
iIntr-o toamnă, acum vreo zece ani, alături de cinematograful 
„Parîngtil* din Petroșani, acolo unde se plasau circurile și alte 
asemenea sosise o menajerie. Iarna venise cam iute, cu zăpada 
și ger, astfel incit leul, care era mîndria ir .nnplătoarei arături, 
ajunsese sa emită nu răgete după savana natală, ci ridicole mieu
naturi. Cam in aceeași stare este, exact de un an, leul nostru, 
moneda națională, a cărui putere a ajuns plăpîndă îndeosebi de 
cînd au început paralele cursuri valutare, cel de echilibru și cel 
oficial, descurajatoare pentru omul obișnuit care a visat ani în 
șir să posede și el, acolo, niscaiva dolari.

lată că dl. Theodor Stolojan, în mai puțin de o lună, a luat 
taurul de coarne, lăsîndu-i cu gura căscată pe onorabilii și ve. 
nerabilii parlamentari. Așa că de astăzi se renunță la cursul 
c.‘e 65 lei pentru un dolar SUA, și-așa un curs operant prea puțin. 
Unificarea celor două cursuri de schimb este însoțită de extin
derea convertibilității limitate a leului nostru național. Cum totul 
răsuflă și zvonurile amplifică doar aspectele alarmante a început 
panica înainte de cuvenitele explicații. Fiind artificial și cursul de 
60 lei pentru un dolar, dar și cel de echilibru, de 300 lei pentru 
același dolar, viitorul curs, așa cum a și afirmat dl. Mugur Isă. 
rescu, se va afla Intre aceste praguri, probabil 160—170 lei pentru 
dolar. N-am nici o umbră de înc.oi ilă că aceste măsuri de sta
bilizare a monedei naționale erau necesare mai demult, însă mai

Leul și fulminantul 
„EFECT VJ.“

bine acum decit mai tîrziu. Consecințele nu pot fi imediate In e- 
conomia țării deoarece in pragul iernii, grijile sint altele prioritar 
de natură energetică, dar și o așteptată ordine în corelarea rațio. 
nală dintre sistemul prețurilor și cel al salariilor, reprezentînd 
puterea de cumpărare a contribuabilului.

In acest deosebit de complex mecanism al economiei Valea 
Jiului a revenit, dintr-o dată. în forță, în actualitate nu prin cele 
patru Intlmplări ce se doresc a fi uitate, ci prin numitul fenomen 
Valea Jiului, constind In îngrijorătoarea scădere a productivității 
necorelatâ cu sistemul salariat. Aici l.și are izvorul „efectul Va
lea Jiului*, adică o inechitate față de restul mineritului din țară, 
pe de o parte, dar și față de celelalte sectoare de aici. Am toată 
stima și considerația pentru munca grea și periculoasă a mineri
lor. dar s.a creat o adevărată prăpastie între cel ce lucrează In 
minerit — nu neaparat mineri, ingineri, tehnicieni, ci mulțimea 
amploaiaților — și restul populației, adică corpul aidactic, care 
invață copiii minerilor, medici, care îngrijesc sănătatea minerilor, 
dar și din alte domenii. Nu toți minerii au salarii mari. Dar s-a 
ajuns in țară la această idee, nu in întregime reală, care a de
terminat salturi bruște In sistemul prețurilor cu efecte în toată 
țara. Presiunile salariate n-au incetat, deși eficiența economică a 
cutam sau cutărui sector nu Justifică creșteri de salarii.

Unificarea celor două cursuri de schimb valutar și converti
bilitate chiar parțială, a monedei naționale, deci un balon de o- 
xigen pentru leu, o pun In relație cu alte două elemente : privati
zarea și deschiderea către piața mondială. Deci Încurajarea ex
porturilor pentru a echilibra deficitara balanță financiară a țării.

Pentru oricine este limpede că între eficiența economică și 
salarii ex.stă o corelație. Iar dacă aceasta se scapă din vedere 
se ajunge la faliment. Și se cuvine să nu ne speriem, ci să ne o- 
bișnuim cu această realitate nouă caro ar fi bine să ne îndemne 
la o dis iplină a muncii. Dacă se spuneau, pină acum vreo doi 
ani. acele celebre vorbe de duh „noi ne facem că muncim, ci se 
fac că ne plătesc*, lucrurile s-au schimbat, deja, la nivelul siste
mului macroeconomic. Intr-o economie de piață fiecare se întin
de cit e plapuma și atunci, evident, nu mai sint nici fenomenele, 
niri efectele imprevizibile ale bumerangului.

Tibcriu Sl'ATARU
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MOLTMA INDISCIPLINEI
■ Producția programată de huilă brută pe luna oc

tombrie a fost realizată în
Și pe luna octombrie s-a în

cheiat situația producției de căr
bune. O situație pe măsura aș
teptărilor, a imperativelor ierni', 
a crizei energetice care frămîntă 
țara ; dar s-a incheiat. S-a în
cheiat cu producția realizată tn 
proporție de 91.6 la sută față de 
ceea ce s-a programat. Deci, nu 
la 71,7 la sută, ca pe „frămîn- 
tata* lună septembrie, dar r.ici 
cu un procentaj In măsură să 
Indice un efort suplimentar pen
tru a recupera din restanța lu
nilor precedente și pentru a răs
punde solicitărilor disperate, a- 
cum. In pragul iernii, ale ramu
rilor industriale beneficiare : si- 
'derurgia și energetica.

Așadar, producția a evoluat 
pe aceeași linie... descendentă :

proporție de 91,6 la sută
s^au mai adăugat la restanțele 
celor trei trimestre încă aproape 
40 000 tone, rotunjind „bilanțul* 
minusului anual la peste 350 000 
tone.

Din 13 unități extractive și-au 
realizat producția programată pe 
octombrie doar cinci : Lupeni 

4 134 tone) ; Valea de Brazi 
(4- 3 738 tone) ; Cîmpu lui Neag 
f-j-988 tone); Paroșeni (+299 
și Petrila Sud (+ 9 tone). La 
„polul* opus și cu cifre mult mai 
substanțiale, au tras înapoi pro
ducția pe octombrie minele Lo- 
nca, Petrila, Aninoasa, Vulcan, 
Bărbătcni. Și cu restanțe nejus- 
tificate

Producția scăzută se „leagă*. 
In general, de nivelul mediocru 
al productivității muncii atinsă

în abataje șl in cărbune. Dar 
nu numai. La o seamă de uni» 
tăți, ne precizează dL ing. Emfc> 
lian Neagoie, șeful serviciului 
producție din RAH, printre cau
zele multiple ale nerealizărilar 
pe luna octombrie se află incon. 
secvența In urmărirea menține
rii. la nivelul producției progra
mate, a liniei de front. Este ca- 
’ul, mai ales, la Petrila, Aninoa- 

și Bărbătenl. Contribuie mult 
la diminuarea producției șl efec
tele neexecutării lucrărilor de 
întreținere și reparații electro- . 
mecanice programate pentru zi- ’ 
lele de stmbătă șl duminică, pre
cum și ale neevacuării apelor. 
Datorită silozului înfundat, din I 
cauza necaptârii apelor, la Lb

loan DUUEK

(Continuare in pag. a 2-a)
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D ; i, s-a înființat comisia pen
tru > .i,..„iw uucuincnti tor pri
mai..' cviucnțeior llilalicăir-
aiiiidUlv pei luucia 1 martie — 
31 augui. iiryi la RAGC-’L Petro- 
■jutn — . .luiioasa. Comisia a tosl 
a icului la a>n oameni de specia, 
litate ; mă- PoniczKy Alexiu u>re- 
ședinle), <rc. Liliana Izverceunu, 
Margaiciu Gherman, Eva Ko- 
vacs și isicolae Josan. Situația 
descoperita este de-a dreptul 
stupelianui. Membrilor comisiei 
li s-a tăcut purul măciucă. Vo
ii imul mui e al documentelor pe 
care le ue,mem ne determină s-o 
iuum „in.- burați” și, ln mod 
gradat, sa va prezentam situația 
care esUr. intr-adevur... groasă I 
Practic „politica” financiară la 
RAGCL seamănă mai mult cu a 
patra mineriadă, totul fiind un 
haos.

In primul rind, acceptarea 
plăților u>rin CEC, facturi, dis
poziții de plată către casierie) 
s.a făcut in 90 la sută dintre 
cazuri tară a se consemna pe 
documentul primar formula con
sacrată „acceptat plata sumei 
de..., in baza recepției nr..., 
semnătură și data”. Ca-n țara 
Iui Papură Vodă I Cind totuși e 
notat un număr, recepția nu so 
referă la obiectul plății făcute (ei, 
drăcia dracului, ce vă mai vor
bim) ba — și mai grav — pe 
baza unei singure recepții s.a 
acceptat plata de două ori a a- 
celuiași obiect de plată. Plăteau 
de două ori același lucru. Să 
fie siguri, băieți buni, nu 7 De 
control fininviar preventiv nu 
s-a auzit 1 RAGCL. Cel puțin

Afaceri in stil SICILIAN la RAGCL
așa ne asigură comisia aceasta 
de cetățeni răi, care nu accep
tă ca banii firmei lor să se chel- 
tuie aiurea. La biroul aprovizio
nare referate de necesitate și 
oportunitate a lansării comenzi
lor (pentru care se plăteau mi
lioane, cum veți vedea mai la 
vale..) n1 ; -ea sint. Recepția lu

crări'.or efectuate de terți se face 
după ureche și pe ochi frumoși.

Toate aceste grave nereguli au 
costat RAGCL-ul, pe oamenii ca
re lucrează aici și chiar șl pe 
noi, milioane, poate zeci de mi
lioane. Rămlne să descopere spe
cialiștii de la poliție și procura
tură clte. Noi doar TRAGEM 
MINERUL DE ALARMA.

■ Comisia a depistat astfel 
că, In perioada analizată, S-AU 
EFECTUAT PLĂȚI 1N ALTE 
SCOPURI DEClT CELE PRO
DUCTIVE 1N VALOARE DE 
797 691 [,EI. In episodul de Ieri
v-am vorbit de cafea, de arahl- 
de. de alune din import, care 
n-au ce căuta la RAGCL

■ S-au acceptat plăți pentru 
materiale necorespunzătoare ca
litativ. E vorba, în speță, de 
țeava de plumb și cositor. Pe 
lingă 1 075 000 lei despi c care 
v-am vorbit ieri, de la Asociația 
familială „Oltul* s-au mai achizi
ționat plumb (pentru gloanțe ?) 
și cositor (pentru țeavă 7), suma

totală fiind de 2 092 082 lei. Scu- 
zați, am Încurcat țeava de 
plumb cu cositorul, dar numai 
clnd vezi asemenea sume tur
bezi. Mai ales etnd afli că : 1)
materialele nu erau de calitate;
2) In majoritatea cazurilor re
cepțiile materialelor nu sint 
făcute de o comisie, fiind sem
nate de un primitor-distribuilor;
3) Delegatul Mihai Gheorghe, 
care le-a adus, nu este angaja
tul RAGCL ; 4) Pentru uncie 
cantități (care nu costă decit 
vreo... 400 000 lei) nu s-a găsit 
nici o recepție. Dă-le dracului I 
5) Asociația asta familială o fi 
producfnd țevi de plumb și co
sitor In bucătăria de la aparta
mentul familiei 7 Sau or fl a- 
vind boxe 7 (ptiu drace, ce cu

vfnt, ți-aducl aminte de-ăia cu 
genocidul I).

■ Să nu vă țin cu sufletul la 
gură, vreau să vă asigur ca trea
ba cu țeava de plumb și cosito
rul nu se oprește aici — Comi
sia zice deci că aceste materi
ale nu sint corespunzătoare. Cu 
toate acestea, de la Intreprinde- 

rea Mică Metalica Balș s-au 
mai adus asemenea păguboase 
materiale în valoare de 1 525 958 
lei.

Deci, ln total, țeavă de 
plumb și cositor in valoare de 
3 618 040 lei. Comisia zice că 
banii au fost clici lui ți aiurea. 
Oamenii sint de meserie, așa 
că nu ne băgăm. S-o facă cei 
In drept.

■ Pentru altă categorie de 
materiale achiziționate NU E- 
XISTAU FORME DE RECEP
ȚIE. De la CONPET Petroșani 
s-au achiziționat betoane, linole
um, parchet și alte materiale, ln 
valoare de 810 329 lei. Fără nici 
o recepție. Dacă tot n-au recep
ție, pe unde or fi 1

(II)
H O categoric mai aparte de 

plăți smt făcute către UACCVJ 
(știți dumneavoastiă, cantine, ca- , 
zare, chestii, socoteli). La a- . 
cestea nu există nici o situație 
de lucrări sau alte acte justifi
cative. E vorba, in speță de 
„cazări” și alte „servicii pres
tate". Nenorocirea este că ma
joritatea facturilor acestor ca
zări și servicii nu poartă accept. 
Totalul lor, în perioada analiza
tă : 587 132 Ici, din care s-au 
decontat 417 611. Sumele sint 
contabilizate direct pe cheltuie
lile generale ale regiei. Cc-o fi 
cazat RAGCL-ul în perioada ...ta 
la UACCVJ (unde, parcă bă
nuim, la cabane, nu ”).

■ Ultima categorie de plăți 
aiurea, să terminăm cu vorbă
ria, este aceea a plăților FARA 
ACTE JUSTIFICATIVE. Numai 
către METAI.TER — SA Deva 
s-a achitat suma de 531 193 lei. 
Repetăm, fără acte justificative.

Fără a dramatiza (s-an văzut 
și cazuri mai grave), la RAGCL, 
datorită unei reale debandade 
— pe care noi, cetățenii, o sim
țim pe pielea noastră — s-au 
efectuat plăți aiurea în valoare 
de peste 6 milioane lei. Deo
camdată, fiindcă mai există și 
altele. Eu nu zic că s-au furat 
(are cine să constate I). Nu că 
zic, dar vreau să spun... In : 
ziarul de mline vă mai dăm cc- 
va de la RAGCL. Nu vă spe- 
ri.ați, nil căldură «i nici apă 
caldă, cl multe alte nereguli la 
care nu putem rămlne... reci. •

Mircca BUJORITsCU
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Votat: caloriferul :
♦

N-avem mașini de făcut ouă

TOT GA1NA-I BAZA !
Ca orice personaj de pe lu

mea asta devenit inutil, am 
hotărit să-mi țin un jurnal. 
Oricum nu folosește nimănui, 
doar mie să.mi dovedească to
tuși că mai exist. Chiar dacă 
adevărurile pe care le voi con
semna vor fi dure, sînt pregă
tit să suport totul, dacă acest 
tot va reflecta adevărul. Asta 
pentru că, in sfîrșit, am posi
bilitatea să judec lucrurile la 
rece...

Menționez încă de la început 
că, după părerea mea, sint un 
element integru, chiar dacă sint 
compus din mai mulți elemenți. 
Doar vremea de-afară și vre
murile ii determină pe mulți 
să mă numească element anti
social, cu suflet de gheață, lip
sit de căldură umană. Și pot 
eu să-i contrazic ? Nu pot. Vara 
reușesc uneori să-i păcălesc. 
Mu dau drept obiect decorativ 
Dar acum, ce decorație mai re
ușită găsești intr-o cameră de- 
eit dantela din flori de gheață 
de la geam ? Deci am pierdut 
un rol. Rar. în anumite situa
ții de grup, sînt confundat cu 
acordeonul. D>>r cînd cel fn cau
ză îmi cau'ă boșii și vede că 
nu-i am. cînd constată că nu 
sint acordat si nici măcar ra- 
Cordat. mă abandonează. Un 
timp. am fost util pentru 
transmiterea de mesaj»?. Dram 
lovit cu un obiect contondent 
in ritmul alfabetului Morse, iar 
vecinul di la etaj înțelegea că 
trebuie su r»»nunțe la sirbă. 
Dar de un timp, de cînd oa
menii nu mai au nimic să-și 
spună, am pierdut și acest rol.

Acum citeva zile a venit ci
neva cu o coada de matură. Nu 
știa Morse, dar a trebuit să-i 
suport loviturile. Eram băgat 

in seamă, nu ! Zicea că vrea 
să-mi scoată aerul, adica să ma 
curețe. Atita mai aveam și eu 
la viața mea : ceva aer și pu
țină rugină. Acum sint curat 
ca o consignație după ce trec 
minerii. Mă întreb, in aceste 
condiții, care mai e rostul meu 
pc lumea asta ?

Sc pare că sînt de mult ceva 
depășit de istorie. Epoca cen
tralismului a apus. Iar eu, de 
ce să nu recunosc, eram ali
mentat numai de la centru, mai 
exact de la centrală. Dar de 
cînd cu democrația, s-a termi
nat cu alimentația. Fiecare cu 
microclimatul lui. Dacă ai re
zolvat de vreo gripă și mai ai 
și febră, ești tare. Înseamnă că 
ai cu vreo două, trei grade în 
plus. Dacă nu, nu.

Singura șansă care mi-a mai 
rămas e să candidez la viitoa
rele alegeri. Voi deveni simbol 
electoral. Că vor fi in decem
brie, că vor fi în ianuarie, nu 
contează. Oricum va fi iarnă și 
voi avea succes deplin. Voi 
candida pe listele pinguinilor 
și ale oamenilor de zăpadă. Voi 
susține campania electorală pc 
un patinoar natural, ce se va 
forma spontan, ca o emanație a 
iernii, odată cu primul îngheț, 
cînd î or începe să pleznească 
țevile. Cum care țevi ?-• Cele 
din tur și retur, ca la fotba' 
.Și cine nu pleznește la timp, 
vai de vasul lui de expansi
une I

Așadar, am hoturit ! Electo
ralul va primi în mod gratuit 
cuburi de gheață din produc
ția proprie. Titan ice, altă via
ță ! Nu uitați ' Votați calori
ferul !'!

Sorin OI’RI \

Găinile cuminți, educate și cu responsabilitate 
civică, cele de la Avicola Iscroni, sînt niște ma
șini de făcut ouă. La prețul de 6,50 lei oul, ele 
fac mai mult de 36 000 într-o zi, însă oricît se 
străduiesc ele nu izbutesc să mulțumească ne
voile populației care găsesc acest produs la fe
lurite prețuri. De la 7 lei pînă la 11 lei, cum am 
auzit și nu știu dacă o fi adevărat sau nu este 
decît un zvon panicar.

Fiindu-le indiferent cu cîți lei fac un ou, cele 
57 000 de găini ouătoare trebuie să fie hrănite, 
jar prețul concentratelor a crescut — în ciuda 
principiului negocierii, cuvînt miraculos, pro
priu economiei de piață — este în plină evolu
ție. Cu cit se cumpără grăunțele necesare fabri
cării concentratelor, de la o distanță maj mare, 
dar la un preț convenabil (plus transportul), și 
prețul oului se ajustează corespunzător. Numai 
la Iscroni se consumă 5000 tone furaje, aduse 
de la Mintia într-un an.

Societatea comercială „Retezatul" — SA (ICRA 
în cuvinte mai vechi) preia cu prioritate ouăle 
de la Iscroni, livrîndu-le, cu un adaos comercial, 
alimentarelor care și ele aplică un alt adaos. 
Și uite-așa ouăle făcute la Avicola Iscroni ajung 
la un preț care întristează găinile.

Dar am aflat și vești mai bune: avicola Js- 
croni se va aproviziona cu încă 54 000 tineret 
păsăresc de înlocuire și astfel se va ajunge la 
vreo 60 000 ouă în fiecare zi. Rămine o grijă 
mare: variabilul preț al furajelor. Și cum el are, 
deocamdată, un singur sens, în sus, este o adevă
rată luptă pentru existență, atjt de proprie e- 
conomiei de piață. Că sîntem în acest stadiu e. 
conomic o dovedește variabilitatea prețului unui 
ou. Ne place ori nu, asta-i situația, încă nu 
s-au inventat mașini de făcut ouă, tot găina-i 
baza.

Tiberiu SI’ÂTARU
• ••• «A******************************* *♦«**«*»»»*»»»»*

MOLIMA INDISCIPLINEI
(Urmare din pag. I)

vezeni s-a pierdut luna trecută 
producția pe două săptămîni. In 
general, in zilele de luni, pro
ducția demarează greoi, tocmai 
din cauza defecțiunilor electro
mecanice și a apelor. La Lupeni, 
bunăoară producția de luni, din 
această săptămină, abia s-a ridi
cat la jumătatea celorlalte zile.

Dar, se pierde nu numai dato
rită cauzelor electromecanice, ci 
și datorită plasării necorespunză
toare a fronturilor de lucru, ne- 
plasaie care își arc cauza în nu
mărul ridicat de absențe nemo
tivate. Sca<l posturile la frontu
rile din cărbune, mai ales, în 
zilele de vineri și luni. Explica
ția e simplă, ne-a edificat cine
va : multora și cinci zile lucră
toare ic par cam multe și plea
că de vineri... peste Carpați, în- 
toreîndu-se abia luni, firesc, cam 
obosiți. Sint multe învoiri, dar 
îndeosebi absențe nemotivate, în 

medie, 942 pe zi și foi de boală 
— 1 700 pe zi. Astfel, numărul 
posturilor neprestate și nepro
gramate s-a ridicat zilnic, pe 
octombrie, la peste 3 000. Or, în
mulțirea posturilor neprestate cu 
productivitatea medic din căr
bune ar da o producție care ar 
sălta extracția zilnică pe Valea 
Jului cel puțin la nivelul pro
gramat.

Volumul producției continuă 
să fie diminuat și din cauza de
pășirii conținutului de cenușă al 
cărbunelui brut. Pe octombrie, 
deși cenușa s-a redus cu 0,3 
puncte față de media pe zece 
luni, producția pierdută datori
tă calității necorespunzătoare s-a 
ridicat la 26 800 tone. Au bene
ficiat de bonificații pentru în
cadrarea în normele de calitate 
doar minele Dilja, Uricani și 
Cîmpu lui Neag, ultima meri- 
tînd o remarcă deosebită pentru 
saltul realizat și la calitatea pro
ducției.

In ceea ce privește huila netă 
spalată, prin eforturile conju
gate și ale preparatorilor, s-a li
vrat o producție suplimentară de 
417 tone. E ceva, dar prea pu
țin față de restanța de 174 000 
tone pe zece luni, din care peste 
71 000 tone huilă pentru cocs și 
128 500 tone huilă energetică.

Ce promite luna noiembrie ? 
Promite, poate promite, doar pe 
măsura eforturilor ce se vor de
pune pentru a menține’ capaci
tățile de producție pe măsura 
extracției programate, sporireă 
vitezelor de avansare și a pro
ductivității muncii, realizarea lu
crărilor de întreținere și repara
ții electromecanice prevăzute și 
asigurarea elementului decisiv 
pentru redresarea producției — 
ameliorarea stării disciplinare, a 
plasării locurilor de muncă din 
cărbune. Fără muncă și disci
plină nu vor fi nici producție, 
nici prea multe satisfacții. Dim
potrivă 1

„Ne aflăm in pragul unui dezastru energetic11
• In sistemul energetic național sc produc în prezent 6800 
energic electrică și se consumă 7800 MW. O Consecința : 

frecvente întreruperi ale consumatorilor, prin automatica de sis
tem, in scopul evitării căderii sistemului național • Stocurile de 
combustibil ale termocentralelor la sfirșitul lunii octombrie au 
fost următoarele lignit — «5 la slltă; huilă — 33 la sută, păcură 
10 la sula ■ Din cei 6800 MIC. cca 3000 MW se produc de siste. 
mul de hidrocentrale, ceea ce înseamnă epuizarea rezervelor de 
apă «lin baraj». — rrzrrte tampon pentru acoperirea virfului de 
iarnă.

Datele ‘Ic rn.ii șuj n< m fost 
furnizate dc dl. ing. Troian Al- 
bu, director cu dezvoltarea, în 
cadrul I'»ltnl».’i Regiei de electri-
• itat,. Di-v.i. Datele Unt ale 
RFNEL și constituie o avertizare: 
Sistemul cncrg»:tic național sc
• >flă in regim dc axai c, cxistînd 
pericolul căderi, sale totale. Iar

ti iu de sistem, apreciază spe- 
> ialiștii, ar inscmn.i pagube de 
ordinul altelor d<’ miliarde.

I'.iiâ a ne diminua îngrijorarea 
f-»ța de ifuaț.i [>»• plan nuțioiu.l, 
nc-am propus abordarea proble
melor a. utc ale furnizării și 
•onsumului de energie în Xpiloa 
Jiului. Interlocutor; ne-au fo,l 
dl. ing. Andrcj Samuri, d.rArtS- 
rijț unități; RENI'L — \ alea Jiu
lui Și dl. Sabin Cor, șeful < DEE 
Petroșani.

<ÎT ȘI CI M CONSUMAM ? 
Jntii < itcv.i date privir. I marii
< onsuinatoi i: • Unitățile HAII 
au o repartiție din sistemul na
țional dc G.i MW i folosesc in 
mod curent 82 MW ■ Iși depă
șesc cota repartizata de energie 
și UMIROM (fost 1UMP), ASVIL 
(fostă \iscoza), pici iun și l.ibri-
< ile de confecții, tricotaje, de 
laplc ete • Consumul populației 
reprezintă o treime din lot.alul
• onsumului pc Valea Jiului, deci 
30 la sută, față dc 10—12 la suta
< i' este consumul casnic pe țară.

In Valea Jiului, așadar, con- 
urnit] populației e44e d" ippoa- 

pc trei a>’i mi ’n"Tr <|» i' media

— Să nu ne ferim de cuvinte —
pc țara. Dacă în lunile obișnui
te consumul mediu în Valea 
Jiului a fost dc 230 MW/h în 
24 de orc, acum sc consumi, jn 
medie, 1200 MW/li...

E MULT SAU E l’L |'IN7 In 
condițiile cîn»l sistemul energe
tic național sc află într-o criză 
generală și sc face apel la eco
nomisirea energiei, Cifrele de mal 
sus ar putea justifica afirmația 

ă la noj consumul ar f; exage
rat dc mare, că facem risipă. 
Or, acest consum nu este risipă 
de loc. Dl. ing. Andrei Samuri 
ne r.igurâ că nu o vorba decît 
dc un consum normal, strict 
necesar pentru a asigura popu
lației confortul mimin, de... su
praviețuire. Acest consum expli
ca, de fapt, situați.i precară, in 
toata complexitatea sa, a cl-'mul
telor menite să asigure confortul 
in casele oamenilor. • Consumul 
en< i ictic ridicai în Val»'a Jiului 
expli â lipsa d»’ butelii, <b gaz»’, 
<!’• ipa »a|da menajeră și, in 
primul i md, a căldurii în apar
tamente. Iii alle zom ale țari, 
există ori apă caldă aproape 
in p ■nniiiifiti i, ori căldură, ori 
»! z m . o < lumi mai blinda

CE IMPLICAȚII ARE SAU 
POATE AVEA CONSUMUL RI
DICAT 7 Nu altceva dccît supra
solicitarea rețelei energetice, cu 
pericolul iminent : căderea în
tregii rețele.

Jn timpul verii, ne asigură șe
ful secției RENEL, în toata Va
lea Jiului s-au făcut intense pre
gătiri de iarnă care au depășit 

atit prin amplasarea volumului 
de lucrări, cit și valoric pe cele 
din anii precedenți — valoarea 
reparațiilor pe ’91 a reprezentat 
3t) milioane lei fața dc 3—5 mi
lioane în alți ani. Totuși, zilnic, 
se înregistrează un număr ridi
cat de avarii. Sint frecvente în
treruperile care afectează colec
tivități, cartiere întregi șl toc
mai la orele de virf ale siste
mului, între orele 17—22.

Dar, dacă sint justificate con
sumurile mari, consecințele lor 
pol fi dramatice. Aceasta nu în
țelege lumea. Avariile intervin 
datorită fiptului că instalațiile 
electrice ale blocurilor nu fac 
față, nu sini calculați să facă 
fața unor con: umili i mărite' de 
energic și sc soldează cu distru
gerea echipamentelor elcctroe- 
nergi t,cc. Un exemplu elocvent : 
l.i postul dc translorm ne clin 
■•trad.i Păcii :-au înregistiat m 
ultima siiptăminn șase avarii de 
proporții care au condus la în- 
l reruperc.i alimentarii cu ener
gic electrică a cartierului Car
pați și i unei bune părți din A- 
eroport. Un alt exemplu, Punc
tul termic nr. 13 nu a furnizat 
i ildur/i deloc căminelor studen
țești.» For ..'< inia : se recurgi» la 
folosirea uimi mare număr de

mijloace dc încălzit, cele mai 
multe fiind improvizații, un a- 
devărat pericol pentru spațiile 
unde-s folosite și inclusiv pen
tru persoanele din jur. E vorba, 
dc fapt, de două pericole: in
cendii și electrocutare.

Și acum o precizare care ex
plică multe : dacă în Vulcan, 
unde s-a asigurat o mai bună 

funcționare a punctelor termice, 
nu există o situație acuta pri
vind alimentarea cu energie elec
trică, ia Uricani, Amnoasa și 
l’etrila, unde centralele termice 
nu funcționează corespunzător 
din diferite motive, deranjamen
tele sint dc ordinul sutelor pe 
zi. Ce fac oamenii 7 Improvizea
ză din tot ce pot și cum pot 
sobe de gătit, mijloace de încăl
zit. Dacă s-ar aduna toți bolța- 
rii, cărămizile și bca-urilc din 
care s-au realizat astfel de im
provizații, s-ar putea construi, ne 
asigură dl. ing. A. .S..miie), cel 
puțin un bloc.

CONSECIN TE LE A V A R111 .Ol l 
sint și altele. Dl Sibiu Coc ne-a 
vorbit do pericolul dc electro
cutare pentru persoanele neaiito- 
rizale și iiecalme.de care inter
vin și ..operează" in posturile de 
transformare, firele și tablouri, 
rup lacătele acestui i incercind 
să-și asigure singuri alimentarea, 
in caz dc avarii. .Și un alt fe
nomen regretabil : „drept răsplă
tii a cfortui Hor personalului sec
ției de distribuire a energici, de 
ii reduce efectele deranjamente
lor și de .a le preveni chiar, prin 
controale și interdicții privind 
fol»> ir» a unor mi|lo'nc» improvi

zate, acesta este agresat și jignit 
dc diferiți abonați abuzivi. Or, 
să răspunzi, să răsplătești in
tervențiile operative, sacrificiile 
personalului de pe teren prin 
înjurături și amenințări — e din
colo de limita omeniei. Și nici 
injuriile... prin telefon la adresa 
personalului RENEL nu fac cins
te celor ce le proferează...

CARE ESTE CALEA PREVE
NIRII AVARIILOR? Este, de fapt, 
o problemă esențială care depinde 
dc noi toți, lată răspunsul d-lui 
ing. Andrei Samuel : „înțelegem 
că e frig. Dar, dat fiind situația 
dată, trebuie să se facă totul 
pentru reducerea consumului la 
strictul necesar, inclusiv la marii 
consumatori. Nu e oare para
doxal ca la Centrala termică a 
E. M. Dilja să sc încălzească în
căperea cu un reșou improvizat 
de mare putere ? Sau un alt fe
nomen curios : a explodat trans
formatorul și la Spitalul muni
cipal. Și cum să nu fie avarie 
cînd fiecare bolnav e nevoit să 
sc interneze în spital cu radia
torul de acasă pentru a nu tre
mura dc frig 7!

Important este, deci, ca încăl
zitoarele electrice să fie folosite 
la strictul necesar, iar locatarii 
care au sobe pentru lemne sau 
cărbuni, să facă bine să le folo
sească pe acestea. Să nu sc abu
zeze, deci, dc energia electrică. 
Aceasta pentru «a nu distruge re
țeaua de alimentare, mai ales 
cablurile electrice subtc; inc, 
ceea ce ar însemna întreruperea 
dc lungă durată a furnizării e- 
nei'giei electrice pc o zonă ex
tinsă...

In ceea ce privește, echipele 
noastre de intervenție, deși < o 
• l’i'ctiv redus, sînt la datorie"...

... loan DUIlElC

iiecalme.de
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PRESIDENT «fe
PARTENERUL IDEAL
PENTRU 0 PÎINE BUNĂ

Pentru 
plinea 
noastră 
cea de 
toate 
zilele

REPREZENTANȚA DIN PETROȘANI A FIRMEI 
VA STA LA DISPOZIȚIE. ESTE SUFICIENT SA FOR
MAȚI UN NUMĂR DE TELEFON : 42570, PREFIX, 935. 
VI SE VA RĂSPUNDE CU AMABILITATE ȘI PROMPTI
TUDINE, ZILNIC, între orele 15 și 22, iar SIMBATA intre 
orele 9—13. Reprezentanța firmei vă așteaptă. Oferta este 
deosebită. Rețineți un număr de telefon de maximă im
portanță; 42570, prefix 935.

Pagină realizată de Horațiu ALEXANDRESCU

COMPET ITI VIT ATE
SC

Tă-
Agricultura românească 

află într.un punct crucial, 
ranul român, cel lipsit atita a- 
mar de vreme de pămîntul său, 
se poate bucura astăzi de rodul 
muncii sale. Numai că țăranului 
român îi lipsesc uneltele de ba
ză pentru ca efortul său să fie 
răsplătit pe deplin. Fermierul a- 
re nevoie „ca de aer" de utila
je care să-i asigure productivi
tatea dorită pentru munca sa. 
Fermierul român nu poate rămî- 
nc în afara tehnicii moderne. Ia
tă de ce firma daneză „PRESI
DENT" ii propune astăzi un a- 
jutor de excepție. Este vorba de 
morile cu ciocane „PRESIDENT- 
5“ și „PRESIDENT-10", ideale 
pentru fermierul progresist. Teh
nică de ultimă oră, eficientă, c- 
fort fizic minim, prețuri deosebit 
de accesibile, promptitudine în 
livrare, garanție pentru 2 ani de 
Ia data livrării, asistență tehni
că asigurată permanent și nu
mai la simpla solicitare telefo
nică. Totul pentru dumneavoas
tră, oameni ai pămîntulni româ
nesc.

Morile fabricate și oferite cu 
generozitate de firma „PRESI
DENT" asigură un măcinat ra
pid al tuturor cerealelor, în con
dițiile consumului minimal de 
energie. Morile oferite

țăranului român ocupă un spa
țiu minim. încap într-o cameră 
de... „bloc". Compacte, robuste, 
fiabile, morile oferite de „PRE- 
SIDENT' permit trecerea rapi
dă de la grîu la porumb, la fu
raje, asigură granulații extrem de

JFprebident
fine.
dumneavoastră din Danemar
ca, „PRESIDENT", au o rapacita
te de măcinare deosebit de c- 
conomică, un factor de uzură 
foarte mic. Planșele <le legătură 
standard oferă nenumărate com
binații practice. întrerupătoare 
micro opresc alimentarea cu c- 
nergie cind ultima grăunță a in
trat în camera de măcinare. Sis
temul de protecție contra pra
fului este sigur, simplu, eficient.

Morile oferite de prietenul

Separatorul împiedică intrarea 
în măcinare a corpurilor străi
ne. Nu există riscul de supraîn
cărcare a motorului. Totul este 
automatizat și ușor de întreținut. 
Morile „PRESIDENT" sînt, așa 
cum sponca un fermier mucalit, 
„în stare să macine și... pietre 
de moarl*. Desigur o glumă, dar 
afirmația dovedește încă o dată 
calitățile de excepție ale morilor 
-PRESIDENT", competitivitatea 
for este iz.vorîtă din caracterul 
de universalitate și multitudinea 
de operații pe care le execută. 
JVIoara, la o simplă apăsare de 
buton, devine brațul- >dumnea
voastră drept. Practic, folosind 
morile „PRESIDENT" oricare 
dintre noi putem deveni morari, 
putem produce făină albă, 
lai sau furaje combinate, 
tom să fabricăm o pîine 1

Rețineți, pentru fiecare 
mier român, țăran român 
ne face plăcere să spunem 
mîndric, morile „PRESIDENT" 
șînt ideale. Livrarea lor se face 
la numai 21 do zile de la intra
rea banilor în contul firmri. Pro
ducătorul prin reprezentanțele 
sale din România, se ocupă de 
toate amănuntele, astfel îneît 
dumneavoastră să bcneficiați de 
un utilaj de excepție, să deve- 
niți un agricultor de elită.

mă- 
pu- 

bună.
fer-
rum 

i cu

R 11 I

i

i
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MiNEKUL LJU1RU — MINE
RUL VULCA < 1—0 (0—0). Sin- 
ge și tărgi tnminări și durități, 
iată ce tac** uunnța de victorie 
cu orice preț, mai aies cînd tre
buie să învingi liderul. Minerul 
Vulcan nu a putut face față „ar. 
senatului’’ comp.et al celor 14 
(unsprezece p*us trei) și a pără
sit terenul învinsă, ccdlnd pen
tru moment și șefia cla<imentu_ 
lui. In min. 5 Doroș a fost faul
tat grosolan, jambierul sc um
ple cu stnge, ripostează și este... 
eliminat. In 10 oameni, oaspeții 
fac tot mai greu față jocului băr
bătesc și dur, inchizind cit pot 
culoarele de gol, trimițindu.l pe I 
contraatac doar pe Stoian, care | 
In rom. 23 a scăpat singur, ra- 
tind nepermis, ca tot el să mal 
aducă IncA o speranță în min. 38, 
stinsă și ea ca ș’ prima. Gazdele 
au atacat orbește lulnd „totul" 
la întrebări, dar nu șl-au putut i 
crea nici o ocazie clară și re
priza s-a Încheiat la egalitate.

Parcea a <K»ua va fi doosebit de 
^fierbinte** și victoria s-a rezol
vat acum. In min. 72, cînd s-a 
Ixrscris golul ce trebuia șo
vină. Izsak este accidentat grav, 
iar Bej an scos pe largă. Și pen
tru siguranța victoriei, lotlialul 
s-a jucat la Motru doar 86 de 
minute, iar virilul toamnei l-a 
găsit pe Cătuți prea subțire îm
brăca*.

MICA PUBLICITATE
VINZAR1

V1ND Fiat 1800, excepțional, după ora 17, 42364. (3626)
V1ND urgent, convenabil, videorecorder FUNAI 7000, uzură 

3 luni. Telefon 44664, după ora 13,00. (3668)
VIND înscriere Dacia 1300, septembrie 1988. Telefon 42394. 

(3677)
VIND 1000 litri vin de butuc. Telefon 929/18346, Tg. Jiu. (3680) 
VIND Dacia 1300, telefon 44454. (3686)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHI71B garsonieră, strada Ilie Pintilie, cu apartament 2—3 
camere, Petroșani. Telefon 43192. (3665)

SCHIMB apartament, 2 camere, Petrila, cu similar sau 3 ca. 
mere. Petroșani, zonă centrală. Informații, telefon 43598, după 
ora 18. (3678)

SCHIMB apartament, 3 camere. Petroșani, Dr. P. Groza, bloc 
19/11. cu apartament, 2—3 camere, zona Carpați, Hermes. (3683)

SCHIMB apartament două camere (Dacia) cu garsonieră (zonă 
centrală). Telefon 44493.

OFERTE DE SERVICIU
CAUT femeie pentru îngrijire copil. Relații la telefon 45022, 

între orele 15—20. (3666)
PIERDERI

PIERDUT legitimație periodice pe numele Mandache Sandu, 
eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3653).

PIERDUT tichet butelie nr. D 2362, pe numele Donisan Pe- 
trică, eliberat de Centrul de preschimbare a buteliilor Aeroport, 
îl declar nul. (3656).

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Donisan Petrică, e- 
liberată de E M. Dîlja. O declar nulă. (3557).

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Berehoi Stanca, e- 
libcrată de SBa. Corn. Stil S.A. Vulcan. O declar nulă.

DECESE

COI.EGII și doamna dirigintă sînt alături dc Bob Radu iu 
greaua încercare pricinuită de moartea mamei sale.

Sincere condoleanțe. (3674)

• Duminică, d** la ora 11, pe 
terenul II din Complexul spor
tiv .31111“ au avut loc tivi me
ciuri: cădeți, republicani III și 
republicani II, intre torinațiilc 
clubului Jiul si Minerul Uricani. 
Găleții. cu greutăți deosebite in J 
transport, au făcut efortul de a 
ajunge la teren pe cont propriu, 
prezentlnd echipe bine pregătite, 
mal alea la juniori III și II. în 
primul meci, cel al cadeților, di
ferența .de talie * și-a spus cu- 
▼latul, echipa lui Grccu ciștigind 
«u 8—0, dar jocul a fost antre
nant și pasiona: "

V

• Juniorii II au obținut tot un 
B—0, pe fondti1 unei dominări și 
orientări of'-nsive In care cele

, trei linii s-au completat reciproc, 
. Iar vltezlștil din linia de atac | 

i-au adus Încă o satisfacție lui 
Trifa. Trei n tr. ! victorii •
și o ccrlitii lim av. m ■ ’ ntc. j
A arbitrat o L : mată
din Sorin Muiur, I. i .n I
și Ion Dlaconescu. |

IA MII,IILE îndoliate mulțumesc tuturor celor care au fost 
alături, jn greaua pierdere a celui care a fost

ViLCEANU ION (3681)

Regia autonomă de gospodărie 
comunală si locativă Petrosani-Aninoasa • •

ANUNȚA:

Programul dc furnizare a apei calde menajere va fi 
de 1 orc/săptăinînă, din care 2 ore dimineața și 2 orc du
pă amiază.

Programul va fi afișat la punctele termice pentru fie
care bloc.

In situația apariției unor temperaturi exterioare foar
te scăzute se va sista livraroa apei calde în scopul asi
gurării căldurii.

SCORPION
12.' octombrie — 21 notrinbric)

l< <■ '/ilr intirziafe ale unei per- 
■.nane de sex opui, cu care ve- 
nili n contact, râ determină o 
iz'-„. /urmosd.

S1GE1 A TOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Scrîțnind din dinți, veți călca 
și ultimul jurămint făcut propriei 
conștiințe-.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 umu.iri<)

Asumarea vner sarcini supli, 
mentare nu e ah-olut necesară, 
dar dacă cedați nu vi ți mai 
putea da înapoi.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Dacă atitudinea ostilă a celor 
din jur nu vd stimulează, renun
țați la luptă!

PEȘTI
(19 februarie 20 martie)

Nu bisați să vi se clădească 
statuie. Mai aveți încă multe 
de spus.

IIERBE0
(21 martie — 20 aprilie)

Un pat si o clipd liberă pen
tru a pune geană pe geană, vor 
rămlne sc pare dezideratul a- 
ceslei zile.

TAUR
(21 apt Iile — 21 ni ii)

Veți aștepta in zadar un mc. 
sager îndepărtat.

GEMENI
(22 mm — Zi iunie)

Începe o luptă grea menită a 
aduce la linia de plutire o.„ c- 
pavd .încăpățînată".

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Ceva mai trist decit singură
tatea in doi nu vi se poate tn- 
timpla.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Esențe .mortale" din farmacia 
lui Uaehus anticipează o îngro
zitoare durere de minte.

IEC1OAIIA
(23 august — 21 >eplembric)

l'rln minciuni nu veți reuși 
decit sd spulberați și bruma de 
încredere ce rămăsese...

BA IAN | A
(22 septembrie — 21 octombrie)

Țincți-vă departe dc omul ce 
vă e dator. Are puteri deosebite.

I
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Pentru timpul dumneavoastră
VINERI, 8 NOIEMBRIE 1991 22,45

23,30
Simpozion. 
Actualități.

10,00 Actualități. 23,45 Divertisment nocturn.
10,20 Calendarul zilei. 1.15 Recomandări din program.
10,30 Film artistic.

Cineva acolo sus mă iu. SiMBATA, 9 NOIEMBRIE 1991
bește
(SUA 1956) 9,00 Bună dimineața 1

12,40 Ora ae muzică. 10,00 Actualități.
13,30 Medicina pentru toți. 10,10 Club „Anda”.
14.00 Actualități. 11.10 Descoperirea planetei.
14,20 Mondo-Muz.ica. 11,30 Viața spirituală.
14.45 Mapamond. 12.30 Ora de muzică.
15,15 Reflecții rutiere. 13,30 7x7.
15,30 Preuniversitaria. 14,00 Actualități.
16,00 Limba noastră. 14,10 Tele-Club.
16,30 Studioul muzicii ușoare. 17,30 Itinerarii.
16,50 Tragerea Loto. 18,00 Arena.
17,00 Știri. 19,00 Melodii îndrăgite.„
17,05 Emisiune în limba germa 19,15 Teleenciclopedia.

nă. 20,00 Actualități.
18,05 Pro Patria. 20,35 Film serial.
19.00 Ecranul. Maddie șl David.
19,30 Desene animate. Episodul 13.
20,00 Actualități. 21,45 Săptămlna sportivă.
20.35 Sport 22.10 Romdivertis.
20.45 Viața parlamentară. 22,55 Actualități.
21,10 Film serial. 23,10 Film artistic.

Ioana D’ Arc — Puterea și Aurora.
Inocența. 0,45 Videc-Discotecă.
(Franța. 1989). 1.15 Recomandări din program.

Abatorul Petroșani
cu sediul în Livezeni 

încadrează :
— un sudor autogen și electric
— 4 (patru) muncitori necalificați (bărbați) 
Relații la sediul abatorului și Ia telefon nr. 42051.

Cunoscuta firmă particulară

WASE_C0M£X
StrAuram /«nev nr 12 

2675 Petrvsam HD RDNANIA

orz

orJanizeaza
O amplă acțiune umanitară pentru bucuria copiilor 

vederea apropiatelor sărbători de iarnă.
biruia face apel la toți cetățenii animați dc sentimente 

părintești să doneze: • jucării • dulciuri ■ cărți ■ îm
brăcăminte, încălțăminte S orice alte obiecte care pot 
însenina fruntea unui copil.

Toate donațiile colectate dc firmă vor fi distribuite 
caselor dc copii și grădinițelor din Valea Jiului.

Donațiile vor fi predate 
iar comisia dc distribuire va 
întregii acțiuni.

Adresa firmei: Petroșani, 
Orarul dc primire: luni —

PĂRINȚI, REȚINEȚI!
Orice jucărie care a creat o clipă de bucurie în casa 

dv„ poate fi reînsuflețită, ajungînd în casa altui copil.
Redacția noastră susține această nobilă acțiune uma

nitară $1 recomandă tuturor părinților să se adreseze cu 
încredere firmei

PORTASE COMEX — S.R.L.

in

pe bază de proccs-verbal, 
urmări atent corectitudinea

strada Avram lancu nr. 12. 
vineri între orele 9—20.

o firmă pentru care prioritar este gestul dc întrajutorare 
umană.

Exploatarea minieră 

PETRILA
încadrează direct sau prin transfer

— automacaragiu autorizat pentru automacara de 25 
lene, posedind permis dc conducere

Relații suplimentare la biroul ONS al întreprinderii.
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