bistrița — FC Brașov 2--1, FC
Farul — Răpii 1—0.

C LASAMENT
l. Steaua 29 21 6 2 blj-18 1'1
2. Dinamo 29 21 5 3 68-18 47
3. Univ. Graiovj 29 14 9 6 44 29 37
4. Rapid 29 13 0 8 34-28 34
5. Electroputcr 29 12 7 10 30-27 31
6. Gloria Bistriț 1 29 13 4 12 37-31 30
7. Sportul Stud. 29 12 6 11 36-37 30
8. FC Inter 29 9 J1 9 32-34 29
9. „U" Clui 2!) 13 2 14 35-37 28

10. Oțelul 29 11 5 13 30-35 27
11 FG Biașov 29 10 6 13 31-38 26
4 2. FC Farul 29 11 4 14 43-53 26
13. Dacia Unirea 29 9 7 13 29-42 25
*4. „Poli" (Timiș. 29 6 12 11 26-40 21
15. FG Sclcna 29 8 6 15 20-37 22
36. Progresul ?<) 7 8 14 29-47 22
47 Petrolul 29 9 3 17 38-45 2)
18 CSM Rc ț . ?9 6 3 20 29-G1 la

ETAPA VH1OAI :e, 6 iuni e; CSM Re-
șiț.a — Elcctroputcrc; Progresul — Dina-
mo; I C Sclcna — Sportul Studențesc;
E0 Petrolul — Daci i Unirea; „U" Cluj —
„Poli" Timișoara; Univ. Era iov a — FG
Brașov; Rapid — Gloria Bistrița Steaua

1« Farul; Oțelul Gal. iți — FC Inter.

DIX IZl.X A
REZUL’l.ATE IhtlNiCL i<_.,n ,,i 

șov — Metalul Bocșa 3—2; FC Maramu
reș — Corvmul 5—1; CFR Timișoara — 
Unirea Alba lulia 2—0; Mctrom Brașov — 
CI'R < luj 2—0; UTA — FC Drobeta 3'—0; 
Gloria Reșița — Tractorul Brașov 1—0;
Jiul Petroșani — Jiul 1EI.IF Cr.uova 3—1; 
FC Bihor — Mealurgistul Cugir 2—1; 
Olimpia Bătu Marc — Armă’urn Zalău 
2—1.

(LASAMEN1
1. IC Bihor 30 16 6 8 12-28 38
2. U.T.A. ;jo 17 3 10 55-3 l 37
3. Jiul Pe! r. 30 17 2 11 61-33 3G
4. Gloria ,)0 17 2 11 .17-26 36
5. Tractorul .10 14 4 12 40 13 32
6. Mctrom 3o 13 6 11 30-28 32
7. FC Maramureș 29 13 3 13 .>5-38 29
8. FC Drobeta 30 12 5 13 31-36 2‘.)
9. Unirea A. 1. 30 13 3 14 39-47 29

10. Jiul IELII 30 13 3 II 38-48 29
11. IC IM Brașov 29 11 5 13 36-39 27
12. M»talul Bocșa 30 11 5 14 36-45 27
13. CFR Cluj . 30 12 3 15 48-58 27
14. Gorvinul jo 11 5 11 42-53 27
15. Armătura 31 12 o 1G 39-12 26
16. CFR Timiș .19 1 ! 2 16 32-19 2t>
17 Metalurgistul 30 1 1 3 16 ,19-61 25
18 Olimpia *)  30 1 1 4 l.> 19-53 22

ETAPA VlITOAltff, 29 m.i i: Gdorin
Metilul; Metalurgistul — Olimpi .1 S 11 ii
Mare; CIR Clin — UTA; Armatura —
Mctrom Brașov; FC Drobeta - CI 1! Ti
mișoara; Unirea Alba Iul ir1 - 1 < M irn-
mureș; Corvinul — JC1M Br.isov; Jiul
IELIF (Traiovn — FG Bihor; frac•toi 111 _
lini Petroșani.

*) Eihip.î penalizata Cil 1 pun. Ir.

DIVIZIA B
Rr./.ULTATE TEHNICE; i.«z ... . . -

Minerul Uricanj 3—J; Minerul Lupeni .— 
Electrica Curtea de Argeș 7—0; ROVA 
Roșiori — Șoimii .Sibiu 4—0; Electrica 
Fieni — Arsenal Re.șița 0—1; Petrolul 
.Stoina — Cimentul Fieni 3—1; Metalur
gistul Sadu — CS Târgoviștc 1—0; Unirea 
Alexandria — Minerul Mătâsari 2—0; 
CSM Caransebeș — AS Paroșeni 3 — 0; 
Minerul Anina — Dacia Pitești 3—1.

CI ASAMENT
1.
2.

Gaz Metan
Petrolul

31
31

18
18

2
2

II
1 1

5tl-29 38
53-35 38

3 Dacia Pitești 30 14 5 11 37-35 33
4. Min. Ui icam 30 15 3 12 46-47 33
5 Arsenal 30 15 2 13 52-38 32
6. Cimentul Fieni 30 II 4 12 3tl-15 32
7. Mm. Anina 30 la 2 1 1 12-39 .32
1). Șoimii Sibiu 30 15 1 1 1 411-19 31
9. Electrica C. A, 30 13 5 12 16-52 31

10. Min. Mătăsuri 30 1 1 2 1 1 52 II 36
11. CS Târgoviștc 30 13 3 11 48-33 29
12. Met. Sadu 31 12 5 1 1 Iii-.; 1 29
13. AS irosi n 10 1 1 1 15 I3-..0 29
14. l!O\ A .10 12 -1 1 1 33 37 21
Io. M in. 1 upciii 30 1.) 2 la 411-19 H,
16. Unir i Alix 31 1 1 6 1 1 36 d 28
17 CSM Carans 31 13 1 17 ■II 60 27
III. Me' il. Sl.it in.i 30 10 .> l.i 31-47 2a
19 Electrica 1 icni 31 10 3 18 2,1-55 23
20 1 C' C.ir.i, al s- ) fl'st 1I-. is din i- ampiim.d

ITALIA 32
1 toma — AtaJanta 2 —-2' Inior — Fog

*- 1; Brcscia — Lazio 2— o; eagliari
Mi an 1—1; Genoa — Parma J —1 ; Ancona
— l’cscara 5—3; Juvent>is —- sampdorw
1— J; Napoli — 3'orino —J ; I ’iorculma
Ud incse 2—2.

CLASA.u la.s *

1. Mi lan 32 18 12 2 62-29 48
2. Inter 32 16 12 4 56-33 44
3. Parma 32 15 8 9 44-33 38
4. Juvcntus 32 14 9 9 63-41 37
5. Lazio 32 12 12 8 60-44 36
6. Sampdori.i 32 12 11 9 47-43 35
7. Cagliarj 32 13 8 11 40-32 34
8. Torino 32 9 16 7 37-34 34
9. Atalanta 32 13 8 11 39-42 34

10. Roma 32 .3 15 9 39-36 31
11. Napoli 32 10 11 11 45-15 31
12. Foggia .32 10 11 11 36-48 31
13. Genoa 32 6 16 10 37-52 28
14. florentina 32 7 1.3 12 46-53 27
15. Udinc.si 32 9 9 14 39-47 27
16 Breșei,i 32 8 11 13 32-42 27
17. Anemia 32 6 7 19 39-69 19
18. Pcscai i 32 a 5 22 42-70 15

ETAPA VIITOARE, 30 nlai: Udmese
Anemia; Mil.in — B •esc ta; Fogut.a —

Bagi lari; Formo Florentina; Atalanta
Genoa; Parma — 1 uter; Pes cara
entu ' Lazio Napoii; S; ruj idorin —

no na
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ANIVERSARE
PKNTllU Andrei Țiței, cu oca- 

Bly zii ci de naștere, multă sanâ- 
țal •, fericire șl „La mulți ani !u, 
din partea bunicilor, mămicii, su
rioarei șl a unchiului Nicu. (3488) 
t VANZARJ

■ VÂND mobilă dormitor „Sorin'1. 
Tel fon 515801, orele 8-11, 18—22. 
(3561)

ADUC la comandă video plă
cere Flirtai, 1 IO 000 lei. VÂND 
măi I. Vulcan, Nicolae ffitulescu, 
flA bloo D7. sc. 2. ap. 37. (3469) 
i (VAND ARO 10. Telefon 570027, 
(tupil ora 16. (3458)
i VÂND video-cameră Bauer 
P8I, scmiprofesională. stereo, 
Pi set somplet accesorii. Vulcan, 

ico’ao Titulescu, 7IA, bloc D7, 
■*  2, ap. 37. (3168)
I IVAND Skoda MB 1000. Telefon: 
Petroșani, 543706, Uricani 142.

* țM83)
țVAND sufragerie combinată, 

T ' color Philips. video recorder 
Dana sonic, frigider, ladă frigori- 
Bomașină spălat cu încălzitor, 

’ pwchete S1 Merccd . s Diesel, stare 
■M-fcctă. Anton Pann. nr. 30, Pe- 

. fcpșant. (3439)
: I VÂND Mercedes Benz 200. ver- 

tfrt, înmatriculat, pe valută. Te- 
tefoa 54*316.  (3491)

MAGAZINUL Filialei BTT 
Petroșani, vinde en gros ness Bra- 

și lichior 1/2 litri. Te- 
1 fcfon 511093, între orele 8—16. 
0100)

>■ .VÂND Mercedes 210 Diesel, 
tiare bună, preț convenabil. Vul- 
■tn, str. Traian, bloo 9A, so. 1, 
kp. 1. (3133)

BAS.A de v3 nzare. curte grădi- 
■X, gara], str. Timișoara, nr. 32, 
Petroșani. (3194)

.VÂND apartamenf 2 camere, 
Pclroișan] Nord, parchetat, etaj 
I ? balcoane. Telefon 54 4872.
&4®*)

¥AND apartament 2 camere 
decor -indate, zonă centrală. Pe- 
ț-nșanl. General Vasile Milea. 
hloc 28A. sc. 2, ap. 25, Intre o- 
rele 8-12. (3195)

▼.AND apartament 2 camere 
Petroșani. Republicii, 59/3 (Pia
ța Victoriei). (3551)

VÂND avantnlos motor si alte 
pi'-se Trahant 6H Telefon 5421*7.  
(355?*

VÂND apartament 3 camere 
ți Ford Fseort. Petroșani Nord, 
bloc '7 '60. după oro lfi- (3556)

V \NO apartament 2 camere 
confort r Vulcan, Viitorului, te
lefon 0920/10556. (3557)

WID trarsonieră Petroșani, 
Aeroport. Telefon 515167, după 
ora 16 (3568)

or^RTE DE 6FRVIC1U
EFECTUEZ transport marfă 

în țară pentru societăți și per
se-ne. cu camion de 5.5 tone. 
Schimb pompă in lecție tractor, 
nouă, cu Saviem In linie. Infor
mații: telefon 545353. (3563)

DECESE

FAMILIA anunță cu durere încetarea din viață a celei ce a 
fost

GiLZ SUSANA
soție și marnă iubitoare.

Înmormântarea are loc azi, ora 14. Cortegiul funerar pleacă 
de la domiciliul din strada Viitorului, 20/2. (3562)

COLECTIVUL Catedrei de Management din UTP este alături 
de doamna Soare Teodora în grelele momente pricinuite de de
cesul tatălui ți transmite condoleanțe familiei îndoliate. (3198)

A ÎNCETAT din viață după o lungă șl grea suferință, cea 
care a fost o bună bunică și străbunică

SANDU MARI A
Dumnezeu s-o odihnească în pace 1 Nepoții Gabr.ela, Cătălin 

și Dorina. (3560)

COMEMORĂRI

PĂRINȚII Lașcu Vasile și Anișoara și bunicul Dobrovicescu 
Toma amintesc că s-a scurs un an de la decesul celui circ a fost 

LAȘCU ANDREI
Nu-1 vom uita niciodată. (3166)

SOȚUL Sandu Lupu, Olga șl Ion Preloșek, soră și cumnat, 
precum și familiile înrudite amintesc, cu aceeași nemărginită du
rere, că s-au împlinit 6 luni de când i-a părăsit pentru totdeauna 

LUPU 1R1NA (MAU)
căreia îi vom păstra o amintire veșnică și luminoasă. (3444)

CU ACEEAȘI durere în suflet soția Maria, fiicele Magdalena 
șl Greti, fiul Dezl, șl ginerele Petre anunță, pentru cei care l-au 
cunoscut, că se împlineso 4 ani de la dispariția fulgerătoare a 
scumpului nostru soț șl tată, care ne-a părăsit pentru totdeauna, 
lăsând în urmă suflete îndurerate

IAKAB MOZEȘ
Amintirea lui va rămâne veșnic în sufletele noastre. 
Odihnească-se în pace. (3471)
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Lugoja Select - Service S.C.S.
Petroșani
str. Dărănești nr. 36, 

ANGAJEAZA 
direct sau prin transfer

— mecanici auto;
— vopsitor auto ;
— tinichigiu auto.
Salariul negociabil. Informații — telefon 515522.

SC DISCO-JJAR SERVICII 
SRL angajează ospătare. bu- 
cfit.irese șl femei de serviciu. 
Informații: Braseria „Mine
rul*.  Petroșani. (3555)

SENATUL României — Biroul 
senatorial Petroșani — organizea
ză concurs pentru ocuparea 
postului ȘEF BIROU SENATO
RIAL In data de 29 mal, ora 12, 
la sediul din str. Republicii, 90. 
Condiții: studii superioare, de 
preferință Jurist sau economist 
(cunoscător al unei limbi străine). 
R I .iii : telefon 541825, Intre O- 
rele 17—19. (3553)

SOCIETATEA Comercială „Lo
tus*  Import-export SRL (Discote
ca studențească), angajează bar- 
man-ospătar (3486)

SOCOM UNIREA B ir-Cola pe
troșani, Avram Iancu. nr. 8, an
gajează chelnerițc. Condiții: stu- 
dtl de specialitate. Relații: zilnic 
g—14. (3492)

CERERI SERV l( IU
DACTILOGRAFIEZ rapid șl 

avantajos proiecte UTP, Văii, 
camera 235, cămin studențesc. I. 
(3225)
rt SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB urgent apartament 
proprietate în Lupani, zona Băr- 
pătenl, cu garsonieră Lupenl — 
>uhan Relații: Vulcan. B-dul 
M'hai Viteazul, bloo Gl, sc. 4, 
ap 50. (3185)

PIERDERI
PIERDUT chitanță de vamă 

pe numele Stockcr Carol, elibera
ți df Vama Nădlac. O declar 
ftulă. (3487)

Societatea Comercială 
de Construcții „C0NPET”SA 

Petroșani
ORGANIZEAZĂ

in data de 11 iunie 1993,
CONCURS

pentru ocuparea postului de
— CONTABIL ȘEF
Condiții de participare: studii superioare și minimum

5 ani vechime în specialitate.
Relații la sediul unității din Petroșani, str. t De

cembrie nr. 90.

Societatea Comercială 
de Construcții „CONPET" 

SA Petroșani
str. 1 Decembrie nr. 90,

ORGANIZEAZĂ

săptămânal, joia, ora 13, la sediul unității, licitație 
publică deschisa, 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 și se depune cu 3 zile înainte, 
la casieria unității.

Relații la telefon 511152,

Depozitul „PECO“ Vulcan
ANGAJEAZA

direct sau prin transfer

— gestionar produse petroliere
— control poartă
— pompier
—• primitor distribuitor produse petroliere
— lucrător comercial cu liceu economic și vechime 

minim 5 ani.

Relații: Depozitul PECO Vulcan, zilnic, între orele 
8—9.

S.C. „TESMA” S.A.
cu sediul în Lupeni, Bulevardul Păcii, nr. 2/bis, te

lefon 560801,
ANGAJEAZA

— Revizor financiar-contabilitate 
cu normă întreagă sau fracțiune de normă.

Condiții; studii de specialitate și minim 10 ani ex
periență în activitatea financiar-contabilă.

Relații Ia serviciul personal, relații de muncă.

Regia Autonomă a Huilei 
Petroșani
str. Timișoarei, nr. 2,

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

publică deschisă pentru executarea lucrărilor de reparații 
și îmbunătățire a confortului la căminul pentru nefami- 
liști din str. Mihail Sadoveanu — Pctrila.

Documentele licitației se pot obține gratuit de la se
diul Regiei începând cu data de 20 mai 1993, Ofertele se 
primesc până la 31 mai 1993, în condițiile precizate în 
„Instrucțiunile pentru ofertanți", cuprinse în documentele 
licitației.

Licitația va avea loc in 1 iunie 1993, ora 10, la adresa 
menționată, unde sunt invitați împuterniriții în scris ai 
ofertanților.

Taxa de participare — 5000 lei.

N O Dl
Agenția de TURISM „AURUM” Tg. Jiu

ORGANIZEAZĂ, 
pentru petrecerea unui concediu agreabil 

EXCURSIE AUSTRIA — V1ENA, pe data de 15 iulie 
1993.

Informații: telefon 0929/15300 — Tg. Jiu.
NOTA I 
Înscrierile se fac până pe 15 iunie 1993. la sediul 

firmei. (3447).

S.C. MllLTISTAR IMPEX 
S.R.L. Lupeni

cu sediul în Lupeni, str. Viscozei, bl. 2A/28

ANGAJEAZA:
— lăcătuși mecanici; sudori, electrician auto; meca

nici auto; tinichigiu auto; vopsitor auto; tâmplar.
Relații la sediul firmei sau la telefon 560939. zilnic, 

intre orele 8—18. Se angajează și pensionari. (Fact. 1057)

Cotidianul do opinii șl informații „ZORI NOI“ apare aub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

înregistra IA la Registrul Comerțului sub
nr. J 20/621/1991.

Cont virameuti 307060201 — BCR Pe
troșani.

Directori MIRCEA HUJORLSCU
Director executivi Ing. Alexandra 

BOGDAN
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