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Sc poate spune că se
natorii și deputății care 
și-au ocupat locurile în 
cele două carnet c ale Par
lamentului, nu pornesc în 
munca lor de la zero. In 
atmosfera convulsivă a 
celor cinci luni și jumă
tate cit a trecut do la 
Revoluție, au fost elabo
rate totuși cîleva decrete- 
legi fără de care etapa 
de tranziție ar fi fo‘t mult 
mai vizibil marcată 
de etectcle destabilizării. 
CP N și-a încheiat acti
vitatea și, pentru străda
nia de a ține piept furtu
nilor, uneori excesiv de 
dure, declanșate de cei 
nechemați să desfășoare 

o sănătoasă viață parla
mentară, acest prim or
ganism legislativ merită, 
in încheiere, un cuvint 
de mulțumire. Economia 
nu ,,a căzut" in totali
tate — cum au afirmat 
(a se citi: dorit!) preves
titorii do dezastru. iar 
viața socială a cunoscut 
multe transformări in bi
ne, cele mai convingătoare 
fiind legale de înlătura
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rea spectrelor care ne-au 
terorizat in anii dicta
turii: foamea, frigul, u- 
milința.

Și, totuși, Senatul și 
Adunarea Populaților iși 
îndreaptă privirile spre 
noile legi caro vor gu
verna viața țării. De în

NEVOIA DE ORDINE
semnătate unanim recu
noscută va fi in primul 
rind Constituția. Vor fi 
adoptate insă și alte acte 
normative. Va fi creat 
cadrul nou atît de nece
sar și de așteptat pentru 
afirmarea economici dc 
piață. Vor fi puse in 
drepturi și stimulate — 
prin Lege — competența, 
inițiativa, talentul ți hăr
nicia. I.a vremuri noi vom 
avea, așadar, legi noi. Ne 
punem mari sper uit ui 
deschiderea promr.i eco

nomiei românești. Dar cric 
mai multe speranțe sint

ȘTIREA ZILEI
Și, MAI Ml I.TE RELE. 

Știți de ce nu este zahăr 
in magazine? Deunăzi, 
a fost depistat un ins 
care a „cumpărat" direct 
din mașina dc aprovizio
nare, nici mai mult, nici 
mai puțin de ...cinci saci 
de zahăr, (care, prin bi
nefacerile alchimici cas
nice, sc transformă jn 
G00 I țuică X 100 Ici li
trul!). Alta, la fel dc rea: 

lcgatc în prezent de OR
DINEA la care aspirăm, 
pe care o dorim așa cum 
dorim acrul și apa.

I)inlr-o îndelungată lec
ție de istorie putem ușor 
să înțelegem că poporu
lui nostru i-au fost străi
ne înclinațiile spre anar-

hie, sau traiul parazitar, 
in fărădelege. /Vsemenea 
manifestări au proliferat 
in țara noastră din înțele
gerea greșiși a libertăți
lor democr ei și pe fon
dul infercJclcr meschine 
ale unor partide care nu 
și-au găsit adevăratele 
chemări. Și iată că după 
un scurt „respiro", ne-a 
fost dat din nou să ve
dem pe micul ecran, chi
purile desfigurate de pa
timă ale celor plătiți cu 
ora pentru „devotamen
tul" dovedit in Piața li
ni versilății. „Cineva" a

I 
continuă furtul „en gros1’ I 
de carne din abator. Luni, | 
11 iunie, o lucrătoare a 
fost surprinsă cu o canti- I 
late dc carne aproape e- , 
gală cu greutatea corpului 1 
său. ( ine poate, oase < 
roade, cine nu, numai 1 
mușchi file! ]

...Dc fapt sint mai 
multe. UNA UUNÂ. Prin 
grija (IMPUN. in 
Vali-.i Jiului vor so.si in 
.|. < i i.i săpt îmină su
plinii olar de la Ploiești 
un număr de 5090 butelii 
dc aragaz și o cantitate 
in plus de benzină auto. 
S-au făcut intervenții 
pină la nivelul ministru
lui petrolului. Deci. se 
poate discuta și cu miniș
trii

După cum sc vede, nu ' 
mergem pe drumul cel I 
bun. Oare ca ne mai aș- I 
t captă? I 

pierdut partida și recurge 
la ultimele încercări de 
destabilizare, fără suc
ces, desigur. Același „ci
neva", care pină la ale
geri a încurajat huliga
nismul de stradă, recurge 
din nou la săgeți otrăvite 
pentru a învenina clima
tul sănătos al țării și a 
tulbura ordinea. S-a co
municat că o decizie fi
nală privind „pretențiile" 
dc ultimă oră ale celor 
care au intinat cea mai 
frumoasă piață a Capita
lei va fi luată de Parla
ment. Nutrim convinge
rea că senatorii și depu
tății chemați să facă legi 
noi iși cunosc îndatori
rile. Ei au girul întregii 
țări să adopți hotărîri se
vere și ar aduce multă 
liniște in țară dacă pri
mele lor hotărîri vor pune 
capăt huliganismului de 
stradă și traiului parazi
tar.

La vremui i noi, legi 
noi. Le dorim mult, dar 
mai ales însoțite de or
dinea caro să ocrotească 
tînăra democrație a țării.

Ion IVIUSTAT.A

In timp ce unele materiale se 
bîocîud depozitele, altele

Articolul intitulat „Do
mo. i ați.i n a înlalm al bi
rocrația", public it recent 
in zi.ii ul no li u. a avut e- 
<oul scontat printre cons
tructori. .Sensibilizat dc <>- 
pinia timpl.tiliiui Ion Tdbă, 
care a acuzat l ui oul apro- 
x rzionare al \( \T Pi 1 i o- 
șani că nu are o cvid.nț 
claia a maici lalelor tlcpo 
zit ite, domnul Nico’-ie Ma- 
nol.uhe. ri,spiinsabil cu 
aproi. izion.ii ca de timplA- 
rie ne-a < autat la redu< ț,e. 

aflat cu sin prindei e . A.
în i caldele, biix urile I1J 
si i l\îale< a sint a1 igm ale 
iii lele dc U'.i, din punctul 
de x cilcre al servii nihii a- 
Iirox izionaic, 1 n< a din tri- 

” moși | Ul I. . , fti

E necesară bunăvoință 
și puțin efort

DE CE SA SCOATEM CENUȘA
DIN SUBTERAN ?

Ar Ii interesant de cal
culat — și compartimentele 
cu probleme de calitate o 
pot face — cu ce cheltuieli 
se scoate din subteran ce
nușa care înrăutățește căr
bunele. Pentru că, sc pare, 
la Petrila s-a cam neglijat 
în acest an problema cali
tății cărbunelui. Altfel nu 
se explică faptul că lună 
de lună cărbunele extras 
nu sc încadrează în indica
torul de calitate, respectiv 
în 39 la sută procent ad
mis dc cenușă. Pentru că, 
la umiditate, producția li
vrată sc înscrie in 8,5 la 
sută admis.

Dc unde provine sterilul 
care, vom vedea, eîntărește 
destul dc greu în balanța 

, producției minei? Este a- 
devarat, în sectoarele III, 

IV și II cărbunele se ex

„Ca ium. re a demersuri
lor n.'1-.țje. lăcuite din 
timp la luinizori — ne-a 

expl ic II dl M ino1.il he — a l 
fost onorate integral toate

Po ș.iiiIicr<‘k* dc 
< onslt ut ții, 

nit'feliutf xt't iii

comenzile pentru tîmplărio 
de ir.i l'.-to asigtl it <n- 
tiei-.lll llci i ai i p< ntrii tr>- 
nud i ul II Pirn li 19 iu
nie vum înainta comenzi 
la furnizori pentru asimi- 
rurea n . ii ulm p. nti u 
trinio bul Ul". 

ploatează din zone cu multe 
intercalată și apofize, dar 
nimeni nu mai alege steri
lul în frontul de lucru, se 
„dă tare" să iastî randa
mentele. Oare nu ne fu
răm singuri căciula? Pen
tru piatra din cărbune (pe 
care n-o poate plăti nimeni) 
se pierd multe mii de tone 
de cărbune drept penali
zare. In loc ca acest steril 
să rămină în abataje, să 
fie cubat și plătit mineri
lor, se cheltuiesc și o groa
za de bani cu scoaterea lui 
din subteran. O altă „sur
să" de steril în cărbune se 
găsește în lucrările de în
treținere. Din aceste lu
crări — reprofilări, cură
țiri de vetre și canale — 
rezultă cantități însemnate 
de st'ril care nu poate fi 
evacuat decît pe fluxul de 
transport cu benzi al pro
ducției. Și uite a>a sc face 
că piatra ajunge in căr
bune de unde n-o mai 
scoate n.meni decît prepa- 
rația, dar cu prețul dete
riorării utilajelor, cu scă
derea procentului de recu
perare cu toate consecin
țele ce decurg dc aici. A- 
ceasta pentru că claubajul 
dc la i nu mai funcțio
nează de cînd s-a schimbat 
fluxul de transport în se
parația nouă. Este adevă
rat, la mina Petrila se află 
in construcție o nouă sta*- 
ție de claubaj, dar deo
camdată lucrul este între
rupt pentru că, forțele sînt 
concentrate spre realiza-

Simion I’OI*

(Continuare in pag. a 2-a)
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In parcul Teatrului, 
mostre de... propagandă.

Loto: Sorin OPREA

află în stoc, 
lipsesc I
Se ridică, în mod firesc 

inti. i'ai'- a: <!■ cc n 'i gă
sit timpi.irul Ion Tobă fe
țe dc u i la l.ixezcni. ftrid 
nevoit Să meu ga după ele 
tocmai la Vulcan?

■ Pornind de la a casta în
treb ue 'i mergind pe firul 
un[,r con t dări din aproa- 
pr in nm ajuns
la con 1’1/ii s’i' prinzâtnare. 
J.a ora actuală, timplnria 
fa'bi i'ion ită conform fun- 
damcn arilor tehni o-cco- 
nonii'e din plinul fizic, de 
coiist’ii t o dc ap irlamcn'.e 
Iii A( M pot ros Tni sufocă

Viorcl STRAI Ț

(C i'mtinuare ni pag. a 2-a)
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HOTĂ R ÎR E
A vinii in vedere că unele unități din raza mu

nicipiului pierd din fondul locativ repartizat pentru 
salariați, din cauza faptului că după pensionarea 
angajaților, fondul locativ revine primăriilor și a- 
vmd in vedere că in prezent starea apartamentelor 
locuite, modul lor do păstrare și gospodărire se ur
măresc doar sporadic de către IGCL, din această 
cauză existînd zeci de apartamente părăsite, dar 
inutilizabile

Consiliul Municipal Provizoriu de Uniune Na
țională Petroșani,

HOTĂRĂȘTE:
1. Din momentul repartizării apartamentelor, an- 

gajaților unităților de stat de pe raza municipiului 
Petroșani, aceste apartamente trec în supravegherea, 
pe lingă IGCL, și a unităților, ai căror angajați sînt 
beneficiarii direcți ai apartamentelor.

Modul de folosire și întreținere a apartamente
lor se va urmări de unitățile ale căror angajați sint 
beneficiarii direcți de spațiu locativ și după pensio
narea lor.

In cazul transferării la o altă unitate, aparta
mentul ocupat de cel în cauză va fi preluat spre 
supraveghere de noua unitate.

De asemenea, responsabilitatea supravegherii 
modului de folosire și întreținere a apartamentelor 
revine și IGCL, în calitate de administrator al aces
tora, conform reglementărilor legale în vigoare.

2. In cazul părăsirii apartamentului, după pen
sionare sau în caz de deces al titularului de con
tract și a părăsirii acestuia de către membrii de 
familie, apartamentul se va repartiza obligatoriu tot 
unui angajat al unității respective, în baza propunerii 
acestei unități.

3. Apartamentele degradate sau distruse de lo
catarii angajați ai unităților de pe raza municipiu
lui Petroșani, chiar și după pensionare, vor fi adu
se In stare de folosire normală de către unitățile ai 
căror angajați sint, sau de către IGCL, pagubele 
urmind a fi recuperate în baza art. 998, 999 și 1000 
din Codul Civil.

După repunerea în stare de folosire normală, 
apartamentele vor fi repartizate tot încadraților u- 
nităților respective, la propunerea acestora.

4. Primăria municipiului Petroșani, primăriile 
orașelor Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uri- 
cani, IGCL Petroșani, precum și unitățile economice 
și instituțiile de stat de pe raza municipiului Pe- 
tiușani, vor lua măsuri de aplicare a prezentei hotă
rî ri.

P-tro-ani, 7 iunie 1990

Apărați dreptu’ la
Mai mulți locuitori din 

Lupeni s-au adresat redac
ției cu un apel: ajutați-ne 
Să oprim ronstruirea de 
garaje pe spațiul de joacă 
ai copiilor. Este vorba des
pre locatarii din blocul 13, 
scara a 11-a, strada Tran
dafirilor (Bărbăteni), in
dignați pe bună dreptate 
de ..maniera" în care spa
țiile dintre blocuri sint „a- 
tacate" de oamenii care 

nu domiciliază nici cel puțin 
prin apropiere.

S» pare că Primăria a 
aco—J-at cu ușurință apro
bări de acest gen fără să

joacă al copiilor
consulte locatarii. In acest ! 
caz, c bine sa revină asu- I 
pra acestor aprobări. Con- | 
struirea de garaje este abu- ' 
zivă și cazul devine mai 1 
grav dacă este tutelat d<- j 
forul local, care în prim fi 
rînd e dator să apere inte
resele cetățenilor.

Locatarii care ne-au scris ! 
au menționat și numărul ■ 
copiilor cărora proprietarii i 
de autoturisme vor să - le j 
ocupe terenul. F.-te vorba | 
despn- 44 de copii. Sugerăm 
edililor ca In loc dc garaje, 
să se ocupe de umenajarea 
terenului de joacă al aces
tora. (I M.)

Marginalii la concursul interjudețean 

de interpretare muzicală a elevilor
Recent, municipiul Deva 

a găzduit o manifestare 
culturală de excepție, edi
ția a II-a a Concursului in
terjudețean de interpretare 
muzicală, competiție des
chisă elevilor din liceele 
.și școlile generale cu pro
fil de muzică și arte plas
tice. A fost fără îndoială, 
prima manifestare de an
vergură națională organi
zată pentru elevi, în jude
țul nostru. In fața spectato
rilor care au umplut pînă 
la refuz sălile Palatului 
culturii și Școlii generale 
de muzică și arte plastice 
din reședința de județ, ti
nere talente muzicale, elevi 
în clasele I—VIII ale șco
lilor și liceelor cu profil 
artistic din Timișoara, Cluj- 
Napoca. Oradea, Alba- 
Iulia. Baia Mare, Deva, Si
biu, Tîrgu Jiu, Hunedoara 
și Petroșani, au evoluat re
marcabil, oferindu-ne mo
mente îneîntătoare de artă 
autentică. Aplauzele în va
luri — n-a rezistat nici 
juriul, prczidat de domnul 
prof. univ. Florentin Mi- 
hăiescu, decan al Facultății 
de muzică și compoziție 
muzicală, muzicologic a 
Academiei de m.izică „Gh. 
Dima" din Cluj-Napoca și 
care a avut în componență, 
în majoritate cadre dc la 
academiile de muzică „Ci- 

Cit mai țin trufandalele, luni a\ca vi re inima, l’e urmă_
Foto: Sorin OPRI A

prian Porumbescu'^ — 
București și „Gh. Wima" 
— Cluj-Napoca — au răs
plătit calitatea interpretării, 
efortul micilor artiști dar 
și măiestria cu care profe
sorii își îndeamnă discipolii 
în descifrarea tainelor fru
mosului.

cîteva cuvihte cine au 
I ■ prezentanții Văii Jiu-

Talentele autentice 
s au impus

lui și ce se poate spune 
acum despre ei.

In clasa I — secția pian 
— singura școală de muzică 
prezentă in concurs — au 
fost invitate 10 județe — 
a fost cea din Petroșani, 
care a prezentat 2 copii, 
Tiberiu Coconeț și Alina 
Șuvar. Fiind numai doi 
concurenți la clasa I, a- 
mîndoi din Petroșani, a- 
precierea cu premiul I, ni 
se parc corectă, cei doi 
concurenți, fiind sensibili 
egali.

C.u totul altfel au stat 
lucrurile la clasa a If-a. 
Aici au concurat repre
zentanți ai Liceului de mu
zică din Cluj-Napoca, și 

din școlile generale din Si
biu, Alba Iulia, Hunedoara 
și Petroșani. Cei doi re
prezentanți ai Petroșaniului 
Râzvan Alstani și Alina 
Hirian au cucerit fiecare 
cîte un premiu trei.

La clasele III—VIII pian 
și I—VIII vioară, Petroșa- 
niul nu a avut reprezen
tanți. De aici și uncie 
semne de întrebare pentru 
profesorii de la Petroșani, 
pentru Inspectoratul șco
lar județean și alții. La 
disciplina „instrumente de 
suflat" cls. V—VIII, numă- ' 
rul concurcnților valoroși 
a fost foarte mare. Ca ur
mare, juriul a decernat 
foarte multe premii I și II. 
Cei doi reprezentanți ai 
Văii Jiului, Camelia Coman
— flaut și Sorin Brînzea
— clarinet, au obținut o 
mențiune, și respectiv, un 
premiu III.

Concluzii: se poate mai 
mult. Valoarea reală a. 
copiilor din Petroșani este 
alta. Faptul că la clasa I 
au fost numai elevi de la 
Petroșani, nu trebuie să ne 
Incinte. Să vedem în viitor. 
Procesul de reafirmare a 
școlii de muzică din Pe- ' 
troșani este de-abia la In- ; 
ceput. Talente și specialiști 
avem.

H. ALEXANDRESCU

SUGESTIE. Sfrrșitul săp- 
tămlnii trecute ne-a oferit 
o surpriză plăcută în pri
vința aprovizionării cu 
pîme. Nu am mai avut e- 
moții. A fost pline sufi
cientă. Deci se poate și, 
cînd e bine, toată lumea 
e mulțumită. Revenim însă 
cu o problemă foarte im
portantă și anume aceea 
a urgentării punerii la dis
poziția fabricii de pline, 
de către primărie, a spați
ilor necesare Înființării ma
gazinelor proprii de vîn- 
zare a acestui produs. Ar 
fi o soluție bună care, cre
dem noi, merită tot inte
resul din partea primări
ei. (G.G.)

DAR TAX1METRELEÎ 
Regulile de circulație in
terzic oprirea autovehicu
lelor, în afară de cele de 
transport în comun, in sta
țiile destinate urcării și 
coborîrii'' . călătorilor. La 
Petroșani stațiile de la Poș
tă și din Piața Victoriei 
(plecare spre Aeroport) sînt 
deseori blocate de taxime
tre (de stat și particulare). 
Nu se pot oare, stabili 
stații separate pentru a- 
ceste mijloace de trans
port. fără ca să oblige șo
ferii de pe autobuze să o-

prească în plină stradă? Ce 
zic primăria ți poliția ru
tieră? (S.P.) i

SPECULA IN TOATA 
REGULA. Un tip „între
prinzător" (și nu c singu
rul) iși desfăcuse marfa — 
citeva lăzi cu bere „la ju
mătate" — vizavi de sta
ția PECO din Llvezenî. 
Clienți avea, deși prețul 
nu era de loc de neglijat: 
15 lei sticla. Cînd s-a găsit 
un om (într-adcvărl) să-I 
arate puțin obrazul, am
bulantul a făcut urît de 
tot, mai, mai să-l lovească. 
Faptul s-a consumat vineri, 
8 iunie, în jurul orei 13, 
Dar atenție, în special pen
tru apărătorii legii: ase
menea specimene care spe
culează lip^a berii din res
taurante și grădini de vară 
apar unde nu te aștepți, 
Și, nu dc puține ori, mai 
au și sămînță de scandat 
In ci!

Propuneri pentru 
comerț

Aiț dori ca prin Interme
diul ziarului „Zori noi" si 
fac unele propuneri con
ducerii comerțului din 
municipiul nostru.

Propun ca la raioanele 
de mezeluri, din unitățile 
alimentare să se instaleze 
mașini de marcat, iar banii 
«A fie încasați de o casieră 
țî nu de vlnzătoarea care 
vinde produsele. Realizarea 
acestui lucru are două a- 
vantaje: o mai mare opera
tivitate în servirea cum
părătorilor; se evită even
tualele infecții datorită ma
nevrării banilor ți a produ
selor In același timp Poate 
și Sanepidul ne ajută In 
această direcție.

O altă propunere se re
feră la magazinul Jiul din 
Petroșani. De atlțla ani a 
Început montarea calorife
relor. După cîte știm la 
parter s-a finalizat această 
lucrare.. Credem că ar fi 
timpul să mai intrăm In 
acest magazin și pe intra
rea din față și nu prin cea 
laterala. Oare nimeni din 
m-'ii marii comerțului nu 
mai am simțul frumosului 
și al practl-ului.

Elena MUNTEANU 
str. Republicii 89/9 

Petroșani

De ce să scoatem cenușă?
(Urmare din pag. 1) în luna mai, perioadă In 

care exploatarea a intrat 
In zone mai dificile s-au 
pierdut prin penalizări 3645 
de tone. In primele cinci 
luni minerii de la Petrila 
au pierdut 20 1 95 de tone, 
ceea ca înseamnă că în 
cele cinci luni timp de 17 
zile, mina n-a produs nici 
o tonă de cărbune. Dar a 
produs numeroase cheltu
ieli, pentru cu oamenii au 
fost plătiți — .și încă bina 
—, utilajele au mers ți s-a 
consumat energie, s-au plă
tit amortismente, Întreprin
derea a plătit multe mii 
de mese care au fost ser
vite gratuit oamenilor care 
au produs... piatră. Or, a- 
cum, mai mult dccît ori- 
clnd, trebuie înțeles faptfil 
că nu avem dreptul să iro
sim nici un bănuț, că tre
buie să muncim din răs
puteri pentru refacerea e- 
conomiei dusă de rlpă In 
perioada de cruntă dicta
tură. Și clnd te gîndcștl că 
nu li se cere minerilor nici 
marea, nici sarea, ci nu
mai bunăvoință și puțin 
efort ca să nu mai piardă 
cărbunele trimis de ei la 
ziuă ru ntîta trudă.

Pe șantierele
(urinare din pag. 1)

spațiile de depozitare de 
la I.ivezcni ți Lupc-ni. Nu 
mai puțin de patru vagoa
ne încărcate cu fețe pen
tru uși, sosite de la furni
zori conform comenzilor și 
contractelor, au fost ro
diri )atc din Livczeni — des
tinatarul inițial planifi
cat — la Lupeni, Deva sau 
chiar la Tg. Jiul Aceste va
goane n-nu putut fi des
cărcate, deoarece nu existau 
spații de depozitare. La 
31 mai 1990 un vagon cu 
tlmplărie sosit la Livczeni 
pentru constructorii de lo
cuințe din Valea Jiului n-a 
mai avut unde 6ă fie des
cărcat, iar In urma con
sultărilor cu lng. Vâsile 
Țop de la TAGCM Deva, 
s-a hotărît trimiterea vago
nului respectiv tocmai la 
Tg. Jiu.

Adevărul este deci, că 
blocurile 114 șl F Malcca e- 
rau asigurate cu fețe de uși 
încă din luna aprilie. Deci 
altele sint cauzele Invocate 
.pentru nerealizarca stadi

ilor fizice de construcție a. 
le npnrtamentelor. Iar In
tre aceste cauze un p im 
loc II ocupă nca-tlgurarea

de construcții
la timp a unor materî de 
cu adevărat deficitare, cum 
sint baloanele și mortarul, 
vopselele in ulei ț.a m.d.

Ceea ce se cuvine să fie 
reținut este că pe șantiere 
Iți mai găsesc loc metehne 
vechi, anacronice, cum sînt 
lipsa dc organizare riguroa
să a lucrărilor pe faze 
tehnologice ți Îndeosebi a 
inițiativei personale. Oare 
l-a împiedicat cineva pe 
ttmplariil Ion Tobă să vor. 
bească în mod operație, 
din biroul maistrului Mi- 
hăiescu, prin interfon cu 
serviciu aprovizionare pen
tru a afla de unde sA ri
dice fețele de uși? El a 
preferat să meargă perso
nal la- sediul antreprizeil

In condițiile în care, pe 
șantier nu se mai trage de 
timp, ca înainte, pentru a 
trece cele 10 ore de lucru, 
ci se muncește sau mai bine 
zis ar trebui să se munceas
că efectiv cele 8 ore, iar 
zilele de slmbătă ți dumi
nică sint libere, trebuie sA 
se dea dovadă de inițiati
vă, dc interes pentru rea. 
lizarca normei de lucru. 
Salariul e direct legat de 
munca depusă. Și așa e 
normal țl ficl

BUN VENIT, sau salut 
voios de pionier? Asta-i 
întrebarea pe care ți-o pul 
In fața panoului instalat 
la intrarea în Uricani. Un 
pionier cu cravata roșie 
Ia gît, ridicindu-și casca 
de miner. In semn de bi- 
nețo — iată imaginea pic
tată pe acest panou care 
a rămas „neobservată" și 
acum la șase luni după 
Revoluție. Intr-o asemenea 
iposta/ă înclinăm sA cre
dem că un chip de minef 
în locul celui dc copil ar 
fi mai potrivit. Nu credeți?

PROPUNERE. Unii că
lători, după ce se satură 
de așteptat prin stații, ape
lează la autobuzele „tn 
convenție", dar care nu au 
oprire în stațiile AU TE, 
Cînd vin „convențiile" oa
menii o rup la fugă, veri
tabil cros. Unii pot, alții 
— bătrînii, bolnavii, fe
meile cu copii în brațe — 
rămln în stații, cînd, de 
fapt, el ar trebui să aibă 
prioritate la urcare. Șl, 
dacă tot opresc, dc ce a- 
ceste autobuze n-ar opri 
civilizat, în stații? E o pro
punere utilă tuturor. (S.P.)

Rubrică realizată <le 
Gheorghc Ol.TEANU

rea fluxului de transport 
de la orizontul dc bază — 
150 de metri, orizont mult 
lntîrziat. Acesta pune pro- 
bl<*tne deosebite, cărbunele 
fiind „ridicat" o bună por
țiune pe plane înclinate cu 
to6tă sulta de probleme pe 
care o generează. Șl pînă 
atunci ce facem cu calita
tea? Pînă atunci, tot omul 
trebuie să fie acela care 
să manifeste bunăvoință In 
rezolvarea acestei probleme 
ți sA dqpună puțin efort 
pentru „a nu pierde la 
pod ce a clștigat la punte". 
Pentru că, ce se cîștigft la 
randamente, mai exact la 
numărătoarea tonelor ex
trase, se pierde prin pena
lizările pentru calitate. Și 
acestea nn-s dc neluat !n 
seamă. Ir» ianuarie s-au 
pierdut 4025 de tone (pro
ducția pe aproape două 
zile), In februarie penali
zările au fost do 3188 de 
toiie (mai mult de o zi de 
producție), tn martie 1712 

dc tone, In aprilie — ce
nușa n scăzut la 40,8 la 
sută, deci se poate — Iar
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Întreprinderea minieră Livezeni

Pași fermi, liotăriți spre un loc de frunte in Valea Jiului 3
Perspective încurajatoare 
pentru mersul producției

Colectivul minei Li
vezeni continuă să se 
mențină și in această 
lună în rîndul întreprin
derilor miniere cu sarci
nile programate realizate 
și depășite ți aceasta mai 
ales datorită ritmicității 
rc;d;7'—.lor și constanței 
depăși, dor înregistrate. 
La menținerea acestor 
nivele ridicate de pro
ducție a contribuit in 
primul rînd îmbunătăți
rea plasării locurilor 
de muncă ac'ive, omoge
nizarea și stabilirea unui 
echilibru optim al califi
cărilor intre membrii 
formațiilor, ceea ce a 
condus, In final, la spo
rirea continuă a produc
tivității muncii, cea mai 
importantă cale, de atfel, 
a creșterii pnoducției.

Activitatea electrome
canică este mult îmbu

nătățită, transportul sub
teran — aprovizionarea 

formațiilor de lucru ți 
evacuarea cărbunelui — 
se desfășoară în condiții 
normale. Se depun efor
turi stăiuitoare 
îmbunătățirea
cărbunelui extras, 
câtor îmbunătățit față 
de realizările lunii pre
cedente cu 3 puncte. S-au 
întreprins ți se lntrep- 
prind acțiuni complexe 
pentru ridicarea nivelului 
stării disciplinare.

Aceasta es’e ceea ce 
s-a întreprins pînă acum, 
care e-,te însă perspectiva? 
Amănunte aflăm de 
directorul minei, 
Traian Iordache.

— Ne străduim să 
trăm linia dc front
tivă și plasarea locurilor 
de muncă la nivelul pro
ducției programate și 

chiar peste acest nivel. 
In acest sens am plasat 
Ijcrările de pregătire cu 
formațiile respective care, 
pînă nu demult, erau 
folosite la întreținere. 
Vom ataca o nouă gale
rie direcțională cu o com-

pre
ia 
de 

una

pentru 
calității 

indi-

la 
ing.

păs- 
ac-

bină de înaintare. La 
sectorul II vor fi puse 
în funcțiune două abataje 
cu front scurt — pilier 
9 c și panoul 7, tot în pi
lier. La sectorul III, 
gătim fîșia a doua 
1 S cu două grupe 
pregătiri, dintre caic
— brigada Petre Molocea
— folosește o combină 
de înaintări. Abatajul 2 N, 
imobilizat de focul endo
gen apărut aici, va rein
tra în circuitul productiv 
în 15 august.

De la interlocutorul 
nostru am mai aflat și 
alte măsuri întreprinse 
de consiliul de adminis
trație pentru asigurarea 
producției vi- 
toare. Electrolăcătușii, 
fiind acum în nu
măr suficient și pentru 

întreținerea fluxurilor de 
transport, au fost, din 
nou, dirijați spre abata
jele echipate cu complexe 
de susținere și tăiere me. 
canizată.

O problemă mai creează 
încă neajunsuri între
prinderii miniere Live
zeni: preluarea cărbune, 
lui extras de către CFR, 
după cum o demonstrează 
citeva date care ne sînt 
puse la dispoziție In 8 
iunie, deși toate abata
jele au produs la capaci
tate, mina 
declt 16
le-au fost repartizate în 

24 de ore.
diții 
tone (80 de curse cu 
șinile) au rămas 
cinta Mnlcin, 
400—500 de 
parația din 
cipală. In 7 
cînd mina 
de vagoane 
ducția livrată a depășit 
17 000 tone. Un adevărat 
record al ultimilor ani.
Este adevărat că mina 
poate stoca în silozuri 
cărbunele extras, dar da. 
că nu este livret...

nu a expediat 
vagoane. Atît

In aceste con- 
aprovimativ

in 
iar 

tone în 
incinta | 
iunie 

a primit 
CFR,

500 de 
ma- 

i in- 
altc 

se- 
prin- 
Insă, 

31 
pro-

I-a întreprinderea mi
nieră Livezeni se Între
prind acțiuni eficiente ți 
se iau masuri ferme pen
tru reducerea continuă a 
acumulărilor de metan, 
prevenirea și lichidarea 
locurilor de mină, a focu
rilor endogene, mina fiind 
predispusă, datorită con
dițiilor geo tectonice și 
a caracteristicilor strate. 
lor exploatate, la ambele 
fenomene.

Inginerul șef cu secu
ritatea minieră, ing. Ionel 
Arad ne precizează: 
cumulările 
in scădere 
închiderea 
cunoscute, 
□ei abatajului 2 N. 
avem unele probleme In 
zona abatajului 1 S. Nu 
slnt deosebite, dar le a- 
vm permanent In a’cnție. 
De altfel, vor fi rezolvate 
aceste probleme In cltcvn 
zile, după ec brigada

condusă de Vasile De- 
geratu va termina săpa
rea unui suitor de acraj — 
rrțju avem 8 metri — șl 
vom ocoli zona respec
ți vă".

.,A- 
de metan sînt 
evidentă după 
zonelor de foc 
mai ales a zo-

Mai

ll> condusa de Fetru IMolocea — formație port-drapel a in.nei.

Un cartier la limita civilizației?!
Un fenomen îngrijorător 

pentru consiliul de admi
nistrație și sindicatele 
nicre 1 
la IM. 
dar care 
cu nimic 
trebui să 
fenom. n 

cauzelor care 11 determină.
Pe scurt fenomenul con

stă într-un exod al locui
torilor din apartamentele 
din cartierul Aeroport, par
tea cunoscută mai ales sub 
denumirea de „Șerpărie", 

spre centrul Petroșaniului. 
Cerr -i sînt cu duiumul, 
rezolvări mai puțin, după 
posibilități.

Motivele le redăm suc
cint, telegrafic: instalațiile 
sanitare slnt sub orice cri
tici. blocurile fiind !n ga
ranția constructorilor... nu 
le repară nimeni; locatarii 
blocului 54 A, de patru ani

mi- 
dei b e r e 

Livezeni, 
nu Îngrijorează 
pe Cei care ar 
stăvilească acest 
prin eliminarea

două- 
peste 

gunoiul 
timp; nu

nu au apă caldă; sînt 
trei tomberoane la 
25 de blocuri iar 
nu se ridică la 
există nici un chi.șc de di
fuzare a presei; nu există 
nici un telefon public;

Minerii sini în primul 
rînd oameni. Unde și

cum locuiesc ?

clin cartier lucreazăpoșta
doar pe un schimb și are 
două 
două
timpul defecte; de Ia poșta 
respectivă poți expedia eo- 
lete dar nu și ridica; uni
tățile de desfacere a legu
melor șl fructelor slnt slab 
aprovizionate; nu slnt spații 
de joacă pentru copii; in-

telefoane locale și 
interurbane, mai tot

decuplată automat ener
gia electrică din zona res
pectivă. Una dintre stații 
sc află în incinta Maleea. 
în parab-1 se execută <ie- 
gazarea preventivă a zo-

Pentru evitarea 
acumulărilor de metan 

prevenirea focuri.or 
endogene

Printre alte măsuri ini
țiate pentru prevenirea 
acumulărilor de metan a- 
mintim cuplarea luturjr 
locurilor de muncă la cele 
două centrale telegrizu 
metrice de măr,urare și 
evidențiere automată a 
concentrațiilor de metan. 
Normal, clnd limita pen
tru care a fost reglată 
stația a fost depășită eite

r.clor ce urmează a h 
puse în funcțiune, dega- 
zare efectuată prin stația 
centrală de degazare. Fină 
acum slnt executate In 
acest sens foraje subte
rane însutnînd 60 găuri 
de sondă.

Pentru preveniri-a focu
rilor endogene s-au luat 
măsuri deosebite mai ales 
la abatajul frontal, ectii-

pat cu susținere și tăiere 
irv-canizată, panourile 
3—4, unde stratul în faza 
de exploatare a abataju
lui predispune la apariția 
aces*ui fenomen. Pe fie
care schimb, un măsură
tor de gaze urmărește 
curățirea cărbunelui din 
acoperiș, complexul fiind 
In prima felie și ne- 
puțind urmări ondulările 
și apofizcle stratului. In 
această zonă se folosește 
irrten* bicarbonatul de 
sodiu, dar și stropirile 
permanente cu apă și în
nămolite. /Xcceași atenție 
este, acordată și celuilaltt 
abataj de mare capacitate 
care se află jumătate fii 
felia întîi și Jumătate în 
felia a doua. Este urmă
rită tnai ales zona de in
flexiune.

Rezultatele mă an dor 
și acțiunilor inițiate sînt 
evi .< nte, și speram să dea 

roade și in continuare.

• Și nu orice fel de 
sport. La mina Livezeni 
din inițiativa unui ini
mos instructor Daniel C. 
Lăpădat a fos'. înființa
tă o secție de KAR \TE 
DO SHOTOKAN — 
DOKAN care face 
te din Liga de 
BATE, cu același 
mc, din Brașov, 
du-1 președmt - pe

FU- 
par- 
KA-l 
nu- 

avîn- 
Ă- 

drian Popc^ru Săcele — 
centură neagră, 4 DAN

(D6- 
unui 
„Lo- 

oa-

oa
la

divizi certați cu disciplina 
scot boxele casetofoanelor 
pe geamuri și Ie folosesc 
la maximum de intensi
tate; noaptea este o aven
turii să circuli «ingur prin 
cartier; poliția nu inter
vine decît în cazuri extre
me; un spațiu comercial de 
la parterul unui bloc 
7011) a fost atribuit 
particular pentru un 
cal Familial", «Ieși
menii din cartier ar fi 
vrut o alimentară, centru 
de pline, aprozar sau... un 
post de poliție. Să ne oprim 
aici cu motivele care sînt 
destul de convingătoare — . 
sperăm — pentru cei care 
vor (și trebuie) să le 
în seamă

Aici locuiesc totuși 
meni care au dreptul
confort ți civilizație și se 
formează, ți aici, o parte 
din generațiile viitoare. Or 
și lor le trebuie condiții 
optime pentru a se forma. 
Dacă lucrurile vor rămîne 
așa cum slnt înseamnă că, 
pe bună dreptate, a fost 
numită această zonă „Șer
păria", un cartier la limita 
civilizației. Sigur, nu sc 
poate face totul Intr-o zi, 
dar asta nu presupune o 
inactivitate ca aceea de 
pînă acum. Vom reveni In 
alto numere de ziar cu as
pecte și mai concludente, 
dacă acestea nu au font 
suficient de edificatoare.

— subordonată Federa
ției Române de Arte 
Marțiale. Pînă acum sînt 
înscriși 60 d 
re au început însușirea 
acestor arte cu două 
luni în urmă. Activita
tea acestei secții se des
fășoară la Școala spor
tivi din Petroșani, în 
zilele de luni, miercuri 
ți vineri. Intre orcie 13 
ți 20.

Sînt așteptate noi în
scrieri pentru un curs 
de începători ce va fi 
deschis In 18 iunie 1990. 
Secția fiind pe autofi
nanțare, doritorii tre
buie să achite o cotiza
ție de 150 îei lunar. Mai 
facem o precizase, tînă- 
rul instructor Daniel 
Chira IApădat este po
sesorul a două a'estate; 
unul eliberat dc Fede
rația Română dc Arte 
Marțiale și o-iâi lt de 
Liga din Brașov.

■ In eurînd la mina 
Livezeni va lua ființă 
Handbal Club. O disci
plină sportivă mult în
drăgită de tineri și mai 
puțin prezentă pe sta
dioanele și în săbie spor
tive ale Văii Jiului — 
handbalul, va fi de a- 
cum, sperăm, la Live
zeni, la el acasă. La 
temelia acestui club vor , 
fi membri ai chiției de C 
handlxil de la l'.’M Pc- I 
troșani. |

elevi ca-
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— mecanic auto, categ. 4—6

Planuri secrete cameruneze pentru 
meciul cu România

Mafia siciliana tipărește bilete false — sudor electric și autogen, categ. 2—5

ROMA. (Rompres). An
trenorul reprezentativei Ca
merunului, Valeri Nepom- 
niaci are două planuri 
secrete pentru a învinge 
România în partida de 
joi, care, după cum se știe, 
a furnizat cea mai mare 
surpriză a actualei ediții a 
„Coppei del Mondo" învin- 
gînd, în meciul inaugural, 
pe Argentina, deținătoa
rea cn-titre a Cupei Mon
diale. „Pentru joi am două 
planuri secrete. Depinde pe 
care să-l aplic, în funcție 
de jocul selecționatei Ro
mâniei. Am văzut ceea ce 
România a jucat cu URSS 
și dacă o să evolueze la 
fel aplic planul 1. Dacă își 
schimbă stilul, aplic cealal-

tă variantă. Sint totuși rea
list. Argentina, România și 
URSS sint mai puternice 
decît noi, dar vom încerca 
să mai producem o altă 
mare surpriză". Referindu- 
se la forța de joc a româ
nilor, antrenorul Cameru
nului a spus: „Sint foarte 
puternici la mijloc, ceea ce 
este o mare problemă. Tot
odată, antrenorul lor le-a 
dat o organizare pe teren 
excelentă. In ceea ce ne 
privește, o să avem mari 
probleme să înlocuim în 
formula de bază jucătorii 
eliminați. înlocuitorii lor 
vor fi la fel de buni dar, 
fiind mai tineri, nu au a- 
ceeași experiență".

ROMA (Rompres). Po
liția din Napoli a descope
rit o imprimerie clandes
tină, confiscînd 2000 de bi
lete de meci valabile pen
tru partidele CM de fot
bal, jucate în acest oraș, 
anunță surse ale poliției 
napolitane. Majoritatea a- 
cestora urmau a fi folosite 
la partidele România — 
Argentina si Xinontina —

POM \ (Rompres). Gu
vernele italian și britanic 
au încheiat un acord prin 
care se obligă de a-și fur
niza reciproc o largă asis
tență în vederea preveni-

Și africanii se ceartă pe prime
de succes, africanii n-au 
stabilit dinainte cuantu
mul primei și, astfel, s-a 
ajuns la aceste discuții. Pî- 
nă la urmă, s-a căzut de 
acord asupra sumei de 40 
milioane lire italiene, adi
că aproximativ 32 000 do
lari.

Camerunezii an sărbăto
rit îndelung victoria îm- 

aotriva Argentinei, dar „fies- 
ta“ a fost umbrită de o dis
pută aprinsă în legătură cu 
primele de joc, între jucă
tori și conducătorii delega
ției Neprevăzînd un astfel

Florin Răducioiu e de vînzare?
După prima partidă a 

României din grupa B îm
potriva reprezentativei 
URSS, mai multe echipe se 
interesează dacă blondul a- 
tacant român Florin Rădu-

cioiu 
Printre 
mațiile 
divizie 
precum 
Anderlecht.

„este de vînzare". 
ele se numără for- 
italiene de 
Bologna și
și clubul 1

■ primă 
Bari, 

belgian

Doi jucători camerunezi suspendați
Angentina, de către arbi
trul Michel Voutreaux. Cei 
2 jucători nu vor putea e- 
volua în meciul cu Româ
nia programat la 14 iunie 
la Bari. Totodată, celor 2 
fotbaliști le-a fost aplicată 
o amendă de citc 8,7 mi
lioane de lire.

r ROMA (Rompres). 
misia de disciplină a 
rației Internaționale 
Fotbal a confirmat 
pendarea pentru un
a jucătorilor camerunezi 
Benjamin Messing și Andrc 
Kana Biyik eliminați 
pe teren în partida>---------------

Co- 
fede- 

dc 
sus- 
mcci

de 
cu

M I C A P U B
T “

VIND radio-casetofon 
JVC DOLBY-SYSTEM 18 
W — combină CONROWA 
cu picup, radio, 
sistem egalizator,
casetofon DECK cu boxe 
30 W, sigilat. Orgă CASIO

’ VINZ ARI SA 20—100 efecte,
22 Decembrie, bloc 2,
17, Petroșani. (1412)

nou,
ap.

control 
dublu

VINO casă cu grădină și 
curte, Petroșani, Anton 
Pann, 30. Informații, tele
fon 42471, după ora 18. 
(1415)

DECESE

PREOȚII din Proto
popiatul Ortodox Român 
Petroșani sint alături do 
înalt prea uirrnicul Pă- 
rin*<- Protopop Dr. por-tl 
Pogan in momentele de 
grea încercare prilejui
tă de pierderea bunului 
tată

POGAN ROMAN
Sincere condoleanțe 

și Dumnezeu să-l ierte! 
(1121)

CONDUCEREA Pa
rohiei Ortodoxe Româ
ne Petroșani II împreu
nă cil credincioșii de la 
ambele biserici silit ală
turi de înalt prea cucer
nicul Părinte Protopop 
Dr. Dorel Pogan in du
rerea prilejuită de pier
derea tatălui

POGAN ROMAN
Sincere condoleanțe și 

Dumnezeu să-l ierte. 
(1122)

( O1HEMOKARI

FAMILIA Toroapă a- 
nunță cu durere 
flet că 
luni de
v .';î i
" i.un.î

in su-
se Împlinesc fi 
la încetarea din 
celei care a fort 
mamă, soacră și

SE Împlinește un an 
de la dureroasa despăr
țire 
soț, 
nic

de scumpul nostru 
tată, socru și bu

( *■. > ’ LEXANDIUNA

i le vom uita nici- 
,i lI 119)

URSS. Presa a fost desco
perită intr-un apartament 
din cartierul Forcella, con
trolat, se pare de Camorra 
napolitană. O persoană a 
fost arestată.

După cum se cunoaște, 
biletele pentru partidele ce 
urmează a se disputa la 
Napoli au fost epuizate în
că de anul trecut, cînd au 
fost puse în vînzare.

— mecanici utilaje terasiere, categ. 4—6
Salarizarea se va face conform legislației 

in vigoare, beneficiind și de prevederile 
HCM 1683/57 privind acordarea gratuități
lor.

★
și manifestă- 

cu ocazia
rii delictelor 
rile violente 
nor competiții sportive, 
anunțat un comunicat 
Ministerului de Externe 
Italiei.

u- 
a 

al 
al

Uzina electrică Parosenif
angajează direct sau prin transfer :
— inginer sau subinginer construi l«

Cel mai rapid gol din istoria C.M. înscris 
de un român

O statistică a celor mai 
rapide goluri ale CM este 
deschisă pentru eternitate, 
de românul Stanciu, care 
la prima ediție, din 1930, 
din Uruguay, a înscris în 
poarta Peru-lui chiar în 
minutul 1. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—1 în 
favoarea jucătorilor români,

a 
la 

succesul 
cu 
în- 

ani.

mareînd prima victorie 
echipei noastre naționale 
CM, în timp ce 
consemnat în partida
URSS este al treilea, 
tr-o istorie de 60 de
După cum se știe, în 1970, 
la Guadalajara, fotbaliștii 
români au învins cu 2—1 
Cehoslovacia.

Sărbătoarea italienilor
Pe 10 iunie, italienii au 

sărbătorit 56 de ani de la 
cucerirea primului titlu 
mondial. La 10 iunie, 1934, 
in finala celei de-a doua

ediții, „Squadra Azzurra" 
a întrecut cu scorul de 
2—1 Cehoslovacia, după 
prelungiri.

Suporterii vest-germani se îmbată
La Verona, poliția itali

ana a fost nevoită să tra
gă focuri de avertisment 
în aer și să arunce grena
de lacrimogene împotriva 
celor 200 de suporteri vest- 
germani beți care încercau 
să devasteze centrul orașu
lui. 13 dintre atacanți au 
fost arestați. De asemenea,

și la Milano, la sfîr.șitul 
întîlnirii dintre RE Germa
nia și Iugoslavia, încheiată 
cu scorul de 4—1 în fa
voarea jucătorilor vest- 
germani, poliția a operat 
29 de arestări în urma in
cidentelor dintre suporte
rii nemți și iugoslavi.

— lăcătuși
— sudori
— operator cazane
— operator turbine
— zidari șamotori.
Unitatea noastră beneficiază de gratu

ități conform HCM 1683/1957.
încadrarea se face conform Legii nr. 

1971 și Legii nr. 57/1974.
Pentru informații suplimentare vă 

găm să vă adresați compartimentului PIS 
cadrul unității noastre.

.te?*

12/

rn- 
din

întreprinderea 
minieră Bărbăteni

încadrează urgent :

I. I I I T A T 1 — paznici (bărbați)

pierderi

(I \S1T Dai maț ian 
Informații telefon 
(1426)

PIERDUT carnet 
dent pe numele Hodoroagă
Sabin, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani, 
declar nul. (1413)

PIERDUT diplomă

tui.ir.
41 (•31.

stu-

II

de

a școlii profesio- 
A- 

Liceul 
in a- 

nulă.

absolvire
nale pe numele Szabo 
driana, eliberată de 
economic Petroșani, 
nul 1979. O declar 
(1418)

PIERDUT carnet 
dent pe numele Răceanu 
Anda, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (1424)

Liceul de informatică
Pelrusiini»

strada Slătinioara nr. I n
telefon 42683

1990 1991 :

*
Cei interesați se pot adresa 

mentului PIS al unității.
#*• . - ■

coinparti-

stu-

întreprinderea minieră
angajează direct sau

— fochiști autorizați 
medie (13 bari)

Relații suplimentare 
întreprinderii.

I. C.S
A.P

. ngajea/ă
• < Is.

• < Is.

a IX a — 7
a Xla ;>

«lase

< lase

li< oului, c ti

111 6 loc uii|

s<hi fclii'i htic

|I8(I textili)

c erlilicul iii meserie.

prin transfer i

cazane presiune

la biroul ONS al

ALIMENTARA si 
PETROȘANI

direct sau prin transfer 
următorul personal :
st autorizat pentru cazane de 
ie >

pentru obiective sociale, 
se va face conform Legii nr.
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