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Un gînd bun pentru toate gospodinele
asta, 
„aju- 
cum

Anul trecut pe vremea 
cfnd erau în mare voga 
toacele", împărțite după 
știm (și mai bine nu vorbim), 
cind pentru o cutie de mazăre 
franțuzească ne bucuram mai 
mult decît pentru un pașaport, 
iar la un „autoservice" puteam 
schimba planetarele de „Dacia" 
cum schimbăm astăzi bujiile de 
Trabant, anul trecut deci, dacă 
bine ne aducem aminte, toate 
go-podinele noastre au primit 
drept cadou de „8 Martie", de 
la alimentara unde erau aron- 
d«te, cîte un fazan. Bucurie 
mai mare nici că se putea. Ga
ta fszandate, frumoasele păsări 
făcute cadou de o firmă gene
roasa ;1u adus cu ele, in cele 
rr rimte bucătării d:n Euro
pa. mirajul occidentului Ne-au 
creat o clipă de uimire pe care 
mdlti dintre noi am trăit-o mult

timp de la acea memorabilă zi 
a femeii, pînă dincolo de Ziua 
copilului. Apoi, mirajul s-a des
trămat, viața a intrat pe făga
șul deschis de alte și alte eve
nimente.

$e mai poartă, pentru mantou- 
rile de blană a trecut sezonul, 
iar cu rochiile e complicat, sînt 
atit de repede supuse demodă
rii... O poșetă elcg Vhtă? Am 
luat anul trecut...

ZIUA FEMEII
Cei mai mulți dintre noi nu 

ne supărăm că in acest an nu 
avem fazan de „8 Martie". Nici 
că „avem ciocolată, dar e 
scumpă". Nici că nu se găsesc 
frigidere, boilere, taioare și ro
chii pe gustul cumpărătoarelor. 
Dar, ceva totuși ne întristează. 
Ziua de astăzi ne obligă la un 
cadou. Ce să alegem din raftu
rile magazinelor? Bijuteriile nu

Vinovat nu este comerțul. Vj- 
novați sintem noi, toți cei care 
nu am găsit răspunsul la o în
trebare atît de simplă: Ce-și 
dorește o gospodina harnică în 
prag de primăvară?

După o lungă meditație (des
pre suferințele căreia nu vre ai 
să mai vorbesc), am aflat mult 
căutatul răspuns. Deocamdată 
faptul e consumat. Pentru anul 
viitor mă voi îngriji din vreme.

înființez șt eu un partid.
Cooptez asociațiile de locatari și,« 
cu sprijinul lor, lansez platfor- 
m i politică avînd drept princi
pal obiectiv: două ore de apă 
caldă pentru toate gospodinele! 

și plictisi- 
dar lipsită 
pe sătura- 
caldă ar 

strimtele

După o iarnă lungă 
toare, cu mult frig, 
de zăpadă, cu praf 
te, două ore de apă 
aduce din nou in 
noastre bucătării mirajul occi
dentului. Bucurie mai mare nici 
nu s-ar putea. Nu fac bijuteri
ile cit face o mică atenție din 
partea edililor, mai ales că în 
rest avem de toate și vorba po
etului, „nu 
avere, ci săraci

Dacă reușesc, 
toratul asigurat 
candidatura...

sintem săraci de- 
de mingîiere"... 
voi avea elec- 
și îmi depun

Ion MVSTAȚA
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Astăzi, vă sărut mina !
Sărut mina, fetițelor mele cu 

păr bălai și ochi mai albaștri 
decît albastrul ! Gindu] meu su
feră pentru toate suferințele lor. 
viitorul lor este profesiunea mea 
de credință.

Sărut mina, mamă cu dor de 
copii și cu necaz pe vrem o ile 
trecute și reînviate ! Mamă plă
titoare de datorii, pentru că ai 
cumpărat pămint, pe care *i l-au 
luat comuniștii, ca apoi să nu ți i 
dea înapoi democrația—

S ti R U T 
M î N A !
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I Sărut mina, tuturor femeilor 
lumii, pentru simplul si neprețu-

Iitul fapt că, prin voi, nu ne mor 
speranțele ! Și nici neamul !

Sărut mina, tuturor femeilor

I lumii ! Voi sînteți viața născă
toare de viață și întrețineți ne-

Ibunia noastră de fiecare zi. Voi 
sinteți mugurul care explodează 
primăvara și frunza veștedă care 
cade la vreme de septembrie.

Sărut mina. MAMĂ NATURĂ, 
(genul feminin, nu ?), pentru că 
ne dai de toate si nu ne cori, in 
schimb, nimic. Ne dai inteligen- 

| ță și noi no purtăm ca niște 
proști, ne dai putere, iar noi ră- 
minem iluștrii neputincioși...

Nu știu cind s-a stabilit ca 
ziua de 8 Martie să fie ZIUA 
FEMEII, dar recunosc deschis 
că numai PRIMĂVARA putea să 
fie. Pentru că, ele, femeile sînt 
primăvara vieții si ne impi imă- 
vărcază vi ita !

Mir-ca BU.IORESCU

IATĂ CE NE DOARE

Locuințe, butelii și... șomaj
A c •• sînt cele irci mari 

probleme solicitate de cetățeni 
prim.ii 'Ci Pețroșamului, după cum 
ier • din*.r-o documen arc efec- 
tui'-i la biroul ..Relații cu publi
cul". Luînd-o in ordine, chestiu
ne t locuințelor se prezintă ast- 
[ ■ estimează construirea, anul
acesta, a unui numai de 100 
apartamente d.n fondurile de 
sțat. Cererea e-te de 3000... l’ri- 
n dispune de un număr limi
ta! d locuințe, pe care le atribuie 
celor 'ti probleme deosebite: han
dicapați. bolnavi, altor categorii. 
M re i parte a locuințelor se îm
part în'rcprindcnlor proporțio- 
na' a numărul de cereri. Pen
tru îmbunătățirea -.ituațici, se pre
conizează construirea, de intre- 
pr nderi, a unor locuințe in regie 
proprie. Așa cum intenționează 
sa fr , LU.M. și Spitalul muni
cipal O altă problem,, o repre
zintă locuințele d*gr.irjat«. In nu 

» I •*-.
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mar de 60, numai pe străzile Sa
turn și Venus, dintl’-un total fl- 
1’6. Regia Autonoma a 1 lu.lei s-a 
angajat să preia o parte dintre 
acestea și să le repare, reintro
duci tWju-le in circuit. Avînd in 
ședere fluctuația de personal si 
faptul <3 mai exista oameni ca
re, nu num..i ca nu le intr Im. 
ilar le și degradează efectiv, s-a 
propus ca apartamentele sa fie 
trecute pe foaia de lichidare. Deși 
nu im ,.prins1' o zi plin i de au
diențe (lunea), aceasta fiind joia, 
am notat două cazuri. O femeie 
cu trei copii, divorțata, stă in 
gazdă undeva prin Durăncști. O 
altă femeie, tot divorțata, șomer 
de la Fabrica de tricotaje, lo
cuiește in gazdă, împreună cu 
fiica ci, și ca șomer, de la „Vîs- 
coz i , pe Saturn. Ambele s-au 
înscris la audiențe la domnul 
primar.

Cererea pentru locuri fie mun- 

cu nu este toa e mare deocam- a 
data După cum aflam de la bi- ' 
rotii Relații cu publicul". pri- 1 
măria spera in atrageiea unui E 
număr de șomeri de către socic- I 
talilc comerciale nou formate și I 
micile intrcprindei i pariu ulare. I 
O noua problema de lin loc fitul- B 
laș in ,,top“ v i l i probabil, apli- !' 
carea Legii funciare Se așteaptă |ț 
depunerea plingcriloi de către cei J 
lezai i, pina l:, 20 martie a.c.

In aceeași zi, luni 4 martie, ! 
ne am deplasat și la Primăria 
or..,i.iui Vul an. I.a ora |2, tor 
mai se in. hiscscra audiențele la 
domnul viceprimar Toilor. Așa 
cum am mai spus, chestiunea 
principala o constituie locuințe
le. pentru care exista un număr 
rle aproximativ 1100 de cereri.

Paul Nl( I l.ES( II
 

(Continuare In pag. n 2-a)
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I 
în ultimul număr al ros istei

„Autoturism", se preciza că în
matricularea și radierea motore- î 
telor se efectuează, de acum în- . _ _ _ _ _ _ _ _ _ f 
Cine are motoretă,!

să audă
< olo, la serviciile de circulație 
ale polițiilor județene

Intercsîndu-nc la biioiil de 
circulație al poliției municipiu
lui nostm, am ufl ii < a — iii ee 
privește motoretele — aceste 

operațiuni se fac, in continuare, 
la poliția municipală I i servi
ciul fie specialitate al poliți i jtl 
dețene .;<* înscriu și se 'adii.z.ă 
moto ielele și autoturisme; Am . 
făclii aceste precizări o' nti u al 
vi. s'uti de a evcntidt lcpl'n.3 1 
ir mutila la re -edi: 1 i d” |ild I j 
,'Gh.O.),

Aninoasa are autocar
Recenta vizita a unei delegații 

dm (‘arșica — Franța in munici
piul nostru a cuprins și orașul 
Aninoasa, unul dintre orașele a- 
flate in marc suferință sub mai 
multe a pecie. z\ceastă delegație 
a oferit primăriei din Aninoasa 
un autocar. Destul de modern și 
bine dotat, el vș, transporta zil
nic, pe bază de abonament, ele
vii dm Aninoasa care urmează

M.u mulți locuitori din Pelri- 
la, oameni pașnici și iubîtoi i de 
liniște in cartierul unde dornici 
liuzu iși varsă năduful înlr-o 
seri oare idrcsata redacției noas
tre: „De la începutul toamnei tre
cute, în zona blociuilor 40 — 41 
— 42 din cartierul ,.8 Martie" a 
luat ființei în mod ad-hoc un ga
rai la care parchează două auto
basculante, un ARO, două micro
buze, un autocamion pentru tran 
-por* pîlne. Nccuzul mare il fac 
autoba1 culantele alo căror motoa
re sînt ambalate in fiecare dimi
neață înccpînd cu ora 5 și pina 
la ora 6,30, cînd șoferii acestora 

A dat Dumnezeu să vină apă caldă! 
Dacă ne dau și igeceliștii...

lniepînd cu 9 martie 1991, Regia Xiitonomă de Gospodărie Co
munala s| I.ocativn din orașul Petroșani va relua furnizarea .mei 
calde menajere. Vor li patru ore de apă caldă pe sâptămina Du
rata eslc redu a, intrucît rezerva de apă potabilă este minimă din 
cauza lipsei precipitațiilor.

I'c măsura creșterii debitelor captate, numărul de ore pentru 
furnizarea apei calde menajere va crește.

cursurile școlilor și liceelor din 
Petroșani, Piimăria din Aninoa
sa a luat măsurile necesare și. 
in cel mai scurt timp, autocarul 
va fi pus în funcțiune. Nu e de 
dorit decît să fie folosit și păs
trat în con liții civilizate și, mai 
ales, să i se mențină destinația 
pentru care a fost oferit drept 
cadou elevilor navetiști dm A- 
mnoasa. (G.C.)

ajută ?
pornesc în cursă. Se înțelege că 
în acest timp liniștea cai lierului 
e 'ulburata de zgomotul infernal 
ai motoarelor"

Locatarii au dreptate. Garajul 
înființat ad-hoc (din inițiativa 
cm? Și eu aprobarea cui?) nu 
lace decît să „scurteze" noaptea 
locatarilor și să le întrerupă o- 
dihna. Se petrec și în alte locuri 
asemenea poluări sonore greu 
de stiivortat. dar dintr-un har di
vin anumite cartiere sînt ferite 
de pericol. Cuprinși de disperare 
locatarii s nu adresat primăriei, 
poliției, dar nu au găsit înțele
gere Oare, cine îi ajută ? (IM).

•
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O ZI ÎNCEPE Șl SE ÎNCHEIE LA BAIE
I’c la unsprezece și jumătate 

pe platoul din fața corpului ad
ministrativ al minei Amnoasa se 
mai afi v.i vreo 15—20 de persoa
ne. Artificieri și puțari, care aș
teptau ultima cursă a interven
ției care să-i ducă la Sud. Pe 

acest nuț intră in subteran cei din 
sectorul II. Ioan Moroșanu, arti
ficier. și Viorel Chirteș, miner. 
Îmi spun că o călătorie în co
livia puțului nu e deloc plăcută. 
„F jale, curge apă, te udă pînă 
la piele. Cînd în colivie intră 
doar două-trei persoane, te mai 
poți feri, dar cînd sînt mai 
mulți... O fi așa de greu să a- 
copere cu ceva, nu știu ?". Lu
crurile se complică însă cînd a- 
par defecțiuni. Și aflu că au 
fost. Atunci oamenii rămin în 
sul>tcr.~>n clte 4—5 șuturi. „Luna 
trecută, spune dl. Chirteș, au 
ieșit niște vagoneți, s-au nenoro
cit ghidaje, moare. Trei zile au 
stfet oamenii acolo. Cei mai te
merari au luat-o pe scări. So- 
cru-me'J a stat cinei șuturi, pînă 
J-a luat foamea”.

Pe inginerul Constantin Ilines- 
r,u îl cunoșteam mai de demult. 
Acum, mi ee părea puțin ner

vos. îl întreb de ee. „Păi cum 
de ce, îmi răspunde. Umblu în
nebunit după curele de transmi
sie pentru pompele de înaltă 
presiune de tip SAGEM, care 
funcționează d'n "fi9. Dl. inginer 
șef Bar a rezolvat problema de 
la Brașov. A dat, o dată, șase 
sute din mina lui să primească. 
Acum trebuie mobilizat cineva 
să meargă din nou acolo. Cu 
dreptul, că altcumva n-ai șanse. 
Avem două frontale în răpire, 
iar fără presiune ce te faci ? Eu 
sînt de părere că RAH-ul trebuie 
să se implice mai mult. Să adu
că o dată o sută de curele. Să 
fie. Toată lumea zice că nu vrei 
să faci treabă. Ce, stă minerul 
pe cărbune și nU dă ? Cînd are, 
dă

Acest scurt interludiu a avut 
darul să direcționeze discuția 
spre o altă temă : cum se extra
ge cărbunele. Ceea ce aveam să 
aud era o dovadă a faptului că 
minerul, cînd munceș’e, mai și 
gindește. Di Chirtc« crede că 
actuala metodă de exploatare a 
stratului 13, cu stîlpi SVJ, nu este 
prea rentabilă. „Stratul are acum

DESPRE 
MINERI, 
ALTFEL 
CA DE 
OBICEI

4 m grosime ; în partea de jos 
e mai consistent ; la noi se ex
ploatează partea de sus, iar ce-i 
jos, mai principal, rămine. înain
te, cu front scurt, se mătura to
tul. Acum rămîne cărbunele 
ăsta, cam 1,70—1,60 m. Apo; mai 
sînt -tratele 6, 7, 15 — situate 
mai sus de 13 — care nu-s ex
ploatate. Pe 6 și 7, strate renta
bile cărbunele s-ar putea da 
„pe figuri", în cădere liberă, cu 
consum minim de energie*. „Și 
eu cred că pe stratul 15 ar tre
bui pregătiri masive — intervine 
măsurătorul de gaze Gheorghe 
Lup. Acum, lucră o singură bri
gadă. E cărbune minunat acolo 
și s-ar putea da ușor afară".

...Apare duba care-i aduce pe 
cei din schimbul întîi. Unii se 
grăbesc să predea lămpile. Alții 
le păstrează și se îndreaptă, cu 
ele aprinse, către baie. Mai mult 
pe orbecăite, ajung în prima în
căpere care adăpostește vestia
rele. Cealaltă este situată mai 
jos. la nivelul sălii de baie. A_ 
mîndouă încăperi au caracteris
tici comune : dulapuri înghesui
te, Întuneric, doar în cea de sus 

există un singur bec („Le pune 
azi, se fură imediat" — Gheor
ghe Chirițoiu, sectorul VIII), ta
vanul coșcovit. Aurel Căldărar. 
de la sectorul VI, își verifică a- 
tent lacătul. Pentru că e pățit, 
în toamnă cineva „i-a speriat" 
haina de piele. Acum nu maf 
are curaj să vină la mină cu ceva 
ca lumea pe el. O verificare si
milară. cu jetul de lumină în
dreptat spre încuietoare, fac Vi
orel Alta și Ioan Ianc. Cu toate 
că știu și ei că lacătele sînt pen
tru oameni cinstiți, iar nu pentru 
hoți. Cineva îmi recomandă să 
dau o raită și prin grupul socr- 
al. încerc, dar dau înapoi după 
primii pași. Noroc că nu mînca- 
sem de prînz.

Coborând scările spre stația de 
autobuz, oamenii își petrec pri
virea peste clădirea tehnico-ad- 
ministrativă, aflată în construc
ție. Așa fac în fiecare zi si speră 
că. anul acesta, ea va fi gata. A- 
tunci se va pune punct si nea
junsurilor de la baie, cu care 
începe și se sfîrșește o zi do 
muncă la mina Aninoasa.

1 
Gheorghe O IȚEANU '

Cotidiene CA LA PARLAMENT... locuințe, butelii $i...

MEDICINA NUCLE \IlA. La 
Deva, și-a început activitatea în 
această săptămînă, In premieră 
județeană, laboratorul de medi
cină nucleară destinat tratării 
pacienților care suferă de afec
țiuni hepatice, biliare, renale și 
tiroidiene. încet, încet jurlețul 
Iși completează dotările care-i 
lipseau, aâigurînd locuitorilor 
condiții sociale pe măsura ..'or
tului economic.

SPECTACOL. Secția de gimnas
tică a Școli, sportive din Petro
șani oferă astăzi, de la ora 17, 
ln sala de jocuri sportive, un a- 
trartiv spectacol de gimnastică, 
«ledicat — în ziua de 8 Martie 
— tuturor femeilor din munici
piul nostru. în spectacol vor fi 
prezenți toți elevii secției de 
gimnastică a .Scolii 'portive din 
Petroșani, indiferent de catego
ria de vîrstiL (G.C.)

(Urmare din pag. 1)

Pentru anul în curs se preconi
zează construirea a numai 275 
apartamente, și asta în cazul în 
care se procură fondurile nece
sare sau credite bancare. In o- 
raș, în zona „Dallas" există 170 
—180 de apartamente degradate. 
Se încearcă implicarea întreprin
derilor de pe raza orașului în 
construirea de locuințe pentru 
angajații lor și în repararea ce
lor ce necesită aceasta. Se speră 
într-o mai mare implicare a aso
ciațiilor de locatari în întreține
rea fondului locativ. Pentru a- 
ceasta s-a convocat o întîlnire a 
oamenilor cu Regia de gospodă
rire comunală și locativă și cu 
IRE-ul. La primărie. Pentru că 
probleme sînt destule. Chiar în 
aceeași zi, puțin mai devreme, 
a venit o „comisie” de 40 de lo
catari ai blocului A6 de pe A- 
leea Viitorului reclamlnd înfun- 
darea subsoluluL

In privința buteliilor, nu s-a 
primit încă repartiția de la Pre
fectura județului. Au mai fost u- 
nele reclamații. Cum că televi
zoarele s-ar distribui și în afara 
listei stabilite, dar poliția a 
constatat că lucrurile sînt în re
gulă. Se dorește acordarea unor 
priorități veteranilor de război 
în procurarea de alimente, tele
vizoare. frigidere, locuințe.

Primăria încearcă dezamorsa
rea unui conflict între Coopera
tiva „Straja" Lupeni și frizeri. 
Aceasta, deoarece cooperativa do
rește să mute curățătoria chimi
că din fostul local — vechi — 
oe-i drept — în cadrul Comple
xului Coroești, cuprinzînd si spa
țiul frizeriei. Apropo de spații, 
privatizații nu prea au motive de 
bucurie. Unul dintre putinele 
semne hr w este „revenirea la 
viață" a constructorilor, care au 
început să fie văzuți prin preaj
ma șantierelor aflate In lucru. 
Asta e, deocamdată.

CIT DAI SĂ TE FAC INSPECTOR?
Doamna I)orina Moroc, educatoure-direcloare la Grădinița cu 

program săptăminaj nr. 6 din Lupeni, și-a depus netele in data do 
2!) noiembrie 1990, în vederea participării la un concurs pentru 
ocuparea unui post dc Inspectoare. Desfășurare^ și rezultatul a- 
restui concurs amintesc dc vremuri pe care le credeam apuse Vă 
rugăm să meditați pe marginea scrisorii trimise redacției noastre.

„In data de 1 decembrie 1990, 
primesc un telefon anonim, prin 
care mi se atrage atenția „că ar 
fi bine să nu particip la examen 
deoarece nu am 20 de ani vechi
me îr» Invațftmînt și gradul L

In 3 decembrie se afișează un 
anunț pe ușă la Inspectoratul 
școlar Petroșani, referitor la sus
ținerea examenului dc concurs 
și sc fac investigații Pe tema ; 
„cine m-a anunțat să-mi depun 
dosarul 777“

In 4 și 5 decembrie, telefonez 
ia Inspectoratul școlar Petroșani 
pentru a primi lămuriri cu pri
vire la data susținerii examenu
lui. Secretara Valeria Carcea, 
îmi dă răspuns de fiecare dată 
„nu știu".

Tn F> A-'',embrie 1990, ora 8,20, 
dimineața, telefonez la Inspec
toratul școlar Județean Deva, de 
unde doamna juristă Isop îmi dă 
Indicații precise cu privire la 
susținerea examenului: in 6 dc 

ccmbrie, la ora 12, este ședința 
de instruire cu privire la modul 
de susținere a examenului. In
7 decembrie are loc examenul. 
La acea dată, In Valea Jiului 
ningea. Zăpada atingea 30—35 
cm. Trenul de 11,20 era anulat 
Nu era alt tren decît la ora 14,33 
jientru a pleca spre Deva.

In 7 decembrie 1990, la ora
8 dimineața a fost din nou șe
dință de instruire cu privire ln 
modul de desfășurare și susține
re a examenului. Tot acum sînt 
prezentate și comisiile de exa
minare. Colega mea Barboni Ni- 
na, educatoare din Hunedoara, 
se ridică și contestă comisia de 
examinare pentru învățămlntul 
preșcolar (de ce nu este comisie 
străina, conform indicațiilor date 
de Ministerul Invățămîntului?), 
dar este lămurită pe loc: „comi
sia numită de noi este eompeten- 
tă"( domnul inspector general 
Mureșan Vnslle). ,

Prima proba a fost „asistență 
la activitatea matematică. Joc 
didactic cu tema „Așează grupa 
de..." și întocmirea fișei de ana
liză și evaluare a activității res
pective. Ne-au fost distribuite 
clte 4 foi ștampilate, dar nesem
nate de vreun membru al comi
siei dc examinare. Pentru aceste 
foi. am semnat un tabel Ia pri
mire și la predare.

Eu ți Barboni Nina am întocmit 
fișe de analiză și evaluare, iar 
inspectoarele Butuza și Ivănuș au 
întocmit procese verbale. La ora 
12 am intrat la proba de chestio
nar pe teme de legislație. La ora 
16 trebuia să înceapă examenul 
pentru învățămlntul preșcolar, 
dar a început pentru lnvățămîn- 
tul primar, în clădirea Inspec
toratului școlar Județean. In a- 
cest timp am fost introduse (eu 
șl Barboni Nina) într-un birou, 
pentru a nu vedea ce se Intîmplă. 
La ora 17, doamna Soș. educa
toare pensionară împreună cu 
doamna Faur, educatoare în ora
șul D^va, intră în birou șl ne îna
poiază fișele de annliză și evalua
re a activității matematice, pentru 
a completa dacă am uitat ceva, 
deși dimineața anunțul a fost 
clar „fișele vor fi notate". A- 

ccste doamne făceau parte din 
comisia dc examinare și au ră
mas cu noi pînă la ora 19,50, cînd 
a început examenul pentru în- 
vățămîntul preșcolar. Prima 
concurentă, educatoarea Nina 
Barboni a fost examinată între 
orele 20,00 și 20,55; prima ins
pectoare a fost Butuza Olimpia, 
examinată între orele 21,00 și 
21,15; a doua in pectoare. doam
na Ivănuș a fost examinată In
tre orele 21,20 și 21,45; a doua 
concurentă, educatoarea Moroe 
Dorina (subsemnata) a fost exa
minată între orele 21.45 și 22.30. 
După examen a început analiza 
pentru cele două concurente (cel 
mai mare poet roman Mihai E- 
mincscu fiind anulat, iar poves
tea istorică „Povestea Vrancei" 
fiind „o parodie" pentru d-na 
Faur (membră a comisiei de 
examinare).

In data de 8 decembrie 1980 
am înaintat o contestație cu pri
vire la modul de desfășurare ■ 
examenului către Inspectoratul 
școlar Județean, la care am pri
mit răspuns prin adresa cu nu
mărul de înregistrare 5159/20 XII 
1990, în care se precizează că ce
le două posturi de inspectori 
pentru învațănnntul preșcolar 

nu s-au ocupat In urma concur
sului din data de 7 decembrie 
1990.

In 5 ianuarie 1991, ora 19,30, 
primesc un telefon anonim prin 
care sînt avertizată „lăsați exa
menul de concurs să fie conside- 
rat corect, pentru că altfel veți 
avea neplăceri".

In 10 ianuarie 1991, la cadruf 
ședinței cu directorii de țceli. 
domnul inspector general Vasile 
Mureșan a anunțat că, în 28 ia
nuarie 1991 va avea loc examenul 
de concurs pentru învătămlntul 
preșcolar, pentru ocuparea unui 
post din cele două existente pen
tru concurs.

In 24 ianuarie 1991 l-am sunăt 
pe domnul inspector general Va
sile Mureșan, cerîndu-i informa
ții referitoare la susținerea exa
menului Dînsul mi-a explicat că 
cele două inspectoare vor fi va
lidate și numite pe posturi iar 
examenul nu se mai tine La a- 
semenea explicații răspunsul meu 
a fost categoric „nu cred"

In 29 ianuarie 1991 am foști 
maltratată fizic de către educatoa-« 
rea Ular Maria, care m-a între
bat astfel : „cu ce drept te-ai pre
zentat la examenul de concurs?, 
Vrei să fii inspectoare? Știu cil 
cum ai luat examenul!**
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CONCLUZII
Comparînd dinamica accidente

lor de la E.M. Lonea pe diferite 
cauze ți durate de timp se pot 
trage unele concluzii optimiste. 
In mod evident numărul de acci
dente este in scădere. In anul 
1990 au fost înregistrate cu 17 
accidente mai pu'ine decJt 
In anul 1989. In prime
le două luni ale acestui 

an, comparativ cu aceeași pe
rioadă din anul trecut, s-au cons
tat cu patru accidente mai pu
țin. Analiza cauzelor care au 
condus la înregistrarea celor mai 
multe accidente, situează pe pri
mul loc căderile de roci. In 1990 
s-au Intlmplat 19 accidente pro
vocate de căderile de roci. Din 
același motiv. In cursul lunilor 
ianuarie și februarie ale acestui 
an s-au înregistrat alte 3 acci
dente, din care unul a fost, din 
păcate, mortal. Or, se știe că 
accidentele provocate de căderile 
de roci <*u loc In abataje. în ga
lei ii la fronturile de lucru, de 
cele ma’ multe ori din cauza ne- 
rtspectării tehnologiilor de lu
ciu prevăzute special pentru fie
care loc de muncii. Iată de ce 
este necesar să reamintim că 
■ avanul și pereții locului de 
muncă se vor controla ți copturii 
la inccputul schimbul ii. după 
împușcare și ori de clte ori apar 
semne că roca sau cărbunele au 
tendințe de a *e dt'prinde Con- 
turirea se va face de către con
ducătorul formației de lucru sau 
de ; . an miner de cel puțin 
categoria IV. sub supravegherea 
conducătorului formației de lu
tru ți numai dintr-un loc sigur. 
In timpul copturirii este interzi
să executarea altor lucrări In 
frontul de lucru

O pondere însemnată In ierar
hia cauzelor accidentelor o dețin 
cele din domeniul transportului. 
In anal trecui s-au înregistrat 8 
accidente rn incapacitate tempo
rară de muncă In timp ce aoci-

SÂ ÎNVĂȚAM DIN NECAZURI
Necazurile vin pe neaștepta

te. Mina nu-i iartă pe cei ce 
încalcă normele de protecție a 
muncii. Mai devreme sau mai 
tirziu, nc'jocotirea exigențelor 
impuse dc lucrul In condițiile 
grele, din mută, poate avea con
secințe ttagice. Iar pericolul cel 
mai mare, U reprezintă, como
ditatea și rutina, de care dau 
dovadă cei ce lucrează în aba
taje. Un caz concludent II repre
zintă accidentul care a avut loc 
cu cîtv,, timp in urmă la E.M. 
Lonea In abatajul frontal nr. 
25. Un adevărat lanț de nere
guli a produs o nenorocire: tî- 
năiul M.A., in vîrstă de 21 de 
ani s-a accidentat și a rămas 
inval'd. Cum s-a intlmplat ne
noroc irea7 Pentru ' deversarea 
cărbunelui din abataj sînt uti
lizate trei trari portoare de ti
pul TTt. 3, cu comandă și func
ționare separate. Din comodi
tate. înainte dc producerea ac
cidentului se lucra cu biftonul

OPTIMISTE
dentații lucrau la transportul pe 

oii.’on.ală, la care s-au adăugat 
alte două accidente din aceeași 
cauză in primele două luni ale 
anului In curs.

Merită să fie menționat că la 
mina Lonea. în u’timii do: ani 
nj s-n »aii picdus nici un acei 
oent în timpul transportului pe 
planurile înclinate ți în lucrările 

de exploatare. Se poate spune deci, 
că la mina I-onea există posi
bilități reale de diminuare in 
continuare a numărului total dc 
accidente în subteran. Aceast.1 
presupune. însă. In prințul rînd 
o riguroasă respectare a disci
plinei tehnologice ți a muncii, a 
tuturor normelor departamentale 
de protecție în timpul lucrului. A- 
vînd în vedere că tinerii sala- 
riați ocupă un loc important în 
ierarhia numerică a accidentelor 
se impun clteva recomandări spe
cifice. Pentru a lucra în deplină 
securitate, cei ce se hotărăsc să 
intre In mină pentru a beneficia 
de un cîștig substanțial, trebuie 
să se preocupe slrguincios de do- 
bînVrca cunoștințelor profesio
nale necesare meseriei de miner 
și In mod d ‘osebit de însușirea 
normelor de Protecție a muncii. 
Condițiile dec semite de lucru din 
minele grizwtoase, categoric în 
tare ie înscrie și E.M Lonea 
in: pun re sport? rea măsurilor sdo 
cin1? de securitate a muncii. Nu
mai prin însi’«irea și aplicarea 
întocmai a normelor departamen
tale de protecție a muncii pentru 
industria minieră se poate asigu
ra securitatea colectivă a tuturor 
celor ce lucrează în subteran și 
evitarea accidentelor de muncă. 
Ordinele primite din partea con
ducătorilor tehnici de pe toată 
Ierarhia de conducere și coordo
nare a activității dc producție 
sau din partea personalului tcli- 
nic de control și supraveghere 
au un caracter obligatoriu.

dc comandă al transportorului 
nr. 2, din preabatajtij direcțio
nal, blocat pe poziția pornit. In 
acest fel, de la un singur buton 
se puteau porni două transpor
toare. Or, tocmai In momentul 
In care s-a făcut o astfel de por
nire, in p’us și în lipsa unui 
semnal acustic de avertisment 
prealabil, tlnărul M.A. circula 
peste transportorul dm preaba- 
tajul direcțional. Pornirea l-a 
dezechilibrat. M.A. a căzut și 
a suferit traumatisme grave la 
ambele picioare. Numai la țipe
tele disperate ale accidentatului 
doj din colegii săi, electricienii 
Benedic Duk și NicoLie Popa 
au semnalizat ru lămpile pen
tru oprirea transportorului. Ac
cidentatul a fost transportat In 
suprafață și la spitalul munici
pal. Viața i-a fost salvată, dar 
cu prețul invalidității...

Trei cauze înlănțuite, au ge
nerat nenorocirea: blocarea bu
tonului dc pornire de In cel

Nu-i drept să sufere de frig cei
Viața minerilor de la Lonea se 

derulează sub semnul răbdării. 
Mulți din cei 2600 de salariați ai 
minei sînt nevoiți să facă naveta 
de acasă la serviciu, locuind în 
orașul Petrila. Puțini sînt cei 
ce-și au casele în apropierea mi
nei. Dar asta nu e totul. Consi
liul de administrație și sindica
tul liber al minerilor ar vrea, 
dar n-au putere să rezolve toate 
problemele ridicate de mai tine* 
rii sau mai vîrstnicii salariați ai 
minei. La nivelul minei 300 de 
cereri de locuințe își așteaptă 
rezolvarea de mai bine de un an, 
fără vreo urmă de speranță. E- 
fectivele și așa scăzute, de mineri 
cunosc fluctuații de la o lună la

de-al doilea transportor, țxirni- 
rea transportorului fără avertis
mentul sonor prealabil; circu
lația pe transportor.

Ancheta care a urmat s-a lă
sat cu amenzi contravenționale 
pentru toți cei ce s-au făcut vi- 
novați de Încălcarea normelor 
departamentale specifice de pro
tecție a muncii In abatajul 25. 
Iar din considerente umanitare 
lesne de înțeles, accidentatul a 
fost scutit de amendă, cum este 
și firesc. Din acest caz nenoro
cit se cuvine să fie trase învă
țăminte. Pentru prevenirea unor 
accidente similare, trebuie să se 
țină seama permanent, pe toa
te schimburile, de dotarea tran
sportoarelor cu instnlații de 
semnalizare sonoră și de folosi
rea acestora înainte de orifie 
pornire a transportoarelor. în 
toate cazurile în care transpor
toarele nu pot fi supraveghea
te.

alta. Mulți din sălariații care vin 
la mină, pleacă peste puțin timp, 
printre motivele cele mai frec
vent invocate, fiind nevoia de 
locuințe. La primărie, dl. Benor 
Voicescu, primarul orașului Pe
trila este animat de cele mai bu
ne intenții dc a rezolva cît de cît 
numeroasele solicitări de locu
ințe, nu numai de la mina Lo
nea, ci și de la Petrila. Dar lip
sesc fondurile de investiții pen
tru construirea de noi locuințe. 
Bugetul alocat orașului abia face 
față unor nevoi imediate din do
meniul gospodăresc ți administra
tiv. In plus, cîteva zeci din blo
curile de locuințe în care locu
iesc familii de minori, nu au a-

La operațiunile de puțeare, 
veriiicați-vă tot timpul cunoș
tințele do protecție a muncii 
și a dumneavoastră.

Să nu ne furăm
în ultimul timp, de cind pro

blemele de securitate a muncii 
s-au pus mai pre-us decît cele 
de p oducpe, cum este și nor
mal să fie, la mina Lone;, s-au 
făcut, pași însemnați pe calea 
combateiii și prevenirii focurilor 
de mină. Rețeaun de innămolire 
a fost pusă la punct și extinsă 
cu 4 km. cuprinzînd în prezent 
toate blocurile de zăcămln'. aliate 
în exploatare In subteran. Sînt 
create astfel condiții de interven
ție operativă în cazul . inprin- 
derilor de cărbune, lima 1 inc- 
tionarc a rețelei este asigurată 
de două stații dc înnămolim, una 
pe Valea Arsului și cealaltă la 
Jicț și de personal calificat, care

ce dau cărbune
sigurate condiții norm de de în
călzire și de apă caldă, au sub
solurile inundate — adevărate fo
care de infecții. Considerăm că 
nu este normal ca minerii, cri ce 
scot din adine cărbunele, să nu 
beneficieze de condiții de viață 
confortabile, cum sînt căldura ți 
apa caldă. Din păcate, însă, posi
bilitățile de rezolvare a acestor 
probleme, nu se întrevăd. Lipsesc 
fondurile necesare întreținerii si 
reparațiilor capitale din dome
niul fondului locativ. Cine să in
tervină pentru rezolvarea aces
tor probleme. în condițiile în 
care pu’erile și posibilitățile pri
măriei și ale consiliului de ad
ministrație ale minelor sînt limi
tate? Poate că o soluție ar f 
privatizarea acțiunilor și iep na
țiilor reclamate de starea de 
fapt a fondului locativ. Sau poa
te că o altă soluție ar fi prelua
re» construcției de noi locuințe, 
din considerente de interes de 
producție, dc către RAR Petro
șani.

Iresponsabilitate
Un caz ieșit <nn comun, care 

denotă o iresponsabilitate ce nu 
trebuie să fie tolerată sub nici 
un motiv în mmă s-a constatat 
la orizontul 350. Pe fluxul de 
benzi transportoare de la acest o- 
rizont al minei Ixmei, au fost 
deteriorate în mod intenționat 
instalațiile de pulverizate a ae
rului și apei, pentru combaterea 
prafului de cărbune. Au tost de
pistate și cazuri în car'' instala
țiile respective dc pulverizare nu 
erau utilizate, deși se aflau în 
bunii stare de funcționare, pe a- 
cclași orizont 350.

Este necesar, se pare, să rea
mintim tuturor celor ce lucrează 
în mină, că aplicarea complexu
lui de măsuri stabilite pentru 
prevenirea și combaterea prafu
lui silicogen, de felul celor cum 
sînt umprtarca și aerajul. rnndu- 
ce la reducerea nivelului de pră- 
fuire sul» limitele periculoase, la 
prevenirea îmbolnăvirilor de Si
licoză I

Pagină realizată <!«• 
\ IOREL STRAI IT 

la solicitarea E.M. Lonea

snguri că&wa
acționează permanent în a est 
domeniu.

Dar aceste preocup-'ri se cer 
dublate dc m.u multă i .ponde
re la nivelul brigăzilor. Din co- 
mixlitate sau din cauza nccunoașș 
terii suficiente o meseriei, la u- 
ncle locuri de muncă nu se cu
răță complet, așa cum prevăd 
tehnologiile, cărbunele din spați
ile exploatate Astfel dc cazuri 
sînt destul de frecvente în aba
tajele din blocurile II, VI și 
Vii. Să nu ne furăm singuri că 
ciula și să siiilinem că facem ast
fel cine știe ce afacere! Nercs- 
pcctarea tehnologiilor ue luerv. 
poate avea consecințe grave!
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MIRACOLUL GERMAN (III)
Azi germanul declară fără ezi

tare că pină la terminarea celui 
de-al doilea război mondial po
liticienii nu au fost cei mai buni, 
dar numele Daimler și Bosch 
sint st.mate. Și ei au fost ger
mani. Progresul se realizează 
prin concurență. încă de la 
Luther an învățat că dacă vrei 
să cinstești pe Dumnezeu trebuie 
să-ți faci munca in mod irepro
șabil. Intr-o fabrică mare, un 
inginer din conducere a declarat- 
dacă in timpul procesului de 
producție se defectează un uti
laj. rămînem cu toții pină cînrl 
readucem utilajul la funcționa
litate perfectă. Pentru acest lu
cru se oferă foarte mulți volun
tari Muncitorii specializați sint 
foarte bine cotați. Școlile comer
ciale sînt în relație strînsă cu 
uzinele producătoare care a iută 
fnvățămîntul cu cele mai moder
ne utilaje tehnice Muncitorul 
german nu se mulțumește cu o 
singură calificare, se înscrie în- 
tr-o școală de recalificare pen
tru a-st perfecționa cunoștințele

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — februarie)

t
Nu vă obligați la mai multe 

lucruri în același timp.

ptșri
(19 februarie — 20 martie)

Vă puteți dedica atingerii u- 
fior scopuri ce țin de cariera dv

B'.RIll O
(21 martie — 20 aprilie)

Graba și lipsa de a'cntie -iot 
riscuri serioase astăzi Se reco
mandă răbdare și prudentă.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Reprezentați o prezență agrea
bilă pentru ce; dio jurul dx

C AM I
AM) LRS \ RI

CU ocazia zilei de naștere do
rim multă sănătate dragei noas
tre mame Mariana Uțescti. Co
piii. (159).

CONSILIUL d< conducere al 
Asociației handicapat dor Petro
șani urează domnei Mariana U- 
țescu, președirfta asociației, un 
călduros „La mulți ani !** și mul
tă putere de munca, răbdare do 
a sprijini în continuata asocia
ția (149).

yiNZĂRI
I

VÎND camioneta VW 2G/1G și 
Ford Evart 1 100. Informații, te
lefon 43599, după ora 1G. (180).

VÎND l-’iat 1800 Die-1, motor 
nou. cu piese de -ihimb și cau
ciucuri rezervă. Telefon 43253 
(L-O)

VÎND Dacia 1300. Vulcan, str. 
Coroești, nr. 19. (189).

SCHIMBI 1(1 DE |.O( | |XȚA

.SCHIMB ipartament, trei r i- 
merc. I’eii i|,(, ‘racla Republicii. 
♦>lo -c I, ap. 5 eu aparta
ment. d >Ua i umere. Petroșani 
zona < nti dă (<••%. Iii - Aeroport) 
Tvli-f -n ■ >>'i * (171

S( II1MB g.ir .onioră. confort I. 
-Iiud.i \vialoidor, bloc 13, sc. 3. 
al- f-l. etaj I (d-asupra Beră-

Un exemplu un mecanic de li 
uzinele Mc reedes, după o peri
oadă de 3—5 ani de studii se 
in rii la un r urs de însă mu t 
seral pentru a dobîndi calilica- 
rca de maistru specialist, apoi 
pleacă la institutul din Slutt.gart 
în vederea obținerii diplomei de 
economist.

La institutul din Stuttgart sînt 
circa 22 000 tineri care învață 
cum trebuie făcut comerțul ex
tern Cele mai multe uzine ger
mane al.ocă bani mulți pentru 
asigurarea educării cadrelor de 
viitor. Sint convinși că F<uma: 
cu un personal înalt edificat 
poate crea un produs competent 
precum .și comercializarea lui. 
Profitul minelor este investit in 
cele mtii moderne tehnologii. 
Sînt angajați în uzine profesori 
universitari, cei care instruiesc 
cu tehnica modernă personalul 
fabricii în același timp munci
torii își exprimă punctul lor de 
vedere față de produsul fabri
cii Se admite ce-i mai bun

Tată un exemplu de felul cum

HOROSCOP
Gl MI NI

(21 mai — 21 iunie)

.Astăzi dați dovadă de o atitu
dine foarte critică fată de alții 
Posibile un^le conflicte cn carac
ter politic

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

O zi a schimbărilor surprinză
toare Nn dați curs primului 
impuls.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Nu încercați <ă vă faceți cu- 
no-cutc sentimentele. Astăzi pu
teți fi greșit înțeles sau neluat 
în serios.

FECIOARA
(23 nugusl — 21 septembrie)

O zi obișnuită. Se pare că azi 

P B L C 111
i iei", cu apartament 2—3 camere. 
(1H7)

PIERDERI

PIERDUT dovadă porumb nr. 
9477, din 15 aprilie 1981, pc nu
mele Popa Petru, eliberată de 
CCAIC Petroșani O declar nulă. 
(18G)

PIERDUT legitimație bibliote
că (periodice) nr. 9819, eliberată 
de Institutul de mine Petroșani. 
O declar nulă (191)

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Keghinâ Valorică, eli
berată (le E. M. Luni ni O de
clar nulă. (190).

Cooperativa mestesooărească 
„Unirea"

cu sediul iii Petroșani, strada N. Bălccscll, nr. I, organizează 
examen sau concurs pentru ocuparea postului de

— CONT\BI1 Șl I
Condițiile <lc angajare sini cele prevăzute de Legea nr. 12/ 

1971 și Legea „r 57/197 1 lepublicală
Cei interesați sc pol adresa la Biroul personal al cooperaiivei 

si la telefon 13251.

Primăria orașului Aninoasa 
t

eu sediul m strada Libertății, nr. 85, angajează prin concurs :

— UN TEHNICIAN urbanism, cu studii superioare sau medii;

I X II IIXK I4N cu amenajarea (criloriullii, cu studii superi

oare sau medii.

( oncliisul se va |ine in dala de 3 aprilie 1991, la sediul Pri
mai ii-i oralului Aninoa-ai

Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului Aninoasa.

o firmă germană ia in serios o 
afacere față de una engleză. Un 
șeic dintr-o țară arabă s-a gîn- 
dit sa cumpere cinci automobile 
Kolls-royce. S-a dus în Anglia 
și a așezat gram îda de dolari pe 
masa tratativelor. I s-a spus că 
de la semnarea contractului doar 
in doi ani se vor livra autoturis
mele. Dacă între timp nu apare 
vreo grevă. Șeicul. supărat, s-a 
întors acasă și, ca o ultimă în
cercare, telefonează firmei Mer- 
cedes. Și ei au mașini luxoase, 
poate va fi ajutat de aceștia, și-a 
spus. A doua zi dimineața a ate
rizat un avion în Bahrein. Din 
el au ieșit nu cinci, ci șase Mer- 
cedesuri luxoase. „Eu am coman
dat numai cinci1*, a zis cu stu
poare șeicul. „Știm, i-a răspuns 
directorul firmei care a însoțit 
transportul automobilelor cerute, 
dar noi vă oferim cadou pe al 
șaselea, deoarece dv. ne plătiți 
cash și imediat1*.

Traducere de 
Ing. F. KOVACS

nu vi se v;1 întimpla nimic deo
sebit.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Sinteți decis și energic. O pe
rioadă bună pentru a vă conso
lida poziția.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Azi sînteți într-o dispoziție ro
mantică.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Sinteți impulsiv(ă) și ncatent(ă). 
l-vitați certurile.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

O întîlnire întîmplătoare vă 
poate conduce la concluzii gre 
și te.

T A T E
________COMEMORARE _ ___

CU durere in suflet soțul 
Octavian, copiii Nina și Ale- 
xc, ginerele Ghiță, nora Ma_ 
rika, nepoții Alin, Cristina și 
Oana anunță împlinirea a 
șase săptămîni de la trecerea 
în neființă a dragei lor soție, 
mamă, soacră și bunică

DOBRESCU IOANA

Nu te vom uita niciodată. 
(173).

I'IIIMÎIIU MUNICIPIULUI 
l! III! II S>\N I

>

anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi ;

— ȘEF CORP CONTROL COMERCIAL (studii economico supe
rioare) ;

— CONTROLOR COMERCIAL PRINCIPAL (economist)

— CONTROLOR (studii medii economice) ;

— CONTABIL PRINCIPAL (studii medii sau superioare) ;
I

— INSPECTOR PRINCIPAL AUTORITATE TUTELARĂ (studii 
medii sau superioare) ;

— INSPECTOR PRINCIPAL RELAȚII CU PUBLICUL (studii 
superioare) ;

— ECONOMIST PRINCIPAL (studii economice superioare) ;

— INGINER PENTRU FUNCȚIA DE ȘEF SERVICIU ;

— INGINER PRINCIPAL SAU SUBINGINER CONSTRUCȚII, 
INSTALAȚII ;

— FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV;

— ELECTRICIAN.

Concursul va avea loc în data de 25 martie 1991, ora 19, la 
sediul Primăriei municipiului Petroșani.

Termen de înscriere : 15 martie 1991.

Relații suplimentare la biroul personal al Primăriei munici
piului Petroșani sau la telefon 41220, interior 1GG.

BANCA ROMÂNA 

PENTRU DEZVOLTARE S.A.

Filiala Petroșani
angajează de urgență prin concurs :

— 1 CONT \BIL (principal)

— ’ PAZNICI (bărbați).

C ondiții de încadrare conform legilor in vigoare. Relații la
telefon 13235 sau 13231.

Spitalul orășenesc Lupeni
angajează prin concurs următoarele posturi :

— 1 ELECTRICIAN

— I FOCHIST

— 1 I A( VI I S, mec.mic anin

Condițiile de încadrare conform Legii 12/1971 șj Legii 57/1974.
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