
]Valea Jiului—la zîT
A sosit zahărul !

60 TOXi. DE Z \!lAR. Actatfa
t lf cantuat a primită de „It'te- 
zatul" S..-1. Ij dă ICRA), de la 
furnizori, / n'ru luna iulie ac. 

l<’am tirziu — nn). Produnl <• 
îwicd direct din Vd'toane la 
'■ ai unitățile rom raiale din 
) .anb l’iirila. în/n<;a a >> 
l ’ an, car, l-nu pus in vinzar-, 

ta edr d ' 1 lei de per '■ana. 
k fon ,‘ă ii cr;h'nlle 21n tone.

nece-arc aprovizionării populației 
din Valea Jiului, zlu fost onorate 
comenzile p. ntru icoli, i/rădinlțc, 
cresc. spitale, tâmine.

Pe parcursul derulării contrac
telor eu furnizorii e.iterni, vom 
avea zahăr și la unitățile dm aii- 
m ntația publică, pr>: tem si la 
cele particulare. Doamne, dd' 
(D V )

P E T R I L A
t. i i âmm ul <1" 1 .0 i ini I im'si.

8 ■ i condițiile de viață 
au . ■ /a dm f-umoasSi pi ocupare 
a i.’Tir.iiui oi podar < al' -i Iți'" 
v >r • pațn și toamna aprovizio
nai ci. Aici atl sosit de un ind un 
număr do 28 de persoane de Ia 
Ccoagiu Bai, pi imiți cu afecțiune 
de porv.n.jlo' administrativ, dar

si di- (,-i aflați in îngrijim perma
nentă. Dotat cu dulapuri noi, a- 
vind terminate lu< ralile de re- 
par.'i'ii capitale la bai, spălătorii, 
m.i izii, (aminul d>- Imlrini are 
a .igurată ■ i bl ana pentru iarnă, 
însilozindii-sc pinii acum circa 
trei tone de cartofi, morcovi 
crapă, muraturi, alte produși', 
cr ind o .ambianță de linișt pen
tru toamna si iarna care urmează. 
Di '.ănalatea lor '.■' îm.rije.te zil
nic întregul personal, precum și 
factorii locali de pe raza orașu
lui. (D.N.; ’

Alt incest
. t

S b, m 19 trila, strada He
pilbll' 11. 1 »loc ’ >.i, <1 întreținui rb-
cina un <111 s jiiinatal", r> Lițn
ini'nT' iii 1. in x irstâ (ic
numai 12 ani. •Sub a mi n iii 1; 111 .1
( o mo o 1- -1. .r 1 ■ fa de t'oma nu
a d'.".abia mmic nimănui, piuă
in iu.'i 1 h r. iul ir .1 ; ( înrl ir mai
pili i ix 1 upn■i la s-a rJf i'!iiir. m«u
ni 1 1! Cal 11 din -ir ■llflr-
î i t ;i fo 1 lai;i nia:'■ ini. Numai
e 1 J.ilt i opr< r.f -( 11 ii.a < a
1.ipl. m . pilnl'idu-si III pe o|
fn.'ila. ■ iar iii pi m/i m Iii ] p.- am
tir 1 .11| • i . 1 f a-bunid. A lo*J  umili'
Im, | -nliî ia, ( ilr a m țioiial
pr Ililpl, liiîml nur ur in emis.
r.llțî 1 apt. ini 1 dibil' ■, < oj>ii nc
noi oi iți . pai iuți fa 1 ă r 11șinr. (I).N )

Inconștienții 7 I mpi nd< nța ? 
('ine știe c< -a fost .dimii, in 22 
august, in mintea Im 19 ih a is
tm și Nichita Va-olc, din Vulcan. 
• 9 11. te ca, după ce- iij incal cat 
mai multe halbe cu bere, au
ii'" t pe „IJ ul (ii numărul de
minat i i< ulm e Iu 1111 11112. Pi alea
la i'.ll Ion, iar Xichita 111 ‘.pale. 
A .t i .1. și Prah a o avo,1 pornii 
do .omilii ere. Pi- diurnul din ('11- 
xadi.i de Im ' . 1 li 1111 nt al ,1, nude

- afla o ci 11 ba. Im .eir opi r, a 
apâiiil o „Daiii". Aiilotni 1 unii 
| 11 (1 da ri i;iilane-ntai . In plina 
v 11 "> a, Pr. 11' a a '-ir.il. sa -I 1 \ 11 c, 
numai o.i 1 i 11';. ,1 m' r o r„ a li ■
l'e mai ■■ m . 1 li umili ui. 111 mai ■ _ 1.
H'l aliat la iillidonu! moliu ici. le|

1 pi"i illit viața, iar pa .agr rid
dm sp.ll'' e .te linii iii st mc iu a -
' .1 Si totul dm (au a alcoolului.
((Ih ■ <>■) ____ _ #

Cine vindecă 
durerile șomerilor?

Oficiul municipal Petroșani cu probleme (le muncă și prob' fia 
sociala plătește, la ora actuală, ajutor de șomaj la circa 800 de 
persoane. Din acestea, ies din plată, in < tir -ul lunii octombrie, a- 
proapc 200. Pe ce drumuri apucă acești nefericiți, in majoritate 
tineri?

Prin Ilotărîrea nr. 288 din 20 aprilie 1991, Guvernul a dat 
puteri depline direcțiilor teritoriale de plasare a forței d- mtinta, 
pentru organizarea unor cursuri de calificare și recalificare a șo
merilor. La Deva (punctele de lucru Brad, Orăștic, Simeria, s-au 
organizat și funcționează. I.a Petroșani — nu. O regii montare su
plimentară privind prelungirea cu 3 luni a ajutorului de șomaj nu 
există, deocamdată. Orientativ, primăria a înaintat o notă infor
mativă privind posibilitățile locale de creare a noi locuri de mun
că (o fabrică de berc, o fabrică de sticlă), dar aprobările întîrzie. 
Stația de salvare Petroșani și alte instituții organizează cursuri, 
dar suma de 6000 de lei de curwant este apreciata, de către Direcția 
de muncă și protecție socială Deva, ca exagerata. Deci, fonduri 
sint, cadrul legal n-a fost încă abrogat, propuneri și idei valoroase 
avem și... stăm pe loc. De ce ? Din lipsa de solicitant, i? Dimpotrivă, 
ceea ce ne lipsește e, credem, înțelegerea sensului noțiunii de pro
tecție socială. Stringem bani albi pentru iile negre, iar jind zilele 
negre vin, negre rămîn... (Șt. C.)

„Lumea c compusă <Iîti 
două grupe mari: tei care 
au mai multă mincare decit 
poftă de mincare, și a<< i 
care au mai multă poftă 
decit mincare**.
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voce 
Centrul de dldiibuire a buteliilor 
clientului. Adresa di., ta roi/'... 
După numai un .fort de cciu Ci
ti 11. Ini surit dm pul ea ars si .. 

I isa.cm. M-a/n uitat pe ferea Ară. 
Iiinuim jarurilor iile unei 
..eu ul a im-, „mătura" 

fmliisu încă

nid *./n/.  
nui/l imea 

a

Nu mi venea sa cred ca-i adei ural ' \m 
format, numărul, nu <1 raspun-, amab/l, o 
blonda: ., Mei 
Iu domiciliul 
('ite doriți " 
m ia unu la 
m am trezit.
(’md si 1 ind. 
( 1' Ir: 'cea pe
adunata in fața porjii
Irului de si hi in bai a buteliilor, 'luai pt 1 nirn, 
iu Petroșani I 1 a ora fijin, 
Irii, a.e l'iui Iremiirau, 
hi-cau pur si amplu, pe I 
tacul dmlr o ilata fria 
face frai din nun 
iara i m am inlins ni pul 
fi a pm la Imul ei, butelia, speciali iul 
polliți pc la noi", dar i.-nu îmi
cu 1 i-, .. fSI, ( .)

fi
,i o sa

M0MÎRLANII DIN JIETSE REVOLTA!
f'f’/l-

era înalt/, era 
alții li' murau, 

limba lor. ,'n mi 
mi am amintit • 1, ,e 
fie si mai bine... Si 
si-a r 'nit, si u intrat, 

cu filai 
./■ii 11 <1, t'ilu d,

nod.
a/lh

. a

„\a iiig.iiii sa dap publicității urmaloari h :
In ultimul timp mn laiul o sirii- de sesizai, ■ 

Verbali și si risc primai iilor l’etrila, Petroșani și 
ItAti't'l 111 legătură cu lip-a de apa care s-i . 
1 r, at 111 satul nostru, printr-o '.eric de lucrări 
(ti lelea m ba/mlil Lotrii .1 celei mai miri parii . 
a 1 111I111 .liiț, captarea i 11 pompi aibniersibile ilin 
vatra .altilin; tația de captai', " liltrare dia 
('In ile Jii'țnliii) și abuzuri (cxploalarca ir.ițion da 
a l'.da.tidm din alina rTuliii .1 past 1 ax .ir.a dm 
im uda 1.1: 'tarii eu di miri).

/tx ind 111 x - di-re i 1 ' intern 
dicpl ai rnilui. 1 i<-in ■ 1 111 
1 an' ax’cm 11

('ci ■ m org 
vi mi la

Dna 
ai 1 ■ Im 
li .11 d 1

l.oimioiii dm .li'-i". (I : ni'-.i/â circi 2' de sem
nal mi). J

1 ‘ int'-m pi opri'-tai ii 
ai rniliii, o 1 cin 1 111 si 1 .tiluic a] ■

I X OH noi și X it' le pi I ile le e. •• 
'.anelor In (lu pt și .Sam pi iulm

țața locului pentru r.-oli m , '.iln.it i< 1. 
In docili', dl o s.iplmiilil.: ilr la apariția 
rindiii i situația nu 'e x.i ic mixa, Mim 

a m Ia< 111 singuri , ii. ptah-.

< li

ni.
I



2 PUBLICITATE

EXPLOATAREA
MINIERĂ LEPENIr-E •V

OPTIMISM
O constatare îmbucurătoare. în comparație 

cu luna august, cantitatea de cărbune extras din 
mina Lupeni, zilnic, a fost in medie cu 200 de 
tone mai mare in zilele care au trecut din sep
tembrie.

Pornind de la această constatare am adresat 
eiteva întrebări domnului ing. ALEXANDRU 
BLAJ, directorul minei Lupeni.

— Există d-le director, motive justificate, 
de optimism, in legătură cu realizarea progra
mului de producție in perspectiva următoarelor 
luni?

— Din punct de vedere tehnic, putem spune 
câ da, există. Linie de front activă in cărbune 
avem asigurată. Au ieșit din funcțiune două 
abataje dotate cu complexe de susținere meca
nizată și combine. Dar, concomitent au fost puse 
in funcțiune alte două abataje. Din aceste două 
abataje s-a asigurat creșterea producției zilnice 
de cărbune.

Deși ne confruntăm cu dificultăți mari în 
•■eea ce privește aprovizionarea cu materiale și 
piese de schimb intenționăm să menținem rit
mul actual de extracție și în perspectiva lunilor 
care au mai rămas pînă la sfirșitul anului.

— Se menține o pondere înșimnată de cr- 
tracție in abatajele mecanizate?

— Prin reanallzarea activității în amănunt, 
pe fiecare complex de susținere mecanizată, am 
găsit soluții pentru introducerea, din dotarea 
existentă, a celui d-, -al doilea complex de sus
ținere mecanizată în sectorul II.

Complexele de susținere mecanizată care au 
«> uzură avansată sau nu mai pot fi utilizate la 
nivel il parametrilor prevăzuți vor fi pregătite

JUSTIFICAT Cine n-are bătrîni...
K

pentiu evacuare, reparare sau recliclare. con
form unui program de lucru.

— După ultima grevă care a avut loc la 
mina L upeni, la 15 august a.c., s-a schimbat ceva 
in ceea ce privește ambianța de lucru.'

— Putem spune categoric, că da. în conlu
crare permanentă cu liderii sindicatului, de- 
pc .in eforturi pentru depășirea dificultăților 
cai se ivesc la tot pasul. Un exemplu conclu
de t este discuția pe care am avut-o simbătă,, 
14 -eptembrie, cu conducerea și liderii sindicali 
di; sectorul II. Aici erau nemulțumiri Justificate. 
Capacități de producție există și sînt bme pla
sate cu efective, pe fiecare schimb. Dar produc
ția programată nu se realizează datorită între
ruperilor dese de pe fluxul de transport. In urma 
discuțiilor s-au găsit soluții. Va fi scurtat fluxul 
de transport. A ieșit la iveală că întreruperile 
de pe fluxul de transport sînt datorate și unor 
acte de indisciplină manifestate de maiștri și 
alte cadre tehnice cu atribuții și răspunderi, care 
au fost nominalizați și atenționați, cu acest pri
lej.

— Se inii, văd speranțe intr-o mai bună 
aprovizionare cu materiale și piese de schimb?

— De la 1 octombrie va fi reorganizată ac
tivitatea generală ele transport și vor fi unele 
modificări în structura de personal la nivelul 
sectoarelor. Vizăm mai ales o plasare mai efi
cientă cu postm i a activității de deservire a lo
curilor de muncă. Am luat legături directe cu 
furnizorii și se văd cîteva rezultate, procurînd 
unele materiale. Vom merge pe această cale.

— V<i dorim succes!
— Mulțumesc.

Printre revendicările formula
te de minerii de la mina Lupeni 
la ultima lor grevă, din luna tre
cută, a figurat una mai puțin o- 
bișnuită. S-a cerut Consiliului de 
administrație să-i dea afară pe 
pensionarii reangajați, care lu
crează în subteran. în urma a- 
cestei revendicări, mina a rămas 
fără 100 de angajați. Ce făceau 
ei rău ? Munceau la întrețineri 
de galerii, fiind buni la toate. 
Asigurau transportul materiale
lor, deservirea unor brigăzi care 
lucrează în abataje. Multe din lu
crările de reprofilare a galeriilor, 
vitale pentru acrajul, general al

minei și pentru asigurarea unul 
transport mai bun în subteran, 
au fost și sînt făcute de pensio
nari. La mina Lupeni, în sectorul 
IV lucrează chiar și în cărbune o 
brigadă formată în majoritate 
din astfel de „bătrîni**,  nefiind 
cu nimic mai prejos față de cei 
tineri. Ba, dimpotrivă, ei reali*  
zează zilnic producția programa*  
tă, iar abatajul este bine dirijat.,,

De cînd au plecat „cei 100**,  au 
trecut doar cîteva săptămîni, dar 
lipsa lor se resimte. Mai ales la 
lucrările de reprofilare, vitale 
pentru aeraj și transport.

Respectați programul de 
transport prin puțuri!

MINERI — fncadrațl-vă in programul de transport pe puțuri. 
Orele fixate prin program pentru transportul de personal trebuie 
riguros respectate. Așteptați disciplinați la distanța regulamentară, 
marcată cu culoare în rampa puțului (la 5 m de fereastra puțului)!

Nu înfrăți ji nu teșiți din colivie decit la indicațiile suprave
ghetorului de transport sau ale semnalistului!

întotdeauna înainte de a se .face transport pe puf, ușa coliviei 
se va închide!

Mecanici
de locomotive !

Nu porniți locomotiva înainte 
de a primi un semnat prealabil 
ifin partea însoțitorului!

Nu man ■< rați garnitura prin 
împingere — in locurile apro
bate — pină cind însoțitorul nu 
• te la cil puțin I m înaintea 
garniturii -1 nu a 'lai -.. mnalul 
in a '<’st scop!

Nu căboriți din l< "motivă 
Jură ca înainte să o blocați!

Nu uitați — nu aveți voie s<; 
tran .portați per-oan-' pe loco- 
motivă (excepție sint persoanele 
autorizat'! -i cînd locomotiva 
c.te prevăzută cu două locuri)’

Nu admiti ’i urcarea persoa- 
n< lor, p ntry depla arc, pe tam
poane, pe corpul locomotivei sau 

variowte!
Ni timpul deplasării p. calea 

de rulare re .pi etăți vit- za pre
scrisă'

ralo-.iți 'emnal'.zarea la eurbr. 
u i, im ruci'/ări si atun'i cînd. 
ol, , rtiți per nane pe tra eu'

Nu i u aplecați în afara eabi- 
n în t'mpul mcrfultii!

La mu.' I up<ni ■. .ui produs 
1 ">| de .■ id' ite in poi io ida < a- 
r a L"< >it de Iu începutul anu
lui l'r.iI. Iiin ac'"'-!*,!  I 13 -au 
SXlid ii 'ii me-'ipdcilat.e l“inpor<i- 
r.i de mimr u. Au e.:i-.l u, din
p >■- 
Iiirn Ude.

li"' i c 1n i (k '.dcn'r

I ‘ ■ i '.ii i|o Li- ut.. > I I priP’.
jm f i' 1 ii ;icî i> î-■ . i ■ i n plite

(• ichni ■ n (1 C

vadie (eline e fim
« | ; 1 <1 ha; 1 ir. p(/■r.itul (Ic
’s V i ■ 1" h:p> l'IOtw.țl.i muncii,
P'.JI -jfl i'l" iții llllijil conclu-
7 ■ . fi li-biiie .,ă ț'mrt sen.
nici i 11 ' L- Iu'rr-tiză in suliței m.

Mfiiilie pi; căile (le Iraiisporl !
Din totalul a< > identeloi . -ii., au 
avut ca urmare incapacitatea 
temporară de muncă a șjelor ac
cidentați, 2'J s-au produs pe căi
le de transport, în timpul trans- 
poi tulul manual și mecanizat 
al unor maleii.de. Alte 17 nc- 
: idi nlc au fost înregistrate, da
tei uă ne i(enției • ; lor acciden

tați, în limp ce i fc< luau unele 

Iii'rai i în apropierea organelor 
de mașini în mi •aiv. Alte 12 

.K > idenle an fo-.ț provoc. Ic prin 

căderile do roci, din fi inimile 
de lucru ■uni din galerii.

Rezultă în mod evident <ă rna. 
Jorilatca accidentelor din acest 
an s-ati produs pe caile do 
tiansport. Neatenția ocupă pri
mul loc In icraihia cauzelor ac
cidentelor. Este regretabil că 
accidentele deosebit de grave, 
cu consecințe mortale au asul 
loc în condițiile neatenții'! și în

călcării noi niclor clcnicn1 ne rlr 
piotcHie a muncii. Iii imul din 

cazuri, mecanicul a scos capul 
în afară, în timpul deplasării 
locomotivei pe o galerie. In alt 
caz, n-a fost utilizată centura de 
siguranța la efectuarea unei lu. 
enui in rampa puțului...

Alini Laponi arc zeci de km 
de galerii. Al nțic, deci, în con
tinuare, la deplasările [ie căile 
de transport din subteran, la or
ganele de mașini In mișcare și 
la transportul de muliriale. Nor
mele departament ilc de pro
tecție a muncii, trebuie respec
tate în mod riguros, .In orice îm
prejurări, în inleiosu.1 tuturor 

iclor et' lucren/î în mină.

V A G O N E T A K I ! 1
< Vagonctclc vor fi întotdeau

na împinse cu mîinile pt miner, 
fiind interzisă tragerea lor I

< Nu lăsați vagonetul să ru
leze liber, controlați-1 prin frina- 
re® lui continuă.

4^ în cazul în care vagonctelc 
ati luat viteză este interzis a 
trece înaintea lor, încercind opri
rea cu braț.'le sau< cu spatele : 
ncționați cu o frînă de lemn a- 
supra roților.

Garați vagonctelc numai în 
locurile fixate, i ii alutorul opri
torilor.

Pagini reiilizalc de 
Viorol XIII \>’Ț
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PUBLICITATE 3

Dincolo de pasiunile și înfierbintărite politice, 
in mină se lucrează greu. Din păcate, și la suprafață 

mai dăinuie lumea fără de cer a minerilor.
Șomerii bat pe ia uși
Luni, 18 septembrie, încă de la primele ore ale dimineții, pe 

coridoare și In fața sediului sindicatului se vînzoleau de ici-colo 
oameni pe fețele cărora se putea citi îngrijorarea. înainte de o- 
bișnuita ședință operativă de producție, biroul liderilor sindicatu
lui liber al minerilor devenise neincăpător. Liderii sînt asaltați de 
cereri de angajare. La vestea că s-a terminat operativa și au în
ceput audiențele la director, biroul sindicatului se golește și liderii 
răsuflă ușurați. Oamenii se bulucesc la ușa audiențelor. Aflăm că 
astfel de scene au loc zilnic lă mina Lupeni. Circa 130 de foști 
salariați ai minei, dați afară pentru nemotivate, în conformitate cu 
noile prevederi ale contractului colectiv de muncă încheiat de 
RAH cu Liga sindicatelor libere ale minerilor, au devenit șomeri. 
Ei bat zilnic pe la uși, cu speranța că vor fi reprimiți și reangajați 
în subteran. Mulți reclamă că au de întreținut familii...

Minerii adevărați își mențin cu fermitate hotărârea de a nu 
mai admite printre ei leneși, chiulangii și neinsprăviți care lipsesc 
nemotivat de la lucru In mod repetat. Cu cîteva luni în urmă fos
tul director a cedat, din milă, admițînd reangajarea unora. Rezul
tatul ? Un număr destul de mare din cei reangajați au fost din 
nou dați afară pentru nemotivate...

Omcnoșl și înțelegători, liderii sindicatului minei Lupeni pro
pun o soluție de compromis. Cei reprimiți să semneze un contract 
de muncă pe termen limitat de 6 luni, să fie repartizați în acest 
timp la lucrări la suprafață, iar cei ce dovedesc că se încadrează 
în exigențele disciplinei minerești să fie reangajați pentru subte
ran. Pentru aplicarea acestor propuneri e nevoie, însă, de aprobări 
de la Ligă și de la RAH.

Există însă cazuri în care nu mal poate fi acceptată îngăduin
ța. Domnul Gheorghe Vrăbiescu, secretarul sindicatului ne-a po
vestit despre un caz incredibil. De 23 de ori unui oarecare Brăneț, 
i s-a desfăcut disciplinar, pentru nemotivate, contractul de muncă. 
Și tot de atîtea ori el a fost reangajat. Mai mult din milă, că ar 
mai avea doar doi ani pînă la ieșirea la pensie... In disperare do 
cauză. Ia ultima lui încercare de reangajare, l-a acuzat pe director 
> ă ar avea ceva cu el. Pentru a-i demonstra contrariu), directorul 
l-a invitat în sala de apel, în fața minerilor să decidă ei. Minerii 
au decis: nu mai avem nevoie de el. E liber să meargă unde o 
vrea.-

Fluctuația in rindul salariați- 
lor la mina Lupeni se menține 
la cote ridicate. Printre cauzele 
care se află la originea acestui 
fenomen nedorit de nimeni, 
nevoia de locuințe ocupă un loc 
import; nt. Nemulțumirile celor 
ce soueită locuințe sînt justifi
cate. Este greu să lucrezi la mi
nă și să nu ai unde locui. La 
nivelul minei își așteaptă re
zolvarea 1200 cereri pentru lo
cuințe. Dar în oraș, pe șantiere se 
lucrează doar la cîteva zeci de a- 
partamente. Ceea ce se prevede 
să se dea în folosință pînă la 
finele acestui an este departe 
de a satisface cele 1200 de ce
reri de locuințe.

Dar există și un alt aspect 
al nevoii de locuințe. Majorita
tea celor ce solicită locuințe o 
fac din disperare. Cu ani în ur
mă au primit locuințe la parter 
sau la ultimul etaj, care, cu 
timpul s-au degradat. Exemplul 
cel mal convingător îl constitu
ie blocurile cu 10 etaje, de ti- 
pul A. Apartamentele de la par
ter, în foarte multe cazuri au 
igrasie, slnt în repetate cazuri 
inundate, din cauza subsoluri
lor pline cu apă, gunoaie și tot 
felul de țevi sparte. La ultimele 
etaje ale acelorași blocuri, izo
lația acoperișului este deterio
rată. In apartamente, după ploi, 

se scurge apa pe pereți. Igra
sia face de nelocuit astfel de 
apartamente. Nu mai puțin de 
60 de familii de mineri de la 
Lupeni sînt nevoite să locuiască 
de ani de zile în astfel de „con" 
diții“. Reclamațiile lor către 
Regia de gospodărie comunală 
și locativă nu pot fi toate solu-

Nemulțumiri 
justificate

ționate. Nu sînt materiale. Nu 
sînt oameni pentru efectuarea 
lucrărilor de întreținere. In dis
perare de cauză, minerii cer, 
la sindicat, alte apartamente.

In căutarea soluțiilor se ape
lează la tot felul de provizora
te, pentru a satisface cît de cît, 
cele mai acute cereri de locuin
țe. Realitatea e că există un 
mare număr de apartamente de
gradate, de nelocuit și părăsite. 
Cu un efort financiar mult mai 
mic decît cel necesar construi
rii altor locuințe, mai vechile 
apartamente, degradate, pot fi 
aduse în starea de a fi locuite 

din nou. Dar cine să o facă ? 
Din ce fonduri ?

Sindicatul minei face ce poa
te. Beneficiind de sprijinul R ;- 
giei Autonome pentru lIuiM 
constructorii au recondiționat 
30 de apartamente care vor fi 
date, în curînd, în folosință, mi
nerilor, la Lupeni, în blocul DII. 
Alte 60 de apartamente vor fi 
puse la punct, cu sprijinul RAH, 
în blocul B10. Numărul total 
de apartamente care sînt pro
gramate să fie terminate într-un 
fel sau altul pînă la finele a- 
cestui an în Lupeni va satisfa
ce, în cel mai bun caz circa 10 
la sută din cererile de locuințe.

Nu se întrevăd, deci, perspec
tive favorabile pentru satisface
rea cererii de locuințe de la 
mina Lupeni, într-un termen 
scurt.

în plus, de luni și ani dc zile, 
In blocurile cu 10 etaje, liftu
rile nu funcționează peste tot. 
Există doar cîteva excepții. Da
că lasă de dorit confortul, este 
explicabil de ce nu prea stau 
mult noii angajați, la mina Lu
peni. Nu este mic numărul ce
lor ce pleacă fiindcă au ajuns 
la limita răbdării, după ce au 
fost purtați cu vorba și cu pro
misiuni de locuință de la s ndi- 
cat la primărie, și de la p?'mă
rie la Regia de gospodăria co
munală și locativă...

Nu-1 deloc ușor să fii șomer, în aceste zile. Mulți din cei ce 
au de lucru o duc greu. Salariile sînt mici. Prețurile mari, la toate 
produsele. In cazul „dccemiștilor**,  cum Ii numesc, pe scurt, mine
rii, pe cei dați afară prin desfacerea disciplinară a contractului de 
muncă, lucrurile sînt clare: n-au ce mai căuta în mină. Indiferent 
dacă sint sau nu calificați sau dacă mina arc sau nu are nevoie de 
ei, nu-i mai vor minerii.

e Insușiți-vă și respectați re 
gulile do circulație ți transport 
in mină I Inculcarea lor de cele 
mai multe ori se plătește scump!

• Mergeți numai pe căile de 
acces stabilite spre locul vostru 
de muncă 1

• Nu treceți printre vagonete; 
puteți să vă accidentați grav din 
șina voastră.

• Dacă trebuie să treceți peste 
un transportor cu bandă ce func
ționează pe o galerie, treceți nu
mai prin locurile unde sint mon
tate podețe I

Rămîn doar cci ce înțeleg că nu se poate doar să ceri, în nu
mele democrației, să ți se acorde drepturi pe care le ai, fără a 
avea minima decență morală de a accepta rigorile disciplinei. Mi
nerit iau di. - iplină nu se poate admite I

• Nu consumați băuturi alco
olice înainte de a intra în mină.

• Țineți minte regulile de com
portare și căile de evacuare in 
caz de avarii. * •

Muncitori 
din subteran !

Nu circulați oricum!
Muncitori din subteran, nu uitați — transportul și circulația 

; pe planurile înclinate nu se face oricum, la intîmplare. I.a tran- 
' -portul pe rampe înclinate, vagonetcle trebuie să aibă și a doua 

’ găturâ intre cablul de tracțiune și ultimul vagonet din convoi.

Ultimul vagonet din convoiul care urcă trebuie prevăzut cu un 
di pr .-ttiv de oprire in cazul ruperii cablului.

in timpul transportului este interzisă, circulația personalului 
pe planul înclinat, staționarea in rampele intermediare și infe- 

■ rioare, precum și executarea reparațiilor.
Este in interesul dumneavoastră să respectați cu strictețe re- 

1 gidile ți normativele în timpul tran portului!
i_________________ _____________

Fără vorbe multe...
De luni dc zile minerii de la 

Lupeni resimt lipsa echipamen
tului de protecție. Ce folos că S-a 
obținut dreptul la două salopete 
și la trei perechi de cizme de 
protecție pe an, dacă acestea nu 
le sînt date la timp, atunci cînd 
s-au uzat. Echipamentul dc pro
tecție se asigură, din diverse mo
tive, în cantități cu mult mai 
mici decît cele solicitate. Nu în- 
timplător, l.i greva fie luna tre
cut:!, printre revendicări au fo-t 
cuprinse și prevederi dc îmbună
tățiri în acest domeniu.

Fără vorbe multe, aflind de 
această stare dc lucruri, noul 
director al minei a rezolvat pro

Nu e vorba numai de noi...
Despre mineri s-a scris mult 

•și s-au făcut afirmații nefondate, 
in urma evenimentelor din vara 
anului trecut. Mai sini din ceț ce 
nu cunosc realitatea, viața ade
vărată și munca minerilor și ca- 
re-i mai ponegresc. Mai nou sini 
voci care murmură: ce mai vor 
minorii dc la guvern, tot ei care 
sînt atit de bine plătiți, amenin- 
țind cu o grevă generală in Valea 
fiului ?

In ziua cînd delegați i Ligii 
sindicatelor libere ale minerilor 
din Valea .hului se pregătea să 
plece pentru tratative, la Bucu
rești, im aflat de la dl. I’ctrc 
Gherman, liderul sindicatului 
minerilor de la EM l.upeni, < ire 
s.nl revendic irile. Minerii sint 
pe buna dreptate îm.iițorați pen
ii il creșterea nemaipomenita a 
prt Jurilor și nu acționează mi
mai in prijinul propi iiillli lor 
int 'res. „Nu e vorba numai dc 
noi minerii ne-a declarat dl. IX 
tic ilh. un .n, ia de i ci mulți , u.■ 
tr.i' <■ clnslit, din larin. S i- 
ri il multor altor ța.cerii d <>». 
n- ni r.u mai face față f'> !' 
li >r < sac ral» pentlil alimente 
și imbi ai .iimnt . fără a in i lua 
în calcul iilil.dfc n .oi ale unei 

blema în mod original. A stabi
lit contact direct cu furnizorii. 
S-a ajuns la o înțelegere directă. 
Fără nici un intermediar. Mina 
a pus la dispoziția furnizorului 
mijloace d<. transport. Vor fi li
vrate 6000 de perechi de c izm< 
către mina Lupeni, in următoa
rele zile. Oamenilor care ..șteap- 
fă de luni întregi să li sc dea cea 
de-a doua sau a tr<ia pereche de 
cizme la care au dreptul, li se 
vor da, in curînd. Va rămîne, 
probabil și ceva dr ponîbil.

La fel s-a procedat și pentru 
procurarea unor materiale de 
stringenta necesitatea pentru pro
ducție. Așa. da I

familii. Ce sa mai vorbim de ca
tegoria pensionarilor... Indexări
le trimestriale anunțate dc gu
vern sint plia mici, in raport 
cu creșterile de prețuri. N i mer
gem și dc această dată la Bucu
rești pentru a solicita glii rnului 
să țină seama de creșterile de 
prețuri și să accepte un procent 
de indexare cu mult mai marc 
decît cel anunțat. Ce fol- că
vor crede cu circa 13 la ut i, așa 
cum s-a anunț it, trimestrial, sa
lariile, in rnedie, din mor,-cot ce 
prețurile la unele produse s-au 
majorat rlc- 10 ori

Din pachetul dc revcii-licări și 
propti.r vi cu care au p ut re
prezentanții Ligii sindic ițelor 
lil ' re ale mim riior, la Bu'-urești 
face parte și cea cu piiv ■ la 
majorarea alocației dc ->t. t pen- 
tju copii. Motivația < le 1 i.iitica- 
tă. I.a înreput de școala, p ntru 
o famili" cu mai mulți copii 
te, t mai grm ca oricîml ■ i i îm
brace, ca lumea, pe cei mici. I’ri ș 
țorii. an crescut l.i ln<ăl(amii 
la i ml ir. nunii n te, 1> irehizite

■ , ‘ ■' ire. Na m..i pii"< m 1 p n- 
11 u i >p i i ' ' 'ti • ma
!,li. ...mp.i.a
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HOROSCOP
FECIOARA

(23 august — 21 septembrie)
Atracția dv. personala vă va 

ajula mult in ceea ce veți in. 
treprinde astăzi.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Tendința de a exagera, care 

vă caracterizează astăzi, nu va 
scăpa nesancționată. La modul a- 
mical.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Oricit v-ați strădui, nu puteți 
evita o confruntare.

SAGE'lATOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Dificultăți de concentrare. A. 
tenț e mare la cifre.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Chestiunile familiale se rezol

vă în familie. Chiar cu riscul u- 
nor discuții obositoare.

varsa tor
(20 ianuarie — 18 februarie)

Sinteți o bună companie as
tăzi. Optimismul dv. este molip
sitor.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Veți fi acuzat(ă) de conserva
torism și cădere in rutină. Revi- 
zuiți-vă atitudinea, cu obiectivi
tate, pe cit posibil.'

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Jn chestiuni legate de activi
tatea profesională, opiniile dv. 
sint controversate.

I AUR
'21 aprilie — 21 m.ii)

Daci aveți nevoie de ajutor 
astuzi, și d așteptați, nu.l veți 
primi.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Posibile pierderi financiare.
RAC

(22 iunie — 22 iulie)
;i Stare de tensiune nervoasă de 
care vă puteți elibera prin 
plimbare, audiții muzicale, lec
turi ușoare.
't. LEU
I*"  - (23 iulie — 22 august)

• Sensibilitate excesivă. A !'i/i 
sînteți foarte ușor inUuenț.,1 u).

MICA PUBLICITATE
vinzAri

VlND înscriere Dacia, ianuarie 1990. Relații, restaurantul „Pa- 
rîngul". Cafe-bar. (2865)

VÎND televizor Elcrom, cu tub Goldstar, in garanție. Telefon 
44397. (2868)

VlND CEC Dacia, 1987, Lupeni, strada 7 Noiembrie, bloc L4, 
ap. 34. Telefon 6a096. (2849)

VlND covoare persane 2,5x3 și 80 x 3,50, Anton Pann nr. 30.

VÎND mobilă, aragaz cu butelie, macină de spălat. Telefon 
45139, 42199. (2838)

VlND motoretă „Hoinar", cu motor de rezervă, stare bună. 
Petrila, cartier 8 Martie 2/13. (2859)

VlND urgent f îat 600 — 50 000 lei, necesită mici reparații. 
Cimpa — Birăoni, nr. 78. (2861)

VlND Trabant Combi, preț convenabil. Telefon 956/23267, după 
ora 17. (2869)

SC IIIMIM Itl DE LOC I IN | L

SCHIMB apartament 2 camere cu ap. 3 camere. Petroșani, str. 
Independenței, bl. 7, ap. 33. (2860)

SCHIMB apaitament, 4 camere, Motru, cu similar sau 3 came
re în Valea Jiului. Telefon: 42657. (2863)

PIERDERI

PIERDUT contract de închiriere locuință pe numele Mihăilă 
Petru, strada Șt. O. Iosif, bloc 5, sc. I, etaj 4, ap. 29, Vulcan. (2838)

PIERDUT legitimație serviciu, pe- numele Preda Constantin, 
eliberată de EM Livezcni. O declar nulă. (2867)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Ncgrescu Aurelian, 
eliberată de EM Paroșeni. O declar nulă. (2864)

PIERDUT contract închiriere pe numele Panduru Alexandru, 
eliberat de EGCL Petrila. 11 declar nul. (2855)

COMI MOR ARI

UN PIOS omagiu celui care a fost 
dr. MARILA AUREL

de la a cărui trecere in neființă se împlinesc 6 săptămîni.
Amintiri i regrete, pentru sufletul lui bun și nobil. Colectivul 

Radiologie. (2731)

FAMILIA nemingiiată anunță împlinirea a șase săptămîni de 
la trecerea în veșnicie a iubitului lor

BUCURFL SIMION
Lacrimi și flori pe mormîntul lui.
Comemorarea, simbâtă, 21 septembrie, ora 12. la domiciliu. 

(2823)

R. A. C. C. I.

anunță scoaterea la 
concurs

în data de 27 septembrie 1991, ora Kt, a postului de
CONTABIL SEFX *

Condițiile de inscrieie la concurs și încadrare pe post 
sint cele prevăzute de legislația în vigoare.

Relații suplimentare și înscrierea la concurs pînă in 
data de 25 septembrie 1991, la Serviciul Personal, telefon 
11920 - 41921, 42293, interior 46.

Societatea comercială 
ARBEMA S A. Arad

Calea Aurel Vlaicu nr. 270, telefon 966^46850, în 
cadrul acțiunii de fundamentare a programului de produc
ție bere pentru trimestrul IV 1991 și anul 1992, prospec
tează piața și in județul dv.

Cei interesați în desfacerea berii prin unități cil ca
pital de stat sau particular, sint invitați la sediul unității 
in perioada 20—30 septembrie 1991, pentru a depune co
mandă și pentru negocierea prețului.

Prețul de livrare actual: 20 lei/sticlă, respectiv, 3100 
lei/bl la bere în butoi.

Livrarea se face in ambalaj (sti< 1.7 și lăzi) la schimb.

VOINȚA BUCUREȘTI — JIUL 
FEERII I 5270—5180 p.d.

După reușita în turneul final 
de la Brașov, unde popicarii din 
Petrila și Hunedoara au intrat in 
stiperligii, alături de o altă echipa 
din Valea Jiului — Minerul Vul
can — formația antrenata de 
maestrul sportului Szilveszter a

debutat cu stingul, pierzind la 
90 de bețe intîlnirea cu popicarii 
Voinței București, 'lotuși puncta
jul obținut depășește realizarea 
campioanei mondiale Aurul Baia 
Mare, care tot in prima etapă, în 
deplasare, n-a abținut decit 5165 
p.d., ceea ce, comparînd deliului, 
no dă mari speranțe intr-o evo
luție bună a petrilcnilor, care, 
de-a lungul anilor, ne-an obiș
nuit cu rezultate remarcabile. Iată 
clteva rezultate individuale ale 
Unora din componenții formației: 
fzilveozter — 920 p.d., Dobrică 
— 876 p.d., Scorțea — 874 p.d. și 
Cosfel Dcbrică — 854 p.d.

„Cupa României44
AS PAROȘENI — MINERUL 

VULCAN 1—3 (0—1). AS PARO
ȘENI: Oprița — Dodenciu, Ne
greala, Pocșan, Ispir — Svanciuc 
(Crcțu), Florescu, Constantincs- 
cu — Păuna. Gavriluț, Matula 
(Ciglenean). MINERUL: Botcza- 
tu — Dorosz Munteanu, Postel
nicii, tzsak — Voicil, Szoradi, 
Barbu — Piiiopi, B< j.in, Stoian. 
Cind un atacant înscrie în depla
sare in fața tun i apărări mature 
3 goluri acesta nu ești un golgc- 
ter, ci un talent — Stoian. Mim- 
teanu (oaspeți) a jucat aproape 
fură greșeala, hipnotizind in
cursiunile solitare ale lui Păuna, 
Matula, Gavriluț, ce sc puteau 
solda cu tot ătîtea goluri. Szoradi, 
cel mai scund jucător de pe te
ren, a fost dirijorul de orchestră 
in care soli Iii Voie li, Dorosz, 
Izsak Postelnicii și ceilalți au 
interpretat opera „da capo al

Campionatul județean
MINERUL ANINOASA — MI. 

Ni.RUJ BARB.V1 I NI 6—0 (1—0). 
O primă repi.za egală Ca joc, 
cu situații bune de a înscrie și 
de o parte și de alta, în care 
oaspeții au evoluai bine și după 
primirea golului din 11 m, in 

fine". Oprița, portarul gazdelor a 
făcut paradă, evitind încă două 
goluri gata făcute. Un fair-play 
total pentru care antrenorii și 
jucătorii merită cupa. Ambele 
echipe au jucat fotbal, fiind in 
recital.

Meciul pe scurt. In min. i 
Florescu face fault la 16 ni. Exe
cuții, cu efect, Voicu, înscrie im- 
parabil, cu capul, Stoian. Min. 58, 
o fază antologica: portarul oas
peților aruncă din 5,50 mingea 
la... Păuna, aflat ia 15 m de poar
tă, șut, Bolezatii respinge, încă 
un șut și gol: 1 — 1. Min. 73. Cu
plul Voicu — Stoian. Primul cen
trează, al doilea marchează: ’ 1.
Min. 88. Centrează Szoradi, in- 
s'cric din întoarcere Stoian: 3—1 
I a meci au asistat toți antrenorii 
divizionarelor C și cuplul Marco 
— Bcnca. Cr< d<-m că au avut ce 
Vi dea.

FOTBAL, Campionatul județean
REZULTATE TEHNICE : Minerul Telitic — EGCL Căl.in 1—2; 

Minerul Ghciari — Constructorul Hunedoara 1—0: Jiul Petrila — 
Min.‘iul Valea dc Brazi 2—1; Minerul Certej — Minerul Voința 
Brad 5—1; Tractorul Baraști — Rapid Bacia Triaj 2—1; MelalllI 
Criscior — l’avior Orăștic 6—0; Minerul Aninoasa — Minerul Băr- 
băteni 6—0; Utilajul Petroșani — Metaloplaslica Orăștic 2—4.

C7..1.S 1AI/NT ' / '
1 Minerul Aninoasa 2 2 0 0 9—0 4
2. Metaloplastjap Orăștic 2 2 0 0 9—2 4
3. Metalul Criscior 2 1 0 1 6—1 2
4. Minerul Certej 2 1 0 1 5—3 2
5. Construi torul Hunedoara 2 1 0 1 3—1 2
6. Minorul Valea de Brazi 2 1 0 1 4—3 2
7. Rapid Bacia Triaj 2 t 0 1 3—2 2
8. .Jiul Petrila 2 1 0 1 3—3 2
I). Minerul Ghciari 2 l 0 1 2—3 2

10. Tractorul Baraști 2 1 0 1 3—5 2
1 1 Favior Orăștic 2 1 0 l 4—7 2
12. Minerul Voința Biad 2 1 0 1 3—G 2
13. EGCtV Calau 2 1 0 1 2—fi 2
1 1 Minorul Barbălcni 2 1 0 1 1—6 2
15. Minerul Teliuc 2 0 0 2 1—5 0
16. Utilajul Petroșani 2 0 0 2 2—7 0

min. 28, înscris de Fălii, Ioana 
a ratat etalarea m min. 31 P.n- 
tea a doua a los| domin, i de 
gazde, care au înscris, pun Ciur, 
eii, min. 55 și 75, Ungur in min. 
63, Berbece min. 67 și 80.

ETAP/7 VIITOARE (22 septembrie): Minerul Bărbate ni — U- 
tilajul Petroșani; Faxior Orăștic — Minerul Aninoasa; Rapid Ba
cia Triaj — Metalul Criscior; Voința Minorul Brad — Tractorul 
Baraști; Minerul Valea de Brazi — Minerul Certej; Constructorul 
Hunedoara — Jiul Petrila; EGC Calau — Minerul Ghciari; Mcta- 
loplaslica Orăștic — Minerul Teliuc.
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