
EVENIMENT I Februarie
După încheierea decadei a II-a a lunii fe

bruarie, slntem In măsură să consemnăm revi
rimentul mult așteptat: producția programată 
ia extracția de cărbune pe RAH Valea Jiului 
este realizată integral, adică în proporție 
sută la sută.

Este un pas hoturît pe calea normalizării 
ducției, a creșterii extracției, condiție sine 
non pentru a asigura supraviețuirea minelor In 
condițiile economiei de piață. Producția medie 
clinică față de luna ianuarie a săltat cu 1 000 
de tone. Semnificativ e și faptul că din cele 13 
Unități extractive doar cinci mine Înregistrează 
rămîneri în urmă, iar opt au realizat produc
ții suplimentare. In ordinea depășirilor, unită
țile cu realizările cele mai bune stnt următoa
rele : Valea de Brazi, cu 128,8 procente, reali
zare a producției programate pe primele două
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— 105,1 ; Petrila — 102,5 și Paroșeni — • 
la sută. I
creșterea nivelului extracției pe RAH și-a l 
contribuția și colectivul minei Lupeni, I 
afectată din luna ianuarie, datorită focu-I 
endogene, care a reușit să salte producția g 

precedentă, la I

sută la sută!
decade; Cîmpii Iul Neag — 123,2; Uricani 
109,7; Vulcan — 109,1 ; Aninoasa •
nea
101,3

La 
adus 
mult 
rilor 
de la 2 000—2 500 tone In luna 
o medie de 3 500 tone pe zi. .

Deși minele sînt confruntate cu greutăți deo- I 
sebite, din cauza crizei de motorină, la care se * 
adaugă de un timp și cea de explozivi, rezul
tatele îmbucurătoare pe primele două decade 
constituie o premisă certă pentru realizarea in
tegrală a producției programate pe luna februa
rie și realizarea unor noi creșteri ale extracției 
in lunile ce urmează. Ioan PUBER

Pe valurile crizei
In timp ce disputele electo

rale se prelungesc, semnele atit 
de dorite ale încetării declinu
lui economic intlrzle să se arate. 
Lumea afacerilor se cantonează 
cu precădere in sfera schim
burilor comerciale. In afara 
cîtorva excepții, marile unități 
Industriale produc cel mult Ju
mătate din cit produceau In 
urmă cu trei ani. Procesul pri
vatizării Înaintează cu pași i 
runți. Ponderea societăților 
merciale șl a altor unități 
capital privat din economie 
depășește procentul de 20 
sută. O analiză a structurii uni
tăților cu capital privat înfiin
țate în Petroșani, pune in evi
dență că marea lor majoritate 
o constituie societățile de tip 
..Consignația", restaurantele și 
barurile, chioșcurile improvi
zate de mici comercianți care 
oferă tot felul de nimicuri, ți
gări șl gumă de mestecat. Uni
tățile cu caracter lucrativ slnt 
reprezentate doar de 
brutării și mici ateliere 
meniul serviciilor.

In timp Ce oferte 
venite din partea „Comtini' 
mișoara, pentru deschiderea u- 
nor unități de acest profil atit 
de necesare populației au fost 
tărăgănate „din lipsă de spațiu 
comercial", mari spațu comer
ciale ccntuftiă să lămină ir.u- 
tilizate complet. Se prelungește 
în mod inutil sistemul aberant 
al locațiilor. Iar unele spații 
comerciale, in numele privati
zării, au fost deturnate de la 
scopurile inițiale, în dauna in
tereselor cetățenilor. Cel mai 
elocvent exemplu este vastul 
spațiu comercial de la parterul 
care adăpostea pînă nu demult 
expoziția de mobilă cu vînzare 
din centrul municipiului Pe
troșani. Nu-i de mirare că, de 
un timp încoace, in domeniul 
comerțului de stat domnește 
lipsa totală de interes pentru
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cumpărături. Majoritatea raftu
rilor sînt goalo. In schimb ceea 
ce nu se găsește în unitățile 
comerțului de stat, oferă CU 
prisosință micii întreprinzători 
particulari. Zilele de tîrg de 
vinerea, din Petroșani, concu
rează din plin comerțul de stat, 
întreprinzătorii particulari oferă 
la prețuri libere spre vinzare 
o gamă variată de produse in
dustriale, îmbrăcăminte, încăl
țăminte, tricotaje, articole 
uz casnic, electrice și atitea 
lele, care sînt 
comerț.

O concurență 
nevenită pentru 
tată de majorările aberante de 
prețuri o constituie șl crescă
torii de animale. In hala pieței 
agroalimentarc din Petroșani 
micii producători oferă spre vin
zare carne de vită, dc porc și 
de ovine la prețuri mai mici 
decit cele practicate dc măce
lăriile din rețelele abatorului 

și comerțului de stat. E un 
lucru firesc. Nefiresc ni se pare, 
precum și greu de explicat dc 
ce SA Abatorul Petroșani a- 
chlziționează dc la producători 
vitele la prețuri care oscilează 
Intre 80 și 100 lei kg viu, iar 
porcii la prețuri de 100—120 
lei kg viu. dar dc vîndut, vinci 
cu prețuri de patru ori mai 
mari, prin măcelării. Adevăra
tul stimulent pentru micii pro
ducători nu e ceea ce oferă 
statul cu preț, ci piața liberă.

Din păcate, semnele dc învio
rare specifice economici de 
piață sînt puține. In timp ce 
starea de inerție din comerțul 
dc stat și din sfera producției 
industriale se prelungește, con
tinuăm să plutim in derivă, pc 
valurile crizei economice. .Și, 
pînă la adevărata economie de 
piață mai e cale lungă dc stră
bătut.

După alegeri, 
la treabă!

Astăzi, la ora 16, este pvogra- 
m ită la Primăria Petroșani, șe
dința de constituire a Consiliului 

Primăriei. Participă, în calitate 
de invitat, și prefectul județului 
Hunedoara, domnul Coste! Alic.
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Olimpicii și
Ajunse în etapa județeană, o- 

limpiadelo școlare se dovedesc a 
fi o sursă de îngrijorare și bă
taie de cap pentru profesori. Nu 
din pricini de pregătire a elevi
lor, ci pentru un singur motiv: 
transportul pînă la Deva. Orica
re mijloc, feroviar sau auto, este 
scump peste posibilitățile școli
lor. Intimplător eram intr-o în
treprindere și unul dintre mana
geri îmi spunea că, pentru auto
buzul care transportă local, per
sonalul se plătesc 10 mii de lei 
pe zi. Un calcul simplu susține 
că pentru cele patru simbete din 
lună ar trebui plătiți cel puțin 
40 mii lei. La care se mai adau
gă oboseala elevilor, handicap 
față de colegii lor din Deva sau 
Hunedoara, care urmează să-și 
concentreze forțele intelectuale 
pînă la epuizare timp de cel pu
țin două orc. fn etapele succe
soare ale acestui concurs al ta
lentului, inteligenței și muncii 
sînt cuprinși sute de elevi care 
se selectează. Chiar participarea 
la faza județeană, să nu amin
tesc pe cea națională, este o 
stimulativă pentru elevi, motiv 
dc mîndrie pentru părinți si dc 
mulțumire pentru profesori că 
orele de muncă și îndrumare au 
dat rezultate.

transportul
Tinerilor, elevilor care se aflA 

pe băncile școlilor trebuie să Iii 
se acorde mai multă atenție. Dar 
se găsește, In afara cadrelor 
didactice, cineva, oricine, si s* 
gindeascâ la ei ? Prinși de ma
rile griji cotidiene, specifice in
cipientei economii de piață, ni
meni nu mai poate nimic, totul 
ajunge tot la bani. Este firesc 
să fie așa cum tot in ord'nea 
firii este să li se creeze elevilor 
străluciți, ca în alte părți din 
lume, posibilități pe măsura in
teligenței lor. In astfel de situa
ții poate că se mai găsesc oa
meni cu vederi mai largj, să nu 
le spun sponsori, care pot anti
cipa că elevii matematicieni, 
fizicieni, chimiștt etc., vor fi spe
cialiștii din anul 2010, cum cei 
cu înclinații pi ntru limba ro
mână ori limbile moderne pot fi 
scriitorii viitori.

Pînă una, alta, profesorii st ' 
directorii de școli se străduiesc I 
să găsească sotuții onorabile pen
tru ca elevii să poată participa 
lo aceste concursuri. Și nu sînt 
cîțiva olimpici, ci sute de elevi 
oare .ț-au remarcat prin talent si 
ascuțită 
Pepelea 
port

int'l/grnță. Cuiul lut 
«C cheamă acum trans-
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Un primar 
de ora „H”-aș ! , -ț

Ora 24. Duminică, 23 februarie, la Primăria 
municipiului Petroșani a explodat o bombă. 
„Bomba“ se cheamă dl. ing. Gheorghe Stoicuța, 
noul primar al Petroșaniului. Independent Noi 
nu sîntem „LADO“, noi nu slntem „ITISOP", noi 
nu slntem nimic altceva decit rezonanța dumnea
voastră, a cititorilor, a celor care trebuie să 
beneficiem de această alegere. W

Ora 21. Că domnul S'olcuța a știut incă de la 
această oră că este primar, nu e treaba noastră.

Ora 24. Că oamenii care au pierdut nu s-au 
giridit șl la acest aspect, Iar nu e treaba noastră.

Ora 24. Important este faptul că, In sfîrșlt, 
avem un primar ales și, față de întreaga țară, 
avem un primar lipsit de orice opinie politică.

Ora 21. întrebări: De unde știa domnul G 
Stoicuța că a fost ales primar ? De unde știa 
domnul G. Stoicuța că rțu a fost ales primar ? 
De unde știa ziarul „Zori noi“ că domnul ing 
Gheorghe Stoicuța nu va fi ales primar ?

Pensionarii din Petroșani, dar 
din alte localități ale Văii Jiu

lui, care doresa să participe Io 
meciurile de fotbal ale echipei

♦ pot intra în posesia ab.> 
•Aurntelor Valabile pentru ua

Cotidian de opinie și informație al Văii Jiului

NOTA REDACȚIEI. In ceea ce ne privește, 1 
redacția ziarului „Zori noi" declară, în fața l 
dumneavoastră, că nu aparține nici primăriei, | 
nici prefecturii, nici vreunui partid politic, ci | 
aparține măriei sale, CITITORUL. ■

Consiliul j 
Primăriei Uricani j
După alegerile din 23 februarie 1992, Consi- I 

liul Primăriei din orașul Uricani are următoă- I 
rea componență ; ■

• FRONTUL ȘALVARII NAȚIONALE : Tu- I
tor Emil, Florăncsc Iosif, Tudor Aurelia, Crețu I 
Pctrache, Gruian Visalon, Popcscu Dumitru, | 
Pîrvan Iile, Sîrbu Ioan, Huruban Gheorghe, Do- g 
broiu Ecaterina, Stancău Ioan, Grădinaru Con- I 
stantin. (

• CONVENȚIA DEMOCRATICA: Fluicraș |
Miron, Stoi Gheorghiță, Frcnț Vioiul; Opiișa . 
Mihai, Udrea Petre. f

• MIȘCAREA ECOLOG ISTĂ DIN ROM \NIA : I 
Sanda Florin, Mauula<h«‘ Vichi.

ABONAMENTE 
LA FOTBAL

an, ne-d informat domnul Iaeob 
Petru, președintele Casei Pensio
narilor ( ei interesați țși vor pu

tea lua acest abonament de la • 
Casa Pensionarilor Petroșani în- I 
cepînd din 2 martlo 1992, In fie- ’ 
care zl, Intre orejo 9 — 12 dn | 

la domnul Col da Andrei, (T.S.) •

mierc viu. zu februarie 1992 1 PAGINI - IO I El

„La mîneru' tandru !"
•Sa vezi și să nu crezi I E un 

lucru fjresc, ca o sală de teatru 
să aibă și un mic bufet, undo 
spectatorul să poată bea o cafea 
și fuma o țigară in timpul pau
zei teatrale

La Teatrul C, Tănase din Bucu
rești, acest mic bărulcț are insă 
Un caracter aparte. Și mai ales 
o „firmă" aparte. Și iată de ce: 
Undeva, deasupra intrării în mi
cuțul bufet, tronează o „pictură"

impunătoare nu atit prin dimen
siunile salo, Cit mai ales prin 
conținut, și anume: o ghioagă no
duroasă ca în filmele cu Fred 
și Barncy, inciucișată cu o mi
nunată cască de miner. Dedesubt, 
explicația: La mineru’ tandru!" 

Comentariile le lăsăm pe seima 
dumneavoastră..

T. \ INȚAN

De „Mărțișor", 
tot

„Femeia contează"
Se reiau reprezentațiile cu spectacolul „Femeia contează", 

montat anul trecut, la Petroșani. îl vom putea revedea i «iplaii l.i 
pe actorul Corvin Aiexc, jucîud alături de colaboratori săi, pe 
scena Clubului din Lonca — vineri, 28 februarie, apoi in zilele 
de 1 și 8 martie la Petroșani, oferind același spectacol, in semn 
de mărțișor. Pe 5 martie spectacolul se va derula la Lupeni i 
pe 13 martie la Petrila. Vervă, divertisment, momente lirico. în
țelegem intenția teatrului dc a oferi mărțișoarc artistice. B ne 
că nu au fost programate în același scop sl spectacole cu „Tirlă 
cu respect". Era o chestie șl asta I (I ȘT ).
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Avanpremieră la un spectacol inedit 

Ansamblul artistic al romilor 
din Petroșani debutează pe scenă

Cu mai multe luni în urmă informam cititorii despre înfiin
ța .eu unui ansamblu artistic al țiganilor din Petroșani. La ora 
cina citiți aceste rinduri, pregătirile pentiu primul spectacol pe 
c re ii vor susține membrii ansamblului sini practic încheiate. 
1. ru.ițiiie generale servesc acum la relușarea celor mai mici 
amănunte și la „așezarea" — folosim un cuvint des inlilnit in 
Lmea scenei — spectacolului. In avanpremieră, am solicitat și 
n ci te va cuvinte despre ansamblu și despre spectacolul în sine, 
uomnului George Negraru, cel care a coordonat, de l.i un capăt 
la celălalt, acest act de cultură inedit pentiu Valea Jiului.

— Cine sint membrii an am- 
blu'tti

— înființarea unui ansamblu 
artistic țigănesc la Petroșani, 
io. su.uie maicrioLzarea unei 

vechi drințe a instructorilor de 
ia Caca de cultură. Pînă acum, 
dn motive ș. obi ct.ve. și su
biective, idona nu a putut prinde 
v a ă. V ?m a a Recut și iată 
că ansamb ul tg'n-'c a luat, in 
sfirșit. n,vt.?r -. înființarea lui 
demon trează că toți cei care 
aoar’in ace --i e'r> î. In ! fe ent 
o ■ a ■- 1> se atribuie uneori, 
not re li-a .i lucruri frumoase. 
Un ci mul’i — pe-te 150 —
cer? au r >:t să l is ri. în

• 5 ■* n- il 1 au rămas pu'ini, 
a i ă numai aceia care au int.- 
. .. ■. . ta nt vt cate sccu’i •<! și

oferte pznlru tui nee. Este vorba

caro a’i irr.el să i
serios, n'i să \ â clin cin 1 in
< D rirn si fem cunoscut
anu^jijl in V ' t ■ locul:', re

.’i' • i: in u 'ui Ilune-
fiG.ira SI. r’e cr S, i nu o spun ti
si in ro! u! ' îrii ‘ v< m si cî'sva

de un spectacol la București, la 
Sala Palatului, de un posibil 
turneu la Chișinău și, de un 
„vis" mai îndepărtat, un turneu 
dincolo de ocean, în SUA — 
probabil la Chicago. Cred, că 
d n acest ansamblu care de-abia 
înflorește, poate ie,i un lucru 
de referință pentru arta romilor 
din Jiului. Spectacolul cu
taie vom debuta în fața p'ibh 
clini ri n Fetroșnni cuprinde cin- 
tenp. dan-uri. mom°nte voțele, 
și o „surpriză", pe care, firesc, 
r. > o pot dezvălui. Toate momen
tele ar'i-tice int in.pira « din 
folclorul șl din viața romilor

— Văluri de m mbrii ansam
blului, cine v-a ajutat la mon
ta. i s ecl.ic-1 ilui'.’

— In primul lînd spon orii, 
Src: i'1? comerciale ..Constan- 
1 n Că'î.'irnr" SRL și „Adela și 
Mtc 1 Rad" SRL. Cei doi spon
sori i i incest t importante sumo 
de 1 uni în costume, decor si re
cuzită. De as<-menoa, am simțit 
p rm.incn' aii uri conducerea Cî- 
sei de c ltură, d' mnul dirictor

Ion Dulămiță ți întreg persona
lul Casei de cultură, sprijînin- 
du-ne cu tot ceea ce le-a stat în 
putință.

— Invitați în spectacol?
— Cunoscuții comici loan Ve- 

lica și Gheorghe Sereș, apoi 
membrii orchestrei „Parlngul", 
a Casei de cultură dirijată de 
domnul George Cîlțea și soliști 
vocali și instrumentiști care ac
tive iză li Casa de cultură. An- 
sambl.J este format in întregime 
din etnici țigani, oameni care 
au depus o muncă susținută 
Invitații pentru acest prim spec
tacol constituie un gir pentru 
calita‘e și diversitate artistică. 
Practic, primul spectacol are un 
caracter de divertisment. Pre
miera este programată miercuri, 
26 februarie, la Casa de cultură 
din Petroșani, cind vor avea loc 
două repre’ent ții de la orele 
17 și 20. O altă reprezentație, 
joi. de la ora 18, la Petrila Sin- 
tem convinși că în sală vor fi 
nu numai romi, ci toți cei ce 
îndrăgesc cîntocul, voia bună, 

flancul. Sivrăm să satisficem 
toate exigențele. Tn perspectivă, 
un al doib a spectacol care să 
cuprindă obiceiuri folclorice ți
gănești lerate de ciclul calenda
ristic și d< cel f ’milial — nunta, 
I otez.ul ș.a

Interviu r aliz.at de
Ilorațu ALEXANDRESCU

nici mai ieftin, ci mai scump

IDupă datele furnizate de o comisie guvernamentală, cheltu
im mai bine de 50 la sută din salarii pentru aprovizionarea cu 
(alimente. Respectiva comisie n-a făcut declt să confirme ceea ce 

știam deja. Practic, banii noștri se duc — in afara taxelor pe 
chirie, întreținere, curent și celelalte — pe mincare. La prima 

| vedere, s-ar putea crede că mincăm mai bine. Oare ? Si vedem 
ce ne oferă magazinele alimentare, mai întii. Păi, dacă rafturile

1 nu sint goale, fapt ce se mai întâmplă, indiscutabil, putem găsi 
; tradiționalele „table" de slănină ți un sortiment-două de salam, 
(din cel mai ieftin, că ăsta are trecere Cu toafle scumpirile succe

sive, magazinele nu gem de produse. Cînd „se bagă* cremvurștl, 
Iunt, brinză. cașcaval, apar și cozile, instantaneu. Nu mai vorbim 

de pui — cîte doi, trei la o pungă (frații Petreuș), pentru că aia 
galbeni, frumoși și bine jumuliți, din ajutoare, s-au cam terminat- 
IUn mușchiulct, un cotlet sau un salam de Sibiu n-am mai văzut 

de un secol. Mai bine — zic unii — pentru că tot ar sta pe post 
!de exponate de muzeu. Nici cu conservele de carne situația nu-I 

prea roză. In schimb, conservele de pește încep să se adune, ia
răși, în „turnuri" pe rafturile magazinelor alimentare.

In măcelării se cam șomează. Noroc cu „piața liberă", care 
oferă, cel puțin, carne pe ales și brînză, la preț mai scăzut declt 
!S.A.-urile. Tot un soi de „noroc" e și să găsești cartofi cu 120 

lei kilogramul.

ILa produs-lc cartelate, mai mereu se înregistrează restanțe 
(zahărul, în special). „Eșantionul* reprezentativ pentru Valea Jiu-

■ lui a fost „piața" Vulcanului. Sondajul comportă aceeași doză 
1 de eroare ca și în cazul celor întreprinse de instituții mai... titrate. 

In urma acestei succinte treceri In revistă a ofertei pentru 
coșnița zilnică, ne putem da seama că nu avem nici o șansă de

■ a deveni obezi. Catalogați lapidar (și caricatural), italienii sint 
' „macaronari", nemții „cîrnâțari", iar noi... mfncători de salam. 
, Deci, nu păpăm nici mai bine, nici mai mult, nici mai ieftin. 
I ci mai scump. (P.N.).

Semlrui dei in învățamintii! universitar
Luni s-au reluat cursurile, în 

semestrul al II-l a, la Universi
tatea Tehnică din Petroșani. După 
o vacanță de o săptămină, care 

i a urmat seiunii de examene,

■mdenții își continuă activitățile 

de pregătire tehnico-științifică, 
în amfiteatre, laboratoare și ca
binete.

•a

Ne-a vizitat la redacție un grup de tinere absolvente de liceu, 
care .n anul școlar trecut, au suplinit catedre in școlile gene- 
r.i.e oin -.al a Jiului (vezi Școala Aninoasa, Școală nr. 2 Petro
șani -i altele), Încadrarea lor a fost, fir >c, temporară, pe timpul 
anului -.- var re ectiv, inlrucit nu a! solviseră șco'i de specia
li: te. f um-nccum. copiii au avut da x?âi la oră. Cin va i-a învă
țat c.jr:>-. La •. ir-itul anu ui școlar, cadrele didactice au intrat 
m bin me tati.il conce iiu de o li' nă. Inclusiv tinerele suplini
toare. L.i ci'.-va Iun), insă, Ispcctora'.ul școlar cere directorilor u- 
năățiior d • inv.i'.imlnt care au avut încadrați absolvenți de liceu 
ca aplini’.ori, sa impute acestor persoane o importantă sumă de 
bani, n-im ta th-piirfle „necuvenit", intrucît nu aveau drept — 
zice onor In pectoralul — la concediu de odihnă plătiL Decizia

Muncă da, leafă ba !

t „Nu vor mai exista decuplări!'1 i susțineau la f.ecare solicita-
r" a noastră oamenii de î la RENEL. Dar iată că o 

* bună pa le din cct. țenii orașu- 
] lui Vulcan, în speță coi care lo- 
’ cuiesc pe Aleea Trandafii dor șl 
| în împrejurimi, ne spun că nu 

Imai cred în această afumație.
Dumnealor (cetățenii) susțin că 
la sfirșitul acestei săplămini, alit 
i_______________

I Din titlu decuplări ?

1
3

diriguitorilor școlii hun. dorene se bazează pe faptul că, pentru a 
beneficia f.e eon _• .iul de odihnă plătit, o perscftnă trebuie să 
aibu o v< ,i m in munca de 11 luni. Decizie pe care o apreciem 
ca incor ctî. Și aceasta pentru că in Invațămînt, concediul de 
oui na, .n astfel de siaiații se acordă proporțional cu numărul de 
luni iir rate la cateJră Intr-un an școlar. In cazul tinerelor do 
care vorbim și care intre noi fie spus, ast.izi sint în majoritate 
șomere, trebu a — conf irm legii — calculat numărul de zile de 
con.edu proporțional cu cele 9—10 luni lucrate. Deci aveau 
dreptul nu la 60 <le zile de concc uu, cit are un profesor sau În
vățător angajat cu contract de muvă pe timp nelimitat, ci la 
circa 4'i—50. In p- eteratul nu vrea să știe acest lucru și emite 
„Indica'ii". Fract.c, s-au urmărit economii la fondul de salarii Ca 
pe timpuri : muncă multă și ncp'ătită ...

O ,i‘_ j iție similar î s-a Înregistrat, In acest an școlar, ți în re- 
tribuirea ca ’cior car?, din lipsă de cadre didactice, predau două* 
norme Efort en >, m. Numai că Inspectoratul școlar nu plătește 
cumulul de sal.ir.i, pentru două norme, ci plătaște ca ore supli
ment,o orele »es .-dive, la un coeficient mai mic, și nici pe 
ar i a in totalitate. Se eludează din nou legea. Ci și cum munca 
a- fi d ferită de la oră la ora. de la o clasă la alta. Asta tot eco
nomii la fondul de salarii se cheamă. Și lot pe spatele oamenilor, 
al alit de oropsiplar prou-jori și învățători. (loan ȘTEFAN).

)’ vinci i cît ș; sîmbătă, după ora 
1 18, au avut loc regulat inlreru-
1 peri de curent, pînă in jurul orei 
) 1-0—2i.

Dcs.gur, oamenii sint pe
undeva prea irascibili. Dar
au și ei dreptate. Evident, nu ne 

J îndoim mei de buna credința a 
1 celor de la RENEL, dar dacă 
J intr-adevăr se fac și se vor mal 
J face întreruperi, vorba lui 'nea 
• lancu „trndare, trădare, dar s-o 
, știm și noii" Să nu tăcem vreo I confuzi»-, pentru a repeta astfel 

o situație petrecută nu cu mult 
timp în urmă. Drept pentru care 
ne mențin, m in expcclt.ivă, nu 

înainte ct a pun-, doar o -inguiă 
întrebare : din nou decuplări ?

I
• T. VTN'l'AN

După cum a n mai informat, 
p; a .ii oinagie. e i celor patru 
mp.i.iști p< idem, di purufi tra
gic la întrecen.e repubbcane de 
a.pini,m din Rr-‘ z.T, în data de 
2 marne 1987 — Atomi. BAlta- 
rețu, Nagy, Riza — in data de 
1 m irtie 1992 este programat In 
P-iring un concurs memorial. 
Sint invitați alpiniști ți drumeți 
din Valea Jiuaui, sportivi legiti
mați sau nelegitimați, grupați in 
două categorii de vîrslă: 18—30 
«ni ți pește 30 ani.

Concurs memorial
Concursul va consta din par

curgerea unui traseu de creastă, 
cu grad de dificultate scăzut, 
între cabana 1UMP — vîrful 
Cîrja ți retur. înscrierile se fac 
în ziua concursului în fața ca
banei IUMP pînă la ora 10,30. 
Deși traseul nu prezintă un grad 
de dificultate deosebit, partiel- 
panții sint obligați să fie dotați 
cu echipament adecvat parcurge

rii sale. CTștigătorii fiecărei ca
tegorii vor intra in posesia unei 
cupe memoriale; dc ascmene-i, 
tuturor partlcipanților li se va 
înmîna cite o diplomă.

Organizarea este asigurată de 
Societatea comercială „Cristal", 

cu sprijinul formației j.S.dva- 
mont* Petroșani și a cluburilor 
de alpinism șl drumeție montană.

Transportul la telescaunul Pa- 
ring va fi asigurat în ziua con
cursului de autobuze AUTL din 
centrul Petroșanlulul.
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D.N INSTANȚĂ
CASELE - 0 KOUÂ AFACERE
Descătușarea produsă de „fragila", dar originala noastră de

mocrație, tinde, in anumite domenii, să depășească orice închi
puire... Afaceriști, treziți peste noapte din lîncezcala unei vieți 
huzuroa.se, la adăpostul vechiului regxm, au ieșit în față cu orice 
preț. Unii s-au căpătuit,, alții se stră luiesc încă, iar altora li s-a 
înfundat.

Situația nu e deloc corni: ă și nu ține neapărat de gradul de 
„descurcate" al unora sau altora, ci mai degrabă de bunul simț 
al afacerii, de bunul simț al calității de om. Dar se pare că unii, 
în dorința de a se pricopsi cu orice preț, renunță la tot, minați 
numai și numai de dorința de inavuțire. Și cum casele (aparta
mentele) au devenit mijloace circulante între cetățeni, au ajuns 
bineînțeles obiectul unor afaceri veroase. Unii (deocamdată ne 
limităm să-i numim la general) au reușit deia să pună mina pe 
2—3 apartamente, pe care le-au cumpărat prin fel de fel de ma
nevre ; cu ajutorul, nici mai mult nici mai puțin, decit al celor 
care ar fi avut datoria cetățenească să nu Înlesnească așa ceva. 
Și asta în condițiile în care sute de oameni necăjiți, cu familie 
și copii nu au deasupra capului un acoperiș.

Cazul pe care vi-1 prezentăm în continuare, cules im reali
tatea „sălii pașilor pierduți", nu-și propune să lămurească sau 
să elimine această veroasă afacere cu caseie, ci se vrea mai de
grabă un avertisment, pentru toți cei ce nu au banii necesari, 
să-.și cumpere apartamentul în care locuiesc, să nu fie na.vi și 
să se lase amagiți de mafia afaceriștilor de case.

O familie din Petroșani, locuia fără probleme in apartamen
tul proprietate de stat în care locuia și pmă in decembrie 1989, 
Dar cineva i-a pus gînd rău acestei familii și s-a liotărit să O 
scoată pur și simplu in stradă, recurgind la cumpărarea aparta
mentului. Profitând de faptul că titularul apartamentului a fost 
plecat o perioadă in alta localitate, in interes de serviciu, omul 
cu pricina in cirdășie cu agenta de spațiu a unității proprietare 
(RAGCI.), a purces la treabă. Au întocmit împreuna pe numelo 
titularului, o cerere de schimb de locuința, despre care acesta 
haLar nu avea și tot Împreună cu amintita agentă au realizat și 
celelalte acte prin care „afaceristul" In cauză devenea proprietar 
al apartamentului, care de fapt apartmea fami'iel căreia îi apar
ținuse și pînă atunci.

S-au făcut și acte, s-au făcut toate și, bin -ințelps, „proprieta
rul ad-lioc" a cerut evacuarea familiei respective din apartamen
tul al carul proprietar devenise în mod fraudulos, cu ajutorul 
funcționarii de In RAGCb.

Sigur, dorința lor nu s-a împlinit. Familia respectivă nu avea 
cum să-și părăsească apartamentul; din cauza unor falsuri și or
ganele de ordine, intrate In alertă, au dcscilcit încurcatul fir al 
acestei afaceri.

Instanța de Judecată a decis repunerea in situația anterioară 
a familiei care locuia >n apartament, iar pe cei doi i-a condam
nat. Pe cel care devenise fraudulos proprietar, la un an de muncă 
corecțională, iar pe funcționara RAGCb la un an cu suspendare.

Această încercare n-a reușit. Iar organelor în drept să stabi
lească ordinea le-au trebuit multe luni de zile pentru aflarea a- 
devărului. Cazul relatat nu este o ficțiune, este o cruntă rea
litate a zilelor noastre, care trebuie să dea de glndit tuturor oa
menilor cinstiți, că pot deveni pradă ușoară, pentru „mafia" noas
tră democratică. #

Cornel CAI.IOPOfc

tati.il
con.edu
huzuroa.se
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I EXPLOATAREA MTNIERĂ LONEA

’(MiNA -CA 0 VALE FAMILIE A OA.WMLOR
Ninge cu fulgi mari de nea. trimiși parcă din adincuri, să 

lumineze cerul speranțelor noastre. Duduie afară motoarele, ca 
niște giganți veniți de pe altă lume, sfidind parcă cele —6 gra.le 
de afară. Roata mașinii de extracție iși urmează sensul, trimițînd 
în adine, pentru liniștea lor, a minerilor, acel perpetuum mobile, 
descoperit de omenire pentru omenire.

Liniște pe coridoare, sudoare in adincuri, cifre tn registre, și 
un orizont deasupra tuturor. Orizont '92. Da, dintre toate orizon
turile minei se pare că acesta este cel mai ' „adine" in înaltul 
sau. stabilit de forța familiei, care s-a redescoperit ca un unic 
adevăr.

Redescoperirea rentabilității
.Aidoma tuturor minelor din 

Vale, mina Lonea iți trăiește in- 
tr-un mod la fel de original ca 
ți dcmocr„ ,ia noastră, viața de 
ciupă de embr.e '89. Aici, resur
se e fizice ți tehnice ale oame
nilor au redescoperit drumul e- 
f.-ienței și rentabilității. Anul 
trr- ut a fost încheiat cu un be
neficiu considerabil. iar pașii 
făcitți In prima lună a anului 
nu vm decdt să conf.rme că ma
rea famil e a minerilor din Lo
ri a a aflat raie-i spre re'ume- 
le ce a consacrat-o.

Plusul, la zi, este de 175 tone 
de cărbune.
S ui-ăici'-nu 
un mare pst

uriaș, faptul că el există 
un mare ciștig. Și ci.știgul 
dat ți de faptul că toate 
cmci sectoare productive 
reușit sași depășească 
mul atit pe Iun i ianuarie, 
și pe februarie, la zi.

Dar cel mai mare ciștig este 
că a crescut in mod considera
bil calitatea că. bune.ui. p.erde- 
rile înregistrate pe seama coefi- 
cientu ui de cenușă fiind prac
tic neicmn'f native (doar 153 
tone pe i inuar»

este 
est? 
cele 

au 
progră

cit

a ? •j/ic- i;i tiage in modPeisajul mirmc ai
bil seva din zbuciumul și existența centenară a minei 
menilor ce o compun, cu bucuriile și trăirile lor.E mu t. e puțin? 

minei spun că e 
Deși piu ul nu este

Autorul este asig *ra
Cj oi ice firmă care se re 

pe tă. m na Lonea iși pregătește 
cu miga.ă viitorul. Iar pentru 
oi :e exp, o are minieră acest 
vi or etic- dat de lucrările de 
inves-.i'.u, care înseamnă in pri
mul rind de chiderea de noi ca
pacități de producț e, iar In al 
cicilea rtnd dotările tehnologice 
pe măsura îndrăznețelor idei ale 
tehnicienilor minei, specialiști de l 
mina intli în ale mineritului, ! 
formați direct In mijlocul colec- | 
tivului pe care acum ii conduc 
cu pricepere. Numai fn'.r-o 
gură lună, c^a treru'ă, 
lucrărilor d? investiții 
te efra de 23 milioane 
s ndu-se In cele mai 
d- -chidcri și utilaje.

i'o'rivit estimărilor, mina Lo- 
nej i-i menține Încă mulți ani 
capacitatea productivă, numai 
în subteran, ar din această pri
măvară vi încene să producă ți 
c riera Cimpa, crea 

se in'regească 
ră' biine purtind marca 
I..nea.

grija pen'ni viitor 
n.. în primul rtnd gri’a 
nimeni, rentru locurile 
muncă ți stabilitatea lor.

s.n- 
valoarca 
depășeț- 

lei, regă- 
necesare

I

I
OMUL

inuubita- 
și a o a-

GRilA TUTUROR
Anul trecut, mina Lonza a fost una dintre exploatările ce nu 

au înregistrat nici un eveniment nedorit, pe linie de protecție a 
muncii. Siguranța muncii omului și a zăcămin.ului a constituit o 
preocupare constantă a delor cu atribuții in acest sens, iar gri>a 
lor s-a materializat în mu.te înfăptuiri. Cheltuielile lunare p ntru 
asigurarea condițiilor de prot cț.e a muncii se ridică la 5 milioa
ne lei, iar in luna ianuarie, datorită unor dotări suplimentare, a- 
ceste cheltuieli s-au ridicat la 5,.î6 milioane lei.

Numai pentru echipjment special de protecție s-au alocat 3/5 
milioane lei; pentru instructaj — 1,16 milioane lei, iar diferența 
se regăsește in alte cheltuieli specifice, toate numai și numai 
pentru siguranța oamenilor și a minei. In mină s-a creat, prin 
colaborarea intre oameni, un climat de muncă, realmente de in
tr-ajutorare, nu numai în ceea ce privește aprovizionarea cu ma
teriale, ci și in domeniul soluționării tuturor problemelor de 
protecție și sociale.

• Dispeceratul — creierul mi- 
nei este și rămîne mereu locul 
cu cele mai relevante miraje, pe 
care le stăpînește, cu precizie de 
ceasornic, dl. sing. Aurel Mo- 
ruș și dispecerii săi.

fdiia ca o diversitate

I
i

ce va face 
can'itatea de 

minei

fn
pentru

1

Plecat, de citeva 1-ini bune, 
la o spec ializare în Franța, di
rectorul minei, i -g iiie Ma ei, 
nu a abanuon.it n ci o clipă gri
jile minei Deși cunoaște cu e- 
xaclitate cu tteb rde au rămas 
pe miini bl ne, o încurajare sosi
tă, Cam
prin intermediul- poște., este aș-

Sa ută i d n Franța
tcp.a ă de t<ți colaborator.i 
cu multă bucurie.

Oamenii au încredere în 
re.su., iar dir<.clorul a e și 
nur: încredere în oame iii 
Ou toții au pus umăr' 1 și 
împreună vor pune umărul

sâi

di- 
mai 
săi 
lot 
Ș’

după întoarcerea de la speciali
zare pentru a rezolva prsCTeme 
le oamenilor și ale cărbune» ii. 
Caruuneie ca să iasă la su, raia 
ță are nevo e de munca și price 
pere și 
oameni 
luciu.
este și 
melc minei Lonea.

c c 
de potrivă și d rceioi i 
ț> iu foarte

Iar efortul lor con,o 
va fi mereu pentru ren

bine acest
I i,

J

• Viața minei este și devine 
de la o zi la alta tot mai com
plexă. • In prezent șe lucrează 
intens la reorganizarea unor 
servicii, între care cel de apro
vizionare deține ponderea Se 
merge pe principiul; „omul po- 
invit, la locul potrivit". • Deo
camdată mina, prin specialiștii ei, 
a reușit să stabilească relații di- 
ie ie de aprovizionare cu multe 
ii rne cor.siru torre din țară, de 
un .e se a .uc cele mai diverse pie
se de sctiimb pentru bunul mers 
a. minei. Dl. mg. șef electrome- 
r mic, llie B lăncsc, ne spune că 
a sta este doar începutul, a- 
] r i vizionarea urmind să se facă 
m»r-o proporție mult mai mare 
în mod direct. ■ Raportul de 
producție din fiecare dimineață 
i devenit dc cîtva timp un fel 
de ceasornic al producției. Aco
lo se discută și se iau cele mai 
<p r.uive decizii, exact ca la o 

n că de urgența Specialiștii 
r. .ei sini și pei inanențu me
de i de gardă ai producției. • Pe 
I ’i act.vita ca dc producție,

i iur.ie și spc.anlde ■ menilor 
leagă con.lanț de echipa de

I Pa Ing’il L nea ce acti- 
i:ă, pentru prima dală în is- 

ul ei. în Divizi i C E un 
imitativ, ne ca o a’ît fotba- 

ii, cit si oamenii din Lonea 
ncr f î ci •’ risc i irrf

â în r.’ii perdru marea fa-

d»

o spe-

»<•

conducere
<! i CZOUi

la două săptămîni,

SahJ c. t
z i j cAo coil>o. a

mm i f-'

i.Gfl

duce <> li 
rcctip ■■ 

i, ce a.
In *.• .'

■ononi.it

• ln in. .o,,i cantinei, s-a 
cii,.>i de cu.,.iu, o sifonării*.

• Firc.irc ba. a iunie dor i 
ttii..»v l'Iiil.h uic nioiit tte
ro.vriile e ,ui u o că litră
Cui CSUU1IZ..IO.O V.

O pa ic in băi;e și V.■ ■ 
au tuși fa. In ța : 
, .'t. dotunie dc

■ a r■ nli’.iia ia '■'icrea

1 toni: \

abanuon.it
re.su
%25e2%2596%25a0ononi.it
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NOU NOU NOU NOU
Firma, „FOFO“ SRL

Tg. Jiu
și-a făcut apariția in comerțul Văii Jiului, 

printr-un punct de desfacere in piața agrouliinentarâ 
Petroșani-

Practicăm prețuri care invită la colaborarea șl concu
rența loială a societăților comerciale de pe raza municipiu
lui dvs-

Zilnic vom fi ineîntați de prezența dv-, oferindu-vă 
amabilitatea noastră 1 Dr. Bălan Florin. (597)

«•••-•••••2Se8828JW88S88l8«898828îee»898S988829?98882!S9SejeM8S8

SC COM DEVIL SA
Filiala Petroșani

scoate la concurs următoarele posturi vacante i 
posturi electricieni, 1 post zidar-zugrav. Relații supli-2

mentare la sediul unității din str. Livezeni nr. 100. tele
fon 11823 — 41595.

ACMM PI I ROMANI
execută pentru Societăți Comerciale și persoane particu
lare următoarele articole de lucrări j confecții metalico 
de orice tip (inclusiv garaje, chioșcuri, porți, garduri, in. 
chideri balcoane, etc.); prefabricate beton de orice tip 
(inclusiv stâlpi și gard beton, borduri, dale trotuar, blocuri 
zidărie, etc.); blocuri zidărie ușoară; timplărie de lemn 
și obiecte de lemn diverse, cu sau fără materialul clien
tului ; lucrări de tinlchigerfe și ventilație.

Termenele de execuție sînt prompte, iar prețurile sînt 
avantajoase și negociabile.

Relații suplimentare in str. Mihal Viteazul nr. 11, to- 
lefon 42670 și 42671.

Lumea valutei, valutele lumii

Cotația principalelor valute la Casa de schimb valutar a Băn-
- Comerciale din Petroșani a frr-t ftflbilitu, pentru ziua de 25 fe- 
Ș bruarie, după cum urmează :

.VALUTA
Dolar SUA
Marca germană 
Ura sterlină 
Frano elvețian 
Guldenoland^z 
Franc^Kincez 
S’i’Jling austrlao

Caaa este ckșclii.sj zilnic i

CUMPĂRARE VINZARE
365 .383
225 236
618 680
2 0 262
29» 219

6i. GJ
37 ()<•

re ore'c 8— 1?
<ri 
j 
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I 
I 
I 
I 
I
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SPORT
15 ani de fotbal

Ion Dosan și... speranțele sale
, Născut la Lupenl, 1 mai 1955. Antrenor, categoria a IlI-a. 

Primul antrenor : Teodor Mihalache. A debutat la Minerul Lu-
■ peni, in divizia C, la 18 ani. A mal jucat la Mureșul Deva, Jiul, 
• din nou la Minerul Lupenl, Aurul Brad și a Încheiat cariera la 
[divizionara A, Jiul Petroșani. I-a avut In mină, ca antrenor, pe 

cei din generația Leca : Krautil, Tudorache, Dodu și l-a șlefuit pe 
INeiconl, Păuna, Brănețiu. Singura lui datorie este acum să creas

că copii și juniori pentru viitorul Jiului. Dosan, fotbalistul de la

I Minerul Lupenl, U este nepot. După flecare 
meci, Împreună cu medicul Octavian Popescu, oferă dulciuri șl

- sucuri întregii echipe. Recunoaște In republicani I, mina lui Trifa I și a lui Buză. O echipă disciplinată, din care totuși ies In față : I Repede — viteză, dribling derutant, bun conducător de joc, In 
vizorul selecționerilor; Frumoca — viitor vîrf de atac, tehnică

Ibună, simțul golului, se descurcă bine pe spații mici. A fost șl 
este urmărit la nivel național; Drăgănescu — fundaș dreapta —

• ofensiv, joc cu ambele picioare, gîndire bună, echilibrat; Tăslă- 
uanu — mijlocaș dreapta — capacitate mare de efort, tehnică 

Ibună, tare pe picioare, forță ; Scorei — libero — bun la depose
dare, joc bun la Intercepții, pase lungi, precise ; Miron — portar

I — priză bună, curajos, serios, disciplinat; Mitrofan — coordonator 
în fața apărării — pondere largă la mijlocul terenului, orientare

Ibună, joc de cap foarte bun ; Preda —- mijlocaș stingă — șuteor 
bun, tehnică bună, centrări precise, forță în atac.

| Doici NEAMȚU

I- MICA PUBLICITATE -
| ANIVERSARI

I CU OCAZIA zilei de naștere urăm dragului nostru Mihai PrL 
Isăcaru, mult noroc, tot binele din lume și „La mulți ani f“.

Cu dragoste, mama Lucreția, soția Gyongy și socrii. (611)

VlNZARI-CUMPARARI

I V1ND Skoda S 100, stare bună. Petrila. 8 Martie, 55/19, între
| orele 15—20. (599).

I CUMPĂR casă cu curte șl grădină, plata lei sau valută. Slă- 
tlnloara, 1/12 sau Independenței 13/46. (609).

a
/ SCHIMBURI DE LOCUINȚA

| Programul
I 10,00 Actualități.

1 30,20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial. Familia Pola- 

Iniecki (Polonia).
11,20 Canal France Internațional.
12,20 Ora de muzică.I 13,10 Vîrsta a treia.

* 13,40 Divertisment internațional. 
114.00 Actualități.

14,20 S.O.& Natura!

114,50 Avanpremiera TV.
15,00 Preuniversitarla.

. 15,30 Teleșcoală.I 16,00 Muzică populară.
• 16,20 Lumea sportului.

116,50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.

117,05 Arte vizuale.
17,30 15, 16 17, 18.

118,00 Refleetor.
118,30 Studioul muzicii ușoare.
’ 19,00 Studioul economie.
119,30 Desene animate.
1 20,00 Actualități.

1 20,35 Sport
20,45 Film serial. Joseph Balsamo. a 21,45 Exercițiu de admirație. 

| 22,40 Pro Musica.

123,05 Cr'.n-ca Parlamentului, 
Actualități.

| 23,35 Cărți și idei.

ViDEQ 
• Fium
ICasa de cultură Petroșani

Medalion Arnold Schwarzcnegger,

I— orele 11, 15, 17: TERMINA
TOR I; superacțiune SF.

I— ora 18,30: HERCULE LA 
NEW YORK; comedie SF.
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SCHIMB garsonieră, central, etaj I, cu apartament 2—3 ca
mere, central. Informații, telefon 44987, după ora 18. (600).

DIVERSE

SOCIETATEA COMERCIALA PLUS S.A.

execută rapid șl Ireproșabil zugrăveli și vopsitorii în casele scă
rilor la blocuri.

Angajează un casier, cunoștințe contabile. Vîrsta 25—30 ani. 

t•— un maistru mecanic i

•— o vlnzătoare, pentru Petrila.

Telefon 45451, între orele 17—20. (601).

PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dobal Onyika 
Vasile, eliberată de E. M. DÎIJa. O declar nulă. (577).

PIERDUT contract închiriere nr. 0476/1 noiembrie 1990, eli
berat de RAGCb Aninoasa. 11 declar nul. (588).

PIERDUT carnet șomaj pe numele Stoclilrlea Natalia, elibe
rat de I. C. Vulcan. 11 declar nul. (591).

PIERDUT legitimație student pe numele Dragotoniu Sorin, 
eliberată de U.T. Petroșani. O declar nulă. (595)

PIERDUT foaie de parcurs 410772 din 21 februarie 1992, eli
berată de IUGCCE București. O declar nulă. (598).

PIERDUT contract închiriere pe numele Boclncu Petru, eli
berat de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (006).

PIERDUI' legitimații? serviciu pc numele Fînarlu IJenone, e- 
liberată de UACCV.I Petroșani. O declar nulă. (608).

( QMEMORARE

FIUL șl nora anunță cu durere împlinirea a doi ani de cind 
> părăsit m.im.i

RACZEK HUNA
Nu te vom uita mciQțlHtrt. (612).

| HOROSCOP
I PEȘTI

1(19 februarie — 20 martie)
Vi se oferă ocazia de a vă pune 

Ifin valoare elocința și spiritul 
critic ascuțit.

BERBECI (21 martie — 20 aprilie)
• Stind prea aproape de o vic- 
• timă de piofesie, vă puteți con- 
| lamina cu virusul căderii.
J TAUR
I (21 aprilie — 21 mai)
• Abordînd cu seriozitate o rela-

Iție de „serviciu", o puteți deturna 
spro sfere mai „pămîntene",-

| a culege noi date, într-o chestiune 
■ care nu vă privește chiar deloc.

GEMENI f
(22 mal — 21 Iunie)

Ura nedisimulată naște aver-
siune. Puțină diplomație nu
strică.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Alergare necontenită, pentru

LEU
. (23 iulie — 22 august)I E nevoie de un efort conside- 
• rabil, pentru a demonstra ceea 
Ice nici dv. nu credeți

FECIOARA'

(23 august — 21 septembrie)1 Subestimarea constantă a ro- 
• lului laturii afective a vieții, în I creșterea randamentului profesio

nal, vă poate costa o noapte...

I BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

I Chiar dacă șansele sînt minime, 
nu renunțați la susținerea eu te
nacitate a ideii dv

I SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

I Creșterea neașteptată a cotei de 
popularitate se datorează unei

Igafe...
SĂGETĂTOR

1(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Sa vor încerca anumita re
presalii, dar argumentele lnvo-

Icate stnt șubrede. Refuzați orlca 
compromis!

I CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

IUn suflet însingurat face un 
pas către dv. Ajutați-1 să uite 
ceea ce nu poate spuno.

VĂRSĂTOR
I (20 ianuarie — 18 februarie)

I Deviza Zilei: „ca la marna 
iivasăl"
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