
COTIDIAN DE OPINII ȘI INFORMAȚIE APARE ÎN VALEA JIULUI

Anul V, nr, 894 V 
MARȚI ,

8 IUNIE 1993 |
4 pagini — 30 Iei

Program de

audiențe : 9—13 i

A* ..

Vechii comuniști se declară

In fruntea luptei împotriva
Roșește, în Fe-Vineri, 28 mal,

tivșani, domnul ministru secretar 
(le stat Gâf Deac loan. Și nu cu 
mâna goală, el cu o mapă, așa 
cum ii stă bine unul funcționar 

;■ bugetar. Domnul Gâf aducea in 
1'la.șcă un ordin de schimbare a
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ț - componențe; Consiliului de adml- 
i fjriist rație al P.AII. Intre cele trei 

persoane vizate figura și dl. ini;, 
i? SsBenoni Costlnaș, singurul specia- 
< - list miner din consiliu. Ac* st or- 
£ jgidin încalcă flagrant legea de or- 
f Lpanizare a regiilor, care prevede 
i forul tutelar nu poate schim- 

ai 
a

corupției

Un om pentru fiecare, un primar pentru toți.
ION DABULEANU, candidatul Partidului Unității 

Social Democrate pentru funcț-a de I’rimar al Petroșaniului
URomânia Mare

mai mult de doi membri 
" 'Consiliului de administrația 

tine’ regii.
fa Ordinul fusese semnat de 

fniitislru Popescu Dumitru și 
iirguiiKnfat de „repetatele

dl. 
era 

«irguiiKntat de „repetatele sesi- 
fglari ale Departamentului și noi- 
Jflele de constatare" care, în cele 

fi 1 urmă, au impus „modificarea 
Jomponenței acestui consiliu". Gă 
lin făcut, in următoarele trei 
’Eile, I.iga Sindicatelor urma să 

J jlicute cu cei de la RAH indexă
rile pe luna m >i. Ga urmare a 

Liga a rămasI situației create,
f eră fTâ: lener de dialog. Se con- 

; ;. ,toaca o Ședință
7 fe.ilunp de patru ore se

în zadar nn telefon de la Bucu
ra ■ .ti (tot de acolo răsare soarelei),
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extraordinară.
așteaptă

e re să confirme (sau să infirme) 
ț ci. dinul.

în jurul orei 12, dl. Ing. Blaj 
Alexandru, propo. în Consiliul 
cie administrație, declară că re-

f

luză funcția de director general 
* Ăl RAH. Situația a devenit criti- 
I că. Petro.șnnlul, oralul fără prl- 

9 ’ rar, a rămas și fără conducerea

il RAH. Situația a devenit criti-

•. RAH. Deoarece nu s-a putut lua 
* legătura cu dl. ministru Popescu, 

fcc hotărăște să se aștepte până 
luni, urmând ca in cursul zilei 
ele sâmbătă să se încerce contac
tarea telefonic a acestuia. La un 
moment dat, a circulat zvonul că 
l'DSN-ul Încearcă să schimbe diii 
nou guvernul cu ajutorul mine-

kiaiaaxaai

rilor. Asta din cauza neseriozită
ții ordinului ministrului, caro 
părea tuturor o provocare.

Sâmbătă, ora 9, dl. ing. Costi- 
naș își dă demisia La rândul lor, 
directorii amenința că-și dau de
misia în bloc în cazul schimbării 
conducerii RAH. Marți, pleacă 
spre București o delegație forma
tă din 11 oameni: șapte lideri de 
sindicat și șapte directori. Ea 
avea o misiune dc informare a 
ministrului, pentru că se credea 
că acesta a fast dezinformat.

In fața delegației, domnul mi
nistru a încercat su aducă argu
mente plauzibile. Nimic concret, 
insă. Tot ce poate face e să rei
tereze competența profesională a 
domnului ing. Gostinaș. In cele 
din urmă, delegației 1 s-a dezvă
luit si substratul deciziei minis
trului: totul a pornit de la sesi
zări din afara partidului de gu
vernământ. FDSN și-a asumat 
apoi lupta împotriva corupției 
din România, de care a făcut a- 
tâta caz in campania electorală. 
Domnul Popescu, om care a res- 
peot.it întocmai directivele parti
dului unic, nu putea să le neso
cotească pe cele ale actualilor 
șefi din partidul de guvernământ. 
Zis și făcut.

Vajnicul luptător împotriva co
rupției își propune să .curme 
răul din rădăcină, luând niște 
măsuri exemplare". A dat chiar 
și trei exemple în care a schim
bat director; generali pentru a 
da o pildă strălucită de luptă 
împotriva corupției. Datorită su
perficialității șl inflexibilității 
de care a dat dovadă, dl. Topes- 
cu a marcat un punct mort 
periplul delegației miniere.

Ta Palatul Victoria, după 
oră de așteptare în hol, delegația 
a fost prfmită de domnul prim

ministru Văcăroiu. Acesta este 
Impresionat de atitudinea ortaci
lor din Vale și de sprijinul acor
dat de ei domnului ing. Gostinaș. 
Spune că „nu e vorba de proble
ma unul om, ci de susținerea Unei 
autorități publice". Delegația plea
că, iar șeful guvernului rămâne 
să se consulte cu ministrul Po
pescu. Și așa a rămas.

Timp de două zile, cei 14 dele
gați n-au fost primiți la Gotro- 
cen; din cQjiza „agendei încărca
te" a Președintelui. Miercuri, 
minerii se întorc in Petroșani șl 
de atunci așteaptă un răspuns de 
la președinție. S-a vehiculat ideea 
organizării unui miting in fața 
Case, de cultură din Petroșani. 
Cort e câ ordinul ministrului a 
rămas inaplicabil. Iată ce spun 
principalele personalități sindi
cale din Ligă :

• „Poziția CSMR si a Ligii Sin
dicatelor Miniere „Valea Jiului" 
este clară: suntem ’ împotriva 
schimbării dl. director general 
Bcnoni Gostinaș" (Miron Gozma). 
• „Dl ministru Popcscu a afir
mat că s-a discutat cu mine și că 
sunt de acord cu cele stabilite 
(n r. — schimbarea conducerii 
RAH). Acest aspect îmi dă drep
tul să-l fac mincinos pe dl. mi
nistru. Eram gata să reacționez 
violent, dar am fost temperat de 
dl. secretar general Hrebenciuc 
și de dl. Torsan" (Miron Cozma).

Vali I.OCOTA

Inginerul Ion Dăbuleanu este 
primul dintre candidați pentru 
funcția de primar al Petroșanifi- 
lul care și-a făcut publică inten
ția de a candida. Așadar, dialog 
electoral cu domnul Ion Dăbu
leanu.

— Gine sunteți, de fapt, domnule 
Dăbuleanu?

— M-am născut în România 
Mare. Mai exact, în localitatea 
Ghiulorchioiu, din Dobrogea de 
Sud. Un sat tipic dobrogean, aflat 
astăzi pe teritoriul Bulgariei. Co
pilăria și școala le-am trăit la 
Cilieni — Olt. A urmat apoi li
ceul, la Gorabia. Liceul teoretic. 
După absolvire, am ales mineri
tul. Am muncit la mina Bândea. 
undeva, în bazinul carbonifer al 
Muscelului. A urmat un stagiu 
militar șl, pentru scurtă vreme, 
după trecerea în rezervă am de
venit învățător. La Abrud, tot 
in Dobrogea. Și tot în sud, lângă 
Adamclisi. In prima vacanță de 
dascăl, un unchi m-a readus la 
prima dragoste, mineritul. Am 
venit la mina Petrila, ca mun
citor necalificat, apoi ajutor mi
ner. Trei ani mai târziu, am 
devenit student la Institutul de 
mine, actualmente Universitatea 
Tehnică, la Petroșani. Ace; ani 
de ucenicie în ale cărbunelui a- 
veau să-mi folosească extraordi
nar în viitoarea profesiune. Altfel 
spus, așa am deprins primele 
taine ale cărbunelui. Facultatea 
am făcut-o cu bursă dată de in-

Capcana berii de
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In urmă cu peste un an, mai 
precis in 19 martie 1992, liniștea 
locuitorilor din Hațeg a fost tul
burata de un eveniment mai 
puțin cunoscut și practicat în 
zonă, furtul de mărfuri, dintr-un 
magazin cu regim de consignație 
„Rotars", situat in plin centrul 
orașului.

Un grup de 4 aventurieri din

EvOauții pozitive și stagnări...
■ In primele cinci luni din anul 1993. unitățile mi-

nicie din Valea .Jiului au extras o producție superioară 
perioadei corespunzătoare a anului trecut cu 190 680 tone 
de huilă netă. «

■ Dc la începutul anului s-a realizat suplimentar
prevederilor u producție netă preparată de aproape 70000 
tone. __ —WW,

■ RAH Petroșani și-a onorat integral obligațiile con*
tractuale fața de industria energetică și cea siderurgică, 
livrând beneficiarilor importante cantități <le huilă peste 
prevederi. •—

■ Producția extrasă in luna mai a fost egală cu c.aa 
din aprilie, adică tot sub programul prevăzut. Cauza: tot 
absenteismul dc la lucru.

Comparația cu datele perioa-
■ or precedente c;te un proce

deu unanim acceptat In evaluarea 
un-i anumite activități. In cazul 
extracției de huilă din acest an, 
respectiv, pe primele 5 luni, cu 

1 perioada corespunzătoare a anu- 
3 lui trecut, comparația indică o 
* evoluție categoric pozitivă. De la 
. in<- putui acestui an, unitățile 

miniere din Val* a Jiului au ex-* 
tras cu 190 680 tone mai multă 
tuiilă decât in perioada corespun
zătoare a anului trecut, ceea ce 
echivalează cu o producție supli
mentara de aproape 10 Ja sută.

Cu excepția minelor Lupcni șl 
Paroșeni, celelalte 11 exploatări 
au obținut comparativ Cu anul 
trecut producții superioare Creș
teri de pro lucțij semnificative iu 
obținu' minele Petrila Sud — 171 
la sută; Valea dc Brazi _ H2 la 
sutaj Aninoasa — 127,1 la sulă; 
Livczeni de 126,2 ia șuti; precum 
FetnJu, Vulcan și Dulja.

In coca ce privește livrărilo 
către beneficiari, unitățile minie
re au livrat în luna m.i| către 
RENEL, suplimentar, o cantitate 
de 61 766 tone huilă energetică 
preparata, huilă soi tatu și huilă

mixtă, iar în ceea ce privește 
combinatele siderurgice (Călărași, 
Călan și Hunedoara) s-au livrat 
peste prevederile contractuale 
1451 tone huilă.

De la începutul acestui an la 
total cărbune net preparat s-a 
realizat peste prevederile progra
mului o producție de 69987 tone. 
Evoluții pozitive s-au înregistrat 
și la lucrările de pregătiri, exe- 

culându-se suplimentar pe primele 
5 luni 3210 ml lucrări miniere. 
In ceea ce privește lucrările de 
deschideri, deși luna ma; s-a În
cheiat cti o restanță de 101 metri 
liniari, cumulat pe 5 luni, pro
gramul lucrărilor d<- deschideri a 
fost depășit cu 40 ml.

Până aici, toate bune. Mai pu
țin bine se prezintă situația la 
extracția de cărbune pe Juna luai, 
recent încheiată. Producția ex
trasa în Juna mal a fost aproxi
mativ egală cu con din aprilie, 
cu o diferență de 600 tone în... 
minus. Doar 5 exploatări — Pe
trila, Petrila Sud, Uricani, Valea 
de Brazi și Câmpii lui Ncag — 
și-ah realizat producția progra
mată, având și depășiri, iar cele
lalte 11U înregistrat rămâneri în
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Turda, care speriaseră și Europa, 
operând in Ungaria, Polonia, 
Austria, și-au găsit sfârșitul în 
ultima lor acțiune, fuit prin e- 
fracție, datorită intervenției pro
fesionale a polițiștilor din Hațeg, 
care au plecat pe urmele făpta
șilor, descoperindu-i în nu mai 
puțin de două săptămâni. Valoa
rea mărfurilor furate depășește 
un milion de lei, recuperându-se 
doar o mică parte din produse. 
Au încăput pe mâna lor trei te
levizoare color, un radio-caseto- 
fon. 8 perechi blugi, 8 bluze, 10 
cartușe de țigări străine și ceva 
bani de buzunar. Cei patru 
erau încadrați în muncă și 
operau decât la magazinele
elita, amplasate în zone mal pu
țin deocheate. Arsenie Mihai. Dan 
Sătilcanu, Dan Moldovan, Florca' 
Savu, toți între 20 și 24 de ani, 
purtau girul lui „Golanu", alias 
Dan Saiileanu și erau purtati în 
peripețiile lor de autoturismul 
condus de. Arsenie Mihai, Cu per
misiunea tatălui sau.

nu 
nu 
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sJtreprindere. Nu aveam cu ce 
mă întrețin. In 1966 am absolvit ; 
institutul. Repartizat la fostul | 
GMVJ, am devenit Inginer la mi- j 
na Vulcan. Timp de 8—9 ani, am ■ 
fost al Vulcanului, parcurgând 
un drum plin de griji, de la ingi
ner stagiar, la adjunct șef sector,1'-' 
șef sector, adjunct șef zona IIT. 
CMVJ-ul a apreciat că sunt mam 
uții la Paroșeni. Așa că am fost.^ 
transferat la EM Paroșeni, unde? 
am muncit 10 ani pe 1... ' ’J‘ 
bătuți. Șef sector producție, 
sector aeraj, investiții și 
inginer șef producție. După 
ani am fost trimis la Aninoasâ,-.i 
o mină unde, atunci erau 1 
probleme, inclusiv focuri subte
rane. In calitate de director. Câ 
orice om — sunt căsătorit, am 
copii, deși acum sunt pensionar 
— In minerit se cunoaște că 
vârsta de pensionare este mat-

Iloratiu ALEXANDRESCU

muchii'- 
șef i 

apoi , 
10 .
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Hațeg
Până la ultima lor spargere; 

deși au mai dat tunuri de zeci de 
milioane, au fost catalogați ca 
autori necunoscuți. j

In ziua de 19 martie, poposind 1 
după o călătorie din străinătate 
la Alba lulia, „băieții" au fost . 
serviți cu o bere de Hațeg. 6ă- 
zându-le bine au și ales orașul, ” 
pe urmă... victima. Au parcat mat 
șina in fața unității, în jurul ore* 
1 noaptea .și do; dintre ei au ln-_^ 
trat, au operat, in timp ce ccKJ 
lalți doi au păzit locul pentr^ 3l 
nu se apropia sau apărea cinevtftjj

Dar înainte de ora II, s-au 
cazat la Hotel Bucura, au plătit■>
cazarea, dar n-au pus deloc capuF' 
pe pernă.

Cu mărfurile furate au plecaț : 
spre Oră.știe. Doi au continuat', 
drumul spre Turda cu mașinal i 
vânzând o parte din lucruri. Iar/ 
ceilalți do; au luat ultimul tren 
din viața civilă. Au fost prinși 1 
apoi la Satu Marc, când încercau 
să treacă granița.

Doreî NEAMȚU '»
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I iind marcat de alcool

DUP A CE A LOVIT-O.
Șl-A ȘTRANGULAT CONCUBINA

Mihai Stanca, 61 dc ani, din Petroșani, era imobilizată de 
multa vi cine la pat. O vizita, din când in când, concubinul său, 
Alexandru Nicolac, 11 de ani, domiciliat in Valea Măcrișului, Ju
dețul Ialomița. Un tip fura exupație. De precizat că acesta din când 
în când, însemna data la care batruna primea pensia.

In 27 mai, după ce a consumat alcool. Alexandru Nicolae a j 
ajuns la locuința femeii. Enervat, probabil, că bătrâna n-a mai 
vrut sâ-i dea bani, barbutul a lovit-o cu o scândura, după care a , 
strangulat-o. Cânii s-a prezentat la medic pentru a-j elibera ccrti- 1 
ficatul de înhumare, a pretins că a gasit-o moartă. Poliția, în 
urma unei verificări, a ajuns la concluzia că lucrurile nu sunt I 
chiar așa. Examenul medico-legal a stabilit adevărata cauză a 
morțu butrânc; Mihai Stanca. Concubinul a fest arestat. , /

.. Gheorghe OLTEANU

peot.it
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Noutăți în piața agroalimentară |
a Vulcanului au apărut cartofii 
noi, Jci prețuri diferite. La Vul
can, 250 lei/kg, la Petroșani 300 
lei/kg. Zona de proveniență, su
dul țării, ceea ce explică s* scum
pirea lor în funcție de căruțașul 
de la 
lului. 
de la 
vechi, 
acasă 
nainte, crezând că n-o să 
nevasta. Ea mi-a spus că au a- 
părut cartofii noi la Petroșani și 
a dat 300 lei/kg, iar eu i-am fă
cut surpriza spunându-i că la 
Vulcan sunt mai ieftini. A fost 
o marc veselie. S-au dus 480 lei 
pe râzătoare.

AU APARUT CĂPȘUNILE
Din zona Vâlcci au apărut pri

mii producători de căpșuni, aici 
In Valea Jiului. Mari, frumoase, 
gustoase. Prețul, primul, este de 
¥00 lei, și se speră ca el Șă nu 
reziste prea mult, pentru ca pro
dusul, se zice că există din a- 
bundență. Față de prețul Bucu- 
reștiului, 1000 lei, parcă ne 
surâde Și nouă să degustăm 
londiul admisibil, primul kg 
căpșuni .apărut pe piață.

Cum zahăr există, nu de 
lifluse ducem lipsă, ci 
4>ânâ la anul și la mulți ani, de 
;f»rale și dolari. Dar las’ că vine 
■el TVA-ul. Ne mai liniștim.

mai 
din 

de

pro- 
de-acum

CARTOFI NOIk—
( Ieri pe piața Petroșaniului

t
!■
p Două ar fi 
posesorii dc 
ta agenții de

Cristal de armindeni

gară și de viteza persona- 
Eu personal am cumpărat 
Lupeni, un kg de cartofi 
cu 180 lei/kg și n-am spus 
că m-a luat mâna pe di- 

afle

Durei NEAMȚU

numele 
orașul

Permise suspendate
cauzele pentru care 
autoturisme își lasă 
circulație’ permisele

ifle conducere: consumarea băutu
rilor alcoolice și depășirea vite- 
®ei admise. La Hațeg, în ultimul 
Ibanp, au fost suspendate 8 aseme
nea permise, 5 pentru consumul 
ide alcool, trei pentru depășirea 
Nitezei în localități.

Deocamdată nu dăm 
celor vinovați, pentru că 
este prea mic iar tam-tamul prea 
mare și credem că nici „domnii" 
în cauză nu se supără.

L’Jț
■ Accident și, 

totuși, nu
<4
h 4 i rampa de la suprafața j pu
țului 4 de la mina Uricani, la 
Circa. 15 m de fereastra puțului, 
s-a accidentat Blaga Emil, vago- 
oetar-transport subteran, de 31 
toni, angajat la mină din 91, că
lătorit, cu 4 copii. S-a îndreptat 
T>re puț pentru a intra in sub
teran. in schimbul III. La 15 me- 
frl de puț a căzut, lovindu-se la 
«âmp’a dreaptă de linia de cale 
’ferată industrială. A fost trans
portat urgent la spital, dar până 
5ă ajungă pe masa medicilor a 
decedat. Cazul a fost înregistrat 
inițial ca accident datorită lovi
turii de la tâmplă. Diagnosticul 
«Dedicai a fost în.sâ altul. N-a 
lost vorba de accident, ci de un 
infarct miocardic care a cauzat 
ilecesul. Așa a fost înregistrat și 
ia Inspectoratul 'Teritorial de Stat 
pentru Protecția Munci.

Deci, se moare dc inima și în 
<nină. Or, n-ar trebui, întrucât 
persoanele bolnave de inimă tre
buie depistat'.' inca ]a angajare 

, <>enti i a nu li 
' medical pentru

altceva dar ,'i

avizul 
Nu de 

nuri.
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Acesta a fost genericul sub care s-au desfășurat la Petrila și 
iLonea sâmbătă și duminica trecută spectacolele concurs din cadrul 
ediției a treia a festivalului tradițional de muzică folk și dans 
modern organizat anual, aici.

Inițiativa s-a bucurat de sprijinul material al sindicatelor EM 
iLonea, EM Petrila, care au dat premii în valoare de peste 160 000 
lei. Ne este foarte greu să evidențiem pe cineva. Juriul a fost 
pus în situație foarte delicată datorita valorii sensibil egale a con- 
curenților. Am apreciat totuși soliștii Claudiu Lapșanski și Tatiana 
Fil'iipoiu, dansatorii din formațiile TC—DC, și „Senators", formațiile 
dc dans ale clubului din Lonea, Petrila, Vulcan, Teatrului „I.D. 
Sârbu“, solista Rodica Cerncscu din Petroșani.

Invitatul serilor a fost apreciatul interpret Ducu Bertzi. De
sigur nu premiile în sine conteză, c; calitatea manifestării, 
este deloc rău. Cât privește organizarea, numai cuvinte

•și nu 
de laudă.

Carnaval
Vreme de peste 5 ore, Teatrul dramatic „I.D. Sârbu" 

în ziua de 1 iunie, carnavalul copiilor. In aer liber și în 
spectacol s-a dansat, s-a cântat, a fost o după-amiază cum demult 
nu s-a mai văzut la Petroșani. Spectacolul din sală, susținut chiar 
de copii, care au concurat pentru titlurile de cel mai bun recitator, 
cel mai bun cântăreț, cel mai bun dansator, a fost de excepția 
Iar sala a fost dc-a dreptul neîncăpătoare. La cele 400 do locuri 
cât are sala, se poate aprecia că și-au găsit un colțișor peste 800 
dc persoane, dornice de a-i vedea evoluând pe micuții interpreți. 
Fiecare copil a primit dulciuri sau cadouri. Efortul aparține Tea
trului. Bine. în sfârșit! Ce bine ar fi să nu fie numai un foc dc 
paie! (Al. H.)

a găzduit 
sala de

Keven«m pe aceeași tema:
Romtelecom și poitica impulsurilor telefonice

ROMTELECOM nu iartă: din 
această lună, RA ROMTELECOM 
majorează sumele facturate 
cazul neachitării în termen 
abonamentului, în funcție de 
mărul zilelor lucrătoare dc 
târzierc. Pentru o întârziere 
1—5 zile, persoanele lizice 
achita 20 lei, iar pentru 
zile vor achita 
zi se adaugă la 
fracțiune din 
până la a 90-a 
20. Ici.

Deci, nu-i dc 
pentru persoanele 
cazul când până la 15 zile întâr
ziere cu plata abonamentului, ele 
vor achita 0,5 la sută pc zi din 
valoarea totală dc plată înscrisă 
in factura, iar între 16—90 zile 
întârziere, vor achita 1 la sut 
pc zi din aceeași valoare farti 
rată.

Or, in \ ;< a Jiului, atât in c; 
zul persoanelor fizice, cât și 
celor juridice numărul 
rilor se ridica la ora a 
uir< a I00U abon iț i. iar 
tanta. deci ncachitata 
ROMTELECOM Petri 
pești- 3 milioane Ici.

Dar, de larg interes sunt 
noile tarif'- In '.-. tocomimii ații:

in 
a 

nu- 
în- 
de 

vor 
0—15 

70 lei. Din a 16-a 
fiecare 5 zile sau 
grupa de 5 zile, 
zi inejusiv, câte

glumit! Nici chiar 
juridice. In

suma res- 
oficililui 

>ș ini, la

t;l

/

PRINCIPALELE TARIFE DE 
TELEFONIE, PENTRU PERSOA
NE FIZICE, (la domiciliu) se pre
zintă astfel:

• Abonamente telefonice în 
rețele automate: linie individuală 
450 Ici; linie comună la doi abo
nați (abonați cuplați) — 270 lei;

• Trafic telefonic (convorbiri 
telefonice automate, exprimate în 
impulsuri, in funcic dc destina
ția acestora): LOCALE 3 minute 
convorbire — 1 impuls — 6 lei; 
INTERURBANE — (impulsurile 
sunt determinate de distanță și 
durată) — 1 impuls — 6 lei, ast
fel: ZONA I până la 100 
6 imp./inin; ZONA a Il-a 
— 200 km — 8 imp./min. 
NA a Ill-a — peste 200
10 imp/min. Este asigurată redu
cerea cu 50 la sută pentru con
vorbiri telefonice interurbane în 
zilele de duminică, sărbătorile le
gale și in perioada dc luni până 
sâmbătă, intre orele 18.—06.

• Instalări posturi telefonice: 
iu acces aul.omat la rețeaua te
lefonica internaționala — 30 000 
h i; cu acces prin serviciul ope
ratoare (manual) la rețeaua tclc- 
lonica internațională — 13000 lei.

PRINCIPALELE TARIFE TE
LEFONICE PENTRU PERSOANE 
HTR1D1CE

km —
— 101

ZO- 
km —

• Abonamente telefonice în re
țele aulomate: — linie individuală 
cu acces prin serviciul operatoare 
la rețeaua telefonică internațio
nală —2850 lei; linie individuală 
cu acces automat la rcțeaila inter
națională — 10 000 lei.

• Convorbiri telefonice auto
mate, exprimate în impulsuri, în 
funcție dc destinația acestora: 
locale — 3 minute convorbire — 
■1 impuls — 12 lei; interurbane 
(impulsurile sunt determinate de 
distanță și durată) — 1 impuls 
12 lei.

• Tarifele pentru convorbirile 
telefonice de la posturile publice 
se modifică astfel: convorbiri lo
cale — 20 lei/3 minute convor
bire; convorbiri interurbane în 
funcție de distanță Și durată — 
10 lei/impuls.

TELEGRAMELE INTERNE 
SIMPLE: a) Telegramă simplă 
loco'— 20 lei, până la 10 cuvinte 
inclusiv; pentru fiecare cuvânt 
in plus — 3 lei. b) Telegramă 
simplă pcntru alte localități: 50 
Ici până la 10 cuvinte inclusiv; 
pentru fiecare cuvânt în plus — 
3 lei.

...Nu ne rămâne decât să facem 
economic de impulsuri, fie mi
nute. de cuvinte și să ne achităm 
la timp abonamentul. (I.D.)

HOROSCOP
GEMENI — CAL

Sunteți în fața startului în^ 
tr-un nou ciclu de evenimente.

RAC — OAIE
Planurile dv. mai vechi încep 

să prindă contur. Iar în curând 
se vor concretiza. .

LEU — MAIMUȚA
(Lucrăturile, „pe dedesubt" vă 

sunt azi caracteristicel

FECIOARA — COCOȘUL
Programul dv. este deosebit de 

aglomerat. Mcnțineți-vă intr-un 
ritm constant, dozându-vă efortul.

BALANȚA — CÂINELE
In urma „business“-ului de azi 

vă puteți permite să intrați in 
posesia unui lucru pe care vi-J 
doriți dc mult.

SCORPION — MISTREȚ >
Dragostea și sănătatea stau 

azț sub semnul imprevizibilului!

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Veți beneficia, la sfârșit de săp-ț 

tămană, de o binemeritată perioa-? 
dă de odihnă.

CAPRICORN — BOU
Acum c momentul să. demarați 

activitatea socio-profesională pe 
tare v-ați propus-o!

VĂRSĂTOR — TIGRU

Protejați-vă inima de toate 
șocurile pasibile. Inclusiv cele din 
dragoste!

PEȘTI — IEPURE
Evitați pe cât posibil discuțiile 

contradictorii cu superiorii dum
neavoastră.

BERBEC — DRAGON ~

Acordați mai mult timp pro
blemelor dv. particulare.

TAUR — ȘARPE
E vremea proiectelor. Contează 

mult însă, ce fel de proiecte v-ați 
propus.« mw » t a a a t a

programul"
(V.

Evoluții pozitive...
*

li. ru i lăiut c.i J protliii tiv Itiili.. 
muncii .ă stagneze. pe total Va
lea fiului productivitatea muncii 
— pe întreprindere — se men
ține tot la un mv< 1 '.căzut, de 
0,809 lonc/posl. Iață de 0,824 tone/ 
post, in aprilie. Se lucrează cu 
pil luctivitați pesl. J tonă pe 
post, doar la minele Petrila, |s 
ironi, Paroșcni, Valea’ dc Brazi 
și Uricani, iar la altele, cum sunt 
Aninoasa, Diilia, lavezeni, Vul- 

1 an, Ltipejii și Barbât'-ni, produc
tivitatea muncii a cantonat și in 

m intre 0,6—0,7 tone pe 
deci sub media pc bazin! 
' i fi în luna iunie? După

M-ani născut în România...
(Urmare din pag. I) (Urmare din pag. I)

f-Mtrnxi. Ceh. mii scăzute re-ui/iri 
itVață de producția programat;. au
» ut minele Barbăti ni — 67,7 la

I.o- 
pro- 
IX-și
I re-

' :>UU, Lupeni — 75,1 ia ula, 
fwea — 86.1 Ja suta față i|e 
[ tgram. Deci, tot stagnare.

mA V F» A fz .f» i I *-> z) Zt • . — ;   ... . .. : I (j

(.orrt inuă 
Absenteismul

------- . Deci,
sărbătorile dc prim iv u
< Ut, uni. din sal.u iuți . 
feâ .. ș-ăi bătoroH' vâ.
continuă -..i afectezi* jjlasarca pos

eurilor la fronturi!/ rle Jucru, de
reglând atât activitatea din aba- 
laie, cât și flirui d- r-tiucț; 
in general. In luna mai mimarul 

Wib ențelor de la luciu s-a ridicat 
■îă m-di.i zijn.'a dc 7371. ipro.ipc 
j«.i în aprilie. Sigur, jumătate re- 
iprezinta concediil.-'; au fo t .ni 
țiii Gri.at i er itjif-i ăi i. Dar tot 
is’ilnir . i iar.' șfi-,tr it, in medii , 
3535 abo liți.' n< motivai" -.i —
Jr.o.ipe in- rf hbi ! -- T> de 
lîtlc boală.
' S'-pI.'- .i: ., , ,,| '.piinzlilo.u
Kronțiirilor d< Jucru, conlat,, 
/•'l' l<dte act'- de in ii- iplină, 
Me' i -ar a -.i deficientei/- in 
/^ur.ii'.i ■ oiidi'iilor optimw 
l

I
I
I

i -

foi

luna 
post.

Ce
' uni nc-a informat dl. im;, fiord 
IJOANTA, director tehnic cu pro
ducția al RĂII datorită necorc- 
lării coi-e'.pun/iitoarc a capacită
ților dc predu' ție, ceea ce gene-1 
loază insuficiența Im1 i de front, 

pi ,cde o producție mai mica
I iții de nivelul jirovi.in.it d e\ 
'iFicliei pe iunie rai lOOOf) tone 
dc larbline. In afaia dc minele 
I 'ipi ni și Bnrbăleni, toate cele- 
l dt< au .lai asigurai i pentru r< a- 
.i/.ir.-a ji, odi.i' țici proi'r im ale.

redusă — mă simt tânăr si cred 
<a put sa fui, in continuare, util.

— Cu ce vii .mândriți mai mult? 
--- Sunt promotorul unei

mi'rc pentru vremea aceea, 
introdus atacuri l. Irci felii 
in stratul 
■unt și 
și mai 
tor, la 
încheg, 
mare.
și .'.punea despre Aninoasa cu tre
buie să î se .schimbe numele in 
comuna .Dabtileni". Iuti itul 
m-am legat, ca gospodar de cu
nunii locului. Am rcu.it împreu
nă cu aninosenii să terminam 
„Ani na", să modernizam .stadio
nul, sa facem un tcleschi cu un 
regim de 50 de locuri, țolul pen
tru ca puținele clips libeio ale 
oamenilor să fie frumoase, me
reu m.ii Irumoa'.e. Și câte altele, 
împreuna i'u o am nu. Pentru că 
oamenii, .'iprci iind o i Iee ca buna, 
mi e lan de Jâni'u muncă. Si

3 la E VI Vi 
altele Ca sa fii 
ușor oamenilor. 
Aninoasa, am 

, cu toți ortacii, 
Cineva glumea

prc- 
Am

M ii 
bine

cu oamenii alături, mă simt mai 
tânăr și știu cu- putem .ive.i o 
Vale IrunMi.isă și curată.

— Di ce c irujidați?
— Nu dc dragul 

ci de dragul de a 
cu cetățenii, ceva 
îmi doresc — este 
când ei am tunar 
nitil s.i fie un oraș 
curat, o .stațiune, cu 
drumuri bune, cu o 
mică palpit iuta, un 
lincvenți cât mai putini și ru flori 
cât mai multe. Oriei' problemă, 
cât ar h de .spinoasă, cum este 
dc pildă problema apei potabile, 
își are rezoli arca.

— De ce ați ales calea l’USD?
— Președintele partidului este 

domnul Radu Theodoru. I’lalfor
ma partidului este foarte bine 
susținuta. Ideile .sunt clare șl 
profund lomânc-ști, l'ăra urmă dc 
cslrcmism ’-au d. niagogie. Pie
ri an pentru viitorul social demo
crat al larii. Pentru uniialc. Nil 
voi fi primarul unui grup sau ți
nui partid, ci pi im,irul tuturor 
pet roșimen il, .1.

de a fi primar, 
face împreună 

bun și frumos, 
visul meu dc 

ca I’ctroșa- 
dc munte, 
parcuri, cu 

viața ccono- 
oraș cu de-
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7.00 l’VM Tclematin.il.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj. i
12,00 'Teatru TV (Reluare). t
■13,40 Desene animate.
1 1,00 Actualități.
14,15 Oi a de muzic ă. 2
15,00 Didactica. Bacalaureat 93.
45.30 Tclcșcoală.
16,00 Conviețuiri — maj i/.in.
17,00 Actualități.
1 7,05 Reflector.
17,35 Salut, prieteni! <l)
18,30 Starea națiunii — dialog 

politice.
ui i

4 9,30 Desene animate.
20,00 Actual ități.
20,35 Și ci sunt ai nuș!:i!
20,90 Spori. 4
21,00 I Im serial. Dragoste la

prima vedere. Program 
duminică. „Revenirea".

de

2’2,00 Azi, în prim plan.
22,15 Salul, prieteni (11)
23,30 Actualități.
23,15 Studioul șlagărelor.

jirovi.in.it
Tclematin.il
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SPORI» SPORT"SPORT» SPORT • SPORT
POPICE tel*-.. - RUGBY

Minerul Vulcan, pentru a doua oară, campioană 
națională la popice

< UN „MILAN" AL POPICE
LOR ROMANEȘTI

• Nu știu ce alt sport s-ar fi 
putut inventa în locul popicelor. 
Cele 9 popice așezate în picioare, 
în așteptarea loviturii decisive, 
mi se par ca 9 continente, legate 
între ele printr-o invizibilă rețea 
de fire, asemenea unei pânze de 
păianjen, ce așteaptă vizita 
unui obiect mânuit de o mână 
extraterestru.

• Aruncarea bilei, această stra
tagemă și artă a celor 6 băieți 
prezenți într-o echipă, pe un 
culoar ce nu are decât lungime 
și lățime, este de fapt argumentul 
forte ce dă strălucire și atracti- 
vitate acestor întreceri.

FOTBAL

JIUL PETROȘANI — GLORIA 
llbșuA 3—U (1—0). Spectatori : 

jp-ca 2000; plutitori 439; teren 
n; șuturi la poartă 10—8; pe 

poartă 7—2; cornere 3—I; carto
nașe galbene: Patru (73), Gloria; 
B. Fopescu (78), Cioaba (85), Jiul.

A arbitrat Lică Marcel (Con
stanța), ajutat de Gheorghe Ola- 
ru (Rm. Vâlcea) șt Marian Sandu 
(Buzău). ,i

Observator federal: dl. Nicolae 
1-azărescu (București).

JIUL: Anton — Buruntia (min. 
58, B. Popcscu), Gașpar, Dodii, 
Popa Mircea, Cristea (cpt.), MiJi- 
taru, Stoica (min. 75, Cioabâ), 
Stancu, Stâncic, Cristescu.

GLORIA: Fechetc (cpt.) — Si
rian, Brici, Tuluc, Mitan, Patru, 
Dincă, Manole, Rus (mm. 30, Cior
nei), Chiș, Bălcan.

După un meci in care sc pu
teau intâmpla de toate, cum sc
vorbea pe la colțuri, Jiul n-a
„respectat" previziunile și a
„curs” liniștit spre victorie, su
portând ca pe o povară și „impo
sibilul” din partida UTA — Ar
matura Zalău.

Ca niciodată, trei cotidianc ' < n- 
iralc ș -au trimis mesagerii pen
tru a isi-.'.a la acest joc, Jar

• Srigătul de durero al popice
lor, lntr-un cor sobru și sinistru 
acolo la capătul pistei, este trans
format într-un ecou ce se trans
mite firesc sălii, care reacționea
ză instantaneu și rapid: aplaudă 
sportivul, căci el face parte din 
lumea sa de gânduri.

MINERUL VULCAN — METALUL TÂRGOVIȘTE 5372—5027 
(6—0). Ardac 933 pd, Silivestru 910 pd, Lupu 891 pd, Grigorescu 
890 pd, Cărare 878 pd, Bișoc 870 pd. Iată componenții care au 
punctat în acest ultim meci, aducând victoria echipej Minerul șl 
totodată ccl de-al doilea titlu de campioană națională la popice.

De la oaspeți Marian Stana 867 pd și Voicu Valentin 864 pd, 
au fost mai aproape de intensitatea luptei. O atmosferă de mare 
meci, în care sportivii au fost felicitați de conducerea EM Vulcan 
și de publicul ce i-a aplaudat minute întregi cu căldură.

Felicitări Minerul I Virtute și* Onoare !

Gloria nepătată a Jiului
cronicile lor, spre regretul nos
tru, nu pot lovi decât in media 
jocului, socotindu-1 acum fără 
miză.

Jiul a început partida cu ata
curi, in speoial pe partea stângă, 
unde trio-ul Dodii — Cristescu — 
Stancu — s-a impus net, creând 
nenumărate faze de gol. Ultimul 
avea să fie coautor la golul din 
min. 12, când a fost faultat în 
careu de Patru. Lovitura de pe
deapsă astfel dictată a fost trans
formată cu siguranța-i cunoscută 
de specialistul Dodu, șut cu stân
gul, in stânga lui Fechetc.

Oaspeții au încercat sa riposte
ze imediat, dar prezența lor in 
atac a fost zădărnicită de linia 
mediană — Cristea, Stoica, Cris
tescu, Stâncic, și în .special de 
sobra linie de aparare, unde Bu- 
runtia, Gașpar, Mircca Popa, Do
du au jucat aproape fără greșea
lă. Gloria n-a avut in prima re
priza nici un șut pe spațiul por
ții, intrând la cabine doar cu un 
corner la activ.

Ea a sciipat de un 2—0, in min. 
30, când Stancu l-a deschis cu o 
boltă de peste 35 m pe Militarii, 
in careu, dar preluarea șcp'.aru- 
lui a fost prea lungă. Jiul a mai

• Repetările celor 100 de a- 
runcări nu sunt altceva decât 
invențiile unui sistem care se 
bazează pe o extraordinară capa
citate de abținere, pe o formida
bilă voință de a se arunca în 
luptă și ultima picătură de ener
gie.

ratat trei bune ocazii de gol, una 
prin Cristescu, min. 32, cursă 
solitară încheiată cu fault, și 
două prin Militaru (min. 35 și 
min. 40), în acest ultim minut 
mingea a fost șutată în portar, 
dintr-un unghi prea închis.

După pauză, „debitul" Jiului 
a crescut, odată cu saltul in joc 
al lui Militaru. El a înscris două 
goluri de marc rafinament, unul 
în min. 50, după ce a scăpat din 
fault, și altul în min. 83, lovitură 
cu capul, fructificând centrarea 
din lovitură liberă directă, exe
cutată de căpitanul echipei Mar
cel Cristea. Stoica și Stancu au 
luat și ei acțiuni de cont propriu, 
clin păcate nefructificate.

WORLD CUI*
IN GRUPA A IV-,\ EUROPEAN A
Insulele Fcroc — Țara Galilor 0—.3

1. Hi Igia
2. ROMAN) A
3. Țara Galilor
4. C6ho-.Slov.icij
5. Cipru
6. Imn fele Fcroc

A strălucit
ȘTIINȚA — MINERUL LU- 

PENI 13—9 (10—3). Partida a 
fost precedată de două momente 
memorabile: prezentarea (supei 
Românie} spectatorilor de că
tre recenții ei câștigători și păs
trarea unui moment de reculegere 
pentru cel care a fost un apropiat 
al echipei Știința, omul șl zia
ristul Dorin Gheța.

Un joc care trebuia să fie foar
te frumos s-a transformat într-u- 
nul de mare angajament șl al 
ambițiilor infinite, în care supe
rioritatea gazdelor a fost evidentă.

Studenții au atacat încă din pri
mul minut, dar nu au fructificat 
o grămadă la 5 metri de but. 
Totuși, ei au deschis scorul în 
min 2, când Drăghici a transfor
mat o lovitură de pedeapsă, după 
un ofsaid intenționat făcut de 
mineri.

In min. 6, Drăghici a ratat 
dintr-o poziție favorabilă și con
trar cursului jocului, minerii au 
egalat. Patrichi a transformat o 
lovitură de pedeapsă de la 50 m 
distanță, acordată pentru a potoli 
spiritele.

Jocul s-a desfășurat în conti
nuare în jumătatea de teren a 
oaspeților și după .6 minute de

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 6 IUNIE 1993

1. Ancona — Atalanta
2. Brescia — Sampdoria 1

3. Cagliari — I’escara 1

8 7 0 1 )’>— 3
7 4 1 2 21 — 10
7 4 1 2 14—8
6 2 3 1 13— 7
8 2 15 8 13
7 0 0. I -31

I I
9
9
7
5
0

doar Cupa
foc, minerii sunt din nou conduși 
Mureșan a înscris o încercare, 
transformată de Drăghici și 10—3, 
scorul prime} părți.

Imediat, la reluare minerii au 
profitat de o mare greșeală a lui 
Drăghici și au redus din diferen-; 
ță, printr-o lovitură de pedeapsa 
transformată precis de Pândele. 
Nervii sunt încordați și în min. 
54, Patrichț își mal pune o dată 
în valoare firța și precizia șutu
lui, trimițând balonul dincolo 
de but, 10—9 și rezultatul este 
pe muchie de cuțit.

Este rândul lui Drăghici sâ 
fructifice o lovitură de pedeapsă 
(pe care nu putea să o rateze) și 
în min. 61 se stabilește șl scorul 
final : 13—9.

Studenții au mai avut posibili
tatea să înscrie, dar loviturile de 
pedeapsă jucate la mână sau 
grămezile purtate în 5 m de but, 
au fost fie oprite de mineri, fie 
ncsusținute - întregul pachet de 
înaintași.

Emoțiile din tribună au atins 
cel mai înalt grad în ultimele 
două minute de joc și în cele 3 
<le prelungiri dictate de arbitrul 
Vasilc Stancu (București). '

4 Florentin i — Fogg.a •
5. Genoa — Milan
6. Inter — Torino 1
7. Juvcntlls — Lazio
8. Napoli — Parma
9. Roma — Udincsc

10. Bați — Ciemonese
4 1. Bologna — Lccce
12. Spăl — Cos. nza
13. Venezij — Moderni

In prunul nuci de baraj pentru 
divizia B, Minerul Moldova Nona 
— Parângul I.onej 1—1.

Un rezultat de excepție a) e- 
chipei minerilor din Lonca care 
ii dă mari șanse ele calificare.

Duminic i, partida retur. Suc
ces, Parân-til l

FOTBAL
DIVIZIA ? AȚIONAI.A

REZULTATE TEHNICE : CSM Reșița — 
Eleciroputcrc 2—0, Progresul — Dinamo 
1—1; FC Selen.-i — Sportul Stud 1 — 1; FU 
Petrolul — Dacia Unirea 2—0, ,,U“ Cluj
— „Poli" Timișoara 0—1, Univ. Crniosu
— FC B ișov 1—0; lî ,pir| — Gloria Bis
trița 2—0; Steaua — FC Tarul 6—2, Ote- 
Iul (i ti — FC Inter 3—2

CLASAMENT

I G Sclcn. .Sportul Stud'n'osr — Pro
gresul; Dinamo — C.SM Reșița; Clor,a 
Bistrița — S'eail > I C T’a.i .ov — li ipi I

1 .Stema 30 22 6 5 7.j—20 >0
2 D'n.imo 30 21 6 3 60— 10 48
3. Univ Craiova 3D 15 o 6 15—29 39
4. Rapid 30 14 8 8 36 28 J6
5. Electi oputcrc 30 12 7 II 10—29 31
6. Sportul .St ur| 30 1? 7 11 37—38 31
7. G oria Bistriț.1 10 13 1 13 37—36 30
8. FC In' r 10 9 II 10 34—37 29
9. Oloiul Î0 1 ' 5 13 33—37 29

10 „U“ Clui 30 II 2 15 35—38 28
II. I C B asov (0 10 fi I 1 31-39 2G

1 ‘ „Poh" Timido , 1 30 7 12 1 1 27—40 26
4 3. l'C 1 irul 10 11 1 1 . 45-59 16
4 1 Dar 1,1 Uni,' 1 «O ■i 7 1 1 29- 1 1 2J
■li. Pol rolul 30 10 1 17 40— 15 23
16. FC Sclcn.> 30 8 7 15 21—38 23
17 Progresul <0 7 o 14 .30—48 23
18 C.SM Ho.ița 30 7 2o .11-61 17

I ■ IAPA '.TITOAIlf- 1 1 ] uni <■ > 1 n i V.
1 '1. liova FJr r trr.pu FC l’.irnl _
1 ' Iul (1 11 aț , D u'i.i 1J1-lin? 1 .U" ( 1 ui,
Ii Inter — 1 < l’loj l șl i Pol 1“ Ti miși 1. ir <

FOTBAL
DI\ IZIA A, SERI A A II A

REZUITA'IE TEHNICE: Metalul Bocșa 
— Corvinul 1—1 ; IC1M Brașov — Unirea 
Alba Inii. 2—0; CIR 'Timișoara — UFR 
Cluj 3—J; FC Maramureș — FC Drobe'.a 
2—0; Jiul Petroșani — Gloria Reșița 3—l); 
FC Bihor — 'Tractorul Brașov 4—2; Olim
pia Satu Marc — Jiul IELIF Craiov i 2—0; 
Mctrom Bi ișov — Metalurgistul Ciigir 3—1;

11 TA — Armatura Z lău 4—0.
CI .A.SAMENT

1 IJTA .32 19 3 10 lil —32 11
2. IC Bihor 32 17 6 9 17 —3.3 10
3. Jiul Petroșani 32 18 2 12 64-—34 38
4. Gloria Reșița .12 18 2 J 2 38 —29 38
• > Tr.irtorul Brașov 32 15 4 13 52 — 17 3 1
6. Mctiom Brașov 32 1 1 6 12 34-—31 3 1
7. FC M ir mitiros 32 1 1 3 1 1 61 12 33
8 l'C Drobela .12 13 5 1 1 32 — 39 31
9 Unire.i Alba lulia 32 1 1 3 1 > 12 — 19 31

10. Jiul IEI R. Cr.liova 32 1 1 3 1 j 11 51 31
II IGIiM Brașov 32 12 6 1 1 10 — 13 10
12 Metalul Bocșa 32 12 5 15 10.— 17 29
13 Armatura Z il,,u 32 13 2 17 II — 17 28
11. Coivuinl 32 1 1 6 l> 11 38 28
1">. Cl'R Ținu ■’ .11,1 32 13 2 17 33 — H 28
16 CI R Clu| ;>■> 1'» 3 17 50 -63 27
17. M'-talurg. (-urii ■>., 12 3 17 13 <i 1 27
18. Olimpia Satu M. ‘) 32 12 1 16 51 —56 21

1' I APA VIITOARE,, 12 illnii : Unii .1
Alb.. Itili.i — Mct.iliil llocs 1. Glia i 1 Resj-
ț.i — Corvinul; 'Ti .nlornl Iii așov < 'lim
pia Satu Mar< ; M 'alurg ( II 11 i' TA;
Jiul 1 El .11' Ci .'.iov'.i M. Ir, ni 1 Jl ISU v ,
Ai mătur.1 Z. <iu(1 — ( I U ’ 1’ i n j 1 s<) 1 r 1; (' 11:
('lui — (C M.n mini 1 1t' Dl >!;■ 1.1 __

F 0 T BAL
Dl A IZIA B, SERIA A III-A

REZULTATE TEHNICE. Minerul l.n- 
peni — Minerul Uricani 3—2; ROVA Ro
șiori — Gaz Metan Mediaș 2—0; Metalur
gistul Slatina — Electr. Curtea de Argeș 
2—0; Electrica Ficnj — Șoimii Sibiu 3—1 
Metalurgistul Sadu— Arsenal Reșița 2—0; 
Unirea Alexandria — Cimentul I'icni 5—3, 
CSM C ir insebeș — CS Târgoviștc 5—3; 
Minerul Anina — Minerul Malaxați 2—0; 
Dacia Pitești AS P.iroșenj 4 — 2.

I A.SAMENT

1
>

,1
1.
>.

O.iz. Molan
Petrolul .Sto.ij.i
Daci 1
Min. Ilrii.nu 
Arsenal

' 32
.12
32
t'>
’A

19
18
l.j
16
16

>
2
a
3
O

1 1
12
12
13
1 1

62-
51 —
12—

51 —
al —

31
37
10
H
II

10
38
25
Jă
31

h Cimentul ,r> 1 5 1 13 58— aii 31
7. Min. Anina .12 16 'l 1 1 4 1 — II 34
8 Elec C de Ai ' f’ 1 1 1 t 19 ' 1 33

'1 Min Măl.is.iii 1 • 15 2 1 1 56— 13 3?
10 CS Târi'ov. 3 ’ 1 1 3 1 > • >a 38 II

11 Șoimii .Sibiu 3‘i 15 1 16 19— a.t 31

1 ’ Mol. Sădii .1.1 l.l .1 l.i 18 — 1 11

1 1 VS. I’.iio.iiii 32 l.i 1 IT> 1 a 1 11

11 ROVA Roșiori .12 1 1 1 15 41! 10
15 Mm Lupi mi ,t> 1 1 „' 16 M O.» 31)

10 Onir 1 Al. 33 1 ' 6 1 > II .511 30

1 . M l. .SI il m.i 1 1 5 li 37 1. 29

18 C SM < ir.'in' .13 1 1 1 18 16 ■1

l'l El. ■ 1 r 1 '.1 111 : > 1 1 1 18 «II ăn 1

ITALIA 34
REZULTATE TEHNICE Ancona — 

At.il.mta 0—2; Florentina — l oggia 6—2; 
Juvcntlls — I izio 4—J Genoa — Milan 
2—2; Napoli — P irma I — 1; Cagliari — 
I’escara 4—0; Brescia — Sampdoria 3—1 
Inter — Torino 3—0; Roma — l'linrse 
J —1.

C I A.SAMENT
1. Mil.ui 3 1 18 11 2 65 —32 30
’ Inter 34 17 12 5 a9 -36 46

3. l’.irm.. 34 16 9 9 47 -31 41
1 liiventus 31 lâ 9 10 39 — 47 39

1 l.azio 31 13 12 9 6ă -51 38
6. Cagliari 31 1 1 9 11 43 -33 37
7. Sampdori.i 3 1 12 12 .10 50 — 13 36
8. Atalanta 1 1 1 8 12 12 —44 36
9. Torino .11 9 17 8 38 —38 35

10. Hniii.i 1 8 17 9 42 —39 33
II. Napoli 3 1 10 12 12 49 — 50 32
I'1. I'og"ia 1 III 12 12 39 —.55 32
13. Genoa .1 1 f 17 10 41 —55 31
1 1. I'ioreifi a 3 1 8 1 1 12 .53--56 30
l.i Urlincsc 3 1 10 10 1 1 42 — 18 30
16. Ilresi 1.1 3 1 9 12 13 36--14 30
17 Ancon.i 3 1 0 7 21 39--~J 19
18 l’eo-.ir.i 3 1 6 ă 23 17 — 7ă 17

• Au iclro;'■1 .id.it in Ji\ i u. 1 B hipcle
I’. a .ir 1, \ncona .1 Ei : 111 11

• Iulie ci lipelc llll s: I.1 11 - .M 1
1.1 dispui.i un inc 1 Iu h.ir.i 1, Cilii 1 a < ■
■•t ibili cea rh- .1 piti 1 • "hl( .'11 c V.l 1 c-
Ir .'.rada
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HCA PUBLICITATE
ANIVERSARI

COLECTIVUL S(? ..EROS'* Vul
can urează patronului J,uca Danii, 
cu ocazia zilei sale de naștere, 
mult . sănătate, fericire, „La mulți 
ant l“, precum și mult succes in 
•laceri. (3t 18)

" "" <
3 VANZARI - CUMPĂRĂRI

VÂND ap® UH'jent, bun pentru 
, «pa tiu «OBrwrma1. Petroșani, A- 

vratorilor 56/18. (3844)
» ■ VÂND urgrorl. preț convenabil, 

ARO 10.04, 3 «m v-ebime, 35 000
- k" Pelroșnru. Am tarilor 11/11, 

«Iapă ora 48 (3846)
“ > VÂND rit,
■ 8rntr«l. Relații:

- .VÂND

PIERDUT ștampile (1, 2, 3), ..cu 
înscrisul «Sindicatul U’RANSMIN. 
Secția Auto BTAPS Petroșani1*. 
Se declară nule. (3849)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Nicolae Constantin, e-

liberat de RAGGb Vulcan. 11 de- 
clar nul. (3820)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Ilerțeg Iosif, eli
berată de EM Vulcan. O declar 
nulă. (3824)

DECESB

FAMILIA anufță cu durere trecerea >n eternitate a celui care 
a fost

ing. UOGMAN IOSIF (JACK) 
înmormântarea va avea loc azi, ora 11, la Cimitirul Dărăncști. 

(.1311).

CU ACEEAȘI nemărginită durere socrii și cumnatul anunță 
împlinirea a 6 luni de Ja dureroasa despărțiră dq scumpul lo» 

GHERGHINA VASILE (VILY)
Vei rămâne veșnic viu in Inimile noastre. (3816).

S-AU SCURS 6 luni de când iubitul nostru fiu și frate 

GHERGHINA VASILE
ne-a părăsit pentru totdeauna. Familia. (3817)

Petroșani, 
telefon 511975 

șl dtmantcai. (3845) 
^•îtement 3 cernere, 
■■nd bl. 57, eț>. 60, 
1«.

, »rsonieri Petroșani,
JM. Vișinflcr. !. toc 5. sc. 2, et. 1, 
«. 35 (Stediou). Relația: după ora 

<»04)
<B,'rz,m'*r.i zonă 

PBtTOjiuj . 'i elefon
centra- 
543192.

VAND ■parlament 2 
0>raj. FetrUa, zM. Sabia,

H. <3M5)
VÂND avantajos Dacia 

.ine, Asnatoriior,

camere 
bloc

1310. 
46/23.

4-AM1LLA Dinu împărtășește durerea Prietenului Șerban Hog- 
mjiii, la pierderea pricinuită de decesul tatălui.

Sincere condoleanțe. (3812).

UN ULTIM omagiu celui ce a fost Un om minunat 
ing. UOGMAN IOSIF

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Familia 7'igărcanu. 
(3815 ).

SUNTEM alături de Șerban Ilogman în durerea pricinută de 
decesul tatălui, omul de aleasă omenie

ing. UOGMAN fOSIF
Sincere condoleanțe îndureratei familii. Mimt și Mircea. (3815)

Pentru prima dată în județul Hunedoara

MOTOROLA S.U.A.
prin

General Cotn Trust Inc. SRL 
care vă oferă;

— Aparatură dc radiocomunicații mobilă, portabilă 
și fixă

B — Vă pune la dispoziție posibilitatea de a închiria 
un radiotclefon pe o anumită perioadă de timp

-f«

AND apartament 4
1 ¥uk«n, str. Preparat iei. 
' bloc 8. ap. 7. (3825)

jPietroșan 
, fea. btoe

camere.
nr. lf

camere.(VÂND apartament 2
d, »tr. General Va.sile Mi- 

___ i » A, ae. J. ap. 25. (3«27) 
VÂND gaMonwr* «onfort I. 

i p-h șnni Nord. «U. General Va- 
«e M’lea. Moc 28 B ap. 20. In- 
fcrmaț»; ap. 15, după ora 16.

4 VÂND apartament 4 camere, 
parțial mobilat, petroșani, cen
tral, parchetat, multiple îmbună
tățiri. Telefon 512910, după ora 
14 (3831)
*tjVAND urgent Mercedes Diesel 
Pobra, înmatriculat. 4500 DM și 
Vo'.kswagen, Passat. 2300 DM. 
Cimpa, Birăoni, 78. (3833)

VÂND Dacia 1300, camionetă 
AHO, rulotă amenajată pentru 
comerț, televizor color, cuptor mi
crounde. Telefon Arad 0966/74347. 
(3835)

VÂND video recorder,
■or alb-negru.
Telefon 544286. (3800)

VÂND m itor» tă Mobrn. Hoinar, 
100 000 lei. Lupeni, str. Bărbăteni, 
bloo 16/74, telefon 560286. (3836) 

VÂND Volkswagen Passat L-S, 
fabricație 1981, stare foarte bună. 
Telefon 541998, după ora 16. (3840) 

. GUMPAR apartament, Petrila 
•au Petroșani. Petrila, 8 Martie, 
39/14 (Impact Electronic). Telefon 
550156, intie orele 18—20. (3755) 

DIVERSE
OCOI.UI Silvic Petroșani orga- 

niz azâ licitație de parchete, ma- 
* •< lemn<-.%ă in data de 9 iunie 

1993, ora 13. Informații supli
mentare, l.-i sediul Ocolului. (3830)

OFERTE DE SERVICIU

CAUT femeie pentru lngiijirc 
bătrân bolnav, la domiciliul ci. 

i.Ofert 50 000 lei/lună. Telefon 
' 541093, intre orele 18—20. (3822)

*' SCHIMBURI—INC iiirieri i 1 
1t~

SCHIMB apartament proprie- 
t e personala. 3 c.imer--, Pclro- 

’ ș.trri, cu apartament in Oradea.
Informații: telefon 511201. (3831) 

SCHIMB (predau), apartament 
două cam ■, str. Independenței, 
bloc 13, ap. 16. etaj 3, cu aparta
ment 3—I camere, aceeași zonă, 
•au zona Jlermes. Flătoc diferen
ța Informații, după ora 16. (3841) 

■ „CAUT garsoriiwâ, chirie antici- 
, p-it, in Vulcan Relații: Cofetăria

4! ’wtilus“ (cantina). (381.6)
E®.ÎNCHIRIEZ creai Petroșani, 

rzin.i fcntraiă. J 1 firmă. I!< iațn ; 
Ua-fon 0978/16152 (?.H37)

televi-
preț convenabil.

COLEGII de serviciu din cadrul APTR și colectivul electro
mecanic din RĂII România, sunt alături de ing. Șerban Ilogman, 
iu durerea pricinuită dc încetarea din viată a tatălui său 

Ing. UOGMAN IOSIF 
^^■^incere^condolean|i^^tamniei^lndoliațe^(3821).

COLEGII de la ICPM Petroșani deplâng dispariția celui care 
a fost neprețuitul 

inginer UOGMAN IOSIF
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3900)

COLECTIVUL Biroului 24 APTR este alături de colegul 
Șerban Ilogman, in marea durere pricinuită dc decesul tatălui. 

Sincere condoleanțe familiei,

SOȚIA dr. Ileana Dan, copiii Crislina și Cosmin, cu marc 
durere in suflet s-au despărțit de scumpul lor soț și lată 

ing. DAN FLORIN 
răpus de o boală nemiloasă.

Ii vom păstra o veșnică amintire. (3803)
TATAL îndurerat Dan Ioan anunță despărțirea prematură de 

fiul său drag —wr—
(3803)ing. DAN FLORIN

SOȚII dr. Enescu, soră și cumnat, împreună cu copiii Alina 
și Marius, cu regrete profunde s-au despărțit dc scumpul lor 

FLORIN 
căruia ii vor simți permanent lipsa. (3803)

COLABORATORII dc la EI’ Petroșani .aduc un ultim omagiu 
celui care a fost

ing. DAN FLORIN
șef depou CI R Petroșani, și transmit sincere condoleanțe familiei 
Îndoliate. (3807).

UN PIOS omagiu la dispariția prematură a celui care a fost 
un om cu alese virtuți

ing. DAN FLORIN
Odilincască-se-n pace! (3818) t

FAMILIA Traistă Eugen anunță cu regret încetarea din viață 
a dragei lor

S AIJO ELENA (1 TUS) 
Amintire veșnică. (3808)

I AMII I \ lonuț mulțumește» tuturor acelora care i-au foit 
alături ta durerea pricinuită d0 decesul tatălui. (3829)

COMEMORĂRI

DE NIMIC anunțat, de nimeni bănuit, așa a fost sfârșitul lui

GHERGHINA VAS1LE (V1LY)

Inr dacă vreo satană destinul i-a răpus
H j plela-șj vu primi-n căci mart-i Cel dc Susl
Pe toți el ne veghează, Ji( toți grijă ne poartă
Și <la In fiecare ,(ltip-al Jiu fiului, (lup-a sa luptă,
A>a ne e credința, căci nu avein ce 1 ace,
Iar Iu iubite soț și tata, dormi jn ETERNA l’ACEI Mariana 

Madaluui (3819)

— Zona de acoperire este întregul bazin al Văii Jiului. 
Contactați-ne Ia: telefon 093/550690, Tel. Fax. 550671. 
„ComTex" Magazin, str. Republicii, nr. 31, Petrila,Său

Tel. Fax 093/550391. (contract 382/28.05.93)

R.A.G.C.L IIILM
■I

. «

dcfață

sediul iii Bdul Miliar Viteazul nr. 91, scoate la

LICITAȚIE

vederea închirierii un spațiu
101 mp., la parterul blocului

comercial în supra* 
E vest, str. Nicolac

Titulescu, nr. 25, cu profil Consignațic-Bar.

Licitația va avea loc în data de 28 iunie 1993, ora 10.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 570111.

S.R.L.
dc 5 la sută

S.C. „Olimpia” 
Tg. Jiu 

vinde en gros, cu adaos comercial
■ napolitane KOUKOU—ROUKOU cu albume pentru 

participare la tombolă.
Puteți câștiga 2 bilete pentru excursie 5 zile în Grecia, 

ochelari de soare, tricouri etc, cu firma KOUKOU—KOU
KOU.

Informații: la telefon 0929/18592.
Vă așteptăm la bat „EL GRECO“, zona I’iata 9 Mai. 

(3802)

Societatea Comercială 
General Trans S.A.

Petroșani
str. Livczcni nr. 12

i ANUNȚA:
Organizarea in data de 28. 06. 1993 și în continuare, 

fiecare zi de luni, a unei LICITAȚII la sediul societățiiin
din str, Livczcni nr. 12, pentru vânzarea unor mijloace de 
transport auto.

Lista cu mijloacele de transport se poate consulta Ia 
sediul societății, (Factura 1067)

w • i» f» |r • țj* w
Cotidianul de opinii șl informații „ZORI NOI 

SOCII IA (OMI.IM IAI.E „ZORI 
înregistrată U Registrul Comerțului sub 

nr. J 20/621/1991.
( ont virament: 3O7OGO2O4 — BCR |*c 

troș.iriL
Director: MJRCFA BUJORESGU 
Director executiv: ing. Alexandra 

BOGDAN

apare tub egid* 
NOI' S.A.

REDAC'jlA ȘI ADMINISTRA | IA 2G75 
l’elroștinl, str, Nicolae IJălccacu nr, 1. 
Tcleloane: 541662 (diicctor.rcdactor |Cf)J 

515972 (director execuțiv-vjmiolslraliv 
difu/are), 5I2IG4 (secții). Fax: 093/515972.

311’ARULt Tipografia Petroșani. etr. 
Nicolae UăkCscu nr. 2. Telefon 5II3G5,

Materialele necomandata |i 
nepublicale nu se restituie, Res

ponsabilitatea morală și juridică 
asupra corectitudinii dalelor cu. 

prinse în articole aparțin, In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERV ICIU»

Responsabil dc număr 
Ștefan CIMPOI

Corectura

Emilia ACIIIRE1

Viorica IIRJULESGU


