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Bine a zis Cine a zis că „la 
omul sărac, nici boii nu trag". 
Numai că dc-abia în situații cri
tice iese la iveală competența. 
Așa a fost și săptămîna trecută, 
clnd la „Valea de Pești", adică 
într-unul din punctele vitale ale 
yăii Jiului — de aici se asigură 
alimentarea cu apă potabilă a 
circa două treimi din locuitorii 
municipiului — a apărut o gravă 
avarie, care amenința să între. 
Tupă alimentarea cu apă a ce
tățenilor pentru citeva zile bune.

Apă...
S-mu .part tuburile, au trebuit 
înleruitc pe o distanță de cîțiva 
zeii de metri liniari. Folosind 
toate forțele, lucrătorii RAGCP, 
Petroșani au intervenit prompt. 
Reparația s-a efectuat în numai 
dou.i-trei zile. Deci avem și oa
re iu buiv la RAGCb. Pi ntru 
ca a venit vorba de apă, defi
citul zilnio se dutorcaza lipsei 
de capacități. Mai exact de re
zervoare. I> calajul între capa
citatea rezervoarelor și necesar 
este enorm. Și acea'ta pentru 
că, ani de-a rîndul, investițiile 
in domeniu nu fost uitate. In 
sfirșit, acum se lucrează. O pri
mă investiție — o nouă stație 
do captare — se cxiculă in zona 
Jicț. (Al II).

L U M E, L l> M t
„Cazul" Honecker

Fostul lider comunist al Estului, se află în prezent la Mo.co- 
va. Cel puțin pentru moment este pus la un adăpost cit se poate 
de bun, însă Germania insistă să-l judece datorită climelor sale 
comise asupra concetățenilor săi, care au încercat să treacă zidul 
de tristă amintire. Domnia sa arc vîrsta de 79 de ani și trăiește 
la Moscova împreună cu soția sa. Este de amintit și faptul că so
ția lui Honecker a fost un pivot principal în adoptarea unor mă
suri de către soțul dinsei. Fiind chiar într.o perioadă destul de 
lungă ministru al învățămîntului în timpul regimului tui Honcc- 
kcr, pînă în 1989 cînd s-a întîmplat minunea...

Soții Honecker și-au exprimat dorința într-un interviu acor- 
dat rețelei de televiziune RTL, de a șe deplasa la fiica lor, care 
se află în Chile. In prezent Honecker nu dispune de aprobarea 
administrației guvernamentale din Chile, pentru a pătrunde pe 
teritoriul acestei țări. De asemenea dinsul a acordat și rețelei de 
televiziune ARD un alt interviu, unde se pare că și-a exprimat o 
părere tristă despre Berlinul de asltzi. „...Nu mai există dreptate 
în Berlin l“, a afirmat dinsul in încheierea interviului.

Vinovăția fostului lider comunist german este relevată prin 
diferite mărturii, printre care se număra și cea a celor patru 
grăniceri germani implicați în omorîrea unor persoane care, de 
asemenea, au încercat să evadeze din zona comunista.

Acolo unde nu c lege, nu
e nici slobozenie ș 
rlc legea c numai 
nii și ceilalți sînt 
51.1b ascultarea ei, 
a pierit.

i icolo un- 
pentru u- 
scutiți fie 
slobozenia

Al. . RUSSO

MINIȘTRII CURICULUM
V I T A E

DAN NICOLAE
ministrul lucrărilor publice 

și amenajării teritoriului
NăSCUt la 5 aprilie 1945, iii București. A ab

solvit Institutul de Arhitectura -a a lucrat piuă 
in anul 1978 ca arhitect proiectant in Craiova.

In perioada 1978—I9"9 a fo director tehnic 
al Institutului de proiectări al județului Dolj, 
iar în perioada l‘i80—ingg arhitect șef al ju
dețului Dolj.

DAN MIRCEA POPESCU
ministrul muncii și al protecției sociale

Născut >a f> octombrie 1950, in București. /X 
absolvit Facultatea de Drept din București, 
promoț.a 1975. E le doctorand il Universității 
din București.

A îndeplinit, incepind cu mul 1975, funcțiile 
de luriscon .uit, apoi cercetător științific la 
Institutul de științe politice din București și 
• 'tor universitar la c.itcdia di relații interna
țional'' a Academiei de Studii So< ial-l’olilice 
din București.

In 1999 a losl numit consilier prezidențial p< 
problem» de politica interna, iar din apriln 
1991, a losl numit iii funcția de mii i tiu d< 
stat nisip < mat iii calitati i vieții și protecția 
socialii.

Comisia speculă a 
Adunării Deputapior lucrează

Comisia speciala a Adunai i De 
puiuților și-a începui activila ea 
la 1 octombrie, dcplasindu-se in 
formulă completă ia Petroșani. 
Cei 11 deptilați au început docu
mentarea prin numeroase in’.il- 
niri avute cu repiuzentanții sin
dicatelor miniere, conducerea li
gii, conducerea RAH

S au purtat discuții prelimina
re, in urma cărora Comisia și a 
putut face o primă imagine a 
vieți i și nivelului de trai din 
Valea Jiului. Membrii Comisiei 
au vizitat suprafața și subteranul 
minelor Livezeni, Lupeni, Vul
can, Petri la, Lonea, Aninoasa. 
Au fost vizitate, de asemenea 
piețele agroalirnentare din Valea 
Jiului, magazine de stat și parti
culare, măcelarii, magazine de 
pline. S-au analizat prețurile 
în vederea unui studiu compa
rativ cu alte zone din țară. în 
discuțiile avute cu administra
ția locală, comisia a luat act de 
situația locuințelor, a apei pota
bile, a buteliilor și a agentului 
termic. Parlamentarii au vizitat 
cartierul' Aeroport, în special zo
na denumită „Șerpărie", precum 
și cartierul vulcănean supranu
mit „Dallas". Au fost primiți în

apartamente de numii.> i locui
tori ai acestor imobile. Comisia 
s.a d plasat Ia bMIllOM Petro
șani, s a inii.nit cu conducerea 
Universității Tehnice din Petro
șani, precum și cu cea a Teatru
lui de Stat. Un grup de deputați 
a Vizitat Spitalul dai Petroșani 
și dispensarul din Lupeni. 
Au avut loc tntilnirj 
cu Asociația pi nsmnarilor, s-a 
piimit un mare număr de ce
reri și sesizări.

După două buptămini de do
cumentare, Comisia s-a deplasat 
in bazinele Motru și Baia Mare, 
pentru a lua cunoștința de situa
ția și doleanțele populației din 
aceste zone, urmind ca, la înce
putul lunii noiembrie, să se în
toarcă in Valea Jiului. In final, 
menționam că scopul Comisiei 
speciale a Adunării Deputaților 
este cunoașterea vieții și proble
melor cu care se confruntă popu
lația în centrele miniere, pre
zentarea lor in fața Parlamentu
lui, în vederea unei soluționări 
pe măsură.

V’alcriu BUTULESCU, 
deputat, 

secretarul Comisiei speciale a 
Adunării Depulaților

I Valea Jiului-la zî

• De o săptamina, hala agroalnncntai ă a orașului a trecut 
in administrarea Primăriei. S-a făcut igienizarea ei completă, s-au 
vopsit mesele. In momentul de față există condiții depline de î- 
gienă (și nu numai pentru că a venit frigul) pentru vînzarea 
cărnii — condiții care pînă nu demult nu erau îndeplinite. In 
schimb suprafața exterioara a pieții este insuficientă. Pentru com
pletare s-a încercat amenajarea unui spațiu, în apropierea canti. 
nei cu autoservire. Lucrările an fost întrerupte la iumat d 
cauza lipsei de asfalt.

• RAGCb înseamnă Regia AUTONOMA de go.p'ilm;
ti va. Autonomă, din alte privințe, pentru că Serviciul de jnve u 
ființează tot „la centru", adică in cadrul RAGCL Petroșani. D 
torită lungimii „firului", care se mai înnoadă din cind in cind, 
proiectul de extindere a P.T. nr. 10 din cartierul Dallas nu a 
fost finalizat nici pină acum. Extindere care urma să îmbunătă
țească aprovizionarea cu agent termic a blocurilor din cartier, 
în același sens, nu s-a reușit decît blindarea instalațiilor către 
nivelele superioare ale blocurilor turn, care sînt nclocuite.

• Drumul de acces spre Dcalu B ibii a fost modernizat și a 
doua cerința a locuitorilor din zonă a fost satisfăcută : zilnic un 
autobuz lacc doua curse, restab lind o legătură fluentă cu orașul.

• L.i P T. nr. 23 din zona Octogon continuă lucrările de ex
tindere. In vederea descongestionării P.T. 13 (cu aproximativ 300 
de apartamente) care era suprasolicitat Termen fie tinalizare — 
începutul lunii noiembrie.

• Se preconizează o colaborare intre Termocentrala Paroșeni 
și vechea centrala termică a orașului. Aceasta din urmă va pre
lua, pi in RAGC'E, aprovizionarea cu agent termic a patru P.T-uri-.

k
• IToicclul noii policlinici din Vulcan a fost aprobat. Pentru 

deschiderea unui front de lucru, policlinica dentară va fi mutată 
la parterul blocului 91. Dar asta depinde do constructor care incă 
nu a finalizat respectivul bloc.

• Se vorbește cam de multișor prin urbe despre aiplimcnta-
rea cu I 000 de numere a centralei telefonice. Societatea Rom 
Post Telecom se apucași' de lucru, dar nu se -lie de ce, nu după 
mult timp l-.< abandon.il. Cererile de postuii telefonice depășesc 
numărul de două mii. .. „

• De la Începutul anului s-au înregistrat peste 320 de căsă
torii. Și peste I 100 de cereri p ntru locuințe. Pentru construit ea 
de case propi letale personală se alia depuse doar 30 do cereri.

K O vaste bun i d> la Prima 
i li I ’elrr in i . im ■ p | irolicb l eb 
noloăice u, reț< au,,, de leriliolu.i 
re a Văii .luiliii. Știnsi s(. viea 
lin averi r inenl pentni lo, dai n 
car, nu iu in .lalațuli de in< al 
zile in ordine, respectiv all in 
Ireprnt repar,'ița pe cont . pro
priu car iui Ini lin.diz.de. I)e..'i, 
‘■a I I m ilizeze, ca sa nu aiba 
pioblcme. 4

Dai problema e alta: ieri di
mineața prin l’ctro'ani fulgii.a 

subțire Primi lnlgi.pl mele sem- 
m timide, c adevai it, ale noului 
anotimp, ah unei ierni care nu 
n pionul ■ prea mnlle bucurii. 
U in munți < nins, o dovedeș'e 
f ir-ma alba i Paringulili, iar ca 
iarna nu glumele o confirma 
lei momeli ul in , a. de 3 zile în
coace meicuiul s-a iii. apaținat ,a 
nu maj iii, ■ d” unde a coborit.

Deci, sub Miilea ..preș uni ", < al- 
flura din < ilorifei-' speram i nu 
lie doar o proba <i o pei mânca
ții. (I.D.)

abandon.il
lin.diz.de
lnlgi.pl
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Au prîntr-o ege se îndoiește, în spirit, învățămîntul

Chiar și luia o iegv a invătaiiuul Jjtij — 
va ii aprobată ue turul legislativ m u tir- 
Ziu inGucit dcuui iu a.te uigeiii n 
perspectiv a alegerilor —. cniar și fără 
manuale in tonalitatea lor — d nlr-un ne
cesar de 425 titluri, un număr de 127 încă 
n-au intrat s ib tipar — școa.a a început 
să redevină ce a fost cu mulți an' in ir- 
mă. pe cind avea un recunoscut prestigiu 
european. Anul școlar precedent a fast 
o etapă necesară decantării, îndeosebi du
pă nefericitele inițiative din primăvara 
anului trecut, a ideilor și experi'nțej di
dactice pornind de la statutul social al 
corpului profesoral a căruj respectabilita
te publică, tn sensibilă creștere e te di- 
re~ n"-oport:o”ală cu m'in'-.'i la clasă.

Multe și felurite griji frămintă și -a- 
drele didactice care trăiesc tot aici și In

ales, ae tMn„.,ie *a ecunoiiiiu de
pia,ă. insa grijile, așa cum am sesizat .a 
Grupu. școlar indu; tr.al ain Petroșani, 
s.nt de altă natuia profesionala. După 
o. al e ..mcnuiu. d». bacalaureat, cu ceie 

două ediții, profesorii au început anul ue 
învuțămint cu ideea limpede că pregăti
rea pen ru re * Drag în eoe din clasa a 
noua. Și cum volumul de cunoștințe, însoțit 
de e-.u'en ele fiecărui pn fesor. este mare, 
se caută căi care să e . ite supraîncărcarea 
elev lor. Din vara •i-,nstii| an w sporit do- 
s i’i ă* c’ v ' r- o: tune, deoarece 
sînt clase de matern nică-fizică, chimle- 
biologie si des gur de tip 'ndustrlal. scoa
lă profesirm-dă si de maiștri, chiar ți o 
r'ară dz> fi’olo'rie cu studiu intensiv de 
fran'P7ă limhă în caro desfășoară si 
celelalte obiecte de, învățămînt. Este o 

experiență nouă (numai la Deva. Hune
doara ți Petroșani s'au organizat astfel de 
clase bilingve) care a adus cu sine un nou 
stil de pregătire și colaborare interdisci- 
plinarâ. Au crescut, în scopu] pregătiri; 
elevilor, preocupările profesional-științifi- 
ce, prezente la limba și literatura română, 
matematică, discipline tehnice, limba la
tină („Locuțiunile limbii române și pre
darea lor In liceu" — prof. V. Bîcoî, „Dic
ționar de personaje biblice", „Sinteze pen
tru clasa a XII-a“, „Res memorabilis" 
(pentru limba latină) de prof. T. Gherneș; 
antologia „Laudă limbii românești" ți un 
Ghid pentru diriginți" de prof. Mireea 

Mun'ean) etc. Nevoia unor astfel de preo- 
euDări se cuvine a fi pusă In legătură cu 
inexistența unor manuale, pe do o parte 
dar ș înnoirea de conținut a Invățămin-

tului, pe de altă parte, pentru a iwpriaa 
încă de acum, cînd n-a trecut decit o lună 
și ceva de la începutul anului școlar, a 
Snvățămîntului. Dacă ma, adaug și faptul 
că profesorii sînt preocuișati și de viitorul 
elevilor după absolvire, vom ave» o ima
gine mai precisă a Înnoirii de spirit din 
învățămîntul preuniversilar. ,

Așadar, școala renaște prin ea InsAși. 
adică prin calitatea umană și profesională 
a corpului profesoral, nij prirrtr-o lege, 
instituție stabilă fn care se modvtenă a- 
titudini și comportamente, se fnswjese cu
noștințe ț! se formează conștiințe, tei meid 
de care se cuvine să ne speriem, deoarece 
nu și-au pierdut semnificația, dir-ootrivi.

Tiberiu SPATARV

Podul înalt
Orașui vulcan avea nevoie de 

o faurică de pune. O necesitate 
ooiectivă Societatea „Spicul" S.A. 
Petroșani calcuia e costul unei 
astfel de investiții ,a 110 mihoa- 

, ne lei. O suma imensa pentru po
sibilitățile de finanțare aie ad
ministrației locale. Soluț a, a venit 
totu i, dar din altă parte Domnuț 
Petru Jurcan. sena .or PNL de 
Hunedoara, a găsit un investitor, 
dispus a face afaceri in Va.ea 
Jiului; Grupul de companii Oz- 
canlar. Pentru ducerea la bun 
sfîrjt a acestei idei au mai con
tribuit viceprcfectul I Botoroagă 
șl Primăria orașului Vulcan. Ast
fel, a luat ființă societatea Turo- 
tex SRL. Spatiile* comerciale au 
fost puce la dispoziție de către 
societatea Straja S.A. Vulcan. 
La (<-•] și o parte din personal.

1 Utilajele,. de fabrj£A’’e turcească, 
martin patronului. Sîtkj Ziva Bi-

i rinei. Din data do 13 octombrie, 
cele două cuptoare produc. Doo- 
camda’ă capacitatea es’<* de 23 000 
pîinj zilnic Snun deocamdată, 
deoarece nu peste mult timp vor 
fi aduse Si vor intra în funcțiu
ne încă două cuptoare. Fapt ce 
Vjj duce la realizarea unej pro 
ducții de pi ne în stare a satis-

DREPTUL LA RtPUCA
Deputatul VALbhlU

In ziarul „z-o: 1 noi", din 11 octombrie, într-un 
fel de arucol, intitulat „Scîrțiie, scirțtie..*, dom
nul ooctor Viorel Moiaru, meuic ginecolog din 
Lupem, se năpustește asupra mea cu bisturiul 
s<iii insingerat. Intr-un mod cu totul inexpli
cabil, domnia sa mă face nomenciaturist și 
„eiigie comunistă*. Asemenea năzdrăvănii ar 
trebui să pună pe ginduri pe orice om cu min
tea relativ sănătoasă. Nomenclaturist n-am fost. 
In regimul trecut, in ciuda studiilor mele peste 
hotare, n-am depășit funcția de bibliotecar. Cit 
privește .efigia comunista*, ce să mai vorbim. 
In Valea Jiului ma cunosc mii de oameni. Ei 
știu că nici măcar n-am fost membru P.C.R., 
r.pre deosebire de numeroși deputați din opo
ziție. Mai mult, in vreme ce domnul doctor pi
păia ovarele fostei nomenclaturi, eu eram ne
voit -.ă dau explicații în subsolul unei anumite 
instituții, pentru cărțile mele publiiate peste 
hotare. Apoi, confundindu-mă probabil cu cine 
știe ce alt „eseu*, domnul Viorel Moraru mă 
acuză că -.< riu osanale „președintelui meu*, Ion 
Iliescu. In primul rind Ion lliescu nu 
este președintele meu, G al nostru. Așa a ho- 
tărit [ oporul român la 20 mai. Așa va fi pini 
la următoarele alegeri. Noi nu ne putem per
mite să avem doi președinți; unul pentru ma
joritate, altul pentru doctorul Moraru.

intenția domnului doctor de a mă denigia în 
orh.. cititorilor este mai mult decît lamenta
bilă. în replică, reproduc două caracterizări 
semnate de două personalități autentice ale 
opoziției. Bunăoară. deputatul I> N.Ț.C.D., poe
tul și ginditorul lo.in Ale indru, care are minte 
și talent cit o maternitate întreagă, scria ur
ni Poarele ; „Recomand cu bib liric pe colegul 
nostru Valeriii Butidcsru. autor al mai multor 
cărți, unele tipărite p< te hotare, pentru a fl 
primit în Uniunea srriife, i'or. Domnia sa și-a 
împlinit studiile universitare In Polonia a tra
dus în «nba poloneză, și cele scrise în română 
11 dovedesc Inz< știut cu o inteligență artistică

BLTULLSClJ răspunde
remarcabilă, cunoscător suinii al graiului 
nostru*.

Și pentru că domnul Viorel Moraru se do
rește a fi exponentul Partidului Național Li
beral, partid față de care am respect deplin, 
îi reamintesc clteva cuvinte rostite in fața Par
lamentului de domnul deputat P.N.L., Mircea 
lonescu-Quintus, scriitor, vicepreședinte al P.N.L., 
vicepreședinte ai Adunării Deputaților și ac
tual minis'ru al justiției. Cred că domnia sa 
după 40 de ani de magistratură, știe sa țină 
corect In mină balanța adevărului. Cu ocazia 
apariției ultimei mele cărți în Statele Unite ale 
Amcricii, intr-un discurs televizat, domnul Mir
cea lonescu-Quintus, spunea următoarele : .Ve
nind dintr.o vreme de tristă amintire, fn care 
vorbele fără rost, limbuția osanalelor și marea 
trăncăneală erau la rautere, un tinăr hăruit și 
curajos îndrăznea să-și exprime ideile și Ju
decățile morale în forma concisă și atît de di
ficilă a prozei ultrascurte. Ba chiar să le și ti
părească. Iată de ce se cuvine să-1 felicităm 
din toată inima pe autorul lor. poetul Valeriu ' 
Butulcscu, să i urăm să fie tradus și în limba I 
română (...)“.

Aștept cu nerăbdare ca Ministrul sănătății I 
să rostească public vorbe cel puțin la fel de , 
frumoase la adresa doctorului Viorii Morarii.

într-un singur punct sint de acord cu dom- ! 
nia sa : titlul. într-adevăr, scirțîie, scîrțiie. A- ( 
veți dreptate domnule doctor. Situația scîrțiie I 
și ne amenință pe toți cu naufragiul In mare ! 
absurdului. Și mie mi se pare absurdă o lume 
în care sticla de vin a sărit de la IU la 1 HO de 
lei, in vreme ce prețul unui avort a scăzut 
de la G 000 la 60 lei.

Valeriu HUTULESCU.
dcpilla! I ',N vjci'P: cșeiliiite al Comisiei 

l’ailamentarc pfnhu cultură șl artă

Dacă turcii ar fi venit la ȚĂRI PARTICIPANTE
cu. .. pline

luce inuegut nccour •■*» orașului. 
Procesul ue faoricație este auto- 
mafifîlt. be lu cernerea Lunii și 
p.nu la ixjacerea plina. In 21 de 
nuuUie iese o ,uiju de aproxi
mativ z-ib de puni. Făina este au- 
tontona, dar drojdia și vitamine
le sint aduse din Turcia. Bruta
rul șef este turc, la fel și împu
ternicitul d.n partea patronului,
dl. Ibra.iim Tașdemir. Am în
trebat prin intermediul translato
rului, dacă proiectele firmei se 
rezumă doar la orașul Vulcan. 
Răspunsul a fost prompt. In Lu- 
peni s-a căzut de acord, de)a, 
asupra unui spațiu urmînd <-a 
perfectarea afacerii să se pro
ducă la venirea patronului — mo
mentan aflat în Capitală. Proba- 
biT că interesele firmei vor fi 
reprezentate Și în Petroșani, In 
scurt timp.

Dacă turcij veneau de la în
ceput cu blugi, gjmă de meste
cat ș, pîine. Ia Podul Înalt s-ar 
fj dat un... tîrg și nu o bătălie. 
Iar Ștefan cel Mare ar fi intrat I 
in istorie ca patron de consigna- ' 
ție. ..București — IsUinbul", J001 [ 
articole; fără reclamă la TVR. ' 
(PN.)

LA TIB *91 (II)

După revuiuția .de catifea" 
care a pus practic punct final 
regimului comunist din Ceho
slovacia, economia țării a fost 
confruntată cu probleme deo
sebit de dificile, datorate trece
rii economiei centralizate de tip 
socialist. Ia una de piață, baza
tă pe libera inițiativă. Moneda 
națională a cunoscut o devalori
zare accentuata. Lungul și ane
voiosul drum pe care a pornit și 
Ceho-Slovacia nu ar avea nici 
o șansă fără aportul decisiv al 
popu.ației. Pentru a realiza a- 
ce,st deziderat, guvernul refor
mator de la Praga nu a început 
imediat aplicarea reformei. Timp 
de un an nu s-a făcut altceva 
docit să se explice populației în 
ce constă reforma și că greută
țile nu vor lipsi pe parcurs. Lu
cru pe care noi, românii, nu am 
știut să-1 facem, așa cum ave.i 
să ne spună chiar și dl. diplo
mat ing. Pavel Karaffa. consilier 
comercial al ambasadei Ceho
slovaciei la București, in cadrul 
conferinței de presă ocazionată 
de ziua țării sale la TIB. Iar 
ideea ce a urmat nu credem că 
mai necesita vreo altă expira, 
ție. Anul acesta s-a trecut efec
tiv la aplicarea reformei, consi- 
derîndu-se că populația a înțeles 
în ce consta aceasta. Astfel, a. 
proximativ o2uu de oficii poștale 
au început punerea in vinzaie 
către cetăți nu in vîrstă de peste 
18 ani. a unor cupoane in va
loare de 1000 coroane (aproxima
tiv 33 dolari SUA) in schimbul 
a 35 de coroane, cu specificația 
că acestea pot fi folosite numai 
In perioada 1 noiembrie — 31 
decembrie 1931, pentru a fi in
vestite ln acțiuni alt diferitelor 
întreprinderi. Valoarea totală 
a acestor cupoane distribuite de 
guvernul cehoslovac e de 400 
miliarde coroane/13 miliarde, 
dolari, repr • ntind valoarea u- 
nor fonduri fi-e. Aceasta consti
tuie una ' modalitățile în
care sînt pnvatizate întreprin
derile de stat mari și mijlocii.

în ceea ce privește relațiile 
comerciale dintre Cehoslovacia 
și România, dl. Karaffa nc-a pre 
cizat că „in acest sens se intim- 
pină greutăți datorate, în mare 
măsură Intirzierii deschiderii li
niilor de credit din partea gu
vernului roman, la exportul in
dustriei cehe și slovace către 
România, cifrat la circa 15 mi
lioane de dolari ln ceea ce pri-

Republica 
Federativă 
Cehă 
si 
Slovacă

veșU’ partea romana, la sfîrșitul 
iunii septembrie, soldul datoriei 
noastre către Cehoslovacia s-a 
cifrat la 172 mit. ruule. Intr-un 
recent protocol seninul dc am
bele părți se prevede lichidarea 
acestuia pina la 15 noiembrie 
a.c., urmînd ca soldul ce va ră- 
mîne după data scadentă să fie 
socotit in valuta forte. Dșr'.-i par
tea română este optimistă in 
ceea ce privește achitarea la ter
men a sumei, partea cehoslova
că e de părere că aceasta :umă 
nu va depuși 50—bâ nu1., deoare
ce e o utopie „să faci intr-o li> 
nă ce n-ai făcut intr-un an“.

în altă ordine de i lei, pe vi
itor se prevede ca noua tendin
ță este aceea de a puiăsi vechile 
metode de comerț exterior, a- 
cesta trebu >d sa se desfășoare 
direct intre firmele interesate în 
colaborare. în inumpm irea a- 
eesti-i idei Cehoslovacia .1 iacut 
primul pas prin sistemul mai 
sus amintit. Desigur, o privatiza./ 
re absolută nu este posibilă, dat 
fi in I faptul că o serie de riome« 
nu cum ar fi armamentul, poli
tica agrară, energeta i, ecologia, 
transporturile și telecomunica
țiile vor fi direcționale de stat. 
Asia în ceea ce prive.te co'iauo- 
rarea în domeniul microecono
mic. In privința reali. .îri» de 
societăți mixte, posilr.lit.ițde de 
colaborare sînt aproape inexis
tente deoarece -nici micile noas
tre întreprinderi nu posedă un 
excedent de capital astfel îneît 
nimeni nu-și permite încă să 
crediteze nimic*. Cu loat«- ares
t-a partea cehă «a propiss <■ ■ pen
tru viitor să se creeze un > ont 
de 50 mii. dolari, în jj.i ui căm
in vor avea loc activi’ ,tt omer- 
cinle.

Cit privește ediția din acest 
an a TIEi. directorul pavilionu
lui cehoslovac, dl. Korhak, a- 
preciază că aceasta a fost o 
reușită în materie. Cehoslovacia, 
partener tradițional, a participat 
si anul acesta cu 8 întreprinderi 
le comerț exterior din rare 7 
numai cu birouri de informare.

Deși ambele state se confruntă 
încă, cu mari probleme in calea 
spre crearea unei economii de 
piață, se speră ca relațiile de 
schimburi dintre cele două țâri 
să prospere, spre avantajul re
ciproc și realizarea cit mai ra
pidă a noilor deziderate.

Tiberiu VINȚAM
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■ In unitățile miniere ale Văii Jiului 
s-au înregistrat in trimestrul III a.c. 360 
accidente de muncă, din care 356 cu inca
pacitate și 4 mortale.

■ Cumulat pe primele 3 trimestre și 
comparativ cu perioada corespunzătoare 
din 1990, s-au înregistrat în total, 1015 ac
cidente de muncă, față de 1116 în ’90, din 
care 1 cu invaliditate față de 6 și 20 mor
tale. față de 15 în 1990.

...Datele statistice par a mul
țumi. Dar, intr-un domeniu a- 
tit de vital pentru producție și 
pentru oamenii care o realizea
ză, starea de mulțumire, de au- 
tomulțumire, ar fi ultimul lu
cru de dorit și primul in or d. 
nea riscului. Nu. in domeniul 
protecției muncii nu e cazul, nu 
e almis să existe nici automul- 
țumire, nici delăsare. E4e vorba 
doar de securitatea minelor — a 
zacamintului și a omului. Și, la 
o mai atentă cercetare a datelor 
statistice, nici 
motive pentru
S-au înregistrat, 
cca 100 acei lente mai 
fată -ie anul trecut, dar au 
cut. in schimb, num.'.rul si 
vența accidentelor mortale, 
chiar dacă slnt mai puține 
de 1990. cele aprosne ionn 
aec:dente cn invMJ<lit.i»v, 
totuși, și ele o C’fră._ c <re 
ne că mai slnt defi-iențe 
împreună cu rf- cbil lor, 
de boa.ă, deci absența 
lor din activitatea 
grevează, respectiv

nu prea ar fi 
iiitom’ilțumire. 
Intr-adevăr, cu 

puține 
rres- 
frec.

Și 
față 

de 
slnt. 
Sptl- 
rare, 
foile 

oameni- 
productivă, 
diminuează

I

I 
I 
I 
I 
I 
f I 
I 
i 
I 
I

I

■ De la începutul anului, din cadrul 
exploatărilor s-au raportat RAH 441 acu
mulări de metan de peste 2 la sută, din 
care cele mai multe, 110, se datoresc de
cuplării energiei electrice, alte cauze fiind 
lipsa aerului comprimat, ventilatoare o- 
prite, profile obturate, emanații bruște din 
zăcămînt, dereglări în aeraj etc.

Starea de securitate a mineor
prioritate permanenta

• • •

nivelul extracției, ritmurile și 
costurile de producție. Mai mult, 
in trimestrul Iii. a crescut frec
vența accidentelor. Ceea ce de- 
nolu că mai există nereguli 
neajunsul i, 
re solicită 
de decizie, 
tenție față 
tate a
guroa.ă a normelor de 
ție a muncii.

O parte din aceste neajunsuri, 
am spicuit din conc.uziile reie
șite in urma eoniioaielor elec- 
tuute in ultimul trimestru de or
ganele de specialitate la exploa
tările mimeie.

»> 
că există motive ca- 
din partea factorilor 
la toate nivelele, a- 
de starea de secun-

minelor. respectarea ri- 
protec-

Indisciplină și toleranță
Menține-: va uiiuj mtife ndiuuj de uccid-.-nte cu 

tenijAi.aiâ — apr< ape Juo ui trmicslrul 111

zatoarele la punctele de formare 
a prafului, la deversări, tai in 
unele cazuri nu sînt monatt . 
conductele de apă pină în apro. | 
pierea fronturilor de lucru. Pe 
lîngă unele benzi există cărbu- I 
ne căzut pe vatră, praf nx-iiri- ’ 
țat. iar covorul de cauciuc se | 
freacă de depunerile de sub i 
benzi. Astfel de cazuri s-au gă- ț 
sit la minele Lupeni, Bărhăteni. { 
Lonea Pilier, Valea de Brazi. A- , 
ninoasa.

RESPECTAREA TEHNOLO
GIILOR DE LUCRU. mai ales 
în susținerea lucrărilor minie
re. se impune cu acuitate. intru- 
cît controalele întreprinse au 
evidențiat abateri în acest sens 
la toate unitățile. Acestea con
stau. mai ales. în nerespectarea 
densității de armare în abata ie
le frontale cu susținere indivi
duală, neexccutarea corespun
zătoare a susținerii intersecti- i 
ilor dintre abataje și galeriile j 
de cap sau de bază. respectiv, . 
a canalelor de aeraj, folosirea » 
la armare a lemnului necores- • 
punzător calitativ sau subdi. I 
mensionat, precum și neumple- I 
rea golurilor din tavanul lucră- •, 
rilor miniere. ;

FOCURI DE MINA, tn evi- | 
dența RAH există în prezent I 
36 de focuri de mină. în cazul j 
a 7 zone de foc s-au executat | 
lucrări de deschidere și s.a tre- . 
cut Ia extragerea cărbunelui 1 
din felia respectivă. Prevenirea 1 
focurilor endogene, precum si I 
combaterea lor impune: reali- I 
zarea integrală a programului I 
de înnămolire, curățirea cărbu- J 
nelui din spițuri la acoperiș, cui- • 
cuș sau la tavan, realizarea co- i 
rect A a scarpelor.

ț 
ÎN DOMENIUL ELFX'TRO. * 

MECANIC deficientele consta- J 
tate se referă la abateri de Ia | 
NPM privind exploatarea, în- ț 
trețincrea și repararea instala- I 

fiilor și dispozitivelor dc protec- I 
ție și siguranță, întreținerea căi- • 
lor dc transport, a Instalațiilor J 
dc extracție etc.

Deficiențele constatate au fost î 
aduse la cunoștința factorilor de ’ 
decizie, acționîndu-se pentru re- ' 
medierea lor, pentru creșterea 
gradului de securitate la toate 
unitățile minieri.

Respectați 
cu strictețe 
normele 
ue proiecție 
a muncit 1

• Personalul muncitor este 
obligat sa participe la jnstnre.., 
jul periodic de protecție a m>m 
cii, efectuat de către conducăto
rii proceselor de muncă șj sa-, 
însușească normele de protecu 
a muncii corespunzătoare act, 
vității pe care o desfășoară. Ce 
care dovedesc că nu și-au însu
șit cunoștințele necesare, vo- 
fi schimbați din funcție.

V

• Personalul muncilor est 
obligat să execute lucrări core-- 
punzătoarc atribuțiilor ce M r< 
vin, conform funcției pe care 
îndeplinește flecare, modul u 
tn care a fost instruit și să n- 
pecte întocmai ordinele prim 
din partea conducătorilor, 
asemenea, este obligat să ment> 
nă ordinea și curățenia la locu 
de muncă.

AERAJUL MINELOR — O 
CERINȚA VITALA. Este un a- 
dev.ir arhicunoscut, conștienti. 
zat la toate nivelele. Criteriul 
esențial pentru un aeraj optim 
— debitele de aer pe stațiile de 
ventilatoare sint asigurate. To
tuși, există locuri de muncă un
de debitele sint la limită, fără 
rezerve, sau chiar sub 
Este vorba mai ales de 
abataje frontale. S-au 
deficiențe in ceea ce 
întreținerea coloanelor 
parțial, realizarea unei 
corespunzătoare de aer 
prelungirea la timp a coloanelor 
de aeraj conform NPM Și 
problemă care, deși 
personalul de administrație, 
este Încă pe 
întreținerea 
care servesc 
circulație și 
din totalul de 700 km 
miniere, 50 km slnt blocate 
materiale sau obturate.

măsura 
lucrărilor 
drept căi 
transport.

limită, 
marile 

constatat 
privește 

de aeraj 
prize 

proaspăt.

o 
preocupă 

nu 
cerințelor: 

miniere 
de aeraj. 

Astfel, 
i lucrări 

deincapacitate 
iși are cauza, sin-

■ m 
partea perso- 
Ur, daca ne 

angajat peste

U;ui înfonnați <j;n pjiteu lusp-ctoiuiuiui dc protecția muncii.
Stabilirea disi îplnici. j luspvctului pentru M'M dm 
naiului muncilor, 
gnidmi
VuuU de tnrdi,. .

i>J . tu, mai .a mu.ți d.n pe. sunam, uimei sini
pi--ocuparea per.liu ni truuea lur, pentru mui unidrea și atențio
narea lui zilnna a- :pia per.vulclur i_iiuia.li noiineiur de munca, 
ne ordine și Ut uip n4, de se urdaie, devme imperioasă. Mai ales 
<-.i lipsesc in ma.c nitl ura d>- la lo.urile de munca, m urma pen
sionai n ia 45 de am, m.nun cu experiența Și alunei ? atunci 
■i vastă instrui ix-mUrumare trebuie sa o asigure maiștri minieri. 
Ui, instruirea e neglijata. Controlul, de c*. .l-menea. In schimb, to
leranța e la ea aca-.a, jar legislația... Vorba cuiva: „Ți ai zdrelit 
un deget ? Ai foaie de boală ș stai acasă. Doar plata merge 100 
ia sula. Cui nu-i convine ?

mai a,ej a Interilor nuli nuadiuți.
■'•< du ir iii an ia inim-le noastre s-au

SlNT PROBLEME 
TAN ȘI PRAE DE 
In cursul ultimelor 
s.au înregistrat 146

peste limita 
frecvente la 
Uricani. In 
acumulărilor de prat

ME- 
CARBUNE. 
două luni 

acumulări 
admisă. 

Anlnoasa, 
domeniul

DE

de metan 
Cele mai 
Livezeni, 
prevenirii
exploziv de cărbune, slnt rămi
neri in urmă în realizarea pro
gramelor de șlstificare; In nu
meroase cazuri lipsesc pulveri-

Transportoarele — ajutor, dar...
i’eisonului <le supraveghere și întreținere este obligat I 

să știe că :
M transportoarele cu raclele constituie mijlocul prin- | 

cipal de transport prin care este ușurată considerabil mun
ca minerilor;

■ exploatarea și întreținerea corespunzătoare a a- 
ccslor utilaje conduce la prevenirea accidentelor și la ob- 
(ineiea unor randamente ridicate ;

■ reviziile și reparațiile efectuate la termenele pre- |
scrise și <le calitate corespunzătoare sint clemente esenția- ■ 
lc caic determină buna funcționare a unui transportor cu • 
raclctc. I

La puneiea iii funcțiune a unui transportor cu racletc I 
trebuie să se îndeplinească următoarele condiții :

U centrai ea coiccta a motoarelor electrice, cuplajelor * 
liidiaulice, reductoaiclor și a tamburului de antrenare n I 
lanțului cu racletc ;

■ montarea stației dc acționare, a coloanei de jghea- * 
Iniri și a stației de întoarcere in limitele aliniamentului 
prescris in cartea tehnică a utilajului;

■ asigurarea dispozitivelor dc protecție și a mijloa
celor de semnalizare potrivit prescripțiilor și normelor în I 
vigoaic. '

constată deficiențe și in ceea ce 
privește proteepu mediuiui în
conjurător, îndeosebi a puril.pu 
apelor. Că preparațnle sint luc- 
ton poluanți este o „noutate**... I 
veche. Dar, există surse ue po- i 
luare și la unilațile miniere. 
Bunăoară, la E.vl Valea ae biuzi 
și EM Livezeni, rețeaua ut- apa 
uzată nu esle intreținulu coi cs- 1 
punzător. existind zone co.nia- 
tate cu șiam și piese mt-ta.i,-.. 
Aceeași situație și la Căminele 
de vizitare, unele dintre ele ne 
fiind nici acoperite. Odată cu 
constatarea acestor deficiențe 
s-au dispus și masuri de t-nie- 
diere. Efectul... ii vom vecl-a

CUM ARATA INClNlElau ? ’ 
Răspunsul II poate ia n-mu 
vede aceste incinte, de la uu ca
păt la altul al Văii, bu.n a.'-o* 
răscolite, fierul vechi de oz a*, 
(sau abandonat) pe zone tu <> 
destinație, iar spațiile verzi nt 
frumoase, dar lipsesc. tip ’ pi
cii desăvirșire.

Chiar nu mai există -
rc p< ntru e*1.. t;c.-i m- 
care truim și muncim l . „

• Daca maiștrii observă aba
teri sau pericole privind secui • 
tatea oamenilor sau a lucrători
lor, vor lua imediat măsuri co
respunzătoare. atrăgînd atenți 
muncitorilor asupra pericolnhi 
sau în caz de nevoie, evacuin< 
locul de muncă.

Faptul va fi consemnat în car
tea <l< raport.

• La lucrările active, contro
lul metanului se face la intrarea 
în front din două In două ore. 
de către conducătorul formației 
de lucru și de către maistrul de 
schimb, precum și de ătre arti
ficier.

☆

• D ică concentrat>a de metan 
depășește l la sută se vor lua 
măsuri de activare a aerajului. 
iar cînd această concentrație este 
mai mare de 2 la sută, se va 
retrage personalul de la front 
in curentul de aer proaspăt 
luindu-se măsurj de evacuare a 
acumulărilor.

AHÎHKIEIII, 
,sf I U A ț i!

Multe accidente dc muncă s-au 
pr > n- urmare a fanluhli că:

— Vij s-a ev icu.i. personalul 
ciin fr >nlu de luciu.

Nil s. <u pus posturile de 
p -. ..

— Nil s-a de'-ian-at explozia 
dc la .listan a > : cr-vn'ară pre-

* ies și -n eiisjoziția de
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SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie) 1
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Deși ați calculat totul, elemen- 
tele-surpriză există (sau apar pe 
parcurs).

Actualitatea internațională
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)

I Din presa străina Observare ONU
Cu toate că e ultimul lucru la 

care v-ați gîndit, efectuarea u- 
nei călătorii se impune.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

La Tribune d’Allemagne

Germanii de pe Volga

Dificultăți de 
influență asupra 
nătate.

aclimatizare, cu 
stării dv. de să-

A ARSATOR
(20 ianuarie ■— 18 februarie)

Veți amina, încă o dată, pune
rea în aplicare a unui plan mai 
vechi.

l’ESTI
(19 februarie — 20 martie)

Astăzi veți fi în miezul unor

HOROSCOP

evenimente cu implicații in ceea 
ce privește cariera dv.

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie)

Ar fl bine să nu mai ezitați — 
Juațl .taurul" de coarne.

TAUR 
(21 aprilie — 21 mai)

Surpriza zilei vine... din inte
riorul familiei.

u GEMI NI
(22 mai — 21 iunie)

ifi
Astăzi veți fi, fără voia dv., în 

centrul atenției. Reclama 
strică Intr o economie „de 
ta" U')

(nu) 
pia-

: (22 
ii»

Intensă

RAG 
iunie — 22 iulie)

1

din Uniunea Sovie- 
după 

lui 
rus

Germanii 
tică .și-au pus speranțele, 
eșecul puciului împotriva 
Gorbaciov, în președintele 
Boris Elțin de la care speră că
le va permite să se restabileas
că autonomia germanilor de pe 
Volga. La un an după revoluția 
din octombrie, în 1918, s-a for
mat, pe o suprafață de 28 000 
kmp, prima comunitate muncito
rească germană pe Volga A fost 
transformată, cinci ani mai ttr- 
ziu, intr-o republică autonomă a 
germanilor de pe Volga.

Sovietul Suprem al l RSS pu
blica, la 28 august 1911, funes
tul decret asupra deplasării ger
manilor de pe Volga

Se pretexta o pretinsă colabora
re a lor cu inamicii Uniunii So
vietice. In timpul exodului ce
lor 400 000 persoane spre imen
sitatea Siberiei și-au găsit moar
tea zeci de mii de germani..

Aproape 20 de ani au trebuit 
să aștepte după al doilea război 
mondial, reabilitarea lor parți
ală. Dar se persista in a li 
refuza dreptul de revenire 
vechile teritorii de pe Volga, 
date lor de țarul Petru cel Ma
re și Ecaterina a Il-a. Acum în 
comunitatea germană sînt două 
tendințe : sau pe Volga, sau 
întorcerea în Germania.

se 
pe

re.

Avioanele speeiale militare a- 
mericane de tip UZ, supraveghea
ză împreună cu unii sateliți de 
observație punctele nule nuclea
re irakiene, dar și centralele ac
tive aflate pe teritoriul acestei , 
țări. Motivele pentru care se i 
efectuează aceste mici indiscreții 
stau la baza unor motive real
mente justificate. De curînd o 
comisie deplasată în zona res
pectivă, din partea ONU, a des- 1 
coperit mici cantități de litiu 6 
sustrase de la anumite puncte nu
cleare irakiene.

După cum bine este știut, li
tiu 6 constituie O substanță (nu- < 
cleară) foarte periculoasă, care

♦ w ♦ ♦ * A <r • ii * iiaiâaii — ii w *“* ț ț «■ 9 9 • țț • ț 9 * W

servește la fabricarea bombe] cU 
hidrogen. S-au descoperit de ase
menea rachete termonucleare fa
bricate de Irak și adăpostite cil 
grijă la loc „sigur" de a fi des
coperite de către comisiile de cer
cetare ajjarținînd Națiunilor U- 
njte. In această privință, însă, 
irakienii s-au înșelat...

Nu s-a dezvăluit
stocurile de astfe] de 
cleare descoperite. In 
vește cele cinci mari 
kiene descoperite de 
sia ONU, două dintre ele au fost 
deja segmentate spre a fi in cu- 
rînd distruse.

publicității 
rachete nu- 
ceea ce pri- 
tunuri ira- 
către comi-

în Siberia.
Traducere și adaptare 
Tiberiu SPĂTARII,

Pentru timpul dumneavoastră liber
• • • • • • ♦
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VINZ ARI

I

solicitare nervoasă. Ai 
fi preferabil ca a doua parte a 
zilei să o petreceți... departe de 
televizor.

LEU
(23 iulie — 22 august)

. T» I
Se pare că aveți restanțe mul 

In ceea ce privește corespondența. 
Luați măsuri imediate.

FECIOARA
(23 auguvl — 21 septembrie)

Se întrevede o amelioiare glo
bala a situației dv. Ba chiar, do- 
uâ-trei „virfuri" depășesc media.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Răspundeți unei mtinj întin.e 
dar atenție la picioarel

I

i

IMPORTANT

I 
V1ND urgent „Dacia 1300“, preț convenabil. Telefon 45397^ 

după ora 10. (3431).

VlND CEC „Dacia 1300“, din 1987. Telefon 43380, după ora 13.

V1ND televizor „Sirius". Relații la telefon nr. 43-123. Preț ne
gociabil. (3427).

A 1ND casa și gradina, cu apa și termoficarc, adaptare priva
tizare. Lingă l- abrica r<-Tractară, nr. 319 sau telefon 5391 timi
șoara. (3429).

Societatea comercială „Modern-bar" Petroșani
(din Piața Victoriei) organizează concurs pentru ocuparea a două 

posturi de ospătai i-barniani. Concursul va ivea loc vineri, 
25 octombrie, ora 10.

l’IERDIRI

PIERDUT chitanța fond rulment nr. 1611/11X11.1971, pe nu
mele Airinei Mircea, eliberata de EGCL Vulcan. O declar nula.

PIERDUT legitimație periodice nr. 9271, elibei ită de Univer
sitatea Tehnica Petroșani. O declar nula. (3)15).

SC UIMII DE I.OC I IN | A

SCHIMB casa colonie cu apartament, 2—3 camere, exclus
Aeroport. Informații: împăratul 'Traiaii nr. 11/2. (3118).

SO I IA Senii lia, 
fulgerătoare, după

t nmorminlarea 
sub Piatră.. (3125)

1)1 ( l.SL

cu adincâ durere in suflet, anunță dispariția 
O scurtă și grea suferință, a scumpului cj soț

LASCOM Al REL

Nil I vorn (lila ni< iml.il.i (IUI)

I. \s< ONI \l ICI |,

I

îEOLEC TIVL'1, atelierului mecanic a] Exploatării Miniere Li- 
Ic-’ui este alături de colegul lor Buclai Mai ins in greauu sufe
ri»* pricinuită de pierderea tatălui său, (3I2G)

JOI
24 oclombrie 1991

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Super Channel,
12,40 Ora de muzică.
13.30 Oameni de lingă noi.
14,00 Actualități.
14.20 Jazz-magazin.
14 50 Gartca naturii.
15.20 Avanpremiera TV.
15.30 Preuniversitaria.
16,00 Teleșcoalâ,
16.30 Muzica pontrH toți, 
17,00 Știri.
17,05 Forum.

17.30 Tele-discul muzicii popu
lare.

17,50 Vîrstele peliculei.
18.35 Reporter ’91.
19,05 Seria] științific. Revoluția 

vieții (V).
19.30 Desene animate.?
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Studiou] economic,
21,10 Film serial.

Dallas.
Episodul 68.

22,15 In fața națiunii. Partidele 
politice.

23,00 Cronica Parlamentului. 
Actualități.

23.35 Stadion.

î.

••••••••••

Electromontaj „CARPAȚi" 
S.A. - SIBIU

FILIALA DEl \, lotul Vulcan

angajează urgent g
A

-»

— autoinacaragiu, pentru lucrări în zona Valea Jiului 
Relații la telefon Deva 21551 și Vulcan 70316.

Sucursala forestieră
Petroșani

»»
cu sediul în strada Angliei Saligny, nr. 36, 

vinde, la licitație, două barăci de lemn adaptabile pentru 
cabane în zona Jieț.

la chioșcurile noastre, cartea anului i

HOROSCOP
sau

AJUTA-II DESTINUL
• O carte pentru tineri și tinere, pentru ,,descoperirea*' 

anticipată a viitorului I
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