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COMUNICAT
Biroul executiv al Guvernului s-a întrunit, luni 

după amiază, in țedință ordinară, prezidată de pri- 
mul-ministru Petre Roman.

Cu acest prilej. Biroul executiv a decis, iu 
conformitate cu hotărârile Guvernului, ale Consi
liului Provizoriu do Uniune Națională privind recu
noașterea unor sărbători religioase, ca ziua de 
luni, 16 aprilie a.c., să fie declarată zi nclucrătoare.

Biroul executiv a examinat ți stabilit, totodată, 
o scrie de măsuri in legătură cu celelalto proble
me dezbătute.

(Rompres)

Ieri, a început
Conferința de 

Federației Sindicatelor
Teri, 1a Casa de cultură din Petroșani, 

ău inceput lucrările Conferinței de cons
tituire a Federației Sindicatelor Miniere 
din România. Participă 337 delegați, re
prezentând 136 sindicate libere din toate 
zonele țării, din toate ramurile indus
triei miniere, carboniferă, metaliferă, ne
metaliferă, metale rare, saline, inclusiv 
Sindicatul minerilor de la Șantierul Me
troului București. Participă, de asemenea, 
29 invitați-observatori din partea organe
lor centrale și locale ale administrației 
de stat Au fost prezenți domnii Cornel 
Burlec ți Costicâ Soare, adjuncți ai mi
nistrului minelor. Petre Colan, adjunct 
al ministrului geologiei. Participă redac
tori ai presei centrale și locale.

Cupă cuvintul de deschidere, rostit de 
dl. Victor Sădirea, din partea comitetu
lui de inițiativă pentru constituirea fede
rație , delegații au ales organele de lucru 
ale conferinței. Președinte pentru con. 
ducetea lucrărilor a fost ales dl. Ioan 
Napău. care a îndeplinit plnă In prezent 
țl funcția de președinte al comitetului de 
Inițiativă pentru constituirea federației.

Conferința a adoptat următorul program 
de desfășurare: Darea de seamă asupra 
activității comitetului de inițiat.vă pen
tru înființarea Federației sindicatelot mi
niere; prezentarea și aprobarea Statutu
lui Federației sindicatelor miniere, stabi
lirea programului și a direcțiilor de ac
țiune; prezentarea proiectului de buget; 
alegerea membrilor comitetului de co
ordonare, a comisiei de cenzori și stabili
rea personalului de administrație; apro
barea afilierii altor sindicate la FSM; sta
bilirea locului șl datei la care va avea 
Ioc următoarea conferință; probleme di
verse.

constituire a 
Miniere din România

Preparațiile au nevoie 
de cărbune cu cit mai 

puțină piatră
Conferința a fost salutată din partea 

Ministerului Minelor de dl. Cornel Bur
lec, iar din partea Consiliului Provizoriu 
de Uniune Națională al județului Hu
nedoara, de dL Mihai Chețan, președin
tele Consiliului.

Potrivit ordinii de zi aprobate, a fost 
prezentată Darea de scamă asupra activi
tății Comitetului de inițiativă de consti
tuire a federației, de către dl. Dragoș Stă- 
nescu.

In continuare, s-a trecut la prezenta
rea și dezbaterea proiectului Statutului 
Federației. Pe marginea proiectului de 
statut s-au desfășurat discuții vii, pe ca
pitole ți articole, delegații făclnd nume
roase observații și propuneri privind de
finitivarea diferitelor prevederi. In ca
drul dezbaterilor s-a căzut de acord a- 
supra unor reformulări, dintre care reținem 
clteva de ordin general privind natura și 
denumirea federației și anume: „Federa
ția Sindicatelor Miniere este organizația 
profesională constituită pe baza liberei a- 
deziuni a sindicatelor libere din ramura 
m.nieră": „F.S.M. reunește sindicatele
libere din industria minieră avlnd drept 
scop organizarea luptei unite pentru apă
rarea și promovarea drepturilor profesio
nale, economice, sociale și culturale ale 
membrilor săi In conformitate cu Consti
tuția țării și legislația In vigoare". Se
diul federației va fi la București.

Lucrările conferinței continuă.

Ioan Dl Bt.K

Am purtat zilele trecuta 
o discuție la Preparația Pe- 
trila cu inginerul Victor 
Chiaburu, directorul uni
tății, și cu inginera Mag- 
dakina Muțiu, din cadrul 
compartimentului plan și 
urmărirea producției. Din 
discuții a reieșit că In 
luna martie preparația a 
recepționat de la Petrila 
mai mult cu 4400 tone de 
cărbune, iar de la Lonea 
mai puțin cu 1800 de tone, 
minusuri provenite din pri
ma parte a lunii cînd mi
nele nu au mers la capa
citatea stabilită. Evident, 
de aici trebuiau să rezulte 
cantități corespunzătoare 
de cărbune .pecial pentru 
semicocs ți cărbune mixt 
pentru energetică. Numai 
că lucrurile nu stau chiar 
așa. Indicele de recupera
re globală ridicat variind 
Intre 86 și 87 la sută a 
fost realizat doar In pro
porție de 85,4 la sută. Ca
re este cauza ? In trimes
trul I indicii de calitate, 
respectiv conținutul de ce
nușă și umiditate au va
riat de la o lună la alta. 
I-a Lonea conținutul de 
cenușă a crescut de la 39 
la sută Ia 40,7 la sută — 
dar s-a realizat 43,4 la 
sută — iar la Petrila s-a 
ridicat de la 37 la 41 la 
sută — cărbunele extras 
fiind sub norma de calita
te stabilită — • 40,4 la sută.

■ Aceste cifre, ce reprezin
tă rezultatul analizelor pri

melor 6 zile din luna apri
lie ,pun clar în evidență 
creșterea conținutului de 
cenușă din cărbune, chiar 
dacă el se situează in limi
tele admise pentru mineri. 
Dar, concomitent cu aces
te schimbări, nu s-au mo
dificat indicatorii de cali
tate ai cărbunelui spălat. 
Ba dimpotrivă: dacă în a- 
nul trecut preparația era 
criticată pentru că nu rea
liza în mixte 2300 kcal pe 
kg, în acest an sarcina 
este „mai omenească" (în- 
țelegînd mai acceptabilă), 
pentru energetică dar deo
sebit de greu de realizat 
de către preparatori: 3100 
kcal/kg. Aceasta intră In 
contradicție cu producția 
de cărbune spălat pentru 
semicocs care — vrînd, ne- 
vrînd — scade.

Implicațiile economice 
sînt deosebite; la recepția 
In preparațic a cărbunelui 
de către beneficiari de
seori vagoane cu mixte 
sînt suspectate că nu se în
cadrează In indicatorii de 
calitate ți stau multe ore 
In preparațic blocînd liniile 
cu toate consecințele ce 
decurg de aici. Și nu rare 
au fost cazurile cînd va
goanele cu mixte au tre-

Simion POP

(Continuare în pag. a 2-a)
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Conferința 
internațională

„Rolul mijloacelor 
de informare în 

masă în restructu
rarea relațiilor 
internaționale"

MOSCOVĂ 10 (Rcmpreu 
Nicolac Crețu transmite:

La centrul Comerțului 
| intenațional din Moscova 
J s-au deschis lucrările con- 
I ferinței internaționale cu 
I tema „Rolul mijloacelor 
| de informare In masă în 
■ restructurarea relațiilor in- 
I ternaționale". Acest forum 
J reunește peste 300 de per- 
1 sonalități de prestigiu, foști 
’ șefi de stat sau guvern, 
(sociologi, editori, ziariști 

din 40 de țări ale lumii.
| Conferința este eonsa- 
1 erată reliefării rolului cres- 

cînd al mijloacelor de in- 
l formare în masă în pro- 
1 cesele de lărgire a col.abo- 
| rării internaționale, a pro- 
. movării cooperării pe plan 
I economic și In domeniul 
■ protejării mediului încon- 
• J urător.
• Totodată, forumul de la 
I Moscova permite un util 

schimb de opinii în legâ- 
| tură cu rolul pozitiv ce 
Iii Joacă in viața interna

țională procesele ce au loc 
| în Uniunea Sovietică și in 
| țările est-europene.

Adevărul este unul singur
și nu fiecare are adevărul lui una p i z i

Gu cltva timp in urmă, 
să tot fie vreo două luni, 
domnul Matei Girlig, 
muncitor la IM Petrila-Sud, 
ne-a vizitat la redacție, 
expunindu-ne o problemă 
personală, deosebit de 
complicată, In legătură cu 
apartamentul ce-i fusese 
repartizat. Adică, aparta
mentul nr. 30 din blocul 
2. strada Parlngului, Pe-- 
troșani. Domnul Clrlig este 
căsătorit rc doi copil. A- 
nul tre-u'. in 26 octombrie 
această familie a fost c- 
vacuală J.n locuință, pe 
motiv că nu o folosește. De 
atunci locui-}te la socn, 
In strada Uzinei nr. 10/7, 
Intr-o casă cu 2 camere ți 
o bucătărie. Disputa din
tre familia Girlig ți IGCb 
Petroșani a ajun’- la fostul 
prim secretar al munici
piului ți dc acolo la tri
bunal, unde a fort Judecat 
procesul, dmdu-se sentin
ța de evacuare, -entință 
adusă la îndeplinire. Dom
nul Girlig consideră că i 
s-a făcut o mare nedrep
tate, lulndii-i-se aparta
mentul. In dorința de a 
-t'ibih earc ecto ad»văn£ 

am mers pe firul proble
mei.

Cităm din sentința dată 
dc Judecătoria Petroșani: 
„Plriții (n.n. — Matei și 
Viorica Clrlig) nil folosesc 
efectiv acest apartament, 
locuind la părinții piritei 
(n.n. — Viorica Clrlig), un
de sint cei doi copii re
zultați din căsătorie. D rar 
In ultima perioadă plriții 
au fost văzuți In aparta
ment de către vecini, unii 
dintre ei fiind chemați să 
vadă defecțiunile existente. 
O perioadă de timp acest 
apartament a fost locuit 
de diferiți studenți, care 
au fost văzuți întrlnd și 
ieșind din apartament de 
către vecinii de parter al 
plrlților. In apartament, 
deși se găsește strictul ne
cesar al obiectelor de uz 
casnic, acestea nu prezintă 
urme de folosire ți nu au 
fo^t găsite nici obiecte de 
Îmbrăcăminte ale plriții sr“.

Cu alte cuvinte, mei In 
instanță ți nici In fața co
misiei IGCL, familia Klr- 
lig, nu a putut face dov*-  
da că locuiește efectiv (n 
a'.el apartament In pro^e. 

sul verbal întocmit In da
ta de 20 octombrie 1989, 
de către comisia de cercz- 
tare, constituită din dispo
ziția Judecătoriei Petro
șani, care a verificat In 
prezența familiei Clrlig șl 
a reprezentantului Justiției 
apartamentul, se arată: 
„Rezultă clar Împrejura
rea că nu existau nici un 
fel de haine, lenjerie, îm
brăcăminte, încălțăminte, 
covoare, doar niște mobilier 
gol, deci apartamentul nu 
este locuit, ci părăsit".

Prin adresa nr. 1611/1939, 
Înaintată de către CDEE 
Petroșani se arată că in 
perioada 27.03.1987 — 28. 
03. 1989, In ncel apartament 
s-a consumat cantitatea de 
179 kW, deși domnul Ciriig 
a declarat că nu are bute
lie de aragaz și mlnca.-ca 
O gătește pe plita electrică.

Din aceste considerente, 
prin sentința civilă nr. 
2762/1 octombrie 1989 s a 
dispus anularea contra»- 
tului de închiriere a apar
tamentului de către fami
lia CiiLg Nu s-a mai dis
pus evacuarea, deoarece fa- 
mili.i Cirlig a declarat că 

a eliberat apartamentul dc 
bună voie. La preluarea a- 
partamentului, s-a consta
tat că acesta era locuit de 
familia Adrian Acriva, ca
re a declarat că a primit 
cheile de la dl. Clrlig ți 
i-a cumpărat ți mobila, 
familie care a fost evacua
tă cu sprijinul organelor 
de ordine.

Recursul declar.it de fa
milia Cirlig a fost respins 
ca neîntemeiat de Tribuna
lul Județean Deva, sen
tința rămînlnd definitiva.

Apartamentul a fost re- 
partizat parohiei Roma 
no-Catolice, prin reparti
ția nr. 207/25.X.1989, In- 
to'unindu-se contractul de 
Inrdiiriere nr. 1245/25.X. 
1989.

Deci, < .un așa stau lu- 
crurili; cu apartamentul 
In «.aiiZ.ă. Vrem să credem 
ca s a înțeles și de către 
dl. Cirlig cum e cu drep
tatea ți adevărul, care tre
buie să coexiste intr- in 
cad iu legal.

Ghcorgbc (IIIRVVst

Domnilor, punctele noastre comune dc yedere 
sini identice piuă in acest punct.

I)i sen de E. NEI.EGA (Vulcan)

declar.it
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DE LA CONSILIUL mu
nicipal provizoriu dc U- 
niune Națională aflăm că 
au fost deschise sediile 
filialelor Partidului Națio
nal Liberal în orașele Pe
troșani țstr. 30 Decembrie 
nr. IA), Uricani (Aleea 
Brazilor bl. D.5 a/4), Vul
can (str. Republicii, 17), 
Lupeni (Aleea Liliacului 
nr. 2) și1 Pctrila (la sediul 
Primăriei).

PROGRAM. Au trecut 
cîtcva duminici de cînd, 
în aceste zile de sărbătoa
re. cele două benzinării din 
Valea Jiului, dc la Liv?- 
zeni ți de la Vulcan sînt 
închise. Există multe opi
nii i* *:  privire la necesita
tea de a funcționa cei 
puțin unti din cele două 
în zilele de sărbătoare, 
chior cu un' program mâi 
redus. Pe cind progrim 
non-stop, la benzinăria din 
Livezeni, aflată, pe o arteră 
rutiera df circulație in
tensă 7

huit să fie descărcate pen
tru Că nu se înscriau in 
3100 kcal/kg. In martie au 
fost în această situație 
214 vagoane, totalizînd 
11 600 tone care au avut 
In medie o putere calorică 
dc 2617 kcal/kg. în situa
ția acceptată de beneficiar 
de 3081 kcal'kg. Această 
cantitate reprezintă a- 
proape jumătate din pro
ducția de mixte și este ur
marea inevitabilă a creș
terii conținutului de cenu
șă din cărbune.

Ce se poate face ? După 
• cum ne-au spus interlocu- 
I torn, întreaga tehnologie 
{ de spălare este supus;! »- 
inor verificări exigente la 

care, alături de specialiștii 
preparației, participă și

• cadre cu deosebită compe
tență profesională de ia 
Il'CV.J pentru a se consta
ta eventualele locuri asu
pra cărora trebuie interve

NU SE INVAȚA MINTE

Cite nu s-au întîmplat 
din cauza conducerii sub 
influența consumului de 
alcool ! De cîte ori n-am 
scris despre consecințele 
nefaste, uneori foarte gra- 

I ve, ale acestui flagel. Și 
totuși... In ziua de 8 mar
tie, fură să vină de la săr
bătorirea Zilei femeii, La- 
zai Vasile de la IUGTAG 
București a fost găsit con. 
ducînd sub influența con
sumului de băuturi alco
olice. Deocamdată auto
tractorul 41 B 4012 va cir
cula condus dc alt șofer, 
„titular iil“ sta pc dreapta, 
citește procesul verbal și... 

I chitanța de 500 de lei.
I.a fel face și (’hiriac 

Virgil de la întreprinderea

GOSPODARII, tot cos 
podari itâmln. Toate uni
tățile eoipcrciak.' de au- 
mentațțc publică au orga
nizat acțiuni de curățenie 
ți igienizare. Moi mult, lu
crătorii comerciali an înțe 
Ies să desfășoare aceste ac
țiuni și îți ziua lor liberă, 
pentru a nu afecta activi
tatea comercială. (A.II.)

DONAȚII. De la librăria 
nr. 44 din Lupeni d-na Ma
rja Stănilescu transmite 
că, doar în două zile — 
vineri și sîmbătă, 6—7 a- 
prilic 1990 — s-au înregis
trat 1100 de volume sub 
formă de donații la acțiu
nea „Donați o carte româ
nească pentru frații ru
mâni din Basarabia". Un 
gest cu' profunde semnifi
cații. dictat de conștiința 
pentru semenii noștri de 
dincolo de Pi ut, de caic 
ne leagă multe afinități 
(G.O.)

INVITAȚIE. Tu iubirea 
lui Dumnezeu, Cultul Pen
ticostal Biserica lui Dum
nezeu Ap-.-lolicâ. Comu
nitate.'1 Pit .un. invită 
credincioșii A pr.iznuia1 - 
că imțxiuniî cu noi a dona 
zi de Pa u — marea săr
bătoare a învierii Domnu
lui n tru iisir Uri1.tos — 
luni 16 aprilie 1990. ini e 
orele 18—20. in sala mare 
a Cavi de cultură din Pe
troșani in cadrul Slujuei 
EvanghH ce de înviere. 
Va a n cu drag. In
trarea au.ta.

A FOST ODATA un a- 
nume șef poreclit ..Popa- 
Gard" Din ordinul lui, o- 
rașele hunedorene au fost 
împinzite eu garduri de 
fier. Metal pentru prelu
crarea că’iiia s-a cheltuit 
mult și au muncit zile in 
șir, oameni. Și aceasta In 
timp ce ni se perora les- 
pre lipsa de metal... Sigm, 
acolo unde au fost mon
tate. este bine să le păs
trăm. Dar mai sînt locuri 
unde gardurile de fier au 
fost aduse la locul un le 
trebuiau să fie montate și 
stau aruncate pe spații 
verzi, in ploaie, supuse 
degradării. Ce face primă
ria cu •'!<•? Un exempiu 
— lingă oficiul municipal 
PITII. (A.II.)

Rubrică realizată de 
Viorcl STRĂUȚ

Din bodegă, în bodega
“In cautarea bunei

In orașul Vulcan sînt 
șapte localuri dc alimenta
ție publică în care 6e ser
vesc și băuturi alcoolice. 
Structura lor ar fi urmă
toarea: o bodegă, categoria 
a Il-a, o cantină restau
rant. o berărie cu terasă, 
o altă berărie — în piață 
— un bar categorie spe
cială și Complexul de ali
mentație publică cu beră
rie, bar și restaurant.

In condițiile în care. In 
unitățile „Alimentara" nu 
se găsesc decît foarte rar 
băuturi alcoolice. numă
rul acestor localuri devine 
insuficient. Cetățeanul ca
re vrea să bea un pahar 
de vin sau o bere, arc de 
ales între a aștepta o ju
mătate de oră pînă la do
uă ore la rînd, ori caută 
în piață — sau în alta par
te — o licoare în care nu 
sc poate avea nici o încre
dere, din punct dc vedere 
al materiilor prime și al 
procesului de fatricație. Ar 
mai fi o a treia posibili
tate: să renunțe, pur și 
simplu la ideea de a mai 
bea ceva. Dar, orice om 
sănătos bea cu plăcere un 
pahar d,. vin sau o halbă 
de l civ.

S-ar putea spune: deh, 
de asta no arde nouă a- 
cum, de băutură? Și to
tuși...

Luînd aceste localuri la 
rînd, iată ce putem ob
serva: la bodega de lingă

Prep a rațiile
(Unnore din pop. 1) 

POLIȚIA NE INFORMEAZĂ IN SPRIJINUL CETĂȚENILOR

gară, atunci cînd se găseș
te și bere, aglomerația de
vine atit de mare, îneît 
consumatorii ies din incin
ta unității și tși beau be
rea pe marginea drumului; 
O fi bodegă, o fi mai dos
nică dar... Aceeași aglome
rație și la cantina restau
rant sau localul familial,. 
unde kerea se servește con
diționat, numai cu mîn- 
care. La Complexul de a- 
limcntație publică, local 
de categoria I aglomerația 
e chiar mai mare. Dar să 
stabilim un lucru: de cate
goria I sînt doar prețurile, 
servirea fiind la nivel de bo
degă. Consumatorii stau la 
rînd, în picioare, cu orele, 
iar atunci cînd le vine rîn- 
dul, dacă vor să bea o be
re, trebuie să comande 
două. De ce ? Pentru că 
berea din halbă este — de 
cele mai multe ori — 6ub 
semn. Dacă punem la so
coteală și atmosfera în
călcată de fum, mizeria de 
pe jos, hărmălaia, atunci 
remiza de categorie ar tre
bui suportată de local, nu 
de consumatori. Pentru a- 
ceastă stare de fapt, ospă
tarii pot da vina pe clienți. 
Și într-o oarecare măsură 
au dreptate. Dar dacă os
pătarii ar servi la masă, 
civilizat și conform cate
goriei, ar aduce berea la 
semn — ar mai fi aceeași 
hărmălaie și mizerie, con
sumatorul ar mai simți a- 
cecași stare de disconfort?

nit pentru ridicarea recu
perării globale la nivelul 
stabilit și, pe această cale, 
la creșterea producției de 
cărbune pentru semicocs 
și îmbunătățirea calității 
mixtelor. Acțiunea va con
tinua și după ce specialiș
tii dc la 1PCVJ își vor în- 
cheia misiunea. Dar, pen
tru ca recuperarea gljoală 
să crească este absolut ne
cesar ca unitățile miniere, 
fiecare sector și bnga iă 
din abataje să ia în serios 
probbma calității. Aceasta 
deoarece beneficiarii, ori- 
cîtă nevoie ar avea de 
cărbune, nu-1 plătesc pen
tru simplul motiv că nu 
le satisface exigențele 
impuse de nivelul tehnic 
al instalațiilor în care I 
folosesc. Cu alte cuvinte, 
dacă vrem bani nu-i putem 
avea decît muncind și încă 
bine, din ce in ce mai bine 

minieră Valea de Brazi ca
re, în 13 martie, a fost 
găsit băut la volan. Și el 
s-a ales cu suspendarea 
permisului și 500 de lei 
amendă. Cît de scumpă 
e cîteodată băutura I

OMUL INVIZIBIL

Așa s-a crezut pînă în 
noaptea dc 17 spre 18 mar
tie Diaconii Nicolae zis 
„Dedu". A dat cîteva lo
vituri nocturne și s-a fă
cut nevăzut. De data asta 
însă... A spart vitrina la
terală a magazinului ali
mentar nr. 17 din Petro
șani — să tot fi fost ora 
4 și ceva — și s-a apucat 
de .lucru".

In timp ce cotrobăia în 
întuneric, i-a venit în aju

SERVIRI...
Deci problema ar fi a 

spațiului comercial insufi
cient 7 Credm că nu, din 
moment ce la etajul clădi
rii Complexului de ali
mentație put lică stă nefo- 
losită o sală și o terasă; 
cînd terasa fostului res
taurant „Perla" stă nefolo
sită de ani dc zile. Nici 
problema personalului nu 
este o problemă reală. In 
urmă cu aproximativ trei 
ani 6-au făcut cursuri de 
șase luni pentru pregătirea 
în meseria de ospătar, la 
Tg. Jiu și Petroșani — 
cursuri la care au partici
pat destui tineri din Valea 
Jiului. In momentul ac
tual, numai o mică parte 
din aceștia mai lucrează în 
meserie, și nu pentru că 
nu ar dori-o. Atunci care 
este adevărata problemă a 
comerțului de alimentație 
publică ?

I’anl NICULESCU

însemnate avantaje la achiziția produselor lactate
Aflăm vești îmbucură

toare de la întreprinderea 
de industrializarea ’ lapte
lui — Livezeni. „In ultima 
lună — ne-a informat 
doamna sing. Marusia Ca- 
sanegra, care coordonează 
activitatea acestei unități 
— au apărut reglementări 
noi, pentru stimularea co
lor ce livrează lapte și 
alte prodtise animalice 
specifice, către unitățile 
de industrializare și pre
lucrare. Este vorba de De- 
cretul-Lege nr. 75 din 1990, 
prin care se prevede, creș
terea prețurilor de achizi
ție la 6 Ici litrul la laptele 
de vacă, în condițiile unui 
conținut de grăsime de 3,5 
la sută. însemnate sporuri 
față de vechile prețuri 
s-au acordat și la achiziția 
laptelui dc oaie, dc bivo
liță și de capră, la brînz.ă, 
caș și urdă. Prețul de a- 
chiziție a unui litru de 
smintînă este de 55 lei.

Odată cu acestea au fo;t 
înlăturate și vechile ri
gori, cu totul aberante și 
nestimulative, cu privire 
la achiziții. Contractarea 

tor lanterna sergentului 
major de poliție Cornel 
Tapelea — șeful patrulei 
de noapte — care l-a țin
tuit la podea, între tej
ghea și rafturi.

Dus la poliție, „Dedu" 
a devenit agresiv. A înju
rat. a încercat să lovească 
oamenii legii, a amenințat 
că... „ies eu și...". Deocam
dată stă la arest și medi
tează la ce se va spune în 
instanța dc Judecată cu 
procedură dc urgență. Că 
cl nu-i ca alții la prima 
abatere, este... recidivist. 
Și a>la se adaugă, nu se 
scade .

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

municipiului Petroșani

O „înclinație" spre teatru
Foto : Adrian Dan PETRESC

de produse nu este obliga
torie și nu este singura 
condiție — ca înainte vre
me — de n asigura sprijin 
în furaje, producătorilor 
individuali. Producătorii 
individuali nu mai, sînt 
obligați să predea o anu
mită „cotă" dc lapte sau 
de alte produse lactate. 
Ei pot să livreze orice 
cantități, care le prisosesc.

„Beneficiind de noile re
glementări, pe care le
considerăm și noi un în
semnat sprijin pentru creș
terea producției fabricii 
și, în ultimă instan'ă, 
pentru mai buna satisfa
cere a cererilor populației, 
consiliul dc administrație 
al întreprinderii noastre 
’■ organizat un comparti
ment nou, care coordonea
ză activitatea de achiziții, 
ne-a informat domnul doc
tor Mircea Fondrea, res
ponsabilul acestui nou com
partiment. Au fost numiți 
responsabili cu probleme
le de achiziții, Mariana 
Uricaru la Banița și Petri- 
la. Ana Măturar, la Petro
șani și Aninoasa, Livia 
Chelaru la Lupeni și Li-

In urma inițiativei de 
bine a unor oameni, pri
măria orașului Lupeni a 
aprobat amenajarea unui 
punct alimentar la parte
rul blocului M1B din stra
da Viitorului. Se vine ast
fel în întîmpinarea unei 
mai vechi doleanțe, expri
mate de aproximativ cinei 
sute de familii ce locuieso 
în microcarticr și pe stra
da 7 Noiembrie. Toate bu
ne dacă și alți factori in
teresați in realizarea aces
tui obiectiv, ar manifesta 
înțelegere. In timp ce 
EGCL-ul este de acord să 
efectueze reparațiile, sau 
eventualele modificărj ale 
spațiului rezervat acestei 
binevenite inițiative, și tot 
în timp ce asociația dc lo
catari și-a luat angajamen
tul amenajării unui depo
zit de ambalaje care să 
deservească viitorul punct 

liana Rădoî la Uricani. 
Deși nu mai avem stabilit ’’ 
în mod arbitrar un plan 
de contractări, au fost a- 
chiziționate cantități spo
rite de lapte în luna mar
tie, comparativ cu aceeași 
perioadă a' anului trec IL 
Un exemplu : din zona 
orașului Lupeni au fost a. 
chiziționați în luna martie' 
400 hl de lapte. Țin să 
precizez că, la cererea ce
tățenilor. sîntem dispuși 
să înființăm noi centre de 
colectare, cît mai avanta
jos plasate pentru produ
cători".

Se cuvine să menționăm 
că, indiferent dacă produ
cătorii încheie sau nu con
tract de achiziție — aceas
tă hotărîre depinzînd nu
mai de ei — cu toții bene
ficiază de sprijin în fura
jarea animalelor. Bunăoa
ră, la 1000 1 de lapte li
vrați se acordă o cantitate 
dublă de tărîțe, la aceiași 
preț, în comparație cu ve
chile reglementări. Să spe
răm că noile reglementări 
vor contribui la mai buna 
aprovizionare a populației.

Viorcl STRAUȚ*  

alimentar, ICS Mixtă ter
giversează. De ce 7 Unui 
din motivele exprimate 
de susnumita întreprinde
re ar fi lipsa de personal 
pentru deservirea viitoa
rei unități. Sugerăm con
ducerii ICS Mixtă urmă
toarea soluție. Deoarece în 
microcartier locuiesc mai 
multe cadre specializate 
în comerț, cred că delega
rea unora dintre acesiea 
la acesi atît de necesar 
punct alimentar ar fi bi
nevenită. Oricum ICS Mix
tă trebuie să ia urgent o 
hotărîre, care să țină sea
ma de doleanțele cetățeni
lor, din rîndul cărora se 
detașează un mare număr 
de bătrîni suferinzi, handi
capați și copii. Grija față 
dc om, față de timpul iui 
liber trebuie să ducă la 
soluționarea decentă a si
tuației

KAROI.Y Rodica
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Un pericol pentru zăcămlnt CITEVA DATE
Opinează Aurel MARHAN, inginerul șef 

securitatea miniera al C.M.V.J.
— Domnule inginer șei, 

la minele din Valea Jiului 
sint in prezent foarte mul
te rezerve imobilizate in 
tenuri de mină. Nu îngrijo
rează această realitate ?

— Este o marc îngrijora
re pentru toți cei care lu
crăm in minerit, de la di-, 
rector general pină la va
gonetar. Pe de o parte pen
tru că rezerva imobilizată 
în aceste capacități ar tre
bui să fie sigură, dată fiind 

executarea lucrărilor de pre
gătiri pentru a ajunge la 
ca, și pc dc altă parte, pen
tru că orice foc este un 
mane pericol pentru oame
nii dc la- acea mina. Ca 
să nu mâi vorbim de chel
tuielile suplimentare, enor
me, pcntpu combaterea și 
lichidarea ncestor focuri.

— In ultimul timp parcă 
a luat amploare apariția 
focurilor dc mină. De ce ?

— In~ ultima perioadă, 
eonstatăhi o scădere a a- 
tenției, pină1* La un nivel 
îngrijorător a măsurilor dc 
prevenire a focurilor endo
gene. Cu toate că se cu
noaște de către toți tendin
ța de autoaprindere a căr
bunelui de Valea Jiului (în 
speciai a celui din strate- 
e 3 ți- 5) nu se respectă 

tehnologia de lucru. Am în 
vedere faptul că nu se cu
răță integral cărbunele, nu 
fie execută corect șcarpelc, 
nu se izolează la timp spa
țiile exploatate etc. Aces
te aspecte au fost consta
tate cu ocazia cercetărilor 
)a fiecare foc apărut în a- 
cest an. Mii refer la cele de 
la Loneu, Livczcni ți Ani- 
n--.xa. C£Ie mal multe și 
g-ele problem*,  le ridică 
focurile nou apărute Ja mi
nele Livezem ți Aninoa-i 
Pzî se va merge în con
tinuare cu exploatarea fură 
să se 
rind.
tecție 
acest 
focul

țină seama. In primul 
de măsurile de pro- 
a muncii ajungem la 
nedorit rezultat — 
de m.nâ —, cu mul-

cn

țiplele sale implicații, 
așa nn stăm pe roze 
producția dt cărbune.

— lum intervin* 1 Com
binatul minier in aee-aslă 
sltaație ?

— Avem specialiști care 
cunos? tine procedeele dc 
stăpîmre a focurilor. Aci'as- 
ta conduce la înlăturarea 
celorlalte pericole ce se 
pot ivi după apariția focu
lui. Dar nu este suficient. 
Este nevoie ca la fiecare loc 
dd muncă să se desfășoare 
o activitate corespunzătoa
re în concordanță cu actele 
normative în vigoare. Prin 
asistența de specialitate, 
prin cercetarea atentă ți 
exigentă a cauzelor se sta
bilesc ți cele mai optime 
măsuri, a căror îndeplini
re conduce la reducerea fe
nomenului și, deci, a peri
colului.

Și 
cu

I ocurilc apărute in lucrările miniere subterane 
sau în cariere și focurile de la suprafața minelor ca
re pot pune in pericol securitatea personalului sau 
continuitatea procesului <le producție în lucrările 
miniere subterane sint considerate FOCURI DE MI
NA. ■ Focurile de mină pot fi ENDOGENE (cele 
caro apar ca urmare a autoaprinderii substanței mi
nerale utile, in cazul nostru a cărbunelui) și EXO
GENE S/\IJ INCENDII (care apar datorită unor 
cauze externe). ■ Dintre toate minele Văii Jiului, 
doar la trei nu au fost înregistrate focuri de rnină. 
Acestea sînt I.M. i’aroseni, I.M. Valea de Brazi și 
I.M. Cimpu lui Neag. ■ Rezerva Combinatului mi
nier Valea Jiului imobilizată in focuri la ora ac
tuală este de peste 1 5H5 900 tone de cărbune. B în
treprinderile miniere la care se constată, in ultimul 
timp, apariția de focuri sint I.M. Livezeni și I.M. 
Aninoasa. B Cele mai multe capacități de produc
ție in care există focuri de mină se află la I.M. Vul
can (1(.) I.M. Lupeni (7) și I.M. Petrila (5). B Nu
mărul total ui capacităților cu focuri de mină este 
de 32 in cele 8 mine (l»nea, Petrila, Dilja, Livo 
ccni. Aninoasa, Vulcan, I.upeni, Bărbătcni). grupa
te in trei zone distinctei foc închis in care sînt 
imobilizate rezerve, zone redeschise in care se lu
crează dar zona de foc nu este lichidată și focuri 
noi upărute (in acest an), B Responsabilitatea pen
tru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere 
a focurilor de mină revine celor care răspund de 
conducerea procesului de producție, șefului de sec
tor și conducătorului tehnic al unității.

I

I
II

Dacă s-ar respecta norin?1 3
■ w • • •

sus
Ionel

Aprecierea dc mai 
aparține inginerului 
Bodcn, șeful serviciului pro. 
tccția muncii din cadrul 
Combinatului minier Valea 
Jiului. Se Ixizează, fără în
doială, pe constatările de 
specialitate, in urma cerce
tării cauzelor care au gene
rat numeroasele focuri de 
la unitățile miniere, la 
care se adaugă o pledoaria 
sui generis pentru respecta
rea normelor de protecție a 
muncii. Și pe bună divpta- 
to. Pentru că oricît ar fi 

«‘le necesar cărbunele, mi-1 
putem scoate cu pierderi 
dc producție și victime o- 
,wneșlj( De la acest dezi
derat pornesc toți , specia
liștii în minerit, Incepind 
cu alegerea celor mai adec
vate tehnologii, de lucru, 
continuînd cu instruirea 
țzermanentă a muncitorilor, 
a întregului personal, pînă 
la activitatea de control și 

Aceasta din 
desigur, și o 

plăcută,
a

fndrumane. 
ulană are, 
parte mai puțin 
Îhtnieît orice inculcare

FOCURILE DE MINA
cum Ie prevenim?
cum
cum

Pagină realizată de 
Con.tantin ION ANFSCl’ 

la cererea C.M.V.J.

Cauze cunoscute,
dar neînlăturate

Printre m«nele la care 
au apărut focuri în ultimul 
t.mp se află și I.M l.r.e- 
zeu-.. Primul a apa: ut in 
18 ianuar.e a.r. la abata
jul frontal din pan. 5, str. 
3. blocul VI A și, la foar
te scurt timp, Spre sfîrși- 
ttil lunii m>-tic, un altul 
pe tr.-.s-'ul benzii nr. 4, 
care afectează aerajui In 
panou, 2 Nord. Apariția la 
intervale extrem de 
te a focurilor 
mină pune pe 
sp« c.ahștu d.n 
re, dar și pe

scur- 
la aceeași 
ginduri atit 
Intri p, nule- 
cei de la 

CMVJ și de la ir.st.tutele 
de cercetări. Despre 
zcle acestor focuri 
vorbit dl. Ionel Arad, 
ginerul șef cu securitatea 
minieră al întreprinderii.

— Cauzele slnt clare. Cc 
să mai ocolim, ni s-a im
pus producție imediat, cu 
orice preț. Este o verbe 
meteahnă a trecutului nu 
prea îndepărtat. In fuga 
după tona de cărbune, lu
crările de deschidere și 
pregătiri nu s-an efectuat, 
coniorm instrucțiunilor, In 
steril, pe culcuș, ci In 
cărbune. Abia acum vom

ția focului. Dc astm*  nea. 
ner pec.area tehnologiei 
de lucru a favoriza) apa
riția focar.lor. Am in 
v«- icre n«curățirea inte
grală a cărbunelui de la co- 
penș, mai uies la felia l-a. 
Ab.ii acum am intr >t să 
exploatăm fc ha a 11-a, sub 
poditurii. Și, nu In ultimul 
rind, vît zcle mici de 
van*are  au condus și 
la < elela.te neajunsuri,
re In final duc la focuri. 
Dacă av.insAr.le lunare sint 
mai mici de lă—20 m pot 
deveni deosebit de pericu
loase. Or, mina Lisezeni 
a avut avansuri și de 
metri. Explicabil, deci, 

ajuns la focuri.
Inexplicat il 

că deși 
aceste 

fi eliminate.

a- 
ele 
ca-

cau- 
ne a 

in-

6
cum

s-a
este 
unele 

cauze

fap- 
din- 
pu- 
sau
s-a 

con- 
cele 

de

le combatem?
lichidăm?

MUNCITORI DIN SUBTERAN I

I 
I

normelor este sancționată 
drastic, disciplinar," mate-' 
rial, contravențional șl 
ch.ar penal. Nu vom arăta 
aici cîți oameni sînt tri
miși In judecată, unii chiar 
condamnați, pentru încălca
rea normelor dc protecție 
a muncii, deși sînt mulți. 
Evidențiem doar un singur 
aspect. Anual se plătesc, de 
cei cerc încalcă aceste re
guli, amenzi de aproxima
tiv un milion de lei.

Trebuie să fie conștient! 
de aceasta, in primul rind, 
șefii de brigadă și de 
schimb. Ei sînt cei care 
pot determina reducerea ți 
chiar eliminarea oricăror 
accidente în activitatea dc 
exploatare n cărbunelui, 
prin luarea acelor măsuri 
care să înlăture orice pe
ricol. Faptul că în toate cer
cetările accidentelor se por
nește de la șeful de schimb 
sau de L rigadă demonstrea
ză din plin afirmația dt 
mai sus. Acesta deține rolul 
hotărîtor In abataj. Deci el 
este cel care poate influicn-, , 
ța In b.ne activitatea tutu
ror oamenilor din subordi
ne. Nu cxdudefn irespon
sabilitatea ce .revine celor
lalte cadre de conducere, 
pînă la director inclusiv. Ne 
gîndim la faptul că este 
mult mai ușor să Mifcrezi 
preventiv declt să tragi po
noasele în cazul 
rii, de (ele mai 
de proporții, nu 
lnd cazurile cind
și victime omenești.

unor ava- 
multe ori 
puține fi- 
aeestca au

De ce nu se face innămolirea
Intre măsurile 

nire a focurilor 
este Înscrisă și innămolirea. 
De altfel, cliiar în actele 
normative se prevede că 
„pentru izolarea unui foc 
sau a unui pilier de căr
bune abandonat, se vor a- 
pliia procedee de rambleere 

sau innămolire cu cenu a de 
termocentrală. Sau combi
narea ambelor procedee".
Augusta, bineînțeles, pe 
baza unor programe rigu
roase, urmărite zilnic pi
nii la conducerea minei. Cu 
toate ace'-tca, nu peste tot 
se respectă reglementările.

După cum se cunoaște, 
la toate unitățile miniere 
din Valea Jiului există ins
talații pentru innămolirea 
spațiului exploatat. z\ces- 
tea trcLuic să funcționeze

<le pieve- 
endogene

7

ireproșabil, sa realizeze 
zilnic un anume volum 
de înnămoliie. Dar nu Ia 
toate minele se respecta. 
Exemplificam cu unitățile 
m.niere care pină în pre
zent nu și-au realizat vo
lumul de înnămoliră: Ani
noasa, Vulcan, Paro.șeni, 
Bărbătcni. L ricani si I.u- 
peni (aici cu diferența 
foarte mici f iță de p o- 
gram, dar care oricum tre
buie recuperate și la a- 
ceastă mină). După cum se 
vede, cu excepția minei 
I’aroșeni, toate celelalte au 
focuri dc mină. Se pune 
așadar, întrebarea: de ce 
este neglijat programul de 
înnâmoiire? Răspunsul, 
sintem convinși, îl vor găsi 
cadrele de specialitate d^ 
la minele mai sus aminti
te.

Cum stăm cu ap ovizionaraa ?

corecta această anomalie.
S-a pornit acțiunea ca
lucrările de deschidere Și
pregătiri să se facă în
culcuș. O altă cauză o
ronst.tuie presiunea 1 u-

pro- 
res- 

de

♦ A- 
rres- 
caro, 

apari-

tul 
tre 
tcau 
măcar diminuate, nu
procedat ca atare. Și 
secințele sint dintre 
mai păgubitoare. Iată 
ce eslc necesară urgentarea 
lucrărilor la planul în
clinat din culcușul stra
tului 3, pentru deschiderea 
noilor capacități de 
rlucție. Cit privește 
pertarea tehnologiilor
lucru si creșterea viteze
lor de avansare, credem că 
mina I.ivezenj are mineri 
cu experiență, care pot în
vinge greutățile și să în
lăture aceste lipsuri. Este 
de așteptat. Reducerea 
substanțială a capacității 
dc producție de la ora 
adu ilă este un serios mo
tiv In plus.

Orice persoană care observă semne 
prevestitoare sau semne specifice de apari
ție a focurilor endogene ca: miros de gu- 
droane, aburi, condens pe armături, crește
rea temperaturii aerului, a rocilor și a apei, 
jar, fum sau gaze caracteristice, este obli
gată SA ANUNȚE IMEDIAT PERSOANELE 
AFLATE IN PERICOL, PE MAISTRUL MINIER 
SAU ALTA PERSOANĂ DE CONDUCERE 
din sector sau mină, și pe dispecer.

☆
Lucrările de izolare se execută pentru 

oprirea accesului aerului spre zonele ex
ploatate sau spre zonele de foc. Ele constau 
în blinduri, diguri, dopuri de rambleu, ba
raje din nisip șau cenușă de termocentrală.

O altă minți la care a- 
pariția focurilor se face 
simțită In ultimul timp es
te Aninoasa. Celor două 
focuri existente — unul In 
galena direcțională sub 
acoperișul stratului 3, In 
blocul 11 și cel ilin abata
jul frontal 9/10 din str. 
3, bl. II (acesta vechi din 
aprilic 191)7) — li s-a adău
gat cel din abatajul came
ră nr. 4, str. 5, bi. II. apă
rut In 17 ianuarie a.c. Din 
discuția cu dl. Giieorghe 
Ilancca, inginerul șef al 
minei, aflăm că neglijența 
este principalul vinovat al 
focurilor de la I.M. Ani
noasa, dar și faptul că In 
ultimul timp s-a intrat pe 
fagașul normal, atit în pri
vința realizării producției 
scontat"', cit și in dome
niul jtănînirii focurilor de 
mină. Iu privința faptului 
că nu se realizează pro-

gramul de înnAmolirc, ex
plicația consta în existen- 

care 
cenu- 

mai 
CÎnd 

A- 
în

ța multor zone în 
trebuie intervenit cu 
șă de termocentrală, 
ales după anul 1985, 
a avut loc o explozie, 
tunci s-a hotărît ca 
toate lucrările vechi să se 
acționeze In acest sens 
pentru a fi lichidate. Rău 
este, însă, că din lipsă de 
conductă de doi toii, 
pot fi acoperite toate 
ncle, fiind nevoie să

nu 
zo-

..... se 
demonteze dinfr-o parte ți 
să se monteze In alta. 
Ceea cc, să recunoaștem, 
nu este dc natură să con
tribuie la 
situației.
pentru ca 
ocupă dc 
tehnico-matcrială să 
ționeze prioritar, mal nlcs 
in domeniu) protecției mun
cii. ă

îmi unălățirea 
Iată un motiv 
și cei care se 

aprovizionarea 
ac-
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
GRUPUL „SOIUZ" CERE DIZOLVAREA' 

PARLAMENTULUI LITUANIAN

ț MOSCOVA (Rompres).
* Grupul Parlamentar 
bSoiiu“ a cerut in Sovie
tul Suprem dizolvarea par
lamentului lituanian, or
ganizarea de n<fi alegeri 
ți introducerea Conducerii 
prezidențiale in această 
republică — informează 
agenția TASS. Sererea este 
motivată prin nercspecta- 
rea procedurilor electorale 
ți violarea Constituției 
URSS. De asemenea, se 
cere dizolvarea mișcării 
l.tuaniene „Saiudis", prin

recunoașterea , .caracteru
lui anticonstituțional și 
separatist".

Sovietul Suprem al URSS 
a adoptat legea privind 
principiile autoconducerii 
locale Și economiei locale 
în URSS. Acest document 
Juridic conferă organelor 
locale ale puterii o largă 
autonomie în ce privește 
soluționarea problemelor 
dezvoltării economice și 
sociale, protecția mediului 
înconjurător.

O NOUA ABORDARE A PROBLEMELOR 
SOCIETĂȚII MONGOLE

; ULAN BA1OR (Rompres)
In capitala Mongoliei au 

început lucrările congresu
lui extraordinar al Parti
dului Popular Revoluțio
nar Mongol, primul forum 
<le acest fel din istoria 
partidului — relatează a- 
genția TASS. Convocat In 
condiții social-politice deo- 
fcebilv, a căi o*  caracteris
tică definitorie o constituie 
dorința de «î^imbare, do

trecere la o nouă abordare 
a problemelor legate de 
activitatea întregii socie
tăți, atit pe plan intern, 
cit și In relațiile cu exte
riorul, congresul urmează 
să stabilească sarcinile 
actuale și de perspectivă 
ale PPRM, să aleagă noile 
organe de conducere.

Lucrările congresului vor 
dura trei zile.

r ACCIDENT FEROVIAR

SUB SEMNUL „REVENIRII IN EUROPA"

BRATISLAVA (Rompres). 
Problemele securității pe 
continent, colaborării ge- 
neral-europene și regio
nale, coordonării acțiunilor 
comune In scopul „reve
nirii in Europa" s-au si
tuat în centrul atenției 
reuniunii de la Bratislava 
a conducătorilor Ungariei, 
Poloniei și Cehoslovaciei — 
transmite agenția TASS. 

După cum a subliniat la 
o conferință de presă un 
reprezentant al MAE ce
hoslovac, In cursul convor
birii a fost realizată o în
țelegere privind constitui
rea unui grup redacțional 
care să elaboreze, în cel 
mai scurt timp, textul u- 
nci declarații referitoare la 
colaborarea șl acțiunile 
comune ale țărilor din Eu
ropa centrală și estică. 
Participanții au ajuns la 
concluzia unanimă că pro-

cesul CSCE reprezintă mo
dalitatea cea mai adecvată 
de creare a unui nou sis
tem al securității general- 
eropene ți au hotărît în
trunirea, în iunie a c., la 
Fraga, a unui grup de ex- 
perți pentru pregătirea 
concretă a conferinței 
„Helsinki—2".

în cadrul reuniunii au 
avut loc convorbiri sepa
rate ale președintelui Ce
hoslovac, V. Havel, cu pre
ședintele interimar al Un
gariei, M. Szuros, consa
crate problemelor relațiilor 
naționale.

Partea cehoslovacă a a. 
vansat inițiativa creării u- 
nei Universități a țărilor 
din Europa centrală. Pe 
de altă parte, s-a apreciat 
că stabilitatea In Uniunea 
Sovietică 
componentă 
stabilității 
Europa.

reprezintă o 
inalienatilă a 
generale din

w

STOCKHOLM (Rom- 
pres). Un accident de cale 
ferată s-a produs, marți. 
In apropierea orașului 
Shelding, la sud-vest do 
capitala suedeză. Din mo-

tive necunoscute, uri tren 
de pasageri a deraiat. Pină 
acum s-a anunțat rănirea 
a peste 30 de persoane. 
Autoritățile investighează 
cauzele accidentului.

• VARȘOVIA (Rompres). In cadrul celui de-al 
patrulea Congres mondial al romilor, ce se desfășoară 
la Varșovia, participanții au cerut o „indemnizație 
globală" din partea RFG (similară celei oferite evre
ilor) pentru genocidul din timpul celui de-al doilea 
război mondial. Potrivit estimărilor, între 500 000 și 
800 000 de țigani au fost internați în lagărele naziste, 
în special In cel de la Auschwitz.

• SPORT » SPORT • SPORT • SPORT

Autobaza transporturi 
auto Petroșani

strada Livezeni nr. 12

închiriază autobuze la sfirșit de săptămină 
pentru organizarea de excursii in toată tara. 

Așteptăm comenzile dumneavoastră.

I. C. S. Mixta Lupeni
angajează direct sau prin transfer :

— un paznic obiectiv special

— un șoler posesor al permisului de con
ducere, categoria B și C

încadrarea se face conform Legii nr. 
57/1980.

Informații suplimentare la telefon 60353 
sau 60761 și Ia sediul întreprinderii.

IAMSAT București 
AMA Rovinarî

OFERĂ

prin transfer sau vinzare 
unita|ilor economice sau persoanelor fizice 

următoarele mijloace fixe i

„Metalul" Criscior ►
11 Pregătirea tactică a a- 
i testai meci a ioceput la 
• puține minute după victo

ria cu 8—0 asupra echipei 
, Rapid Simeria. Atunci, an- 
’ trenorul Sălăgean așeza e- 

chipa grupat in apărare ți 
lansa contraatacuri prin 
cele două vlrfuri. cu par
ticiparea fundașilor late

rali.
Acest meci, disputat In 

prezența a cea 500 specta
tori (din care peste 100 
suporteri ai echipei oaspe
te),’a purtat semnul echi
librului prtnă In minutul 33, 
dnd juniorul Wvrabea ■ 
marcat din interiorul ca
reului. cu un șut sec, a-

J»
ducînd avantaj echipei 
ce-și impunea cu siguranță 
superioritatea tehnico-tac- 
tică. In repriza întii, gaz
dele practică un joc 
avind clteva atacuri 
poarta lui Anton — un 
năr talentat de 19 ani 
dar ultimul apărător

Parîngul" Lonea 0-3 Telex

dur, 
la 
tl-

al 
minerilor, apără cu sigu
ranță toate mingile expe
diate puternlo spre poarta 
sa.

Repriza a doua poartă 
amprenta superiorității to
tale a echipei oaspete, ca- ’ 
re prin desenul tactic în- 
•ușit la antrenamente, mar
chează In min. 60 un gol

splendid prin 
Muntoiu. Meciul 
cat. Gazdele nu mai au nici 
puterea și nici timpul să 
riposteze. Și, ca o consecin
ță logică, la un contraatac 
fulger declanșat de Mariț, 
scorul devine 3—0 în min. 
82. Astfel, echipa mineri
lor cîștigă acolo unde pu
ține echipe au reușit să 
evite înfrîngerea în ulti
mele campionate.

Brigada de arbitri (Simc- 
ria) a arbitrat corect, res
pectând 
— „cel 
gd".

fundașul 
este ju.

adevărul din sport 
mai Iun să Invin-

Dorcl NEAMȚU

LISABONA 10 (Roin- 
pres). Președintele Fede

rației Internaționale de 
Fotbal (FIFA), Joao Ha- 
velange, și-a exprimat In 
cursul unei vizite între
prinse la Lisabona, con
vingerea sa că viitoarele 
reglementări propuse fo
rumului fotbalistic mon
dial, printre care diviza

rea meciurilor in 4 reprize 
a cite 25 minute fiecare, 
ar putea fi aplicate la 
Campionatul mondial de 
fotbal din 1994, ce va avea 
loc în SUA.

— mașini de găurit de diferite tipuri
— radiatoare electrice cu ulei
— generatoare acetilenă, truse sudură, 

măști, reductoare oxigen
— polizoare diferite, rotopercutante
— aspiratoare, radiotelefoane
—• transformatoare sudură electrice, ter

mice
— aparatură electrică diversă
— prese manuale, hidraulice, fierăstraie 

mecanice
— motostivuitoare, electrocare
— macara capră, palane
— scule diferite, chei, tarozl, mandrine
— ambalaje metalice și lemnoase
— echipament de protecție diferit

Informații suplimentare la telefoanele 
929/43673, 43852.

Pentru Petroșani, la telefonul 935/60974.

I. 6. C. L. PETROȘANI

ANIVERS \R1
NORA Marlncla șl nepo

țica Cristina urează dra
gei lor Buliszka Ileana 
multă sănătate, fericire ți 
un călduros „La mulți 
anii", cu ocazia zilei dc 
naștere și a pensionării.

VINZAKI — 
CUMPĂRĂRI

Vi NO convenabil 
cirt'-, grădină, strada Ma
tei a 26, Petroșani, (even
tual mobilată), posibilități 
spațiu comercial sau mio 
atelier. (890)

VIND Trabant Gombi, 
telefon 41068, după ora 
15.30. (921)

VIND combină muzicală. 
Informații, telefon 4178& 
(920)

VIND Dacia 1300, vldeo- 
re< order, casete înregistra
te, cumpăr p»d/rii du
plex, set motor Dwia 1300, 
Petroșani 43592. 4917)

VIND viJertrprorder 
Philipt, absolut nou Tele
fon 45025, după ora 18. 
(913)

MICA P U B
CUMPĂR vil rochea șl 

euzinețL, cota 0, Dacia 
1300. Telefon 70384, Vul
can. (927)

DIVERSE
•AUT șofer pensionar ți 

menajeră pentru servirii 
personale. Telefon 4107L 
(922)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament, do

uă camere, Tg. Jiu, cu 
similar. Petroșani, exclus 
zona Aeroport Informații, 
telefon 41456. (919)

PIERDERI
PIERDUT dovadă 

nimb nr. 063 pentru
kg pe numele îenulcscu 
Hobean Rusii, eliberată de 
GIG Petroșani. 0 declar 
nulă. (920)

PIERDUT foaie parcuri 
seria 0012975, eliberată la 
29 martie 1990 de SPIP 
Brașov coloana 6 Bfinița, 
pe numele Dumltrașcu 
Constantin. 0 declar nulă. 
<915) „

LICITATE
PIERDUT dovadă de po

rumb pentru 150 kg elibe
rată de GIC Petroșani pe 
numele Bolog Ioan. O de
clar nulă, (923)

DECES

PIERDUT legitimație ser
viciu eliberată de I.M. 
Paroșeni, pe numele Pan- 
delea Dumitru. O declar 
nulă. (924)

COMEMORĂRI

Casă.

188
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angajeazăi
direct sau prin transfer muncitori calificați 

In meseriile 5

•I

CU ADINCA durere, 
soția, copiii și nepoții 
anunță încetarea din 
viață n scumpului soț. 
tată și bunic 
I’ITUL IOAN (71 ani)

Ceremonia înmormin- 
tării va avea loc 
12 aprilie 1990, 
14,30 la domiciliul 
H-dul Păcii Ui. 4.

joi. 
ora 
din

LA 8 APRILIE s-au 
împlinit doi ani de cînd 
Titi Marcu plecind de 
pe acest pămint a lăsat 
in Inimile noastre un 
gol imens.

Dar credința In Dum
nezeu ne dă speranța că 
in cer ne vom Inlilni ți 
o veșnicie vom fi nedes- 
părțiți. Mama, soția ți 
copiii. (918)

— instalator sanitar, zidar, zugrav, tim- 
plar, dulgher, sudor — pentru lucrările de 
reparafil la fondul locativ de stat)

— izolator — pentru lucrări de repara
ții la hidroizolațil terase ;

— lăcătuș, mecanic, electrician — pen
tru stațiile de tratare a apel Jiet, Taia, Braia 
șl Valea de Pești.

FAMILIA I’avcloncscu 
Constantin șl Elenii, co
piii Ctaudin ți Dragoț a- 
nunță cu adincă durere 
dispariția fulgerătoare a 
iubitului Ior nepot și 
fin

OIȚA VALERIAN 
ZOR IN (26 ani) 

Dumnezeu să-l ierte.

PIOS omagiu la îm
plinirea a 3 ani de 
dispariția celui care 
fost un om minunat, 
un suflet nobil

SCHIDEK BELA
Veșnică amintire 

sufletele noastre, 
milla (911)

la 
a 

cu

!n 
Fa-

Salarizarea se face conform prevederilor 
legale.

întreprinderea asigură pentru angajați! 
cu contract definitiv de muncă, gratuități lai

— chirie apartament

— Încălzire
Informații suplimentare 

•11920, 41921, 42293, interior
la telefon nr. 
Biroul personal.

ItruiiețlB gt admlnWrapai FetroțanL «tr. Nicnlae Dăltvtro, nr. 1 I Ttletnana i secretariatt llSflli Becii) 4IMS. 12)64. 
lipanii i Tipografia PetrPțanL tfr. Nleolae Uălcesco nr 2. telefon 4116S.


