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CĂRBUNE
dar fărâ victime!
■ NIMIC NU-.I MAI 

SCUMP DECIT VIA
ȚA OMULUI

■ SINDICATELE — 
IMPLICATE IN PRO 
TECȚIA MUNCII

Fentru crescătorii 
de animale

(liij.i zil< i de azi: 
ziarele.

Foto: f i iciu

■ O NOUA STAȚIE 
DE DEGAZARE A 
7.4C AMINTULUI

In așteptarea primăverii, ma.i l> noastre' suferă 
mai ales de „absența" gospodarilor. Multe cartiere si 
astăzi au nevoie de lucrări de curățenie 8illțnfrii- 
muscțarc. Foto: L I.ftlU

Acum, In prag de pri
măvară, fiecare gospodar 

chibzuiește ce și cum să 
întreprindă In acest an 
pentru a realiza mai 
mult De la dr. Gheor- 
gho Crist ui, șeful aba
torului Petroșani am 
aBât citeva detalii de 
actual interes pentru 
locuitorii Văii Jiului. „In 
stocurile noastre, exis, 
tente la Petrrla șl Pe
troșani avem 70 tone de 
grki, orz și făină neagră 
destinate crescătorilor de 
animale. Nc-am gospo
dărit tn așa manieră in
cit vom distril-ui tuturor 
celor care au predat a. 
ntroale pe bază de con. 
lzact și au dovezi în a. 
cost sens, chiar și canti
tățile restante din 1987, 
1988, 1989 și bineînțeles 
pînA acum. în acest an. 
Pe lingă avantajele da 

UNA PE ZI

sporire a prețurilor Ja 
toate categoriile de a- 
nimale, potrivit preve
derilor Decretului. Lx/gc 
75/1990 se atribuio și 
importante cantități de 
furaje". Iată citeva pre. 
țuri comparative cu a- 
nul trecut : la tineret bo
vine — calitatea I 18 
lei; acum — 27 lei, la 
porcine (peste 90 de kg.) de 
la 11 lei la 25 lei, oi — 
de la 10 lei la 20 lei, 
miei — de la 13 lei la 
20 lei. Pe baza dovezi
lor de predare a ani
malelor, cetățenii își 
pot lua produsele de la 
Abatorul Petroșani, Pe. 
trila (achizitorul Cic 
Nicc^ae), Uricani (acid, 
zitorul Danciu Ioan), Vul
can (achizitorul Oprea 
Camelii).

T. SI* ATARE

In mod evident, odată 
cu democrația și libertatea 
atit do mult rîvnitc în a- 
nii opresiunilor dictaturii, 
Revoluția ne pune față în 
față cu imperativele unei 
etape noi, pe cit de com
plexe pc atit do exigente, 
ale vieții social-econoinice. 
/Alo viitorului spre care 
pășim și pe care trebuie să 
il făurim cu priceperea, 
competența și onestit ițea 
noastră. Asa cum îl vom 
făuri, așa îl vom avea.

Răspunderile în fața vi
itorului, ca in fața oricărui 
necunoscut, ridică, firesc, 
o seamă de întrebări, stir- 
nesc neîncredere. După eu
foria victoriei, a intervenit 
o atmosferă de suspiciune, 
do intoleranță. Domocra- 
țiri o încă Iu început. Au 
fost soluționate, spre sa
tisfacție unanimă, proble
mele majore alo vieții so
ciale. Acum pășim spre 

viitor cu nerăbdare și. tl- 
ncori cu nemulțumiri. Au 
fost satisfăcute o seamă de 
revendicări, s-au redat 
drepturi unor colectivități 
întregi, furate în anii o-

Democrație și libertate

Soluțiile prezentului
presiunii dictatoriale, sînt 
și cazuri cînd, după reven
dicările satisfăcute au a- 
părut altele; s-au ivit și 
invidii și suspiciuni. Sus
piciuni atit față de rămă
șițele trecutului și o even
tuală recrudescență u for
țelor ucestuiu, ale toiulitu. 
rismului, cit și fuțâ de im
postori și potențialii vi- 
itori-profitori.

I.urnea ccntcstă, recla
mă, unele nemulțumiri iau 
forme violente. Eliberați 
do dictatură, de represiu
nile șl minciunile ei, sin- 

tem la începutul învățării 
u ceea ce înseamnă demo
crația, regulile ci, mai a- 
les toleranța, respectarea 
dreptului fiecăruia de a-și 
exprima liber opiniile. 
O altă cerință a vieții de
mocratico pe care trebuie 
să o satisfacem este ordi
nea. Nu haosul, un deban
dada, nu Icnea, ci discipli
na civică profesională, li. 

bertatca de a ne discipliniza 
fiecare, puterea..de a-i dis- 
cipiiniza pc cei din Jur.

Avem nevoie dă o cultu
ră politică care să no aju
te să înțelegem că dinco
lo de vanități, ambiții și 
interese egoiste, soluția 
pentru propulsarea socie
tății spre viitor ’nu esto 
ieșirea pe stradă si scan-'V 
darea unor sloganuri, care 
brutalizează și adevărul, 
și rațiunea, și bihiul simț. 
Soluția este luciditatea și, 
mai presus de-toate, să no 
facem datoria lă'focul de 
muncă, datoria .ci.vieă de a 
crea premisele ’• •'descliide-i •
rilor spre noile , .-libertăți

foan l»< Bl K

(Continuare în pag. a 2-a)
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Măsuri sub semnul provizoratului
Printre sursele de po

luare a apelor Jiului de 
Vest In evidențele Oficiu
lui de gospodărire a ape
lor Deva se află și între
prinderea de lire artifici
ale „Vîscoza" Lltpeni. Și, 
desigur, nu la capitolul „și 
alții", ci chiar pe locul al 
doilea, după Uzina elec
trică Paroșeni. Datele sta
tistice sint insă într o oa
recare măsura contradie-

afl it că va fi reprofilată. 
Va trece (cînd, oare ?) pc? 
producție de celofan. Dar 
să avem răbdare! In pre
zent funcționează instala, 
țin veche. Bine că a mai

anul trecut,' față de 100 
admis, hidrogenul sulfura- 
— față de 1 mg/1 s-a înre
gistrat între 2,1 și 15, în- 
anul trecut, și intre 0,1 și 
0.G, în acest an, iar la zinc

Pot fi limpezite apele Văii Jiului (VII)

lorii. Acs-stca ii și deter
mină pe specialiștii înlre. 
prind -rii sii . firme cu
„VI-u.-ozh nu < .! • un maro
pol ui. ni" Pi- <’ se bazea.
ză ? Vmn , i în cele
< urm' . '

l’cn'iU a t o i-
m.fgji m • , 1
ți'.-i fi. j ■ ’ . ■ III
bli rtl' m . ■ -ui AIH
tuii| < i Iun (iunut in •
t.d.iți.i im'Ui, potiuin
Un n’.-it mante. In '
• »!’ 1'1 |l|('t Ililli «Țl’l*
n 11 i«• t • i ■ • .» . i

Silii >111

S'll • .!• hi >.p Pil rc, am

existat atita minte să 
iui fie dezafectată filatu
ra veche (n/i cum i se 
hărăzise soarta), instalație 
care ani dc-a rtndnl a dat 
satisfacție oamenilor drr 

aici. Ai um dă (lin nou. 
Și, iata, luci nu poluează 
așa < a suiata sa nouă și mo
dernă.

Stati'lic, cei patru in. 
dicitori urmăriți iit ac'-r.t 
■iii • <• prezintă a‘.tf< l : 
aciditatea apei este ci.a 
presei-1 i și ai um. și hi 
mul trecut sie pensiile so
lide — 51:— ÎÎO ing la litru 
iu a'" -1 n și l(i 1 șl î in

— față do 0,5 mi[/) .ulmi. 
M lnre>ii,.,i;i între 2,3 și 
('•.<■', in anul trecut, și in
tre 0,1 >i OA în acest au.

Dai dat -le de mai sus 
rezultă ct.ir avantajul func
ționării cu instalație ve
che (in acest an), 1 <țrt de 
cea notiâ (tn anul trecut), 
Totuși, pentru a ne edifî. 
ca, este necesar 
„i ne rapoitum »i la c.m. 
til.ib'a de sulul mț • «.racii 
at-- in Jiu Ac .-stea x- 
prezintă a.tt.-l; zilnic a-
lung iu Jiu 21,1> lut d<
MMpensil șl I Itg de «ine, 
in lil.dle.

Deși c intitulau nu este 
alarmanta, totuși tre
buie să ne pună p gin- 
durl, intrucît poluarcț 
chimica este mult mai pe- 
ricutoa.să dcclt cea iiz.ică, 
deci cu suspensii FjJidc 
ce se pot depune pJ mar
ginea nurilor. Ol puțin, 
bine că ap.-le de la
„Viscoza" nu au și în
cărcare biologica, d'cși sta
ția dc epurai e a npc-i arc 
și treaptă d< epurare: bio
logică. pe lingă cea du
mică.

Pin.i aici lotu! pare 
normal. Numai ca. să nu 
uit.an. instalații veche, 
după ani <1-.- inuctivitato, 
rai mai lum țior. Ja.'ă la 
parimetii inițiali. Dc «ace
ea a fost, n -voii: de un pro
gram de r punere in linie- 
țiunc la c -ipai-italc, nn-

< «mst.mliii IDt INESCU
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SERVICII. Micii între, 
prinzători iți extind gama 
serviciilor oferite cetă
țenilor în Petroșani. După 
taximctriștji particulari, 
își anunță apariția Muica, 
nizatorii. Intr-un spațiu 
nefolosit pină acum, din 
zona pieții centrale a- 
groalimentare a fost ame
najat un atelier de vul- 
canizare, care In curind 
va fi pus la dispoziția au- 
tomobilistilor, motoriști- 
lor și >■ ',. Iiștilor.

DRUMURILE. Deși vre- 
n t a. de primăvară, cu 
zi.» senine, permite efec
tuarea unor lucrări de a- 
monajare a drumurilor, a. 
ceste lucrări întîrzie. Cu 
puține excepții, drumuri
le publice din toate locali
tățile municipiului recla
mă reparații urgente, fi. 
ind Intr-o stare deplora
bilă și punînd la grea în
cercare suspensiile auto, 
vehicolelor. Unde ne sînt 
drumarii ?

SPORURI. Ni se anunță 
o veste bună din rețeaua 
alimentarelor. A fost du.

biată repartiția pe persoa
nă, la ouă. lin semn bun, 
avind In vedere că se a- 
proprie Sfintele Paști I

A DISPĂRUT copilul 
B;rta Carol. Este elev In 
vîrsta de 12 ani, în cla. 
6a a VI.a E a Școlii gene
rale nr. 4 Petroșani. A 
dispărut de acasă din da
ta de 28 februarie. Era 
îmbrăcat in pantaloni al
baștri de uniformă șco
lară, flș albastru cu roșu 
ți căci uliță verde. Cei 
care cunosc vreun a. 
mănunt in legătură cu cel 
dispărut sînt solicitați să 
informeze familia la a- 
dresa din str. Progresul, 
bl. 8/10, Petroșani, sau 

1 Poliția. (I.D.)

NOSTALGIE ? Nu pu. 
țini dintre dumneavoastră 
ați sesizat, probabil, ' că 
există cadre din poliție 
ți armată care nu au re
nunțat la vechea stemă a 
țării, aplicată pe chipiuri. 
Să fie doar o simplă uita, 
re sau... ceva de genul u- 
nej nostalgii ? (G.O.).

SEMNIFICAȚIE. Dorind 
ca Manea Cristian să.șl 
rec <pete sănătatea, noi, 
elevii clasei n Vî-a B 
de la școala generală nr. 
4 Petroșani, Împreună cu 
dTiginta noastră, doamna 
Cernea Luciana, am de
pus In contul deschis la 
CEC suma de 860 Ici. 
F.e ca mica noastră con
tribuție să-I aducă no
roc I Este un gest in
tr-adevăr, emoționant I 
fGO.)

ACTE PIERDUTE. La 
administrația ziarului s-au 
adus mai multe documente 
de t.ansport CFR, Este 
vorba de delog.iții, fol de 
drum și bilete eliberate de 
Jirig'ida Tirgu Mureș a 
TAGCI Gluj-Napoca. Pă
gubașul este așteptat să 
reintre In pose'ia a' tr lor. 

U*"’
Rubrică realizată «Ic 

4 Viorel SI R A I Ț

Din albumul cu amintiri : In mijlocul unor mineri și ostași, două stele 
ale teatrului de revistă: Stela Popescu și Vasilica Tastaman.

Reflecții despre 
scrisori ale elevilor

Dacă ar trebui ca toate 
scrisorile, In care sîntem 
somați ori rugați, să le 
dăin publicității, cititorii 
ar rîde uneori copios. Ba 
in alte cazuri s.ar întris
ta. Cum m.am întris
tat și eu după ce am ci
tit două scrisori ale unor 
elevi din școlile genera
le 1 și 4 din Petroșani. 
Sînt in clasa a VlII-a. Deci 
este vremea să stăpîneas. 
că limba română, chiar 
dacă nu cu toate regulile 
ei. Insă, așa cum se ex
primă (ccrindu-și și scu
ze pentru „greșeli" cum 
le numesc !) este evident 
că limba română este în
că o taină pentru ei. In 
astfel de situații este o- 
portun să întrebăm
despre eficiența lecțiilor, 
nu numai la limba româ
nă, ci la toate obiectele de 
învățămint. Deoarece In 
limba română se vorbeș
te. Și tot în limba româ
nă se formulează răs
punsurile la diversele 
lucrări (de control, teze 
etc).

Dar ce nemulțumire au 
elevii care ni s-au adre
sat ? Sînt iritați că alu. 
toarele — cadouri aduse 
de prietenii din Corsica, 
acum vreo 10 zile, nu au 
fost distribuite și în cla
sele V—VIII, ci numai ce- 
loi mici (clasele I—IV). Și 
că nr fi fost dijmuite de 
unele cadre didactice. Să 
he adevărat ? Așteptăm 
răspunsul inspectoratului 
școlar.

Despre modul cum au 
fost primite și distribuite 
cm investigat la Școala 
generală nr. 1 din Petro
șani. Am aflat de la dom
nul prof. Petre M«rea, di

)®®®®®ee®®®»<9af>*i99CJ®O39O(®®®®®®®6®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®ft
Măsuri sub semnul provizoratuluiPOLIȚIA NE INFORMEAZĂ

Pe adresa autobazei I. T. A. Petroșani
In nici o săp'.ămtnă, pc 

arterele rutiere ale mu. 
nicipulul Petroșani ți în 
zonele apropiate, șoferi 
de la ITA au comis 3 ac. 
cidentc grave de circula
ție. In 24 februarie a.c., 
pe la ora 11, Sperios Mar
cel, afllndu-se fn cursă 
clandestină cu autofurgo- 
nul 21 IID 4120, datorită 
vitezei nu s-a m ii putut 
încadra pc strada Repu. 
blicil. A urcat pe trotuar, 
a izbit și apoi n rupt o 
balustradă. Jupă care a 
răsturnat furgonul cu ro
țile In sus pe malul Jiu
lui. In urma accidentului 
șoferul șl soția au fost 
grav accidentați. 

rectorul școlii, că toate 
cadourile au fost destina
te în mod expres, de că
tre un grup de reprezen- 
tați din învățămintul fran
cez — făcînd parte din 
oaspeții din Corsica —, co
piilor din clasele I—IV. 
Totul a fost inventariat și 
repartizat de 10 elevi din 
clasa a VUI-a. Este vorba 
de fructe (care au stîrnit 
atîtea nemulțumiri prin
tre elevii anonimi care 
ne.au scris), rechizite 
(cărți în franceză, caiete, 
pixuri, creioane ctc). To
tul s-a repartizat în fie
care din cele 7 școli și 
în grădinițe. Creioane și 
pixuri, fiind în cantități 
suficiente, au primit toți 
elevii, indiferent de cla

să. S-a avut în vedere ca 
elevii din familii nevoiașe 
și eu mulți copii să pri
mească mai mult.

Toate aceste ajutoare au 
stîrnit prea multe supă
rări în diferite straturi so
ciale. Și acum, printr-o 
înțelegere strict individu
ală a democrației, chiar 
și elevii, în loc să Învețe, 
sc consideră nebăgați în 
seamă. Ba un pofticios din- 
tr-un bloc vecin cu școa
la a intrat noaptea, prin 
efracție, și s-a înfruptat 
din lucrurile destinate co
piilor. A fost indcntificat 
și s-a recuperat parțial 
paguba.

In aceste circumstanțe 
toate cadrele didactice au 
obligația morală să aibă 
tact șl înțelegere cu ade
vărat părintească față 
de elevi, cultivîndu.le dra
gostea pentru valorile lim
bii ți neamului românesc.

Tiberiu SpATARU

Putea fi evitat acciden
tul ? Credem că da, dacă 
și factorii de răspundere 
din autobază își făceau 
datoria. A știut oare șeful 
de autocoloană unde sc 
afiă mașina la acea oră ?

In aceeași zi, în localita. 
tea Totești, șoferul auto
specialei 31 UD 8285, Ca- 
lestiu I ■■ in, accidentează 
mortal un cetățean, Iar In 
ziua de 28 februarie 1990, 
Morarii Marcel, cu auto
basculanta de 1G tone 
31 JID 4210, in cursă clan
destină și circullnd cu 
viteză oxccsivă, intră in 
derapaj ți ajunge pe
sensul invers de circulație 
unde se tamponează cu

Rispuns la un apel
In urma apelului publi

cat In ziarul nostru pen
tru cei care pot participa 
la donarea de piele pen
tru a salva viața unui 
om aflat Intre viață și 
moarte la Spitalul mu. 
nicipal Petroșani, pe 
nume Constantin Arghiș, 

Internat cu arsuri de gra
dul IV, am primt o in
formație deosebită. Din 
proprie inițiativă, fără nici 
un fel de pretenție, Ioan 
Sandu, 39 de ani, din 
sectorul III al I.M. Petrila, 
s-a prezentat la Spitalul 
din Petroșani pentru a 
dona piele pentru semenul 
său aflat în suferință. 
Este un gest de aleasă o- 
menie care trebuie apre
ciat la adevărata sa va
loare. Un gest pentru care 
OMUL despre care vă 
vorbim merită toată
considerația noastră și, 
credem, a tuturor citito
rilor ziarului nostru. In 
numele bolnavului, ii mul. 
țumim domnului Ioan San
du și tuturor celor care 
procedează la fel ca dînsul. 
(C.I.)

(Urinare din pag. I) 

— de opinie și acțiune — 
pc care le oferă procesu* 
ireversibil al democrati
zării.

Munca, par(icipar«,a cin
stită n fiecăruia la solu
ționarea rațională, echita
bilă a problemelor sociale 
este singura calc spre bi
nele fn numele căruia s-a 
înfăptuit Revoluția.

Desigur, sînt ți forțe ca
re, în mod conștient sau 
inconștient, sc folosesc de 
noile condiții, acționind 
pentru a crea tensiuni ar
tificiale, pentru n destabi

alt autovehicul. In urma 
Isprăvii șoferului, este 
grav accidentată Constan
tin Maria, de 22 ani, din 
Petrila, care era pasageră 
dc ocazie.

Ce v-ați propus, stimați 
domni din conducerea 
Autobazei ITA Petroșani? 
Aveți de glnd să mai tri
miteți și alți oameni In 
spitale sau chiar să-I o, 
morlți 7 La dv. nu se mni 
ocupă nimeni cu siguran. 
ța circulației 7

Rubrică rutieră ;i 
județului Hunedoara — 

Deva

ÎN ATENȚIA CITITORILOR
Datorită creșterii cheltuielilor pentru e- 

ditarea tuturor cotidianelor centrale și loca
le, de la 1 aprilie a.c. prețul de vînzare al 
ziarului „Zori noi" va fi de 1 leu.

Abonamentele vor avea, așadar, prețuri 
corespunzătoare: 26 lei pentru o lună, 78 
Iei pe trimestru, 312 lei pe an.

De la Circumscripția financiară
Ajutoarele pentru mamele cu mai mulți copii 

se plătesc pe trimestrul I la Circumscripția finan
ciară începind cu 17 martie a.c. Se face cunoscut 
următorul program in ordine alfabetică ;

< 17 martie : A, B, C, D, E, F, G.
< 19 martie : II, I, J, K, U M. N.
< 20 martie : O, P, R, S, Ș, T, Ț, l , V, X. Z„
+ 21 martie : mamele care nu s-au putut pre

zenta la plată in zilele de mai sus.

Primim de la AUTL Petroșani
< Referitor la locul 

de oprire a autobuzelor din 
orașul Lupeni din fața 
Țesătoriei, AUTL Petro
șani, de comun acord cu 
Primăria orașului, a sta
bilit această stație.

< Cetățenii din Lonea, 
Petrila, Cimpa care doresc 
să călătorească cu trenul 
de 4,05 spre Simeria sau 
cel de 5 spre Gralova, pot 
veni în Petroșani cu auto
buzul care face cursa noas
tră de muncitori cu pleca
re din Cimpa la ora 3,30.

< Avind în vedeTe nu
mărul mic de autobuze pe 
care-1 avem în exploatare, 
deocamdată nu putem 
prelungi traseul auto
buzului Bărbăteni —
Piață. Acest fapt necesi
tă suplimentarea traseu
lui cu încă un autobuz. 
Sperăm că din luna aprilie 
să satisfacem această ce
rere.

< Referitor la artico
lul „Cum poate fi îm

Soluțiile prezentului
liza situația politică și e- 
conomică in țară. Este c- 
vident că in scurta perioa
dă scursă de la Revoluție, 
nu rămas ți probleme ne- 
soluționafc sau in curs de 
soluționare. Dar pentru toa
te este nevoie de calm, <lc 
liniște. Acesta n fost sco
pul deplasării minerilor 
la București, deplasare ca
re a stîrnit atitea contro
verse și chiar contestații. 
Scopul minerilor a fost 
insă clar ți ferm exprimat 
Ei nu vor ca simpatia le
gitimă de care sc bucură 
cri nflați in fruntea țării, 
din clipele grele ale Revo
luției, să fio contracarată 

(Urmare din pag. 1)

bunătățirl ce stnt posibile 
abia pc la sflrșMul acestui 
trimestru. N.nr mai fi 
mult Totul este să fie fă
cute cu răspundere, mai 
ales că din această Insta
lație se produceau și scur
geri de uleiuri minerale, 
un mare pericol pentru 
flora și fauna rlurilor. 
Speranțele conducerii ca 
și ale celorlalți specialiști 
ai întreprinderii sînt Insă 
mari, chiar dară vor a- 
vea dc luptat în continua
re cu reducerea conți
nutului de zinc In apele 
evacuate. Pentru aceasta, 
insă, sîntem de părere, nu 
trebuie să se meargă la 
infinit sub semnul provi
zoratului. S-a văzut influ

bunătățit transportul lo
cal în comun", privind 
înființarea unui traseu 
Cimpa — Uricani, lungi
mea acestuia este de 
50 km pe sens, deci 100 
km pc cursă. Timpul ne
cesar efectuării unei 
curse este de 5 ore, deci 
un conducător auto dacă 
face 2 curse înseamnă 
2x5—10 ore de lucru la 
volan. Ca să lămurim și 
numărul de autobuze ne
cesare, precizăm că este 
nevoie de un număr de 
20 numai pe acest traseu 
(ca să respectăm frecven
ța de 15 minute), iar dacă 
va fi din 10 In 10 minute 
numărul este de 30 auto
buze. In concluzie: a.
vem nevoie de un număr 
mult mai mare de auto
buze față de posibilitățile 
actuale ale unității.

Sing. Vnlcriu ALECU, 
șeful Autobazei

in mod artificial de ură 
și violență. Vor democra
ție, vor ca toți cetățenii 
țării să trăiască liberi și 
demni. Și mai mult dccît 
alții, minerii cunosc pre
țul atit al libcwtății cit și 
al demnității. Ața cum cu
nosc toți oamenii de hună 
credință că drumul spre 
o nouă dictatură nu poate 
fi barat de dezlănțuirile 
do ură, de huiduieli și lo
vituri cu ranga ți jigniri 
aduse conducătorilor in 
funcție , nici do un răz
boi civil. Democrație nu 
înseamnă ură, ci înțelege
re intre oameni ! ,, 

ența nefastă a acestuia în 
anii care au trecut

Cît privește stația da 
epurare a apelor de la 
IFA „Vîscoza" așa cum 
a fost concepută este un 
dintre cele mai bune din 
țară (din Ardeal, sigur). 
Stații asemănătoare mai 
sint doar la Suceava și la 
Brăila. Mai greu va fi cu 
apa care intră în fabrică. 
Fiind poluată in aval, 
necesită mari eforturi pen
tru a deveni aptă în 
procesul tehnologic din 
filatură. Există soluții, 
dar implicațiile financiare 
ți de forță de muncă sînt 
încă foarte mari. Motiv 
pentru care la limpezirea 
apelor Jiului trebuie să 
contribuie toți factorii 
implicați.
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Nimic nu-i mai scump decît viața omu'ui libere - implicate in • •

Nimeni nu pune la In. 
doială faptul că revendi
cările minerilor sînt pe 
deplin îndreptățite. Ele 
izvorăsc ți din setea de 
dreptate atit de mut timp 
înăbușită In timpul dic
taturii comuniste. Ani la 
rînd minerilor le-au fost 
mereu diminuate dreptu
rile. „Dar acum, ne spune 
domnul inginer lacob 
Stoica, directorul minei 
Uricani, consiliul de ad
ministrație al minei ți 
sindicatul liber al mine
rilor avem țelul comun să 
dăm cărbune fără jertfe 
și să fim plătiți pe mă
sura muncii pe care o des
fășurăm, în condiții fn 
care să se țină seama de 
dificultățile și riscurile 
meseriei de miner. Am 
stabilit, pe temeiul anali, 
zei posibilităților tehnice 
de care dispunem, că în 
luna martie putem realiza 
o producție de 1600 tone 
de cărbune pe zi. PInă 
in ziua de 9 am realizat 

La orizontul 400, polucrea 
s-a diminuat

zilnic producția planifi
cată. Dar vineri, 9 mar
tie, nu s-a lucrat. Mine
rii de la mină au plecat 
la IM Vulcan, pentru a 
participa la grevă. In a. 
ceste condiții va trebui să 
lucrăm în una din zMcle 
libere de sîmbătă ale 
lunii martie pentru a re
cupera producția pierdută 
prin încetarea lucrului pe 
toate cele patru schim
buri din 9 martie. Pier
derile ne îngrijorează, fi
indcă, în situația că nu 
vom recupera producția, 
ncîndeplinirea planului pe 
luna martie atrage după 
sine diminuarea salariilor''.

A doua zi a grevei, din 
Vulcan, fiind sîmbătă, 
nu s-a lucrat. Iar la mi
na Uricani s-au putut fa
ce reviziile ți reparațiile 
planificate la utilajele din 
dotare și de pe fluxul de 
transport din subteran. Și, 
ceea ce a fost mai grav, 
nu s-au putut, acoperi cu 
efective inspecțiile plani.

ficate pe timpul celor două 
zile nelucrătoare în subte
ran. Or se știe că neasi- 
gurarea acestor 
inspecții în
seamnă pericol dc concen. 
frații periculoase de me
tan. unele deranjamente 
în lucrările de susținere a 
tavanului galeriilor sau 
chiar surpări în fronturile 
de lucru din subteran. 
Și să nu uităm că luna mar
tie este o perioadă grea 
pentru aerajul subteran, 
datorită marilor oscilații 
de temperatură și inver
sărilor de circulație natu
rală a curențiloj de aer".

La minele din Valea 
Jiului, neprevăzutul este 
prezent la tot pasul și a. 
memnță, uneori. Nu e vo- 
Disciplina, ordinea sînt 
strict necesare. Fiecare om 
trebuie să-și facă datoria 
în mod conștiincios și să 
pună pe prim plan secu. 
ritatea muncii. Nu se poa
te vorbi altfel de siguran. 
ța în exploatarea cărbu
nelui. Și ce e mai scump 
decît viața omului ?

După revoluția
din 22 decembrie
1989, în modul de a
conduce și realiza pro
ducția de cărbune la mi
na Uricani s.au petrecut 
mutații semnificative. In 
ce constau acestea ? In pri
mul rînd în schimbarea 
opticii cu privire la plan. 
Prin optimizarea posibi
lităților reale, planul de 
producție a fost diminuat, 
dar se realizează în condiții 
de deplină securitate. In 
timp ce în anul trecut 
în primele două luni, pon
derea accidentelor, o deți
nea cele cu caracter mai 
grav, cu incapacitate de 
muncă pe termen lung, în 
ianuarie și februarie a.c. 
s.au înregistrat, numai ac
cidente ușoare de muncă, 
în subteran.

Deosebit de Important 
este însă faptul că a spo
rit gradul de asigurare de 
securitate generală a mi
nei. In zilele de simbătă 
și duminică, atunci clnd 

In m.nă nu se lucrează, 
se plasează efectivele ne
cesare lucrărilor de in
specție pe linie de aeraj, 
controlului metanului și 
a fronturilor de lucru. 
Vorbindu-ne despre no
ile condiții de protecție 
a muncii, domnul Victor 
Bădîrcă, președintele co
mitetului sindicatului li
ber de la IM Uricani ne-a 
spus: „încă din primele 
zile ale lunii ianuarie, de 
cînd a fost constituit 
sindicatul nostru, între 
noi și consiliul de ad
ministrație al întreprin
derii s-a instaurat o bu
nă colaborare pentru a 
atinge țelul comun de a 
asigura o mai bună acti
vitate de protecție a 
muncii. Un exemplu con
cludent l-a constituit fe
lul în care s.au rezolvat 
reclamațiile oamenilor care 
lucrau la banda transpor
toare nr. 10. Galeria pe 
care trecea banda era pre- 
Sionată pe o lungime de 

citeva sute de metri. 
Situația dăinuia de luni 
de zile. Trecerea peste 
bandă și pe sub bandă a 
minerilor constituia per
manent un pericol de 
accidentare, mai. ales 
la transportul materiale
lor. La propunerea noas
tră consiliul de .adminis
trație a repartizat pe gale
ria de la banda 10 o brl. 
gadă în frunte cu mine
rul Victor Dragomir, pen
tru a restabili profilul 
normal al galeriei. Lu
crarea a fost urmărită In. 
deaproape, zi de zl, șî a 
fost plasată cu efectivele 
necesare unui ritm înalt de 
lucru. Ca urmare, în pre - 
zent galeria este recondi
ționată. Transportul se 
face mai ușor și fără pe
ricol. Aerajul s.a îmbună
tățit. Iar noi sîntem mul
țumiți că ne putem reali, 
za producția zilnică pla
nificată. Nu mai dăm pro
ducție cu orice preț. Și 
așa e bine 1".

Discutăm In sala de a.
pel a minei Uricani, la 
ora dintre două 
schimburi, cu lă
cătușul Beniamin Să- 
lăgean. Discuția vizează 
condițiile grele de mun. 
că O.n subteran, reven
dicările cerute guvernu
lui d<- către mineri, des- 
fașuru.ca grevei mineri
lor din 9—10 martie, de 
la Vulcan. La un mo
ment dat reținem că la 
orizontul 400, sectorul L
pe galerii se lucrează în 
condiții de poluare. Lo
comotivele Diessel, ne ex
plică Beniamin Sălă- 
gean lasă un fum gros 
In urma lor, avlnd un 
grad avansat de uzură. 
Ncavînd posibilitatea de 
a verifica cc se lntlmplă 
în subteran la orizontul
400, solicităm 
lacob Stoica, 
minei, să n«

domnului 
directorul 
spună ce

măsuri au fost luate de
consiliul de administra
ție pentru rezolvarea

problemei poluăm de 
la orizontul 400, pro
blemă ridicată de mine
ri încă de la începutul 
lunii ianuane. „Mă sur
prinde că se mai ridică 
această problemă, ne 
precizează domnul di. 
rector. Fiindcă am luat 
măsuri care s-au și a- 
plicat". Pentru a fi cît 
mai convingător, dom. 
nul director îl invită la 
discuția noastră și pe 
.nginerul șef mecanic al 
mțnei, Paul Luculescu. 
Aflăm că de la orizon
tul 400 au fost scoase 
la suprafață pentru re
parații toate cele patru 
locomotive DiesseL Una 
din c’e, avlnd un grad 
mai avansat de uzură a 
fost înlocuită cu alta no
uă. La alte trei locomo
tive în locul motoarelor 
vechi, uzate, au fost 
montate motoare noi. La 
orizontul 400, poluarea s-a 
diminuat.

CONTROLUL

METANULUI
LA FIECARE- LOC DC MUNCĂ 
SE FACE DE CĂTRE CONDU - 
CĂTORUL FORMAȚIEI DC 
LUCRU,LA ÎNCEPUTUL SCHIM
BULUI Șl APOI DIN 2ÎN 2ORE.

O PROBLEMA VECHE

Reviziile
Vagonetarul Petru Cos. 

tea, de la sectorul I al 
IM Uricani, s-a acciden
tat. Nu din vina lui. 
In timp ce asigura trans. 
portul cu macaraua a unei 
stații de acționare pentru 
un transportor de tio 
TR 3, cirligul macaralei 
s.a rupt Prin balansarea 
cîrligului, P.G. a fost lo. 
vit și a suferit o fractură 
la piciorul sting Au ur
mat zile de spitalizare, su
ferințe....

Accidentul pune In evl. 
dență reactualizarea unei 
probleme căreia trebuie 
să 1 se găsească o rezolva, 
re, pentru a nu periclita

Pagină realizată <lc Viorel STRAI J’

viețile oamenilor. Este 
vorba de evidențierea ți 
mai ales de efectuarea pe
riodică, In conformitate, 
cu normativele în vigoare, 
a verificărilor tehnice, a 
reviziilor curente și a re
parațiilor capitale la uti. 
lajele din dotare. Aceasta 
cu atit mai mult, cu cit, 
în anii dictaturii de dra. 
gul de a se da „cît mai 
mult cărbune", cu orice 
preț, programele de rc- 
vizii-reparațji și repara, 
ții capitale, îndeosebi, nu 
au fost respectate în
m joritatea cazurilor, de. 
cît „pe hirtie", în mod 
birocratic.

Pentru eliminarea pe
ricolelor generate de a- 
cumulările de metan pe 
galeriile din subteran, la 
I.M. Uricani s« aflA 
aproape de momentul dă
rii în folosință o nouă 
stație de degazare a ză
cământului de cărbune din 
perimetrul exploatabil 
al cimpului minier. 
„Vechea stație, ne-a in
format domnul Ludovic 
Csato, maistru în cadrul 
sectorului VII aeraj, asi
gură doar o degazare par
țială și nici nn era utili
zată pciinanenl. In 
ccste condiții, concen
trațiile de m> lan din 
subteran se anihilau prin 
diluarea lor în curenții 
de aer proaspăt. In 
schimb, noua stație, do
tata cu llu ucu tip de c.

Jector reprezintă un
mijloc mai eficient de 
combatere a metanului. 
PInă în prezent au fost 
forate 13 găuri în e_ 
vantai, care au permis

0 nouă stație de 
degazare a zăcămîntului

cuplarea întregului cir
cuit de aeraj din
subteran la 
noua instalație, care asi
gură, nstfcl, o degazare 
prealabila generală, pe 
întreaga mină. S au 
creat astfel condiții de 
eliminare a concentrați. 

Hor de metan la noi 
locuri de muncă, așa 
cum sînt cele din stratu
rile 3 și 5, blocul III, 
din partea de vest a mi
nei. Pentru a ilustia e-

fortunlc depuse In ve
derea realizării noii
instalații de degazare este 
suficient să amintim că, 
în zona puțului auxili
ar din incinta princișm. 
lu a minei, pe galeriile 
din subteran au fost mon
tate conducte tare to

talizează o lungime de 
250 ml".

In curînd vor fi în
cepute probele pix mer
gătoare punerii in func
țiune a noii instalații 
la parametri prevărnți 
prin proiect. Prin pune
rea în funcțiune a aces
tei moderne instalații 
mina va fi mai bine stă- 
plnltă din punct de 
vedere al asigurării sc< u- 
rității miniere la toate 
locurile de muncă. Me
rită să fie subliniate pa
siunea și competența 
cu care au lucrat Li re
alizarea instalației, ingi
nerii Adrian Ninu și Io. 
s.if Korom, precum șl 
maiștrii Ghcorghe Giu- 
loa și < irol N.agv.
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Mihaîl Gorbaciov a fost ales 
președinte ai Uniunii Sovietice

MOSCOVA 15 (Rom- 
preș), t— Mihjil Cîoi'baciov 
a fost' ales primul pre- 
.jr-dinte al Uniunii Sovietl-

MOSCOVA 13 (Horn, 
preș). — Agenția TASS 
precizează că in Congresul 
depotaților poporului, Mi- 
tiail Gorbaciov — ales pre
ședinte al URSS — a ob
ținut 1329 voturi, iar 
numărul voturilor nega
tive a fost de -195.

Ceremonia instalării 
primului președinte so
vietic a avut loc astăzi în

ce, transmite agenția 
TASS. Știrea a fost a. 
nunțată in cursul dimine
ții, la Kremlin.

★

ședința Congresului de. 
putaților poporului, Mihail 
Gorbaciov a depus jurâ- 
mintul, angajindu-se să 
servească poporul, să res
pecte cu strictețe Consti
tuția, să garanteze dreptu
rile șl libertățile cetățe
nilor, să îndeplinească cu 
conștiinciozitate înaltele 
’ ale obligații.

A. Lukianov ales în funcția de 
președinte al Sovietului Suprem

MOSCOVA 15 (Reni, 
preș). — A. Lukianov, in 
virstă de 59 de ani, a 
foșt ales in funcția de 
președinte al Sovietului 
Suprem al URSS, dintr-un 
număr do opt candidați.

El a întrunit 1 20? voturi 
favorabile, reiate îză agen. 
ția France ITesse.

Pînă în prezent, Ltl- 
kianov a deținut funcția 
de vicepreședinte al par. 
lamentului sovietic.

Restricții privind imigrația 
în Austria

*■ VIENA 15 (Romprcb — 
Parlamentul Austriei a 
aprobat o legislație mult 
mal restrictivă In materie 
de imigrație, p ntru a 
stăvili afluxul de imi
granți economii i, dar mii 
de români au luat cu 
asalt frontiera austriacă 
pentru a devan a terme, 
nul de intrare in vigoare 
a noii legislații — infor
mează agenția Reuter.

PoUția austriacă de gra
niță a anunțat că, pL

nâ la 8 500 români, de 
peste două ori mai multde- 
cît toți cei veniți tot 
anul acesta, au trecut din 
Ungaria în Austria Ince- 
pind de marți. Mulți 
români au declarat că sint 
turiști .și nu au intenția 
să ramină, dar autorități
le au informat că jumăta
te din ci sint întorși de la 
graniță pentru că nu au 
minimul de 100 dolari ce
rut pentru o vizită de 14 
zile.

DEMISIA UNOR CONDUCĂTORI D(N 
MONGOLIA

ULAN DATOR 15 (Rom- 
<>res). — Președintele Pre
zidiului Marelui llural 
Popular, Jambîn Batmunh 
și premierul B. Soduom 
și-au prezentat demisia, s-u 
anunțat intr-un comuni
cai al Comitetului Cen- 
IraJ ai Partidului Popu

lar Revoluționar Mongol.
La 14 martie — scrio 

AFP —, In cndiul plena
rei CG al PPR Mongol, 
a fost acceptată — după 
cum s-a anunțat — de
misia lui J. Datmunb din 
funcția de secretar gene, 
ral, urmată de exclude
rea sa din partid.

TELEX H SPORT
NEA POLE 14 (Rom- 

pres), — Internaționalul 
argentinian Dicgo Mara. 
dona s-a declarat împo. 
îriva amestecului oficiali. 
Riților In alcătuirea re
prezentativei Argrntinci 
pentru Campionatul mon- 
dial do fotbal din Italia. 
<>npă cum se știe preșc. 
•d<n,Iote Argentinei, Cur
ios Saui Men-nri, care este 
'«■» mare amator de sport 
»l a fost el însuși jucătoi 
ic fotbal, a sugerat antre. 

norului Bilrrrdo i.l jnclu- 
lă în lot pi lîamon Diaz

(actualmente la AS 
Monaco).

IN TURUL AL 4-LEA 
al turneului de șah pe 

echipe de ia Rcykjavik, c- 
chipa URSS a t< rminat la 
egalitate, 5—5 cu Selecțio
nata Țarilor scandinave, in 
timp ce reprezentativa An

gliei a învins cu 5,5—4,5 
punc’te formația SUA. 
La masa a 7.<i, marele 
maestru român Mihai Ști- 
bâ, care Joacă în echipa 
engleza, a cîștigat parti- 
<1 i cu americanul Joci 
Benjamin,

In clasament conduce 
URSS cu 22,5 puncte, ur
mată de SUA — 21 punc
te. Anglia — 20 puncte, 
Selecționata țârilor scan. 
dniuvc — 16,5 punch*.

SCURTE ȘTIRI
FONDUL MONETAR In. 

ternațional a acordat Un
gariei un împrumut de 
206 milioane dolari pen
tru necesități urgente. Pe 
de altă parte autoritățile 
maghiare au apreciat că 
au ncvoie de circa 
miliarde dolari în vede
rea revitalizării economi
ei in 1990, informează a- 
genția Associated l’ress.

MONUMENTUL LE- 
NIN din fața combina
tului industrial din 
CSEPEL, Budapesta, a 
fost demontat de repre
zentanți ai partidelor de 
opoziție din Ungaria, trans
mite din capitala ungară 
corespondentul agenției 
TASS.

APEL SOLEMN. Tele
viziunea sovietică a di
fuzat marți seara un apel 
solemn adresat poporului 
sovietic de Vytautas Lan. 
dsbergis, președintele
Consiliului Suprem al Li
tuaniei, care a proclamat 
independența acestei re. 
publici baltice. „Vrem să 
obținem indendența prin 
mijloace parlamentare. Nu 
vrem 6a lezăm interesele 

nici unei părți. Consiliul 
Suprem al Lituaniei se 
adresează poporului U- 
niunii Sovietice: îi cerem 
să înțeleagă obiectivele 
noastre și să ne susțină 
aspirațiile", a declarat 
Landsbergis. citat de a- 
genția AFP.

SCURTE ȘTIRI
UN NUMĂR DF, 11750 

PERSOANE și-au găsit 
moartea, anul trecut, în 
Africa de Sud ca ur
mare a confruntărilor din. 
tre autorități și mișcarea 
antiapartheid din această 
țară șl ca urmare a inci
dentelor singeroase in- 
terlribale — a anunțat mi
nistrul legii și ordinii, A- 
drian Vlok, citat de agen. 
ția Reuter.

ZILNIC aproximativ 
2 000 de cetățeni unguri 
solicită, în prezent, să 
emigreze în Africa de 
Sud, ca urmare a știrilor 
din presă privind posibi

litățile de a găsi acolo 
locuri de muncă — s-a a.

flat, la Budapesta, din 
surse ungare și sud-afri. 
canc citate de Ruter. Am
basada sud-africană din
Viena — prin care se
formulează cererile res
pective — a afirmat că, în
decursul ultimelor opt zi
le, au fost înregistrate 
*8 000 de solicitări, față de 
numai 1 500 pentru în
treaga perioadă ianuarie 
— februarie, transmite a- 
getiția Reuter.

REPREZENTANTUL RPD 
Coreene în Comisia mili
tară de armistițiu a res
pins acuzațiile Coreii de 
Sud și SUA privind con
struirea unui tunel sub
teran sub zona demilitari
zată între Nordul și Su
dul țării, cu scopul unei 
filtrări armate în sudul 
Peninsulei.

Mica publicitate
DECESE

i

EU și Claudia anunță 
cu durere dispariția 
fulgerătoare din via
ță u scumpului loc soț 
și tată
mg. MACA VEI (DUNEI.

Funeraliile vor u- 
vea loc azi, 18 martie, 
ora 14. Cortegiul pleacă 
de la Biserica Evan
ghelică. (582)

FAMILIILE Ghiță și 
Szocs sint alături de 
Ely ți Claudia Mora
vei în greauu încercare 
pricinuită de pierderea 
fulgerătoare a bunului 
lor

MACA VEI CORNEL 
Transmitem sincere 

condoleanțe.

I.M. 
pro- 
din 

bunului

COLECTIVUL 
Livezeni regretă 
fund 'dispariția 
mijlocul lor a 
lor coleg

ing MACAVEI 
CORNEL

Trasmitem sincere
condoleanțe familiei
îndoliate. (58::)

COLECTIVUL clasei 
a XII-a II de la Liceal 
industrial Petroșani 
este altăuri de doamna 
prof. Siirdu Eugenio in 
încercarea 
cinultă de 
mei sale.

Sincere 
(5«4>

grea pri. 
decesul ma-

condoleanțe.

COLCTIVUL 
generale nr. 1 
șani este alături 
înv. Maeavei 
beta in greaua 
caro pricinuită 
pierderea soțului.

Sincere condolean
țe. (580)

Școlii 
Petro, 

de 
Elisa- 
încer.

<!<•

SOȚIA și copiii anun. 
ță cu durere decesul 
fulgerător al scumpu
lui lor

HUDt.ȘTEANU 
GlIEORGIlE 

din Vulcan.
Inmormintarea. azi, 

in . comunii Păltiniș, 
Județul Botoșani.

Dumnezeu sfi-l ierte 
<579)

t

COMEMORARE

•SOȚIA, iiica .și ne. 
poții anunță că în 17 
martie 1990 împli
nesc 2 ani <lc lacrimi și 
dureri: de fa decesul

scumpului nostru soț. 
tata și bunic

PASCADl TRAI AN
Nti te vom uita uicio. 

dată. (506)

T.V.
10,00 Actualități.
10.15 Ito-Bo-Tron.
10.35 Pro-Musica 

(relaure).
12.15 Cuvîntul care zideș

te.
12,45 Palatul Colrocenl.
13.35 Actualități.
13.50 închiderea progra. 

mulul.
15,30 Glasul pămintului
16,00 Muzică populară.
16,20 Gong
16.50 Notați în agenda 

dv.

17.10 Eimisiune în limba 
germană.

18.10 Tribuna partidelor 
politice.

19.10 Desene animate.
19,30 Actualități.
20,00 Semnal.
20,15 I’ro ți contra: pri

vatizarea.
20.10 Roman foileton: 

Nopți și zile. 
Ultimul episod.

21.35 Gaudeamus.
22.35 Actualități.
22,50 Tele.top.

VIDEO DISCO CLUB URICANI
oferă în fiecare

MIERCURI, VINERI ȘI DUMINICĂ,
Ja Casa de cultură, filme și video clipuri, 
desene animate, divertisment, filme do dra
goste.

Toate — noutăți de ultimă oră și de 
mare atracție.

Organizator : Costel Stancu.

Institutul de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 

miniere pentru huilă 
Petroșani

ANUNȚA CONCURS 
in data de 29 martie 1990 

pentru ocuparea a
—■ 1 țrosturi ingineri constructori
Relații privind actele necesare Ia în

scriere se pot primi la institut sau la tele
fon 41463 Petroșani.

I. C. S. Mărfuri Industriale 
Petroșani

cu sediul in Petroșani, 
strada Republicii nr. 90, 

organizează
în data de 20 martie 1990, concurs pentru 
ocuparea postului de :

— economist — absolvent al facultății 
de comerț.

Condițiile de iucadrare sint cele pre
văzute in Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 
57/1974. *

înscrierile se fac pină la data de 18 mar
tie 1990.

întreprinderea minieră Petrila-Sud
încadrează direct sau prin trasfer :

— fochiști (autorizați)
— muncitori necalificați suprafața (pen

tru pază vestiare)
— paznici
încadrarea se \a face coniorin Legii nr. 

12/1971 și Legii nr. 57/1974.
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