
Afaceri în stil SICILIAN la KAGCL (I)
Suit și cu un „simplu cetățean". Ca și 

dumneavoastră, care dați 5 lei „să vedem 
■ mai scriu ăștia la gazetă...” Sufăr și 
1 u, ca și dumneavoastră, de frig, de lipsa 
apei calde și reci. X ad și eu, ca și dum- 
nt ivoastră, cum se adună mormanele dc 
gunoaie printro blocuri, cum put (da, a- 
esla este termenul) subsolurile blocurilor 

inundate, cum ne năpădesc șobolanii șl 
toate gingăniilc lumii, cum ne plouă-n case 
(cine are!), cum dau mașinile-n

cum .., cum... Văd, cum vedeți și dumnri 
voastră, că Valea Jiului arată jaime („ca 
o fată marc după cc-a fost violată", îmi 
șoptește diavolul).

N-am avut și n-ant „pasiuni” pentru 
RAGCL. Nu le-fim cerut niciodată nimic 
și nu le-am dat decit „bună ziua” și banii 
pentru serviciile pe care nu le-au făcut și 
nu le fac. Am acolo prieteni, fiindcă de 
dușmani m a ferit Dumnezeu și... partidul 
celor fără de partid. Dar,
Ia notele contabile pe 

iunie, iulie și august

A

gropi,

anexate 
lunile mai,
1991) rezultă că s-au produs mai 
multe nereguli. Neregul le dove
desc că fondurile bănești și va
lorile materiale ale Regiei nu

cind aflu (ceea
ală DAKTA M.P. SRL, 
ALUNE DIN IMPORT 
și CAEEA 
„Marfa” a 
august, pe 
expediție

ce vă invit și pe dlimncnvonstrâ să aflați) 
ce se intîmplă la firma cu pricina, mă a- 
pucă un rău dc Pa ring, 
gură și mă uit printre dinți.
MAFIE, ori INCONȘTIENȚA. In 
zid e un... CAZ PENAL.

E VORBA DESPRE MILIOANE 
PIERDUȚI (SAU I URAȚI ?) CU 
IN REGULA. Fac (bine sau rău) 
rie de

g, îmi cad ochii în 
Asta ori e 

tot ca-

n-am int.lniL Niciodată n-ain scris rit 
calculatorul pe masă, dar acum e cazul. 
Dau publicității aceste AFACERI IN STIL 
SICILIAN, cu convingerea că nu mi (ac 
decit datoria. Nu mi-c f.ic,! N am ce vă 
pierd. Ceea cc am avut de pierdut, am 
Pi rdut. Scriu despre o situ >țic reală. De
niei încolo Poliția economică, procuratura 
sau Dum icz u săi judece pe vinovat i. 
CITI (I ȘI V 1 MIM ' AȚi!

NATURALA 
fost ridicată 
baza unui 

PARA

DE LEI 
ACTE 

gazetă-
15 ani, dar o mai mare măgărie 
pentru...

(569 ’ 
(33 

. în 
aviz 

NUMĂR (?).

kg) 
kg)

26 
de

loarea lor, așa crude cum erau, 
se ridică la 1 ~0 410 lei. Măi 
fie I Presupunem 
arahidele au fost 
de RAGCL pentru a

Măi, să 
că alunele și 

achiziționate 
le da șobo-

13 sep- 
cițiva 

dc .>d- 
aduc 

i (in
• de 

modul de utilizare a fondurilor 
bănești și materiale ale Regiei. 
Referatul poartă numărul de în
registrare 9395 și este semnat de 
ing. Edelin Ewald (director ad
junct tehnic), ing. Poniczkv Ale- 

xiu (șef birou tehnic-dezvolt ire), 
ec. Gireadă Mihai (șef serviciu), 
sine. Licui Ilie (șef secție), 
Schlezinger Ernest (șef secție) și 
Tocaci Vasile (șef secție). Oameni 
care, prin natura funcțiilor, șt au 
(și știu) tot ce 
ramul.. ”). Ce scria 
Ei, acum e acum ! 
la noi, deci cînd 
„pac la război... !”).

Să începem povestea. In 
tembrie (mare ghinion 1) 
rr mbrj ai Consiliului i 
ministrație de la R XGC L 
la cunoștința Consiliului 
plen!) unele aspecte legate

/re wwe

lanilor ronțăială. Aviild

In 19 angu-,t printr-o di no- 
ziție rie plată, de la cas.erie se 
eliberează uni i do mne (n-are im
portanță numele ditisei) suma 
de 50 000 lei, pentru cheltuieli 
administl’ativ-gospo U.rești. Su
ma nu poate fi justificată și nici 
recuperată. Probabil că banii a- 
ceștia, fiind lichizi, s-au... voia, 
tiliz.at. Poate că doamna nizi nu 
știe de ci...

sînt folosite în mod judicios și 
pentru scopul direct 
De acum 
le întrec 
normal.

productiv.
încolo însă, cons'.atări- 
imaginația unui om

De-asta stăteau gunoaiele neri
dicate și terasele blocurilor ne
izolate. Salanații RAGCL-ului 
ronțăiau alune americane și sor
beau cafea natur ilu!

o 
ocupație, nu ne mai invadau lo
cuințele.

EJ Cu dispoziția de plată nr. 
41:5/22 iulie 1991 s-a plătit suma 
de 1 075 000 lei (pentru cositor și 
țeavă ele plumb). In referat se 
specifică faptul că aceste materi
ale erau necorespunzfitoare din 
punct de vedere calitativ. Cei 
care I-au scris sînt doar oameni 
de riese'ie.

I

.mișcă” („fiul, 
el. referatul? 
(O copie e 
o fi nevoie, 
Din eviden. 

țe (acte de bancă și casă, plăți 
prin CEC documente primare

un CEC (avem și nu- 
re.
nu-

30 aucuct 1991 S-A
520 190 

Comerci-

M Cu 
mărul lui, nici o grilă I) și o 
cepție (și la aceasta avem 
mărul) din 
ACHITAT SlTMA DE 
LEI către Societatea

gj Printr-un alt CEC (știm și 
care), se achită factura nr. 1/ 
24.06.1991 furnizorului SC Co
fetăria ..Sportul” Petroșani pen
tru... ARAHIDE CRUDE („nu
mai” 200 kg, a 850 lei,-kg). Va-

septembrie se plătesc 
către CPADM Hațeg, 
achiziționat de la 
particulari. Din cele

Ej In 10 
25Q 000 lei 
pentru fin 
producători
4 recepții, doar două se refereau 
la fin. Restul, probabil, priveau 
alte.......furaje”.

Asta era în 13 septembrie. NI. 
meni n-a luat nici o măsură. 
S-a stabilit o comisie care să 
aprofundeze verificările. După 
două săptămîni, această comisia 
s.a luat cu mîinile de cap. In 
ziarul de miine, veți citi și dum
neavoastră de ce.

Avarie reiiiedtată 
la țerir^cenuaă

Marți, 5 noiembrie, in Jurul 
orei 13. la termocentrala Paro. 
șeni s-a spart cazanul nr. 2, res
pectiv focarul accstuip. In aceste 
condiții, sistemul de terrnoficare 
a funcționat cu o pompă in 
treapta intli șl tot cu una în 
treapta a doua, temperatura pe 

■ tur a agentului termic f ind de 
84 grade Celsius.

Domnul inginer Doru Vișan. 
director . tehnic, ne-a relatat 
ieri dimineață că, de la înregis
trarea avariei, s.a muncit con
tinuu pentm remedierea sa. „To
tul va intra in normal azi (ieri— 
nn.) la ora 18 — nc-a relatat 
domnia sa —, temperatura agen- 

t .Aiul termic pe tur urmînd să 
urce la 90 de grade". (Gh. O.)

ANUL fl, NR. 191

De-a ce se mai jcncă pruncii ?

A cincea „mineriadă“
După excursiile lămpașclor la 

București, noi, cei din Valea Jiu
lui, am ajuns să fim deseori con
fundați cu minerii. Unora din 
noi nu ne convine, dar alții vor 
să pășească pe urmele lor cit 
mai repede.

Intr-una din zilele trecute, pe 
fosta stradă „23 August", și-au 
făcut apariția..- „minerii". Și nu 
orice mineri, ci aceia In minia
tură. Opt-nouă copii, intre șapte 
și unsprezecc-doisprezece ani. 
înarmați cu bețe stăteau pe o 
parte și pe cealaltă a drumului. 
Odată apărută o mașină, o Dacie 
1300, copiii au barat drumul. Si
lită să oprească, conducătoarea

JOI. 7 NOII.MI1RII: 1991 

mașinii s a văzut imediat încon
jurată de cei care strigau: „Noi 
sintem minerii Noi sintem mi
neri!" Contribuind la atmosferă 
cu bețele pe care le invirteau 
deasupra capului și cu care lo
veau In asfalt și mașină, „mi
nerii" n-au plecat pină nu s-au 
convins că și-au jucat rolul bine 
și pină cind n-au apărut la 
geamuri capete speriate. Roate 
că aveau de glnd să ia și benzină 
pentru... Molotoave. Au fugit rî- 
zînd și mindri de isprava lor.

„Dacia" a dispărut imediat în 
noapte.

Nana CAR \NI IL

I I' HUNI — Sll-I

POLITIE
9

Fața-11 față cu tîlharii
Marți, în jurul orei 20, în părculețul dc lingă RAI! s au 

auzit locuri de armă. Despre ce a fost vorba, am aflat de 
1<| dl. mr. loan David, șeiul Poliției Petroșani. „In acea 
seara am întreprins o acțiune de amploare avînd ca scop 
stirpirca și prinderea tîlharilor care, dc o bucată de vre
me, bintuie și terorizează orașul. Focurile de armă cc au 
putut fi auzite dti avut ca efect capturarea unuia dimie 
iicc ti infractori. Asupra lui s-au găsit bunuri sustrase prin 
violență, înainte cu citcva minute, dc la nn cetățean care 
trecea prin acea zonă**.

Tot din spusele domniei sale am reținut că se efec
tuează in continuare cercetări pentru ca gașca de bandiți 
care îacc ravagii în Petroșani să ajungă acolo unde ii este 
locul. Intr-unui din niimeicle de săptămina viitoare aic 
ziarului vom reveni cil amănunte și fotografii, caic vor 
„ilustra** activitatea infracțională a iclor care au i onfun- 
dal l’etroșaniul cu yrettn sat de inapoiați din Ruanda. 
(Gh. O.)

(•iu a României la Fotual

4
I

MINERUL VULCAN — JIUL 
PETROȘANI 2—4 (0—0, 0—0,
0—0, 0—0). O intîlnire de gradul 

JII, adică divizie B plină, pentru 
ca Minerul Vulcan nu a iost cu 
nimic mai prejos decit partenerul 

f de întrecere. Echipele au Jucat 
la „turația" maximă, intr-un 

Ifaii-play total, direct pe poartă, 
in care Munte.mu, dar mai ales 
Dumitru au .ost eroii meciului 
Gazdele cu un 4—3—3, in care 
Szoradi, Giț și Voicu au conlro- 

| lat mijlocul, oaspeții cu Jluza, 
• Cristea și Militam — axa echi

pei — au avut fiecare peri iade 
scurte de domm ire, dar nici una

• nu a reușit sa înscrie. După 90 
de minute jocul s-a încheiat la 
egalitate, ca și după cele doua 
n prize dc prelungiri, trecindu- e 
.apoi la executarea loviturilor I 
la 11 m. Dar pină atunci a s< ă.

L pa' de două ori Militam 1 i 
■ blocul 1 ak, a făcut Radu foar

fecii, a pali lins Sl.ii • i solitar, 
a ieșit iViumeanu .a -iu m, îmi- 
tindu-1 pe inimitabilul Rărlucanu, 
a șutat din 6 m I’riCG) i, a res
pins in „fotografie" Dumitru, 
Szoradi și Voicu au șutai nă- 
praznic, au intrat lurț. pro. -< te 
și numai „regulam, nu.i“ a toi' it 
victoria. Cu tribunele in pi ■> >.e, 
dezno lamintul s-a produs. Jml 
a câștigat cu 4—2. Au urci 
Dodii, Cristea, Dumitru ?i Mili
tam, respectiv Topor și Cfr.m.1. 
yXti ratat : C! oabă (peste po ir: 1), 
Stoiim și Voicu (a ia spins în 
ambele situ ”ii Dumitru)

JIUL: Dumitru — BurunU.a,
Cioaba, Huzn. B. I’npcscu (Do hi), 
Ciistea, Militam, Ciistescii, Po 
povicii», Radu, Stancu (Herniei).

MINERUL: Munte mu — Roșu, 
(Postelnicul. Cosm i Gfț, F. ak, 
Szoradi. Stanciu, Voicu, I’r' >pi 
(Baibu), Sioi.an, Topor.

Doici NE.XMȚU
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EXPLOATAREA
MINIERA PAkOȘENI

i în pran de iarnă, minerii
i pentru a na oameniio

O ETAPA GREA în loc de ciștig, pierdere
Pentru oamenii care lucrează 

la mina Paroșeni ultimele două 
Juni au constituit o etapă grea. 
Ritmul constant bun de extrac
ție a cărbunelui, după o perioa
dă de mai bine de un an, a lost 
perturbat In comparație cu ce
lelalte luni, in lunile septembrie 
și octombrie nivelul producției 
de cărbune a scăzut. Cauzele 
sint multiple. In unul din sec
toarele de producție au apărut 
dificultăți de natui ă geologică, 
de tectonică a zăcămintului. A- 
batajul frontal in care iși des
fășoară activitatea minerii din 
brigada lui Mihai Șchiopu a fost 
afectat de o falie, fapt care a 
diminuat considerabil producția 
zilnică a sectorului.

Greva minerilor din perioada 
24—27 septembrie a contribuit, 
de asemenea, la o importanții 
scădere de producție. In sectorul 
transport, o bună parte din co
vorul de benzi are un grad a- 
vansat de uzură și lipsește ban

da nouă, de schimb. Se simte o 
acută lipsă de piese de schimb 
și motoare electrice necesare în
treținerii utilajelor și instalați
ilor din subteran.

In primul schimb de la înce
putul acestei săptămîni, banda 
transportoare nr. 40, care asigură 
transportul producției sectoarelor 
I și II, s-a rupt. Aceasta, datori
tă gradului avansat de uzură. A 
patra oară consecutiv, banda res
pectivă a fost agrafată pentru a 
se menține în funcțiune !

Furnizorii de piese de schimb 
nn-și onorează la timp comen
zile, iar calitatea unor piese și 
subansambluri lasă de dorit.

Iată, pe scurt, o palidă descri
ere a dificultăților cu care se con
fruntă minerii de la Paroșeni. Și 
e vorba de o mină situată pe 
primul loc în ceea ce privește 
ritmicitatea producției și respec
tarea programului extracției de 
cărbune din cadrul Regiei Au
tonome pent’U Huilă Petroșani 1

In pofida dificultăților, mina 
Paroșeni a încheiat luna octom
brie cu un bilanț pozitiv. Au 
fost extrase 54 000 tone de căr
bune brut, adică cu 299 de tone 
mai mult decît se prevedea în 
programul de producție. Cum s-a 
reușit respectarea programului 
de producție ? Este o înfruntare 
dură, o adevărată bătălie pe care 
o dau minerii zi de zi pentru a 
cîștiga o pîine. Un lucru e sigur 
și trebuie să fie spus în mod 
răspicat. Nu minerii adevărați au 
fost cei ce au încălcat legea, cu 
prilejul mineriadei, ci uscăturile 
care există in orice „pădure" de 
oameni ! Dovada ? In timpul 
grevei din 24—27 septembrie, la 
mina Paroșeni au lucrat mineri, 
maiștri, ingineri, fără să fie plă
tiți sau să pretindă să fie plă
tiți, pentru menținerea abataje, 
lor, a căilor de acces și a insta
lațiilor din subteran.

Luna octombrie s.a încheiat 
cu un plus de producție de 299 
de tone de cărbune. Dar ce folos, 
din moment ce programul de 
producție la indicatorul produc
ție netă n-a fost îndeplinit. Ca 
urmare a neîncadrării în procen
tajele admise la conținutul de 
cenușă și umiditate al cărbune
lui, numai în luna octombrie s-au 
acordat penalizări care totali
zează o pierdere de 7 G47 tone 
de cărbune.

în • cea mai mare parte, pier
derea se datorează neîncadrării 
in procentajul de cenușă admis. 
Adevărul este că în condițiile 
minei Paroșeni, de pondere a 
extracției cărbunelui cu susținere 
și tăiere mecanizată, este greu 
să se separe și să se transporte 
separat intercalațiile de steril 
din stratul de cărbune exploatat. 
Dar tot atît de adevărat este că 
depășirea conținutului de cenu. 
șă al cărbunelui extras încarcă 
mult costurile de producție, cu

consecințe oglindite în cheltuieli 
suplimentare care se țin ca ve
rigile dintr-un lanț pină la ni
velul salariilor oamenilor. La 
claubaj au sporit de la 12 Ia 18 
posturile plasate pe schimburi. 
Piatra trimisă la suprafață odată 
cu cărbunele supraîncarcă și 
degradează utilajele pe fluxul 
de transport. Salariații sînt di
rect interesați să contribuie la 
diminuarea costurilor de produc
ție. Sindicatul liber al minei a 
făcut multe lucruri bune, în co
laborare cu consiliul de adminis
trație, pentru bunul mers al 
producției. Un exemplu conclu
dent : susținerea ideii închiderii 
și deschiderii de cicluri de că
tre aceleași schimburi. Poate 
că se vor găsi soluții și pentru 
îmbunătățirea indicatorului pro
ducție netă, în beneficiul mine
rilor, pentru ca în loc de pierderi 
să se înregistreze cî.știguri.

Li 
k

Li

Copturiți reglementar și la timp ! Cop
tura nedată jos nu iartă niciodată!

Copturi rea se face de către minerul șef 
de echipă și numai dintr-un loc sigur. Ta
vanul și pereții locului de muncă se vor 
controla și copturi Ia începutul fiecărui 
schimb, după pușcare și ori de cîte ori 
apar semne că roca arc tendința de a se 
desprinde.

In timpul copturirii se interzice execu
tarea altor lucrări in frontul de lucru.

Nu vă încrcdcți niciodată în rocile caic 
par stabile din tavan și pereții lucrării. 
Controlați-le în permanență !

Paza bună...
Nil e un miracol, ci o realita- 

l< , L. mina Paroșeni in perioa
da care a trecut din acest an nu 
s-a produs nici un accident mor
tal sau cu consecințe de invali
ditate permanentă. De la un an 
Ia altul, numâruj accidentelor 
« scăzut, fn 1990 s-au înregistrat 
cu mult mai puține accidente 
și numai din < le din categoria 
„cu incapacitale temporară de 
muiv ă" di rit ji, 1989. In piane
le- 10 lunj al ■ a< ?stm in au
produs cij 50 li sută m ii puține 
a-îeidente cu incapacitate h înno
rară de niurv j, în comparație cu 
□'■•rași p rioad.i a inului trecut.

I ;îră îndoială că îmbunătăți-
i ea situației generale în ceea ce 
privește numărul și gravitatea 
accidentelor se datorește schim
bării concepției cu privire la
producte. Nu s-n maj 
ducțle cu orice preț, 
tehnice stabilite de 
de administrație șl

cerut pro- 
Mătui ile 
consiliul 

înfăptuite
cu perseverență In perioada care
• trecut de la revoluția din de

cembrie 1989 iși arată roadele. 
Prin reprofilarea galeriilor cu 
dublu rol — de transport și de 
acraj — g-a îmbunătățit microcli
matul din subteran. Debitul de 
aer in subteran este asigurat in 
toate lucrările miniere la para
metrii prevăzuți și exista chi.u 
un excedent de aer. S-a redus 
considerabil numărul și frecven
ța acumulărilor de metan. Gaze 
și praf mai există, desigur, in 
subteran, dar în cantități mult 
mai mi. > docil înainte.

In privința accident clor cu in
capacitate temporară de muncă, 
analiza pe cauze pune în evi
dență o concluzie clară. Este 
nevoie de mai multă al'.nțir; pe 
căile de transport! Aproape ju
mătate din numărul accidente
lor înregistrate în cele zece luni 
care au trecut din acest an s-au 
produs în timpul manevrării și 
transportului materialelor Pe ga
lerii șl în abataje.

Atenție, deci, pe căile de tran
sport I ■

Dacă lucrați la instalații 
si utilaje electromecanice, 
nn uitați :

■ Punerea in funcția ne, 
precum și oprirea unei in
stalații caic nu poate fi 
supravegheată in totalita
tea ei trebuie să fie pre- 
cedate de tui semnal a- 
ciistic puternic și bine cu
noscut. In jurul utilajelor 
trebuie să existe mi spațiu 
liber de cel puțin (1.8 m.

■ Dispoziție ele de 0- 
prire trebuie montate in 
locuri ușor accesibile.

■ Repararea mașinii n 
sc poate face mimai după 
oprima și blocarea lor.

■ Transmisiile care se 
fac la o înălțime sub 2,5 
m trebuie prevăzute cu a- 
părători.

Pagini realizați- de
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ărâuneie, care înseamnă căldură și lumină
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GRIJI CU
Valuj de frig din ultima deca

dă a lunii octombrie a adus un 
noian de probleme pe agenda 
de lucru a liderilor sindicatului. 

I Mulți mineri au reclamat că e 
! frig in apartamente și nu se li- 
I vrează apa caldă conform pro- 
| gramului. în băile muncitorilor 
j e înghesuială. Hainele de șut se 

usucă greu. Nu mai puțin de 
160 de familiști solicită locuință 
și continuă să locuiască în con
diții grele. Mai sînt de satisfă
cut destule cereri pentru bute
lii de aragaz...

Femeile de la instalația de 
claubaj lucrează în frig. Sînt 
geamuri sparte și neînlocuite la 
timp, de-a lungul instalației. A- 
bia acum s-au înlocuit în parte. 
Nu sînt și cu greu pot fi procu
rate mănuși de protecție.

Zilnic se fac demersuri și se 
solicită rezolvarea unor astfel 
de probleme. Și se găsește înțe
legere peste tot. în curînd se va 
termina amenajarea băii pentru

DUIUMUL
femei. Se amenajează și o sau
nă pentru muncitori și va fi pus 
în funcțiune un cabinet de fizio
terapie. Cu locuințele e cel mai 
greu. în acest an doar trei fa
milie de mineri de la Paroșeni 
au primit locuință nouă. Dar 
sînt peste 400 de cereri de 
schimb de locuință, cu prepon
derență ale celor ce locuiesc în 
cel mai năpăstuit cartier din 
Vulcan, cartier botezat în derî- 
dere „Dallas". Construcții noi 
sînt puține. Nu se întrevăd spe
ranțe dinspre fondul de locuințe 
de la stat. Cei mai mulți solici- 
tanți sînt tineri, care nu-și pot 
permite să-și cumpere locuință. 
Nu se Știe însă nimic despre 
ce și cit se va construi pe șan
tierele locuințelor în anul viitor. 
Situația c dramatică. Mai ales 
dacă se ia în calcul că minerii 
ies mai devreme la pensie. Spe
ranțele sînt micj și puține, dar 
grijile, cu duiumul!

I/Mouaț// să răspundă!
Minerul adevărat nu-și pără

sește ortacul cînd dă de greu, ci 
îl ajută. „A fi om e lucru mare, 
a fi domn, e o întîmplare", spun 
unii, mai în glumă, mai în se
rios, după ultima mincriadă. Un 
lucru cert este că reprezentanții 
aleși de mineri în sindicat să le 
reprezinte interesele, se bat pen
tru a le apăra. „Am fost la Bucu
rești, cu prilejul grevei din 24— 
27 septembrie și noi, cei de la 
Paroșeni, ne-a relatat dl. Nicolae 
Sirb, vicelidcr al sindicatului li
ber. Am plecat cu prima tranșă 
și am venit înapoi cu prima gar
nitură. Nu am vrut decît să ne 
cerem niște drepturi. Dar a ieșit 
altceva. în ce ne privește, am 
rămas uniți pe grupuri și sectoa
re și nu am participat la actele 
de încălcare a legii. Ba, dimpo-, 
trivă, în Piața Romană, la un 
moment dat, am imobilizat un 

grup de infractori care spărgeau 
o consignație și i-am dat pe mina 
poliției. Ne menținem și acum, 
ca și atunci, punctul nostru de 
vedere : nimănui nu îi este per
mis să încalce legea și să se de
dea la acte de vandalism. Sintcm 
de acord ca toți cei ce ne-au în
tinat numele cinstit de mineri și 
s.au dedat la acte reprobabile, 
încâlcind legea, să fie identifi
cați și chemați să răspundă în 
fața instanțelor, pentru faptele 
comise11.

Pentru doi ortaci, R.D. și V.B., 
rămași invalizi în urma unor ac
cidente de muncă, liderii sindi
catului au făcut numeroase de
mersuri să le procure proteze, pe 
cheltuiala sindicatului. De la Tg. 
Mureș și de la București li se 
tot spune, de mai bine de un 
an să-și aștepte rîndul. R.D. a 
obținut, în cele din urmă, o pro
teză, care-i face rană. în cazul 

V.B execuția protezei continuă 
să întirzie...

în schimb, sindicatul are o a- 
titudine categorică împotriva ce
lor ce vor să cîștige, dar, daca 
se poate să lucreze cit mai puțin. 
Nu sînt luate în brațe cazurile 
de indisciplină. Nu 
există înțelegere sau îngădu
ință față de cei ce fac nemoti
vate. Există o consultare perma
nentă între sindicat și consiliul 
de administrație, pentru rezolva
rea în comun a problemelor de 
viață și de muncă ale oamenilor, 
pentru asigurarea climatului ne
cesar desfășurării normale a lu
crului pe schimburi șî aplicării 
normativelor de protecție a mun
cii în subteran. Dar nu există 
rabat la disciplină, în numele . 
democrației.

încet, dar sigur, valorile demo- ! 
crațh'i își fac loc în viața și 
munca minerilor, la Paroșeni.
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circutftțk- .7 
jvtițl licite 
sKrrital?

ti'llf

Nu circulați oricum pe pla
nele înclinate. Circulați nu
mai pe spațiul <le circulație a- 
menajal special, undi; aveți 
țoale condițiile necesare 'Ic 
securitate.

întotdeauna, înainte de a 
circula pe planul înclinat, a- 
sigurați-vă în prealabil că 
acesta e liber și semnalizați 
acest lucru.

In timpul transportului pe 
planul înclinat, este interzisa 
circulația personalului și sta
ționarea in rampele inferioa
re și intermediare.

F

Abatajul frontal în care mun
cesc minerii din brigada con
du ..î de Mihai Șchiopu, de la 
sectorul IV, arc o lungime de 
147 ml, dispune de susținere 
mecanizată și de o combină de 
tăiere a cărbunelui. în mod 
normal, din acest abataj se ex
trage zilnic aproape un sfert 
din producția minei. Dar de 
citeva luni, rr ii precis din au
gust, în acest abataj nu se lu
crează în mod normal. Pe ne
așteptate, după cum am aflat 
de la dl. ing. Dorel Tămaș, șe
ful dp sector, a apărut o marc 
inlercalație de steril, in fron
tul abatajului. Pentru dirijarea 
și înaintarea abatajului, In ast
fel do condiții, n-ai ce face, 
trebuie A „exploatezi" și piatra, 
P'-ntru a alinia corect susțîne- 
r.a mecanizată. Dar combina 
nu taie piatră. Săptămîni la 
rină, combina a tăiat cărbune
le doar pe jumăt dea lungimii 
frontului, atita cît permiteau 
condițiile. Volumul de muncă 
în abataj a crescut considera
bil. Pe o pai te djn lungimea 
aba' ijului, cărbunele <e tăia CU 
combina. Pe altă porțiune, îna
intarea era t lasică — prin îm
pușcare. S-a lucrat și cu cîoca- 
nui de abataj. Pentru a face 
față volumului sporit de lucru, 
nu fijM retrase efectivele de la

lucrările de pregătiri, temporar, 
pentru a plasa în mod optim, 
pe schimburi, abatajul frontal 
aflat în dificultate. Cine cu
noaște. meseria mineritului, nu 
se lasă descurajat de dificultă
țile care apar la tot pasul în 
mină.

Cele două brigăzi de pregă
tiri și-au oprit temporar activi-

Multi chemați, 

puțini aleși 
lalea. Înainte de apariția faliei 
din abatajul frontal, de la îna
intările din pregătiri se extră- 
geau circa 150—200 tone de 
cărbune pe zi. Din două rele a 
fost ales cel m ii mic. Abatajul 
mecanizat a înaintat și mai a- 
vansează șchiopătînd. Oamenii 
nu s-au descurajat. Necazurile 
s.au ținut, însă, lanț. Prin puș- 
c.ito, clementele mai sensibile 
ale echipamentului hidraulic al 
complexului mecanizat <lc aba
taj, au fost afectate și deterio
rate. Așa au apărut cheltuielile 
In plus, piatră mai multă tri

mișii pe benzile transportoare 
pe fluxul cărbunelui, care e 
comun, pe același orizont. Pro
ducția zilnică a sectorului în
cepe să crească, însă, în mod 
treptat, pe măsură ce se stră
bate falia. Dacă era vorba de 
un alt colectiv, mai puțin în
chegat, unii ar fi părăsit lo
cul de muncă, în căutare de 
cîștig. La sectorul IV au exis
tat cîțiva care au plecat, fiind 
speriați de dificultăți. Dar ma
joritatea au rămas. Ti'icrea c 
simplă. După criteriul : dragos
te cu sila, nu se poate! In ace. 
lași timp, însă, nu sînt tole
rați nici absentomanii. Fără 
menajamente, cei ce fac nerno- 
tivale sînt dați afară, conform 
prevederilor contract ului colec
tiv de muncă...

Din primele zile ale lunii no
iembrie, in abatajul frontal s-a 
simțit o revenire spre normal. 
Lungimea faliei scade cu fiecare 
pășire a complo iubii mecanizat 
du susținere. Se estimează că 
in citeva săptâmini falia va fi 
depășită, iar lucrul în abataj 
va intra în norm II. Di efective 
nu se duce lipsă. In locul ce
lor plecați, compli tarile se fac 
prompt. Pe un loc var ml nit 
oricîn'l 2 3 can li lăți, la ale
gere.

Transport, 
ilar nu 
oricum !

In suitorii cu lungime de 
peste 10 m. transportul ma
terialului trebuie făcut in 
mod obligatoriu cu troliul.

'I'roliile trebuie folosite in 
mod corect. Ancorați troliul ! 
(’ablul trebuie bine inlins pe 
lobă, scripelcle montai corect 
deasupra rostogolului. Dispo
zitivul d«' frinare este acolo 
pentru a fi folosit.

I olo.iți intoldi mina dispo
zitivul de semnalizare. Des
facerea mal< rialelor Și depo
zitarea lor trebuie făcute la o 
distanță d< cel puțin 1 m de. 
gura suitorilor. Nici.'dată nu 
le desfaceți deasupra suitoru
lui !

Deblocarea materialelor <li" 
aiitoare si1 f.;ce mimai de sus 
in jos s ui din compartimen
tul de circul.iile

MINERI!
Ti ansp irlul materialelor tre

buie făcut cu troliul, folosindu-se 
cablul cu dublă legătură sau 
sase d< transport.

Altar
I . id. rii ■ indicatului liber de la 

E. M. Paroșeni au pregătit pen
tru mineri un frumos cadou, care 
le va fi ofi rit la 4 decembrie 
a c. E te vorba de un ba orclief 
cu portretul Sfint- i ’ irv ir.>, pa
troana mim iilor. I va
fi montat in sala de apei mi
nei, de sărbătoarea zilei mine
rului do la I decembrie, lin a un 
mic altar. Micul altar și troița 
de la intrarea in incinta minei 
-ant destinate comemorării celor 
ce și-au pierdut viața în acci
dent'' de mina. —
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IUGOSLAVIA

In ciuda tuturor eforturilor de 
pace aie autorităților iugoslave 
și comunității internaționale, in 
Iugoslavia, mai precis in Croația, 
luptele continuă cu aceeași in- 
verșunare. Orașul Vukovar, tea
trul ceior mai intense lupte din
tre forțele croa.e și armata fede
rală, este practic izolat față de 
restul țării, asediul armatei fe
derale și rezistența croaților pro. 
ducind mari pagube materiale și 
victime in rîndul populației. De
clarațiile forțelor implicate in 
conflict sânt tot mai confuze, iar 
repetatele acorduri de pace sînt 
frec.ent încălcate, ceea ce duce 
la concluzia că războiul civil 
din Iugoslavia este departe de 
c. intra ia faza finală.

Reforma lui Elțin prevede și 
un program de protecție socială, 
care deocamdată nu reușește să 
compenseze galopanta cursă a 
prețurilor ce deja se resimte. Po
trivit părer.i cercurilor politice 
aplicarea acestui program de re
formă va conduce negreșit la o 
accentuală scădere a popularită

ții președintelui Elțin în rîndul 
electoratului.

MOLDOVA VA ADERA LA 
TRATATUL UNIONAL

aa t • v » k - a r w o
a 12-a republica unională care 
va participa la piața economică 
unică a UllSS.

SECRET DEZVĂLUIT

MAJORĂRI DE PREȚURI

E> >â ce a fost investit cu pu
tori spo. i.te de către Parlamen
tul Federației Ruse, in vederea 
accelerării leformei, președinte
le Boris Elțin a prezentat orga
nului legislativ programul de re
formă ce urmează a fi aplicat, 
program ce a Întrunit sufragi
ile parlamentarilor. Efectul ime- 
di'.t al aplicării programului de 
rerormă propus de președintele 
Elțin, potrivit observatorilor po
litici, va fi majorarea prețurilor 
la marea majoritate a produse, 
lor cu aproximativ 200 la sută 
In prima fază, concomitent cu o 
mare penurie la principalele pro
duse alimentare.

Președintele Moldovei, Mircea 
Ion Snegur, a declarat că Mol
dova va adera la Comunitatea 
Economică a Statelor Suverane, 
organism creat luna trecută, la 
întîlmrea de la Alma Ata, din
tre reprezentanții a 10 republici 
unionale. Moldova, a declarat 
președintele va adera la acest 
tratat economic, dar nu va re
cunoaște Comitetul de Stat al 
URSS (organul executiv nou cre
at), păstrindu-și mai departe in
dependența și suveranitatea față 
de Kremlin. Declarația de ade
ziune a președintelui Snegur a 
fost completată și de cea a pri
mului minstru, Valcriu Murav. 
schi, care a afirmat că guvernul 
Moldovei va proceda la acest 
gest numai după consultarea tu
turor factorilor și revizuirea u- 
nor prevederi ale tratatului a- 
supra cărora Moldova își ex
primă rezerva. Dacă Moldova 
va semna acest tratat, ca va fi

încă unul din marile secrete 
ale zidului Kremlinului a fost 
dezvăluit, populația moscovită in
teresată puțind vizita mausoleul 
zidului Kremlinului, unde de zeci 
de ani de zile se află corpul ne
însuflețit al lui Vladimir 
Lenin, fondatorul primului 
socialist din lume, in 1917, 
care a unificat cu voie sau 1 
voie, republicile unionale, 
crețul păstrării nealterate

Ilici 
stat 
cel 

fără 
Se.

• a 
corpului lui Lenin, constă într-o 
sofisticată instalație frigorifică, 

pusă în funcțiune încă de 
moartea acestuia.

ROBERT MAXWELL 
NU MAI ESTE

la

bri- 
pu- 

Ân.
ne-

Celebrul magnat al presei 
tanice, deținătorul celei mai 
ternice rețele de presă din 
glia nu mai este. Corpul său 
însuflețit a fost găsit în largul
mării, fără a se cunoaș
te amănunte despre moartea 
sa, deocamdată. In ultimul timp 
acesta fusese acuzat de implicare 
într-un scandal public, de că
tre doi parlamentari, acuzație la 
care Robert Maxwell a răspuns 
că este neadevărată, făcînd apel 
la justiție. Cercetările privind 
moartea acestui magnat al pre
sei engleze au început.

Pentru timpul Dumneavoastră liber
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10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Super ChanneL
12,40 Ora de muzică.
13.30 Oameni de lingă noi.
14,00 Actualități.
14.20 Jazz_Magazin.
14,50 Ierusalim.
15.20 Preuniversitaria. 
16,00 Teleșcoală.

— Curs de limba engleză.
16.30 Muzica pentru toți.
17,00 Știri.
17,05 Forum.

17.25 Tele-discul muzicii popu. 
lare.

17,45 Virslele peliculei.
18.30 Reporter '91.
19,00 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,00 Fotbal : Steaua — Sporting 

Gijon.
21,50 Film serial :

Dalias
Episodul 72.

22,40 In fața națiunii.
23.25 Cronica parlamentului.

— Actualități.
0,00 Stadion.
0,30 Recomandări din program.
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PĂRINȚII Virlânuță loan ți Elena și 
gului lor Adrian multă sănătate, fericire și

ACUM cind prinzi cel de-al 50-lea fir 
tul vieții tale, drac/ă Kovacs Gyula, soția 
și Csabi, iți urează multă sănătate și un călduros 
ani!“. (3568).

sora Aida, urează dra- 
„La mulți ani (3662). 
de trandafir in buche- 
Elisabeta, copiii Emeșe 

La mulți

VINZARI
VÎND înscriere Dacia 1 300, ianuarie 1987. Telefon 41747.(3636). 
VlND înscriere Dacia, februarie 1989, telefon 70494. (3660).
VÎND Dacia 1 310 Break, Vulcan, str. Dorobanți, bl. 58/32, 

Napa Cornel. Informații, după ora 16,00. (3645).
Club,, bej, 22 000 km, Goldstar sigilat. TelefonVÎND Oltcit 

42655. (3547).
V1ND cățel 

43910. (3664).
Dalmațian, 8 luni. Relații, zilnic, la telefon

Țări participante la TIB ’91

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament două camere decomandat, confort I, sta

re excepțională cu apartament 3—4 camere — stare excepțională. 
Ofer eventual recompensă. Tel. 60057, fam. Avram Florentin, Lu- 
peni. Al. Trandafirilor, 12/70. (3654).

SCHIMB garsonieră zonă centrală (Bulevard), cu apartament, 
2—3 camere, similar. Telefon 42908. (3649).

OFERTE DE SERVICIU
ANGAJEZ șofer profesionist, cu pașaport, fără obligații, pină 

35 ani, pe Volvo. Informații 44071, Petroșani. (3651).
DIVERSE

MISIUNEA CREȘTINA DIN ROMÂNIA invită toți credincioșii 
o adunare de evanghelizare cu tema „PLANUL LUI DUMNE-

la

i^upâ Revoluția din decem
brie, investitorii turci au fost 
prin ne primii care au înțeles că 
România este un teren propice 
ueslașurării și proliferării co
merțului dc produse de larg 
consum. Astfel se explică de ce, 
dintr-un partener firav, Turcia 
a devenit unul dintre primii co- 
b Doratoii In domeniile aminti
te p ntru România. Iar statisti
cile au consemnat 
reviriment. Astfel,
portului produselor românești în 
Turcia a fost cotat la nivelul 
suinei de 3233,1 milioane ici. In 
conlrabilans partea turcă ne-a 
livrat mărfuri valorlnd 3403,7 mi
lioane lei.

P'? fondul acestei reașezări a 
relațiilor comerciale dintre cele 
două țări a venit ca o necesita
te decizia CCI a Turciei de a

TURCIA
la

ți ele acest 
volumul ex-

participa cu stand național 
actuala ediție a TIB-ului. între
prinderea de Tîrguri și Expoziții 
a pus la dispoziția firmelor tur
cești un pavilion (A4) de 455 mp., 
in cadrul căruia au expus cele 
4 firme turcești participante. La 
ora actuală, Turcia rămine pri
ma țară d'n lume care a investit 
In industria morăritului și pa
nificației, lucru pe care îl re
simțim de un timp și în Valea 
Jiului. In aceste condiții, nu 
ne-am mirat cind am văzut că 
la pavilionul turc firma „PIINEA 
DE AUR" expunea... producția 
proprie. Dar „vedeta" pavilionu- 
Iul turc a fost fără îndoială fir-

ma GENTRANS care a început 
afacerile cu România In urmă cu 
18 ani importînd o mare canti
tate de oțel, fier și ciment pen
tru construcț a podurilor de pes
te Bosfor (unul fiind încă in 
construcție). Putem în acest fel 
să-l cităm pe dl. Nafiz Takan, 
reprezentantul în România al 
firmei amintite, care a spus că 
„podul peste Bosfor este în par
te românesc".

Înțelegem declarația domnu
lui Takan, care spunea că pe in
vestitorii turci îi interesează cîș- 
tigU( mic, dar sîntem siguri că 
acordurile de colaborare vor 

cunoaște o ma; mare amploare. 
Gara de Nord este astăzi un ilus
trativ exemplu a ceea ce În
seamnă capital turc în România.

la
ZEU CU OMENIREA". Adunarea va avea loc în localitatea Petro
șani, duminică, 10 noiembrie 1991, ora 17. Locul: Casa de cultură. 
„Astăzi dacă auzi glasul lui..." Evrei 3 : 7; “...Vino și 
4:7; 6:7.

Intrarea gratuită!

vezil" Apoc.

I PIERDERI
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Iancu

I berată de 1ACCVJ Petroșani. O declar nulă. (3629).
PIERDUT tichet butelie nr. 3 443 B, eliberat de 

preschimbare a buteliilor. Vulcan. 11 declar nul. (3639).
PIERDUT contract închiriere pe numele Rogojanu Maria, e- 

liberat de EGCL Petroșani. II declar nul. (3648).
PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 9 899, eliberată de U. T. 

Petroșani. O declar nulă. (3652).
DECESE

Ileana, eli-

Centrul de

*

IV
O mică 

tener de
încurcătură cu un par- 
afaceri cam .aerian".

(22
RAO 

iunie — 22 Iulie)

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

vor fi parțial contestate.
aprinsă pe o temă

Se anunță un vizitator de rang 
înalt.

PEȘTI
(19 februarie — 20

Aispută
trei parale cu un prieten pe 
rc 1 pierdeți.

dc 
ca-

marile)

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie •— 20 decembrie)

Deși ați fi vrut să 
nouă viață" vechile 

reapar.

Începeți 
probleme

„O

LEU
(23 iulie — 22 august)

Pentru o zi fericită ajunge

atitudinea echilibrată și ncim- 
^-earea sint oportune astăzi. (21 marile —

BERBEG
20 aprilie)

o 
picătură dimineața și un foc mic 
la prinz...

CATRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Veți suspina ușor după un tren 
pierdut, care, oricum, nu vă era 
sortit.

Curiozitatea vă 
cută pe deplin și 
dccît atît.

IEC1OARA 
st — 21 septembrie)

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Deciziile ferflie pe care Inten
ționați să le puneți !n aplicare

I

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Intre cele 
ar putea să 
in pirat, ceea

ce sînt și cele 
fie, dv. alegeți 
ce a fost.

ce 
ne-

Veți întilni un om de excep
ție. Nu vă faceți insă iluzii...

BALAMA
(22 septembrie — 21 octombrie)

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Nu vă lăsați influențați de dis
cuțiile din Jur. Linia dv. e cea 
mai bună.

«
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I•
I 
I

FAMILIA Rați mulțumește vecinilor care au fost alături în 
momentele grele pricinuite de decesul celui care a fost

KATI IOV1AN
(3637)

FAMILIA Pușcaș Petru este alături de familia Buluza Vasilc 
in greaua pierdere pricinuită dc moartea tatălui.

Sincere condoleanțe. (3G67)

COMEMORARE

AZI 7 noiembrie, se împlinesc 7 ani de cînd a plecat dintre 
noi dragul nostru soț și tată

BERCHEȘ GI1EORGIIE
Vc aică amintire. Familia. (3661)

Societatea Comercială
„Rea]coni“ S.A. Petroșani
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încadrează direct sau prin transfer următorul personal:

focbițli pentru cazane de joasă presiune. I
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