
Noul Guvern ere 
obligația să 

reconsidere 
importanța 

mineritului /
Vom avea și Guvern. Vom beneficia (?) și de prim-ministru] 

nou-nouț care vrea să ridă la urmă. Așa zice dinsul că e mat 
bine. Cit de bine e acum, se vede. Cit de bine va fi la urmă, clnd 
va ride dl. Văcăroiu, ne imaginăm. V-am promis că vom încerca 
să vă creăm o imagine cit de cit reală despre situația mineritului 
din Valea Jiului, deși, sinceri să fim, e o dovadă de curaj să ta 
încumeți la așa ceva. Oricum, incepînd de astăzi purcedem a I 
consulta în această spinoasă problemă pe cei care fac efectiv 
minerit. I-am neglijat voit pe cei care „bat din gură". Și. să n'j 
fie supărare, vom lua-o in ordine alfabetică.
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propriului capital

A

Intre realitatea de azi șă 
nebuloasa de mîine...

NU FACEM ANGAJAU!
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Se detașează, din orientările principiale 
ale noului premier desemnat, ideea pro
mițătoare ca statul să-și reia (sau să-și ia 
in serios) atribuțiile de unic proprietar al 
avuției naționale, pe care o alintăm cu 
numele atit de elegant de „patrimoniu- 
Contestat cu voce tare (ca moștenire 
grea, care „apasă") dar dorit cu discreție 
de moștenitori, patrimoniul țării se află 
practic intre do| stăpinl. Statul a făc it 
gestul democratic de a-1 încredința spre 
administrare regiilor si societăților co
merciale. dar unele dintre acestea au în
țeles eestul ca pe un merit ce li se cu
vine de la sine fără ca din el să decurgă 
vreo obligație

Sj „economia" a evoluat după cum 
știm. In acele societăți sau regii tinde a 
existat respectul fi’’i de lene, patrimoniul 
a fost bine păzit, iar producția rezultată 
a fost Înțeleasă ca rod al acestei avut't. 
Patrimoniul a rod t. si dacă astăzi nu es
te cu ceva mai mare e col puțin ?gal. 
in datele primare, cu ceea ce a fost pre
luat spre administrare. In schimb, acolo 
unde democrația rău Înțeleasă a deschis 
calea ilegalităților, bietul patrimoniu a 
fost Jefuit in mod îngrijorător. Rodul 
muncii a luat cite-o destinație neaștepta
tă, de multe ori fiind oprit la vămile ță
rii .și scos de prin portbagajele autoturis
melor, pentru a fi restituit celor care 
aveau nevoie de el: rulmenți sau axe pla

netare, cristaluri sau gulere de blană, nu 
de puține ori alimente și de foarte multe 
ori îmbrăcăminte — toate acestea prinse 
lntr-un iureș turistic fără precedent.

In programul viitorului guvern este 
prevăzută, așadar, reorientnrea atribuțiilor 
statului privind gestionarea propriului 
capital. Se întrevede o speranță încă nu 
au fost „exportate" toate bunurile indus
triei ușoare. încă mai poate fi salvată o 
bună parte a rodului rezultat din patri
moniu. Dar, succesul acestei no| orien
tări depinde mult de urgența cu care este 
înțeleasă aplicarea ei.

Din programul orientativ al premieru
lui desemnat, dl. Nicolae Văcăroiu. am 
reținut că procesul de privatizare va F> 
continuat, poate eu o ușoară intîrziere. 
Nn-1 nici o pagubă, noi nn ne grăbim. 
Mai bine încet și sieur. dccît în grabă si 
cu greșeli, Cîndva. după ce toți agenții 
economiei vor înțelege „natura socială" 
a patrimoniului, el vor putea să gestio 
noze singuri această bogăbe. Rină atunci 
nu dorim decît să se împlinească o pro
misiune: controlul cit mai sever al sta
tului asupra a tot ceea ce înseamnă pa
trimoniu și a tot ce rezultă din el. Adi
că. asupra „rodului", mai mic sau m ii 
mare, oricum ar fi el, rod destinat ade- 
văraților „moștenitori"...

Ion Ml STAȚA

I.a poarta minei Aninoasa e 
un afi.ș: „Nu mai facem angajări"! 
Nu e o noutate dar e o realiti- 
te, general valabilă în minele 
Văii Jiului. E un semn bun, ca e 
te face să presupui că lucrurile 
(și oamenii) s-au așezat. Dar oa
re așa este ? Aveam să aflăm că 
lucrurile nu stau chiar așa. De 
la începutul anului, peste 400 de 
angajați au plecat de la Ani
noasa „cu coada-ntre picioare"

pentru difer.te motive: nemoti-K 
vate, părăsirea locului de mun' 
că, dormit in mină, etc. Numai 
în noiembrie, vreo 30 și-au luat' 
vrind-ni vrind. tălpășița pentru 
aceleași motive. In mod excep-4 
țional, se mai fac angajări cil 
recomandări de la șefii de bri-J 
gârlă. In nici un caz nu sînt an-} 
gajați „dezertorii" de la alte mi-j 
ne și ar fi bine ca acest asp "j 
să fie .știut.

\ iitorUl începe azi

Piața ca o varză
Simbătă, 14 noiembrie, piața 

drn Vu)c<.n a fost mai săracă 
ducit de obicei, cu toate că la 
El Paroșeni tocmai se plătiseră 
salariile. Produse de bază — 
varza și cartofii. O foaie (nu 4e 
varza), un pom de cartofi. in 
•pale, la bazar, comersanți pu
țini Mii aglomerat era pe mar
ginea străzii. Chestie de obiș
nuință. In rest, m.zeric multă. 
»ă trăiască și RAGCL-ul. Prin 
zona se afla, la un moment dat, 
însuși primarul orașului. Pro
hibii că studia o posibilitate con
cretă de a face curățenie, pe ca
re să o prezinte consiliului local. 
IXspre șanțurile din fața Com
plexului de alimentat e publică 
și a magazinului Tineretului, să
pate astă vară, numai de bine. 

C.’ă tot au căzut primii fulgi de 
nea din acest sezon peste ele. 
Adept m „zăpezii, d- altă lată" 
poete rezolvă ele și problem i 
aceasta. (N.P.)

I I

! O H I M I S M ? !

Dl. jng. Ioan Laban, directorul 
minei Aninoasa nu excelează ia 
optimism dar nici nu se dă „de 
ceasul morții", 13a ch.v ne-a 
declarat textual: „Nu sintem pe 
moarte, este vorba d > ir de o 
boală, »>au sindrom...".

— Și care ar fi boala, d-le 
director ?

— Boala (sau sindr imul ei) 
ar fi că dăm din coiț in colț, 
ascultind zvonuri și privind in 
„grădina"... englezilor. De ce ne 
gindim la viitorul mineritului, 
scrutind nebuloasa de miine, fă
ră a vedea și a înțelege bine 
realitatea de azi. Fiindcă viitorul 
începe azi.

— Cum vedeți realitatea de 
azi ?

— Ca linul care sînt ancorat, 
prin vocație și natura funcției, 
direct în realitatea mineritului, 
pot să vă spun că lucrurile nu 
sînt încă limpezi. După decem
brie 1989, nu s-a mai făcut mi
nerit. Aproape din nici un pun't 
de vedere. A făcut fiecare cit a 
vrut și cit l-a lăsat conștiința. 
S-a mers pe eficiență minimă — 
adică de pe o zi, pe alta, la ni
velul minimei rezistențe — cu 
bani mulți și tone puține. Cr^d 
că principala noastră preocupa
re ar fi acum RECONSTRUCȚIA 
MINERITULUI.

— Keconsh ucție-reconstrucție, 
dar pe ce criterii?

— Primul ji cel mai impor
tant cred că ar fi CONȘTIENTI
ZAREA OAMENILOR. Adică oa
menii trebuie să înțeleagă un 
lucru elementar, acela că nu poți 
primi fură să dai. Să înțeleagă 
că au un loc de muncă și tu 
sînt șomeri. Să muncească pen
tru a și-l menține. Există oa
meni caro încă mal cred că 11 sa 
cuvine de drept locul de m în
că. Nu c așal Vremurile »-au

schimbat. A trecut .și « remea l’uj 
„Sus cutare, jos cutare!" Dccnj 
nu ne-apucăm de înn.'.i, f rău 
de noi... In al doilea rînd est4 
vorba despre o anume sărăcie a 
minelor, din punct de vedera 
tehnic, al dotărilor și pieseloiț 

de schimb. Mineritul se face lo-i 
tuși cu bani, iar subvențiile sint 
insignifiante. Așa am renunțat^ 
la mecanizare. La Aninoasa, d-‘> 
tot. Dacă un complex costa 
milioane lei, acum banii aceștiiî 
abia ajung pentru o ț-v-tie. .

— Revenind la viitor...
— Dacă înainte de 90 Ani

noasa era in urmă cu vreo 15 
ani cu investițiile, acum decalaj 
Jul a crescut. Avem capacități 
este cărbune dar e nece-ar urj 
efort mai mare pentru investiții! 
Fără bani. insă... Am pus bin4 
„pe roate" investițiile — de 1.’ 
3 brigăzi, am crescut la 7. VorrJ 
concentra producția pe blocurile" 
I. II și Sud. avem în vedere să] 
coborîm producția la orizontul! 
XII. pentru care deja adînclmj 
puțul cu schip (se va termina 
în 1993, ca in 1991 să concentrări 
producția pe un s:n ur flux). ’

_  Deci, d-lc director, rezerve* 
sint. de lucru este, înțeleg că o 
vorba doar de... lipsa posibili-; 
tați ?

— Nici chiar așa! Tot de noi 
depinde și încă n-am auzit de 
omul care să emită aberația pă 
nu mai e nevoie de cărbunele 
nostru. Noul guvern are obliga
ția să reconsidere importanța mi 
ncritului în economia naționaii 
iar Valea Jiului trebuie să-.și r 
capete locul pe care-1 merită ir. 
industria țării.

— Optimismul dumneavoastr. 
este debordant. Vă mulțumesc 
pentru interviul

Mircca BUJORESCU

1



X /

2 BOBI HO) MIERCURI, 18 NOIEMBRIE 1992

im
im SPORT PUBLICITAT

Fotbal, divizia B
ROVA ROȘIORI — MINERUL 

LUPENI 2—0 (1—0). Minerul a 
avut de suportat consecințele ac
cidentărilor și cartonașelor pri
mite în ultima întîlnire, fiind ne
voită să plece la drum fără șap
te titulari: frații Păuna, Ungu- 
reanu, Brănețiu, Troncea, Dilja, 
Varga. Prima parte a fost domi- 
nati de ROVA, care s-a aflat 
mai mult în terenul adversaru- 

; lui, Oaidă, Krautil neputind stă- 
■’ vili atacurile, în care Răducu 
. (fratele jucătorului Emil Răducu 
, de la Jiul) și Păunică s-au „stre- 
x curat“ de nenumărate ori în ca

reul advers. Și totuși, golul a 
venit tîrziu, min. 35, cînd Fli- 
cheș, cel care a mai salvat poar
ta din doua situații limită, a 
fost învins. Din corner, mingea 
a fost preluată de Răducu. .șut 
scc și 1—0. După pauză, Mine- 

■ rul se mobilizează, iese la ,ivea
lă" Brănețiu II. un junior talen
tat. care a avut golul în virful 
bocancului dar... „cxpericnț.r* 
și-a spus cuvintul. Colceag a 
trimis balonul în bară (min 63), 
Kraut'l din 4 metri a reluat pes
te poartă. Cu cinci minute înain
te de final, cind gazdele cran 
dominate, Păunică a scăpat sin
gur pe contraatac și a înscris pe 
lingă Flichcș. Bun arbitrajul lui 
Dorin Naște (Tg. Mureș), fostul 
portar îl Jiului.

Fotba, câmp ona.ul județean
KEZLLTATE Tt.H.s iCE : Minerul Aninoas i

Favior Orăștic 13—0; Min.rul Bârbătcni — Pa' 
; ringul L, '.ca 1—1; Constructorul Hunedoara — 
■ Minerul Vulcan 3—1; Mureșul Deva — Minerul 
ț Ccrtej 2—0; Victoria Gălan — Metalul Criscio: 
ț 7—0; CUR Simeria — Ilaber Hațeg 1—2; Mi

nerul Tdițic, — Min-rul Ghelari 2—1; Aurul
Br.nl — Met doplastica (yrăștic 1—0.

CLASAMENT
1. Mine ul Vulcan 14 10 n 2 31 -1 1 22
2. Paringul Lon i 1 1 9 9 3 34—16 20
3. Constructorul lift. 14 <J Î 4 37—20 19
1. Haber Hațeg 14 8 3 3 23—11 19
5. Minerii CerLj 11 6 3 5 36—15 15
6. CFR Simeria 14 7 1 6 35—19 15
7. Victoria Călm 11 7 1 6 32—17 15
8. Met. Or.tie 14 7 0 7 44—31 14
9. Minei ul Aninuaei 14 < 0 7 33—23 1 !

10. Mure-ul Deva 14 7 0 7 23—23 1 1
11. Minerul BărbMeni 11 6 2 6 21—31 1!
12. Minerul 3 liuc 14 5 1 8 19—42 11
13. Min' iii Ghelari 11 3 4 7 20—31 10
11. Metalul Criîcior 11 4 1 9 19—33 9
15. Aurul Brad 1 1 1 1 9 11—28 9
16. Favior Orăștic 11 2 0 12 12—73 4

ETAPA VIITOARE, -22 noiembrie : Minerul
Vulcan — Mm' rul B lrbăleni ; Metaloplastica 
Oră t - 1 nv i i .1 li, i ir.v, Minerul
Ghelari — Aurul Brad, Ilaber Hațeg — Mine
rul Tcli'.ic; Metalul Criscior — CFR Simeria ; 
Minerul C.-itej — Victoria Culan; Favior Q- 
ru.tic — Mureșul Deva; P.iringul Lunra — Mi
nerul Aninc«<a.

AS PAROȘENI — MINERUL 
URICANI 4—3 (2—1). Duelul la 
„sînge", preconizat de multă lu
me, n-a avut loc. In schimb s-a 
demonstrat că se poate juca fot
bal și fără altercații în teren șl 
în tribune, fără cartonașe, cu 
dueluri din care a avut de cîș- 
tigat doar fotbalul. Ambele e- 
chipe au jucat deschis, cu „gar
da jos", lăsînd loc fazelor cursi
ve, șuturilor de la distanță ori 
micilor „șmecherii“, care vrînd- 
ncvrînd fac sarea și piperul fot
balului. Gazdele au deschis sco
rul prin Neiconi, care a transfor
mat un 11 m, după care Con- 
stantinescu, cu capul, a punctat

Popice — Superligă
JIUL PETRILA — GLORIA BUCUREȘTI 5166—5156 p.d. (3,3, 

—2,5 individual).
Victorie prețioasă a jiuiiștilor în fața Gloriei, făcîndu-se ți 

rocada locurilor în clasament.
Scorțea — 894 p.d., Andrei — 877 p.d., Ghețca — 864 p.d.,

Dobrică Marcel — 850 p.d., Ilordilă — 845 p.d., și Dobrică Cons
tant n — 836 p.d., sînt autorii succesului, de ia oaspeți detașîn- 
du-se Stamatescu, care a realizat un punctaj superior — 910 p.d. 
Jiului ii r vine greaua misiune de a învinge acasă, după depla
sarea de Ia Cluj, puternica echipă Aurul Baia Mare, făcînd din 
nou echijibru în disputa celor două mari forțe: Minerul Vulcan 
— Aui ul Baia Mare.

și 2—0. In min. 32, „execuția11 
Baltaru l-a lăsat fără replică pe 
Farcaș, voie din afara careului, 
cu boltă, sub bară: 2—1. După 
pauză, Ciglinean înscrie, 3—1, 
min. 51, și tot el ridică scorul 
la 4—1, (min. 55). Oaspeții, care 
au trimis balonul în bară prin 
Stefanache, vor marca prin ace
lași jucător, 4—2, ca, în final, 
Tolciu să transforme un 11 m, 
acordat cam ușor de centralul 
Gheorghe Tîrlea (Giurgiu) și să 
reducă din handicap : 4—3, scor 
cu care a luat sfîrșit partida. Un 
mic grup de suporteri din Uri- 
cani au încurajat tot timpul fa- 
voriții, ceea ce nu s-a întîmplat 
la echipa gazdă.

Ru g b y, Al
REZULTATE TEHNICE ; Știința Baia Marc 

— Știința Petroșani 29—12 ; Minerul Lupeni — 
CI R Constanța 20—8; Farul — Grivița 20—10; 
■Steaua — Sportul 48—16; Dinanro — CSM Su
ceava 6—0; Universitatea Timișoara — CSM 
S.biu 35—7,

CLAS \ME.\T

J. Univ, l'im. 10 7 0 3 253—129 21
o Steaua 10 7 0 3 230—136 24
3. Farul 9 7 0 o 220—134 23
4. Grivița 10 6 0 4 168—142 22
5. CSM Sibiu 10 5 1 4 155—154 21
6. Dinamo 10 5 0 5 192—182 20
7. CFR Constanța 10 4 1 5 157—155 19
8. știința Baia Marc fi 1 1 4 143—137» 18
9. Minerul Lupeni 10 4 0 6 217—228 18

10. Știința Petroșani 10 3 1 6 98—179 17
1 1. CSM Suceava 10 ;) 0 7 105—173 16
12. Sportul Stild. IU ■> 0 8 107—306 1)

E TAPA VIITOARE, 21 noiembrie: CSM Si
biu — Minerul Lupcni; Gris ița ■ Universita-
tea Timișoara; știința Petroșani — Farul; CSM 
Suc ava — Știința Baia Marc; Sportul —• Di- 
n.uno; Ci II Constanța — Steaua.

De vorbă cu dl, dr. ing. ALEXANDRU DARABONȚ, 
director general al I.C.S.P.M.
ACTIVITATE LABORIOASĂ

în sprijinul prevenirii accidentelor 
și îmbolnăvirilor profesional
In acest an, Institutul de Cercetări pentru Protecția Muncii 

București împlinește 40 de ani de existență. Cu acest prilej, di 
dr. ing. ALEXANDRU DARABONȚ, directorul general al aceste i 
prestigioase instituții, ne-a răspuns la cîtcva întrebări, în primul 
rînd, referitor la rolul Institutului.

— Aliat în al 40-lea an de fi
ințare, pot spune că existența 
ICSPM se confundă cu istoria 
protecției muncii în România. 
Indiferent de formele de orga
nizare prin care a trecut sau de 
modul de subordonare, scopul 
activității institutului l-a consti
tuit permanent îmbunătățirea, 
cu mijloace specifice cercetării 
aplicative și fundamentale, a 
nivelului de securitate în mun
că în întreaga economie națio
nală. ICSPM s-a implicat în 
mod deosebit în conceperea de 
mijloace tehnice care să anihi
leze acțiunea factorilor de risc 
de accidentare și îmbolnăvire 
profesională, din diverse proce
se de muncă. Se răspunde ast
fel comandamentelor unei eco
nomii în care noțiunea de pro
tecție integrată de abia începe 
să fie cunoscută, principala 
calc de realizare a securității 
constituind-o protecția colecti
vă și individuală. Prin urmare, 
în decursul anilor, au fost crea
te tehnici, dispozitive, aparate 
și metode cu rol de corecție a 
deficiențelor mașinilor, instala
țiilor etc, sub aspectul protecției 
muncii, precum și mijloace in
dividuale de protecție, destinate 
să se interpună între executant 
și noxa apărută în procesul de 
producție.

— Ce rol are institutul în pre
venirea accidentelor și îmbolnă
virilor profesionale ?

— Combaterea prafului, a 
pulberilor, zgomotului, vibrați
ilor, iluminatul, amenajarea er- 
gonomica ii locului dc muncă — 
toate acestea stau în atenția 
noastră. Sigur, în limitele și cu 
greutățile generale de economic. 
Ca urmare, ICSPM realizează nu
meroase prototipuri care au in
trat în producția de serie, fiind 
deosebit de apreciate de bene
ficiari. De asemenea, avizează, 
din punct de vedere al securită
ții muncii, majoritatea echipa
mentelor de acest gen, produse 
in țară: costume, căști, măști, 
antifoane .și... cremele apreciate 
de toată lumea. Sînt rețete noi, 
adaptate la multitudinea de de- 
tergenți caic au apărut pe pia
ță, la praful și mizeria pe care, 
din păcate, lc mai întilnim pre
tutindeni.

— Accidentele au și cauze 
subiective...

— E adevărat. De aceea, o 
alta dii ecție careia i se acordă 
atenție o constituie fundamenta
rea și elaborarea de masuri și 
mijloace orgcinizatorice de pro-, 
tecție care au în vedere anini-, 
larea unor factori de usc proprii 
executantului. Cercetătorii noș
tri studiază și realizează sisteme 
de testare și orientare profesio
nala pentru activități la care 
lipsa unor aptitudini poate con
duce la accidente soldate cu 
mari pierderi umane și materia
le. Tot aici se incadreaza iun-, 
damentarea științifică și elabo-, 
rarca reglementarilor noi de 
protecția muncii, de tipul nor-, 
melor, normativelor, standarde
lor. Acordăm asistență, realizam 
numeroase materiale de informa-! 
re și documentare, elaborăm 
manuale, cursuri și module pna 
care se urmărește, simultan, îm
bunătățirea educației generale și 
de specialitate în domeniu.

— Concret ? Ce oferă institu
tul dv oamenilor, celor activi și 
agenților economici, pentru a-i 
Ieri de accidente, pentru a le 
preveni ?

— Concret vă răspund; Ofe
rim: tehnici, metode și dispozi
tive de combatere a riscurilor 
mecanice; tehnici, metode, dts-, 
pozitive de prevenire și comba, 
tere a noxelor ^industriale: praf, 
pulberi, 6uze, zgomot, vibrații,..i 
tehnici, metode, dispozitive da 
clectrosecuritatc și iluminat; sis-. 
teme de teste dc verificare a 
performanțelor și cunoștințelor 
de protccția muncii (la angajare 
.și periodic); studii de ergonomie; 
mijloace individuale de protecție: 
costume, căști, măști, diversa 
creme, unguente, antifoane; ma
teriale de propagandă: cabinete 
dc protecția muncii, afișe, filme, 
panouri, broșuri, instrucțiuni, 
diapozitive, seturi de lecții... | 
materiale, structuri și metodo
logii de instruire și testare în 
domeniul protecției muncii; sta
tistici ale accidentelor de mun
că, ale cauzelor și urmărilor a- 
ccstora;. aparate electronice pen
tru securitatea muncii.

Ioan DIBEK

POPICE
Campioana — învinsa acasa

Pronosport
15 noiembrie 1992

MINERUL VULCAN, campioana, iuxinsă acasă de Aurii 
Baia Marc 5282—5301 pd. l’rof, Valcriu Pișcoi, antrenor: „Am 

■ndus cu 133 popice. La un moment dat, s-a accidental Silivcs- 
tru. Întind ie. Era ultima pereche, am intrat neîncălzit I .cînd 
pereche cu Ardac, a urmat o cădere psihologică șl am fost în- 
sin.i de perecira oaspeților Hosu—Sckcly. Pop (967 pd) și Gcr- 
. ly (937 pd), au avut cele maj bune n mltate. Va fi o ședință 
le secții' in care vom analiza cauzele. Sn pare că nu se mii 

p .i'.c itinvc plafonul obiectivului și din acest an; camp.oinitul.

Finale la Tirgu Mureș
■ ■■ ■> simbRlă, Ia Tg. Mureș, se desfășoară Jinalelc cam-

t 1 11 '' doi național la individual și perechi, cu participarea celor 
m u l.in< ci . ați popicari la Individual. Din Valea Jiului participă

1 i n .Si Ji v stru, Pop, Lupii, Bișok, Pișcoi (toți de la Minerul 
■ u|. an) i Constantin Dobrică (Jiul Petrila). Titlurile se vor do
ini ut la individual cit șl la perechi mixte, acestea fiind 

ah uluite din Jucătorii clasați pe.locul I masculin șl sportivele 
• l i-l d I feminin, adoptîndn-.so din acest on noul sistem 
de lu .faș'irarc, confoim normelor ini rnațion.de. Țoiul do cîștigurir 3i .’ 12 210 I.

I. CS Olt — Poli lași 1
2. Forcsta — Flacăra 1
3. ICIM Brașov — Gorvinnl X
L Ba ri — B «log na i
u. Gescna — I’udova 1
C. Cosenza — Refigiana X
7. Lccce — Creinoncsc 1
8. Modcna — F. Andria X
0. Placcnza — Taranto 1

10. Tisa — Yerona X
11 Spăl — Luchcsc X
12. Tcrnana — Ascoli 2
J3. Venozîa — Monza 1

Doriți sa vâ protejJți pielea, indiferent de locul dv de munca? 
G u mparaț i noin t irziat

Cremele de protecție
produse dc : ,

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE PENTRU 
PROTECȚIA MUNCII

Aceste cuine sint destinate protejării pielii dv, împotriva tu» 
turor factorilor nocivi și periculoși din mediul dc lucru și din 
gospodărie.

Va recomandăm următoarele sortimente: CREME ANTIAGl- 
DE, ANTIALCALINE, FOLOSITE ȘI ÎMPOTRIVA DETERGEN- 
ȚILOR; CREMA — BARIERA — MECANIGA ÎMPOTRIVA DE- 
RIVAȚILOR PETROLIERI, A ULEIURILOR MINERALE ȘI UN
SORILOR CONSISTENTE; CREMA ÎMPOTRIVA PULBERILOR 
MINERALE ȘI VEGETALE; CREMA COMPLEXANTA ÎMPO
TRIVA METALELOR GRELE; CREMA ANTIIIADIAȚII.

NETOXICEI NEIRITANTEI ACȚIUNE ANTIMICOTICA I
Pentru protejarea șl întreținerea dornici dv. O CREMA DE 

ÎNTREȚINERE COSMETICA pe bază do LANOLINA, CEARA 
DE ALBINE ȘI COLAGEN.

LABORATORUL DE UNGUENTE DE PROIECȚIE, str. 
General Biidistcnnn n>'. 15, sector 1, București, t IMon 131720 
(.114 i 120).

rna%25c8%259bion.de
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-= Buteliile goale umplu =- 
paharul răbdării

Cri,a de butelii, este, din pă
cate, o realitate în Valea Jiului. 
Mai mult decit atit, există o cri
za de butelii pline. Așteptarea la 
centrele de preschimbare durea
ză săptămini întregi. Asta în ca
zul in care recipientul gol a fost 
primit de centrul respectiv. Spa
țiile de depozitare sînt pline, 
suprapl.ne chiar. Alternative nu 
prea există. Reșourile, plitele de 
gătit electr'ce înghit kilowați, 
al căror preț s-a majorat la 6 
Vi per unitate, în cazul persoa- 
n 1‘t fizice. Ce e de făcut ? Con
servele sînt scumpe și oricum, 
abuzul duce la ulcer. Fatalmen
te. nu prea există soluții. Cen
trele de încărcare de la Pitești. 
Craiova și Timișoara au și el3 
problemele lor. In ciuda unor 
promisiuni, situația a rămas ne
schimbată. De altfel — s-a văzut 
și la televizor — chiar și bucu- 
re-tenii au probleme cu buteliile

de aragaz. Și vorba ceea, sînt 
din „satul cu miniștri".

Revenind la problemele noas
tre, dăm exemplul centrului le 
preschimbare din orașul Vulcan. 
A fost o perioadă bună cînd se 
elibera un singur rînci de tiche- 
te. Acum sînt trei serii, de la A 
la C, a cîte 4000 de numere fie
care. Intrările in medie pe zi 
sînt de 0° butelii pline Nu tre-

V Ut CA N
bui. umil ca. ia slirșit du sap-a- 
mină se organizează nunți, bo
tezuri, parastase. Că există han
dicapați, veterani de război, cre- 
șe. familii numeroase. Aceste 
situații deosebite sînt abordate 
cu prioritate și e omenesc să 
fie așa. La o cerere de 12 mii 
butelii pline lunar se as;gură 
cel mult 2500. La nivelul Primă

riei s-a discutat soluția cartclă- 
rii. Imposibil de realizat pentru 
că nu se poate acoperi necesarul 
nici în această condiție. S-au 
purtat discuții cu PECO Deva, 
în vederea preluării centruliu 
de preschimbare de către aceștia 
așa cum ar fi normal, preconi- 
zîndu-se astfel o mai bună a- 
provizionare. Discuțiile au rămas 
...discuții, deși speranțe ar mai 
fi. Vorba unor cetățeni „la foc ,1 
speranțelor nu-ți poți încălzi, 
însă, mîncarea". Iarna bate la 
ușă. Odată cu căderea zăpezii nu 
avem motive să credem că si
tuația se va ușura. Ba din con
tră, Nu ne rămîne decit răbda
rea — cu tutun sau fără — pe 
perioada de cel puțin o lună de 
așteptare, de la gol la plin. A 
buteliei, că paharul e „ochi“ de 
mult.

Paul NICULESCU

Nu torcea 
pisica...

Loual exact al intimplării con
te. i'a mai puțin, l’n bar cu fo
tolii confortabile. Tocmai mă a- 
sezasem cu „ceva" dinainte. Mu
zica se auzea in surdină. Sesisc-z 
un zgomot, aproape impercupt - 
Lil, ca o pisică toreînd. Privesc 
discret sub masă. Nimic. O fi ca
loriferul — îmi zic. Ciulesc ure
chea. Nu e nici caloriferul. Zgo
motul nu era supărător, dar de- 
i n sem curios. Arunc o privire 
de ansamblu, care se oprește in 
final asupra unui comesean ce 
avea paharul plin ochi pe masa 
lin fața sa. Părea că-j privește 
conținutul cu deferență. Stăt i 
âtît de firesc îneît mi-a trebuit 
un timp să realizez că de fapb 
individul dormea, sforăind ușor. 
Cit am s‘.->t acolo — e drept, hj 
mai mult de 10 minute — nu a 

t deranjat de nimeni. Am 
nvingcrea că in perioada res- 

]■ ivă nu-1 observ ise nim n> 
din personalul 1 aiului. D< i 
•<’. :rj pisica...

Fără 
biberon...

La intrarea de serviciu a unui 
modern restaurant din munici
piul nostru (căruia-i zice chiar 
„Modern") tragc o mașină-cis- 
ternă de lapte. O fi „casa" mare, 
dar să folosească laptele dintr-o 
cisternă, mi se pare cam mult. 
Surpriza vine cind, din mașină 
— în fapt, de pe o parte latera
lă a cisternei — încep să fie 
descărcate navete... cu berc. 
Hopa I — zic.

Te pomenești că atunci cind 
laptele se alterează, se transfor
mă în bere. Măcar de-ar fi vîn- 
dută la preț de lapte covăsit. 
Fiindcă, după știința noastră, 
de Ia Hațeg berea este achizițio
nată la prețuri variind intre 40 — 
55 lei. Șl nouă nc-o vînd cu. . 
100. Cind dracului mal vine le
gea aia, că ni sc face lehamite...

lin pensionar 
plănui aste jefuirea 

oancii
De cum a intrat in birou, dj. 

Ion Bumbac, pensionar din Pe
troșani, mi-a spus indignat ; 
j,Domnulc, am fost să cumpăr 
un kilogram de parizer. Da’ poți 
să te atingi de el? De la 612 lei 
kilogramul cit era săptămina tre
cuta, a sărit prețul la nouă suie 
și ceva. Eu am pensie de șase 
mii de lei. Ce să fao atunci ? 
L-am auzit pe ăsta, pe Quintus, 
din Guvern zicind că s-a îmbu
nătățit viața la pușcăriași. Că 
le dă de șase mii de lei. Mîncare 
și alte cele. Păi atunci, mai bine 
jefuiesc banca, intru in pușcărie 
și trăiesc mai bine".

Evident, domnul Bumbac tj 
are de gind să-și ducă la înde
plinire ceea ce spunea. Este un 
om serios. Dar, dincolo de acest 
aspect, se ridică întrebarea: ce 
vor face pensionarii și ceilalți 
defavorizați ai soartci în fața 
saltului, de nestăvilit parcă, al 
prețurilor? (Gh. OLTEANU)

Evenimente rutiere
Pentru cîțiva automobiliștl, 

ziua de 13 noiembrie a fost cu... 
ghinion. Aceasta deoarece, în 
după amiaza acelei zile, două 
echipaje ale Biroului circulație 
din cadrul Poliției municipiului 
Petroșani au efectuat un control 
vizînd modul de comportare a 
conducătorilor, starea acestora 
(îndeosebi) și, nu mai puțin, sta
rea tehnică a autovehiculelor pi ■ 
lotate.

Evident, acțiunea — desfășura
tă pe întreaga lungime a DN 
66 A — s-a lăsat cu surprize. Nu 
pentru polițiști, ci pentru c?i 
care se știau cu musca pe... par
briz. Cinci permise de conduce
re au trecut, frumușel, din mîi- 
nile celor care le dețineau, în 
cele ale polițiștilor. Mai trebuie 
amintit motivul? Nu credem. 11 
bănuiți și dumneavoastră: con
ducerea autovehiculelor sub in
fluența băuturilor alcoolice. Asta 
spus ca la lege. Mai- pe româ
nește înseamnă că acești cinci 
șoferași s au agățat de volan deși 
aveau la cunoștință că, după .o 
bere, două, sau mal multe, ar 
fi trebuit să lase mașinile In 
pace. N-au făcut-o, acum o trag. 
Adică așteaptă. O lună, două sau 
trei.

Șaisprezece conducători auto 
au fost sancționa' contraven
țional pentru mic ’glijențe. Au 
scos repede bănuț.i, și-au făcut 
cu limba-n gură semnul crucii, 
fiind mulțumiți că au scăpat doar 
cu atît. Nu același lucru l-au 
făcut însă opt posesori de auto
turisme care, întrebați de ce 
n-au efectuat inspecția tehnică 
a mașinilor, au dat cu capu-n

bară. Acum vor da o mie două, 
sute și ceva de lei, cît costă 
respectiva operațiune la centrele, 
autorizate, după care — cu 
tia doveditoare la mină — 
vor duce la poliție pentru a re
intra în posesia certificatelor 
înmatriculare reținute.

hîr-|
se'

I 
de

Cu ocazia relatării modului in 
care s-a desfășurat acțiunea de 
vineri, dl. locotenent Petre Mir- 
za, șeful Biroului circulație, mi-a . 
făcut și o scurtă trecere in re
vistă a evenimentelor rutiere din
ultima perioadă : „Comparativ 
cu prima parte a anului. >e 
constată o ușoară .scădere a n j- 
mărului accidentelor cu urmări
grave, precum și o diminuare a 
numărului șoferilor depistați con- 
ducind sub influența băuturilor 
alcoolice. Cei predispuși la în. 
călcarea regulamentelor de cn- 
culție sînt, îndeosebi, conducă
torii auto amatori Aceștia, atît 
în municipiu cît și în orașe, nu 
respectă semnificația marcaje
lor și indicatoarelor, opresc în 
zone interzise, circulă pe sectoa
re de drum în care accesul este 
interzis, opresc în stațiile dc 
autobuz, obligîndu-i. astfel oc 
șoferii de autobuze să oprească 
pe bandă întîi a sensului ‘le 
mers. Apoi, pietonii. Sînt total 
indiscip,;nați. Nu folosesc, la 
traversarea străzilor, trecerile 
marcate, merg, în grupuri. ne 
carosabil și multe altele dc a- 
ccst gen. Ar fi bine să se gîn-
dească la faptul că, procedind
așa, își pun în pericol vint-»

Glieorghe OLTEANL
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Ca să schimbăm ziua de azi, trebuie să începem
— D unde consilier, do;i \.i aflați dc 

doiij zile in Valea Jiului și dat liind eă 
abia ați i it din subteran, socotesc că 
intrebar a cu care ar trebui să începem 
mti.rvi.il pe care sinteți amabil să nl-1 
acordați, vizează impresiile dv d ,pie 
mină și mineritul Văii Jiului...

— Aș inccpc cu cîteva reflecții... Rodul
eforturile»! minerilor din subteran noi le 
percep- m in fiecare moment al existenței 
n ii tre. \u atit in condițiile normale, cît, 
mai ah-', in lipMi element'lor normalitâ- 
tii Ac.'-te el mente sînt căldura și lumi
na. Cind vedem un film Ia TV, cind op> 
răm in spital în condiții optime de tem
peratură. cind aprindem un corp de ilu
minat pr;ntr-o simplă apăsare pc buton 
totul ni se paie firesc. Dar, cind se în- 
tlmplă ■ .1 lipsească aceste ekmwnte, d° 
regulă. atunci ne amintim de cei care ■ne 
asiguri sursele primare de confort cotl- 
d in» D i ar trebui să fie invers ! Dar, 
mai spun ceva : nu putem aprecia -1-
dcvara'.a ' ilo;>re a irestor avantaje d
care beneficiem, fără a ști prețul acesto-

i, condițiile în care se na-, te sur-a pri
ma â a elementelor rin confort ale exis- 
I. nici noastre...

— Ce apreciați în mod d -osebit la a- 
•f ista consfătuire n JMPIIO ?

— Dorința de schimbare. Gonsfntn rea 
d sfășiirată a doua oară aici, In Valea 
fiului, reprezintă un exemplu strălucit, 
deosebit de valoros pe plan național. O 
fundație, e vorba do IMPRO, într-n zonă 
01 cpcc’flo dcn-rl ’f. privind condițiile gre, 

lc dc muncă, conservarea mediului am
biant și starea de sănătate a populației 
vine cu inițiativa de a aduna conducătorii 
din diferite sectoare — specialiști din 
minerit, cercetare, administrație, sănăta
te pentru a discuta, a pune pe tapet, pe 
fondul valorilor general umane, problema 
asistenței d0 urgență, a salvării miniere, 
mediului înconjurător și pentru a elabora

Interviu di <11. <Ir. RADU DOI’, medic primar, con
silier al ministrului sănătății in probleme de asistență 

medicală dc urgență și catastrofe.

o platformă comună in v derea amelioră
rii acestor domenii de maxim interes so
cial — protecția omului .și mediului es'.e 
m ii mult decit benefic și salutar. Un fapt 
particular, dc care am ;iflut dc la preș? 
dintele 11’110, dr. losif Ciontoș: fundaț □ 
colaborează ,și cu alto asociații profesio
niste, inclusiv cu filiala Forumului De
mocrat German din Ltipcni-, ceea ce e 
foaite important pentru înțelegerea pru- 
blcmelor comunității dc aici din Valea 
Jiului. Consfătuirea, vizita la diferite o- 
bicctivo au fost deosebit de valoroaso 
pentru noi, pentru iniormarea noastră, 
Gunoscînd datele reale doar așa putem t- 
denlîfica prioritățile pentru n ameliora 
nn domeniu care este bunăoară asistenta 
do urgență, putem cord i i m»n!<-lc și 

măsurile cc se impun, funcție și dc re
sursele financiar-materiale actuale.

— Ca să rămincm in domeniu, care 
sint, in opinia dv prioritățile asistenței 
medicale dc urgență 7

— Ceea cc este prioritar vizeazu ințe- 
legcrca și coroborarea cerințelor cu dia
tele și condițiile actuale. Trebuie să îm
bunătățim asistența de urgență, fură a.

n,n lip na, insă, aceasta dc alocarea unor 
risuisc supliment ire, inaccesibile la ora 
actualii, l’c baza unei platforme comune 
de înțelegere putem a\ca rezultate net 
superioare. Comuniunea de păreri, de 
preocupări, eforturile unite pentru In
struiri a și educarea personalului minier, 
utilizarea superioară, prin redistribuire 
dacă c necesar, a resurselor materiale 
exist ntc, putem schimba fundamental |n 
bine acest domeniu prioritar al mcdlcinoî 
— asistența de urgență prespltalicească, 
Important este, însă, ca de Ia constatări, 
evaluări să se treacă Ia programe și na
țiuni concrete do ameliorare n vechiului 
sistem.

— Ce acțiuni conci lc ar fi ncccSuro 
m .iei st dmn niu ? .

de... ieri !
— Sint necesare inițialae pentru crea

rea și coroborarea unor grupuri social- 
profcsionale diverse, care să uncascî 
competentele profesionale în efortul dc 
îmbunătățire a asistenței de urgență, a 
salvării miniere chiar de la nivelul locu
rilor dc muncă. O primă măsură în a- 
ccastă direcție, pe care o va susține ‘i 
Ministerul Sănătății, constă în organiza
rea de cursuri de specializare și perfec
ționare, .chiar cu sprijinul unor specialiști 
germani și englezi în salvarea minieri, 
atit Ia Tg. Mureș, cît și aici, in Val 
Jiului.

— Cu ce impresii pl câți din Vale i 
Jiului ?

— Am mai spus: m-a impresionat do
rința dc schimbare, disponibilitatea ma
nifestă. exprimată atit în consfătuire, 
cit și in discuțiile directe cu oamenii, cu 
diverși factori din unitățile miniere, ad
ministrația locală, din rîndul personalului 
medical, chiar la nivel Județean, dc u 
acționa pentru schimbarea Ițn bine a a- 
ccstui sector dc interes major: protecția 
omului.

Aș vrea să închei cu o prectaarc: n-avem 
timp de pierdut 1 Trebuie să începem de... 
Ieri. încercăm să redresăm ziua dc ah. 
Dar, pentru aceasta, trebuie să îmbun i- 
tățlm coca co n-am făcut suficient Ieri : 
Instruirea. Deci, pentru a schimba ziua 
de azi, ca șl cea dc mîine, trebuie să în
cepem să învățăm ce n-am învățat 'ori 1

Interviu realizat do
Toan 1)1 DEK

*»»*•* ' ' ’
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-MICA PUBLICITATE —
VINZARI

VlND Dacia 1310 TLX, stare excepțională. Petrila, Măcelăria 
particulară. (5716)

VlND garsonieră mobilată, Petroșani, G-ral V. Milea, bl. 
28B/21, după ora 16, sau schimb cu similar Rm. Vilcea. (5725)

VlND șură acoperită cu țiglă. Informații: telefon 550801, du
pă ora 17. (5720)

VlND video player Funai. sigilat, preț negociabil. Telefon 
515354, între orele 10—20. (5709)

VlND convertor satelit. Telefon 092944446, Tg. Jiu, 
după ora 18. (5730)

VlND Fiat 600, stare foarte bună, cu piese de schimb. Tele
fon 543335. (5731)

VlND convenabil 5 roți ARO 10 „Canada", piei miel prelu
crate, cassdeck cu amplificare și boxe, cric hidraulic de 2 tone. 
Telefon 541417, Intre orele 12—16. (5733)

VlND Volkswagen 1200, complet, pentru piese schimb, preț 
i convenabil. Relații : telefon 544236, după ora 16. (5738)

VlND butelie aragaz normală. Adresați: Petroșani, Aviatori
lor, 16/38. (5740)

VlND spațiu comercial (restaurant și grădină de vară). Re
lații: Vulcan, str. Gării 25. Telefon 570087. (5742)

DIVERSE
FIRMA EXIGENT SRL IMPORT-EXPORT, cu sediul în Tg. 

Jiu, prin reprezentantul IVAN CONSTANTIN, Petroșani, str. 
Șt.O. losif, bl. B2, sc. 3, ap. 38, achiziționează ciuperci de pădure: 
300 lei/kg, mănătărci uscate — 4000 lei/kg, în orice cantitate, cu 
plata pe loc. (5741)

1N BAZA autorizației 7549 din 27 octombrie 1992 în Petro
șani, Aleea Trandafirilor, 2/10, funcționează Asociația familială 
.Flora**. (5692)

Exploatarea Minieră 
Petrila

OKGANIZFVZA CONCURS
i

i 1 da a de 30 noiembrie 1992, pentru ocuparea unui post de

— OPERATOR CALCULATOR
Condiții necesare :
STUDII: — de specialitate ;

VECHIME: — minimum 3 ani în specialitate-
Informații suplimentare. Ia sediul exploatării, (fact. 

818)

SOCETATEA Comercială „G & F“ Petroșani, angajează bar
man, vîrsta maximă 25 ani. Informații: la sediul societății, str. 
Independenței, nr. 37 (lingă Școala nr. 6), după ora 18. (5737)

ASOCIAȚIA familială GAMA, execută reparații radio-TV la 
domiciliul clienților din orașul Vulcan. Telefon 570484. (5723) 

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere decomandate, încălzire eu 

teracotă, Lupeni, Al. Gorunului, bloc 6, etaj 2, sc. II, ap. 21, eu 
apartament 3 camere Lupeni sau Vulcan, zilnic, după ora 15. (5714)

SCHIMB apartament 2 camere (Republicii 103/9), cu aparta
ment 3 camere, zonă centrală, Stadion, sau zona nouă Aeroport. 
Tel fon 545325, după ora 17. (5727)

SCHIMB garsonieră proprietate în Baia Mare, cu apartament 
sau garsonieră in Petroșani, la înțelegere. Telefon 545989. (5732)

SCHIMB apartament 2 camere, Petroșani, Aviatorilor. 16/38, 
cu apartament 2—3 camere, zona Parîngul, Petroșani. (5740)

ÎNCHIRIERI

OFER spre închiriere spațiu comercial, cartier Carpați, Pe
troșani. T-lefon 541893, între orele 18—20. (5710)

OFERIM pentru închiriere garsoniera n^mobilată, în Petro
șani Nord, de preferință tineri căsătoriți. Telefon 095111452, Cluj. 
(5719)

PIERDERI

PIERDUT parafă medicală pe numele „Dr. Altmann losif, 
medic pr. chirurg". O declar nulă.

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Prcsina Fabiola, e- 
liborată de UP Coroesti. O declar nulă. (5721)

PIERDUT stampilă cu înscrisul: „SC ROMFXCOM SRL Vul
can". O declar nulă. (5713)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 1698, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă. (5717)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr 8977, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă. (5718)

PIERDUT stampilă cu înscrisul „REAT.COM SA PETRO
ȘANI — Unitatea 360". O declar nulă. (5691)

PIERDUT tichet butelie seria C nr 2359. eliberat de Centrul 
de preschimbare Vulcan 11 declar nul. (5697)

DECESE
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COOPERATIVA 
STRAJA LUPENI

C A U T A

colaboratori, in condiții avantajoase, in vederea fina
lizării spațiului de la parterul blocului nr. 3, din Lupeni- 
Bârbăteni.

Relații suplimentare se pot obține la sediul coopera
tivei, din str. Liliacului nr. 2, Lupeni, telefon 560312.

COOPERATIVA 
STRAJA LUPEMI

S C O A T E

la licitație un autobuz, marca 112 R.l). Roman 
Licitația va avea Ioc în data de 01.12. 1992, ora 10, 

la sediul cooperativei.
l i ii suplimentare se primesc Ia sediul cooperativei 

.«Straja Lupeni, str. Aleea Liliacului nr- 2 sau prin tele
fon 560312.

PROFUND îndurerate soția, sora și fiicele cu familiile lor. 
anunță încetarea fulgerătoare din viață a multiubituliii lor soț, 
frate și tată

dl. ENESCU ȘTEFAN
Inmormîntarea va avea Ioc joi, 19 noiembrie. Ia Tîrgu Jiu. 
Corpul neînsuflețit se află depus la Biserica ortodoxă din 

Aeroport. (5739) __________~
VIORICA, soră, Ghcorghe, cumnat, anunță cu adîncă durere 

decesul dragului lor
ENESCU ȘTEFAN

Nu te v >m uita niciodată. (5735)
COLECTIVUL tic cadre didactice și personalul TESA din 

Universitatea Tehnică Petroșani cu adîncă durere anunță dispa
riția fulgerătoare a celui ce a fost

ENESCU ȘTEFAN 
un om de aleasă omenie și un coleg deosebit.

Fic-i țarina ușoară.
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (Factura 852)
MIRCEA, Tăvi, Oana și Anca anunță cu nemărginită 

durere încetarea din viată a iubitei lor mame, soacre și bunici 
SZABO AURORA

Inmorniîntarea are loc azi, de la domiciliul din I upeni. (5726)
CADRELE didactice din cadrul catedrei de Științe socio- 

urnane, șint alături de colegul lor, lector universitar Baron Mir- 
cea în greaua durere pricinuită de dispariția mamei sale

S i n ce re co n d o 1 cânte. (5736)_____________________________________
SOȚIA, fiii și nora mulțumesc tuturor acelora care le-au 

fost alături, prin prezență și flori, la marea durere pricinuită 
de decesul iubitului lor soț, tată și socru

VAS1LIU VIRGIL (5722) __________________
FAMILIA și prietcnTFTciTiori din Vulcan mulțumesc tuturor 

celor Care au participat la marea durere pricinuită de despărți
rea de cel ce a fost

VIZI BELA (5721)
DIN PAR I EA lui Cornel Onofrei, un ultim și pios omagiu 

celui ce a fost
TURNEANU CONSTANTIN

COMEMORĂRI

FAMILIA anunță cu aceeași durere că au trecut 6 luni de 
cind iubita lor

prof. BARTHA MARGARETA
i-a părăsit pentru totdeauna.

Lacrimi și flori pe tristul mormînt. (5734)

CU ACEEAȘI durere In suflet, Viorica și Andrei anunțăm că 
s-au Împlinit 6 luni de cind ne-a părăsit pentru totdeauna draga 
noastră nepoată

prof. BARTHA MARGARETA (LETU)
Dormi in pace suflet blînd. (5095)

ECHIPA DB SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ștefan GIMPOI 
Responsabil da număr 

Xiberîu VINȚAN 
Corectura i

Emilia AdHlRKl șl Viorica FIRȚULESOU> 4 «-4
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SOCIETATEA COMERCIALA
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ciziei nr. 208/12.06.1991, 
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MIRCEA BUJORFSCU

Materialele necomandate ți nePU- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morala țl Juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse in arti
cole aparține, tn exclusivitate, autori
lor.

HOROSCOP
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Sînteți pus(ă) la o treabă epui

zantă, care vă face, totuși plă
cere.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Tactica optimă în momentul de 

față ar fi ascultarea atentă a 
argumentației, afișînd aerul per
secutatului.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Intilnire conspirativă la cel 

mai scăzut nivel, cu urmări in 
sferele cele mai înalte.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Semnați, cu propria mină, de
cizii care vă pot ruina.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Satisfacția lucrului bine făcut 
este sporită și prin acordarea u- 
nej recompense materiale.

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Ceea ce dv. numiți aventură 
de-o zi, trecind-o în palmares ea 
atare, provoacă, în sufletele al
tora, adevărate furtuni...

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Puteți obține ceea ce doriți, 
prin forțe proprii, fără ajuto- 
„extern".

GFMENT
(21 mai — 21 iunie)

Astăzi sînteți u-.or influența. 
bil(ă). Este indicată evitarea a- 
sumării unor decizii importan
te.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Veți avea o discuție extrem 
de interesantă, cu „urmașul" dv. 
la timonă.

| LEU
- (23 iulie — 22 august)
’ Demarai lent șl final în forță 

— pe teren neutru.
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie) 
! In conformitate cu legea oca

ziilor astăzi așteptați intr-un loa 
< greșit.

BALANȚA

i
(23 septembrie — 22 octombrie) 

Vă „bucurați" de atenția unul 
escroc „de prestigiu"...

I<
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decese

SOȚIA Emilia, fiicele Pau
la, Linda, Erika și Bianca, 
profund îndurerate, mulțu
mesc celor care prin prezen
ță și flori le-au fost alături în 
momentele grele pricinuite de 
dispariția fulgerătoare a ce
lui care a fost un soț și tată 
de neînlocuit

MATIAȘ PAUL (II ani)
Amintirea lui va rămine 

veșnică în sufletele noastre.
Dumnezeu să te odihnească 

în pace ! (5746)

FAMILIA Kunig deplînge 
dispariția prematură a celui 
care a fost un deosebit gine
re și cumnat

MATIAȘ PAUL

Nu te vom uita niciodată. 
(5716)
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