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Intre ciocan și nicovală
Cu o cadență Imprevizibilă, 

prima tranșă, de acum un an, 
a liberalizării prețurilor a fost 
urmată de ajustări „din mers", 
care au avut și vor mai avea, 
c.'upă unificarea cursului valn. 
tar, intrat în vigoare de ieri, 
tot ce trebuie pentru a descu
raja cumpărătorul. Doar un sin
gur kilometru de drum betonat, 
spre cabana Rusu, do pildă, 
face 3 milioane lei. Atuncj cind 
iți crapă măseaua dji, dar nu
mai dacă ai de unde, așa cum 

■■ petrec lucrurile la Aninoa.a. 
Acel drum comuna lo-orășencsc, 
ci I care a întristat atîta vreme 
p’ toți cei nevoiti să circule 
i '■-acolo, este gata cu excepția 
unor mici purțiuni. Și a podii, 
rilor, cinci ia număr.

Absolut din Tntimplare am 
nimerit la o discuție a prima
rului, r.n. Gheorghe Bcrcea, cu 
doi ingineri constructori de 
drumuri, cu mai aflînd că vreo 
două luni nu s-a lucrat nimic 
deoarece n-au fc .t bani. Acum 
sînt, dar numai 1,8 milioane. Or 
fi suficicnți, oare? Ptnă una. 
alta, constructorii s-au apucat 
de amenajarea podurilor, cei 
caro lucrează, brigada condusă 
de Pop Toan, sînt pen îonari. 
Sal iriați provizoriu. Șomerii nil 

so încurcă in acest gen do lu
crări.

Partea cea mai Intere .-.ani ti a 
afacerii este alta și anume că 
primâria-i nevoită să facă rost 
•și de motorină deoarece con-

națiunii
structoriî respectivi nu au. Ușor, 
aproape insesizabil, ajungem ca 
in timpurile revolute, primarul 
căciulindu-sc, pe ici, pe colo. 
pe unde știe el, in virtutea 
prieteniei și bunei înțelegeri, 
astfel incit lucrurile să se ur- 
nească din impas spre folosul 
colectivității.

Coborind de sus in jos, do la 
ideca economiei de piață pină 
la modul cum funcționează me
canismul, observăm că lucrurile 
se împotmolesc, elementul esen
țial fiind banii și numai ci. 
Deocamdată primăriile, cu bu

zunarele goluțe, se zbat între 
ciocan și nicovală.

Intr-un timp ctatn mai opti
mist, însă am sfîr- 
șit prin a fi scep
tic că vom ajunge prea curînd 
în acea fază cînd primăriile 
vor contracta o lucrare cu un 
antreprenor, stabilindu-se din 
capul locului și clauzele lim
pezi, care-1 vor costa pe con
structor dacă nu predă obiec
tivul la termenul prevăzut. Dar 
«asta presupune o înnoire «a ati. 
tudinii .și comportamentului, 

plus banii necesari oricăror 
tranzacții.

Starea r.'e criză, decelată la 
mai toate nivelurile, a zămislit 
nesiguranță și instabilitate care 
se vor prelungi pină la alegerile 
locale, și ele la o data incertă, 
prin ianuarie, probabil. T’înă 
atunci, oamenii cu felurite ne
cazuri vor mai bate pe la ușile 
primăriilor în zadarnică spe
ranță că starea de lucruri se 
urnește din apatie. Și omul sc 
simte singur ,i neajutorat, abă
tut, îndurerat și neprotejat îm
potriva r ivalcadei prețurilor.

Tiberiu Sl’ATARU

Valea Jiului - la zi lî
LUPE NI

A mai căzut
LA PRIMUL EXAMEN AL 

IERNII, prilejuit de gerurile 
sfirșitului de octombrie, cetățe
nii și gospodarii Lupeniuhtj nu 
au avut prea multe motive de 
bucurie. Intr-o seamă de blocuri, 
caloriferele apartamentelor au 
rămas... ca gheața. Așa a fost 
în M2, C2, LI și altele, racorda, 
te la punctul termic nr. 11, pre
cum si în cele de la PT nr. 18 
și 5, respectiv, blocul 200; în 
D-uri, blocuri cu 10 etaje, căldu
ra nu urcă de la etajele 4—5. 
Motivele sint multe, dar cel mai 
invocat este nccxecutarca revi
ziilor și reparații’or programa
te, dar raportate, cil asigurările 
de rigoare, ca finalizate. Una au 
spus mai marii RAGCL-ultii și 

, alta au spus primele zile de iar
nă. Iar ce au spus locatarii...

Se mai invocă și penuria apei 
reci, pentru rccircuitare ui rețe
lele punctelor t< rmiec. Degeaba

un director
sînt pompe în dotare. în lipsa 
apei, nu au ce împinge spre a- 
partamente, iar în rețea se creea
ză goluri. La aceste cauze s-J| 
mai adăugat, în prima sâptâmb- 
nă a „pătimirilor" de iarnă, și • 
„bucurie" oferită de termocen
trala Paroșeni: două întreruperi 
în furnizarea agentului termic. i

Problema e : ce se face? Doar 
iarna e abia la început. Sc ac
ționează intens, cu echipe specia, 
lizate, cu sprijinul minei, sîntem 
asigurați din partea Primăriei o- 
rașului, pentru remedierea de
fecțiunilor, inclusiv completarea 
de vane, țevi, coturi etc, care se 
speră că se vor termina intr-o^ 
săptămînă-două. O altă măsură 
din partea primăriei: a fost schim, 
bat directorul RAGCL, urmînd 
să fio întreprinse și alte măsuri 
pentru reorganizarea activității 
regiei.

I. DR\GAN

1‘REClZ\RE
Aflăm că, în rîndul angaja- 

ților RAGCL, s-a creat o at
mosferă de suspiciune, de rî- 
că, de amenințări. Oameni 
buni, liniștiți-vă! Noi nu a- 
runcăm cu noroi in color* viii 
dumneavoastră. Ați observat 

«â n-am dat nici un nume. Nil 
este de datoria noastră să des. 
coperim vinovății. Am prezen
tat numai situația.

Dumneavoastră, cel mulți, 
cci care do fapt MUNCIȚI la 
RAGCL, nu aveți nici o vină 
cu fondurile bănești sînt gos
podărite prost, sau ilegal. Fa- 
ceți-vă, cum puteți, datoria, 
fiinecă V dea Jiului are ne
voii de rezultatul muncii dum
neavoastră! I3r vinoi .«Iii. fiți 
fără grijă, vor fi d pista!i. 
(M B)

Afaceri în stil SICILIAN la RAGCL
Scoatem banii de la CEC/( u-aprobare de la

•
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Nu numai c.i n-,im tei minat 
cu enumernrea neregulilor de 
la RAGCL dar lucrurile se
complică rău. Rău de tot. Sa 
mai facem o precizare : au în
ceput amenințările Telefonic, 
prin intermediari, direct, sau 
indirect. La toate le răspundem 
în același fel și cu aceeași fer
mitate : Nu tir este frică I Ctil- 
moa-culmilor este ca, deși n-am 
d il pină .ruin nici un nume, cci 
'ir-' se simt f u m'i'K i i>n căciu

fot* uc mime
«.-Miri

lă și eu țințarul pe pălărie scot 
capul și contraatacă. N-avcți 
decit, stimabililor I Ne-am apu- 
<at de. o treabă și n-o luam 
lialtiî pină nu se lămuresc lucru
rile. Așa C.i ne continuăm po
vestea, uimind ca organele in 
drept sa făcu investigații!'.: <! 
ligoare Xinov.iții ti?bi> pe
depsiți I

Ne vom ocupa asb.izi de p-lul 
in care la IINGCI Petroșani 
s. ni ini ălca* ocT1 m ii elemen

tare ntirmi de utilizare a carne
telor CEC cu limită de sumă. In 
urma verificărilor, comisia de
semn.ită de Consiliul de admi
nistrație al R \GCL a constatat 
<.i: 1) nu silit nominalizate per- 
souneie t ne pot folosi carnetele 
' 1 'O limita dc sumă ; 2) la
îniidniiie ciru l ‘lor CEC nu sînt 
e.însemnau: ninn<'le fnrnizotului 
și obiectul plății ; it) dtlpa c. 
I ii rea plăților pi in ( FC < u 
liini’.-i d unui nu <■ ilrnuircșh-

(IV)
bec...

daca s- i utilizat fila de CEC 
in scopul pentru care o fost e, 
misă ; I) >n extrasele dc conj 
pi imite dc la bancă sînt înscrise 
numere de CEC care nu aparțin 
RAGCL,. Pentru sumele corcs-, 
punzătoare nu există acte care, 
să justifice plata, RAGCL plă
tind sume care nu-j aparțin.

Mărturisim că încercăm un; 
sentiment de Invidie față de
membrii comisiei, care au avut' 
răbdarea să verifice acte, să sco-1 
tocească prin toate ,,ungherele") 
acestor nereguli crase. Așa cunv 
încercăm un alt .sentiment (chiar^ 
de teama) fața dc «'ei caro s-aU: 
prefat la a „lucr,i“ atit de alam
bicat, incit ițele fărădc 1-gilor să] 
se încurce emul, incit sa nu le 
mai dezlege nici dracul Așaț 
s_n făcut că s-nu «'fi'Ctikit n.'tiu-l 
murate plăți prin CEC-uu cu

- ‘ Mlrce.i Bl .fORI.SI U

(Conținu.or tn.pig n I a)



ZORI NOI MIERCURI, 13 NOIEMBRIE 1991

A

LA RĂCOARE

1. MOLDOVAN G11E ‘RGIIE.
21 ani, zis Jlinsnio, domiciliat 
in Lupeni, strada Ciinimr nr.
27/1. Fără '■cnp .'ie, f fi .o.ilă. 
Cum se întilm.xu 3—1 d teapa 
lui oune’i'i la c di o lilhărie.

As?** v, ’•

Săptămina trecută v-am promis că vom re
veni cu noutătt privind gașca de tilhan care a 
bintuit pr.n Petroșani. Ceea ce iată, și facem. 
Cine sint ci'1 I oate că unu dintre dumneavoastră 
și-i închipuiau ca pe in te țipi solizi, școlițt Ia 
vreun colegiu de arte marțiale, un fel de N'inja. 
Nicidecum. Cei pe care astăzi avem posibilitatea 
să vi-i prezentăm sint borfași de cca mai joasă 
speță, care — la adăpostul întunericului — ata
cau și jefuiau persoane aflate in stare de ebrie
tate.

La judiciar discut cu dl. căpitan Dumitru 
Dădulescu. șeful acestui serviciu. „Tilhăriile 

astea — relatează dumnealui — s-au comis de-a 
lungul unei luni si jumătate. Au început cam 
drn a doua parte a lunii septembrie. Desigur, 
c le mai multe dintre t'ictime au venit să re
clame imediat dumt ce au fost tilhărite. O parte 
după ce au citit m z ar că au cri tat ți alte 
victime. Plus că. de M snital, ne-au foit sesizate 
cazurile de agrcsiv.n • Am înregistrat așa, ca o 
c'fră aprorimotivă, cam cincizeci de persoane 
care au fost tilhărite Ca urmare a acestui fort, 
in oraș s-a creat o stare de insecur-tate care 
n'.a dat de ginCit. D •. ihur, mulți isi vor fi 
pus întrebar-a că do ce politia m i-n prins mai 
r^node pe ti’hari. Pot să vă ofer si răspunsa’: 
ti'‘'arii i-inL ven^i r’’n alt? loc.aIHufi, in sp-cial 
d n judi <1 Dalai. M ’i mitin col rănit prin îm- 
piiscaro s-o->i cor- t't i’ în Lcndi, dană carp cir 
v mit aici. S-ou aciuit în colonie, in zowle măr- 
■ uk alo oron'iu lovin-l crin co c ale ri'mt- 
rivi. Practic nu erau „dr,-,ni n -hi". ca să-i cv.- 
n tem D aci ‘a a fost nevoi-- da o perioadă 
și de o muiii ă îndelungată pentru a-i prinde.

S-au efectuat căutări, îmbinate cu acțiuni po
lițienești, pînde in locuri în care se banuia că 
vor apare. Dom'le, ce e interesant este faptul 
că atacau doar persoane în stare de ebrietate. 
Asta pentru că n-aveau curaj să se dea la unul 
treaz, li puteți privi, uite-l, sint doar niște ama- 
rîți de țigani. Se întîlneau 2—3, ocheau persoana 
care trebuia „lucrată", o ciomăgeau și, la un 
loc dosnic, la întuneric, trosc.' Tăbărau pe res. 
pectivul și, după ce-l loveau, luau de pe el tot 
ce puteau. A.sta-i! Pentru prinderea găștii au 
con’uerat formațiunile de la judiciar, pază si 
ordine si cei’alți lucrători ai poliției Petroșani"

„ Domnule căpitan, se zvonea că vreo doi- 
trei dintre ci ar fi meseriași în arte marțiale, 
că ar fi frecventat nu știu ce cursuri de acest 
gen... plus că, tot de la lume adunate, din gașcă 
ar fi făcut parte un polițist. Care-i adevărul?”

„ Ce arte marțiale? Păi dacă era omul 
t-ear, ni i n-aveau curajul să se dea la el. De
feritor Io celălalt aspect. treaba e următoarea. 
J a uva dintre tîlhlrii, victima a strigat că-i da 
la politic. Ca să scape. Chestia a ținut si t'lharii 
au fiv't. A doua zi, cînd a rec’amat ca~v1, omul 
v-a zis ce a spus de a scăpat de ei. Vă mai 
pot smvnc că în 5 noiembrie, scara, am avuf iii- 
timpi caz de tiHiări”. l’n a-iresor a fost prins 
în acm scară, iar cc>'o"i în următoarele do”ă- 
t'-nj -tic. Da iour, r-ii urm-ază să fio si elfii 
,.:n‘cr" ’i" la popite. Practic, din r nci noiem
brie încoace n-am moi înregistrat tîlhărli. Dacă 
se vor mai produce, vor fi „op ra" altora, nit a 
ă l ora !n tot cazul, asigurăm oamenii din oraș 
că sintem cu ochii pc răufăcători".

5. LUMPERDE \N NARCISA, 
17 ani, din Lupeni, strada Viito
rului 46. 1 ocuiește în Petroșani 
fără foi.-ne legale. In loc să-și 
'adă d i cei d i copii ai săi (unul 
de trej ani și altul de im an și 
jumătate) s-a lipit de echipă. Sa 
ocupa cu acostatul persoanelor 
ce Urmau să fie tilhărite (Bâia- 
tu’, te fac o plimbare?) iar după 
Lubuială „ciugulea" de pe cel că
zut tot ce se putea.

2. F1Ț M.EX'ANDRU, 20 ani. 
din comj< i A’.m ișu — Sălaj. Bi
ne un-. -ut U politia tudetn ii 
Sălaj. „Poseila" dosare în'ocm le 
de politia de acolo plus altele jn 
Tg. Mureș

3. ROST AȘ AI1ON SURA I 14 
ani, tot Almașu — Sălaj. Deși 
este cel mai linăr, este cel m.ii 
vi' nt dintre lunari. A pirtiei- 
p U aproape la toate infracțiuni

le I se spune SURAU CHELIE. 
Are figură do boxer. De mul e 
ori a fu t ..ochi’" de către poli
țiști in piață în timp ce ..studia" 
buzunarele cîtorva cetățeni.

7. MARIEAN NICOLAE, 23 
ani, dm Petroșani. Fără ocupație. 
Fost condamnat. Cunoscut de 
pol țle. In scara ele 5 noiembrie, 
a ..ingb ;it“ cjie\a gloanțe deoa- 
î e n-a stat la somația polițis
tului. Est? sub îngrijiri medicale.

Aici era locui pregă it pentru 
chipul luj Mariean Nicolae, îă- 
nit de gloanțele polițistului aflat 
în exercițiul funcțiunii în seira 
zilei de 5 noiembrie a c.

4. FAGIIYRA VASILE, 17 ani, 
din Tg. Mureș. Zis Loți. Locuieș
te fără forme legale. în Petrila. 
Provine dintr-o familie dezorga
nizată. lin timp a lucrat la cons- 
truct i apoi s-a aciuit pe lingă 
banda.

6. VARGA ROZALTA, 17 ani, 
din Zalău; Zisă „Mind’a". Și 
„Mîndra" avea cam aceeași func
ție în dispozitiv: acosta bărbații 
betoci și, la punctuj trei (după 
bătaie), îi jefuia. Este concubina 
lui Fiț.

Gheorglie OLTEANU

(,’//>£ 5747 11

[Oi BAL,
□ La I.upe . galei j.-< și su- 

p i.-'iii cui a ..imnul [.mmov.i- 
ii.'. a, '■ • ' •; pi - ■, it .-‘-tia c.a-
surn • uj.iji. A ..iz., M.neiul Vul
can i'-nii pei.tr-i inia noua punc
te. ' i .\i.iijiUl .M i'.u-.ari. Juc.no
rul Coi ii iu un șut extrem 
Le [nj.ei n ■ . ' '.‘.i . -u de B ■ ur 
(i - ml .*5 i) .i spai l irnng- a 
gj 1 i o al ..Adi-'is’ <u taie s-a 
înc ,.'1; j icul. P.uluba c ie a- 
|r<n|ie d? f iu') lei. Code >cme, 
bco.ue Lun.i I

El Coitică Dono-e, blondul in
ternațional al Craiovci, acum 
ar.trtnor ia 1’i’troiUl S’.oina. este 
și economist in c-ditil între
prinderii ce pationeaz.ă ech.pa 
sa. El di Cj sigură formația 
Minei il Lt;p>_ni ci,ligăloare a se
riei. Și.â amin'it epoi și de Mi
nerul Vulcan. A,,'!, Donose. O- 
Cniul tău sincer ști? să jongleze 
ți cu valorile.

■ Terenul din Vulcan a fost 
suspendat pentru etapa de slm- 
ba a. Meciul Minerul Vulcan — 
Minerul Mătăsari se va disputa 
astăzi la S meri i Știrea a fost 
transnu ,ă doar vineri, stara, iar 
formații lui Cătuți. după un an
tren <ment de dimineață (simbătă, 
9 n v.; a vizionat partida de la 
Lupeni.

D T-i I’drila, Homan șl Să 
ISf-an, actualii an'r'-nori al Pa. 
ringului, au adus incă o victorie

diviziei C
suporteu.or echipei, in meciul cu 
Dioxjcc i 1 r. b. vi m. l-usiul jii- 
Cuior cic lima în.n, CTîi.ac, in.-.i- 
ner cie prou-sie, a trei ii in lima 
mm a... piouux iiei.

M La Cr.uova, Minerul Uricani 
a s o- primul punct om a> e >1 
reiur. In z.ce oameni, conausa 
la p uza, a egalat, după uri joc 
ue marc amiajamcnt iizic. Mana 
și Mai ian urixi in c.a aiiieiit.il 
„greilor".

Q AS Paroșcni a învins în 
min. 87, pe Autobuzul Craiova. 
Gogii Tonca a mai întinerit cu 
o . partida.

Minerul Lupeni — Petrolul ■ 
Stoina 5—0 (1—0). Au înscris: 
Krautil (min 9 și 88), Do ian (nun. 
2!'), Tudorache (min 81 și 99).

Paringtd Petrila-Lonea — AS 
Drobeta Tr Severul 1—0 (1—0). 
A înscris Movilă în min 38. >

SUCPf Craiova — Minc-.iil U- 
ricani 1 — 1 (1—0). Au înscris: E- ’ 
zaru (min. 2â), respectiv. Buda 
(min. 81). |

Autobuzul Craiova — AS Pa- ] 
re rril 2—3 (1—0). Au înscris : ’ 
Tatu (min. G și C0), respecLiv I 
Ciglincan (min. 46). Florcscu ' 
(min. 81). Zvanciuc (min 87).

Campionatul iudețean: Minerul 
Aninoasa — Jiul i'etrila 3—0 
(2—0). Au înscris: Chircă (min. 
10. Ungur (min. 21), Gilan (min 
78). <

REZULTATE TEHNICE: Utilajul Pe- 7. Voința Min. Brad 12 6 0 6 23—30 12
trjșani — li . laiul li.naști 3—0; Metalul •««-4 11. Metalul Criscior 11 4 3 4 22—18 11
Uri cior — Minerul Cli i j 4—2; Minerul u. P [ii., i ul Glielari 12 5 1 6 27—26 11
Aninoasa — Jiul P. tri.a 3—0; Minerul 10. Minerul Teliuc 12 5 1 6 20—24 11
1 .ro.i'eni — Mtnciul Chelari 2—0 , Favior 11. Faviar Oraștie ■ 12 5 0 7 17—29 10
Ol.ișlie — Minorul Teanc 2—1; Minerul j?. E( 1. Cnlan 12 3 1 8 16—30 7
Voința Brad — EGCL Călan 2—1; Minorul uu 13. Jiul Petrila 12 2 2 8 18—31 6
Valej de Brazi — Constructorul Hune. T 1 L Rapid Băcix'i Triaj 10 3 0 7 9—25 6
doara 1—0; R.ipi.l B .cia 'Iriaj — Metaio- o p* 15. Utilajul Petroșani 12 3 0 9 16—38 6
piaslica Or.ișlie (nu s-a disputat.) N L3. Tractorul Bâraști 12 :2 0 10 13—73 4

CLASA.MENT a ETAPA VIITOARE (17 nov.)i: Constr.
Hune loara — Utilajul Petroșani; EGCB

1. Minerul Anin-ia ^i 12 9 2 I 31— 10 20 ^4 Gâlan — Minerul Valea c.'e Brazi; Minerul
2. Mc'.alap. Or.iștie 1 1 9 1 1 51 — 11 19 Teliuc (stă); Minerul Ghelari — Favior
3. Min. V. de Prazi 12 8 1 3 31— 12 17 Orăștie; Jiul Petrila — Minerul Bărbă
4. Constr. liuried. 12 7 2 3 43— 12 16 tcni: Minerul Ccrtcj — Minerul Aninoasa;
5 Minerul Certei 12 6 4 2 45— 21 16 Tractorul Bărflști — Metalul Criscior: Me-
C. M,n. Bărbătcni 12 8 0 4 20— 18 16 t.iloplastica Orăștie — Voința Min. Brad.

LUPTE LIBERE

Copiii noștri de 24 carate
Hunedoara a găzduit sîmbâtă, 

9 noiembrie, con.ursul județean 
copii I ș II la mp.e li cie. Com
petiția a fosi dominată de spor
tivii echipei Jiul Petrila — an
trenori Jon Corbei și Nicolae 
Șerbon — șl de sportivi) C.S S. 
Petroșani, antrenor Gheorglie iia- 
ducu. Iată îczultalelc pe catego
rii dc greutate. Copii I, cat. .-0 
kg — Milia; Daniel (Jiul), locul I; 
33 kg — Dumitru Gohimbn 
(Jiul), locul II; Co.'el B irl,i (Jiul) 
— Io ti III; ral. 41 kp — Daniel 
Boslanmu, lecui I; Ihoria 4o- 

dmanu, locul II, ambij de la 
Jiul; .M-irian Duceag — locul 
1’1, C'-SP; cat. 45 xg — Mih'ii 
Emil (Jiul), locul I; cat. 50 kg 
— Vasile Constantin (Jiul), lo
cul I; Dame] Olaru (CSSP), lo
cul II- cat. 55 kg — Mihăi'ă Cul- 
da (Jiul), locul I; cat. 66 kg — 
Daniel Chimiuc (Jiul), locul I.

Copii H, cat. 24 kg — Costel 
Eăluță, locul II; Radu Ciprian, 
locul III, ambii dc la Jiu); cat 

kg — Marius Ababe) (Jiul), 
lo-ui I; Alexandru Fazrdtaș 
(CSSP), locul III; cat. 28 kg — 

Ion Olaru (Jiul), locul I) Petre 
Safta (CSSP) locul IU; cat. 31 
kg — Ilcmus Corbei (Jiul), locul 
I; Doru Timofte (Jiul), locul Ilj 
cat. 34 kg — Florin Basaraba 
(Jiul), locul I; cat. 41 kg — Ma
rian Lucaci (Jiul), locul II; cat. 
45 kg — Gabricl Hiriczko (Jiul), 
locul I; cat. 49 kg — Ioan Tăna- 
să, locul I; Marcel Hiriczko, lo
cul II, ambij de la Jiul; Valen
tin Rus (CSSP), ]ocu[ Illț cai. 
55 kg — Ionej Hiriczko (Jiul), lo
cul I; cat. 55 kg — Cristian Că
rare (CSSP), locul I. 2

aiiieiit.il
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EXPLOATAREA
MINIERĂ
U RIC A H!

ACCIDENTELE POT El EWTETE
A

RIGUROS

Metanul nu trebuie să fie neglijat Răzbunarea rebutului
1

In ultimul timp, ca urmare a 
înfăptuirii măgurilor tehnice de 
îmbunătățire a securității muncii 
la mina Uricani s-au obținut re
zultate notabile. Au fost reprofi
late gale de aeraj și transport. 
Se întrețin mai bine galeriile. 
Aerajul general al minei s-a îm
bunătățit considerabil. In luna 

trecută, bunăoară, debitele de aer 
prevăzute au fost realizate și a 
existat un excedent de aer în 
subteran.

In ceea ce privește aerajul par
țial se mai mențin însă unele 
deficiențe. Nu se asigură peste 
tot etanșarea coloanelor de aeraj. 
Da’orită mai ales decuplărilor de 
la energia electrică, emanațiilor 
puternice de metan din zăcămlnt 
și unor dereglări in circuitele de 
aeraj secundar, în luna ortnm. 
br ie s-au înregistrat 11 acumulări 
de metan peste limitele admise. 
Toate cazurile de acumulări de 
metan au constituit obiectul tin>r 
cercetări, luîndu-se măsuri pentru 
prevenirea lor în viitor. Metanul 

nu trebuie să fie neglijat. Se cu
vine să reamintim tuturor celor 
care lucrează în mină că în luna 
noiembrie, datorită unor condiții 
climatice specifice, de presiune 

și temperatură, frecvența pertur
bărilor în aerajul minelor este 
ridicată. La mina Uricani se ex
trage cărbunele din abataje și 
zone încadrate, conform normati
velor intr-un grad ridicat de pe
riculozitate, unde se cerc o aten
ție sporită. Astfel de zone sînt 
în stratul 3 blocul JU. orizontul 
300, stratul 3 blocul VI, orizon
tul 400. Sînt considerate zone de 
atenție zonele din slratele 17—18, 
blocul VT, orizontul 500 și alte 
lucrări miniere. Stația de telegri- 
zumetrie funcționează normal, 
avind amplasate în subteran 27 
do capete de detecție, din care 
20 sînt puse pe decuplare auto
mată a energiei clectr/ce în ca
zul detcclăi ii unor acumulări 

periculoase de metan. Cu toate 
acestea, este necesară o perma
nentă controlare cu mijloacele 

individuale din dotare a locurilor 
de muncă, pentru prevenirea a- 
cumulărilor de metan. Șeful de 
schimb, brigadierul și maistrul au 
răspunderi nemijlocite în con
trolarea concentrațiilor de me
tan cu ajutorul aparatelor porta
tive din dotare. Din păcate se 
mai înregistrează cazuri în care 
această îndatorire este uitată sau 
chiar neglijată. In cursul lunii 
trecute, la mina Uricani s-au în
registrat 13 cazuri de neridicare 
a detectoarelor de motan, de că
tre cei ce au obligația de a le 
folosi în mină. Fără nici o ex
cepție, în toate cazurile în care 
au fost depistați cei ce au dat 
dovadă de o astfel de neglijență 
gravă, au fost aplicate fără me
najamente sancțiunile prevăzute 
în normele de 
protecție a muncii. Pe bună 
dreptate! Fiindcă nu-i d<- glumit 
cu concentrațiile do metan, îm
potriva carora trebuie să fie 
mereu trează atontia minorilor, 
a tuturor celor ce lucrează în 
mină!

ASIGURAȚI IMEDIAT 
SUSȚINEREA 1

Elementele de susținere do- 
borite in urma lucrărilor de 
împușcare vor fi montate 
imediat după întoarcerea e- 
chipei la locul de muncă. Nu 
înlocuiți, în cazul lucrărilor 
de întreținere a rjalcriilor sus
ținute în lemn, în același timp 
mai mult decit un cadru ia 
susținerea în cimpuri și de trei 
cadre alăturate la susținereo 

în desiș.
Pentru tipurile de susținere 

metalică, măsurile de siguranță 
vor fi stabilite de șeful de 
sector la plasarea lucrărilor.

Tavanul și pereții locului 
de muncă se vor controla și 
copturi la începutul fiecărui 
schimb, după împușcare si ori 
de cile ori apar semne că roca 
are tendința de a se desprinde.

Copturiți reglementar și la 
timp!

Nu vă încrcdeți niciodată 
în rocile care par stabile în 
tavan și pereții lucrării. Con- 
trolați-le in permanență!

Pagină realizată la cererea 
E.M. Uricani

„Lasă că merge si așa“, hi 
zic de multe ori unii mineri, re- 
curgînd la tot felul de improvi
zații în susținerea galeriilor sau 
a abatajelor. Nimic mai grc.it! 
Mai mult decit în oricare altă 
activitate, lucrul de mîntuială 
este periculos în mină. Respecta
rea tehnologiilor de lucru si a 
monografii’or de armare consti
tuie condiții indispensabile pen
tru lucrul în siguranță și pentru 
evitarea acei lentelor. La mina U- 
ricani s-au constatat în ultimul 
timp unele nereguli de acest gen. 
In luna octombrie, pe galeria de 
bază, panoul III. în abatajul 
frontal din pilier, stratul 17—18. 
blocul VI, pe galeria de cap, p i- 
noul zero, blocul zero Sud și în 
alte locuri de muncă s-au con
statat ncrcspcctări ale tehno

MINERI l
Respectați cu ștuctefe monografia de armare. Va asi

gurați astfel luciul în siguranță la locul de muncă.
Nu depășiți profilul de săpare stabilit! Respectați dis

tanța reglementară dintre ultima armătură și front.
Respectați distanța reglementară dintre armături. 

Strîngeți bine armăturile la tavan, perete și între cadre.
Nu neglijați aerisirea. Montați coloana de aeraj ’.i 

distanța reglementară!

logiilor de lucru. In unele locuri 
n-. u fost men iți toți strîngă orii, 
în altele, pe diferite porțiuni lip.
senii bandajele si existau într< 
armături distanțe mai mari decii 
cele prevăzute în m/morra iilq 
de armare. Desigur, de fiecare 

dat i, au fost stabilite măsuri 
pentru comolet irea corectă a sus
ținerilor rmniere, conform pre
vederilor din monografiile de 
iyinare respective.

Normal ar fi, îmă. ca mai ‘ ii, 
șefii de schimb și de brign .' să 
urmărească riguros și sa aplice 
întocmai tehnologiile de lucru, 
aceasta fiind in propriul lor in
teres pentru evitarea accidente
lor. Nu pare întîmplător că pon
derea accidentelor de la mina 
Uri ani o dețin cele din catcmna 
cauzată de „căderi de roci“!

Atenție ia praful exploziv ! I

Pentru prevenirea acumulărilor 
de praf de cărbune in concentrații 
periculoase, la mina Uricani se 
acționează cu perseverență. Se 
urmărește, prin controale perio
dice, întreținerea barajelor de 
apă și praf inert, curățirea de
punerilor de praf de cărbune a 
refacerea la termenele prevăzute 
a zonelor de șistificare.

Cu toate acestea se mai inlil- 
nesc situații în care, din diferite 
mot'ive, persistă acumulări de 
praf de cărbune. In cursul lunii 
octomorie, s au consemnat depu
neri de praf de cărbune în zona 
axului colector din stratul 3, 
blocul VI, panoul III, In panoul 
zero din ratele 17—18, blocul 
zero Sud, pe gal ria de bază din 

panoul I, stratul 3, blocul III. De 
fiecare dată, cadrele tehnice cu 
atribuții de control, care au de
pistat astfel de cazuri au dispus 
pe loc măsuri pentru utilizarea 
mijloacelor de combatere a pra
fului de cărbune, prin stropire 
cu apă sau in depărtarea prafului, 
colmatat. In interesul celor ce 
lucrează in zonele eu pe abili
tați de acumulare de praf ex
ploziv este să nu aștepte con
troalele, ci să folosească milloa- 
cele clin dotare pe fiecare schimb, 
in mod permanent.

R -amintim, In această ordine 
de idei că în perioada caro n 
trecut din arest an, la nuna U- 
ricanl au fost depistate si două 
cazuri de îmbolnăviri de silicoza!

i

In cursul Acestui an, la mina 
Uricani s-au înregistrat doua 
cazuri de acciacnte mortale. 
Este un bilanț trist. Nimic nu 
poate fi comparat cu irepa
rabila pierdere de vieți ome
nești. Analiza cauzelor care 
au generat cele două accidente 
mortale pune In evidență o 
seric de învățăminte. Unul 
din cei doi oameni caro și-au 
pierdut viața a fost lovit de 
roci în cădere, iar celălalt a 
fost accidentat din căderea 
m-ter.al ?lor, la transport.

în comparație cu anul tre
cut, in primele zece luni din 
ac'-nt an, la mina Uricani tiu 
fost înregistrate cu mult mal 
puține accidente. Dar cnuwl® 
care pioduc cele mai multe

Bitanț trisî:
accidente sînt aceleași. 
Din cele 91 de c a z u i 1 
de accidente cite au avut ioc 
în cele zece luni caic au tic- 
cut din acest an, 31 au lo.t 
provocate de căderile de roci, 
iar alte 13 de căderile de ma
teriale In timpul transportului 
pc caile orizontale, lată de ce 
este necesar să fie namii,' 
celor ce lucrează direct 
galerii și abataje cîtcva r i 
care nu trebuie să fie r 
jale. Arm.iturile la 1...
p -r 'e trebuii' 1.' r* f 
cu str‘n ■ dori Intre cad. 
armături ’o T.1I. se vor s 
corect cu cheia șuruburile . vi

Ban lajcle în spatele ar
se ccr bine fixate.

cu 
fie 
înla

cir-si 
să fie

n
i
•j

-1

- i

<1

de i. 
maurii se ccr bine 
( m l galeria c susținută 
Ibolțari, aceștia trebuie să 
montați corect. Atenție 
c -rea inelului.

Regulile de transport 
c a ie in mină trebuie 

cunoscute si însușite pen- 
f. --are operațiune do 1”. 
Încălcarea lor de cele 
multe ori se plătește 

, p'i.i'e duce Ia acri- 
- cu consecințe grave. A- 
l'i’-rti o te f'ts In evi
ți 'c f u! c.ă în ir>- 

a caii: iar .■'"'denle'or 
!' r a t»-e"-;‘\ el durea ac

ul ii • î ! eu im '
d d ii, du" i

’ ■ raci.

< 
r

T 1



4 ZORI NOI MIERCURI. 13 NOIEMBRIE 1991

l

09

SCORPION I
,22 octombrie — 21 noiembrie) | 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

dudele .dv. apropiate au rezer- 
mari in ceea cc privește sin- 
.tatea cu care vă lăuduți.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

u?c-r o pro- 
a cursului.

in-

I
PUBLICITATE

ANIVERSARI

l Afaceri în stil SICILIAN
I

la RAGCL (IV)
(Urmare din pag. I)

- Veți accepta piea 
umere de schimbare 

vieții, fondată maț mul* pe 
• liție.

(31

Nu 
ci : la

CAPRICORN 
decembrie —• 19 ianuarie)

vă puteți aștepta la nimic 
omul care promite totul.

• VĂRSĂTOR 
<20 Ianuarie — 18 februarie)

Un ins pus pe căpătuială vă 
x a da mari dureri de cap.

HOROSCOP
o v »•

VEȘTI
(19 febraaria — 28 martie)

I

I
i

V
t

ACUM, cine.' prinzi cel de-al 20-lea trandafir în buchetul vie
ții, dragă Gabrieia Narițâ, sora ta Lot dana Ungurici îți dorește 
multă sănătate, fericire și un călduias „La mulți ani !“. (3758).

VIN/ \ltl

V1ND Lada 1 300, albă. Informații, Petroșani, telefon 43782, 
între orele 16—20. (3743).

V1ND Citroen și Dacia Break. Vulcan, strada Aleea Viitoru
lui, bloc A 6/28.

VlND Dacia 1 310, Iscroni, str. Cătănești 42, după ora 14. (3752).
V1ND Dacia 1 300, stare bună de funcționare. Uricani, strada 

Muncii, bloc 17, sc. 3, ap. 39. (3761).
VlND casă, curte, grădină 2 000 mp. central, stațiunea balne

ară Săcelu, Gorj. Telefon 42712, Timișoara. (3762). .
VlND înscriere Dacia, 1 300, cu ridicare imediată. Telefon 

42 457, între orele 19—22. (3767).
SOCIETATEA COMERCIALA „MINODORA"

- * scoate la vînzarea :
—• o mașină nouă sifon și îmbuteliat suc;
— pompe submersibile ;
— radiocasetofoane ;
— biciclete. _ ,
Relații, zilnic, la scc-iul unității (vis-a-vis de 

retului). (3750).

t

I CUMPĂRĂRI — ÎNCHIRIERI

VULCAN

magazinul Tine

a

I 
I

■ Ceea ce n-a fost posibil ieri 
i- te astăzi, cu o singură condi- 
ț e — discreția— l

sau
Ofer recompensă

fon 
rut

PREIAU contract apartament, 2—3 camere.
înscriere „Dacia 1 300“, mai 1987. Telefon 44049. (3763). 
ÎNCHIRIEZ apartament cu perspective de cumpărare. Tele. 
44555, între orele 19—20. Scuze pentru telefonul eronat apd- 

stmbătă și marți.

BERBEC 
(21 Martie — 20 avrllie)

Detașare totală și nefirească de 
care vă compun existen- 
necesar un consult medi-

4

1

SCHIMBURI de locuința

i .pie 
E

1

I

1AUB
Ol aprilie — 11 mal)

Cu ochij tulburi nu 
v -dea limpedo.

veți putea

SCHIMB garsonieră, zonă centrală, cu apartament 2—3 ca
mere, similar. Strada Gen. V. Mii ca, bloc 28 B, ap. 10, Petroșani, 
telefon 42908. (3749).

SCHIMB garsonieră colonie, cu apartament 3 sau 2 camere, 
zona centrală. Telefon 41597. (3742).

SCHIMB apartament, patru camere, etaj II, confort Lux, zona 
pieței, cu două apartamente a două camere sau apariament ți gar
sonieră, confort I, etajele 1, 2, 3, exclusiv Aeroport. Telefon 42483. 
(3765).

PIERDERI
I

GEMENI 
jn «a — n iunie)

K doua oară e totdeauna 
a ,* 
ne.

— dacă prima dată a

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

La momentul adăpării, 
oarecare taur va scăpa de 
• >ntrol. Nu înîindeți coardal

La

fost - *

l
I 

un I 
sub • 
... I

I

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 656, eliberați 
U. T. Petroșani. O declar nulă. (3741).
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Kovacs Dorin, eli

berată de F. E. Paroșeni. O declar nulă. (3751).
PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 1 061, eliberată de U. T. 

Petroșani. O declar nulă. (3759).
PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 8 721, elibe

rată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3760).

de

1 COMEMORARE

LEU
(23 lutie — 22 angnst)

Veți fi arbitrul imparțial al | 

unui due; „spontan*.

I

AU TRECUT doi ani de durere sufletească, de etnd m-a pă
răsit scumpul meu soț. Cel care a fost

M1HAI L. ȘTEFAN 
ziarist și om c.*e aleasă noblețe sufletească.

Nu te voi uita niciodată. Lacrimi și flori pe tristul tău mor- 
mînt. Soția Agneta.

■ IFECIOARA
(23 aujnst •— 21 septembrie) I

Slnteți pe cale de a face o a- J 
chiziție importantă, care însă văl 
leagă*.- _ |

I
B4LANJA

(2? «eptembrie — t-21 octombrie!
%

In chioșcurile noastre, cartea anului I

HOROSCOP
sau

limită 
li s-a 
xemple: 
aprilie 
1 279 679 
lie — 
1 021 747 
tie —- r _
CEC cu limită de sumă 
valoare de 4 001 523 lei. Cum ar 
veni, la RAGCL S-AU SCOS BA
NII DE LA C.E.C., CU-APRO- 
BARE DE LA BEC.

Aceasta este situația. Aflăm 
că, mai nou, cei in culpă umblă

de sumă cărora încă nu 
descoperit justificarea E- 

martie — 221 828 ’ lei, 
— 785 854 lei, mai

lei, iunie 283 702 lei, iu- 
408 711, august 

lei. In perioada 
august, deci, plăți

mar- 
prin 

In

bezmetici să-și facă rost de acte 
acoperitoare, doveditoare, jus
tificative, sau cum vreți să le 
ziceți. Cam tîi ziu, fi ați meseri
ași ! Știm că cercetările pe care 
le vor efectua organele îndritui
te vor fi anevoioase, știm că acel 
cerc al vinovaților este foarte 
larg, că firele duc și spre nebă
nuite „sfere". Asta nu mal e 
treaba gazetarului. Noi n-am fă
cut altceva decît am sesizat o 
situație de fapt. Și încă n.am 
terminat, multe mai avem de 
povestit, spre stupefacția gene-- 
rală. Oamenii trebuie să știe.

I

Pentru timpul dumneavoastră liber

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0

MIERCURI. II NOIEMBRIE
i

10,00 Actualități;
10.20 Calenc.'arul zilei;
10.30 Film serial: .Ultimul meu 

vis va fl pentru tine*
11.30 Video-satelit;
12.40 Ora de muzică;
13.30 Vlrsta a treia;
14.00 Actualități;
14.20 Muzică populară;
15.40 Insulele arhipelagului 

donezi ani
15.30 Preuniversitaria;
16,00 TeleșcoalA)
16.30 Muzică de cameră;
16.50 Tragerea Pronoexpres; 
17.00 Știri;
17.05 15, 16. 17, 18...;
17,45 Lumea ideilor;
18,00 Patrimoniu;
18.30 Handbal. România — 

lonia (Trofeul Carpați) 
priza a lî.a;

19,00 Desene animate;
19,25 Actualități:
19.50 Fotbal: România — Elve

ția;
21.50 Memorialul durerii (6). 
23,05 Cronica Parlamentului:

Actualități:
23.40 Pro musica;
0,20 Baschet: Suedia — Roma.

JOI, 14 NOIEMBRIE
I

(5);

in.

Po- 
Re-

10,00 Actualități;
10.20 Calendarul zilei;
10.30 Video-satelit;
12,40 Ora de muzică;
13.30 Oameni de lingă noi)
14,00 Actualități;
14.20 Jazz magazin;
14,50 Profet al Deșteptării noastre^ 

Andrei Mureșianu;
15.30 Preunivcrsltaria;
16,00 Teleșcoală; (engleză)l
16.30 Muzică de operă;
17,00 Știri;
17,05 Forum;
17,25 Telediscul muzicii populare»
17,43 Vîrstele peliculetț
18.30 Reporter *91;
19.00 Desene animatei
19.30 Handbal: Romunia — Nor

vegia (Repriza a c'oua);
20,00 Actualități;
20.35 Sport;
20,45 Studioul „E";
21,10 Film serial: „Dallas* (74);
22,15 In fața națiunii partidele 

politice;
23,00 Cronica Parlamentului; 

Actualități;
23.35 Stadion.

Cunoscuta firmă particulară
MV» tal 935/4520!

VtTASS COMEX
SMXzr** tancu nr t2 

2675 Pa trasam HD RDtWHA

ORGANIZEAZĂ
i

AJUTĂ-n DESTINULtoate speran- ■ 
nasc „povești" |

Cind credeți că 
♦»le s-au dus, vi se 
li așternut...

I Barul „MERIDIAN11

• O carte pentru tineri și tinere, pentru »,descoperirea’* 
anticipată a viitorului I

IMPORTANT
Ora de 

închidere
stadion Vulcan

scoate la concurs 2 posturi ospătari

Relații, 11 noiembrie 1991, înlrc orele 11—13, Ia ba

rul „Meridian**, (3768)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
<

I
I

O amplu acțiune umanitară pentru bucuria copii Im 
in vederea apropiatelor sărbători de lamă.

Firma face apel la toți cetățenii animați de sentimente 
părintești să doneze: • jucării • dulciuri ■ cărți ■ îm 
brăcămintc, încălțăminte ■ orice alte obiecte care p-it 
însenina fruntea unui copil.

Toate donațiile colectate de firmă vor fi distribuite 
caselor de copii și grădinițelor din Valea JiuluL

Donațiile vor fi predate pe bază de proccs-vcrbal, 
urmări atent corectitudinea

strada Avram Iancu nr. 12 
20.

iar comisia de distribuire va 
întregii acțiuni.

Adresa firmei: Petroșani, 
Orarul de primire: luni — vineri între orele 9

PĂRINȚI, REȚINEȚI!
Orice jucărie care a creat o clipă de bucurie în casa 

dv., poate fi reînsuflețită, ajungînd în casa altui copil.
Redacția noastră susține această nobilă acțiune unu 

uitară și recomandă tuturor părinților să sc adreseze c»> 
încredere firmei

PORTASE COMEX — S.R.L.

o firma pentru caro prioritar este gestul do intrajutoraie 
umană.

RcdacRa jl ndmlnisfrnțla : Petroșani, str. N. Dâlccscu, nr. 2. T**li'fo.inr — secretariat] 41662, secții: 4IGG3, 42161 
Tiparul: Tipografia Petroșani, sfr, N. Hâlcescti, nr. 2. Tel. 41365.
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