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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Alți patru foști demnitari 
comuniști trimiși în judecata

Prin rechizitoriul Procuraturii militare Timișoa
ra din 29 martie 1990 s-a dispus trimiterea în ja- 
dceată, în stare de arest preventiv, u inculpaților 
Coman Ion, fost membru al comitetului politic exe
cutiv. fost secretar al ce al per, Matei Iile, fost 
membru al biroului permanent al comitetului po
litic executiv, fost secretar al ce al per, Pacoste 
Cornel, fost membru supleant al comitetului poli
tic executiv al cc al per, fost viceprim-ministru al 
guvernului, Bălan Radu, fost prim-sccretar nl co
mitetului județean de partid Timiș, pentru săvîrși- 

rea infracțiunii de genocid, prevăzută șl pedepsită dc 
art. 357 alin. I Jit a și b din Codul Penal.

CALITATEA CĂRBUNELUI
un indicator de mina a doua?

întreprinderea minieră 
Lupeni. cea mai mare 
furnizoare de cărbune pen
tru cocs din țară nu a 
găsit încă ritmul necesar 
Îndeplinirii producției pro
gramate in funcție dc con
dițiile existente, deci o 
producție acceptată fără 
rezerve, fiind stabilită 
chiar de colecu ■ ui res
pectiv. Mal mult, sau și 
mai rău este faptul că u 
se Încadrează nici in ,n- 
dicatorii de calitate.

La o cenușă programată 
de 49 la sută mina reali
zează 52,9 la sută. Deci 
mai mult de Jumătate din 
masa mnteră extrasă — 
putem să-i spunem cărl u- 
ne ? — este steril. Pena
lizările de la Începutul *- 
nulul pentru nelnce Irarea 
(a indicatori de calitate 
programațAe vor ridica 
la peste 9 000 000 lei. A- 
ceaată valoare influențează 
direct producția marfă 
fabricată ți producția mar
fă vlndută si Încasată, fie
care fund diminuată cu 
suma respectivă — 5 000 000 
lei — care nu e«‘e de loc 
de neglijat. 9 altă influen
ță negativă o are nefnea- 
drarea In indicatorii ele ca
litate, asupra cheltuielilor 
totale la 1000 de lei pro
ducție marfă. Depășirea 
Inregistmtă față de chel
tuielile proffrinvite putea 
tl diminuară cu cel puțin 

la su’ă dară se realiza

producția de bună calita
te. Dar, pentru că vorbim 
de cheltui-.’rle la 1000 de 
lei producție marfă nu pu
tem să trecem mal departe 
fără a ne exprima o nedu
merire. La un indicator 
care este foarte clar — 
cheltuielile 'a 1030 lei
producție marfă — mina 
programează 2373,4 lei. Alt
fel spus, din start Iți pro
pune mai mult declt du
blul ți realizează aproape 
triplu — 2915,4 lei la 1000 
de lei producție marfă. 
La această depășire se 
adaugă ața cum mai spu
neam ți influența neînca- 
drării In indicatorii de ca
litate. Legat de acest as
pect mal facem o ultimă 
precizare și anume că 
pierderile — care erau de
ja planificate, după cum 
am prezentat — au crescut 
exact cu 5 000 000 lei, va
loarea producției pierdute 
din cauza calității slabe.

Am făcut aceste preci
zări pentru a demonstra 
influența deosebită pe care 
o are Încadrarea In calita
tea programată asupra în
deplinirii celorlalți indl- 
catori economlco-flnanci- 
ari.

Colectivul dc adminis
trație al minei Lupeni, în
tregul colectiv trebuie să 
ia mituiri ferme, hotărfte, 
eficiente pentru încadra
rea la indicatorul de cali
tate. dar și pentru reali-

zarea producției progra
mate. Drepturi am primit, 
cea mai mare parte a re
vendicărilor au fost apro
bate, dar producția In 
loc să crească este In scă
dere. Astfel, dacă in fe
bruarie s-au extras 83 000 
tone, In martie se estimea
ză o producție de apro
ximativ 75 000 tone. Si
gur s-a înțeles corect că 
minele trebuie „puse pe 
picioare", trebuie readuse 
la o stare normală de 
funcționare, dar nu trebuie 
să uităm nici o clipă că 
de cărbune este tot mai 
multă nevoie și încă de 
cărbune de calitate.

Dorin GIIEȚA
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In Petroșani, au înflorit magnoliile...

Foto: I. LICIU
E primăvara!

in pagina a 3-a
Fața umană a mineritului 

CĂRBUNE 
dar fârâ victimei

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA LONEA

Grăitoare
Țara Intreogă, cu toții au 

trăit din nou momente dra
matice. dureroase. Escala
darea violenței, confrun
tările stngeroase din TIrgu 
Mureș, tensiunile pe ca
re le-au trăit diferitele lo
calități din Transilvania 
au reprezentat o adevărată 
criză In evoluția demo
cratică a țării. Evenimen
te regretabile, care au stlr- 
nit sentimente de îngrijo
rare, d^ revoltă. Dar, așa 
cum se arată In comunica
tele oficiaie, In luările de 
poziție la nivel central, 
cerința momentului este 
răspunderea ți luciditatea 
pentru a depăși momente
le tensionale și a asigu
ra buna înțelegere și con
viețuirea p.ișnică Intre 
toate comunitățile etnice 
din țară. Dar, așa 
cuna se precizează
în alocuțiune^ dc
duminică a dommihll Ion 
Illescu, transmisă la pos
turile RTVHL — conflicte
le interetnice grave creea
ză imaginea că Transilva
nia ar constitui un posibil

pildă de solidaritate
subiect de dispută. „Vrem 
să afirmăm foarte categoric 
că Ardealul, apartenența sa 
la patria română nu pot 
fi subiect de negociere cu 
nimeni... In cuprinsul său 
ca și al întregii Românii, 
se spune In alocuțiune, esto 
loc pentru garantarea drep
turilor tuturor comunități
lor etnice, fără a so pune 
in discuție in vreun fel 
caracterul unitar al sta
tului român". A fost rea
firmată cu acest prilej pre
vederea din Declarația Con
siliului Frontului Salvă
rii Naționale din 22 decem
brie 1989, cu privire la 
drepturile minorităților 
naționale, promulgat» In 
concordanță cu Carta 
ONU. cu precizarea că în
făptuirea acestor preve
deri se va putea realiza pe 
măsura democratizării ge
nerale a societății și a 
asigurării drepturilor ți 
libertăților firești ale tu
turor cetățenilor țării, fără 
a crea privilegii pentru 
vreo comunitate etnică 
sau alta.

Așa cum se relevă In 
comunicatele din pre<< 
există dovezi că apelul 
la rațiune și luciditate Iși 
arată efectul. la TIrgu 
Mureș ca și In celelalte 
localități s-a restabilit cal
mul, a reînceput activita
tea din întreprinderi și 
școli, viața reintră pe 
făgașul normal.

Față de evenimentele 
grave de la TIrgu Mureș ți 
alte localități din Transil
vania, minerii Văii Jiulu^ 
prin reprezentanții lor 
și-au exprimat dezapro
barea totală. Iu protestul 
minerilor, dat publici toții 
prin RTVRL șl presă, se 
afirmă un adevăr funda
menta] : ^Muncitorii a- 
ciittcurilor din Valea Jiu
lui, români, maghiari. ger
mani șl do alte naționali
tăți s-au înfrățit in muncă 
ți viață de la începuturile 
extracției cărbunelui din 
acest important bazin al

loan Dl UEK

mai 
ale

Martie, prima lună a pri
măverii, Ișl contabilizează 
ultimela zile.

Am trecut și de ecb:- 
nocțiu.

Unul dintre cele 
frumoase simboluri
primăverii 11 constituie 
magnoliile din parcul tea
trului, înflorite într-o 
constelație de bulgări albi 
sprijiniți parcă In priviri
le noastre.

. Păsărelele vin tot mai 
puține la ferestre, Ineer- 
cînd fragilitatea crengilor.

Drurnarii 
condica" pc 
bucuria 
auto.

Copaci lor

nu „semna* 
carosabil, spr 
conducătorilc

(Continuare fn pitg. a 3-a)
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Pentru unii
Prin diferite surse de In

formare am aflat, Încă din 
săptămina trecută, că la 
IGCL Petroșani slnt tul- 
lurări care nu slnt glu
me, un sector d« activita
te sau oltul a fost sau este 
in grevă. Și bineînțeles că 
domnii din întreprindere 
nu slnt dispuși să dea nici 
iui fel dc relații. Știu 
dumnealor de ce.

Mai acum două zile, di- 
niincața, am Intilnit un cu
noscut furios. O defecțiune 
la instalația do apă din a- 
paiiamcnt l-a. împins să-țl 
îndrepte pașii Litru dis
peceratul IGCL. Dar lu
crătorii tocmai țc d< larn- 
seră, ți ei. In grevă. Mal 
erau ți cei du> '-(.torul 
transport.

Țoale punct, I- gospodă
rești sint doldora de gu
noi E- plic ați.i : 10 șoferi

mumă, pentru alții ciumă
din sectorul dc gospodă
rie comunală au fost, din 
22 martie și pină ieri. In 
grevă. Ce anume cer toți 
acești oameni? Au sesizat 
clc multa vrcinc că me
canismul întreprinderii 
scirțiie și trebuiau să-) 
mai ungă pc ici, jx? colo. 
Cu doi dintre șoferii clc la 
salubritate am avut ieri 
o lungă discuție despre 
motivele caic iau det< r- 
ininat s.i facă grevă. De
oarece nu li s-au mai dat 
dc 3 ani, săpun și spirt; 
au cerut mărirea -dariilor 
lucrătorilor dc pe mașini; 
șeful sectorului, maistrul 

Costina Petru, trebuie schim
bat din funcție cu un alt 
om care să aibă autoritate 
>nor.$'ă In colectiv. Și 11 
cer, pe ting. C.'olțatu Valen
tin, apreciat pentru exigen
ță și <•<» <■< t itiulinc. A i im

montele șoferilor provin 
dintr-o anumita exjierien- 
ță dc viață, ci obscrvînd 
abuzurile mai vechi, chiar 
o crescătorie de iepuri 
pentru „șef", acum găini. 
In timp cc cad slnt ca vai 
de ci. Dl. fng. Bogdan 
Nicoiac, directorid IGCL. 
le-a oferit promisiuni; că 
plnă la 1 aprilie se va fa
ce o comisie care va stu
dia șl examina ctc, ctc. 
Iată de ce, cei doi interlo
cutori au spus că vor face 
iar gu vă. Deoarece sint 
amenințați cu o nc-.fiișitâ 
birocrație și că alții, din 
alte compartimente, fao 
felurite pn luni Deci, pen
tru unii mumă, pentru 
alții ciumă.

Dc reținut est,, altceva 
pentru noi, iniile? de Cet.i- 

Tibcriii SI'ATAIIU
(< iiiilinu irc in p.i" n 2-a)

li s-a 
toaleta, spațiile 
fi verzi, dc p# 
pierd tncet-lnccț 
neoficial de ,Jac 
re", fiind far desțelenite în 
așteptarea semințelor de 
iarbă și a florilor.

Mulți gospodari dia di
ferite cartier» ale orașu
lui au fiicu* plantări de 
arbuști, au curățat și 
schimbat toaleta zonelor 
din preajma blocurilor.

Da, e primăvară, 
bate vintul și cind 
na bucurăm firesc, 
două fenomene mc' 
logice fiind prompte, 
cu prezențe foarte 
In sprijinul 
străzilor.

Personalitatea tro ilare
lor este subliniată și dc tu
nete'le-sacoșă de la 
ml lor, tapițat intens 
alb-negru cu 
veștminte 
de plante

E primăvară și 
nii se simt bine 
c hioșcvu ilor 
rele

Și vitrinele anunță 
anotimpul pomilor aiiim 
înmuguriți s a Înscăunat 
definitiv, In vreme ce pe
tele* de 7 ip.idă din Parîng 
atrag priviri nostalgice.

făcu 
care va 
bulevarc 

statute* 
d» trece-

Clnd 
plouă 
cele 

eoTU- 
dar 

rare,
salubrizlirii

pa ric
in 

nevinovatele
ale semințelor 

u’.ciQ.aso,
c etâ'.c- 

in
nșteptlnd

f.P.i
zua-

c;î

M. MIIK L \



2 ZORI NOI VINERI, 30 MARTIE 1900

REPARAȚII. O veste îm
bucurătoare pentru cei ca
re se deplasează la cabana 
Rusu: în prezent, se lu
crează la întocmirea do
cumentației vizînd beto- 
narea porțiun.i de drum 
cuprinsă între CCITPSM — 
intersecția cu șoseaua ce 
duce spre Jieț. Din acest 
punct, operațiunile de re
parare a drumului spre 
cabana Ru-ti vor fi con
tinuate de o altă Urmă, 
Drumuri județene, pe lin
gă care Primăria a inter
venit pentru a le cuprin
de în planul de reparații 
din acest an.

O NOUA SALA DE ME
SE a fost terminată la 
IM Bărtăteni. O încăpere 
spațioasă, lum.noasă, în 
măsură să răspundă exi
gențelor. Sala e gata, dar 
nu este dată in funcțiune. 
Cauzele pot fi de tot felul, 
dar -una este sigură: nu
are funcționalitatea pe ca
re o impune servirea me
sei In condiții optime. 
Deci, se cuvine o remedie
re, sens in care persona

lul cantinei ți-a exprimat 
propunerile. Ar fi bine 
să fie luate în seamă și de 
constructori, întrucît nu a- 
junge ca sala să f.e fru
moasă ți ospitalieră, ci tre
buie să fi€ și funcțională 
pentru a as.gura o servire 
rapidă. (G.C.)

PROLIFEREAZĂ SĂPĂ
TURILE ? I.G.C.L.-ul, cînd 
primește o sesizare, vine, 
sparge, repară și groapa 
rămine. Mai ales că, de 
obicei, gropile sînt in mij
locul vreunui trotuar sau 
In alte locuri publice. Nici 
asociațiile d*, locatari nu 
fac nimic, nici I.G.C.L-ul. 
Gropile rămin. .A se vedea 
cartierul „Aeroport", pre
cum și strada Vasilc Roai- 
tă — lingă blocul 5, ale
ea Trandafirilor și altele. 
CA II)

DISPĂRUTĂ. Ieri dimi
neață la redacție, doamna 
David Eliaabeta, din Pe
troșani, str. Saturn, l locul 
4, apartamentul 31, a se
sizat dispariția fiicei sale 
David Aghița, de 13 ani. 
In seara zilei de duminică, 
25 martie, aceasta, împre
ună cu verișoarele sale 
David Morico și Morco- 
cean Piți ți un băiat — 
Bella —, a plecat și nu 
ft-a mai întors acasă. Da- 
vid Aghița (în fotografie) 
purta pantaloni de trening 
verzi cu vipușcă roșie. Cei 
care pot da relații sînt ru
gați să se adreseze Poli
ției sau la adresa menți
onată.

IN LIBRARII. O carte u- 
td.î se află in rafturile li
brăriilor din municipii) ; 
„Exercițiul fizic In com
baterea aterosclorozt i“. Car- 
tea, apărută în colecția 
„Vacanța și „înătatea" a 
Editurii spoi t-turism în 
1990, e'.te o pledoarie pen
tru exercițiul fizic ca fac
tor important in menține
rea ănătății. (G.C.)

Rubrică realizată de 
Glicorglii OI.TEANU

Igiena și factorii de risc 
pentru populație

Diverși întreprinzători, 
din Petroșani și zone a- 
propiate, au început să 
comercializeze, stradal sau 
în piețe, preparate ali
mentare destinate consu
mului public. Deoarece în 
astfel de situații este ne
cesară respectarea strictă 
a regulilor de igienă, Cir
cumscripția pentru con
trolul al.montelor din Pe
troșani precizează poten
țialul pericol la care se 
expun cei care consumă 
aceste produse. Dubiile în 
ceea ce privește prelucra
rea igienică, igiena mate
riei prime și modalitățile 
de expunere și vînzare în 
lartură ilicită (deci fără 
autorizație) a clătitelor, 
înghețatei, dulciurilor sau 
crem lor in rețetele că
rora intră oul de rață, gîs- 
că sau găină — folosite in 
stare ci udă — pot fi po
tențiale purtătoare de Sal- 
monella, deci de apariție a 
toxinfecțiilor alimentare 
în rîndul populației. Un 
pericol epidemiologie îl 
poate produce și praful de 
ouă nepasteurizat ori con
taminat, prin manipurări 
repetate, de la feluriți in
termediari, sau brînzetu-

Pentru unii mumă...
(Urmare din pag. 1)

țeni care plătim cu bani 
albi serviciile negre (și 
efectuate arareori' ale 
IGCL-ului, anume că li
bertatea și democrația sînt 
înțelese intr-o manieră 
personală de fiecare om. 
Se consideră că democra
ția este egal grevă. Pen
tru te miri ce. Cei de la 
salul ritate nu pretind 
luna de pe cer, ci schim
barea unui mic șef. O fi 
el mic, dar „e mare" din 
moment ce „problema se 
studiază" încă. Potrivit 
unor reglementări valabi
le in lume, datoria pen

Rețete 
gratuite

Inserăm un răspuns pen
tru domnul Valter Coj- 
man din Lupenj: Copiii
beneficiază dc rețete gra
tuite pînă la vîrsta de 16 
ani. In legătură cu gratui
tatea rețetelor pentru pen
sionari, aceasta se acordă, 
în funcție de boala de care 
suferă persoana în cauză. 
In cazul unor boli grave, 
m dicul este cel care sta
bilește dacă rețeta res
pectivă se acordă gratuit 
tau nu. (G.C.)

Propunere
Un grup de cetățeni din 

Lunca fac o propunere pe 
care o considerăm intere
santă și utilă. Ei propun 
ta la fiecare „cap de li
nie" să fie afișat orarul de 
p care a autobuzelor. Pro
blema este valabilă pen
tru toate traseele dc trans
port în comun, iar în anii 
din urmă această propu
nere a mai fost făcută dc 
unii cetățeni. Așa că re
luăm și noi propunerea ca 
în Piața Victoriei din Pe- 
tioșanl, să se afișeze, Ja 

rile, laptele și produsele 
lactate neavizate sanitar- 
veterinar.

Un exemplu elocvent In 
privința pericolului con
stă și în lipsa unui control 
medical periodic și obliga
toriu pentru orice lucră
tor din domeniul alimen
tației. Cme garantează pen
tru comerciantul (de clă
tite sau alte produse — 
care tușește, fumează, stră
nută, expectorează, mă- 
nîncă semințe și are mîi- 
nile neingrijie — că nu 
răspîndește concomitent 
tacilul Koch (TBC), vi
rușii hepatitei sau agen
ții etiologici ai dizenteriei? 
Toxinfecțiile alimentare pot 
fi evitate numai prin auto
control igienic. Toate pro
dusele și preparatele ex
puse spre vinzare, dacă nu 
au autentificarea calității și 
igienei de la specialiștii 
Circumscripției pentru 
controlul alimentelor, sînt 
și pot fi factori de risc 
pentru populație.

Dr. Octavian POPESCU, 
medic veterinar, 
inspector de stat

tru care există o între
prindere de gospodărie co
munala și locativă este de 
a interveni în mod sta
tornic în salubrizarea ora
șelor. Nu „în timp util", 
cum se zice.

Plătjm bani pentru acest 
confort urban și indicator 
al civilizației. E primăva
ră, domnilor, nu numai în 
atmosferă ci și în suflete
le dumneavoastră, care se 
cuvin a fi descătușate de 
stereotipii și birocratism, 
pentru a fi receptive la ce 
așteaptă locuitorii de la 
domniile voastre: fapte,
nu promisiuni sterpe.

Cine ne
Căminul în care locuim 

noi este foarte degradat. 
Ixjcuim aici muncitori de 
la JM Valea de Brazi, de 
la IM Uricani și de la alte 
întreprinderi. Blocul în 
care funcționează căminul, 
blocul D4, strada Brazilor 
din Uricani arc numai 
garsoniere, în care locu

iesc atit nefamniști cit și 
familiști. In decursul ani
lor acesta s-a degradat 
progresiv, fără ca cineva 
să mai încerce să facă 
reparațiile absolut nece-

justificată
dispeceratul existent, ora
rele de plecare a autobu
zelor, traseele și direcți
ile în care acestea circulă. 
Ar fi în interesul tuturor, 
dar maj ales al persoane
lor care vizitează Valea 
Jiului și nu cunosc cum 
și cu ce să ajungă în lo
calitățile dorite.

Considerăm aceste pro
puneri Justificate și vrem 
să credem că la fel vor fi 
considerate și de către con
ducerea AUTL Petroșani, 
cca în măsură să rezolve 
dorința cetățenilor, (G.C.)

La plimbare...
Foto: I. LICIU

Grăitoare
(Urmare din pag. t)

țării și sînt hotărîți, in 
continuare, să lucreze in 
același spirit de solidari
tate minerească".

Este un adevăr pe care 
îl atestă însăși istoria, e- 
xistența dramatică și con
viețuirea de peste un veac 
a oamenilor adîncurilor în 
cuprinsul acestui perime
tru al muncii dîrze și dem
nității care este Valea 
Jiului. Dacă dorește cine
va să se convingă de a- 
cest adevăr poate citi lis
ta victimelor grevei din 
'29, încrustată în marmu
ra de la Uzina electrică 
din curtea minei Lupeni. 
Tot așa poate citi — mai

ajută?
sare. Blocul este proprie
tatea IACCVJ Petroșani. 
Conducerea acestei între
prinderi dorește să-l pre
dea la IGCL. Sau, mai bi
ne spus, a dorit. Am făcut 
și tabele cu semnături 
pentru a vedea care este 
opțiunea locatarilor. Se 
părea că va fi dat IGCL 
și noi speram să se facă 
reparațiile necesare. Dar 
acum nu se mai vrea a- 
cest lucru. Dar nici nu 
vine nimeni să-l repare. 
Iar, condițiile de locuit 
sînt dintre cele mai vitre
ge. Instalația electrică este 
distrusă. Conductele sînt 
sparte. Apa se scurge ne
stingherită la parterul 
și sulsolul blocului. Miro
sul este de nesuportat. Sînt 
și cîteva camere nelocuite 
din cauza degiadării. Toa
te încercările noastre de 
a se repara blocul au râ- 
mas fără rezultat. Nu mai 
știm cine ne poate ajuta ? 
Poate ne ajută IACCVJ, 
cea care are obligația să 
întrețină blocurile cc-î a- 
parțin.

Ion TOMâ,
I IVI Valea <lc Brazi

Ape! la bunăvoință
Sinlem de mai mulți ani 

proprietarii unor autotu
risme marca „Trabant" și 
de la revoluția din de
cembrie 1989 mi-am făcut 
mari nădejdi că odată cu 
reorientarea comerțului 
exterior, cei care posedăm 
asemenea bunuri vom avea 
din nou la dispoziție pie
sele de schimb cu care să 
le asigurăm o folosință în
delungată.

Interesîndu-mă la ma
gazinul auto-moto din Pe
troșani, am aflat. Insă, că 
speranțele noastre nu pot 
fi împlinite. Prîntr-un joc 
al întîmplării, magazinul 
cu pricina nu a încheiat 
pentru 1990 contracte di
recte cu IDMS pentru im
port (Trabant, Lada, Sko- 
da) urmînd să primească, 
prin intermediul unui alt 
magazin din Deva, o cotă 
parte de piese de schimb 
cu care su satisfacă cerin
țele cumpărătorilor.

Putem afirma că pe a- 
ceaslă calc (prin Deva) a- 
provizionarea Văii Jiului 
se va face destul de greoi, 
ca și pînă acum. Ca do

pildă de solidaritate
greu e adevărat — o listă 
mult mai njmeroasă. în
crustată pe postamentul 
crucii ce domină cimitirul 
eroilor mineri de la Lu
peni. Monumentul a fost ri
dicat la începutul secolu
lui în memoria victimelor 
marilor explozii subterane. 
Păcat că timpul a erodat 
monumentul, păcat că nu 
există monumente în me
moria tuturor 
victimelor mineritu
lui. Dar invitația la ci
tirea acestor inscripții are 
altă motivație: să sublini
eze valoarea lor de docu
ment al timpului, semnifi
cația că minerii Văii Jiu
lui au avut aceeași soartă, 
au fost uniți, solidari. Au 
fost frați I Pe listele în
crustate în piatră sînt

POȘTA REDACȚIEI
COLECTIVUL MAG. 

39, Aninoasa: După ce ne 
povestiți viața de serviciu 
a colegei dv, Ileana Dumi
tru, ne puneți o întretare 
la care, sinceri să fim, nu 
prea știm cum să răspun
dem : „Ce are de gînd con
ducerea întreprinderii cu 
această salariată, noi nu 
vrem sa mai lucrăm cu 
ea". Credem că întreba
rea poate avea un răspuns 
foarte clar, dacă o adre
sați chiar conducerii 
1CSA-AP Petroșani. Nu ve
dem ce vă împiedică să 
o faceți. Noi nu avem de 
unde ști ce are de gînd 
conducerea întreprinderi).

AURELIAN ȘERBAN, 
Petroșani: Din păcate nu 
am avut cum să dovedim 
cele arătate de dv. în le
gătură cu măcelarul din 
zona Dacia, cartierul Ae
roport

LIVIA IL1EȘ, Iscroni ; 
Un aragaz cu 4 ochiuri, 
din cele care s-au vîndut 
în Valea Jiului are urmă
torul preț: 2070 lei, 2348 
lei sau 2800 lei. Ambala
jul, care se adaugă la pre
țul aragazului, costă 175 
lei sau 197 lei, funcție do 
fabrica ce l-a executat: A- 
rad sau Satu Mare. Prețu
rile pe care nl le descrieți 

vadă avem faptul că țd în 
alte sectoare (mctalo- 
chimic, textile ctc) aprovi
zionarea prin bazele de la 
județ a decurs greoi, fapt 
ce a condus la o măsură 
organizatorică convingă
toare. De puțin timp, filia
lele din Valea Jiului ale 
acestor baze (ICRM, 
ICRTI, ICI! A) au ieșit d$ 
sub tutela județului. So
cotim că este justificată 
propunerea ca șî în privire 
ța piețelor de schimb pen- 
tru autoturismele din im
port, Valea Jiului să fie 
sprijinită de IDMS Bucu- 
rești, dacă nu prin con
tracte ferme cel puțin prin 
bunăvoința de care, sln- 
tem convinși, conducerea 
acestei mari întreprinderi 
bucureștene nu duce lipsă.

Credem că nu mai e nece
sar să precizăm că în Va
lea Jiului există foarte 
mulți posesori de autoturis
me provenite din import.

Ing. I.adislau MASCHItX 
Ing. Octavian C1RSTOIU, 

Petroșani

trecuți alături — victime 
și eroi — români, ma
ghiari, germani, polonezi, 
ruteni, slovaci... Oameni 
care au trăit și au muncit 
cot la cot, care au năzuit 
și s-au jertfit împreună. 
Solidaritatea lor tradițio
nală, o adevărată valoare 
a nobleței umane, este 
un grăitor exemplu de 
demnitate, o veritabilă lec
ție etică, un apel la luci
ditate, la ordine și resta
bilirea liniștii publice.

Este tocmai ceea ce se 
cere în apelul minerilor 
în legătură cu recentele 
evenimente din Transil
vania în acest timp de 
mare cumpănă pentru vi
itorul democrației cîștiga- 
te de Revoluție.

dv. nu prea corespund ea 
cele date de noi. Dacă lu
crurile stau așa cum spu
neți înseamnă că gestio
nara (după cum ne scri
eți) nu v-a încasat corect 
contravaloarea » aragazului 
și a ambalajului.

DANIEL MOLDOVAN, 
Lupeni: Soția dv. poate be
neficia doar de 52 de zile 
de concediu prenatal, din 
cele 112 conform ultimelor 
reglementări legale exis
tente în momentul de față, 
urmînd ca după naștere să 
beneficieze de un an de 
zile, la cerere, de concediu 
postnatal plătit

GRUP DE PENSIO
NARI, Petroșani: Dacă
intrați In pensie cu data 
de 1 aprilie a.c., problema 
concediului de odihnă se 
rezolvă astfel: dacă ați be
neficiat de concediu la 
primele două luni ale a- 
nului în curs, concediul 
rămine efectuat integral fă
ră alte urmări. Dacă nu 
l-ați efectuat, aveți drep
tul pentru fiecare lună de 
zile pînă la sfîrșitul anu
lui, de două zile de con
cediu de odihnă, pînă la 
data Ieșirii la pensie.

G. CUIRVASA
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FATA UMANĂ A MINERITULUI

Sindicatul liber și interesele
Constituirea Sindicatu

lui liter al minerilor de 
la Lonea a marcat un e- 
veniment important în 
viața colectivului nostru 
de muncă, sindicatul asu- 
mindu-și răspunderea a- 
pârării intereselor munci
torilor. încă din primele 
Zile. In fața noastră s-au 
ridicat probleme deosebi
te legate de asigurarea e- 
chipamentului de protec
ție, respectiv salopete și 
cizme de cauciuc. Este 
vorba atit de lip«a acestui 
echipament cit și de cali
tatea lui. Intervențiile pe 
care le-am făcut pină la 
nivelul domnului ministru 
adjunct Cornel Burice au 
avut, credem, darul să 
impulsioneze factorii de 
răspundere în legătură di
rectă cu fabricile produ
cătoare. Sperăm că ape
lurile noa re să fie re

cepționate, iar solicitările 
onorate.

Ne preocupă in mod deo
sebit condițiile sociale pu
se la dispoziția minerilor. 
Verificăm cu regularitate 
calitatea mesei la intrarea 
in mină, ordinea și curățe
nia vestiarelor și băilor. 
Urmărim modul cum se fa
ce instructajul de protec
ție a muncii, iar la intra
rea sau la ieșirea din fie
care schimb un membra 
al comitetului sindicatului 
stă de vorbă cu oamenii
pentru a le cunoaște pro
blemele. Intenționăm să 
instituim la comitetul sin
dicatului un inspector cu 
protecția muncii, diferit 
de serviciul de securitate 
minieră. Aceasta pentru că 
vrem să verificăm fieca
re loc de muncă, să ve
dem cum se asigură con
dițiile necesare de lucru.

muncitorilor
cele de microcl.ni.it.

Aș mai dori să amintesc 
faptul că ne ocupăm în
deaproape de problemele 
de disciplină a muncii ca 
și în afara muncii, la că
minele în care locuiesc oa
menii noștri. Ne frămîntă 
găsirea unor soluții pen
tru asigurarea locuințelor, 
a buteliilor de aragaz — 
primăria ne-a promis re
partiții trimestriale — ca 
și aprovizionarea chioșcu
lui alimentar din între
prindere față de care con
ducerea ICSA și AP Pe
troșani a manifestat multă 
înțelegere.

Problemele ce stau în 
fața sindicatului liber sînt 
multe. Noi vrem să cre
ăm in întreprinrlere con
diții bune de lucru.

Ștefan BACI, 
președintele sindicatului 

liber de la IM Lonea

<*tz
<4

Aerajul — un imșsrativl Oamenii lucrează mai cu
Menținerea în perma

nență a parametrilor ae
rajului minier la cote op
time este condiția fără de 
care activitatea in subte
ran ar deveni 'mposibilă. 
La mina Ixmea acest lu
cru e literă de evanghelie. 
O demonstrează atit fap
tul că se realizează un 
debit de 6913 metri cubi 
de aer pe minut, față de 
5542 metri cubi, cît e ne
cesar. Se poate deci afir
ma că mina dispune de un 
aeraj core punzător.

Și, cu toate acestea... Jn 
subteran se execută o se
rie de lucrări miniere — 
galeriile transversale nr. 
26 și 29 — ambele de la 

Pagină realizată de
Simion POP Desene de Ion LICIU

orizontul 400, galeria di
recțională din blocul 9 
— orizontul 495, recondi- 
ționarea suitorului Defor 
intre orizonturile 445—475 
m. toate pentru îmbună
tățirea aerajului minier. 
Se aplică .măsuri și în 
cazurile în care nu se 
respectă regulile aerajului. 
Preabatajul 64—65 a fost 
oprit pentru că lipseau do
uă tuburi pină la front ; 
abatajul 74 a fost oprit 
pentru că nu erau curățite 
tuburile în vatră; s-au 
aplicat măsuri pentru că 
la abatajele frontale 64 
și 72 instalațiile de pulve
rizare de la deversarea 
transportoarelor nu func
ționau.

Doamne, cîte victime a 
putut face goana după to
ne, după cărbune! Nu se ve
dea decît planul. încolo... 
Oamenii se accidentau pen
tru că lucrau nervos, măr
eați de problemele de apro
vizionare de acasă, de so
licitările dc la mină. „A- 
cum lucrurile stau altfel 
— ne spune subinginerul 
Gaboș Iosif din cadrul sec
torului de securitate mi
nieră. Se lucrează mult 
mai lejer, sînt bine dis
puși și mai atenți cu pro
blemele pe care le ridică 
siguranța muncii In sub
teran. Efectul se regăseș
te atit In tonele de cărbu
ne extras, cît și în modul 
în care se respectă norme
le de protecție a muncii.
In timpul care a trecut 
din acest an nu am înre

gistrat decît 15 accidente 
cu incapacitate temporară 
de lucra, toate însă ac
cidente ușoare, îndeosebi 
lovituri la degete", ni se 
spune.

O altă categorie de ac
cidente a fost a celor pro
vocate de căderi de rocă. 
Astfel Stoica Ion din 
sectorul IV a fost acciden
tat la mîna stingă de o 
bucată de steril care s-a 
desprins spre ieșirea din 
abataj, iar Ursache Necu- 
lai din sectorul 11, în timp 
ce curăța cărbunele din 
front s-a desprins un bul
găre care, în cădere, i-a 
lovit degetele de la picio
rul sting. Semnificativ este 
cazul lui Dumbrăveanu

Adevărul exprimat în 
titlu este incontestabil : 
în subteran nu sînt aba
teri mari sau abateri mici 

de la protecția muncii. Mi
na nu iartă. Minerul, ca 
și pilotql în zbor, nu gre
șește decît o singură da
tă. Dar dacă respectă nor
mele de protecție a mun
cii mina nu este pericu
loasă ci, dimpotrivă, este 

I locul în care omul în
vinge cu bărbăție greu
tățile muncii în subte
ran. Această victorie Iți 
aduce o satisfacție greu 
de reprodus în cuvinte.

Se învață răspunderea 
nu numai față de tine 
însuți, dar și față de 
ortacul de lingă tine. Așa 
se naște opinia colectivu
lui, pentru că mina este 
un loc de activitate co
lectivă care-i apropie pc 

I oameni, îi disciplinează.
De accca minerii sînt 
oameni care nu suferă 

| Inculcarea regulilor din 
Iminrt, pentru simplul mo

tiv câ încălcarea acestor 
i reguli periclitează viața 

Dumitru care, în timp ce 
se deplasa spre locul de 
muncă a călcat greșit 

scrîntindu-și glezna. Nu intra 
pentru prima dată în mi
nă.

— Care sînt cauzele a- 
cestor accidcnte ușoare ? 
îl întrebăm pc subingine
rul Gaboș.

— Toate au avut loc da
torită neatenției, pc de o 
parte, iar pe de altă par
te datorită neglijării ce
lor mai elementare reguli 
de comportament în sub
teran. Cum altfel se poa
te explica faptul că în 
timp ce batea cu ciocanul, 
omul s-n lovit cu mîna de 
o armătură ?

tuturor, nu numai a ce
lui care se abate de la nor
me. Așa se explică fap
tul că la mina Lonea, 
unde s-a ajuns ca cei ca
re vin „afumați" la lu
cru să fie trimiși acasă, 
de ortaci, în acest an nu 
s-a înregistrat nici un

Mina 
nu iartă

caz de introducere în sub
teran a rechizitelor pen
tru fumat. Cum, de alt
fel, tuturor li se pare nor
mal ca măsurarea meta
nului să se facă de șeful 
formației de lucru cu 
regularitate de ceasor
nic sau să sc urmărească 
cu rigoare respectarea 
tehnologiilor de lucru și 
a monografiilor de arma
re. Toată lumea recunoaș
te necesitatea controlului

grijă
— Ce consccințc au 

vut aceste accidente ?
— Un număr total de 

267 zile foaie de boală.
Saltul spre lucrai în de

plină siguranță este evi
dent. Cu mai multă a- 
tențic din partea fiecănjia 
toate puteau l’i evitate. In 
acest scop va începe o 
instruire, pc meserii, a 
tuturor muncitorilor. ta
binetul de protecție a 
muncii dispunc de toate 
materialele didactice ne
cesare. Păcat însă că sec
torul dc securitate minie
ră nu arc la dispoziție și 
afișele necesare pentni 
popularizarea regulilor dc 
protecție a muncii.

atent, intolerant al în- I 
cadrării stricte în tehno
logie. Sint, pe bună drep
tate, apreciate ca atare 
măsurile luate pentru I 
combaterea acumulărilor | 
de metan și a prafului de I 
cărbune — pericole po- I 
tențiale deosebite pen- J 
tru mineri

Aceste lucruri trebuie 
știute de toți minerii, 
mai ales de către cci ti
neri care nu beneficiază 
dc experiența muncii în 
subteran. Pot și trebuie 
să o facă minerii mai 
vîrstnici pentru care res- I 
pectarca normelor de pro
tecție a muncii a devenit 
act reflex. Ei trebuie să 
facă Înțelese tainele me
seriei de miner, să le 
insufle tinerilor încre
derea în sine și în orta
cul de alături, să le e- 
duce răspunderea pen
tru viața și siguranța 
colectivului, să le răs
tălmăcească dictonul mi
neresc „mina nu iartă" u 
pentru a-1 înțelege în toa- ’ 
tă complexitatea luL ■

microcl.ni.it


4 ZORI NOI VINERI W MĂȘTII UM

w

„România este liotărîtă
să revină în Europa44

PARIS 29 (Rompres). — 
La Paris s-au deschis, joi, 
Lucrările Comisiei mixte 
româno-francezc destinată 
să definească viitorul ca
dra al cooperării Intre ce
le două țări. Iau parte mi
nistrul de externe român, 
Scrgur £elac, și omologul 
Său francez. Roland Du- 
tnas, care au subliniat 
.semnificația simbolică" 
* acestei întruniri — in
formează France Presse.

Ministrul român de ex
terne a subliniat voința 
Celor două țări dc a da 
an „impuls politic coope
rării dintre ele". La înche
ierea primei Întrevederi 
Intre cei doi miniștri, el 
S-a declarat Încrezător că 
rezultatele vor fi la înălți
mea noii atmosfere dintre 
cele două țări și a subliniat 
că România este hotărltă 
să revină In Europa, care 
i-a lipsit atlt de mult 
Totodat.1, ministrul ro
mân a arătat că speră să

se ajungă la un acord de 
cooperare intre SEE și 
România plnâ la sflrșltul 
acestui an și a reamintit 
hotărîrea țării noastre de 
a participa la Banca Eu
ropeană pentru Recon
strucția și Dezvoltarea Eu
ropei de Esf (BIRD).

La rlndul său, minis
trul francez de externe a 
reamintit ajutorul de 
urgență oferit României 
de către Franța în zilele 
Revoluției și a declarat că, 
acum, „trebuie să se mear
gă mai departe". El a 
menționat că un număr de 
sectoare prioritare pentru 
cooperarea bilaterală, în 
special Industria agroali- 
mentară, telecomunicațiile 
și informatica, energia, 
construcțiile de autoturis
me șl restructurarea in
dustriilor metalurgică șl 
chimică. De asemenea, 
Franța s-a ară
tat dispusă să facă 
„un efort considerabil In 
domeniul pregătirii ca
drelor dc specialiști".

Lituania - o situație complexa
VILNIL'S 29 (Romprcs). — Situația din Litua

nia continuă să se mențină complexă, a afirmat un 
comentator ai televiziunii sovietico. Vladislav Sved, 
secretar al CC al PC din Lituania (pe platforma 
PLUS), a arătat, intre altele, intr-un interviu acor
dat televiziunii sovietice: „Noi apreciem că folo
sirea armatei sovietice pentru apărarea ordinii nu 
reprezintă varianta cea mai bună. Am prefera ca 
acest lucru să-1 facă procurorul RSS Lituaniene, să 
fie asigurate prin legile lituaniene, așa cum se cu
vine într-un stat civilizat".

SCURTE ȘTIRI ■ SCURTE ȘTIRI
LA 28 MARTIE a înce

put retragerea subunități
lor militare sovietice dis
locate tn Eehja răsăritea
nă. A plecat un prim 
eșalon format din 30 de 
vagoane de cale ferată, 
încărcate cu tehnică de 
luptă și echipamente mi
litare.

PRINTR-UN TELEX 
primit la redacție, Roru- 
preS este informat că

subsecretarul Departa
mentului de Stat din SUA, 
Lawrence Eagleburger, a 
avut la 27 martie o între
vedere cu șef-ratinul Ro
mâniei, dr. Moses Rosen, 
Șef-rabinul Rosen
exprimat guvernului a- 
merican recunoștința pen
tru sprijinul șl protecția 
acordată populației evre- 
ești din România, In timpul 
dictaturii.

MICA PUBLICITATE

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Tik... tik.„ tik...ț 
Paringul; Gomoara din 
Valea Șerpilor; Unirea: 
Secretul armei secrete.

LUPE Nk Jandarmul la 
plimbare. >

VULCAN; Africa Ex
pres».

LONEA; Noiembrie, 
ultimul bal. •

URICANli Francots 
Villon, 1—IL

PETRILA: Succes Char- 
ley.

ANINOASA: Valea pra
fului de pușcă.

K.R. Eventualele mo
dificări intervenite In 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii ci
nematografic» județene 
Hunedoara,

AMV t.KS U<l
CU OCAZIA fericitului 

ev.-niment, ieșirea la pen- 
«ie, dorim scumpei noas
tre mame Polhac Elena 
multă sănătate, fericire și 

Ta mulți ani !”. Bogdan, 
Tici, Bibi, Mirela și l’ilu. 
("85)

DIN PARTEA colecti
vului du muncă din cadrul 
CMVJ, dorim doamnei 
P.dhac Elena, sănătate și 
.MrȘâ lungă cu ocazia ieși- 
ru la pensie. (786)

«U OCAZIA Ieșirii la 
pensie a doamnei Dumi-

traș Maria, colectivul bi
roului PIS — IM Aninoa- 
sa li mulțumește pentru 

contribuția adusă și-i urează 
multă sănătate și ani feri
ciți. (775)

CU OG AZI 6 Ieșirii la 
pensie, soția, copiii și ne
poțelul, urează scumpului 
lor Manolachc Dumitru 
multă sănătate. numai 
bucurii alături de cei dragi 
și „La mulți ani I".

V1NZAR1
VIND Moskvlci 412. con

diții foarte avantajoase. 
Telefon 41949. după ora 
18. (767)

VIND Trabanl 601 S. 
45 000 km. Telefon 44606, 
Intre orele 19—22. (774)

VIND casă, Strada Nouă, 
nr. 9, Petroșani — Mun- 
teanu Ion. (778)

VIND calculator perso
nal „Spectru" plus jocuri 
electronice. Informații, 
telefon 70125, Vulcan. (781)
SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament, C 

camere, str. Republicii, 
bloc turn, cu apartament, 
3 camere, zona Hernie», 
Carp.iți sau Petroșani 
Word. Informații: telefon 
43130, după ora 10. (782)

PIERDERI

PIERDUT ștampilă 346 
și 317 IGS Mixtă Lupenj. 
Ix: declar nule. (777)

COMEMORARE

<-U A6EEAȘI durere 
in suflet amintim că se 
împlinesc doi ani de la 
decesul scumpei noas
tre fiice, surori șl cum
nate

LAZU RODI0A
Nu te vom ujta nici

odată. (768)

Cooperativa „Straja44 Lupeni
INCADREA7A

— Contabil șef

Condițiile de încadrare sint cele prevă
zute in Legea nr. 12/1971 și Hotărîrea nr. 
4/1988 UCECOM.

Relații suplimentare se pot prinți la bi
roul personal-Invățămint al cooperativei, 
precum șl prin telefon 60312—60593.

întreprinderea de prospecțiuni 
și explorări geologice Harghita

r ii sediul in strada Gh. Doja nr. 6, 
Miercurea C’iuc

organizează concurs
pentru angajarea unul inginer minier in pos
tul de șef birou lucrări miniere.

Angajarea și salarizarea se fac in con
formitate cu Legea nr. 12/1971 și legea nr 
57/1974.

Informații suplimentare* se pot obține 
Ia biroul personal, telefon 958/15822, Inferi
or 14.

Asociația pensionarilor din
Petroșani

invită instrumentiștii pentru Fanfară 
din Petroșani, In special pensionari, la se
diul asociației in vederea constituirii unei 
fanfare pentru inmormîntărl.

Doritorii se pol prezenta zilnic, Intre o* 
rele 8—12, in afară de sfmbătă șl duminică.

întreprinderea antrepriza 
de construcții și montaje miniere 

Petroșanif
cu sediul in Petroșani, 

strada M. Viteazul nr. il.

ANGAJEAZA
direct sau prin transfer muncitori calificați 

în următoarele meserii i

— dulgheri construcții generale
— zidari, roșari șl tencuifo'i
— fierari betoniști
— timplari binale
— geamgii
— mozaicari
— instalatori sanitariști încălzire

— sudori electrici șl autogeni autorizați 
1SCIR

— izolatori termo și hidro

— muncitori necalificați — bărbați 
numai la depozitul Vulcan pentru operațiuni 
de incărcărl-descărcări materiale In șl din 
vagoane șl auto cu regim de lucru în 3 
schimburi.

Pentru lucrările ce se execută In zona 
vestică (Valea de Brazi, Cîmpu Iul Neag) se 
încadrează și pensionari pentru limită de 
vfrstă calificați in meseriile specificate.

Încadrăm șl tineri cu condiția să aibă 
virsta minimă de 18 ani, urmind a se califi
ca In meseriile mai sus specificate.

Posesorii de apartamente beneficiază 
de gratuități conform HCM 1683/1957.

Rtelații suplimentare se pot obține ia 
sediul întreprinderii, compartiment personal- 
invățămlnt, zilnic Intre orele 8—15, sau la 
telefon 42670—42671, inferior 41.

Convocare
Marți, 3 aprilie 1990, ora 18, toți subin- 

gineril din Valea Jiului sînt invitați in sala 
mică a Casei de cultură Petroșani, In vede
rea constituirii filialei Asociației subinqine- 
rllor din România.

Se vor dezbate :
— elaborarea proiectului de statut al 

asociației;
— afilierea la Asociația Generala a sub- 

inginerilor din Romania.
•—• găsirea posibilității de trecere de la 

statutul de sublngincri la cel de Inginer;
— găsirea de soluții pentru continuarea 

studiilor prin examene de diferență;
Pentru alte informații: telefon 50980 

(I.M. Lonea) Sindicalul Liber.
(Jn grup de subingineri de Iu I.M. Lonea

ÎNTREPRINDEREA 
DE REȚELE 

ELECTRICE DEVA
incadrează imediat,

în condițiile Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 
57/1974, pentru Centrul de înaltă tensiune 
Petroșani

— inginer specialitatea electroenergettcă
— electricieni, categoriile 3—6, pentru 

exploatarea stațiilor electrice de transfor
mare din zona Valea Jiului.

Se acordă următoarele gratuități pen
tru cei cu domiciliul în Valea Jiului:

— gratuitatea chiriei la apartament 
—• gratuitatea energiei termice
— tarif preferențial de 0,25 lei kWh la 

energie electrică.
Cel interesați se pot adresa Ia IRE De

va, biroul POPIS, telefon 15750, int. 121, 13L 
132 sau la CIT Petroșani, telefon 41850.

I
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