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Sport și timp liber

Deocamdată iară soluție„. . .. I o lucrare de investiții necesară
Criza de zahăr i

I Stafia centrală de salvare minieră
Este cunoscut că cie mai I 

multă vreme din magazine- • 
ie alimentare lipsește za- I 
harul. Lipsa lui a creat și * 
creează încă mari neca- I 
zuri oamenilor. I

Răspunzînd solicitărilor * 
cetățenilor ne-am adresat I 
conducerii comerțului din ! 
municipiul nostru. Dom- I 
nișoara Lucia Guman, di- | 
rector adjunct al Direcții- ■ 
ei comerciale ne-a dat | 
explicații. Trebui să măr- ■ 
turisim că nu stau bine I 
deloc. Cu zahărul care a I 
fost în magazine pină a- I 
cum, abia s-a lichidat res- , 
tanța pe luna mai. Ar fi I 
trebuit ca în Valea Jiului | 
să sosească încă 265 tone i 
de zahăr, pentru luna iu
nie Dar din această cotă I 
nu s-a primit nimic. Și I 
după cum s-a comunicat 1 
nici nu se va primi. Cu I 
alte cuvinte cota dr zahăr I
pentru luna iunie nu se | 
mai dă. Speranțe sînt că . 
se va primi zahărul doar I 
pe luna iul -, dar numai I 
1 ke te persoană. j

F tbrica de zahăr O' i- 
dea — singurul furnizor I 
pentru Valea Jiului, a eon- | 
firmat ră va onora doar ■ 
170 de tone, din totalul de I 
230 tone •ît este repartiția I 
pentru municipiul nost>u. I 
Dcrj un minus <]• 60 de '
tone, care va trebui su- I 
portat prin reducer a rați- ’ 
ei. de la 1,300 kg la 1 I 
kg de persoană. I

încercările com'-rțului de J 
a găsi un alt furnizor nu I 
«au avut nici o reușită așa . 
că va trebui să ne mulțu- I 
mim cu cr ea ce ne va li- | 
vra Oradea, Jare sperăm ■ 
că se va ține de guvînt și | 
ne va trimite ele 170 de ■ 
tone promis?. Deci cit alte I 
cuvînîe vom primi zahăr I 
doar pe luna iulie, lucru I 
pe are unele magazine I 
l-au i fă ut deja 1
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După ani întregi de a- 
mînăti, la finele anului tre
cut constructorilor între
prinderii de Antrepriză 
Construcții montaje mini
ere, li s-a aprobat recep
ția clădirii, amplasată în 
apropierea minei Livezeni, 
cu destinația de a găzdui 
Stația centrală de salvare 
minieră. In goana după o 
producție de cărbune cit 
mai marc și cu orice preț 
din anii de dictatură comu
nista, pierderile de vieți 
omenești în catastrofele mi
niere din minele Văii Jiu
lui erau tăinuite cu străș
nicie. Dar necesitatea im
perioasă de a se organi
za o activitate centrală de 
salvase in cazul explozi
ilor din mină sau a altor 
accidente grave din sub
teran, și-a spus in cele din

Hotez da sufiat
Copii fără nume, fără pă

rinți, fără copilărie. 1-e-am 
intîlnit privirile, le-am 
ascultat plînsul și-am în
cercat sii-mi imaginez un 
posibil viitor al lor. Dar 
cine sînt acești copii ?

Părăsiți in spitale, a- 
bandonați după naștere de 
femei, pe care refuzam să 
le numim mame Sirt i- 
magini vii ale celei mai 
cumplite epoci din istor.a 
românilor, în care „înțe
leaptă politică demografi
ca" a impins absurdul pî
nă la rele mai disperate 
limite ale dezumanizării. 
Copii, care încă n-au îm
plinit nici doi dffii, ilustlind 
cel mai crud tablou, în 
care viața, sfidată în legii 
ei fundamentale, aliniază 
cele îmi n-vinovate victi
me

Ieri. însă, în cadrul sec

urmă cuvîntul. Așa s-a
ajuns la acceptarea a-
cestei investiții, îndelung 
și neajustificat amînată. 
Lucrările au avansat în 
ritm de melc. Iar la recep
ția lucrării, beneficiarul a 
constatat o serie de vicii de 
proiectare, care dezvăluie 
fie slaba pregătire profe
sională a proiectanților, fie 
lipsa de interes a fostului 
mim-ter al minelor fată de 
funcționalitatea acestui 
centru de salvare.

Compartimentarea inte
rioară a imobilului era 
mai potrivită pentru orga
nizarea unor ateliere sau 
unei fabrici. Clădirea nu 
avea asigurată o sursă de 
consum fără restricții a 
apei potabile. încălzirea 
centrală era asigurată du
pă un provizorat care n-ar 

ției de copii distrofici din 
cartierul Aeroport — Pe
troșani soarta s-a arătat 
generoasa față de aceștia. 
Preotul paroh Octavmn 
Vătrașcu, ajutat de cintu- 
rețul Constantin Borța, a 
botezat după toate legile 
credinței ortodoxe 111 copii, 
dintre care mulți nu aveau 
nici nume. 9 băieți și 9 
fete s-au aflat în brațele 
nașilor lor, credincioși ai 
parohiei Livezeni, care 
și-au asumat această mi
siune, devenind părinți spi
rituali ai micuților născuți 
intr-o zodie prea puțin no
rocoasa.

Nu putem să nu amintim 
■citcva nume dintre nașii 
care, deși au bucuriile și 
necazui de lor de acasă, au

Sorin OPRI. \

(Goni intuire in pag a 2ai 

fi putut să asigure perma
nent apă caldă tn băi și 
vestiare. Stația n-a fost 
prevăzută cu instalație de 
dezinfecție a aparatelor de 
salvare și nici cu instalație 
de încărcare cu oxigen a 
buteliilor mici, portabile...

In timpul iernii, con
ductele din rețeaua de a- 
limentare cu apă a stației 
au înghețat și s-au spart. 
Abia după revoluție a în
ceput să se acorde atenția 
cuvenită punerii la punct 
a stației centrale de salva
re minieră. „Am pornit de 
la faptul că pe prim plan 
se pune în prezent protec
ția vieții omului, înaintea 
producției dc cărbune așa

\ iorel STR.U Ț

Paul Nl( l I 1SCIT(Continuare în pag a 2 a)

Am început prin a face 
alpinism: din abisurile
deznădejdii am urcat spre 
culmile speranței. Dar 
S-a dovedit că aerul înăl
țimilor e prea tare pentru 
noi. Și am coborit spre 
locuri mai accesibile. Aler
găm, iarăși, în maratonul 
aprovizionării. De la coa
dă la pîine, la rînd la 
carne, apoi la benzină. Și 
așa mai departe. De multe 
ori, o plimbare se trans
formă într-o goană. In 
van. Poți să te deshidratezi 
pînă găsești un suc sau 
măcar un pahar cu apă. 
Unele vînzătoare din co
merț ne provoacă la ade
vărate dueluri verbale, ne- 
realizînd nici măcar în al 
12-lea ceas ca „gloria" lor 
apune. Cursa dc trap a 
inflației se află abia la în
ceput. Se practică pescui
tul. In ape tulburi. Și o- 
rientarea în teren. Asta în 
perspectiva „turismului" 
peste hotare. Oale, crătiți, 
pinze de bomfaier, sticlă
rie, piese auto și chiar hir- 
tie igienică, nimic nu sca
pă. Magazinele, prin care 
adeseori bate vintul, se 
văd văduvite și de aceste 
produse. Apoi se trece la 
aprovizionarea direct de la 
surse; începe cursa de să
rituri peste gardurile în
treprinderilor. Pe eși. bie- 
rul activităților economi
ce se practică șahul prin 
corespondență. Adică se 
așteaptă mutările de la 
București. Pină una, alta 
se joacă cu multe întreru
peri, fără teama dese difi- 
cării din cauza crizei de 
timp. S ■ știe, viața sporti

vă presupune renunțarea 
la tutun și alcool. (Xii? dc 
asta nu mai găsim decît 
„specialități", „Golf" fără 
filtru (nevîndute de ani 
dc zile) și whisky cu pestei 
"00 dc lei sticla

Timp liber înseamnă nu 
numai plimbări și televi
zor Unii poate ar vrea să 
citească o carte. Dar de 
unde? Că hîrlia abia a- 
junge pentru zi re. Și pen
tru că tot e vj emea va
canțelor, pari unentarii ne 
promit o ilustrata dc la 
mare (distanța) șau mun
te. Prob ibil ffint nerăbdii 
tori să-și probeze pașa
poartele oficiale și celelal
te privilegii pentru cate 
au muncit, nu glumă, pinii 
acum.

Se practică și yoga, prin 
călirea nervilor și educarea 
răbdării in stațiile de au
tobuz. Adevărul, trist, este 
că speranțele noastre s-au 
dovedit a fi o simplă ,,vî- 
nătoare de vînt". Ultimul 
sport pe care îl practicăm 
actualmente est? parașu
tismul. Sintem „In aer". Și 
cei care ar trebui să acți
oneze minerul d? deschide
re al p irișutei, întirzie 
momentul. Senzațiile tari 
nu sini gustate dc toata 
lumea ],i fel.

Știm cu toții că drumul 
pe care am pornit nu c 
Ușor. Dar schimbările de 
suprafața nu fac decît să 
prelungească momentul de 
stagnare, incertitudine și 
nesiguranță in care n a- 
fl im.

UNA P F ZI Dacă și-n comerț s-ar da cartonașe roșii...

Desen <lc SZABO Zoltan

Unitatea comercială nr. 
132, din cartierul Petro
șani Nord (aflată lingă 
sediul vechi al spitalului) 
nu esfe nici prea mică, dar 
nici prea mare. Asa cum 
este, ea aprovizionează o 
bună parte din populația 
orașului. De regulă clien- 
ții obișnuiți sînt în majo
ritate oameni in vîrstă, 
care .<• deplasează mai 
greu l i alt- prăvălii, unde 
aglomerația este mare U- 
nitatea, mai demult, cinl 
peste tot rafturile < rau 
goale, fir -se specializată 
doar in di-.f n erc.i lapte
lui și piinii A rămas si 
aum cu această speciali- 
zar de bază, dar gestio
nam ;.i celelalte vinz.doa
re au in eput să aiba ini
țiativă Și încet, încet «ni 
aprovizionat unitatea cu 
mai dc toate. Un lucru ex
celent. atit pentru perso
nal, cit și pentiu clienți o- 

hișnuiți ai acestei unitflți 
comerciale

Dar, deși lucrurile înce
puseră sn meargă bine, 
personalul reali zi ndu-și
salariile, iar cetățenii fiind 
satisfiicuți că nu mai sint 
nevoiți să bata lungi dru
muri, „minunea" n-a ți
nut prea mult. Și aceasta 
deoarece cineva, nu se știe 
cine, <1 ir oricum din con
ducerea IC S A- \P a în
ceput să pună bețe in 
roate, faudind sistematic, 
prin repartiții, aț’cadă uni
tate. Citul se repartizează 
fon Iul de mai fă, aceasta 
e.te uitată sau i se d.i a- 
tif cît ibia să-și Urască 
zilele. Șl oamenii, obser
vând inie li it că prodig ele 
pe care le cumpărau alt 
Început subit să 
diversitate ■ i 
și-au expi anat 
nurca.

Sfiidn in 
cantitate, 
iiuinul țu-

Intr-o discuție recentă 
cu un grup de cetățeni din 
cartier, am putut constata 
că într-adevăr lucrurile 
nu sint deloc în regulă 
Rugămintea o.imcn lor, 
către condu erea comerțu
lui, este să aprovizioneze 
corespunzător și această li
nii ite. Oricum, banii înca
sați merg tot in fondul în
treprinderii Dar proble
ma aprovizionării acestei 
unități are și alte aspe-te: 
secțiile d n se lini vei hi 
al spitalului se aprovizio- 
n iu tot de aici, la fel și 
căminul de copii, patronat 
d- ICSA-'P Oare să nu 
fie in1e'”s-itâ condtt'erea 
«i 'sleia in a-si aprovizio
na proprij nnit ite ? Si a- 
poj mai os'e o probi mă. 
I .ineă a e; tu unitate e- 
xjsti o |< stă unitate de 
legum iu l< al an Ionul î, 
dai in ii >i i u inti.ii in

terioară comună. Acum, 
in acea cameră se află 
depozitate linele materia
le nesomn IJcative (chitan
țiere, mături, lopeți și al
tele) iparținî id IC SLF Pe
troșani. Aceasta cameră ar 
putea fi ce.lată, c'j puțină 
bunăvoința, comerțiiii t. 
extinzindu-se astfel unita
tea. Dar, din pa ite... ini
țiativa peison lului este 
flintă d? a.este mici rău
tăți \ i e < in I „cineva 
acolo su? mi te iub otc". ■ 
Dar oricum, d ica și în co- 
m-'iț s-ar da cartonașe ro
di. mulți s-ar alege cu 
ii" aziu i Noi sp-i im că 
apelul cetățenilor din acest 
cartier a lost re . ptat asa 
cum trebuie la ni
velul con Iu erii comerțu
lui clin ntuni. p ui nostru 
și nu vor întinzi i să a- 
pară efetele scontate. |

Gheonjhe < I1IR\ ASA
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BULETIN ECOLOGIC. 
O<’ La Laboratorul epide
miologie l’ctiuțani prim’jn 
următoarele informații re
feritoare la determinările 
privind re-entele măsură
tori e. • >»• e din nninio- 
jiri

• Apa potabilă — toate
prob, a ani ■ or. -punza- 
to : inlrerujxu ii ■ ziln.ee 
se m. nt n d ib.ntă imposi
bil. tatii stocare a’apzi, 
< it -i iurbiJitAțli '.i'r
>n zvon l Ha:

• Poluarea atmosferei :
• ■. n‘.--nt rații le de bioxid 
<la sulf sir.t sub limita 
ma im.» admisă (0.2b mg.7 
m ); • pulberi sedimenta- 
bile — se constată depăși
rea de 2 ori a limitei ma- 
x mc ajmi.. In zona TC. 
Parojzni și ll’A „Vi >za" 
lufeni.

SURSA DL APA. A in
trat in probe tehnologice 
stația de prelucrare a a- 
I* pe piÂul Sahodol. Noua 
sursă de apă. cu o capaci
tate de 50 li’.rUsec, aparți
ne I M Lupeni ți contri
buie la imbunătățirea a- 
prnvizicn irii J apă a mi
nei, redui’ind la jumătate 
oir Umul acesteia din ma- 
g.-tral i de la Valea de 
Pești

PENTRU MINERI. L-a 
m.r.a Val.a de Brazi a 
vitrat In funcțiune o sifo- 
»ăric ți un spălător pentru 
hainele de protecție ale 
minerilor. Face mult un 
pehar de sifon la ieșirea 
<£n m:r.ă, e binevenită ți 
spălătoria pentru a nu mai 
Aice acasă salopetele mur
dare Păcat că, după scurt 
timp de la darea In funcți
une, mașinăria de produs 
sifon a suferit o mică de
fecțiune, iar pe geamul În
căperii sifonărief a apărut 
Inscripția „închis".

CEASUL din fața Pr.mă
riei municipale, donat ora
șului, cu ani în urmii, cu 
turnulețul ce-1 găzduiește, 
■ic ceasornicarul Decebal 
M.trachr, a devenit o a- 
tracție pentru locuitorii Pe- 
troțaniului. I’âcnt că La 
dispărut sonorul — melo
diosul refren al fam.liaru- 
Jui ,Jmn al minerilor", tar 
d n această primăvară ți 
un alt simbol drag inimi
lor noastre: i-la.vca lampă 
d« miner din vlrful turnu- 
Iui. Ponte cu ajutorul în
treprinderilor specializate, 
l..moa d<’ miner va reveni 
pe tumul rea. Hui — una 
din pre.i puținele dotări 
ornamentale ale urbei.

PE APROAPE DOI ANI 
In-' urtil trecere stradală 
d n-.rc blocurile 2 ți 4 de 
pe strada Carpațl din Pe
troșani este „obturată" de 
o conductă de circa 10 me
tri l"nrime, uitată de in
stalatorii brigăzii de spe
ri,.litate a ACM Petroșani. 
Conducta încurcă circula
ția. strică estetica străzii, 
sc și degradează. Chiai mi 
e nevoie f|c (|oar re_
țeaua de termofreare In 
extindere ?!

EXC’ FlSIi I’diaia o.lT 
Petro- -nj face Înscrieri 
prut, a o excursie combl- 
vată In Bulgaria — Tur
cia, programată pentru 27 
migu'.t — ] septembrie. 
Excursia se v.i efectua cu 
autocarul țl va avea urmă
torul Itinerar : Simlonov- 
Crad — Instambul.

L Rubrică realizată de 
ț fo»n DUBI K

V •

Răscruce de marcaje in Retezat. loto: \ asilc POLI.AK

Ce-și dorește un întreprinzător ?
Este unul dintre cei 2? 

posesori de autorizații pen
tru libera inițiativă din 
Vulcan. A lui arc numărul 
113 ți a fost eliberată in 
C aprilie 1900. II întreb pe 
Idczc Miklos dacă s-a zbă
tut mult pinâ a obținut-o. 
îmi răspunde că nu prea. 
A fost întrebat, Înainte de 
toate, da.ă are spațiu. Am, 
a răspuns omul. Atunci ești 
•bun, i s-a zis. Pentru res
tul aprobărilor, nu J-a bă
gat nimeni bețe in roate. 
Totul n mers de la sine.

Acum, Împreună cu so
ția sa, Doina, pune la punct 
casa de pe strada 1 Mai, 
nr. 3. Este mult de lucru. 
A trebuit demolat un zid, 
au refăcut tencuiala. Cu o 
zi-două in urmă 6-au apu
cat să toarne mozaicul. Ce 
mal, este mult de lucru. 
Speră să o scoată la capăt 
pfnă la 1 august.

Atunci, doamna Doina, 
cu 21 de ani bătuți pe mu

Stația centrală de salvare minieră
(Urmare din pag. I)

cum este normal să fie, 
ne-a spus domnul inginer 
Ilarie B»ra, directorul sta
ției. Stația centrală de 
salvare minieră este o do
tare realmente necesară, 
care in condițiile trecerii 
Ja economia de piață Iși 
va putea Justifica pe de
plin existența. Aici, pe lin
gă echipele de salvatori 
minieri vor funcționa și 
alte activități. Am amena
jat o sală specială pentru 
instruirea șl perfecționa
rea pregătirii profesionale 
de specialitate ■ salariați- 
Jor din cadrul întreprinde
rilor miniere, în vederea 
participării la acțiunile de 
salvare. Ne preocupăm, în
deosebi, de asigurarea unei 
activități autonome țl de 
acoperirea cheltuielilor

Mă adresez dv. pentru a 
sprijini elucidarea unei 
probleme destul de Inctl- 
cite, cu multe fațete țf as
pecte neclare, dar ți dubios 
de ciudate. Mă refer la 
„imposibilitatea" clarifi
cării situației blocului 26 
— Republicii, zona Mig
non din Petroșani.

S-ar putea ca lipsa rnc.i 
de Informații să fie cauza 
pentru care eu mal cred 
că lucrurile se pot rezolva, 
pînă la urmă, șl legal. S-ar 
putea ca nici măcar dv. 
să nu aveți Idee șl să nu 
dispuneți da mijloacele 
necesare Influențării în 
bine a unor lucruri care 
merg rău, tare rări șl acta 
este păcat.

Mal concret, vă pot
«pune -ă blocul al hei. 

chie, ca bucătăreasă în u- 
nitățile de alimentație pu
blică, Iși va vedea visul îm
plinit: să aibă propriul lor 
local, in care omul de rînd 
să mănlnce, la un preț ac
cesibil, o ciorbă de burtă 
, gătită, ața la meseri •, un

VULCAN

pui fript, un cîrnăc or ți 
ce s-o mai găsi". „L 1 or ice 
oiă, ține să precizeze am
fitrioana. Mă glndcsc să 
ținem deschis toată ziua, 
iar ora închiderii o vor fixa 
clienții".

Proprietarul, adică dl. 
Incze spune că se va ocupa 
mai mult de aprovizionare. 
Este, să recunoaștem, ches
tiunea numărul unu ca to
tul să decurgă așa cum 
trebuie, pentru ca omul 
să-ți treacă pragul și a 
doua oară. îmi spune că, 
d.n punctul ăsta de vedere, 

noastre prin prestări de 
servicii, cum slnt bunăoa
ră cele de lichidare a 
focurilor de mină, Intr-un 
cuvlnt de rentabilizare".

Fără Îndoială că In pre
zent, competiția ți profe
sionalismul încep să-și 
spună cuvîntul în organi
zarea ți structurarea acti
vității stației. Au fost în
lăturate, prlntr-o acțiune 
din care n-a lipsit iniția
tiva, toate viciile de pro
iectare. In cadrul stației 
slnt In curs de finalizare 
lucrările de montare a unui 
rezervor de mare capaci
tate țl a unui hidrofor, 
care vor asigura continui
tatea alimentării cu apă 
potabilă, in ciuda restric
țiilor. Fină la toamnă va 
fi dat In folosință noul 
punct dc termoficare. La 
etajul I s-au amenajat săli 

Suhirin lnhi
lea din zona Mignon a de
venit exemplu de reavoin- 
ță din partea celor che
mați să rezolve problema 
locuințelor. Constructorul, 
prin persoana maistrului 
Savin, afirmă că „și-a luat 
mîna" de pe acest bloc 
deoarece în el s-au mutat, 
abuziv, 2—3 familii, cauză 
pentru care nu va finaliza 
lucrările. In plus, blocul 
fiind „sat fără clini", din 
el s-au furat (sau nu s-au 
pus) uși, geamuri, deci fi- 
nalizarea înseamnă și com
pletarea acestor lipsuri, Iar 
domnul Savin nu nre dc 
gînd să o facă. Instalato
rul. In persoana d-lul Ing.

a avut grijă de toate. A 
vorbit și la moară, și la 
abator, iar cei de acolo 
i-au promis sprijinul. Și-a 
deschis un cont în bancă. 
Marfa și banii. Cu bonuri 
în regulă, să nu aibă pro
bleme — bate In lemn — 
cu fiscul și poliția. Ii întreb 
dacă nu le e frică de con

curență. Asta deoarece știam 
că, doar cu clteva case mai 
sus, pe aceeași stradă, un 
alt fntreprizător își amena
jează un local similar. Zice 
că nu. Speră intr-o între
cere loială, în care tonul 
II va da calitatea. In mod 
deosebit a bucatelor, pen
tru că la el nu se vor des
face băuturi alcoolice. Doar 
răcoritoare și cafea. Prin
cipalul este ca omul să ple
ce mulțumit că „pentru as
ta a achitat doar cu nici 
doi lcl mai mult ca ,,la 
stat".

Gheorglic OI.TEANC 

separate pentru montarea 
aparatelor de salvare, o 
cameră pentru dvzinfecția 
aparatelor, o stație pentru 
încărcarea bateriilor lăm
pilor de mină ți a meta- 
nometrelor, diverse maga
zii ți un atelier pentru lu
crări de întreținere.

T-a cel de nl doilea etaj 
s-au amenajat cabinete 
medicale diverse, de la 
cele de explorări funcțio
nale a căilor respiratorii 
pînă la testări de psiholo
gie. Au fost înființate țl 
dotate cu aparatură de 
specialitate laboratoare 
pentru Analiza și determi
narea conținutului gazelor 
țl a prafului de mină. O 
stație de încărcare cu oxi
gen a buteliilor mici, por
tabile, este în curs de a- 
menajarc.

unui bloc de locuințe
Matyaș Ștefan, refuză să 
monteze instalațiile sani
tare pe motiv că li este 
teamă că se vor fura, dar 
ți că nu are oameni care 
să-șl facă datoria. Primă
ria ridică din umeri, afir- 
niîndu-șl dorința de a re
zolva problema, dar dove- 
dindu-ți neputința sau 
lipsa de interes în rezol
varea problemei, pasînd 
problema în direcția Poli
ție, care „nu clarifică 
situația abuzurilor". Pro
curatura afirmă că nu are 
sesizare dc la Poliție, deci 
nu poate acționa în legă
tură cu cele 2—3 familii 
mutate deja In bloc,

Activități ale 
președintelui României
I,a Palatul Cotroceni, 

președintele Ion Iliescu a 
primit pe reprezentanții 
Uniunii Naționale Inde
pendente Studențești
(UNIS).

Au participat domnul 
Zugravii Corneliu, pre
ședintele uniunii, liga
Aurelian, secretar gene
ral, Stanciu Raluca, Dumi- 
trașcu Gabriel, Lubache 
Cristian — membri.

Au foit prezentate o- 
biectivele, scopurile și direc
țiile de acțiune ale uniunii 
ce vizează apărarea și sus
ținerea drepturilor și inte
reselor studenților în con
formitate cu Declarația 
drepturilor omului ți Re
zoluția finală a Conferin
ței de la Helsinki. In a- 
cest context au fost rele
vate preocupările organi
zației cu privire la pre
gătirea noului an de în- 
vățămînt universitar, a 
condițiilor de viață ți stu

Cronică parlamentară
Adunarea Deputaților a 

reluat, marți dimineața, 
dezbaterea pe articole a 
proiectului de Lege privind 
reorganizarea unităților eco
nomice de stat ca regii au
tonome și societăți comer
ciale Începută încă dc 

săptâmîna trecută. Deși de 
la lucrări au lipsit 80 de 
deputați — număr destul 
de consistent — Adunarea 
a întrunit condițiile nece
sare desfășurării legale a 
activității, mai ales că a- 
censta ar fi după cum a 
anunțat președintele Ca
merei, dl. Dan Marțian, 
ultima săptămînă parla
mentară înaintea intrării 
forului legiuitor în vacan
ța de vară.

In acest context, s-a a- 
nunțat ordinea de zi din 
această săptămînă, care pa
re deosebit de bogată și 
care incumbă o responsa
bilitate mare și o activitate 
susținută. Printre actele 
normative ce urmează a 
fi dezbătute In această pe
rioadă se înscriu uncie pro
iecte de legi privind înfie
rea, Interz.icerca tempora
ră a înstrăinării unor te
renuri Agricole, instituirea 
Zilei naționale a Români
ei, șl un altul — cerut 
expres de guvern ți mult

Botez de suflet
(Urmare din pag. 1) 

acceptat totuși, dintr-un 
nesecat imbold uman a- 
ccastă misiune creștină, cu 
toate răspunderile el mo
rale. Gherghina Murică, 
Trăznea Irina, Bubăescu 
Viorica, cu cele două fiice 
Mihacla țl Nicoleta, fami
liile Sandu Victor șl Elena,

Sincer să fiu, cred că 
problema celor 2—3 fami
lii de „abuzivi" nu este 
decît o găselniță. Nu pot 
crede că se poate rezolva 
problema acestora cită vre
me, în același bloc, pe a- 
cceași scară, alte 2—3 fa
milii, dar dc altă condiție 
socială țl cu nume cunos
cute la Primărie, execută, 
încă din lunile februarle- 
martie, lucrări intense, ri
nele afcctînd chiar părțile 
comune ale scării. Mal 
precis, In bloc a-a trecut 
la Închiderea, în Interes 
propriu, n spațiului ce tre
buia să fie uscătorfe de 

diu, a sistemului de bursd' 
ți de protecție socială a 
studenților.

S-a subliniat necesitatea 
participării studenților la 
elaborarea și discutarea 
noii legi a lnvățămîntului, 
precum și a altor acte nor
mative ce vizează proble
matica studențească.

Președintele Ion Iliescu 
a apreciat substanța pro
blemelor puse în discuție, 
ca și importanța soluționă
rii lor intr-un termen a- 
decvat, cu obiectivitate și 
realism, ținind cont do 
diversitatea organizatorică 
a mișcării studențești.

Președintele Ion Iliescu 
a asigurat conducerea u- 
niunii de sprijinul său în 
realizarea unei comuni
cări eficiente cu ministe
rele de resort ți comisiile 
de specialitate ale Parla
mentului

(Rompres)

aplaudat de parlamentari 
—, privind combaterea ac
tivității comerciale neau
torizate.

S-a mai informat, tot
odată, că, săptâmîna a- 
ceasta, — cel mai probabil 
vineri — cele două came
re ale parlamentului urs. 
mează să aibă o țedință 
comună în vederea înfi
ințării Grupului interpar
lamentar și discutării unor 
probleme ale politicii ex
terne a României.

Dat fiind activitatea des
tul de încărcată din aceas
tă perioadă, președintele 
Camerei, dl. Dan Marțian, 
a făcut un apel ți a propus, 
In același timp, deputați
lor să nu fie încheiată a- 
ceastă săptămină parla
mentară fără a fi termina
te discuțiile și finalizate 
toate proiectele dc legi 
anunțate, chiar dacă va fi 
nevoie să se lucreze ți în 
zilele de shnbătă ți dumi
nică. Propunerea a fost 
totuși suousă votului, CU 
care pr.-ej • a oreglstrat 
doar un singur vot contra 
ți nici o abținere. Să fie 
oare o urmare a faptului 
că depnînții urmează să 
plece imediat în vacanță!

(Rompres)

Ana Lefter șl fiica Flori- 
ca, Enache Marin, Nuțu 
Marfa, Petr'șor Elena, Po
pa Maria, Elena Preda. 
Slnt oameni care prin ges
tul lor nobil, au cîțtigat 
un plus de respect ca ade- 
vărați creștini ce au înțeles 
sensul unui moment nflat 
în penumbra Istoriei noas
tre.

etaj. Dacă doriți vă dau 
ți numele acestui viitor 
chiriaș întreprinzător.

IGCL-ul refuză să facă 
contractele ți să preia blo
cul. Pe bună dreptate, dar 
care-i soluția 7 Se mizea
ză cumva pe fap
tul, care este o 
realitate, că pînă la urmă 
vom fl obligați să ne 
descurcăm 7 Se mizează pe 
faptul că medicii au sufi- 
elenți bani pentru a re
clădi totul țl de a înlocui 
totul 7 Se mizează pe fau
rul că, în acest momenț 
nimeni nu poate trage la 
răspundere pe nlmenl7

4
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FAȚA UMANĂ A MINERITULUI

Să nu ne îmbătăm cu apă rece!
Zicala de mai sus ar pu

tea fi un îndemn la rațiu
ne și responsabilitate, la 
evitarea stării de auto- 
mulțumire In domeniul 
vital pentru minerit — 
securitatea minieră, sigu
ranța oamenilor și a zăcă- 
mîntului.

Este un 
care derivă 
mai multor 
nieri, din concluziile ce se 
desprind din interpretarea 
datelor privind situația 
protecției muncii pe acest 
an. Prima concluzie ce se 
poate desprinde din aceste 
date ar putea fi aceea că 
nu există motive de îngrijo
rare. Stăm bine, deci, să 
fim liniștiți. Argumentele 
invocate se sprijină pe o 
dinamică favorabilă a ac
cidentelor. Să le reamintim, 
făcind comparație între se
mestrele I a’e ani
lor 1989 ți 1990. Ce rezultă?

In prima Jumătate a
anului am avut In total 
752 accidente față de 
in acest an, «leci cn 
mai puține; la cele 
incapacitate temporară 
avut 737 față de 801. deci 
61 mai pciținc; la 
cu invaliditate 5 față 
22, deci cu 
iar la cele 
avut 9 fată 
Irul I 1989.
putina.

Și, totuși I Deși ; 
o v ■' i c favorabilă, 
ce se explica in bună 
le și prza programul 
t > m redus, de 5 zile 
< ore, ți micșorarea inten
sității lucrului, faptul 
sine ci sint accidente, 
sint multe nereguli și 
bateri de la N-PJVL. 
pot genera 
btiie să fie 
alarmă.

Este una 
le concluzii 
actelor statistice. Dl. Aurel 
Marhan, Inginerul șef 
securitatea min eri 
combinat, a accentuat, 
nereguli, I .

cazuri 
metan peste 
cele
minele Uri- 

și

de

mai

Indemn-corolar 
din opiniile 
specialiști mi-

«59,
107 
cu 

nm

cele 
de 

17 mai puține, 
mortale, 
de 36 în 
deci cu

am
semes-
27 mai

avem 
ceea 

i par
ele

■ cu

in 
că 
a- 

care 
tre-aecidente, 

un semr al le

din prineipalc- 
pe marginea

cu 
din 
ca 

ales, feno-

Controlul—mai ales preventiv!
menul gazodinamlc — s-au 
Înregistrat 394 
acumulări de 
limita admisă, 
multe fiind la
câni. Vulcan, Lupeni 
Livezeni, precum și reacti
varea focurilor 
la Lonea, 
mai ale 
zeni, unde prin 
batajului frontal din panoul 
3—4, de mare capacitate, 
s-au diminuat cu 30 la su- 
*â capacitățile de p.-oditc-

de mină, 
Lupeni și 
s Live- 
oprirea a-

Nu 
unde
— Ș*
— ci
ve, 
nă la multe controale, chiar 
oprirea locurilor de mun
că. In primul semestru au 
fost oprite bunăoară, dato
rită diferitelor nereguli, 
26 locuri de muncă și u- 
tilaje, toate cu consecințe 
nemijlocite asupra pro
ducției și s-au aplicat a- 
menzi, de către inspectorii

există Ioc tte muncă 
nu găsești deficiențe 
nu simple neglijențe 
nereguli, abateri gra- 

care depistate determi-

Concluzii și priorități
ție ale minei.

Sint probleme la majori
tatea minelor și din cauza 
lucrărilor miniere cu sec
țiune redusă care nu sint 
oportune nici pentru cir
culația personalului și nici 
pentru aera), iavorizlnd 
astfel a umuluriJe de CU 4 
— un pericol potențial pen- 
♦ ru fiecare mină.

Ceea ce îngrijorează 
mult In ultimul timp 
superficialitatea in 
pectarea 
lucru, a 
tccție a 
guli în 
atribuții 
sint: controlarea locurilor 
de muncă In zilele nelu
crătoare. Pe Ungă faptul ri 
aceste controale se execu
ți nu o dată superficial, se 
mtîmplă și fenomenul ca 
cel îndrituit — maistru, 
tehnician, miner sau m4- 
s.irâtor de gaze etc, să sem
neze comanda, dar să nu se 
prezinte, să lase mina de 
izbeliște, ca o ca<ă pustie, 
expusă tuturor pericolelor.

O abatere gravă față de 
care, ca de altfel față de 
orice abatere, conducerile 
minelor vor trebui să în
treprindă măsuri 6evere, 
iar sindicatele să promo
veze un climat de intole
ranță. Este vorba doar de 
securitatea oamenilor ți .« 
minelor.

tehnologiilor 
normelor de 
muncii. Sînt 
îndeplinirea 
elementare

mai 
este 
res- 

de 
pro- 

nerc- 
unor 
cum

mai

TTSPM, In valoare de pes
te 15000 iei.

Avem, este adevărat, 
mai puține surpări dedt 
în anii trecuți. Aceasta je 
explică, Insă, mai mult 
prin reducerea numărului 
locurilor de muncă ți ex
tinderea susținerii metali
ce, ți mai puțin măsurilor 
aplicate, controlului rigu
ros, urmat de măsuri pre
ventive.

Opiniile aparțin d-lui 
ing. Claucbu Nicolau, in
spector principal în cadrul 
ITSPM Petroșani.

In susținerea ideii
sus menționate, nu se pu
tea ocoli problema acută 
a focurilor de mină. Focu
rile endogene redevin un 
fenomen îngrijorător toc
mai datorită neaplicării 
măsurilor zilnice de pre
venire — forarea găurilor 
de prob.ă, curățirea cărbu
nelui din culcuș ți de pe 
acoperiș, de la hotare. Sînt 
neglijențe cai *», denotă 
exploatarea dezordonată a 
zăcjmlntulni ți blochează, 
la această oră, nici mai 
mult, nici mai puțin, deeft 
o rezervă de peste 1,6 mi
lioane tone de cărbune.

Sint Încă deficiențe mul
tiple care caracterizează 
starea generală a minelor, 
îndeosebi a lucrărilor mi
niere ți care dacă nu încă, 
dar in viitorul mai mult 
sau mai puțin aprop.at, își 
vor arăta efectul. Este 
vorba de neglijențe în e- 
xecutarea nivelărilor, re- 
bandajarea și reprofilarea 
galeriilor, suitorilor etc. 
Dc ce sînt toate acestea ? 
Tocmai datorită neefectuă- 
r ti unui control temeinic, 
riguros, asupra respectării 
monografiilor de armare, 
amenajarea căilor de ac
ces și menținerea profilului 
galeriilor. Dacă In ceea ce 
privește aerajul general 
nu se ridică probleme deo
sebite, dat fiind instalați
ile de mare capacitate în 
dotarea minelor, In ceea ce 
privește aerajul parțial sc 
mențin deficiențe multiple: 
tuburi care nu au asigura
tă etanșeitatea pe toată co
loana, multe ventile de
fecte, nclntreținute, aspira
țiile și refulările n>» sînt 
montate corect.

Toate acestea denotă un 
control slab orientat, că 
nu se lucrează preventiv 
de către maiștrii minieri, 
cadrele tehnico-inginerești 
din conducerile sectoare
lor, mai ales de către per
sonalul a.p.m. Dat fiind t 
c-ă In ultimul timp au fost' 
promovate in conducerea 
minelor cadre tinere, fără 
experiență multă, se impu
ne controlarea Indeaproa- 
De a acestora din partea 
cadrelor din combinat.

Se impune a se acționa 
mai ales preventiv; preci
pitarea ci'nd au apărut ne
cazurile este tardivă 1 Or, 
greșelile de azi, își arată 
efectele dacă nu azi, Insă 
mîine sau poimline, cu 
siguranță...

Cintf viața omului depinde de un fir
. Există o zicală care spu
ne că ..fiecare om, fa Jocul 
potrivit”. In minerit a- 
ce.'Ktă zicală are o valabi
litate deplină. Adică fieca
re să fie puț să lucreze la 
acel lor de muncă 
complexitatea 
condițiile sint 
pregătirii și 
sale. Este, de 
lă care, ignorată, poate 
vea urmări tragice, un e- 
xemplu recent.

La puțul auxiliar în ă- 
pare de La I.M. Iscronr, în 
schimbul IT dintr-una din 
zilele săptflmînii trecute, 
urma si se Lanseze de pe 
podul de la cota — 20 firul 
cu plumb pentru centrarea 
cofragului mobil, 
executarea acestei 
ții. 
din 
rît 
nă 
ta 
cu 
de 
ortaci, J.D. ți Gh.C., 
coborît cu ehiblă, pfnă 
marginea acesteia a ajuns 
sub podul de la. rota —20, 
la aproximativ 20 cm. Șe-

unde 
operațiilor, 
pe măsura 
experienței 

fapt, o regu- 
a-

Pentru 
opera

tului din muncitorii 
brigadă, R.B., a cobo- 

pe scară pT- 
la prutul de pe co- 

—20 unde se afla rola 
firul metalic, iar șeful 
schimb N.A. cu încă doi

au
ce

ful de schimb a încercai 
să prindă firul cu plumb 
pentru a forța coborîrea 
acestuia in puț. Datorită 
nederulurii firului de 
tambur;!, l-a solicitat 
tinărul Gh.C. să urce 
podul de la cota —20 pen
tru a-I ajuta pe B.R. la 
derularea firului de pe tam- 
bură, timp in care ortacul 
I.D., rămas In ehiblă, ur
ma să împiedice balansarea 
ehiblei. Tînărul a pus an 
genunchi pe pod. celălalt 
picior avîndu-1 pe margi
nea chiblei. In timp ce în
cerca să treacă cu totul pe 
pod, s-a dezechilibrat și 
n căzut prin spațiul dintre 
pod ți ehiblă pe podul mo
bil aflat la cota —197 m.

Era o încercare total nea
venită — să tre<'j de pe 
ehiblă pe un pod umed, a- 
1 oneros și să nu fi nici a- 
sigurat. Dar încă ceva — 
tînarul era lipsit de expe
riență In Lucrări speciale 
din subteran: abia se an
gajase cu o lună ți ceva ie 
urmă la mină, iar La 
lucra abia ue r> săptămâ
ni L’n fapt tragic care 
confirmă vorba din popui 
că, do m ilte ori, viața - 
nui om depinde de un ~r.

pe 
pe
Pt

Tot n

I
MINERII

Respectați cu strictețe monografia de 
armare — vă asigurați astfel securitatea 
muncii in subteran I

Pagină realizată la 
cererea C.M.V..I. «le 
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Al dpftea accident mor
tal al lunii iulie — se- 
mestml H a demarat, din 
primele două decade, cu 
două accidente mortale — 
s-a Înregistrat Ia stația de 
Itoarcere a benzii nr. 41, 
orizontul 350, de la mina 
DîJja.

Accidentul s-a petrecut 
In schimbul IV. Victima a 
fost descoperită alia In 
schimbul următor. Ceea ce 
s-a petrecut, de fapt, nu a 
fost văzut de nimeni, dar 
datele occidentului sint su
ficiente pentru a se dedu
ce ce anume s-a intîmplat 
Muncitorul P.D. a fost 
part! za t ca mani puia nt 
schimbul IV, la stația 
acționare a benzii nr. 
care deversa. In aval, 
ban,la 41. Dimineața,
preluarea locului de muncă 
do către schimbul I, nia- 
nipuLintul P.D. a fost gă
sit surprins Intre ramura 
superioară a covorului ben
zii 4.1 și tambura de dever-

re- 
în 
de 
46, 
pe
la

Ilustrația:
Ion IKHi

sare a benzii 4<j Dup.1 pri
mele cercetări se jedt.ee 
vă accidentul s-a produs 
datorită prinderii ha...e- 
lor victimei de către tani- 
bura de întoarcere n ben
zii 41. Cum ? Simplii, a- 
dica, în totală contradic
ție cu normele de lucru, 
P.D. s-a apucat să curețe 

cărbunele deversat sub tam- 
bura de întoarcere, In 
timpul funcționării henrii. 
S-a mai constatat lipsa sis
temului de protecție a 
benzii, instruirea aecorrs. 
punzătoare 3 personalului 
desemnat să manipuleze și 
să asigure funcționarea 
transportoarelor, șl lipsa 
de control, de supraveghe
re a personalului plasat 
la locuri, de muncă izolate.

Ln asemenea situații, re
gretele sînt tardive ți inu
tile. Ceea ce Iți are rostul 
este controlul, 
preocuparea
pentru ■■■citim 
lor.

instruirea, 
preventivă 
accidente-

Semnal O situație preaccidentala
l’n m'nimcnt tic ultim.i oră; '.Imbătă, 

21 lul.i*. In l.mp ce se <4v :u-«u lucrările 
;!•' schimbare a tunici dc wmn.il zare. In 
Urma unei dcfecț.uni apărute la mașina 

extracție de la puțul
, hi de la ir
! • r, in puț a
3 oameni.

A intorvtyii 
frecare Intre 
blocată c.src 
a|uns In finului puțului 
thbavAiiA ’i s-a oprii Deveur

'■ ' • I -1 ni n Zrll l v •>

.; ux.di.ir In să- 
,i I.M Lan- a I’i- 

trarisporla

t Insă o min 
t.’imbiua In 

H l in it

unc- o t 
mișcare 

As'fel, rh
«ii o

lor trei... Dar, doar atit, 
..iferit ni< i unul.

1 veuiinentnl 
tragice, s-a
nui control amănunțit, 
șină automată i.i ( e 
apăr» i clec-ît d.n lipsă 
tiv rnea o ni'i'c.^'J'a'. 
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
\ i ost nu; vr

FORUMUL EUROPEI CENTRALE ȘI DE EST

A fost aprobată

Reorganizarea comerțului 
și turismului

l.a Varșovia s-au încheiat 
lucrările conferinței inter
naționale de două zile con
sacrate creării Forumului 
Europei Centrale și de Est, 
la care au participat de
legați din Polonia, Letonia, 
România și Ungaria — 
relatează agenția PAP.

In cadrul conferinței a 
fost constituit Consiliul 
provizoriu de coordonare 
pentru Europa Centrală și 
de Est, însărcinat cu pre
gătirea unei reuniuni or
ganizatorice și a congresu
lui Forumului.

Forumul reprezintă O 
mișcare cetățenească și par
lamentară în favoarea în
țelegerii și colaborării po
poarelor și țărilor din Eu
ropa centrală și răsăritea
nă, — se subliniază în de-

■ Intr-o declarație făcută in exclusivitate agen 
ției Reuter, Evghenia Jivkovla, nepoata fostului li
der de partid și de stat bulgar, a arătat că se teme 
pentru viața bunicului ci, deoarece declarațiile sale 
la procesul care i s-a intentat și care va începe cu- 
rînd ar putea deranja pe nuilți. O parte din condu
cerea actuală a Partidului Socialist, fost comunist, 
nu numai cu încearcă sa amine procesul, dar ar 
putea încerca ă îl facă sa nu vorbească deloc, de 
teama de a nu spune lucruri care vi ii deranjeze, 
afirmă ca.

LEON'iD KRAVCIUK a 
(■>-,t ale' președinte al So
vietului Suprem al U- 
crainei în locul lui Vladi- 
mir Ivașko, ales recent se
cretar general adjunct al 
CC al PCUS, informează a- 
genția TASS.

DUPĂ cum informează 
z.arul „Sovctikaia Ros ia", 
citat de agenția TASS, in 
urma viiturilor din Zabai- 
kal, generate de ploile to- 
’ i.linie din iulie, mii de 
n.imoni au rămas fură lo-

i nță, nu fost distinse pes- 
t • 4<'O de poduri, ccono- 
n . națională a înregistrat 
o un' in valoare dc 400 
m i io ine dc ruble. Există 
v mo < menești. Publl-

i . menționează că ploile 
iilialr ți inundațiile se 

v<» i |..-ta cu și mai mare 
o ite în luna august.

I 1. KNTl L oficial al
■ inului care a afectat 

' lu.unin.i trecută I ilipi- 
ne. relevă că 1 C00 de 
f .<',ine și-au pierdut via
ța i ix'stc o mie sînt date 
di părute — s-a anunțat 
ofiiinl la Manila.

PREZIDIUL Sovietului 
Suprem al Letoniei a ho- 

clarația adoptata la confe
rință. Organizația are, de 
asemenea, drept obiectiv 
întărirea solidarității și 
spiritului de toleranța în
tre popoarele din regiune, 
precum și eliminarea anta
gonismelor și conflictelor 
locale. .

Participanții la conferin
ță au dat publicității alte 
citeva declarații în care 
și-au exprimat, între altele, 
sprijinul față de drepturile 
la autodeterminare ale po
poarelor baltice și poporu
lui ucrainean, au adresat 
parlamentarilor din zonă 
apelul de a forma un grup 
parlamentar pe lingă Fo
rum și au chemat tineretul 
să participe la intilnirea 
cu papa Ioan Paul al 
II-lea, programată pentru 
august 1991.

SCURTE ȘTIRI ■ SCURTE ȘTIRI
tărît a oprească decerna
rea unor ordine și meda
lii pină la elaborarea unei 
noi legislații în acest do
meniu, anunță ziarul „Iz- 
vesti i“, citat dc TASS. Pe 
lista, figurează medalii 
ca: „Pentru serviciul exem
plar în apărarea ordinii 
publice", „Veteran al 
muncii", „Pentru salvarea 
celor înecați" etc.

CONDUCEREA Partidu
lui Cooperatist Liber, fără 
reprezentare în parlamen
tul Bulgariei, a anunțat o 
nouă candidatură pentru 
funcția de președinte al 
țării — cea a lui Dimităr 
M.ukov Maikovski. coor
donatului acestei formați
uni politice. El a declarat 
că va apăra interesele po
litice ale muncitorilor. In
telectualității și mișcării 
cooperatiste — relatează a- 
genția BTA.

REZULTATELE primu
lui tur dc scrutin al ale
gerilor generale din Mon

„CRIZA AMBASADELOR" — 
ÎNCEPUTUL UNOR ÎNNOIRI 

DEMOCRATICE

,,Criza ambasadelor1' din 
Havana, legată de refugie
rea în incinta lor a o sc
rie de cubanezi care sc o- 
pun regimului lui Fidel 
Castro, este în măsură să 
sporească puterea aripii 
conservatoare din Partidul 
Comunist Cubanez, sînt dc 
părere observatori diplo-

I AMU IA Stan Emil 
și Ihiislan Gheorghe 
suit alături <le dr. Goga 
' a- ile in greaua durere 
pricinuită <|c înceta
rea din viață a tatălui 
său. Sincere eondolcan- 
țc. (18.19)

ACT BARBAR DE TERORISM 
INTERNAȚIONAL

Guvernul sovietic a con
damnat energic tirul la ca
re este supusă capitala af
gană și în care a pierit 
specialistul sovietic Ivan 
Arjarov, alți doi cetățeni 
sovietici fiind răniți.

Intr-o declarație oficia
lă, preluată dc agenția 
Prcnsa Latina, această ac
țiune este calificată ca act 
barbar de terorism inter

național, circumstanțele în 
care s-a produs arătind că 

golia au indicat un avans 
confortabil al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol, la putere în țară de 
66 de ani, precum și o do
ză importantă dc Improvi
zări și nereguli în orga
nizare, despuierea și nu
mărătoarea voturilor.

PRINTR-O comunicare 
trimisă Agenției de presă 
Romprcs firma „Schunk 
GMBII" din Vicna arată 
că este gata să găzduiască 
un grup de copii români, 
lipsiți de posibilități mate
riale din toate județele țâ
rii, să-și petreacă o parte 
din vacanță în Austria in
ferioară, în localitatea Vi- 
tis, în perioada 4—17 au
gust a.c.

TRAULERUL sovietic 
„Balahna" și petrolierul 
sub pavilion panamez „E- 
rica Jacob" s-au ciocnit în 
apele internaționale din 
sud-cstul Oceanului Pacific. 
Petrolierul panamez, sosit 
pentru aprovizionarea na
vei sovietice cu combus
tibil s-n ciocnit cu aceasta 

matici din capitala Cubei. 
Agenția France Presse, ca
ic face referiri în acest 
sens, menționează că există 
posibilitatea devansării 
datei Congresului PCC — 
inițial programat să se des
fășoare în 1991 — sub Io- 
zinca „perfecționării socia
lismului" în Cuba.

este voba de un tir care 
țintește zona în care se a- 
flă mai multe instituții ale 
URSS, Ivan Arjarov fi
ind victima unui proiec
til lansat asupra Casei de 
Cultură și Știință Sovietice.

Ministerul Afacerilor 
Externe al URSS cheamă 
încă o dată pe cei care au 
influență directă asupra 
grupurilor armate să pună 
capăt tirului continuu care 
arc ca victime locuitori 
pașnici și cetățeni străin'..

în momentul acostării ce
lor două vase. Ca urmare 
a impactului, în coca pe
trolierului s-a produs o 
breșă de 5,5 m.p. Nu au 
fost înregistrate victime.

SCRIITORUL argenti
nian Manuel Puig a înce
tat din viață în orașul 
Cucrnavaca, transmite a- 
genția Prcnsa Latina. Au
torul celebrului roman 
„La poalele vulcanului" 
(„Bajo el volcan") s-a năs
cut in 1932, în provincia 
Bucnos Aircs, și a debutat 
cu romanul „Trădarea Ri- 
tei Ilayworth", în 1968, ca
re s-a bucurat de o bună 
apreciere.

LITUANIA, Estonia și 
Letonia nu vor avea statut 
de observator la lucrările 
CSCE, s-a anunțat la se
cretariatul conferinței, po
trivit AFP. (Cele trei re
publici baltice au formulat 
o cerere în acest sens, după 
ce mai încercaseră, fără 
succes, să participe, în a- 
ceca.și calitate, la lucrările 
reuniunii CSCE în proble
mele drepturilor omului 
ce a avut loc în luna iunie, 
la Copenhaga).

In baza Legii privind or
ganizarea ministerelor, a- 
doptată dd* Parlamentul 
României la 18 iulie 1990 
și promulgată de președin
tele României, domnul 
Ion Iliescu, la 19 iulie 
1990, Guvernul României 
a adoptat Ilotărîrea nr. 
805/20 iulie a.c. privind 
organizarea Ministerului

T.V.
10.00 Actualități.
10,10 Preuniversilaria.
11.15 Film artistic, 

(reluare). 
Duhul aurului.

12.45 Filmoteca de aur.
13.15 Actualități,
15,00 Studioul muzicii u- 

șoare.
15,25 Știința azi.
15.45 Panoramic econo

mic.
16,05 Două ore la tropice.

Antrepriza de construcții 
montaj a regionalei de 
căi ferate Timișoara
Brigada Complexă nr. 3 CF Arad

cu sediul in Arad, strada Ardealului nr. 60,
angajează

pentru lucrările din Petroșani, 
următoarele categorii de personal:

— zidari
— dulgheri
— fierar-betoniști
Salariații cit și familiile lor beneficiază 

tfe permise CFR, iar personalul încadrat, de 
abonamente gratuite pe CFR de la domici
liu Ia locul de muncă.

Informații suplimentare la telefon PTTR'’ 
33248, sau prin telefon CFR 30553, int. 5^Tj> 
426 sau 403.

I.C.S. ALIMENTARA Șl 
A.P. PETROȘANI

încadrează
direct sau prin transfer 

următorul personal: 
— paznici pentru obiective speciale 
Retribuția se face conform Legii 57/1974.

Comerțului și Turismului 
și încetarea, cu aceeași 
dată, a activității Minis
terului Comerțului Interi
or, Ministerului Comerțu
lui Exterior și Ministeru
lui Turismului. In hotărî- 
rea menționată sînt preci
zate structura organizato
rică și sarcinile noului mi
nister.

18,05 Adevărul literar și 
artistic.

19,05 Anunțuri...
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Invitatul săptămî- 

nii.
21,00 Roman-foileton: 

Moștenirea familiei 
Guidenburg.

21,45 Pro musica.
23,00 Telesport.
23.15 Actualități.
23.30 Tele-Top.

M I C A PUBLICITATE
A\n I.RS \RI

ACUM cînd prinzi în 
buchetul vieții al 20-lea 
trandafir, dragă Raczck 
Simona. mama, tata și fra- 
l'-’ie Adi iți urează multă 
sănătate, fericire și un 
călduros „l.a rnulți an I". 
(1812)

t IVZ \RI

VINI) irb '> player nou 
’ a. 1 , "te. telefon 4 1247.
du î . , 16. (1841)

VI\I) li, j;1 1300. Tra- 
1,1 f i video pl.iver, 
’■ ■ Parbriz. motrrr

I - r : 1 m 43392. (1836)
LADA ] 3)0, motor nou.

■ lumi). seule rnm- 
I ‘-■c Ti !<■! ,n I UG7 (1843)

VINI) Trabant 601 Ify- 
comat, rulat 20 000 km. Lu- 
peni, str. T. Vladimircscu, 
bl. 84/55. (1835)

SC IIIMRURI
SCHIMB apartament 2 

camere, etaj 2, Hermcs, cu 
apartament 3 camere fl
ec ași zonă, sau Carp,-iți. 
Petroșani, Republicii. 89, 
M 1, ap. 7.

Pil 1(1)1 HI
PIERDUT carnet student 

pe n imele l oba D i ana 
G ibrjela, eliberat 'le Insti
tutul dt nune iș;ini.
II 'lo'-tar nul. (1788)

PIERDUT chitanțier de 
la seria 331; |rl .1. ;r_<, p JM-. 
sor 1 ACT'V.J. II d lai nul 
(IHA

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Broicea 
Gheorghe, eliberată de In
stitutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (1838)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Dănilă Doinița. eli
berată de institutul de mi
ne Petroșani. O declar nu
lă. (1844)

PIERDUT' legitimație de 
serviciu pe numele C'sor- 
<laș Ștefan, elibeiată de 
1 MP Petroșani. O declar 
nulă (1(140)

PIERDUT Ic'itim.ili- ser
vit iu pe numele (>,in ă 
Slclira, <>lil' 'rații de 1 M 
l.onea. O <| lai nulă 
(18.11)

DECESE

( OLEC TIVI L dc in
gineri, maiștri și munci
tori de la Prcparația 
Petrila este alături cu 
tot sufletul de domnul 
ing. Stoican ( amil in 
pierderea grea pricinu
ită dc moartea mamei 
sale. Sincere condolean
țe. (1812)

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

oferă unităților economice de stat, coopera
tiste și întreprinzătorilor particulari prin 
vin/are ;

FONDURI FIXE de natura mașinilor u- 
nelte, utilaje energetice, mașini de Irans 
portal și ridicat pe orizontală și pe vertica
lă din grupele III, IV, V, VI, IX.

I istele cujrinzînd fondurile fixe dispo
nibile, precum și condițiile de plată, pol fi 
consultate la biroul MEC ANO -ENERGE TIC 
al întreprinderii.

Relații pot fi obținute la telefon 42820, 
interior 193.

K«-<hic tli» '■ a Imlnlsirațin t Petroșani. «Ir Ni, olar llllcescil, nr. 
Iipnriil t Tipografia Petroșani str.

>- Telefoane t Xcrctarlni t 4 16 62 | gerțll : 4 16 63. 4 14 M. 
Nicol.ie Bălcetcu. nr. Z telefon I I II II.


