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Uucureștiului, în Golf a început 
războiuL Forța multinaționala, în 
fruntea căreia se află principa
lul protagoni .t, SUA, a atacat. 
Avioane de luptă au bombardat 
punctele strategice din Kuweit 
și din Bagdad, (capitala Iraku
lui), precum ți din alte orașe. 
Obiectivele raidurilor aeriene a- 
mericane ți ale fcrțelor aliate 
le-au constituit instalațiile radar 
și aparatele de zbor irakiene. Po
trivit datelor furnizate de agen
țiile internaționale de presă, ai 
căror corespondenți se află la 
fata locului, aproape toate insta
lațiile radar irakiene au fost dis
truse, la fel ca și cea mai mare 
parte a aparatelor de zbor ale 
Irakului. Avioanele de luptă a-

ÎNCEPUT
mericane au bombardat ele la ma
re înălțime, fâcind ineficace ar
tileria antiaeriană irakiană, ale 
cărei rachete și proiectile n-au 
reușit să atingă nici măcar un 
singur avion, potrivit datelor fur
nizate de surse autorizate.

Potrivit aprecierilor făcute de 
observatori militari, primul atac 
aerian purtat împotriva Irakului, 
de forțele americane și aliații lor, 
a fost un succes total, care a 
paralizat aproape total forța de 
ripostă a Irakului.

Ieri Ia ora 9.20 ora Bucureștiu- 
lui s-a desfășurat un nou atac 
aerian asupra punctelor și obiec
tivelor militare irakiene din Ku
weit, precum și asupra Bagda
dului.

Intervenția americană și multi-

RAZBOIU
naționala asupra Irakului a sur
venit așa cum se cunoaște la 24 
de ore după expirarea termenu
lui limită fixat de Consiliul de 
Securitate al Națiunilor Unite. 
Intr-un 'discurs rostit în fața a- 
cestui organism, cu puțin 
timp înainte de începe
rea atacului • asupra Ira
kului, secretarul general al ONU 
Javier Perez de Cuellar și-a ex
primat din nou regretul pentru 
faptul că ONU. o organizație 
mondială care prin excelență lup
tă pentru pace, este nevoită să 
accepte să se procedeze la for
ță. Situația creată însă de Saddam 
Hussein în Golf, prin otuparea 
Kuweitului și refuzul de a se 
retrage în ciuda tuturor apeluri
lor ce i-au fost adresate, au im
pus însă folosirea forței.

L IN GOL
Președintele -Bush adresîndu-se 

poporului american „a binecuvîn- 
tat soldații ameri'cabti care luptă 
în (rak ți a asigurat că guver
nul american a luat toate mă
surile pentru ca familiile aces
tora să nu ducă lipsă de nimic". 
O primă măsură luată de pre
ședintele american este debloca
rea rezervelor strategice de pe
trol, în scopul contracarării cri
zei de benzină generată de în
ceperea ostilităților în Golf.

Deși prima și cea de-a doua 
lovitură primită de Irak au fost 
deosebit de distrugătoare, Saddam 
Hussein nu dă înapoi. Forțat de 
un grup tle generali din antura
jul său să se adreseze națiunii

Amănunte de ultimă oră —

F!
irakiene, acesta a arătat că „răz
boiul sfînt abia a început".

Singurul aliat al Irakului, Or
ganizația pentru Eliberarea ’ Pa
lestinei a făcut apel către toate 
națiunile aralx? să se alieze Ira
kului. pentru a contracara ofen
siva americano-europeană.

In toate țările din zonă tensiu
nea este maximă. Armatele ță
rilor respective sînt sub stare de 
alertă maximă fiind pregătite să 
facă față unei eventuale agresi
uni irakiene, Qța cum a amenin
țat Hussein. Numai că bombar
damentele americane au distrus 
la sol și silozurile de rachete, 
destinate a fi lansate asupra Is
raelului.

in p igma a 4-a.

Mîine, în 
chioșcurile 

noastre
RELACHE

Cu sufletul 
la gură

Dc ieri noapte, cind forțele 
multinaționale au început atacul 
aerian împotriva Irakului, a în
ceput furtuna în Golf. Era lim
pede că, după ce au eșuat toate 
multele misiuni de mediere paș
nică a conflictului, învingător va 
fi cel care atacă primul.

Va fi un război de durată ori 
se termină în citeva zile ? Ori- 
cîte comparații și relații se fac 
cu intervenția americană din Vi
etnam, ceea ce se întimplă acum 
In Golf are particularități dis
tincte deoarece are loc. in cea 
mai mare parte, în zone deșerti- 
ee. însăși strategia este alta. Du
pă o zi dc IC ianuarie, încărcată 
de tensiune și neliniște calmă, 
care au cuprins sufletele miliar
delor de locuitori ai planetei, o- 
perațiumle militare erau iminen
te. Insă ele au surprins aviația 
irakiană la sol. Ceva similar a 
mai fost acum vreo douăzeci și 
patru de ani cind aviația »rae- 
tiană distrugea pe cea egiptea
nă intr-un- război fulger. Reacția 
irakiană, judecind după fanatis
mul lui Saddam Hussein, ar fi 
posibil să îmbrace hainele tero
rismului.

O dală izbucnit, jarul războiu
lui n Orientul Apropiat nu se 
va stinge complet, ci va mai moc
ni multă, multă vreme. E trist

Tiberiu SI’AlARU

S-a constituit consiliul 
de administrație ai Regiei 

Autonome pentru Huilă
Trin Ordinul Ministerului Resurselor și Industriei a fost con

stituit Consiliul de administrație al Regiei Autonome pentru Iluilă 
din România, cil sediul la Petroșani avind următoarea compo
nență : Ion Lazăr, reprezentantul Ministerului Finanțelor, Nicolac 
Turdcan — Ministerul Resurselor și Industriei ; Livia Cirstea — 
Ministerul Comerțului și Turismului ; Bcnonc Costinaș, Romulus 
Nicolăescu, Aurel Marhan, Dumitru Dănciuleseu, Francisc Appcl, 
Iosif Ifrumuș, Constantin I acea. Marcel Macarovschi, Lucian Ro- 
bert ZamHreScu — membrii. Consiliul urmează să fie completat 
cu încă trei membri, reprezentanți ai salariaților din unitățile 
RĂII. La propunerea consiliului dc administrație, expusă in pri
ma sa întrunire, conducerea Ministerului Resurselor și Industriei 
l-a numit pe dL ing. Bcnonc Costinaș in funcția de director ge
neral și președinte al Consiliului de administrație al RĂII, iar 
pe dl. ing. Romulus Nicolăescu in funcția dc director general 
adjunct pentru Sucursala minieră „Banat" Anina a RAH.

In ședința din 1G ianuarie a-c., au fost numiți directorii di
recțiilor din cadrul Regiei : director tehnic producție — ing. Vio- 
rel IJoantă ; director tehnic niecano-cncrgctic — ing. Titus C'os- 
tache ; director tehnic pentru aeraj, protecția muncii și mediul 
înconjurător — ing. Aurel Marhan ; director comercial — ing. 
Otto Abrahain ; director cu bugete — economist Constantin Fu- 
cca i director dc personal, iiivățămînt, social — economist Sorin 
l’ctrescu. Urmează. în perioada urmâloarc, să se completeze și 
alte funcții, conform structurii organizatorice aprobate.

In aceeași ședință au fost numiți șefii de servicii. Au fost 
analizate și confirmate o parte din conducerile unităților com

ponente ale Regiei. Consiliul de administrație a soluționat și pro

bleme curente. (ID).

1 ii j e c ( i i
Bolnavei noastre care-i de mul

tă vreme în suferință, cultura, i 
se pregătesc injecții. Aceasta a 
fost tema ultimei intilniri a li
derilor partidelor politice cu 
primăria municipală. Seruri pro
puse : resuscitarea, prin aprilie 
— mai, a celebrului festival din

Petroșani (se caută sponsori), 
reînființarea orchestrei „semisim- 
fonice" (ori e de cameră, ori e 
simfonică nu „seim *, amplasări 
de monumente etc. Fină cind va 
fi descoperit serul și se va ste
riliza seringa boala evoluează 
spic moarte clinică. (T Spătarul-

Măsuri de pheaupe
Minuțioase măsuri de precauție au fost luate în rom ninltc 

capitale occidentale in vederea preintimpinurii unor eventuale 
atacuri teroriste. Serviciile secrete ale acestor state cixip: i eazâ 
pentru reținerea suspccților care ar încerca sa imțieze .isemerica 
acțiuni. Intr-o situație delicată, din acest punct de vedere, so 
găsesc Statele Unite. l‘c teritoriul acestei țări se aii pe. I o00 
dc cetățeni irakieni care au primit viză înainte dc i. micnirea 
crizei din Golf. S-au luat m Isuri severe de precauț.c, inocosclii 
la aeroporturi, pentru a preveni introducerea unor virtiji care 
pot provoca îmbolnăviri în masă. Oficialitățile au averii/ u c.« 
astfel de viruși, înmagazinați intr-o capsulă, pot fi introduși iri 
țară într-o servieta diplomatica, puțind fi apo. Impră tia.i în 
locuri aglomerate — stații de metrou, gări, piețe, e'.e. ((iii.O*

a

(Continuare in pag. a 2-a)
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In cursul dimineții de ieri, ia 
intervenția primarului munictpiu- 
lui Petroșani, greva 
clarală dc electricianul 
Bitan de la .mina Aninoasa 
din 
tat

foamei de- 
N icolac 

încă 
9 ianuarie, ora 7,î>0, a ince- 
Motivul declanșării grevei

reva

I ndați-vă împotriva efuziu
nilor inutile, împotriva 

sentimentelor și clanurilor 
neadiK ăloarc de vini — sămlin- 
du-vă inima bate m ii repede — și 
gindiți-vă ce sursă de microbi 
poate fi să ’ttul. In fiecare dimi
neață «lupă <e v-ați făcut gim
nastica d ■ înviorare (un doi, un- 
(Joi faceți Io i |a fel ca noi) așc- 
zați-vă in fața oglinzii și, cin< i 
minute măcar, zâmbiți (piuă la 
limita evitării pericolului apari
ției ridurilor*. Repetați in gind : 
„fa dolcc vita" pmă simțiți că 
vă inundă duminica poftei do 
viață, piuă vi se umplu pbirni- 
nii de ozonul ventilatorului din 
perete. Fluierind un blues la mo- 
dî" puteți începe o zi frumoasă 
*1 nu uitați să mimați compa- 
sitino și ndincă înțelegere cind 

aruncați un mărunțiș in pălăria 
orbului, căci ce gind poate i< mai 
liniștitor dccit imaginea destinu
lui guilurindu-so bnnd la picioa-

Cuvînrul de tăcere

rele secolului nostru feroce. Par
ticipați la fondarea societăților 
de ocrotire a animalelor și vă 
pierdeți speraTfța in privința ciș- 
figului acera fabulos la Loto Pro
nosport. Nu scăpați din vedero 
că alimentația rațională este im
perativul omului modern, iar gim
nastica medicală și yoga fac 
minuni în lupta împotriva sedeu- 

tarisinului. Veți fi și mai feri
ciți. autoeducindu-vă continuu, 
nu mai c la modă să lăcrimați 
la dr, m, le de pe ecrane, dur.i- 
neavoasti ă smteți niște oameni 
alit de echilibrați și apoi secolul 
nostru c un happ.Y-iiid al isto
riei omenirii, Reflc, ti’țî l,> con
cluzia că IV'ecli-i nd-ul in mijlo
ciii ii îtiirii vă poate distruge e- 
chilihrul metabolismului duinnea- 
Voasti ă.

<1 M U A LI " feriți vă de ne 
fasta influență a poetului, acest 
inamic al progresului nostru ex
traordinar, proprietar absolut al 
tuturor insomniilor Veacului. Pen
tru că privirea poetului lăcrimea
ză dar cuvintul său ucide I

Vasile Sebastinn DINCU

i. i.

Intr-o țărișoare domnul b’ulop in ,f i r i. î 1 ii; m, 
zca. a lipsa de pe pi ița a chibriturilor. Mc.u.i mi’.. .. j;
dnisul Șl pentru toți cei ce nu jn i est protp- 
al nltor CP1.-uri. Situația c-te lirnialo uIn lu.t.i u a.i 
19'JO a lost ultima livrare pe piața a .-ici-tu piod'i . u 
cantități in'-ufie cute. In 19 <lr mbri ■ I (TI. GliiL, . 
ază spi Petroșani inefl un lot rl(? 1>U») carto..m; tij lei — ins 
culc), care ajunge aici in <iali de J mnu.i, 'I, oup.i ii
în care a fost nevoie dc 21 rlc zile (ieci.i<liil T ni p, ,,j
Nici această «cantn,ite nu este '.uliiientă, ni i pentru pt 
nici pentru fumători. Odîjrtî cu piudusul in • au/a, au ■ a i 
prețuri caic vor aprinde nifii lepede dubii ir,ie. O ettt.e ' 
de; bețe cos IA acum 1,50 lei, o culte iii 75 de U. Ț jo ■ .i I- 
o cutie vii 250 dc bețe costa 5,50 lei. Prețui ile a'i ci-• rut iup i 
vedeți de aproape 10 ori. iar cantitățile au s ăzat nm ,i t<-l 
mele v mutiiți iu și livrat în Pcti iș.ini, Vulcm, leipciii 
ntenză și In celelalte localități. Răntîne Ca luinne.iv.a tr.i 
găsiți șl siî npreciați i.ilffalea lor. (D.N.).
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Scurtcircuit
Num ii fapte interi iute aflăm 

In im -te zile de, încă, început 
de an. Despre IGC'I., ele pildă. 
Intrep indere < are veghează cu 
strașnu io ca noua 1 ă ne fie bi- 
n Adică >:î avem mereu căldu- 
i a. ap i ■ jldu și re e. Mașinile 
salubrități ne aștcap..i in fața 
lin ain' ■!' r a ia gunoiul mena
jer p ă nu ne mai ostenim pi
nii ia spațiile gospodărești.

' I i-s viae. Iată f uni fnntfțio- 
ne.iză m.ilversațiile : -a hotarit, 
de com'.in a ard cu Primăria mu
nicipala, înființarea următoarelor 
regii autonome cb> gospodărire 

. amu na li a loeativă; Vulcan, 
Petrii i — l.onea, I.upeni — Afri
cani. In Petroșani vor li doua : 
Regia autonomă apă, canal, ter- 
mofii.ire (I.i nivelul Văii Jiului) 
.și Regia autonomă de gospodări
re comunala ți loeativă. Toate bu
ne și frumoase, numai că actu
alul igecclcu a procedat în sti
lul caracteristic : a trimis direct 
Prefecturii județene formele de 
înființare a regiilor, scurtcircui- 
tînd Prima ia din Petroșani. 
Si uite arcuitul n-a izbutit. Abia 
ieri s-au trimis dosarele la Pre
fectura județului Deciziile de în
ființare a regiilor autonome vor 
ti eliberate retroactiv, din 15 ia
nuarie 1991.

Sa fie, oare, aceeași Mărie, dar 
cu altă pălărie ? Vom trăi și vom 
vedea. (Tiberiu SPĂTARI)
——-- x-  ■ 1

TUCIURI, TUCIURII Șl GOGOȘI

Cu’ sufletul la gură
(Urinare din pag. I)

ca este ucisă și populația. Bag
dadul are peste 4 milioane de 
suflete și nu toți s-au putut ală
tura exodului spre nordul țârii, 
lata cum incăpăținarea min- 
dră, specific arabă, nereceptivă 
la atilea misiuni de mediere, a 
determinat un război ale cărui 
consecințe sînt incalculabile. For
ța de distrugere a armelor ultra
moderne, a aviației în special, 
abia acum o putem aprecia ce
ia, ceva mai realist.

I n al doilea punct de vedere, 
< are l-am formulat acum vreo 
două zile în timpul unei discu
ții cu un bun cunoscut, este ro
lul de jandarm al SUA. Unii sînt 
iritați de acest fapt, însă rolul, 
îndeplinit conștiincios și în nu
mele libertății, se sprijină pe for
ța economică a unui stat mare 
care n-a mai cunoscut războiul 
in interior de două sute și ceva 
de ani Știm bine că în satele 
noastre caii doi-trei oameni, în- 
'-lăriți și cu prestigiu, care me
dian toate diferendul ile dintre 
Im .ilnii i. Astăzi lumea a deve
nit un at, in care oamenii schim
ba <:i rapiditate informații, se

întilncsc nu la poarta, ci în fe
lurite conferințe și adunări. Dacă 
nimeni n-ar indrazm să vegheze 
și la astfel de lucruri, în lume 
ar fi instabilitate, fiecare țară 
belicoasă ar încălca brutal, inde
pendența și suveranitatea popoa
relor mai blînde care se concen
trează asupra progresului și bu
năstării națiunii respective.

Ar mai fi un marc necaz care 
pmdește: incendierea, din cauza 
luptelor sau din alte pricini, son
delor și instalațiilor petroliere 
din zona Golfului. Ceea ce ar fi 
un marc necaz pentru toată lu
mea. Și-așa coltul barilului de 
petrol a tot crescut, simțindu-1 
și noi.

Furtuna din deșert nc-a țintu
it, flăminzi do informații, cu o- 
cliii lipiți de ecranele televizoa
relor sau cu urechile ciulite la 
radiouri. Cu sufletul la gură aș
teptăm încheierea ostilităților și 
pacea. Fără condiții pentru pa
pucul de fier al lui Saddam 
Ilusscin, care a strivit, din 2 au
gust anul trecut, papucul brodat 
kuweitian.

•Să nu scăpăm din vedere un 
alt punct fierbinte, cel dintre ță
rii» baltice și soi ictici.

,Jiul“ 
fată»

< lini ați plătit 
plinei ?

— Varga este pe liber, Flores- 
cu a optat pentru Minerul Paro- 
șeni, iar I’ăuna este și el în si- 
tuația de a primi un transfer.

— Care este componența con
ducerii clubului ?

— Președinte — Petre Drăgo- 
escu, vicepreședinte — Tudor Pe
tre, organizator competiții — 
Spiru Marian, contabil — Popa 
Lucia.

— Vți început antrenamentele,
< u ce ?

— Cu vizita medicală la... Bu- 
.curcști. Toate probele medicale 
făcute la Centrul de medicină 
sportivă 23 August, singurul din 
țară, au scos la iveală cea mai 
slabă capacitate de efort a unei 

■ echipe și din păcate ca se nu
mește Jiul Petroșani.

— Care suit greutățile?

— Tn primul rînd deplasarea 
s-a făcut cu autocarul din mila 
și bunăvoința domnului Nicorici, 
care ne-a încasat doar 10 000 lei 
în loc de 40 000, pentru care îi 
mulțumim încă o dată. Nu avem 
banii necesari pentru ridicarea 
echipamentului de pregătire, nu 
avem bani pentru achiziționarea 
unor jucători de valoare, avem 
mari probleme cu cărbunele în 
centrală, fapt pentru care nu pu
tem face două antrenamente pe 
zi. Nu avem bani pentru o sub
venție bună, cit de cît în privin
ța alimentației, o viitoare socic- 
t de pc acțiuni este un orizont, 
do rare ne este fii®. Toate a- 
ccste.i ma fac să ma gîndcsc căi
< inova pregătește o adevărată 
lovitură . dc club

— Cari- sini speranțele?

In sport ca și in viață to
tul este speranță, dacă pa n.ar 
fi nu ne-am fi apucat de o trea
ba aproape imposibilă. Xccst club 
a I’ ivorsat două războaie mon
diale, o perioadă interbelică, una 
postbelică, una comunistă și a re

Petroșani, iațâ m 
eu realitatea (in 

prețul indisci- ușit împotriva tuturor vicisitudi. 
nilor vremii să reziste. Există oa
meni care vor să reabiliteze a- 
ccastă situație șj care sigur ne 
vor ajuta. Domnul director ge
neral Benone Costinaș, dl. lider 
sindical Cozma și dl. Făcea. Și 
sînt convins că mai sint .și alții. 
Această echipă a fost, este și ra- 
mîne echipa minerilor care »re- 
buie acum mai mult ca oricînd 
să ne reprezinte cu onoare și 
în țară și în străinătate.

— l’crmiteți-mi o propunere : 
dacă cei peste 25 000 care înțeleg 
și Ic place fotbalul ar da 10 lei 
pe lună, atunci clubul ar ciștiga 
250 000 de Ici lunar și stadionul 
ar fi permanent plin de cinste 
și încurajări oneste.

— Iar noi am juca cu porțile 
deschise tot campionatul. Dar, 
eu zic altceva — dacă fiecare mi
ner ar da cîtc 10 lei pc lună, 
cei aproximativ 30 000 de mineri 
ar aduce 300 000 de lei lunar și 
Jiul ar juca tot cu porțile 'des
chise, am putea cumpăra jucători 
de valoare, am putea pune la 
punct toate secțiile sale și toți 
copiii ar beneficia de secții utila
te, puternic dezvoltate și am mai 
înființa și altele. Fără să ple
căm de la o bază puternică pen
tru copii și tineret nu vom a- 

vca nici un viitor.

Pentru mine aceste două si
tuații ar fi unice în lume și ar 

aduce pe stadion lumea într-o 
singura politică — cea a spor

tului.

Mi-e greu mi ered că vom 
rezolva cele două probleme. O 

acțiune fulger ar fi pentru noi 

Cea mai marc izbînda din isto. 

ria clubului și intr-o săpiamînă 

am putea legitima pe toți cei 
25—30 000 de suporteri ai Jiului 
— O victorie pe care n-ați ob- 
tiniii.o.

Ai fj bi >< 'sa o obținem,

Dmel NEAMȚU f
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BUNE...

AU i OR IZ AȚII, D< |a >om.in
ii.imcntul județean al pompieri
lor militari aflăm că, în termen 
<lv 10 zile, cei - c și-au d< schi.-- 
magazinc particulare au obliga
ția să-și întocmească documenta
ția pentru eliberare din partea 
ponapierilor a avizului de funcțio
nare a unității. Sintem informați 
de asemenea că, după data de 
I februai ic, ; clor ce nu vor avea 
avizul I’SJ li -e va ridica anlo- 

izal ia.

F \NTINA In apropierea in 
cinici exploatării miniere Cîmpu 
Im Ni ag au demarat lucrările de 
construcție a unei noj cantine 
pentru mineri. Noua cantină face 
parte dintr-un complex de lu- 
. rari d< conslrucții cârc vor spori 
dotările soci jl-gospodărești din 
complexul administrativ a) m‘-

■ I IG. Ieri dimineață, mercurul 
termometrelor a indicat cea mai 
scăzută temporalul.i a acrului 
din acc-.t an : minus 1 1 grade. 
De două zile consecutiv, tempe
ratura aerului continuă să se 
mențină sub zero grade, chiar 
și la ora prînzului, cînd cerul a 
fost senin. „E soare cu dinți", de 
ianuarie friguros I „Clerul Bobo
tezei pc stil vechi",

PERSPECTIVA. In Vulcan, la 
parterul blocului în care funcțio
nează și unitatea Auto-moto, se 
va deschide în curînd o unitate 
de cofetărie. Din cîtc am aflat, 
aceasta va fi dotată și cu un 
mini-laborator pentru prepararea 
produ clor. Deocamdată, șefa ti
ni tații, d-na Mafia Lupșa, nu 
este decisă asupra numelui pe 
care să-l dea cofetăriei. Dumnea
ei optează pentru „Boema". O 
imitate de același profil, purtînd 
un nume similar există-șl In Iași. 
E una dintre celg mai căutate 
‘•ofetării de acolo. Sperăm efi «sa 
va fi și la Vwlcan. (G O).

UN NOU EXEMPI AR. Printr-o 
scrisoare trimisă redacției, doam
na MB. din I.upeni ne atrage 
atenția că nit o dată calitatea 
imprimam ziarelor la Tipogra
fia din Petroșani este nesatisfă

cătoare. Ga argument, anexează 
lin exemplar din numărul 280 al 
ziarului nostru. Sesizarea este 
reală. Defecțiunile de imprimare 
se datorează condițiilor tehnice 
precare în care tipografiile lu
crează. Nu este vina oamenilor, 
ci o utilajelor uzate. înlocuirea 
lor este dificilă pentru că sînt 
din import. Oricum, am " hiat 
măsuri pentru a trimite semna
tarei scrisorii un alt fexemplar.

1N POFIDA repetatelor apeluri 
făcute pe adresa TGCL Petroșani, 
locuitorii blocului nr. 34 din car
tierul „Aeroport", bloc care nu
mără 10 etaje, sînt în continuare 
obligați să urce pe scări. Lifturi
le nu funcționează. între ei sînt 
bâtrlni, și bolnavi, și familii cil 
copii mici. Chiar nu pot IGCL- 
iștii să soluționeze problema?

COMPLETARE. Mai mulți ci
titori ne-au mulțumit pentru a- 
nunțul important apărut în 15 
ianuarie 1991 cu privire la aso. 
ciația pentru protecția cumpără
torilor de autoturisme prin 1DMS.

In cererea de adeziune se va 
trece data, suma, ( EC-ul și nu
mărul chitanței cu care au achi
tat banii pentru autoturism. Pc 
mandatul poștal se va trece a- 
dresa exactă a expeditorului ți 
conformă cil cea din cererea-a- 
dcziUne,' pbntni n *te jhrtca lua 
Tn evidența coHtbbtlă. 'Pc adresa 
asociației Se vii înscrie oficiul poț. 
tal nr. 2 Si codul pbftM 7B171, 
pret-Om" șl numărul ț)T țhita i*<ș 

i.ipisei p in care s-a expediat co
tizația. Banii se pot expedia în 
contul asociației nr. 45.11.09.49 
CEC sector I tot prin mandat» 
poștal (DN).'

„JOS CU ȘAFU". Tn ziua de 
16 ianuarie a.c. la afișicrul de 
scară al blocului 6, strada M 
Emincscu din Vulcan, o fițuică 
scrisă dc mînâ conținea, puse u- 
nele sub altele, dc patru ori, cu
vintele ce alcătuiesc titlul acestei 
note. Nu scria despre care „șăf” 
este vorba dar bănuim că e un 
fost tovarăș, deoarece alături se 
află un alt anunț : „Tovarăși lo
catari, închideți ușa — nu trîn- 
tiți ușa . ș.a.m.d." S-ar putea cre
de că tovarășul nu se înțeleg* 

a domnii. (Șt.C ).

Rubrică realizată dc 
llorațiu ALEXANDRESCU

ȘI NEBUNE
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Ltm neag Viețile oarneinior-mai
presus decît orice aite considerente de producție

O nouă ordine a priorităților
Ani la rinei, in condițiile amestecului factorilor politici de de

cizie de pe timpul dictaturii comuniste, la minele din Valea Jiului 
pe primul loc in ordinea și ierarhia priorităților a figurat extrac
ția de cărbune, indiferent de preț. Har după revoluția din de
cembrie 1989 s-a făcut simțit un suflu nou. Pe prim plan a fost 
pusă, ața cum este firesc, nu realizarea unor producții cit mai 
mari de cărbune cu orice preț, ci problemele de protecție a mun
cii. Acest lucru s-a simțit și la Cimpu lui Neag. In anul trecut, 
s-a acționat cu preponderență pentru finalizarea dotărilor ne
cesare activității de protecție a muncii. S-a constituit stația de 
salvare minieră. Au avansat considerabil lucrările necesare pu
nerii în funcțiune a stației de telegrizumctrie. Cabinetul de in
structaj pe teme de protecție a muncii a fost mai bine dotat. 
Pentru combaterea pericolului real care există ca urmare a apli
cării metodei de retezări de strat, s-a hotărit dotarea fn cel mai 
scurt timp cu o stație de innămolirc.

După cum sc știe, minerii au dobîndit drepturi sporite Ia 
echipamentul de protecție. Dar, din păcate livrările de echipa
ment de protecție in timpul anului trecut n-au fost pe măsura 
cerințelor. Mai alas acum, iarna, lipsesc din magazie cizmele de 
protecție, mănușile, șubele și hainele vătuite, atît de necesare 
oamenilor care lucrează nu numai in subteran la mina Cimpu 
lui Neag, ci și in punctele izolate, in frig, la săparea puțurilor 
și la o nouă galerie de coastă. Dintr-un calcul făcut în funcție de 
necesarul prevăzut in conformitate cu drepturile oamenilor in 
anul trecut la mina Cimpu lui Neag s-a împărțit abia o treime 
din numărul prevăzut de cizme și de salopete.

Intervențiile domnului Ion Băzmcriță, liderul sindicatului li
ber al minerilor de la mina Cimpu lui Neag, pentru asigurarea 
intrcgului necesar de echipament de protecție au rrimas fără re
zultat palpabil, pină in prezent. Să sperăm, de acum încolo că 
se va ține -cama de nevoile reale de echip ment de protecție 
ale celor R90 de oameni care muncesc în condiții grele la Cîmpti 
lui Neag 1

In curînd — telegrizumatrie
Pentru supravegherea perma

nentă a emanațiilor de metan și 
a concentrațiilor de monoxili de 
carbon din subteran, la mina 
Cimpu lui Neag se va pune in 
funcțiune o instalație modernă, 
automată, do telegrizumctrie. In
tr-n primă etapă, pe măsura ne
cesităților actualei etape de des
chidere a minei, vor fi activizate 
10 capete de detecție. Pentru e- 
tapa finală, de perspectivă, sc 
prevede ca stația să dispună de 
doua centrale, cu cile 20 de ca
pete de detecție Pentiu urgen
tarea lucrărilor dq punere în 
funcțiune a acestui obiectiv, con
siliul de administrație al minei 
urmărește cu perseverență reali
zarea dotărilor aferente. In ulti
mele zile a fost finalizată lucra

Printre uferinzii care Iși caută 
' înrlecarca la spitalul municipal 
Petroșani sc afla și minerul 
Gheorghe P., care a suferit un 
accident la mina Cimpu lui Neag 
in 27 decembrie 1990. A fost su
ficient doar un moment de ne- 
glijare a măsurilor de protecție 
a muncii In timpul lucrului j>e 
un plan înclinat, pentru a ce 
produce accidentul. Din păcate 
este vorba de un caz trist. Cu 
toate eforturile depuse de medici, 
omul a rămas fără un picior.

Pornind de la acest caz, ana
liza accidentelor intimplate la 
mină în cursul anului trecut pune 
in evidență cîteva învățăminte, 
cu valabilitate pentru cei ce mun
cesc în mină. Din cele nouă acci
dente care au avut Ioc în nnul 
trecut, unul a fost mortal, un 
altul s-a soldat cu invaliditate, 
iar toate celenltc nu îost ușoare, 
fără urmări grnve. Ceea ce merită 
să fie menționat este- cft niciunal 

rea de pozare a cablului de le
gătură dintre stație și gura de 
mină. O echipă de electricieni a 
lucrat in condițiile grele, în ză
padă și frig, la pozarea cablului 
principal. Deocamdată se prevede 
să fie conectate la stația telegri- 
zumetrică cele trei abataje ca
meră de pe stratul 5 și cel de 
pe stratul 3.

Se află în curs de mon'aj i 
două compresoare, a căror lu
crare a fost preluată de la con
structori în regie proprie, tocmai 
pentru a finaliza in cel mai scurt 
timp lucrările ele investiții, de 
care depinde nemijlocit îmbună
tățirea activității de protecție a 
muncii șl asigurarea climatului 
optim de muncă in subteran.

din cele nouă accidente nu s-a 
produs in abataje, ci pe căile d • 
transport, la Săparea puțurilor pe 
planurile înclinate și suitori, ba 
chiar și la suprafața. Comparativ 
cu anul 1989, în anul trecut s-a 

II N C A Z I R I S T
înregistrat o scădere de la 19 ’a 
9 accidente. Scăderea sc poate a- 
tribui reducerii timpului de lucru 
de la fl la 6 orc, precum și res
pectării zilelor de repaos de la 
■firșitul săptămînii. Oamenii vin 
la lucru odihniți, ău mai mare 
putere de o-și concr-ntra atenția, 
pentru a evita accidentele.

Pentru instructajul sal.iriaților 
pe teme de protecție a muncii, 
în cadrul exploatării miniețe ■> 
fo,st amenajat, iji\ cabinet Tineri
lor salariat) |> .jtu'ordtț o aten

Pe cînd
In dotarea personalului tehnic 

și de control de protecție a mun
cii de la mina C impu lui Neag 
se află, in prezent mai multe ti
puri de metanometre. „Avem in- 
terfonometre, metanometre de 
tipurile „.Signal*, SS — sovietice 
și V M PL — poloneze", ne-a 
informat dl. ing. Eugen Niță, in- 

ție specială la instructaj, iar la 
repartizarea la locul de muncii 
sc ține seama de faptul că ei tre
buie să se familiarizeze cu noile 
locuri de muncă, in acest context, 
singurul accident mortal din a

nul trecut de l.i mina Cimpu lui 
Neag demon'-’rează cît de mult 
poate să coste încălcarea cu bunu 
știință a normelor de protecție 
a muncii. Artificierul R.S. n lu
crat ani îndelungați în mină și 
a iejt la pensie Dar s-a angajat 
din nou, ia o vîrstă destui dj 
inaint.ilă, la mina Cimpu lai 
Neag \ iost suficient să gre-^ 
șease . o singură «lată... Tinerii 
saluriați trebuie să știe 1 Cu prl- 
lețnl distrugerii prin explozie u

metan ometre
g.netul șef cu problemele de se 
curitate miniera. Majoritatea sirif 
insă defecte și np putem spune 
că prezintă siguranță deplină în 
funcționare. D< circa 10 ani dăi
nuie această situație la minele 
din Valea Jiului Cauza ? Optica 
deformată din anii dictaturii cea- 
ușiste, de a nu se cheltui valută 

unui lot d< explozivi .literali, eu 
termenul de utilizare demult de
pășit, artificierul B.S. n-a ținut 
si ,ima de programul special, în
tocmit conform prevederiloi le
gale de protecție a muncii. in 
loc sa iil>a răbdare, conform pro
gramului, i respecte foite obli
gațiile de serviciu, prevăzute 
special în astfel de cazuri, el a 
a ți mal de umil singur, dînd fo 
din apropiere un< i cantități ne- 
permis de mare de exploziv.,.

Cele două cazuri de acciden
te grave de la Cimpu lui Neag 
pun în evidență că nici un mo
ment, în timpul ojxtrațiunilor de 
lucru, nu trebuie să fie ignorate 
normativele și prevederile le
gale cu privire la protecția nnn- 
cil. Fiindcă viața oamenilor este 
mai pre*-us decît orice alte con- 

1 siifercnte" legato de producția le 
■•-.Aii,inc.

• .. . ■ «»i.

AUER ?
Bealitatea e-te ca un metanome- 
tru do proveniență poloneză, de 
tipul VMPI, coștă de cinci ori 
mai mult decît cel de tip , \uer”, 
produs de Germania. Am lucrat 
ani de zile cu metanomet rele 
„Auer“ și am putut să constat că 
au un grad mult mai mare de 
precizie și siguranță în funcțio
nare. Iată de ce îmi permit să-mi 
ex'prim opinia că ar fi necesare 
demersuri la nivelul consiliului 
de admini tratie al BAU Petro
șani, pentru achiziționarea cu 
preponderentă i mct.inomc relor 
„Anei**. A'-t“fe) de metanometre 
să fie asigurate cel pu n pentru 
personalul felinii o-,ng.ncrcsc și 
de control*'. • ’

C redem că ar fi intr-adevăr, 
bine, în folosul oamenilor cam 
lucrează in mini ‘ă l’i_- a h,. ițio- 
nate cele mai bur.o metanometre, 
mai ales că tocmai acestea sc 
dovedesc ■ i mai precise și mai 
sigure în ceea r-e privește contre 
lui metanului. ' 

Atentis la lucrările
ie îir.iîGșcve I

Fie ntră exclusiv în atribui.
ile pci -.oanelor calificate, care 
posedă carnetul de aitificier 1

Modul dc împușcare — pentru 
I ,<■<•,ire lo, muncă — este fi- 
■ ,u Im i dispoziție de îm-
P i .ie.. se reînnoiește ori

<1,- . iie u Jiimbă condițiib
la locurile dmumă.

In di poziții de împușcare 
precizează : f Iul materialului fc<- 
plozs, locul le retragere a per 
onal'ilui, a muncitorilor și a ar 

Afilierilor, posturile de pază si 
alte măsuri spe iliec locului di 
munca.

Static proprie 
oe salvare

I’ in. tele d” I i i u de la mina 
< impii lui Neag sînt dispersate 
pe ciliva kilometri. în acesic 
condiții, intervențiile în caz de 
,i< idente nu pot fi operative pe 
m isura cerințelor do salvare a 
vieților omenești Pentru a înlă 
turn acc-t han lic.ip, a fost creat 
in cadrul expl > îti'.i n ir stație pro- 
pi ie de salvare minieră Grup’ll 
de salvatul i i i'.uis numarU- Jo 
19 oameir iu inducerea 
Irului m nici principal IoaB 
\ olocaru, oamcn.i ihn stația dt 
.ilvarc. nn au avut, din fericire, 

pini in pr z.nt nici un caz de 
.nlervențic ( i toate acestea Ci 
pal ii, ipă la u iniri periodice, 
in cadrul caro’-.i i i pCi fecționcr» 
za cunoștințele pentru a putea sfi 
iitervina eu <> ictență și opera 
tiv ii. acți mile di1 alvare.

Stal ia e le dotata cu aparatu
rii aik Vată, ceea ce constituie 
o garanție in piui că-și va do
vedi utilitatea în cazurile, nodu
rile de nimeni, ale unor .varii 
sau catastrofe miniere.

Pagină riuili/rită «le 
Viorel STll AUȚ.

la cererea EM Cimpu lui Xeaț
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A început
războiul

Ieri, clupâ-amiază au continuat 
raidurile aeriene ale forțelor 
multinaționale asupra Irakului. 
Potrivit datelor furnizate. în 
cursul dimineții de ieri au fost 
efectuate peste 1 500 de raiduri 
aeriene îndreptate in special, a- 
asupra capitalei, Bagdad și obi
ectivelor de interes major, care 
au produs imense pagube Iraku
lui. Potrivit declarațiilor pre
ședintelui Puști, care s-a declarat 
mulțumit de modul cum decurg 
ostilitățile doar un >.ngur avion 
american a fost doborit cu pilot 
cu tot. Surse franceze comunici 
faptul că 5 avioane de 
luptă de tip Jaguar au fost lo
vite de art lleria irakiană dintre 
cnre doar unul singur a fost a- 
var'.nt mai grav.

După ce Saddam Husscin a a-

în Go’fl
firmat în discursul său către na
țiune că ..victoria este aproape” 
sursele militare irakiene au a- 
nunțat că au doborit 14 avioane

l’ersBBcciBwe româlîo-șicrmiiiw
Cancelarul KohI a aprobat, in urma întîlnirii din 28 noiembrie 

anul trecut cu premierul Petre Roman, deplasarea la sfirșitul 
lunii ianuarie, începutul lunii februarie a unei delegații de ex- 
perți de prim rang în România. Aceasta va studia problemele 
reformei economice, ale relațiilor comerciale și se va ocupa în 
același timp și de sectorul energetic.

După o convorbire cu reprezentanții celor trei grupuri de 
minorități germane din România, premierul român a prezentat 
schimbările survenite în politica față de minorități, a comunicat 
purtătorul de cuvînt Klein. Ambele părți au fost de acord ca 
germanilor din România să li se ofere perspective de viitor In 
țară. In același timp KohI a subliniat că se va continua ajutorul 
direct acordat germanilor de către Guvernul Federal.

de luptă aliate ale căror echipaje 
au fost capturate și vor fi tra
tate conform Convenției de la 
Geneva privind prizonierii de 
răz.boi.

Ultimele știri ce ne parvin din 
regiunea Go'futui afirmă că ata
curile forțelor aliate continuă la 
fel ca și riposta antiaeriană ira
kiană.

Pentru timpul
18 IANUARIE

9,00 Video-satelit.
10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Orașe și civilizații (reluare)
II, 00 Film serial (reluare)

Carol cel Mare.
12.30 Ora de muzică.
13.30 Virștele peliculei (reluare).
IJ, 30 Actualități.
11.10 Preuniversitaria.
15.20 Limba noastră.
15,50 Muzica pentru toți.
16.10 Tragerea Ixrto.
16.20 Studioul șlagărelor.
16.35 Emisiunea in limba ger-' 

mană
18.35 Economia încotro?
19,00 Puncte de vedere.
19,40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Roman foileton

Prețul succesului.
21,55 In fața națiunii.
22.35 Simpozion. Revistă de lite

ratură și artă.
23.20 Gaudeamus.

0.05 Actualități.
0,10 Jazz-Fan.
1,10 Tele-top.

dumneavoastră liber
19 IANl ARIE

8,00 Micul dejun TV.
9,00 Roman-foileton (reluare). 

Prețul succesului.
9,55 Rubrici din emisiunile în 

limbile maghiară și germa
nă (reluare).

10,55 Actualități.
11,05 Pro Patria.
12,05 Ora de muzică.
13,05 Actualități.
13.15 Istoria religiilor.
13,45 Tele-ciub.
17,30 Mapamond.
18,00 Dodo-ring.
19,00 Melodii îndrăgite.
19.15 Telecnciclopediă.
20,00 /Actualități.
20.40 Viața parlamentară.
21,05 Film artistic.

Tarzan în Mnnhattan.
22.40 Telesport.
23,10 Melodii nemuritoare.

0,00 Actualități.
0,05 Film serial.

Max Monroe.
0,55 Video-discotecă.

MICA PUBLICITATE
VĂRSĂTOR

(*f> ianuarie — 18 februarie)
Atenție la risipa de orice fel. 

Evitați efortul fizic exagerat.

PEȘTI
(19 febni.irie — 20 martie)
Nu Luați complimentele drept 

realități sinccre-

DERnEC
(21 mjitio — 2'1 aprilie)

-’osH Ic mici indispoziții favo- 
r ■ - o'.-* reactivarea rcumatisme-

TAUR
(21 aprilie — 30 mai)

Subordon.iți-vă niinin ideii de

GEMI.XI
(21 mii — 21 iunie)

Veți avea satisfacții deosebite 
datorita practicării unui sport

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Cu cil veți ft mai liotărlți, cu 
• tlt veți asan--a mai repede spre 
p-wperitate

LEL
(23 iulie — 22 august)

Ostilitatea nu se exprimi t»t- 
deauna violent, ci adesea îmbra
că forme subtile și mieroase.

riXTOARA
(23 august — 21 septembrie)
In domeni.il vieții s -ntiment i- 

le, un ușoi inci eni este de pro
vă- j:

«II XLANȚA
(22 septembrie — 22 or torni» ic)

Atenție la ph rn--’,’ pe c.ne le 
faceți — >.'ru’T'j bin,- anturajul, 
înainte de f[. «chirie gura.

S( OK PION
(23 ortomhiie — î-j pjj, mbrii )
•Nu czit,.ți r.;, \ , hi-lj* ini

ma fără a vi pc'td? iu explica 
lit al îmi i-ate.

SĂGETĂTOR
noiembrie — 20 decerni» ie)

Lei rle c „re ' ' t h im țțnt 
duci' ./frln.l (II X |ij(“

< APRIf ORN
(21 decern!.ri,- — 19 i.mn.i ;<•) 
fui pierdeți ry.i/in -1 s A cver-

In i - i I ■ ' ,

ANIVERSARI

UU OCAZIA zilei de naștere un călduros „La mulți ani I" pen
tru Carmen Dănuța. (3241).

DRAGA Emil, cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere, logod
nica ta Cosmina îți urează mult noroc in viață și un călduros „La 
mulți ani !“. (3273).

CU OCAZIA aniversării zilei de naștere, părinții, cumnatul 
Nelu, sora I.iliana și nepoții Cosmip și Florina, urează scumpu
lui lor Emil Tiran, multă sănătate și „La mulți ani I”. (3274).

CU OCAZIA împlinirii frumoasei virste de 18 ani familia Iți 
urează, domnișoară Ghiță Claudia, „La mulți ani fericiți l“. (3283).

CU OCAZIA împlinirii a 62 ani, dragă Mircea, scumpa ta 
soție și fiul Mircea Iți dăruiesc un buchet de trandafiri. „I.a mulți 
ani (3290)

VINZARI — ( UMI’ARARI •

VlND rochie mireasă mărimea 41, preț convenabil. Petroșani, 
strada Oituz, bl. 1/3. (3288).

VlND Ude vizor color import, cu telecomandă. Telefon 43069. 
(3292).

VlND înscriere „Dacia 1 300", strada Păcii, bl, 2, ap. 28 Pe
troșani. (3284)

CUMPĂR <asă In Petroșani sau comune vecine. Telefon 12171 
după ora 16. (3289).

SI IIIMRUT I
SCHIMB apartament 2 camere încălzire centrală (cu sobe și 

boxe) Pctrila, 8 Martie, cu apartament 2—3 camere Petroșani 
(exclus Aeroport) Telefon 42613 plnă la ora 15. (3276).

PREIAU contract apartament 2—3 camere. Ofer recompensă. 
Telefon 12886, după ora 16. (3264).

PIERDERI

PIERDUT carnet student, pe numele Jurcan Voicu, eliberat 
de Institutul de mine Petroșani. 11 declar nul. (3280).

PIERDUT carnet student pe numele Ma.sz.ni Marcel, eliberat 
de Institutul de mine Petroșani. 11 declar nul. (3277).

PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 9067, elilicrată 
ih Inutilului de mine Petroșmi. O declar nulă. (3278).

DECESE

i 
I 
i

COI’III. nepoții și cuscrii anunță cu durere încetarea din 
viață a celei care a fost

VESA LI TREI IA
sofiei ales și hun.

I nmormint.irca azi, l.i ora 11. din strada 16 I ebrunrie, nr. 8. 
(3281).

I ’Mil IA preot Mii cea M’.'iikiiiin anunță cit creștinească 
durere trecerea spre cele veșni'c n celei cari» a fost soție, mamă 
și bonn â,

preoteasa ELENA MUNTEANU
Slulb.i prohodului va fi săvirțifă In biserica oitodoxă română 

„SI Si n| ir“ din PchnșinJ, vinei i, 18 ianuarie, ora 11.30. (32R7).

< Ol Ef'DVI L cl isei a XII a E osie alături <lc dirigintele 
prof. Muntcanu Mircea și coli glii lor Muntcanu R.ircș la marca 
durei e piicinuilâ de decesul mamei ți bunicii. Sincere condo
leanțe familiei îndoliate. (3287).

COLECTIVUL Liceului industrial Petroșani este alături de 
domnul director prof. Mircea Muntcanu în momentele grclo și 
suferința pricinuită de trecerea în neființă a mamei sale.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3285).

CONSILIUL de Administrație al Liceului industrial Petro
șani exprimă întreaga compasiune colegului lor, prof. Mircea Mun. 
feanti, directorul liceului, prin trecerea in neființă a scumpei sale 
mame.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (328G).

SINCERE condoleanțe familiilor preoților MIRCEA și MIIIA1 
MUNTEANU la trecerea în veșnicie a venerabilei 

preoțesc ELENA MUNTEANU
Dumnezeu s-o odihnească în fericita Sa împărăția. Familia 

preot OCTAVIAN pATRAȘCU. (3294).

COLECTIVUL clasei maiștri minieri este alături de domnul 
director Muntcanu Mircea la marea durere pricinuită de decesul 
maniei sale. Sincere condoleanțe. (3293).

Exploatarea minieră 
L u p e n i

nu mai face angajări de personal muncitor

LC.S. Alimentara si A.?. Petroșani• 9

încadrează direct sau cu transfer urni norul personal :

1. \ INZ.ATORI PRODUSE DIN (TIW

2. MNZATORI PRODUSE AI 1MI.NTAR"..

bir„uniscr:pția fiscată Aninoasa
orgauiz. uză eon urs in ziua de 25 ianuarie 1991, 

pentru ocuparea postului de

INSPECTOR (privatizare și impozite și laxe)

( omlîțiili ilt încadrare " int cele prevăzute de Legea 12/1971 
•â Legea nr. 57/1971 republicata.

Inserici ile se f.ic l i sediul Circumscripției fiscale din Iscroni, 
strada Iliijoriilui Bloc HI ap. 1, piuă In rl.iln do 23 ianuarie 1991.

Kt la ți.i jl admiri! irnțlz r irojanl. Hi Ni ol». ll.Mi ni 1 I eh-fonn» i «ecrelntIul i 11602) secții; 4 16 b3, 4 24 1)4.
lipirnl Tiiiogrifia I’>( rr> viril <tr Nlml.ir nllrrvtl nr 2, Idrlon: 112 63

domeni.il

