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La 9 februarie 1992 
alegeri locale

In urma consultărilor cu reprezentanții principalelor 
politice, domnul Ion Iliescu a făcut cunoscută data alegerilor pen
tru organele administrației locale: 9 februarie 1992. Campania e- 
lectorală va include, în afară de alte evenimente previzibile, pos- > 
tul Crăciunului și o parte din Postul Mare, precum și noaptea cea 
mai lungă. Numărătoarea inversă începe de la 75 (zile).
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Articolul 30. Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a glodurilor, a opiniilor 

sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin 
viu grai, prin seri";, prin imagini, prin sunete sau plin alte 
mijloace de comunicare în public, sînt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(.3) Nici o publicație nu poate fi suprimată.

DTN PROIECTUL DF CONSTITUȚIE 
VOTAT DE PARLAMENTUL ROMÂNIEI

„Unde dai si unde crapa“
(Proverb românesc)

„To be or not to bc ‘
(Shakespeare)

^„Omul este o trestie gînditoare“
(Pascal)

„Sta băț iH met stă băt“
(Din folclorul tuturor popoarelor)

) Ați văzut ? A răspuns dl. Coz. 
pt ma la întrebările noastre. Tot. 

Dar nimic. Nimic din ce l-am 
U întrebat in numele cititorilor.

Păi, d le Cozma, noi nu v-am 
i întrebai nici ce școală ați făcut, 

vă înțelegeți cu 
. nici

a ,nl1'' 
nici cum 1.1 .

(X vasta sau cu socrii.
4 PAGINI — 5 IEI d-voastră sau acoliții 

stați prin ---- - '

ntiiin 
ligal 
Iu nă,
V-ar 
sulele de opinii

minerilor cam cit ați cîș- 
dumncavoaslră,
de cînd v-au... încoronat ? 
place să dăm

in fiecare

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI
Iată cîlcva din articolele contestate

avut posibilitatea să vadu, prin intermediul 
care a decurs votarea Constituției in Parla-

Poporul român a 
televiziunii, modul in 
mcntul României, in care mai mulți membri ai Constituantei au votat 
împotriva. Populația nu a avut posibilii itca să cunoască ce s a 

! care, din surse dem-
_ ____ ____ , .. _____ ... cunoștința cititorilor noștri, in

■„ împotriva. Populația nu a avut posibilii ițea 
j* contestat din conținutul Constituției, lucru pe 
x n” de incredere, it aducem la cunoștința citii 
V ce urmoa'/n.

cele

<ir trebui sa învățăm o altă lim- % 
ba în țaia noasli a? Nu mins ăm 
cu 
car 
Ca, 
Inie 
lâ acest lucru).

i

, Alineatul 1:
- național,
• dent, unitar .și

(l’oate cineva să spună că 
este așa ?

, sa nu fu,
icre).

Articolul 1. Stalul român.
„România este stat 

suveran și indepen- 
umtar .și indivizibil'*, 

nu 
Numai român trebu e 
să poți avea alia p<i.

•» Articolul 
1:

o imporți ți A'-'. i să 
pentru totdeauna).

fie clar

poporu. 
cetățeni.

2. Suveranitatea, 
„Suveranitatea naționala 

fui ține poporului român, 
o exercită prin organele 
reprezentative și prin
dum", (Nimic mai adevărat 
m.ii democratic. Și totuși a 
Contestat).

Al. 
a- 

care 
sale 

referen- 
Și 

fost

Articolul 3. Teritoriul. Al. 
„Teritoriul României este ina 
nabil“, (l’ai bine domnilor 
paraliști, ce ați fi vrut? Să im- 
părțiți țara noastră? Dacă a 
yoaslră nu e, nu uitați cu osie 
a noastră și nu va dam voie să

It 
ui ie- 

se-

Articolul I. Unitatea 
lut și egalitatea mire 
Al 1 ; „Statui are ca fundament 
unitatea poporului român". (Ce 
e de contestat aici? Unitatea noas
tră Ce-ciți vrea domnilor con. 
le.tatari ?).

Articolul 8. Pluralismul și par
tidele politice. Al. 1 : „Pluralis
mul in societatea româneasca 
este o condiție și o garanție a 
democrației constituționale", (Păi, 
avem peste două sute de partide 
politice și asta este o dovadă 
incontestabilă a democrației 
pluralismului 
Dumneavoastră 
fie ?).

nostru 
cum ați

și 
politic, 
vrea să

Articolul 13.
Al. 1: 
ala

Limba oficialii.
.In România, limba ofici- 

este limba română". ^Oare

OLIVIU RADU a fost eliberat
După aproape doua luni de detenție, in care amenințările cu 

moartea au îngrijorat la maximum opinia publică internațională.

J
s
4
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-- .................. .................. . fzuvtp.u I I 1 VI L 11 << \ 1 VZ I 111 I <J , 
diplomatului român Liviu Radu, tâpit in luna octombrie de o gru
pare extremista indiană, u fo-.t eliberat, viu și nevătămat, ur- 

■'mînri să se întoarcă acasa.
Demersurile făcute de Guvernul României, de președinte, pre

cum și apelurile internaționale, inclusiv ale unor grupuri teroriste 
similare dc origine indi.imi, din alte țari ale lumii au convins pe 

'/autorii răpirii al procedeze la eliberarea diplomatului nostru, ales 
- drept victima, ilintr-un senlimenl de riîzbiin ire a teroriștilor in- 

1 «lieiu, pentru prinderea de către autoritățile româno a teroriștilor 
care an atentat la viața ambasadorului indian la București.

Domnul Liviu Radu, in declarația făcută după eliberarea sa 
a arat.it cil ■ a bucurat pc perioada detenției do un tratament ii 
m m din partea teroriștilor, deși amenințarea cu moartea nu a fost 
nici un moment o glumă. El a arătat că această aventura a sa, 
îl va determina probabil să nu-și mai continue activitatea diplo
maticii, uimind ca în perioada următoare să se hotărască asupra 

r acestui lucru, care dejiindo in bună măsură și dc starea sa dc 
sănătate, nu tocmai buna. (G.C.) • ••

toții pune românească? Mu- i ( 
limba românii o cunoas ..
dacă nu au m suflet ni 
romanesc, unii, care conles’v "

V

ne. 
dacă 

i d-voastră 
■£ stați prin circilimi. V-am intre. 
Q bat doar atît: CE AU CÎȘTIGAT 
Î MINERII VĂII JIULUI ÎN UR

MA GESTULUI NECUGETAT 
PE CARE L-AȚI F ACUT. CA- 
RINDU-I LA BUCUREȘTI ? 

A Nimic, vă spunem noi! Ei cîșli- 
jg gaseră, deja. tot. Și, decit să fi 
■e mim at hirtiile pe care le-ați arun

cat de la balconul Casei de cul
tură (săraca 
le citeau.
i ați incitai! 
ciștigal nimic 
si pierdui, 
nirea cu

clădire!), mai bine 
Dar dumneavoastră 
Nu numai că 
minerii, dar

înlrucit, după 
primul ministru

Articolul 16. Egalitatea in drep
turi. \j 1: „Nimeni nu este mai 
presus de lege". (Corect nu? S.m 
altfel spus, legea este suprema 
și loți trebuie sâ ne supunem ei. 
Cum ar spune o veche zicala ro
mânească: „De la opinca, la vlă
dică". Pui, fraților, s-a dus vre
mea cind cei mari și laii tăiau 
și spinzurau după Imnul plac 
fără să țină seama de lege. Ce. 
voi nu știți că democrație in
se anină înainte de toate respec- 

convine ■?tarea legilor? Cui nu-i 
acest lucru?).

n 
A 
V 
ș?

•fe-

n-au 
au 

inlil. 
(ac

tual). se impozitează și sporuri
le. Cv ați făcut, domnule pe-nco- 
lo, doar n ați fost la București 
num ii sâ vedeți meciul 
veția ?

Nu încercați să mai 
lumea ! V-ar place să Ic

cu El-

păcăliți 
destăi-

Articolul 22. Dreptul la viață 
și integritate fizică si psihică.W 
Al. 2: „Nimeni nu poate fi su-ft 
pus torturii și nici unui fel de A 
pedeapsa sau tratament inuman J 
și degradant". (Credeți domnilor^ 
parlamentari contestalari că 
e bine? Dacă nu c bine, ee 
e bine? Câ sintem cu toții 
gali, ca ființe cugetătoare? 
ncavoaslră ce ați vrea? Sa 
ferăm din nou exploata rea 
lui dc către om și tortura,
dcpsele fizico, și alic minimi de 
acest gen caic numai in minți 
bolnave mai persista?)

nu 
n u 
c-

Dum- 
lcgi- 

omu- 
și pe-

circulație.
i i est o 
slabii! 

reședința in orice 
emigra,

Articolul 25. Libera
Al. 2: „Fiecărui cetiițe.iii 
asigurat dreptul de a.și 
doinii iliul sau
localitalu din țara, dc a 
precum și de a reveni in țara" 
(Păi dacă n-ar fi așa, midie fețe 
ce ne intoxică astăzi cu politică 
nu ar mai fi fost prin viiturile 
ierarhiilor. Legarea <!<_• glie s-a 
dat prin 1600. Chiar
•ă ne întoarcem? Ce, noi oamenii 
de rînd nu avem 
plimbam? Numai

Gheorglie < llll(\ \

acolo vrem

voie sâ 
voi?).

ne

publicității ] 
ale oamenilor 

din \ alea Jiului, care vă cunosc 
și șliu ce vă poale capul? V.arj 
place să facem un sondaj* - 

crcul .Lliluieaș, 
’.ab.i Jiului? zic -i 

nu? V ar mai plăcuții 
„lisă de c idrc" (<loar, '

.............
( if despre salari-j 
in ultimii doi ani,' 
voi bim... Doriți ?

1

opinie Jirivin I 
d-voastră in 
interesant, 
să facem o 1 
ne ați făcui „invar;,și", nu?) a' 

unor lideri sindicali de care văț 
incmi.iu, ați ?
ile „riiticatc" 
• • s;î mai 
1 carte bine !

Ceed ce este sigur, marea ma- 
jorilalc a minerilor, ca și poliția, 
procuratura, primăriile, CFR-uJ, 
întreprinzătorii particulari, mulți 
oameni de la RĂII, garda fi
nanciară, partidele („majorita
rul" și, o să plingeți, chiar și 
opoziția) au opinii mult mai a- 
proape dc realitate. Ei. bine, 
domnilor, hora abia începe ! Ți
neți vă bine, fiindcă vine tăvă
lugul !

S-o luăm cu binișorul.„

Clinele de la Liga sindicatelor 
indexare 2nu vrea

*

Nu sintem cu nimic împotriva piolecției animalelor. La ur- j 
ma-urmi i, omul este cel mat bun prieten al animatului. Șl invers. / 
Unii vorbesc ca acum 60 de milioane de ani (in era terțiara, deci'f 
in eoceil, cum ne invața geologia) ar fi fost descoperit clinele. La 
Liga sindicalului miniere, clinele a lusl redescoperit recent. Unul 
dintre cei patru vicepreședinți, înmulțiți după ultima conferința, 
vine la serviciu (deci ui birourile ligu) însoțit de griji, de nevoi ș» 
dc un prețios exemplul canin. Care, ca orice cline, scheaună, la
tin, tși face nevoile, da sa mu te ele, etc. Asta se intîmplâ, așadar, 
in sediul Ligii sindicatcloi miniere. De mai mult timp. Trebuie 
sa luci m precizarea cii ace .t sediu a aparținut și aparține Casei 
dc cultura I’< troșani. l a mtilnir.a iu dl. Stolojan, delegația Ligii 
reclama că in Valea Jiului nu avem parte de manifestări cultu
rale. Păi, dacă in Casa d< cultura binluie i linii, cine sa faca cul
tura ?

Și acum, bomba! De cuiind, nefericitul patruped a suferit o 
operație la o ureche (cita grija pentru urechi'c clinilor noștii). 
Drept pentru care pe timpul unei nopți a lost încredințat (cu con
semn, presupunem) paznicului de la Societatea „Diamant". care 
are sediul tot in Casa de cultura. Cum era firesc, bi< tul animal se 
resimțea post-operatoriu, de aceea probabil sclmuna• atil de tare 
dc se auzea pină la... Timișoara. N-a fost lume

Vn întrebați de ce oare va povmtim toate 
simplu fiindcă femeile care lucrează în clădirea 
caliblc și ele de bună scama, nu mai suporta să 
clinele domnului viee. Și, un alt motiv: Casa de 
te in aceasta luna 25 de am de existență, ilar aș i c eva chiar 
n a văzut.

Socotiți și dumneavoastrn cu ce ocupa conducerea operati
vă a acestei organizai ii. . apolitice. Sa nu lie alte probleme mai 
grave, dar, pina una alta, asta e situația. Pentru orice eventualita
te, apelați la declarațiile sincere, deși Iricoase, ale tuturor femeilor 
< arc lui livizii in clădirea Casei dc c ultura, oc upata, cmc știe cum, 
in marc parte, de ligi, societăți și alte alea In final, o glumă. Iu
tii bal asuprii problemelor stringente care frămîntii Liga, precum 
și intri aga noastre economie dc piață, clinele, care, se parc, tace 4 
dpi i palie diu personal, a răspuns cu demnitate că nu vrea »nd<ș- !' 
—iile. -s- ■ s • ..

cu elicopterul, 
acestea. Pur si 

cn pricina, sindi- 
„rincască“ după 
cultura împlineș
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SPORT

La cărbune te-unegrești...
' Neglijată și disprețuită pe timpul verii, soba devine odată cu 
anotimpul rece obiect de cult, în fața căruia — cei care-1 au — 
lac mătănii. Venerată și implorată, acesteia i se cere să dea 
căldură. Problema se poate rezolva însă mult mai simplu, doar cu 
puține lemne și ceva cărbune. Pentru a stabili un raport corect 
între mătănii și combustibilul de sobă, am făcut o scurtă anchetă la 
depozitele ce distribuie către populație lemnul și cărbunele atit 
de necesare. Iată ce am aflat:

Depozitul de cărbune se con
fruntă in mare parte cu aceleași 
probleme ca și in iarna trecuta. 
Cea mai acută se dovedește a fi 
lipsa unei cantități suficiente de 
cărbune in depozit. Aflăm că 
pentru buiyil mers al lucrurilor ar 
fi necesar un număr de șase va
goane pe zi, în timp ce o medie 
a lunii noiembrie arată că nu
mărul de vagoane intrate este sub 
jumătate din acest necesar. Tot 
aici aflăm că numai pentru sa
tisfacerea necesarului la centrale 
e nevoie de trei vagoane pe zi. 
In ar. 'e condiții, centralele nu 
au in prezent în stoc nici o gă
leată de cărbuni. Supraviețuiesc 
doai datorită indulgenței atmos
ferice. 1 'in cauza acelorași lipsuri

suferă și populația care se încăl
zește cu sobe. Astfel pentru a 
reuși să primească rația de căr
bune, se organizează adevărate 
„nopți de veghe” la ușa depozi
tului, unde cei în cauză întoc
mesc liste pentru a se evita dis
tribuirea preferențială. Sint insă 
zile în care nu intră nici un va
gon în depozit. Atunci totul se 
reia de la capăt. Altă noapte al
bă în Jurul focului, altă listă, alte 
așteptări. Fenomenul ar fi însă 
mult mai puțin dramatic dacă 
lipsa cărbunelui din prezent nu 
s-ar conjuga și cu indolența cli- 
enților. Întreaga vară depozitul 
a distribuit cărbune către popu
lație. Solicitări au fost foarte 
puține. Toți se înghesuie acum

cînd și centralele solicită și iarna 
bate la ușă. Omul gospodar își 
face vara sanie. Celălalt face iar
na liste la poarta depozitului de 
cărbuni. Transportul a căzut de 
pe lista cu probleme, deoarece 
sînt mașini suficiente, capabile 
să satisfacă toate cererile. Cel 
puțin deocamdată. Totul funcțio
nează la fel ca în iadul comu
nist: cînd este smoală nu sînt 
chibrituri, cînd sînt chibrituri nu 
are cine da foc... sau altfel spus: 
cînd sînt cărbuni în depozit, ma
șinile sînt defecte sau n-au mo
torină, cînd sînt mașini nu e 
cărbune, sau dacă este „nu e bun 
că nu e de Coroești“...

Concluziile cred că pot fi trase 
și fără ajutorul nostru, mai ales 
că un articol nu face primăvară 
și nici pe scutieri nu-i poate 
convinge să se apuce de mine
rit în locul celor care au dato
ria să dea cărbune.

Sorin OPREA

...Tar la
l.a depozitul de lemne liniștea 

era întreruptă doar de zgomotul 
unei toporiști ce încerca să spar
gă un butuc. D-na Lăcrămioara 
Scrca — casier, avea nevoie de 
combustibil pentru godinul din 
micuța încăpere ce-i servește de 
birou. Curtea, în afara cîtorva 
buturugi scorburoase, era pustie. 
Trei vagoane cu brichete de căr
bune și ceva lemn așteptau să 
fie descărcate. De partea cealaltă 
n drumului, într-un spațiu de 
depozitare mult mai mare și pe 
care îl știam din anii trecuți plin,

lemne... înlemnești
nu numai de material lemnos ci 
și de forfotă, pe fundalul zgomo
tului produs de un circular ce 
rareori se odihnea, au crescut a. 
cum bălării. E complet pustiu.

Din discuția cu doamna Serea, 
aflăm că prețurile au rămas ne
schimbate: 580 lei tona de lemn 
și 930 lei tona de brichete. Vin- 
zarea se face condiționat, adică 
la 1000 kg de lemn se dau și 700 
kg de brichete. Cumpărătoi ului, 
dacă dorește, i se tale la dimen
siuni marfa, contra 110 lei pe 
tona. încărcatul și transportul —-

• • «M* WB ««MM • M»*

îl privesc. Depozitul răspunde și 
solicitărilor RAGCL-ului. a unor 
școli, grădinițe, creșe. Lemnul 
primit de la IFET Iscroni nu sa
tisface cantitativ. Insă, toate ce
rerile, iai brichetele de cărbune 
livrate de preparația Coroeștl su
feră în privința calității. Proba
bil că vînzarea condiționată și 
slaba calitate a cărbunelui bri
chetat nu prea au darul să atra
gă clientela.

P. NICULESCU

U R I C A N I
o zi ca o evaziuni' fiscala !

Marți, 10 noiembrie. Zj de... 
(lupa tlsmiiili la fotbal. Do 
su-, din munți. Jiul Ue Vest
< . învolburat. dar limpede. 
Ceața dc,pai ic c<rul de păinint, 
iar grădinile in care pa c oile, 
seainăna a două file albe, ne- 
p uate încă de via'a cotidiană, 
aibă și neagra, duh e și amară, 
ce lasă urme adinei în paginile 
z.ari lor, neocolind nici știi ilo 
de senzație. Orașul este de o 
zi fără I iiTUnă și de trei luni 
cu un șuvoi de ,,canal" (pe ma
rele bulevard — deocamdată și 
singurul) ce duce cu el apa 
izvoarelor, cintecul oierilor și 
liniștea nopților, capta’ă unde
va departe, risipindu- -e aici, 
fără milă, pe sub picioarele tre
cătorilor... CINE O OPREȘTE? 
• Ixi colțul siră’ii, în zona Pri
măriei, un stîlp de înzdtfl tensi. 
une a rămas izolat de Labora
torul de patiscrie-cofetarie, ne- 
maiprimind al.montare sau ne- 
maialimentînd cu energie elec
trică unitatea de producție. 
Schimb ii II a fo-.t suprimat, din 
lipsa luminii naturale. Multe, pu
ține, p.fijiturile sînt căutate de 
consumatori. CINE, CE ARE CU 
STILPUL? La unitatea de 
carm- a Abatorului se vinde 
doar untură. Clic nți nu sint, 
«arne nu este, dar nici vinzălo- 
rul nu are h dat. C INE NU-I 
ASIGURA (h ine de protecție?)
< Magazinul Fabricii 
de piine, terminase marfa 
(ora 13) .șl aștepta comun- 
di pe pline, dar nu prin dis- 
liibuitorul Oănescu, care slm- 
bătă (declară d-na .limboreanu) 
nu a lăsat 1000 bucăți de pli
ne, ci doar 700, CU CE 
L-AȚI S U P A II A T (dom. 
mior clienți) PE OMUL DE PE 
MAȘINA? • Laptele a sosit 
la oia 13,30, d ir numai la ma

gazinul aparținînd Fabricii de 
lapte. CLc țu au stat liniștiți, 
așteptind de la ora 6,30. Prețul 
așteptării a fost plătit, cu ne- 
participarea unor copii la cursuri. 
I.A.I ÎNVĂȚĂM, DECI, POE
ZIA... COADA. La magazinul 
alimentar, de ani bun , coloca
tarii trimit zilnic mesaje de 
apă menajeră, prin conductele 
sparte c<> Lrcc ca două coloane 
ale infinitului prin magaziile de 
mină, ce nu-și pol primi marfa., 
pentru a nu lua conlac\ cu 
„materia primă". Sertarele bi
rourilor RAGCL-ului sint pline 
de referate din partea conduce
rii Soc.e,ăpi comerciale CINE
VA A INTERZIS SA FIE CITI
TE TIMP DE -10 DE ANI. < Un 
nou magazin texiil va fi deschis 
In ora.ș. Se lucrează intens și 
s-au comandai două lfizj cu 
șampanie pentru a serba eveni
mentul. 1 decembrie este și săr
bătoarea noastră națională. 
< Farmacia cu medicamente 
îndestulătoare ține spate bolilor 
de tot felul. Cit poate, în 
timpul programului. De la 8 la 
16. Cînd nu, se solicită șefa 
acasă DERANJAȚI-O, LOCU
IEȘTE DEASUPRA UNITĂȚII I

33 000 lei a încasat fiscul de 
la numiții: Muftit Nicu, Manițâ 
11ie, Ilalmaciu Ion, Toporaș 
Gneorghe, I’r.copi Ion și Dră- 
gliici Victor. CE FACEȚI CU 
BANII, FETELOR? * Peste Jiu, 
lingă podul de la intrarea în 
oraș, copiii trei- apa pe o con
ductă de unde ar putea cădea 
Intr-Un moment fatal. Nimeni 
nu interzice joaca, dar interzice 
dreptul lor de a-și pune viața In 
pericol. CINEVA SE SUSTRAGE 
IARAȘI DE LA O EVAZIUNE 
FISCALA... DEOSEBIT IR SO
CIALA.

Dulii NEA.MȚU

Un act de curaj și omenie s-a 
consumat săptamina trecută în 
Parlament. Deputatul nostru, dl. 
Valeriu Butulescu a cerut ex
plicații Guvernului cu privire la 
modul în care a stabilit prețu. 
rile la carburanți. Din alocuțiu
nea domnului deputat, transmisă 
integral la televiziune, rezultă că 
noul preț al benzinei s-a fixat 
după regulile „efectului Catara
mă”. Copierea prețurilor occiden
tale și introducerea lor în econo
mia românească nu este întot
deauna un act justificat. Pre
țul occidental la carburanți in
el ace în el o scrie de taxe fiscale

r benzina

și impozit?. Bunăoară în Germa
nia nu se p'.iiște impozit pe 
mașină, nici impozit rutier, ele 
fiind cuprinse în prețul benzi
nei. Or, la noi este departe de 
a fi la fel.

Dl. Valeriu Butulescu a cerut 
ministrului industriilor să vină în 
Parlament și să explice cum e 
posibil ca o țară fără petrol, pre
cum Polonia, să vîndă benzina 
cu 40 de cenți litrul — la un sa
lariu mediu de 200 de dolari — 
in vreme ce România, țară, 
tuși, petrolieră, pretinde 70 
cerțți pe litru, In condițiile 
care salariul mediu 
dolari pe lună.

In încheiere, dl. 
tiiloscu a afirmat:
statul deține monopol absolut în 
domeniu, el nil are voie să se 
comporte ca un speculant de rlnd, 
care încearcă să stoarcă un pro
fit maxim de pe spatele popu
lației, Intr-o situație de criză”.

este de 50

to
ci e
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Valeriu Bu- 
,Chiar dacă
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FOTBAL, divizia C
PARINGUL PETR1LA LONEA — AS PAROȘENI 2—0 (1—0). 

Joc tensionat, cu două galbene — Lele și Ispir — și cu două go
luri, cite unul în fiecare repriză. Gazdele au deschis scorul prin 
Lăzăroiu (min. 34), după ce Stana a catapultat mingea sub baril 
și au majorat avantaju^ în mm. 73, prin Movilă, la singura greșa- 
lă a portarului Oprița.

MINERUL VULCAN — PETROLUL ȚICLENI 2—0 (2—0).
Fără cîțiva titulari (suspendați?) Minerul a dominat partida și 
s-a impus net în fața unei alte pretendente la șefie, printr-un joo 
propriu echipei, ce a dat și încă’mai dă^ jucători de A. Izsak a 
deschis scorul în min. 20, după o centraf?*^ lui Voicu, iar Stanciu 
a punctat în min. 27, pecetluind rezultatul final.

SUCPI CRAIOVA — MINERUL LUPENI 2—1 (1—0). Oaspeții 
au dominat partida, dar Cîmpeanu, în zi slabă, a primit două go
luri parabile. Au înscris: Sanda și Ezaru, respectiv Brănețiu.

DIERNA ORȘOVA — MINERUL URICANI 1—0 (1—0). Vic
torie la limită, în fața unui partener lipsit de șansă, care a luptat 
pentru un egal, pină în min. 93.

VOLEI
Desființarea ?

VIITORUL IGCL — SPAR- 
TACUS BRAȘOV 3—0 (15—5, 
15—7, 15—3). Cu durere, infor
măm publicul că „viitorul" echi
pei de volei este aproape de 
pragul desființării. Nimeni nu 
maj vrea să existe această echi
pă, nesitsținînd-o nici material, 
nici moral, negăsindu-se pînă a- 
cum nici din afară cineva care 
să o sponsorizeze.

Dar să revenim la Jocul ele
gant, frumos, spectaculos al 
formației ce a adunat, meci de 
meci, tribune pline în fiecare 
zi cînd a jucat acasă, clștigînd 
net în fața partenerului, îneîn- 
tind asistența și lansînd mereu 
semnale pentru o posibilă pro
movare. Primul set a durat doar 
16 minute, fiind la discreția 
sextetului Ilodină, Lazăr, Bereș, 
Petrovan, Tudoroiu, Karpinecz, 
care s-au dus la 8—3, 11—5 și 
J5—5, punctind din serviciu, de 
la fileu și din blocaje. Istoricul 
lui se va scrie și în cel de-al 
doilea set (14 minute) în care 
oaspetele au condus cu 1—0, 
2—1, dar au fost imediat ega
late și ținute la distanță: 8—4, 
10—7, apoi 13—7 (T.O.). Setul 
s.a încheiat tot cu 15—7. In 
setul III intră Chitic. Punct 
după punct, se ajunge la 5—0. 
10—0, 12—0, cînd. se dă lupta 
pentru set la zero, dar și pentru 
punct în palmaresul Spartacu- 
sulul și după mingi ținute în 
aer, de o parte și de alta. 12—1, 
12—3, iar în final 15—3 (11 mi
nute setul) și intrarea lui Barta 
a completat șirul numerelor vic
torioase.

LUP IE
Jiul Petrila, campioană

Sub conducerea antrenorilor 
de la cluburile sportive „Jiul" 
Pelrila (Ion Corbei — Nicolae 
Șerban) și CSȘ Petroșani (Va- 
sile Făgaș — Gheorghe Răducu), 
viitorii perfomeri ai luptelor din 
Valea Jiului și, de ce nu, și din 
țară, au participat, în orașul De
va, la etapa finală a campiona
tului republican județean, re
zervat copiilor I și II. Iată re
zultatele pe categorii de greuta
te: COPII II (mici): 24 kg —» 
Costel Băluță, locul 2; Alexan
dru Fazecaș, locul 3; 26 kg — 
Petru Safta, locul 1, loja loji» 
locul 2; 28 kg — loan OlarU, 
locul 1; 31 kg — Daniel Mihai( 
locul 1, Doru Timofte — locul 
2; 34 kg — Florin Basarabă, Ia* 
cui 1; 37 kg — Andrei Potoroa- 
că, locul 2; Gabriel Huszar, locul 
3; 41 kg — Marian Lucaci, locul 
1; 45 kg — Gabriel Hiriczko, Io 
cui 1; 49 kg — Ion Tănase, lo
cul 2; 54 kg — Ionel Hiriczkoș 
locul 1; 54 kg — Mihăiță Mătu» 
șoiu, locul 1; Cristian Cărare* 
locul 2;

COPII I (mari): 33 kg — Cos. 
te) Barla, locul 1: 41 kg — Da
niel Bostănaru, locul 1; Floria 
Todireanu, locul 2; Marian Du
cea g, locul 3; 45 kg — Emil Mi- 
hal, locul 1; 50 kg — Daniel O- 
laru, locul 1, Constantin Vasile^ 
locul 2; 55 kg — Mihăiță Culda, 
locul 2; 60 kg — Cristian Rete. 
gan, locul 3; 66 kg — Daniel
Chiminich, locul 2; 73 kg —.
Răzvan Sporea, locul 2.

In clasamentul pe echipe, atîl 
la copii I, cit și la copii II, locu) 
I a fost cî.știgat de AS „Jiul" 
Petrila. O performanță a copi
ilor, dar și a antrenorilor.

Campionatul județean de fotbal
Rezultatele etapei din 24 noiembrie 1991 ; Min. Aninoasa — 

Tractorul Barășli 7—0, Min. Barbuteru — Min. Ccrtej 1—2, I avior 
Orăștie — Jiul Petrila 5—1, Voința Min. Brad — Min. Teliuc 3—0, 
Min. Valea de Brazi — Metalop. Oraștie 1—2, Constr. Hunedoara 
— EGCL Călan 5—0, Utilajul Petroșani — Metalul Criscior 4—2, 
Min. Gheiari a stat.

CLASAMENTVL
1 
4
2
2
1 
0
0
1
3
1 
0
2 
0
1 
0

viitoare (ultima): EGCL Călan — Utilalul

13 
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13 
13
13 
13
13

11
8
9
a
8
7
7
6
4
5
5 
a
4a
2

1
1
2
3
4
6
6
6
6
7
8
8 
y

10
11

1. Metalop. Orăștie
2. Min. Ccrtej
3. Min. Aninoasa
4. Constr. Hunedoara
5. Min. V. de Brazi
6. Min. Bărbâtcni
7. Voința Brad
8. Min. Ghelari
9. Metalul Criscior

10. Minerul Teliuc
11. Favior Orăștie
12. Jiul Petrila
13. Utilajul Petroșani
14. EGCL Călan
15. Tractorul Bărăștl

Etapa t.........- .......
Metalop. Oraștie — Constr. Hunedoara, Min. Teliuc —■

63—13
51—23 
37—14 
56—12 
30—15 
20—24 
26—38 
30—26 
28—27
20— 27
21— 33 
24—37 
26—50
14—37 
19—89

23
20
20
18
17
14
14
13
11
11
10

8
S
4

Petroșani. 
v, _ ____ _________ Min. Valea

de" Brazi, Min. Ghelari — Voința Min. Brad. Min. CerteJ — Fa
vior Orăștie, Tractorul Bărăștl — Min. Bărbătcni. Metalul Crls- 
ciur — Min. Aninoasa; Jiul Petrila, stă.

Grupaj realizai de 
Doici NEAMȚU

____ >-•' .1 __________A
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Atenție la...
„CEASUL RAU“

In indicarea dezideratelor pri
oritare în domeniul protecției 
muncii, specialiștii mineri sint 
unanimi în sublinierea faptului 
că perioada pe care o străbatem 
se poale socoti drept ..ceasul 
rău“. deci, ceasul critic, din 
punct de vedere al securității 
minelor.

Se cunoaște de fapt din expe
riența mineritului că în ultima 
perioadă a anului, respectiv in 
lunile noiembrie — decembrie, 
datorită oscilațiilor accentuate și 
frecvente ale presiunii atmosfe
rice, se creează de la o zi la al
ta, de la o oră la alta, pulsații 
In aerajul general al minelor, 
ceea ce determină creșterea fe
nomenului gazodinamio In mi
nele noastre. EMe vorba de in
tensificarea emanațiilor de me
tan din zăcămînt, a acumulări
lor periculoase de metan în lu
crările miniere, cu consecințe, 
nu o dată, tragice: explozii sau 
aprinderi de metan.

Asa a fost recentul eveniment 
de la Uricani, cele două aprin
deri de metan din 13/14 noiem
brie — în urma cărora au suferit 
arsuri grave mai multe persoa
ne — eveniment aflat In cerce
tarea comisiilor tehnice de spe
cialitate ministeriale, ale RAH 
ți ISM. Dar să ne amintim că 
și evenimentele cu consecințe 

tragice și de amploare din ulti
mele decenii, de la minele Uri
cani, Livezeni, Vulcan s-au 
înregistrat tot in lunile de toam
nă. Așadar, este perioada care 
impune măsuri suplimentare de 
protecție a muncii, rigoare deo
sebită in respectarea normelor I 
de securitate, atenție sporită,

Ma.urile trebuie să v.zeze, In 
deosebi, creșterea frecvenței i 
controalelor preventive privind , 
acumulările de metan, depista- < 
rea și lichidarea grabnică a a- 
cestora, combaterea prafului ■ 
exploziv prin intensificarea șis- ( 
tificării lucrărilor miniere ți a 
locurilor de muncă ele. Măsuri
le de protecție trebuie să vizeze, . 
totodată, închiderea la termen, ' 
deci In timp util, a lucrărilor 
vechi spre zonele exploatate.

reducerea pe cit posibil a circu
lației aerului spre aceste zone 
pentru prevenirea focurilor en
dogene Lucrările de 
împușcare se cer executate și 
ele, în condițiile respectării în
tru lotul a NPM — respectiv ae. 
risirea locului de muncă. pre
venirea concentrațiilor de me
tan și a depunerii prafului de 
cărbune, asigurarea locului de 
muncă din punct de vedere al 
susținerii.

Se impune întărirea ordinii șl 
a disciplinei. în general, a răs
punderii pentru respectarea pre
vederilor NPM. atît la locurile 
de muncă, cît șl în timpul 
transportului și circulației pe 
galerii, la intrarea și ieșirea din 
mină. Sublinierea se impune cu 
atît mai mult, cu cît, în timpul 
pregătirilor pentiu săibătorile 
de iarnă, tot după experien
ța anilor trecuți, se con
stată o slăbire a disciplinei și 
ignorarea NPM. De aceea, inten
sificarea controlului din partea 
tuturor factorilor pentru asigu
rarea unui climat optim de secu
ritate devine în această perioa
dă o necesitate prioritară.

C
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NOILE NOPME 
însușite integral, apucate exemplar!

Departamentul Industriei Miniere și Geologiei din cadrul Mi
nisterului Industriei a aprobat Normele de protecție a muncii pen
tru industria minieră, ediția 1991, precum și Instrucțiunile tehni
ce la aceste norme.

Referitor la noua ediție a NPMIM și instrucțiunile tehnice de 
aplicare a acestora, dl. ing. Aurel Marhan, directorul cu proble
me de aeraj, protecția muncii și a mediului din cadrul RĂII, ne-a 
făcut următoarele precizări.

Așa cum prevede decizia nr. 65/24 septembrie 1991 a Departa
mentului Industriei Miniere și Geologiei, noile NPMIM și instruc
țiunile tehnice aferente vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 1992. 
Pină atunci ele trebuie cunoscute și însușite pe deplin în vederea 
aplicării lor integrale, de către întregul personal din unitățile mi
niere aparținînd Regiei. In acest scop, a fost terminată distribui
rea noilor Norme, care au fost editate într-un tiraj corespunzător, 
la toate unitățile RAH. In noua ediție, se încorporează prevederi, 
dispoziții și reglementări din învățămintele desprinse și impuse de 
evenimentele ce au avut loc în mineritul Văii Jiului și mineritul 
român în general in ultimul deceniu, respectiv, din 1981, anul 
ediției p --cedente a NPMIM. Prin actualizarea și îmbogățirea el 
cu aceste elemente, ediția recentă a NPMIM consacră noi regle
mentări și îndatoriri personalului de conducere și execuție din 
minerit, din minele grizutoase, îndeosebi, privind folosirea noi
lor tehnologii, echipamente și materiale în exploatarea zăcăminte
lor minerale utile, în condițiile prevenirii oricăror accidente sau a- 
varii.

Iată argumentele care pledează pentru însușirea temeinică a 
normelor NPMIM Este vorba, de fapt, de o obligație a întregului 
personal din unitățile miniere și din preparați!. Pentru verifica
rea însușirii noilor NPMIM, în cadrul RAH și unităților subordo
nate este in curs elaborarea de programe pentru examinarea în
tregului personal tehnic, astfel ca acțiunea să se încheie în timp, 
util, în cursul lunii decembrie a.c.

Din cauza ț 

apofizei
In cadrul sectorului IV al mf« 

nei Petrila a apărut un foc de 
nună care a afectat două capa—' 
citați de producție, două abataje 
de pe stratul 3, dcterminînd o 
diminuare a extracției zilnice cu 
cca 500 tone de cărbune

SEMNAI?

Cauza focului este nerespec- 
tarea N.P.M. privind prevenirea 
autoaprinderii, respectiv raffora- 
rea găurilor de probă pentru de
pistarea apofizei în vederea ca* 
rățirii acesteia. Autoaprindcrea a 
fost favorizată și de neînchide- 
rea lucrărilor vechi, ceea ce a 
făcut posibilă circulația aerului 
prin zona exploatată

Or, în condițiile vitezelor de 
avansare diminuate și creșterii 

presiunii, exploatarea corectă, deci 
integrală a cărbunelui, curățirea 
zonei exploatate, inclusiv de ru 
pofize, este una din operațiild 
strict necesare pentru prevenirea- 
focurilor de mină.

Să știe omul ce nu știe...
La centrul de insirun e a per

sonalului de la m.na Lupeni 
fa< °m cunoștință cu un nnăr: 
Marius Tec.șa. Este nou angajat, 
eo.'ioivent ai Liceului inuustrtal 
din Lupeni și are specializarea 
de lăcătuș. A terminat armata 
ți a cerut să lucreze în 'subteran. 
Intr-unui din marile abataje 
frontale ale sectorului IV. II 
întrebăm dacă nu li este frică 
de subteran. Ne răspunde dega
jat, cu nonșalanță: „Știți, >i 
tata a fost tot m.ner. Și nu a 
pățit nimic... Dacă e să te prin
dă o nenorocire, aceasta ți se 
poate Intîmpla oriunde, și la 
suprafață, nu numai in mină. 
Știu însă un lucru de la tata: 
In mină totul e să știi ți să res
pecți regulile de muncă, de 
conduită Or, tocmai de aceea 
Mnt aici, la acest curs fio in
struire. Să Insușssc, să cunosc 
aceste reguli'1.

...Ca să știe, să cunoască ceea 
ce nu ciinoic: regulile, normele 
de conduită în subteran. In a- 
ce-.t scop, tinerii nou anga|nțl nt 
minei urmează instructajul in

troductiv general la centrul de 
instruire. Zece zile ; șap.e de 
teorie și trei zile de practică, în 
subteran.

Instructajul introductiv (faza 
A) cuprinde lunar zeci de tineri 
nou angajați la minele din ves
tul Văii Jiului, cei mai mulți 
pentru mina Lupeni. Pentru a- 
ceastă fază. Centrul dispune de 
săli, o piună școală, dotată cu 
instalații și mașini miniere, și 
cabinete speciale, cu aparate de 
proiecție a filmelor axate pe 
teme de protecție a muncii, cu 
machete, afișe, bro uri etc. In
struirea este asigurată de un 
personal corespunzător, compe
tent, maiștri și mineri-instruc- 
tori cu experiență. în frunte cu 
sing. Elena lliescu.

După instructajul introductiv, 
asigurat conform tematicii, line, 
rii sînt examinați de o comisie 
de specialitate, urmind ca In 
eonlinuaie, timp de 3 luni. să 
urmeze a doua faza (Bl de in
struire, In locul de muncă, timp 
în care o zi ne lună pentru îm
bogățirea cuiioș ințelor teorcuce, 

noul angajat este instruit la 
centrul de instruire.

Sînleni asigurați că frecvența 
la ambele faze este bună, inclu
siv ia faza B. A crescut adn-ă 
interesul conducerilor de sec
toare față de urmărirea modumi 
cum frecventează noii angajați 
cursurile, precum și a modului 
de însușire n cunoștințelor pre
date. S-a depășit formalismul, 
prezenț i este evidențiată prin 
pontaj, impusă de biroul de pro
tecție a muncii, iar rezultatele 
sînt benefice și asupra calității, 
deci a eficientei Instructajelor.

In ce măsură se poate îmbti- 
nâtăți calitatea instructajelor In 1 
cadrul centrului? Prin asigura- ' 
rea unui spațiu nou. optim s| 
reînnoirea filmelor din doimea 
centru ni. este dc părce p^rso. 
nalu) acestuia. Și ar fl binevț 
nit și aportul unui psiholog — 
esie de nâ'ore <11 |nr f'onsf in 
tin Armeano, șeful bir'" lui 
l’MM — care ar putea spori c- 
ficientn procesului de rnnebn. 
liziire n ........ ’nților asupra ies. '
peclării Nl'M. *

Tragedii și
In pofida tuturor acțiunilor 

preventive, continuă să se înre
gistreze accidente mortale.

COPTURIRE 
SUPERFICIALA

La E.M. Uricani, în galeria ax- 
colector sub acoperiș din stratul 
3/111, a fost accidentat mortal 
chiar un miner șef de schimb, 
Ion S. Accidentul s.a produs în 
timpul operației de armare a lo
cului de muncă prin desprinde
rea din frontul de cărbune a u- 
nui bloc de steril (o muglă de 
0,7 tone) care l-a surprins și 
dezechilibrat pe șeful de schimb, 
și care, în cădere, s-a lovit cu 
capul de plugul combinei. In 
timp cc era tr.an porlat la supra- 
faiă, nccldrnt.itul a decedat.

Cercetările Inspectoratului dc 
p-otcoție a muncii nu evidențiat 
că accidentul s-n datorat neres- 
pectârii NPM.: nil s.a copturlt 
reglement r locul dc muncii ți

Pagină realizată <le Ioan DUBEK

învățăminte
nu s-a respectat monografia 
armare; s-a constatat gol înl 
tavan și pereții lucrării.

SURPARE

In galeria direcțională de suh 
acoperiș din stratul 3/IV de 1| 
E M. Vulcan s-a produs în 17 o<n 
lombrie o surpare în urma ln>». 
ciarii de împușcare în abatajul 
direcțional de sub acoperiș. Pen^ 
tru executarea operației de fnțfi 
pușcare, artificierul împreună «ă 
muncitorii de la locul de muncii 
s-au retras la cca 17 m de 1* 
front, în direcțional, dar chifti! 
sub zona frontului de lucru, de ■ 
părțindu-i dc acesta o porțiuqf 
de cărbune de abia 1 — 1,5 tffi

Ca efect al lucrării de împuți 
care, această porțiune de roc4 
a cedat și s.a scurs în galeri* 
acopcrindu-1 pc munciloti, pe r» 
nul din ei, vagon tarul rctru 
accidcnlîndu-1 moi tul.
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Boutrcs Bha’f—al șaselea secretar general al ONU t Pentru timpul dumneavoastră liber
Fostul niinist, u dc externe al 

F.g-ptului, Bou'.ros Ghali (60 ani), 
este al .șaselea secretai general 
al Organizației Națiunilor Unite, 
înalta funcție in care va fi in
stalat de la 1 ianuarie 1902. l.a 
26 iunie 1945 s-a cieat, prin sem
narea de către 51 de state a 
Chartei de la San Francisco, Or
ganizația Națiunilor Unite in 
scopul menținerii păcii și securi
tății internaționale. Funcția de 
secretar general al ONU au o- 
cupat-o: Trygve Lie (Norvegia) 
1946—1952 ; Dag Hammarskjold 
(Suedia) 1953—1961; U Thant 
(Birmania) 1961—1971; Kurt 
Waldheim (Austria) 1972—1981 1 

•Xavier Perez de Cuellar (Peru) 
din decembrie 1982.

care mizase China. Uniunea So
vietica s-a folosit de dreptul de 
veto împotriva lui Sudruddin A- 
ga Khan, sprijinit de acordul 
tacit al SUA. Cum mandatul lui 
Kurt Waldhehn expira peste nu
mai două săptămîni, alegerea 
lui Perez de Cuellar a fost re
zultatul unui compromis.

Secretarul general este numit 
la rccomnn larea Consiliului de 
Securitate, de Adunarea Genera
lă pe o perioadă de 5 ani. Sala
riul este de 192 mii dolari, la

care se adaugă onorurile, inclu
siv covorul roșu. In ultimii ani, 
de ia dezghețarea relațiilor din
tre SUA și Uniunea Sovietică, 
acum Uniunea Statelor Suverane, 
rolul politic internațional al se
cretarului general al ONU este 
in continuă creștere, evident în 
conflictul din Golf provocat de 
Irak care a invadat Kuweitul.

în aceste circumstanțe politice 
a fost numit Boutros Ghali.

Tibcriu SPATARU

10,00
10,20
10.30

PROGRAMUL TV
MIERCURI

27 noiembrie 1991

Actualități. 
Calendarul zilei. 
Film serial.
Marile familii. 
(Franța).

TV 5 Europe.

17,00 Știri.
17,05 15, 16, 17, 18.
17.30 Lpmea ideilor.
18,00 Reflector.
18.30 Desene animate.
18,55 Fotbal: Steaua — Genoa 

1893 în turul III al Cupei 
UEFA. Transmisiune direc

tă.
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Istoria luptei pentru postul de 1 
erctar neneral dezvăluie o in- •
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secretar general dezvăluie o in
tensă diplomație de culise, acum 
câștigată de Africa de unde au 
mai candidat, în afara 1JJL Bou- 
tros Ghali, încă patru personali
tăți: economistul Bernard J. G. 
Chlzdero — Zimbabwe, Keneth 
Dadzle — Ghana, juristul Obasa 
Otunnu — Uganda și generalul 
locotenent Olusegun Obasanyo 
— Nigeria.

Tată un episod al acestei lupte.
In 1981 au fost necesare 5 re

uniuni, cu ușile închise, ale Con
siliului de Securitate (Statele U- 
nite, URSS, Anglia, Franța, Chi
na), In care sînt și zece membri 
nepermanenți aleși de Adunarea 
generală pentru 2 ani, șî 17 tu
ruri de vot secret pînă cînd s-a 
decis să fie ales Xavier Perez de 
Cuellar. China a blocat realege- 

a 
au
nu
pe

rea, pentru încă un mandat 
lui Kurt Waldheim, iar SUA 
făcut risipă de energie ca să 
‘(u: ales Salim Ahmed Salim,

HOROSCOP
♦

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Lupta cu inerția e dură, dar 

efortul va h răsplătit corespunză
tor.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie) 
Veți reuși să convingeți un ad

versar de jmtețea cauzei pe care 
o -.u .țineți. _.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie) 1

Mintea vă este limpede și veți 
putea lua decizii corecte, in po
fida nopții tulburi care a trecut.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Marea întilnire programată dă 
chix, în schimb una dc mai mi
că importanță va avea „urmări" 
plăcute.

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie) 

Intre durere șl suferință e un 
pas, pe care nti-1 veți face Insă ..

TAUR 
(21 aprilie — 21 mai) 

Veți consemna evenimente no
tabile la capitolul finanțe, 
e* răstoarnă situația.

GEMENI 
(22 mai — 21 iunie) 

Contractat! un împrumut 
clauze dezavantajoase, din 
«a unor ochi frumoși.

RAC
(22 iunie — 22 Iulie) 

Scoateți la atac armata ; 
na'" Victoria bat» la... ușă.

LEU
(23 iulie — 22 august) 

Satisfacții mari In plan profe
sional.

fapt

cu 
cau-

a do*

FECIOARA
-(73 august — 21 septembrie)

Există șanse de reabilitare m<>- 
cu condiția să faceți pri 

$nul-pas.
RAI ANȚA

>(22 scpO mbrie — 21 octombrie) 
/Multitudinea sarcinilor de ser- 

.ylclu nu vâ lasă răgaz p<-hRn 
ânali’a situat leî.

SCORPION 
Octombrie — 21 noiembrie) 

‘3lT’ctr< cere Intimi, clandestină i 
Maincifttaf..

fi
'II

M ! C A PUBLICITATE
¥ . INZ.ARI

VIND Mercedes Cobra 300, bloc motor spart. Petroșani, Gh 
Barițiu nr. 22. (4022)

V1ND Trabant 601, stare bună. Petroșani, Sălătruc nr. 19. 
(3989)

VIND NISSAN, 2000 cmc, combi, diesel, model 1981, argintiu 
metalic. Telefon 935/50532. (3990)

VIND Dacia 1300 și Dacia 1100. Telefon 50218, după ora 18. 
(4010)

VIND TV color, marca SABA, diagonala 67 cm. Petroșani, 
str. Petru Gioza 28B/13, după ora 18. (4011)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră cu apartament, 2 camere, Petroșani 

Nord. Telefon 43302, orele 7—15. (3995)
SCHIMB garsonieră, confort I, zonă centrală, cu apartament, 

2 camere, zonă centrală sau Independenței. Petroșani, N. Bal- 
cescu, bloc 5, sc. 2, ap. 30. (4004)

SCHIMB apartament, 2 camere, cu apartament, 3 camere 
Petroșani, Pelrila. Lonea, strada Republicii 319/13. (4013)

PREIAU contract apartament, 2—3 camere, exclus Aero
port. Recompensă. Relații, strada Constantin Miile, bloo 2, ap. 37, 
după ora 19, Petroșani. (4012)

DIVERSE
ȘOIER profesionist (B, C) imj ofer serviciile unei firme de 

stat sau particulară. Relații Petroșani, strada Aviatorilor, 
20/26, după ora 17. (3988)

ANGAJEZ 
agroalimentară

11,10
12,40 Ora de muzică.
13.30 Vîrsta a treia. 20,55 Actualități.
14,00 Actualități. 21,30 La ordinea zileif Constitu.
14,20 Festivalul de folclor „Mio- ția.

rița“. 21,45 Studioul economic.
14,50 Civilizația montană. 22,15 Film serial.
15,20 Avanpremieră TV. Cine e băiatul ăsta?
15,30 Prcunivqrsitaria. J Episodul 5.
16,00 Teleșcoală. 23,15 Cronica Parlamentului.
16,30 Zilele muzicii craiovene. Actualități.
16,50 Tragerea Pronoexpres. 23,50 Arte vizuale.

Societatea Comercială 
„GENERAL TRANS" SA 

Petroșani
cu sediul în strada Livezeni nr. 12,

ANUNȚĂ!

bloc

vulcanizator. Relații; Atelier vulcanizare. Piața 
Petroșani. (3991)

PIERDERI
contract închiriere nr. 283, eliberat de EGCL Pe-PIERDUI

troșani. (1 declar nul. (3992)
PIERDUT legitimație bibliotecu pe numele Negrea Ioan Li- 

viu, eliberată dc UT Petroșani. O declar nulă. (3993)
PIERDUT legilimațic serviciu pe numele Taboiszky PaveT, 

eliberată de I.S.M. Petroșani. O declar nulă. (3994)
PIERDUT diplomă do 10 clase electrolehnică pe numele Si- 

Lupeni, in 1979.poș Vasile, eliberată de Grupul Școlar Minier 
O declar nulă. (4005)

PIERDUT carnet student pe numele Sacosli 
berat de UT Petroșani. II declar nul. (4007)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele

Dan Viorel. eli-

1

I
i

| 
f

Organizarea licitației pentru vînzarea unui autobuz 
RDM 109, în data de 6 decembrie 1991, ora 10.

Informații suplimentare se pot obține la sediu* socie
tății unde va avea loc și licitația.

Societatea internațională 
româno-ainericană (S.LR.A.)

IN COLABORARE CU

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bokor Măria 
liana, eliberată de IGRA Petroșani. O declar nula. (4016)

PIERDUT legitimație periodice pe numele Oprea Mihai, 
berată de UT Petroșani. O declar nulă. (4017)

DECESE

lU-

cli-

I1

Societatea comercială 
PAMIN COM“ S.R.L. 

din Petroșani»

vinde următoarele produse :
1. Cartofi din import, ambalați în saci dc 

țul 37 lei kg, comanda minimă 5000 kg.
2. Drojdie uscată, ambalată în vid 5 kg, 

dospire 85 minute, 1 kg drojdie uscată fiind 
cu 5 kg drojdie obișnuită, termen de garanție 
țul 850 lei kg, comanda minimă 100 kg.

3. Mălai „EXTRA" ambalat în pungi plastic de 
kg, prețul 22 lei kg, comandă minimă 1000 kg.

4. Mălai „SUPER" ambalat în saci, prețul 17,50 
kg, comandă mÎHÎmă dc 5000 kg.

5. Vopsele auto: Alb 10, 13, 11, 10, prețul 650 lei
83, prețul 650 Iei kg, Roșu 25, 275, 331, prețul 800 lei

50 kg, pre-

termen de 
echivalent 

un an, pre-

1

C»i'i 
kg.

lei

kg.

6. Anligcl concentrat 100 la sută, ambalat în bidon dc 
3 kg, prețul 550 lei kg. Pentru vopsea auto și antigcl se 
fac înscrieri la sediul firmei.

Relații se pot obține de la domnul Haiducsi Pavel, con
silier al S.I.R.A., zona Transilvania, patronul S,G. 
..PAMIN COM“ S.R.L din Petroșani, strada Republicii 71 
(amplasată in fosta Expo-mobilă din centrul orașului) sau 
la telefoanele: 15391, între orele 9—19; 15131, 12131, în
tre orele 20—23, (3981) ,

fc-JC
»c

\ iude poi locale la prețul de 130 lei. Comanda minimă 500 
kg. înscrieri, pînă la data dc 1 decembrie 1991, Ia sediul 
societății din strada Republicii nr. 74 (fost Expo-mobilă).

Informații la telefoanele: 15391 între orele 9—19 și 
15131, 12131, între orele 20—23. (1003)

----- — —— - '■...........................—
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