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Anui
In aula Universității Tennice 

din Petroșani a răsunat, ieri ii- 
mineață. veci iul cântec studen
țesc „Gaudeamus igitur". Care a 
prefațat festivitatea de deschide
re a anului de învățământ uni
versitar 19S3—1994. Cei care par
ticipă la astfel de momente, sunt, 
de regulă, studenții din anul I, 
doar ei mai simțind fireasca so
lemnitate a inceoutului de an 
universitar. Erau prezenți. în a- 
fara corpului profesoral, și repre
zentanți ai oficialităților județe
ne și din economie.

După o evocare succintă a tra
dițiilor învătământu'ui superior, 
prof. univ. dr. in;'. Nicolae Iliaș 
rectorul Universității Tehnice, a 
declarat deschis noul an univer
sitar.

Au fost oarecari emoții, care 
precedau examenele de admite
re de acum aproape o lună cu 
privire la ocuparea locurilor.

Situația de
Criza politica dc la Moscova, 

transformată apoi în conflict, a 
degenerat de două zile în lupte 
de stri lâ. In lunga tradiție ru
sească cea care tranșează lucruri
le este tot armata și atotputerni
ci securitate. In acest fel, puțin 
pi .zibil cu zece zile în ur
ma, se explică toate zonele de 
conflict care s-au tot deplasat, în 
ultimii doi ani, din Estonia spre 
Transnisiria, apoi in Caucaz.

Va fi liniște în Rusia? Va fi, 
dar nu prea curând, deoarece 
incti nu se știe cum vor reacțio
na toate regiunile. Se cuvine să 
ne reamintim că Siberia amenin-

Adevărul e 
ia mijloc?

In data de 8 octombrie 1992, 
domnului Constantin Nițe din 
Petrila i-a fost lovit cuiotuns- 
mul, in timp ce se deplasa pe 
«na din străzile municipiului Pe
troșani. Un autobuz, aparțiuand 
Societății Comerciale Expres 
(Transport din Tg. Jiu, a intrat 
tn depășire, fără să se asigure. 
Urmarea? Aripa dreaptă spate 
a autoturismului a fost „șilona- 
tă“. Cu actul de constatare, eli
berat de organele de poliție, dl. 
Mițe s-a prezentat la AS1ROM. 
Aici i s-a spus câ societatea, de 
asigurări va suporta cheltuielile 
de reuarații. Pentru aceasta tre
buiau contactate societatea de 
transport și sucursala ASIIIOM 
din Tg. Jiu. Dorind ca formali
tățile să se Încheie mai repede, 
dl. Nițo a luat legătura personal 
eu cei In cauză, făcând trei dru
muri In capitala Gorjului, rezol
vând problema. A Întrebat apoi, 
la Petroșani, dacă poate repîrij 
provizoriu aripa mașinii, ți dacă 
aceasta nu va crea dificultăți 
de procedură. A primit aviz fa
vorabil. Devizul lucrării s-a ri
dicat la sume, de 12 500 lei. Spe
cialistul ASIROM-ulul a consta
tat că nripa nu necesită înlocui
rea, dar «-a refuzat plata devizu
lui. Se pare că acesta cuprindea 
*1 alte lucrări In ajara celei în

(Continuare in pag. a 2-a)

universitar 45
Studenții din anul I sunt 630 la 
număr doar cu ceva mai puțin 
decât a fost cel stabilit. Așa se 
face că in total, în universitate 
se află 3100 de studenți.

In’r-0 tradiție școlărească, de
venită un reflex de care nu se 
scapă prea lesne, s-a făcut și o 
evidențiere a premianțiior. La 
Facultatea de Mine, care cuprin
de 1985 de studenți sunt 216 cu 
note peste 9. Dar și 263 de repe- 
tenți. Mai sunt și 113 care nici 
nu știu în ce an vor fi, deoarece 
au sesiune deschisă. încă. In 
Facultatea de Mașini și Instala
ții Electro-Mecanice în care sunt 
1206 studenți, numărul premian- 
ților este de o sută, iar al celor 
repetenți doar 4.2 la sută, deci 
vreo 50.

In noul an s-a înființat și o a 
treia facultate, de Științe, care 
este o noutate asa cum era Co
legiul Tehnic și de Administra
ție în care sunt 163 de studenți.

la Moscova
ța. acum vreo câteva zile, că se 
desprinde de Rusia, constituind o 
repuolică independentă.

Care va fi pasul următor este 
dificil de anticipat în tot vacar- 
nul luptelor din Moscova. Boris 
Elțin, sprijinit de trupe de e- 
litâ, dacă nu a anihilat adversa
rii, ii va pune cu botul pe labe. 
Este o democrație tipic rusească.

Toată lumea urmărește cu su
fletul la gură cum evoluează si
tuația atât de schimbătoare de 
la o oră la alta. Prin urmare nu 
ar fi de mirare să asistăm la o 
extindere a conflictului, care este 
un război civil după toate regu
lile. Ce aiitudine vor adopta ma
rile orașe? Pretutindeni în Rusia 
mișună mercenarii. Cei care nu 
sunt altcineva decât soldații re
trași din Polonia și Germania, 
cej cc nu știu altceva decât să 
se bată.

Tibcriu SI’ATARU

M In actuala conjunctură, prin mila sindicatelor,

Pensionarul este imtieriii moilel creat de ecnnnmia de piață
Conform Contractului colectiv 

de muncă încheiat intre patro
nat și sindicatele miniere, limita 
de vârstă pentru pensionarea sa- 
lariaților cere lucrează in subte
ran este coborâtă Ja 45 de anî. 
Această reglementare a fost și 
este populară (firesc). Efectul 
de bumerang al acestei politici, 
căci de politică este vorba, se 
poate vedea chiar și cu ochiul 
vânat cu care privim astăzi 
peisajul economiei dc piață ro
mânești.

O bună parte din forța califi
cată de muncă retrăgănuu-se din 
activitatea productivă, adminis
trația s-a văzut pusă în situația 
de a trebui să mențină capaci
tățile de producție cu un jxirso- 
nai slab pregătit profesionrj, 
deci inapt să facă față noilor 
cerințe.

Un subiect uman, cu trăsături 
profesionale neconturate, pro
iectat pe fondul unei economii 
diferite do cea pentru care s-a 
pregătit In școală, nu poate de
cât să se simtă în Insecuritate. 
Simțlndu-so vulnerabil, el în

Deoarece în marile centre uni
versitare din țară sunt mari gie- 
utăți în domeniul cazării, ne-am 
interesat ce se petrece aici. Ani 
rflat că ce'e 6 cămine studen
țești însumează 1800 locuri și că 
aici, la Petroșani problema ca
zării este în regulă.

Dacă ieri a fo^t o zi festivă, 
de astăzi anul de învățământ u- 
niversitar intră în linie dreaptă. 
Le dorim studenților note mari 
și corpului profesoral mult suc- 
ce<- în pregătirea insinerdo' care 
vor munci în mineritul românesc.

Tibenu SPAlARU

F (O Ivrnă * M(C) Cozma

Un msci în prs'ungiri
Mult așteptata întâlnire in jus. 

tiție dintre domnii Florin Turnă 
și Miron Cozma s-a desfășurat 
ieri la Pelroșani în prezența pu
blicului. Și de această dală — 
nu vrem să vă mai ținem „pe 
jar" — întâlnirea s-a încheiat cu 
un rezultat nul. Și la propriu, și 
la figurat. Au lipsit ovațiile. Fap. 
tul a fost posibil pentru că, deși 
competiția se anunța mimată, 
domnul Cozma a trimis în arenă 
rezervele. Mai clar spus, titularul 
tcam-ului M. (C) Cozrna nu s-a 
prezentat, fiind înlocuit de avo
catul Constantin Graure. Pe ban
ca de rezerve s-au aflat, asistând 

la meci, domnii Popescu și Vcrme- 
șan, din partea suporterilor (Li
ga sindicatelor miniere'Valea Jiu. 
lui). La semnul arbitrilor întâlni
rii (a se cili membrii instanței și 
procurorul) a fost chemat la cen
trul terenului domnul Turnă care, 
lipsit fiind dc asistența tehnică 
necesară — nu i s-au prezentat 
martorii chemați de dânsul, dom. 
nii Florin Mircea Corcoz, 
Gheorghe Ana și Costel Alic — 
a cerut să se intre direct in pre

cearcă să se apere „integrăndu-se" 
In instabilitate, adică devenind 
el însuși, lactor de instabilii ; e.

La EM Vulcan, procentul sa
lariaților cu vârstă maj nucă de 
25 de ani reprezintă jumătate 
din totalul celor care lucrează 
în subteran. La aceștia se mu 
adaugă 40 de piocentc repre
zentând salariații de vârste cu
prinse între 25 și 35 dr ani. Res
pectiva categorie, rarnasâ sin
gură, pe piața forței de muncă, 
s-a trezit insuficient pregătită 
profesional. In acest stadiu de 
imaturitate. ea este conservatoa
re.

Pleiada de sindicate creato 
după 19 '0 a format un sistem 
muinitar, prin care organismul 
socio-profesional nou creat se 
auto-protejează. Aceasta s-a vă
zut foarte bine din comportamen
tul social adoptat Mă gândesc 
la seria de greve și mineriade.

Pârghiile economiei de piață 
care acționează In actuala pe
rioadă nu numai că nu au adus 
stabilitate, ba chiar au amplifi
cai. tensiunile existente și au

puni lin il a
Miercuri, 6 ctombrie 1993, orele 10, la camera 23, Ila 

chi 
408. 
420.
432,
444,

nul Bucura, Hațeg, se vor plăti depunătorii „e posedă 
tanțeie cu numerele: 4dl, t02 403 404, 405, 406, 407, 
409,
421,
433,
445.

410, 411, 412, 413 414,
422, 423. 424, 425, 426,
434, 435. 436, 437, 438, 
446, 447, 448, 449, 450.
Următoarea listă, în ziarul de mâine-
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lungiri pentru a-și convoca si re
zervele precum și pentru a pu
tea oferi arbitrilor instalația au
dio necesară (banda cu înregis
trarea discuțiilor de la RAH, din 
ziua de 26 martie a.c.). La rân
dul său domnul Constantin Grau
re, reprezentând titularul a ce
rut noi probe, între care și invi
tarea ziarelor care au consem
nat ceea ce s-a întâmplat la pri
ma întâlniie (neprevăzută) din 
26 martie. Este vorba de artico
lele apărute la vrcmeti respectivă 
in cotidianele „Adevărul" și... 
„Zori noi", nu de autorii lor. 
Domnul Graure a mai menționat 
că operato"ul domnului Cozma a 
filmat meciul în prima sa fază, 
că deține caseta partidei de la 
RAH și câ. în consecință, o pu
ne la dispoziția arbitrilor. Cum 
titularul aflat în prezent in de
plasare (domnul Cozma) are ne
voie și de prezența unui personal 
tehnic pe bancă, s-a cerut de 
către domnul Graure chemarea 
la lot a domnilor Bocan, Torsan 
și Toader.

Biroul federal a întărit hotărâ
rea arbitrilor și a cerut rejucarea 
meciului, mai exact a prelungiri

făcut să crească nervozitatea so
cială. Muncitorii slab pregătiți 
profesional sunt nevoiți să sanc
ționeze prompt pe toți cei care-i 
urnesc într-un alt tempo decât 
cel dorit de ei.

Asemenea Baronului von Mun- 
chaus’n, cel care a încercat za
darnic să se salveze din mlaștină 
trăgându-se de păr, sindicatul 
a făcut permanent acest elort 
și cu exact aceleași rezultate. 
Chiar mai mult: cu cât s-a zbă
tut mai tare, cu atât s-a afun
dat maj mult. Una din mișcările 
sinucigașe a constat în descoto
rosirea de personalul calificat, 
măsură binecuvântată de sindi
cate și aproba,lă chiar și de pa
tronat prin semnarea Contrac
tului colectiv de muncă.

In articolul 91 (2) din acest 
contract se spune că se vor pu
tea angaja pensionari în unită
țile RĂII „numai In cazurile în 
care la oficiile forței do muncă, 
nu există șomeri solicitanți". A- 
cest articol este încălcat sistema
tic, tot cu binecuvântarea sindi

415, 416, 417,
427, 428, 429,
439. 440^ 441,

4’8, 
430. 
442,

419,
431,
443,

lor sale în ziua de 22 octombrie, 
pe același teren, cerându-se ca 
atât personalul cât și asistența 
tehnică să fie asigurate pentru 
a răspunde la semnalul arbitri
lor.

Nu putem vorbi acum de cali
ficarea în tururile următoare ale 
competiției pentru ca balonul es
te rotund, mingile se pot arunca 
ușoi- dinlr-o curte în alta, sau 
chiar în... out, cum zice ameri
canul buclucaș cu Banca lui 
Mondială și cu reședințe tempo
rare pentru vreun românaș de al 
nostru. Sperăm să nu ajungem 
până la Campionatul mondial cu 
acest meci, pentru că el se va 
desfășura tot în... America. Nu 
în Piața Victoriei și nici în 
curtea RAH. (IIORAȚIU AI,E- 
XANDRESCU,

prezent în tribune la astfel dc 
meciuri între reprezentanții si
glei cu două „ciocane încrucișa
te" (sponsorul echipei MC) și 
„cheie", sponsorul echipei FT).

catului, pentru că — veți vedea 
— altfel nu se poate.

La EM Valea de Brazi, unitate 
cu rezultate excelente, activează 
450 de pensionari. Acest număr 
reprezintă 21 de procente din 
TOTALUL salariaților exploată
rii (subteran plus suprafață). Ce
va mai aproape, la EM Vulcan, 
o unitate cu rezultate modeste, 
muncitorii cu vârstă mai mare 
de 45 de ani reprezintă numai 9 
procente din totalul salariaților 
din subteran. Nu vreau să afirm 
că succesele de la, Valea do 
Brazi se datorează NUMAI pre
zenței pensionarilor. Ele au ve
nit, cred eu. Șl datorită existen
ței lor. Pensionarii care lucrează 
aici sunt muncitori cu experien
ță, disciplinați, harnici și dor
nic; de câștig.

Contractul colectiv de muncă 
stipulează clar că unitățile mir 
mere nu pot angaja pensionari 
fără a,cordul sindicatului. Situa
ția din teren este paradoxală :

Văii I.OCOTA

(Continuare In pag. ■ 2-a)
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Președintele APCA este mânios deoarece

Procesul a fost amânat in noiemârie Atentie șoferi !♦ >

S Avocații Asociației se luptă pentru devansarea 
termenului

J,uni dimineața, a sosit la redacție o scrisoare de la APCA. 
Data sui npiiei poștei de pe plic este 2 octombrie ac. Deoarece, in 
jylumul timp, fonte mulți cetățeni au trecut pe la noi interesăm 
d t se care mai este mișcarea cu această asociație, redăm conținutul 
depeșei : „APCA a comunicat in ziarul „România liberă" noul 
termen cu plivire la procesul autoturismelor pe care l-a stabilit 
instanța de judeci ,tă a Tribunalului municipal București, care 
este pe Ol.XI 1993. Deoarece acest termen la proces a fost primit 
cu ostilitate din parter, celor prezenți, readucerea acestui termen 
în luna octombrie 1993 s-a discutat după proces cu d-nii vicepre- 
șed'nte și președinte ai Tribunalului în prezența avoc-.ților apără
rii, dr. av. Hicscu Gh. și Petrescu Constantin, fără inși a ne da un 
răspuns pozitiv. In această situație, s-a solicitat aceasta în scris, 
Insă nu s-a primit nici un răspuns cu privire la judecare?, acestui 
proces în luna octombrie a.c. Se vor face intervenții pentru 
readucerea acestui proces in luna octombrie. In situația in caro 
se va obține un rezultat pozitiv, Asociația va comunica aceasta 
dc îndată prin presă, radio, televiziune".

După cum. se poate observa, am redat întregul conținut al 
scrisorii, respectând întocmai stilul cu care ne-a obișnuit dl. Chi- 
țescti președintele APCA. Să dea Domnul să-i iese pasența. Asta 
pentru că. ducă maj trece mult timp, se va trezi că nu mai are 
membri. Mulți dintre ei și-au telras sumele și s-au înscris la o 
alta Cu sediul in Cluj. (Gheorghe OLTEANU)

Adevărul e IN ZI ARUL DE VINERI

la mijloc
(Urmare din pagina I)

cauză. Dl. Nițe afumă că i >a 
promis de către dl. .Senzaconi 
achitarea contravalorii reparației 
numai atunci când va fi schim
bată aripa. Acest lucru s-a în- | 
tâmple,t în vara anului '93. între 
timp dosarul a fost inclus, des- I 
păgubirea fiind evaluata la suma I 
de 3800 lei. Nemulțumit de i 
ridicoia sumă, dl. Nițe a cerut să I 
vadă dosarul, pentru a constata | 
condițiile în care a fost încheiat. ■ 
AbiROM Petroșimi nu a putut | 
Să-i satisfacă dorința, întrucât i 
dosarul fusese trimis la sucursa- | 
k’ județeană, conform procedu- ■ 
rit. bolicitandu-ni-se sprijinul | 
In rezolvarea acestei probleme, i 
am luat legătura cu filiala locala | 
a AS1ROM. Domnul director . 
Senzaconi ne-c, declarat urmă- | 
toatele: „Constantin Nițe nu este . 
clientul firmei noastre, nc.ivând | 
asigurare C XSCO. Plata contra- . 
valorii reparației s-a di pus cu | 
acordul sucursalei gorjene, al ■ 
cărei client era șoferul autobu- j 
zului. Pentru rczolvaxed actelor f 
necesare se puteau folosi servici- [ 
ile Poștei. Dar asta dura mai ( 
mult. Dl. Nițe s-a of< rit să facă [ 
drumurile la Tg. Jiu in vederea > 
Urgentării întocmirii dosarului. I 
Specialistul nostru, care este in- I 
ginc-r auto, a constatat că nu 1 
era neoesujă schimbarea aripii. | 
lovite. Drept pentru care, con- , 
form normelor metodologice. I I 
s-a calculat reparația la sume, I 
de 3800 lei. In cazul în care dl 
Nițe este nemulțumit dc rezolva
rea cazului, poate solicita — pe 
cale ierarhică — sucursalei Deva, 
lămuriri. Este dreptul dumnea
lui". j

Uite-așa se cheltnie timp, bani, ( 
•e consumă nervi. Așa, adică 
prin informații incomplete, prin I 
explicații ambigui, prin zgândă- J 
rirea orgoliilor. (P. NICUI.ESCU)

Poșta 
redacției
Doamna B<ti Diaconul din Pe

troșani, w a vizitat la redacții 1 
tn legătură cu abonamentul ȚV. 

l-a achitat In avans. Încă 
înainte ca accbta aă 1 ie majorat, 
dar, eu toate acestea, a primit • 
o somație de plată eu nr.-208/22. 
09.93, prin caic era invitată să I 
Achite diferența. 1

Ne-am interese,t la PTIU, la 
<hreul patru șl suntem im mă- ■ 
sură să vă spunem că, diri pă- ■ 
eate pentru dv., nu aveți drep- ■ 
tete. Chiar dacă pe postul națio- J 
■ni de televiziune ați mrz.lt că I 
■nenstă diferență nu trebuie plă- ■ 
Mtft, se porv Că adevărul este «1 jl 
•ol: trebtfk- (Vah COCOTA) |

tinerilor

Un aiiloturism oprit pe zebră, curioși- Victimele au 
fosl transportate la spital. Despre accidentul acesta, petre 
cui in fața Judecătoriei din Petroșani, am relatat, pe larg, 
chiar a doua zi din momentul producerii sale. Din fericire, 
mama și copilul au scăpat fără traumatisme grave. Rămâne, 
însă, un semnal de avertizare pentru toți cei aflați la vo
lan: prudență, mare prudență atunci când se circulă prin 
oraș!

Pensionarul este minerul — model...
(Continuare in pag. a 2-a)

sindicatul — foarte tânăr pi in 
componență — își dă incuviința- 
rca sa fie angajați vârstnici, chiar 
în defavoarea celor tineri pe 
care-i reprezintă. Domnul fon 
Văduva, secretar al .Sindicc.tului 
liber de la EM Valea dc Brazi, 
este de părere că „activii au 
foarte mult de câștigat de pc 
urma pensionarilor". In plus, 
ne-a spus că prezența lor in c- 
fectivele minei este strategică : 
în caz de restructurare ?, perso
nalului, pensionarii vor fi primii 
d.di afară. Asta se va putea face 
lejer, fără complicații

Controversata grilă de salari
zare — pentru modificare.?, căreia 
a fost necesară o grevă — avea 
și ca o logică a ei. Dacă ne gân
dim că aproape jurn date (la 
EM Vulcan chiar și mai mult) 
din totalul angaja ți lor din subte

ran arc o vechime în producție 
mai mică de 5 ani, e clar că ad
ministrația este nevoită (și chiar 
tnbuie) să le ridice pregătirea 
profesională. Sau să-i determine 
să facă ei înșiși efortul dc a se 
califica, Prime, variantă a fost 
încercata dc-a lungul anilor și 
nu a dat rezultate. A rămas în 
picioare cea de a doua. Pentru 
aceasta, singura motivație vala
bilă este, fără discuții. BĂNUI,.

Grila respectivă „ajută" mun
citorul să înțeleagă că, ridicân- 
du-și calific îrea, î.și va csește 
și salariul. Și nu cu puțin. în 
acest fel, efectivul dc personal 
calificat — deși sufere,?, pierderi 
numerice datorită vârstei scă
zute de pensionare — avea ca
pacitatea dc a se aiitogenera. A- 
(Casta era logica acelei grile 
dc salarizare. însă nu tot ceea 
d c-ste logic este și popular.

Astăzi, la EM Vulcan — și nu 
numai acolo — meseria cu pon- 
dCioa cea mai mare în subteran

este cea de vagonetar. Ea repre
zintă aproape o treime din nu
mărul total al sejariaților. Ur
mătoarea „meserie" este cea de 
muncitor necalificat — 19 pro
cente. Drept pentru care putem 
spune că Jumătate din muncitorii 
din subteran nu au calificare sau 
sunt slab calificați. Ne place sau 
nu, pcesta este adevărul.

Oategoria cea mai slab califi
cată a fost și cea mai nemulțu
mită de grila de salarizare pro
dusă atunci. Fiind numeroasă, 
<r putut înclina balanța de par
tea ci. Sindicatul, vrând să fie 
popular și să sc perpetueze, tră
iește, cred cu. intr-o duplicitate 
autoimpusă și este stăpânit de 
false instincte de conservare. 
Spun false pentru că, punând 
pc primul plan câștigul imediat 
și nu siguranța locului de mun
că al salariaților, el se sinucide 
lent. chi?,r sub ochii propriilor 
oameni, care aplaudă mulțumiți 
că au salarii frumoase.

PROGRAM
SATELIT

RTL

. 7,00 Și i ii le dimineții
13,00 Știrile emiezii
13.30 Springfield Story
14.20 California Clan
15.10 Vremea dorinței
16,00 llona Ghristcn
17,00 llans Meiser Show
18,00 Cine e șeful aici 7 ,
18.30 O familie foarte drăguță
19,00 Chemarea inimii
19,45 Știri
20.10 ExpJoziv-magazin
20,40 Vremuri bune, vremuri relo
21.15 Fotbal
23.15 Genialul DavnJ C'operfield

0,15 Gottschalk
1,00 Legea șl ordinea ;
2,00 Reluări

I’RO 7

5.20 SerieJe, da
10,05 Pirații petrolului
14.10 Oxford Blues
15.55 Adderly |
16.55 Mr. Belvedere
17.25 Visez la Jeannie
17.55 Desene animate
19.25 Cei trei
19.55 Flirt stradal |
20.25 Roseanne I
21,00 Știri )
21.15 Perry Mason se întoarce
23,00 T.J. ifooker

0,20 Luptă sângeroasă
2.10 Special Squad
3.10 Gombustie spontană
5,00 Special Squad

EUROSPOR’F

9.30 Aerobio
10,00 Golf
12,00 Volei
14,00 Fotbal
15,00 Automobilism
15.30 Tenis
18,00 Eurofun
18.30 Fotbal america»
19.30 Fotbal
20.30 Știri sportive
21,00 Tenis-magazin
22.30 Automobilism
23,00 Box
0,00 Biliard
2,00 Știri sportive

Lecția HORO SCOP
puștiului

Nu rareori se spune că oame
nii mari au de învățat do la co
pii. Iată, am a'istat duminică, 
Ia meciul de volei feminin de la 
Si,ia de jocuri sportive a CSS 
Petroșani la un adevărat e- 
xempiu, cel puțin la asemenea 
manifestări sportive, unde toată 
lumea vrca să vadă meciul pe 
blat. Și har Domnului, au fost 
oarece blatiștî la volei, cu nu
mai 51 de bilete vândute le, casăl

Ca aproximativ o jumătate de 
oră înaintea începerii partidei, 
apare la sală un puști și la mo
dul cel mai serios, întreabă cât 
costă un bilet de intrare Era 
primul „client" I I se răspunde 
la fol de politicos și serios, 300 
de lei. Puștiul nu ezită, scoate 
b.-.nii, plătește șl spune că pleecă 
să-și cumpere o prăjitură șl va 
reveni în sală. Am . rămas sur
prinși, puștiul, primul „client", 
n-a încercat nici o clipă să trngă 
pe clncvu pe sfoară, p<ur ți sim
plu și-a cumpărat brietl Nu 
m nm abținut să nu-1 opresc, 
să-J întreb cine este. Mi-a răs
puns cil promptitudine: Lucian 
Marcu, clasa a V-g, E, Școala 
generală n.r. f Petroșani (dirigin
te Cristian J.âpăduț). Aveți un 
copil superb, domnule Marcu ți 
domnule rttrlginie! (Gen o TUȚU)

BALANJA — CÂINELE
O persoana cu tendința de 

chelie intelectuală vă oferă o 
explicație stufoasă pentru o rea
litate simplă; începeți să pier
deți teren.

SCORPION — MISTREȚ
Drumurile pe care le faceți 

astăzi cu lolos se încadrează 
perfect într-un cerc, cu raza 
sub un kilometru,

SAGETA LOR — ȘOBOLAN
Contrar atitudinii dv. obișnuit 

rezervată, astăzi riscați și nu 
lină .șanse de câștig.

CAPRICORN — BOU
Mulți se vor plânge că i-ați 

„jucat pe degete", dur, din feri
cire, plângerea nu ajunge Ja 
urechile care abia așteaptă.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Aveți probleme cu scaunul 

(nu cel de care va e frică). Pu
teți cu Coproh„

PEȘTI — IEPURE
Casa de pe decj vă strică 

somnul. Aveți rrijft să nil vă 
Afecteze și relațiile de lemdie I

BERBEC — DRAGON
Bună dimineața, bunii amiaza, 

spre seara veți auzi una... bună.

TAUR — ȘARPE
Dacă nasul fin este calitatea 

dv. de bază. «astăzi nu vă prile
juiește decât mari neplăceri.

GEMENI — CAL
„Peștele" casei are probleme 

ți dv. nu puteți rămâne indi
ferentul),

RAC — OAIE
Un pui de om vâ aduce un 

„pui" dc bucurie. Cu puțin o- 
lort, o puteți transforma Jn vese
lie generală.

LEU — MAIMUȚA
Ceea ce vă doriți foarte mult 

se împlinește într-un târziu, cu 
mki probleme la nota plată.

FECIOARA — COCOȘUL
Alura <lv. sportivă și aerul 

elegant pe care-1 emanați 
darul de a pune pe fugă rdțtr 
făpturi nev inovate.

PROGRAMUL 
T V.

I
■MARȚI, 5 OCTOMBRIB

7,00 TVM.
10,00 Calendar.
10.30 Desene animate.
11,00 Limbi străine.
11.30 Video-lexicon.
12,00 I.umină din lumină.
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități.
14.10 TVR Iași.
15,00 TVR CluJ-Napoea
16,00 Arte vizuale.
16,20 Povestea vorbei
16.45 ActuUități.
17,00 Conviețuiri-maf
18,00 Marj orchestre de Jaza.
10.30 Popaa în Țara Moților,
19,00 „Curat —• murdar F,
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.40 PubLicitatr,
20.45 6e-l de făcut 1
21.10 Tcleclnemateca. bo an ti

călos țSUA, I979X
23,25 Actualități
23.40 Pca Ulivul iubirii

24.M iaomniile MaMMtaț,
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SPORT SPORT
RUGBY

Din capul locului trebuie să începem cu acest 
maje suflu al tribunei. Pe terenurile noastre 
de sport așa ceva este ceva rar. Farul a fost 
surprinsă, în primul rând, de această „mare" de 
oameni, care ?,u inundat terenul prin încurajări 
patetice și fără întrerupere. A fost, dacă vreți, 
o adevărată mostră de fair-play, în care echipa 
a „uitat" de puncte $1 a Jucat pentru publio.

Jocul a fost aspru, nu prea spectaculos, având 
o mere încărcătură nervoasă. Ambele formații 
și-au conservat forțele pentru lovitura decisivă, 
mizând pe greșeala adversarului. Minerii au 
ovut insă ceva în plus. Dăruirea care nu se 
vinde și nici n'i se cumpără. Pe nesimțite jocul 
s-a scurs fără ca tabela de marcaj să sufere 
vreo modificare. Brici și Prndclea. oamenii de 
picior, nu au avut o zi fastă. Din acest punct 
de vedere forța grămezii și jocul pe treisferturi 
au fost cele care au avut câștig de cauză. Oas
peții au reușit, paradoxal, deschiderea scorului 
tocmai atunci când ru fost în corzi. In min. 30, 
s-a dictat o lovitură d? pedeapsă, aproape de

centrul terenului. Brici a executat .și a transfor
mat: 0—3. Ceea ce n-a putut face de la 22 m a 
reușit de la 45 m. A urmat fluxul Minerului și 
Prjidelea l-a copiat pe internaționalul constăn- 
țean, înscriind și el spectaculos, în min. 39, a- 
ducând egalitatea.

Repriza a doua a fost de drept a gazdelor. 
După două acțiuni ale lui David și Nicoară o- 
prite la 5 m de but, la o altă grămedă lângă 
linia de țintă, Minerul a împins, Jucătorul Ținea 
a Intrat în ofsaid șl... eseu de penalizare: 8—3. 
Transformă Pandelea, 10—3. Farul a mai avut 
o ultimă zvâcnire, min. 65. când acele.și Brici 
a maî trimis o dată balonul printre bare. 10—6 
Eforturile fizice șî tensiunea nervoasă și-au spus 
cuvântul șl în ultimele minute Jocul s-a liniștit. 
Victoria gazdelor domină stadionul, pe fondul 
acelorași încurajări: Minerul, Minerul I

AU JUGAT : Pingert, Ștefan (Câșu). Popa, 
llosu, Vereș. David. Necula. Kellemen (Dimu- 
lescu). Jianu, Dcac, Mărmărean, Văduva, Năsta- 
se, Pandelea, Nicoară, Chiru. Patrichi, Sușinski, 
Pavăl, P'U sunt accidentat*, neputând fi folosiți 
în această importantă partidă.

Debut cu
ȘTIINȚA PETROȘANI — C.LO- 

RIA BUCUREȘTI 15—3 (8—0),
După douăzeci de minute de 
dominare, fără nici o modificare 
pc tabel?, de marcaj, studenții 
reusesc să deschidă lacătul Glo
riei, înscriind primele trei punc
te. O tușă jucată cu Bolea — 
foarte bun pe tot parcursul în
tâi nirii — face ca balonul să 
fie pu.~‘at de întreaga înaintare 
și apoi scos la treisferturi. Ivă- 
nuș încearcă să pătrundă, pa
sează Înapoi la Suciu. care în
scrie dintr-o lovitură de picior 
căzută. Știința controlează jocul, 
domină po grămadă, dar este 
oprită din cursă la 5 m de but, 
unde moolul format, dă câștig 
de cauză adversarului. Istoria 
nu se mai repetă șl Jocul la mână 
câștigă avantaj în fizionomia par
tid L In min. 31, o fază clesică 
educe gazdele în avantaj. Balo
nul este câștigat din grămadă, 
circulă în linia de treisferturi și 
Drâghicl finalizează acțiunea 
prtntr-un eseu aplaudat. Din 
păcate el rate?,zâ insă transfor
marea.

Repriza a doua debutează tot 
In nota de dominare a studen
ților. Superiori in tușă șl în gru-

dreptul
madă cl inițiază, numeroase a- 
tacuri, încereându-se finalizarea 
prin eseuri. L?, numai 5 minute 
de la reluare Suiogan a fost din 
nou în but, adversarul fiind lă
sat în urmă. Suciu transformă, 
și gazdele se desprind tn câști
gătoare sigure, având acum un 
avantaj net: 15—0. Rațiu, Loczl- 
ko, Ivânuș i-au Jocul pe cont 
propriu, încercând eseul, d?r 

lipsa susținerii acțiunii și gre
șelile centralului Mircea Paras- 
chivescu frustrează studenții de 
o victorie de scor. Gloria se vede 
în ultimele 20 de minute mal 
mult, profita și de fluierul ar
bitrului, și reușește să reducă 
din handicap, chiar în ultimul 
minut de joc. Matei transformă 
o lovitură de pedeapsă de la 22 
m. Și totuși, în min. 76. după 
o grămadă la 5 m de but și o 
tușă la, numai un metru, gazdele 
au avut posibilitatea să înscrie. 
Dar s-a fluierat altceva.

ȘTIINȚA: Stan, Cos'ache, Lo- 
cziko, Drumca, Bolea. Mureșan, 
Rațiu, Suiogan, Drâghici, Ivănuș, 
Pancu. Mcdragoniu, Larie, Rcv- 
nlc, Suciu. Au mea Jucat: Giura, 
Păuna, Stanescu, Palânce:mu.

FOTBAL

Doar o
JIUL — FG DROBETA 2—0 

(0—0). JIUL: Anton, Doroș, Mi
titel Lazăr, Huza. Ciorbă, Stan- 
cu. Stoica, (cpt.), Neiconi (min. 
46, Mangalagiu), Stăncic, Izsak 
(min. 46, Știrbulescu).

Un mare semn de întrebare i.șl 
puneau suporterii Jiului înainte 
de această partidă: va putea e- 
chipa să depășească punctul cri- 
tlo ? Răspunsul a venit odată 
cu finelui meciului. Da dar cu 
mâna forte a antrenorilor. Pen
tru că formația trimisă în teren 
în primele 45 de minute a fost 
o umbră a celei care se vrea să

TIR CU ARCUL

Gîcjl Pușcă, 
pr lanul

întors din Turcia, de la Campionatul Mondial de tir cu arcul 
în aer liber, desfășurat în localitatea Antalya, situată aproape de 
țărmul Mării Mediterane, Gigi Pușcă a plecat imediat la Campio
natele Intern?,țîonale ale României, desfășurate la Iași, unde a 
obținut d'm nou locul I. In urma sa s-au clasat Constantin Frai și 
Ioan Lungit (lași). La senioare, Simona Băncilă a ocupat locul II, 
fiind devansată de Mihaela Miron (I?,și), șl urmată de E. Lancz 
(M. Satu Mare).

Gigî Pușcă a ocupat în Turcia, locul 104, din 322 concurențî. 
reprezentând 56 de țări. El a fost primul concurent din România, 
care de-a lungul anilor a participat la un astfel de campionat 
mondial în aer liber. Din delegație a mai făcut parte doar... pre
ședintele FR Tiv cu arcul. Doi pentru țară.

Ratând calificările 1?, 32, în faza a doua, rezultatele l-au a- 
runcat la mijlocul clasamentului. Emoțiile în fața lumii au fost 
mai mari decât talentul.

Locul I, atât la fete cât și la băieți, a fost câștigat de repre
zentanți] delegației coreene, crj-e au. cucerit și locul I pe echipe 
la feminin.

Ea masculin, primul loc a revenit Franței. Organizarea con
cursului a fost excelentă, iar delegația noastră a avut „cartierul 
general" Intr-un mere club al milionarilor, unde masa a costat 
numai... 80 de dolari. Transportul, la dus. s-a făcut cu avionul, 
iar la întoarcere, cu... autobuzul. Întrecerile au fost transmise în 
direct do canalul I al televiziunii turce. Foștii campioni mondiali 
șt olimpici au fost și el sufocați de tirul săgeților pornite din 
arcurila coreene. Anul trecut, lângă acest complex sportiv a ex
plodat o bombă, Iar acum cl a fost păzit de mii de polițiști.
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Pagină realizată de
Dorcl NEAMȚU,

repriză
fie, făcând în acest interval do 
timp un Joc de slabă factură 
tehnică, cu o exprimare lamenta
bilă și sărăcăcioasă în teren, 
în care Neiconi, Izsak, Ciorbă, 
lluza. Stăncic au fost de nereco 
noscut. Cineva spunea că dîn 
lipsă de valoare și de efectiv 
a lotului, unii jucători se orei 
deja senatori de drept, oprind 
în acest fel zborul unor tinete 
talente: Frumoca — Repede.

Prima repriză s-a caracterizai 
printr-un joc încâlcit, fără ori
zont, cu doar două faze ce tre
buie amintite. Cea din min. 14, 
când Stoica a șutat în bară și 
cea din min. 36. când Huza 3 
lovit balonul slab cu capul, dând 
posibilitatea portarului Budea să 
prindă cu o singură mână. Ro 
priza a m?j avut și un corner, 
min. 30, singurul de altfel aj 
partidei. , j

După pauza Mitică Mareu șl 
Florian Dumitrescu au tr^nis 
în teren o altă echipă. Neiconl 
și Izsak au rămas Ia cabine, 
locul lor fiind luat de Mangala
giu și de Știrbulescu. S-a Juca* 
acum altceva. Jiul a avut în rhln. 
46 șansa deschiderii scorului. A 
ratat (sau n-a interceptat balo 
nul) Huza. Dur au venit min. 
54 și 55 când gazdele s-ou desr 
prins in câștigătoare. Stânele $ 
intrat în careu, a driblat scurt, 
a pus balonul pentru Mangala
giu care a înscris din 6 m. A 
urmat șutul puternic al Iul Stan- ; 
cu. Badea a respins șl Huza șl-fț 
răscumpărat greșeala, trimițând 
balonul din 8 m, spectaculos etl 
s a p u i, în . poartă. Au mrJ 
fost 4 ocazii, toate create de 
Stancu,’ min. 68, 70. 77 șl 78, da» 
Bade?, n-a mai putut fl înviln-'. ■ 
Oaspeții n-au pus probleme nici 
aparăni, nici portarului Anton, 
care se pare că își reintră încet, 
încet, în mână. Deși au câștigat, 
publicul și-a admonestat favoil- 
ții, neparticipând la reconstruc- l 
ția echipei. .ț |

Fotbal, 
divizia națională
REZULTATE TEHNICE: „Poli" Timi- 

r^ara — Dacia Unirea 2—1; Ceatilăul — 
C Inter 0—0; „U“ Cluj — Sportul stu

dențesc 1—1; Farul — UTA 1—1; Univ. 
Craiova — Dlnrmo 3—2; Progresul — 
Steaua 0—3; R<<pid — Electroputera 0—1; 
Petrolul — FG Brașov 3—0; Oțelul — 
Gloria Bistrița 1—1.

CLASAMENT
1 Steaua 7 6 10 14— 0 13
2. Univ. Craiova 8 5 2 1 20—10 12
e. Farul 8 5 2 1 12— 5 12
4. UTA a 4 2 2 10—10 10
6. Gloria Bistrița 7 4 12 10— 7 9
6. FC Inter » 3 3 2 9— 8 9
7. Sportul st ud. 1 3 2 3 11— 9 8
«. Petrolul 7 3 2 2 7— 7 8
0. Progresul 8 4 0 4 8—10 8

10. Dacia Unirea » 2 3 3 7— 7 7
«1. Electropuleie 8 3 0 5 7— 7 6
12 FO Breșov 8 2 2 4 6— 7 6
U „U" Cluj 8 2 2 4 12—14 6
14. „Poli" Timișoara 0 3 0 5 9—17 G

16. Rapid 8 2 1 5 5—9 8

i«. Dlnamo 7 2 1 4 7—12 6
17. Oțelul Galați 8 2 15 7—14 b
18. Ceahlău) 8 1 3 4 4—12 5

ETAPA URMĂTOARE, 6 octombrie :
Dacia Unirea —■ ,U‘ Cluj; Dinnmo — 
^Poli* Timișoara; Electroputere — Univ. 
Craiova; Inter Sibiu — UTA; Sj>ortu] stu- 
dențew — OahlfcM) FG Brașov — Pro
gresul; Strmi?, — Rapid: Oțelul — Farul;

Fotbal, divizia A
REZULTATE TEHNICE; CSM Reșița — 

Armătura Zalău 3—0; Cort inul — Trac
torul 2—0; Metrom — Metalul Bovșa 
3—1; CFR Cluj — Gaz Metan Mediaș 0—0; 
FO Maramureș — CFR Timișoara 4—1 , 
FC Bihor — Gloria Reșița 2—1; Jiul 
1ELIF Criiova — Phocnix Baia Mare 1—0; 
Unirea Alba lulia — IC IM Brașov 2—0 j 
Jiul Petroșani — FO Drobeta 2—0.

CLASAMENT
1. GSM Reșița 8 C 1 1 16— 8 13
2. Unirea A.I. 8 5 2 1 17— 6 12
3. FG Maramureș 8 5 1 2 21—12 11
4, Gloria Reșița 8 3 1 1 15— 7 10
5. Tractorul ti 5 0 3 11— 8 10
6. Jiul IELIF Cv. 8 4 1 3 12—10 9
7. FC Drobeta 8 4 1 3 11 —11 9
8. CFR Cluj 8 3 3 2 11—12 0
9. Metrom Brașov 8 4 1 3 0—11 9

10. Gaz M>»tan 8 3 2 3 0—10 8
11. FC Bihor 8 3 2 3 12— 7 8
12. Jiul Pctroș ini 8 3 1 4 12— 9 7
13. 1CIM Brrșov 8 2 3 3 10—10 7
14. Phuenix B. M. 8 3 0 5 7—13 6
15. Corvinul 8 2 1 5 7—14 5
16. Armutura Z-^lăii 8 2 1 5 U—18 5
17. CFR Timișoara 8 1 2 5 5—14 1
13. Metalul Bocșa 8 1 2 6 1- - 25 4

ETAPA URMĂTOARE, £ l octombrie :
Armătura Zalău — Meu om; CFR T imi
șoara — CSM R'-șIța; pnuentx Buia Mire 
— FO Maramureș; Tractorul — Gaz Me
tan; Metalul IRx’șs — Corvmul; 1CJM — 
FC Bihor; Gloria Reșița — Jiul IEL1F 
Sralovt,; Jiul Pctroșari — CFR Cluj; FC 
Drobeta — Unirea Alba lulia.

Fotbal, divizia 1»
REZULTATE TEHNICE : CS Olt — AS 

Paroșeni 4—0; Unirea Alexandria — CS 
Tărgovi.șto 0—1; ROVA Roșiori — Electr. 
Curtea tic Argeș 1—0; Metalurgistul Sla
tina — imentul Fienl 3—1; Chimia
Găești - imerul Mătâsari 1—1; Minerul 
Urictini — Metalurgistul Cugir 3—0; Jiul 
Rovinari - Metalurgistul Sadu 5—0; Mi
nerul Lupeni — Petrolul Videle 1—0; 
Construi torul Craiova — Parângul Ixmca 
1—0; l’ei.olul Stolna — Dacia Pitești 2—1.

CLASA vlENT
i. Min. Uricani 9 5 2 2 10— 7 12
2. CS Târgoviște 9 5 2 2 17—10 12
3. Petrolul Stoina 0 6 0 3 16—10 12
4. Jiul Rovinari 9 5 1 3 16— 9 11
5. Dacia Pitești 9 5 1 3 13— 7 11
6. Pi (rangul Lonea 0 5 0 4 12— 7 10
7. Met. Cugh' 9 5 0 4 15—14 10
8. Min. Mătăsuri 9 4 2 3 10— 8 *0
9. U. Alexandria 9 4 1 4 19—11 0

10. Min. Lupeni 9 4 1 4 11—10 0
11. Constr. Craiova 9 4 1 4 11—13 9
12. ROVA Roșiori 0 3 3 3 11—M 9
13. E. C. de Argeș 0 4 0 5 12—11 8
14. Met. Sadu 0 4 0 5 7—18 8
15. Chimia Guești 0 3 2 4 10—23 8
16. Met. Slatina 9 3 2 4 14—21 8
17. Cimentul Fieni 9 3 1 5 14—16 7
18. AS Paroșeni 9 2 2 6 11—13 6
19. Petrolul Videle 9 3 0 6 6—13 6
2Q. CS OU 0 2 1 C 9—14 6

ETnPA URMĂTOARE. 6 octombrie :
CS Târgoviște — AS Paroșeni; E. Curtea
de Argeș — Unlreu Alexandria; Cimentul 
Fieni — ROVA Roșiori; Minerul Mătă
suri — Metalurgistul Slatina; Metalurgis
tul Cugir — Chimia Gucști; Metalurgistul 
Sadu — Minerul Urlcani; Petrolul Videle 
— Jiul Rovinari} Parângul Lonea — Mi
nerul Lupeni; Dacia Pitești — Construc
torul Craiov* ; Petrolul Stoimt — CS Olt.

Kughy A. 1.
TURNEU*. FINAL. (GRUPA I—VI) ”
REZULTATE TEHNICE ; Dinam<j —» 

6SM Sibiu 29—15; Minerul Lupeni — 
Farul 10—6; U. Bai?, Mare — Steawn fir 
mânat,

CLASAMENT

1. Dinamo 1 1 0 0 29—16 *

2. Minerul Lupeni 110 0 M>— 0 0
3. Farul 10 0 1 •—M 1
4. CSM Sibiu 10 0 1 1»—29 ț
6. U. Baia Mare 0 0 0 0 —0 0
5. Steaua 0 0 0 0 9-0 0

GRUPA VII—XII
REZULTATE TEHNICE: Știința Petro

șani — Gloria București 15— 3; Unrvețy 
site,tea Timișoara — Rulmentul Bârlad 
42—6; Grivița — GSM Suceava 17—4

CLASAMENT
1. Univ. Timișoara
2. Știința Petroșani
3. Grivița
T>. CSM Suceava
5. Gloria
0. Rulmentul

1 1 0 0 42— 6 Q 
iioo io— a 0 ( 
110 0 17— E J 
1001 fc-47 I 1
10 0 1 S—16 I 
100) 0—43 1

ETAPA URMĂTOARE, 23 octembi ic

GRUPA I—VI; CSM Sibiu — Steaua; Fa
rul — U. Baia Mare; Dinamo — Minerul 
Lupeni; GRUPA VIÎ— XII t Rulmentul 
Bârltd — Glorfo; CSM Suceava — Știin
ța Petroșani; Univ. Timișoara — Grivița.

Campionatul se întrerupe pentru meciul
Franța — Romftrrfa. dîn *7
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v ANZAR1
VÂND Dacia 1310 TLX, an 

fabricați i9u0, stare toarte, bu
na. Telefon 541931, între orele 
ib—19. (012JO00?

VÂND urgent apartament 3 
camere, dulapuri frigorifice, vi
trina frigoriticâ. agregate came
ră frig, case de marcat, cân
tare electronice, cântar 500 kg, 
2 televizoare alb-negru, mașină 
preparat suc-sifon, concentrat 
cola și orange, prețuri acceptabi
le. Relații : Vulcan, telefon 
570853. (0125960)

VÂND apartament 2 camere, 
etaj 1, încălzire cu teracotă. Vul
can. Relații : telefon 570259, du
pă ora 20. (0125947)

VÂND convenabil rulotă nouă 
și cuptor cu microunde, sigilat. 
Telefon 5 43202 după ore, 16. 
(0125918)

VÂND televizoare color și alb- 
negru, video recordere, frigider 
2-K1 litri, mobilă combinată. An
ton Pann, nr. 30, Petroșani, 
(0125981)

VÂND microbuz Mercedes 
Diesel, sau schimb cu alt auto
turism Diesel și diferență; Re- 
nault 14. ln stare de funcționare, 
neinmatriculat, 1000 mărci, piese, 
Dacia 1300, motor cutie planeta
re și altele la prețuri conventr 
bile; televizoare color TEC, 1TT 
și supersonic color sport. Vi
zavi de IUMP, str. Pomilor, nr. 

’5, telefon 544739. (0125983)
VÂND Dacia 1310 Break, 1989, 

și Fiat Regata Diesel, 1985. Te
lefon 542398, 543413 (0125984)

VÂND Dacia 1300 Vulcan — 
Paroșeni. bloc O, ap. 17, după 
ora 15. (0125986)

VÂND țuică de prună. Relații: 
VrJea Sadului, telefon 29 (Popes- 
cu Tiberiu). (0125987)

VÂND televizor color RFG, 
funcționare perfectă, 110 000. 
Telefon 541902. (0125988)

VÂND Oltcit, an fabricație 
1989 , 45 000 km — 1 700 000 —
negociabil. Telefon 541888, după 
ora 16. (0125994)

VÂND loc garaj cu fundație, 
Petroșani. Gelu 2/1 (vizavi Ba- 
rock). (0125996)

VÂND Opel Record Turbo Die
sel, anul fabricației 1985, înma
triculat, stare excepțională. Te
lefon 714006 după ora 19. 
(0126003)

VÂND laborator înghețată. Re
lații: teWon 545321, după ora 
12. (0126005)

OFERTE SERVICIU
ANGAJAM tinere până în 25 

ani, în meseria de ospătare. Re
lații: telefon 543282, după ora 
16. (0125918)

SOCIETATEA Comercială BMV 
angajează următorul personal : 
muncitori necalificați, ospătare- 
b;rman, șofer, operator calcula
toare, vânzătoare, cofetar-pati- 
ser Studii de specialitate, vârstă 
maximă 30 ani, aspect fizic plăcut. 
Selecția va avea loc în data 
de 7 octombrie 1993, ora 10. la 
Bar „Jiul1*. (0126000)

DIVERSE
IN BAZA Autorizației 8364/ 

11.08.1903, eliberată, de Consi
liul Județean Hunedoara, in 
Petroșani, Ilie Pintilie, funcțio
nează Asociația familială „Do- 
nald“ profil comercializare pro
duse alimentare și industriale. 
(0126006)

PIERDERI
SOCIETATEA Comercială ME- 

TAXIM COMSERV SRL Petro- 
ș?ni. pierdut carnet cecuri 0796526 
—0796550, eliberat de BCR Pe
troșani. Se declară nul. (0125997)

PIERDUT ștampilă cu înscri
sul „SC. MEȚAXIM COMSERV 
SRL Petroșani". O declar nulă. 
(0125998)

PIERDUT legitimații de biblio
tecă și periodice pe numele Prois- 
tosu Ghcorghe, eliberate de UT 
Petroșani. Iz> declar nule 
(0125982)

PIERDUT adeverință de califi
care în meseria miner gradul 
TJ pe numele Atudorei Ghcor

ghe, eliberată de EM Paroșeni, O 
declar nulă. (0125990)

PIERDUT legitimație membru 
pe numele Mexcu Gheorghe, e- 
liberată de Asociația Handicapa-

țllor Petroșani. O declar nulă. 
(0125991)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Vîlceanu Cornel, 
eliberată de RENEL Deva. O 
declar nulă (0125992)

DECESE

SOJTA, FIICA, FIII, nurorile, nepoții, surorile și rudele a- 
propiate mulțumesc tuturor celor care, prin prezență și sprijin, 
ne-au fost alături când l-am condus pe ultimul drum pe bunul și 
neuitatul nostru

MOLDOVAN TRAIAN
Dumnezeu să i odihnească în pace nobilul său suflet. (0125999)

FIUL Rudy, nora Velica și nepoții Ramona și Cristian, cu 
nemărginită durere în suflet, anunță încetarea din viață a 
scumpului lor tată, socru și bunic

COPIL RUDOLF (RUDY)
Lacrimi și flori pe mormântul său.
înmormântarea are loc în ziua de 5 octombrie 1993, ora 14, 

Jc la domiciliu — Iscroni — Mărtinești, nr. 52. ((0126002)

FIICA Doina, nepoatele Ani, Lili și Sorina anunță cu durere 
încetarea din viață, după o lungă suferință, a bunei lor mame 
și bunici, cea care a fost

MACOVEI VIRGINIA
Dumnezeu s-o odihnească în pace!
înmormântarea are loc azi, ora 15. Cortegiul funerar pleacă 

de la Biserica Evanghelică Petroșani. (0126001)

COMEMORĂRI

S-AU SCURS 10 ani de când dragul nostru soț și tată 
GRUBERIOAN

a plecat pe drumul fără întoarcere, Nu-1 vom uita niciodată. So
ția și fiica. (0125979)

S-AU SCURS 6 săptămâni de când a plecat pe drumul fă
ră întoarcere cea care a fost o minunată fiică, soție, mamă și 
soră

VASS ELISABETA
Odihnească in pace! Familia. (0126007)

0 n S IHJIHl
ANGAJEAZA

tineri intre 20—25 ani calificați în electronică sau electri
cieni pentru lucrări de montare TV cablu-

— EFECTUEAZĂ racordări în Petroșani Nord cu 
plata in 4 rate lunare.

— Taxa de racordare 40 000 lei.
Relații str Nicolae Bălcescu etaj 1, camera l, telefon 

545014.

R.A.G.C.L. VULCAN
anunță pe toți chiriașii deținători de locuințe din fon

durile statului și care nu și le au cumpărat, că sunt rugați 
să se prezinte zilnic întrc orele 7—11 și 13—15 la sediul 
unității din str. Bv. M. Vitcazu nr- 91 pentru prelungirea 
contractului de închiriere, cât și pentru recalcularea chi
riei conform HG nr. 206/1993.

Actele necesare sunt:

— buletin de identitate pentru titular și membrii ma
jori;

— copie certificat căsătorie;

— copie certificat pentru membrii minori;
— adeverințe cu salariul net al membrilor de familie 

angajați;
— cupon pensie;

— contrariul de închiriere vechi;

— 500 Ici taxa imprimate

Magazinul KODAK Petroșani
VINDE EN GROS

■ Pulpe pui — import SUA
■ Margarina „BINE“ — import Danemarca
Q! Zahăr, ulei

ANGAJEAZA

■ Vânzătoare
■ Electroniști
Relații: la magazin sau telefon/fax 542398. (0125985)

Exploatarea oe
Preparare Petroșani

ANUNȚA

organizarea licitației in vederea executării lucrării de re 
parații capitale — Consolidarea culoar banda 320 Prcpa- 
rația Petrila-

Licitația va avea loc in data de 20 octombrie 1993, ora 
10, la sediul din strada Câmpului nr. 12, de unde se poate 
procura documentația licitației.

Exploatarea Minieră 
Valea de Brazi

ANGAJEAZA

direct sau prin transfer

— jurisconsult (consilier juridic)

S.C. TRAKSUTIL S.A. PETROȘANI
ANGAJEAZA

S Șef serviciu financiar
(studii superioare economice)
cu o vechime in câmpul muncii minim 5 ani
■ Revizor contabil CFI
(studii superioare sau medii)
cu o vechime in câmpul muncii minim 5 ani 
Condiții de salarizare deosebit de avantajoase.
Gratuități conform HCM 1683 (curent electric, încăl

zire termică).
Concursul va avea loc pe data de 14.10. 1993, ora 10, 

sediul unității SC Transutil SA, str. Jiului nr- 14. (Cămin 
nefamiliști EM Dâlja).

IU G C L 
l’elrsșani - Aninniisa

ANGAJEAZA :

— 2 hingheri
— 1 gropar
— 1 electrician auto

Cotidianul dc opinii și informații „ZORI NOI" oparo sub 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI“ S.A. 
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