
t 
!

j MIRON COZMA în fruntea
I topului aparițiilor NEpopulatv

Prestigioasa publicație Expres Magazin, care apare 
in'r un tiraj de o jumătate de milion de exemplare, a ini
țiat un concurs pentru stabilirea unui J op ai aparițiilor TV 
(populare și nepopulare).

| Dacă pe primele două locuri la „apariții popularei
i s-au clasat Thcodor Stolojan și Cristian Țopescu, la „a- 

pariții nepopulare" situația e... „cocoșabilă". Astfel, pe

I primul loc se situează președintele Ilicpcu, urmat (cu doar 
35 de voturi mai puțin) cine credeți? Săi nu văi punem

5 răbdarea la încercare, văi spunem noi — concitadinul nos- 
‘ tru, liderul liderilor, liderilor dintre lideri — MIRON 
j COZ Al A.

După cum se poate vedea, Miron Cozma face .,mar- 
| caj strict" la președinte, cu alte cuvinte îi „stă în coastă**. 
. Mai rămîn<s de lămurit cum rămîne cu... sula (în coaste).

Mircea BU.IORESCU
î_____________ ______________________ ___________________________
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In luna aprilie, bilanțul extracției de cărbune scade, 
din nou. la sub 90 la sută. Mai precis 89,7 la sută. In a- 
ceastă proporție s*a realizat producția programată. Dar, 
de această dată, nu este vorba de brutul extras, deci de 
total masă minieră, ci de producția fizică netă. Deci, numai

Continuînd tradiția vizitelor de lucru ale intiiului președinte 
al țârii, CeatAșcscu zis șt „cel împușcat*- (cabinetul de lucru al 
Președintelui este țara — afirma, in figuri de stil, pe atunci poetul 
ți publicistul Adrian Păunescu), cel de-al doilea al nostru pre
ședinte, di. Ilicscu, se ambiționează să-și materializeze intenția 
ac a vizita toate județele țârii. Scopul sau declarat ar fi acela de 
a cunoaște îndeaproape greutățile și problemele populației, cau
zate de trecerea la economia de piață. Alt scop — nedeclarat, dar 
evident — îl constituie propria campanie electorală. Așadar, vi
zite in intreprinderi, ferme agricole, adunări populare. La Vaslui, 
saptămina trecută, dl. Iliescu explica maselor ce este și de unde 
provine conceptul de democrație. Demos-popor și cratos-putere, in 
grecește, adică puterea poporului, exercitată prin reprezentantă 
săi aleși. Cu acest prilej, domnul președinte afirma — cu referire 
„voalată” la recenta vizită în țară a „cetățeanului Mihni I te 
Ilohenzollern*' — că monarhiile sint antidemocratice. Lucru per*
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de cărbune- fără steril.
Primul răspuns, de fapt, la 

întrebarea care au fost caracte
risticile lunii aprilie, a avut 
următoarea formulare; calitatea 
fșî recișligă drepturile; a sporit 
preocuparea pentru Un cărbune 
mai bun, cu cit mai puțin steril. 
Și argumentul cnre susține aceas” 
tă constatare este elocvent: con
ținutul de cenușă al producției 
extrase în ltlnâ aprilie a fost cu 
0,5 puncte mai mic decît media 
pe primul trimestru. A scăzut 
de la 50,2 la 49,? la sută,

E mult, e puțin? Răspunsul 
este următorul: reducerea cu 0,5

puncte a cenușii producției re
cepționate echivalează cu aprâa" 
pe 5000 tone. Și dacă se are 
în vedere că în toate lunile pre
cedente indicatorul de calitate 
ori s-a înrăutățit, oi*i s-< menți
nut mai mult sau mai puțin ta 
aceleași valori, iar din aprilie 
sau cîștigat 5000 tone ptt seama 
calității, înseamnă ceva >*- un 
prim pas, dar semnificativ. Și

|oân DUBE»

(Continuare tn fag. a 1-t)

NODURI IN PAPURA I
Iert valabil în cazul monarhiilor absolute din Evul Mediu, nu însă 
ți in cel al monarhiilor constituționale d.n epoca modei nu. Dar 
dl l.icscu nu a precizat...

Lupa dictatura lui Franco, cel care a pus bazele unei demo
crații reale (nu „originale”) in Spania a lusl regele Juan Carie .. 
Be.gia, Olanda, Suedia, Danemana, Marea Britanic sint monarhii 
constituționale. Sini ele țari neJcmucialice.' Nul Sa zicem ca 
monarhiile nu prea mai sint ia moda. Dar nici comunismul. Cu 
toate acestea, cubanezul Caslio nu renunța in ruptul capului, in 
mod normal și firesc, forma de guveinununl a unui stat o hotă
răsc poțjoarele, luncpe de intciescle naționale, de particularitățile 
istorice, in deplina libertate șl cunoștință de cauzu. Aceasta re
prezintă voința națională și nu interesele personale sau de grup.

In Parlamentul României s-au tăcut auzite opinii — clin 
partea grupării majoritare — cum că in țara noastră nu ar exista 
o tradiție monarhică. E drept că Vlad, Gelu și Mcnumorut au 
(ost voievozi. Mircea cel Batrin, Mlliai Viteazul, Ștefan cel Mare, 
Dimitrie Cantemir, Vlad Țepcș, ioan Corvin au fost domin ai 
,'arii Românești, ai Moldovei sau Transilvaniei. După unirea 
gării Romanești cu Moldova, țara s-a numit Principat și Cuza 
■ fost principele ci. e drept ca toți aceștia nu s-au numit regi, 
car nici președinți n-au fosil Abia după Unirea cea mare, înfăp
tuită sub Ferdinand I de Ilohenzollern, Romania s-a proclamat 
regat, iar șeful statului, rege. Monarhia in România a luat sfirșit 
prin obligarea Regelui Mihai I — de către comuniștii aduși la 
putere de Rusia Sovietica — să abdice. A fost un act samavolnic, 
de dictat, impotriva voinței poporului, la fel ca și furtul Basara
biei. consfințit de pactul Ribbentrop-Molotov.

Manualele din care am învățat istoria țarii, scrise după voința 
și interesul comuniștilor la putere, suferă de multe omisiuni și 
Interpretări deformate. Teama lor de monarhic, capitalism, li
beralism, religie, a ridicat Intre noi și lumea liberă ziduri In 
■palele cărora o categorie aparte — nomenclaturiștii — amâgeju 
lumea cu o falsă egalitate, cu un viitor frumos, dar himeric și, 
deci, de neatins. încet, Încet însă, adevărul istoric lese la iveală.

Se mai vehiculează dinspre anumite cercuri... în jos, că 
instituția monarhică ar necesita o groază de cheltuieli care ar 
trebui suportate de omul de rind șl ața sărac și vai de el. Poate, 
totuși, n-ar costa mai mult decît ne costă actuala instituție pre
zidențială. cu toate vizitele externe, protocoalele și... vizitele de 
lucru în țară. Dar cînd cineva caută cu tot dinadinsul, găseste 
noduri Și in papură.

Paul N1CULESCU

I
I
I 
I
I
I
I
I 
!
I
I
I 
I
i
I
I 
I 
l
I
I

Ca în fiecare an, la 8 Mai, 
întreaga mișcare internațională 
de Cruce Roșie sărbătorește Ziua 
Mondială a Crucii Roșii. Anul 
acesta, Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii, cu sediul la Gene
va, a stabilit ca slogan pentru 
această zi — „UNIȚI ÎMPOTRIVA 
CATASTROFELOR**. Respectiva 
opțiune nu este înlimplătoare, 
daca ne gtndim la faptul că, nu
mai în ultimii 25 «le ani, numă
rul persoanelor atinse «le catas
trofe a atins astronomica cifră 
de 47 200 000 persoane pe an. 
Dintre acestea 19 364 000 persoane 
au avut de suferit de pe urma 
inundațiilor, 18 235 000 din cauza 
secetei. 2 865 000 datorită cicloa- 
nclor și I 602 000 ca urmare a 
cutremurelor.

în fața durerii, suferinței, lip
sei de adăpost, de hrană si de 
apă pi icinulte de catastrofe, Miș
carea Internațională de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie este bine 
amplasată pentru a-și aduce 
contribuția sa importantă la li
mitarea efectelor catastrofelor, 

dar și pentru a le preveni. Gra
ție rețelei sal<’ formată din So
cietățile Naționale, Comitetul In
ternațional al Crucii Roșii și 
Federația Societăților Naționale. 
Mișcarea poate contribui la rea

lizarea obiectivelor Deceniului 
Internațional de prevenire a ca
tastrofelor naturale (1989—1999), 
organizat de Națiunile Unite.

In acest sens, Mișcarea inten
ționează :.ă Creeze avantaje gru
purilor mai vulnerabile, înainte 
de a se produce catastmfa.

UNiTI ÎMPOTRIVA
CA iASTROfELOR

O comixmcntă activă a acestei 
Mișcări Internaționale de ajutor 
a celor năpăstuiți de soartă este 
și Societatea de Cruce Roșie din 
România care a intervenit. cu 
promptitudine, atît de la nivelul 
Consiliului Național, cît și al 
Filialelor Județene, oferind per
soanelor atinse de catastrofe — 
inundațiile din Moldova, cutre
murele de pămînt din Banat — 
cazarmament provizoriu în cor
turi de campanie ale Crucii

Roșii, obiecte de îmbrăcăminte, 
și încălțăminte, alimente.

Pături, îmbrăcăminte și ali
mente a oferit și Filiala de Cru
ce Roșie a județului Hunedoara 
sinislraților urma inundațiilor 
din Moldova și, respectiv, ai ce
lei de la Pcștiș din județul nos
tru (din anul trecut), fiind pre
gătită și pregătindu -e in per
manență pentru a acor la ajutor 
persoanelor ce ar puica fi afec
tate dc posibile catastrofe nal<i 
ralc in țară și în județ. Și iri 
aceste acțiuni ale sale Crucea 
Roșii' se sprijină pe ajutorul m.i 
tcrial — donații în baiu și obiec
te de îmbrăcăminte — al socie 
tăților comerciali' si SRL. cit și 
al persoanelor f’ziee lin «'are 
pe zone, se coirîiitiiic detașa
mente de prim ajutor ale Crucii 
Roșii.

Numai fiind uniți putem di
minua efectele devastatoare ale 
catastrofelor asupia semenilor 
noștri.

De aceea, nu ezitați să vă a- 
duceți contribuția dumneavoastră 
personală, oricit «le neînsemnată 
vi s-ar părea. la dezvoltai-®! ac
tivități CRUCII ROȘII române.

Silvia Nă l.AȘ 
secretarii subfilialei 

Crtlcii Roșii Petroșani

PREȚUL PIINII |
Sortimentul Preț amănuntul Sortimentul Pi et amănuntul
Pune albă S 0,500 12 Pline Dîmbovița S 1,600 31
Piine albă S 0,600 1 1 Franzelă București 0.500 13
Piine albâ S 0,700 15 Franzela București 0,600 16
Piine albă s 1 kg 23 Franzelă București 0,700 II)
Piine albii S 1,200 27 Franzelă București 1 kg. 26 |
Pline albă S 1,800 40 Piine neagră 1 kg. 9
Pline Dîmbovița S 0,600 12
Pîine Dîmbovița S 0,800 15 Prețurile la specialitățile de
Pline Dîmbovița S 1,200 23 panificație riimîn neschimbate. J

în sfîrșit, ne
Se pare că ne revenim din șixuri Sperăm 

să nu fie un foc de paie. Simbată, la „Brădet** 
au urcat bucurindu-sc «le soarele lunii mai, circa 
4—5 mii dc oameni. Tineri, bălrini, copii. O zi 
de sărbătoare, 2 Mai, sărbătoare căreia, pe ne- 
diept i-au spus unii „comunistă**. După cum 
și americanii i-au zis zilei de 1 Mai tot...... eo-
munistiT*. Hai să fim serioșii Revenim, așadar, 
la acest încintător 2 mai 1992. Și spunem in
cintelor pentru că ideea Consiliului local al 
F.S N., sprijinită de Societăți comerciale pre
cum „Pai-îngul**, „Realeom" și „Hcrnies** a fost 
impecabil materializată. Am ascultat muzi«ă 
bună, am vizionat un program folcloric susținut 
cu măiestrie de ansamblul „Mindra” al Ca .ci 
de cultură a studenților — coregraf Nicol ie 
Zălilău, dirijorul orchestrei, GheorgllC Bocoș — 
s-a dansat rock și blues, n-au lipsit micii și 
berea, „grăi iii le** au fost suprasolicitate. Bravo

dezmorțim
deci și comcrcianțikir, mal ales i\ lor de la 
restaurantele celor doua' hotelul i, „Central” și 
„Petroșani**.

A fost o serbare cimpencascâ dc toata fru
musețea pe care o doi im repetată cît mu d-s 
la •ieșiturile de săptăminâ. De altfel, nu cs.e 
numai dorința noastră ci a miilor de parlici- 
panți prezenți pe platoul Brădetulir. Ideea n 
prins viață. Su fio un pas înainte'.’ In orice caz 
ne dezmorțim. Greu, greu dar...

Ni s-a promis că și în sîmbăta care uime.i/a 
vom avea de ce să urcăm la „Brădet**. Dc a- 
ccastă dată ne va aștepta cu muzică de prome- 
nada fanfara Garnizoanei Petroșani. Nu vor 
lipsi dansatorii. încă di- pe acum \ . anunțăm 
cu de 9 mai, Ziua Independenței Român; i. 
sînteți invitații acelorași organizatori. la „Hiă- 
del**. Dă, Doamne, soare!

Hm ațin ALEXANDRESCU



COBI NOI

Mina Lupani 
EXIGENȚE ÎN PERSP

— Domnule director, ce în
seamnă pentru mina Lupeni 
«inul 1992, comparația cu 1991 
fi in perspectiva iui 1993?

— Dacă discutăm despre 1991, 
el nu poate apare ca un an re
prezentativ pentru mină, realiză
rile fiind cu mult sub 4000 tone 
pe zi. Deci nu reflectă adevăra
tul potențial și capacitățile exis
tente. în privința lucrărilor de 
deschidere și pregătire, acestea 
au stagnat, afectind continuita
tea și nivelul realizărilor. Pen
tru aceste motive, considerăm 
anul 1991 ca o perioadă in care 
s-au încercat soluții pentru a 
rezolva unele probleme ale tim
pului — mă refer la scăderea 
efectivelor, la starea optimă a 
sectoarelor și condițiile gco-tccto- 
rice — putem spune că s-au ob
ținut unele rezultate. Treclnd la 
W92, apare un mic salt al pro
ducției, dar nu mai facem ce 
am făcut pină acum, adică să 
comparăm un rău. cu un alt rău. 
în mod obiectiv, nici 1992 nu 
va fi anul cînd mina va da a- 
devărata măsură a capacității 
gale. Nu sin tem scutiți de greu
tăți. și acestea nu sjnt nici mi- 
r.ore și nici puține.

— Concret, la ce vă referiți?

— în primul rlnd la eveni
mentele flin ianuarie clnd am 
•vut 3 focuri de mină reactivate 
<are au determinat blocarea u- 
fior capacități importante șl, im- 
pli< it. scăderea extracției, înso
țită de un consum suplimentar 
d». lucrări de asanare. Am de
clare it o campanie masivă de 
lucrări cu caracter preventiv, 

car,- trebuiau executate cu ani 
In u mă. D' f.ipt, am făcut re- 
considerarea programului de 
l»riv.-nii, a focurilor endogene, 
desfășurat in ritm intens în lu
nile februarie—martie. Alte greu-
tați au decurs din cauze in gC-
neral cunoscute: fluctuația, ab*
«-oțele...

— < arc -iul pi ocuparilt ci' -
luate ale minei/

— Pot să mă refer la doini
prcoc.tpări de fond. Prima constă 
dm deschiderea orizontului 300 
care apare ca o necesitate de 
primă urgență. A doua, tot de 
acchnși n’vel de urgență și im
portanță, rste r< proiectarea ac- 

rajului general al minei. Mi nțio- 
nez ; a l< mult-- ori a trebuit 
să recuri -m la tot felul Ic rar- 
lif: i- p -ntru a <i .ignr.i i fliili- 
brul necesar in dezvolt.ii a sec- 
loaie or, deschiderea < ap.K ităților 
dr producție „ni organiza' • a 

ti .ni-.portubii

11 I N
■ l’cnlrii <i lucra m deplină securitate. 

jidi<ați-s.i in pcim.mcnți uneltii cunoștin
țelor profesionale și in mod deosebit m-

‘•ușiț'-sii normele dc proiecția mumii!
■ Nu Intrați in mina fâiă musca dc au- 

•tosah are !
■ Nil consumați băuturi aI< ooli< e m.i- 

4nte de a intra in mina !
■ însușiți \a și icspcctați ffgulile de

E II I !
circulație si I rans poi I iii mina. Incălia 
ica acestor reguli se plătește scump!

■ Respectați întocmai monografia de 
arniaie !

■I Cercetați in pei nianență in limptil 
schimbului starea locului <le munca.

■ Respectați reglementaiile legale la 
efectuarea lintarilm de impuși are cu es- 
plozis.

— Cc ne spuneți despre linia 
de jront actuală? Se menține la 
un nivel stabil, are posibilități 
de creștere sau tendințe de scă
dere?

— Luna ianuarie nu poate fi 
luată ca element comparativ, a- 
vînd în vedere apariția focurilor, 
iar din februarie s-a înregistrat 
o relansare a producției. In mar
tie ne-am apropiat de un nivel 
corespunzător iar din decada a 
doua a lunii aprilie avem rezul
tate și mai bune. Deci linia de 
front este valorificată spre o 
creștere constantă, chiar dacă a- 
ecastă creștere nu este specta

Despre greutăți de la absenteism 
la... „sfidarea prețurilor4*

Convorbire cu ing. ALEXANDRU BLAJ, directorul minei Lupeni

culoasă. Să reținem că în aprilie 
am avut un număr redus de 
zile lucrătoare, ca de altfol și 
la începutul acestei luni. Desi
gur, printr-o bună organizare 

putem diminua efectul reducerii 
zilelor de lucru programate. Re
simțim însă din plin efectul ab
senteismului, în sensul că se 
creează neajunsuri In fluxul de 
transport, la lucrările de Între
ținere, aprovizionarea locurilor 
de muncă și altele.

Referitor la capacitățile de 
producție, după foarte mulți ani 
am reușit să avem 10 complexe 
mecanizate in funcțiune, cu lun
gimi de front între 45—130 m. 
Avem 2 abataje frontale cu sus
ținere individuală dar și proble
me legate de calitatea susținerii. 
De asemenea, avem nu mai pu
țin de 18 brigăzi plasate la lu
nuri de pregătire în cărbune, 
în principal, dispunem de O 
linie activă de circa 1000 m, 
CU capacități optime, dar dato
rită absențelor, plasarea nu Se 
realizează la nivelul cerințelor 
fiecărui loc de muncă productiv. 
Pentru luna mai avem posibili
tăți să valorificăm mai bine li
nia de front. Cu toate greutățile 
cauzate de apariția focurilor, am 
reușit să asigurăm la sectorul 
HI un abataj de rezervă, echiput 
cu complex mecanizat. Ar fi de 
dorit să avem la fiecare sector 
asemenea capacități de rezervă.

—• Dincolo de luna moi. cum 
ca evolua nivelul producției?

— V uil sa rețineți < a pro
bi, m.i nr. 1 a minei la orfl ae- 
i.i.da o ■ onsliliiie investițiile. 
Xllt rea din subteran it i de 

la uprafațfl.

— Se pune fn discuție un e- 
ventual program de retchnolo- 
fjizare?

— Am mai spus și repet, eu 
du accept termenul .retehnologl- 
zare" — desigur, cu privire la 
minerit. Ce să retehnologlzăm? 
Ceva ce nu avem? Poate e mal 
potrivit ca termen, un „program 
de reparare a minelor41 și o re- 
gîndire a dotării. A retehnologiza 
o mină cum este mina Lupeni 
înseamnă a face un lux într-o 
casă de lemn. Dar, chiar dacă 
acceptăm termenul, în cazul 
unui eventual program de re- 
tehnologizare prima lucrare de 

amploare ar fi ropi-oiectarca ae- 
rajului general al minei, A doua, 
U>t la investiții ajungem. Nu se 
poate gîndi o retehnologizare 

fură a pune la punct investițiile. 
Avem p» omisiuni că vom primi 
o combină rapidă de înaintare 
în steril pentru lucrări de profil 
corespunztor. Deschiderea ori
zontului 300 însumează un vo
lum do lucrări de aproximativ 
4,5 km. Mina se apropie dț ori
zontul de bază cu apoape toate 
sectoarele, iar în profunzime 
practic nu e deschis nimic. înce
pem deci cu rctehnologizarca in
vestițiilor. E necesar să facem 
acest pas chiar dacă nu toate 
lucrările vor fi dotate cu utilaje 
moderne și chiar dacă vom mal 
recurge la tehnologiile actuale. 
Următorul pas în domeniul re- 
tehnologizării ar fi modernizare^ 
transportului, rcgîndirca lui* La 
oiu actuală este ineficientă o 
instalație de transport modernă 
cum ește puțul cu schip, dacă 
pînă la puț, pe circuitele din 
subtviun nu putem asigura un 
transport fluent, acceptînd că 
linia de front va ti în creștere, 
între puțul cu sclup și abataje 
nu dispunem de un flux cores
punzător și atunci njungem din 
nou la investiții. E necesar să 
regindim traseele, profilul și 
capacitatea acestora, atît pentru 
transportul cărbunelui cît și pen
tru evacuarea sterilului, pentru 
aeraj și aprovizionarea iehnico- 
matcrială. Viața ne cere să ne 
reconsiderăm punctul dc vedere 
privind multe din problemele CU 
, are ne confruntăm, cărora șl 
înainte le-am acordat sau nu a- 
tenți.i cuvenita. Astăzi autono

mi.i Va < iștiea Ivim și apar multe 
emne -le intiebarc, multe pro

bleme nu numai tehnice C'l și 

economice, datorită evoluției re
lațiilor financiare care ne de
zavantajează prin inconsecvență 
și instabilitate. Nu stă în firea 
noastră să vorbim tot despre 
greutăți dar ceea ce fac unii 
furnizori întrece așteptările. Ei 

profită dc faptul că nu au con
curență și pur și simplu impun 
prețuri exagerate pe care nu 
avem decît să le acceptăm. Un 
stîlp hidraulic ajunge la peste 
30 mii lei dar calitativ e mai 
slab ca înainte. Furnizorii de 
lemn știu că nu putem fără ei, 
profită de conjunctură și stabi
lesc prețul în funcție de solici
tările noastre. Motoarele electrice 

rebobinate au o fiabilitate scă
zută șl ne sînt rcturnate practic, 
fără garanție, se discută despre 
această garanție în mod pur for
mal, Noi ne recondiționăm cu 
forțe proprii uncie repere, cum 
sînt armăturile TII și avem in 
vedere să dezvoltăm cît putem

VAGONETARII
Dacă hiciiiți la liansporl nor_ 

in,i| Pe galerii trebuie să 'aveți 
in vedere permanenl urmăloa. 
rele normative:

• \u lăsați vagonclul să iii. 
Iezi1 liber, controlați.I prin fri. 
nat e eoni inuă a lui.

• >n cazul cînd vagoncții au 
luat viteză eslc interzis a trece 
înaintea lor. ineertnul oprirea 
<u biațelc sau cu spatele; .ullo. 

activitățile de reparații proprii. 
Dar aceste lucrări au o limită 
impusă de dotarea atelierelor. 
Ne întrebăm unde aste acel 
„mecanic șef“ al Văii Jiului pen
tru care s-a investit mult, atît 
fonduri bănești cît și încredere? 
De cînd a început acest joc al 
prețurilor, această „sfidare a 
prețurilor11 noi ne-am reevaluat 

posibilitățile proprii și vom asi
gura — așa cum reparăm secțiile 
pentru complexele mecanizate, 

un volum mai mare de lucrări 
cu forțele proprii. Dar pentru 
lucrări care cer o anume specia
lizare nu sîntem dotați. Vom 

putea repara, de exemplu, stîlpii 
hidraulici, dar nu avem garni
turi, nu avem ventile sau alte 
repere componente și nici nu le 
vom obține. La fel, motoare de 
capacitate mică putem recondi
ționa dar ne lipsește sîrma de 

bobinaj.
— Cu toate aceste greutăți 

producția va evolua pozitiv?
— Da, în general, sîntem obiș- 

nuiți cu greutățile. Tot în ge
neral sîntem optimiști și încre
zători că producția va evolua 
pozitiv. Avem un potențial teh
nic și uman cu care vom asigura 
soluționarea tuturor problemelor 
legate de dezvoltarea și moder
nizarea minei.

Ion MUSTAȚA

nați eu o frină de lemn asupra 
roților;

• Garați vagoneții numai în 
locurile fisale, cil ajutorul opri, 
(orilor;

• ( nul vă apropiați de rami
ficații sau observați persoane în 
față, micșorați \iteza și strigați

„ VrtAȚIE11!
• Tn timpul cuplării sau de. 

cuplării vagoneților eslv inter, 
zisă întoarcerea capului, pieptu. 

lui sau a ailor părți ale corpului 
mire lagoneți sau tampoane.
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0 concepție nouă 
de sistematizare a minei

In cadrul amplului program de 
modificări structurale din mi
neritul Văii Jiului, mina Lupeni 
ocupă un loc bine definit. Nu 
intimplător, aceasta va fi una 
dintre cele două exploatări a- 
parținind Regiej Autonome pen
tru Huilă, care vor fi supuse re- 
tehnologizănj pentru a deveni 
intr-un timp relativ scurt mine 
moderne, cu un grad mai ridicat 
de dotări tehnice și mai aproa
pe de pragul de eficiență in plan 
economic. O atenție deosebită, in 
acest context va fi acordată și 
problemelor specifice de pro
tecție a minei, zăcămintului și 
îndeosebi a minerilor. Măsurile 
tehnice care fac parte din acest 
amplu program vizează resiste- 
tnalizarca întregului ansamblu de 
protecție a minei. In perspectiva 
deschiderii orizontului 300, ae
ra j ul general al minei va fi 
îmbunătățit considerabil. In ur
ma măsurătorilor și calculelor fă
cute de cadre tehnice de specia
litate din R.A.H, Petroșani, cu 
sprijinul Inspectoratului pentru 
Securitate Minieră s-a trecut e- 
fectiv, de citcva tuni, la o nouă 
sistematizare și resectorizare a 
aerajului. Unele lucrări miniere 
vor fi abandonate. Altele vor fi 
refăcute In funcție de noile ne
cesități. Vor fi redimensionate și 
stațiile de acraj, In vederea op
timizării funcționării lor și asigu* 
rării cu debite la nivelul nece“ 
sarului, comparativ cu debitele 
programate.

Concurs de frumusețe
Sindicatele libere miniere din orașul Lupeni organi

zează cea de-a treia ediție a Concursului de frumusețe

„MISS NARCISA"
Concursul se ta desfășură in ziua de 23 mai a.c.» în- 

cepind cu ora 17, in sala Palatului Cultural din Lupeni,

Ciștigâtoarejc primelor trei locuri și tuturor partici
pantelor li se tor acorda premii in cadrul unei festiv ități 
(are va avea loc la finele concursului.

Amănunte in legătură cu participarea se pot primi 
de la sediile comitetelor sindicatelor.

De ziua
Sindicatul liber al minerilor 

</-■ la fi NI Lupeni organizează la 
1 Iunie a.c., cu prilejul sărbă

torii Zilei copilului un concurs 
intitulat „Tip-top, Minl-lop". 
Sint inif/afi să participe copii 
'n lir tii de pînă la 7 nul.

In urma evenimentelor neplăcu
te generate de focurile endoge
ne de la începutul acestui an, s-a 
pus accentul necesar pe respec
tarea riguroasă a tehnologiilor de 
lucru, a programelor de înnămo
liră a zonelor calde. Se va pune 
în funcțiune încă o stație de în
nămoliră.

PROTECȚIA
MUNCII -

PROTECȚIA
OMULUI

4 MM 4 MM 4 MM 4 /^M 4 4 MM 4

Se derulează în mod normal și 
activitatea de degazare prealabi
lă a zăcămintului. Sint bine ți
nute sub control zonele blocurilor 
II și III. Se continuă programul 
de degazare a stratului 5, zona 
sudică, unde In prezent se fao 
ultimele foraje din nișa a treia.

In condițiile în care fonduri de 
investiții sint puține, au fost se
lectate lucrările cu caracter prio
ritar pentru prezentul și viitorul 
minei. Lucrările vor fi concentra
te pentru restructurarea zonei 
de aenaj „Victoria" care se va 
reface. Vor fi începute lucrări 
pentru realizarea unei punți de

copilului
Concursul va arca loc in mia 

Palatului Cultural. Ciștiyăt orilor 
li se vor acorda premii in obiec
te. Amănunte cu privire la parti
cipare se dau zilnic la sediul 
sindicalului r\1 l,u)<ni. 

aeraj de la puțul 7 la stația 
„Victoria". Se vor amplifica lu
crările de întreținere pentru des
congestionarea orizontului 550, 
dintre stația de aeraj și puțul 1 
Est.

Printre lucrările cu caracter 
prioritar de investiții pentru dez
voltarea căilor de aeraj se nu
mără cea de legătură între cir
cuitul puțului orb nr. 21 spre sui
torul Ileana și realizarea a două 
planuri înclinate. Unul care va 
lega orizontul 400 de 480, iar 
celălalt de legătură între orizon
tul 3Co și 400 la sectoarele V 
și IV.

La ora actuală, în ceea ce pri
vește aenajul general, debitele 
programate conform normelor 
departamentale, specifice, sînt 
respectate și asigurate. Pe alo
curi există debite în exces. In 
perspectiva actualului program, 
care se înfăptuiește după o con
cepție nouă de sistematizare a 
protecției minei, zăcămintului și 
îndeosebi a minerilor, se vor 
realiza și parametrii optimi de 
lucru în toate secvențele princi
pale ale minei, la nivelul cerin
țelor moderne. Se poate spune 
că există posibilități pentru rea
lizarea acestor obiective. Dar se 
menține în continuare, condiția 
necesară a subvenționării unui 
minim de lucrări de ivestiții.

Pagini realizate de 
Ion MUSTAȚA și 
Viorel STRAUȚ, 

la cererea E.M. Lupeni

Un punct
Zeci de oameni se perindă 

zilnic pc la sediul sindicatului 
minei. Minerii vin cu nenumă
rate probleme, personale sau 
de serviciu, cu nădejdea că vor 
fi sprijiniți și ajutați să și le 
rezolve. I’e primul loc se si
tuează problema locuințelor. 
Nu mai puțin de 1000 de ce
reri pentru locuințe își aștcap 
1ă rezolvarea de luni de zile. 
Cererea de locuințe a sporit. 
Dar de construit s-au construit 
de la un an i.i altul tot mai 
puține. Intre tunp multe fa
milii <1..- nunei i uu crescut. In 
plus, exista numeroase familii 
care locuiesc in condiții grele, 
în mici garsoniere lipsite de 
confort, în apartamente cu 1- 
grasie. Pentru rezolvarea accs 
tor probleme s-au făcut demer
suri la primărie. Ceva speranțe 
există. S-a început un program 
de refacere a apartamentelor 
degradate. Un prim lot de 7 
apartamente rcamcnnjale an 
fost date în folosință familiilor 
minerilor de la I.upcni, aflai

Pe teme economico-financiare, la mina Lupeni am obținut 
relații de la ec. Dan BLENDEA, contabilul șef al unității. Subiec
tul pus în discuție este pe cit de vast, pe atît de important: chel
tuielile. Din relatările interlocutorului am reținut în sinteză ur
mătoarele:

— La un anumit nivel al producției nete ar exista posibilități, 
să acoperim cheltuielile, deci să ne încadrăm în costurile plani, 
ficate de noi

— Mai e mult pînă la acest nivel?
— In principal, e vorba de un prag situat la 4180 tone de 

cărbune extrase zilnic, în condițiile menținerii actualei subvenții. 
Doresc să precizez că subvenția este mică și are ca destinație 
acoperirea cheltuielilor cu munca vie, rămînînd foarte puțin pen
tru dezvoltare, uneori chiar nimic. Fără subvenție, acoperirea 
cheltuielilor n i s-ar putea asigura decît cu o producție zilnică do 
peste 6000 t cărbune.

în obiectiv:
CHELTUIELILE

— Cit reprezintă, în balanța minei cheltuielile cu salariile? ’
— In total cheltuielile cu munca vie, în care ponderea o de

țin salariile, sporurile șl contribuțiile asupra salariilor, contribu
ția de șomaj — se ridică la circa 60 la sută din total cheltuieli. 
Precizez că au fost Intensificate preocupările pentru reducerea 
cheltuielilor materiale, pe diferite căi, cum ar fi recondiționarea 
unor piese și repere sau reducerea consumurilor. Cu toate aceste 
preocupări, nu avem posibilități de încadrare în costuri, întrUcît 
la o seamă de materiale, materii prime influențele economico- 
financiare sînt în creștere, datorită evoluției prețurilor la furni
zori. Recurgem și la alte căi de reducere a cheltuielilor, ca do 
exemplu promovarea unor tehnologii care necesită consumuri 
reduse. Chiar și grija minerilor față de organizarea locului de 
muncă este o măsură de economisire. Cu toate acestea volumul 
general al cheltuielilor se menține la un nivel ridicat. Avem și 
situația paradoxală cînd facem unele economii din cauză că ne 
lipsesc materii prime sau materiale, dar este o falsă economisire, 
este un nonconsum, care arc ca afect o nonnroducțic.

— Care ar fi în sinteză soluțiile?
_  La noi: creșterea realizărilor zilnice pe seama mai bunii • 

organizări a locurilor de muncă, a transportului, însoțită de com 
baterea absențelor și a risipei. I’e plan central: stabilitatea pre
țurilor, corectitudine din partea furnizorilor și control exigent 
asupra legalității fiecărui preț, raportat la calitatea produsului.

de sprijin pentru mineri
In fruntea tabelelor de priori
tăți. Voi’ mai urma și altele. 
Se vor da în folosință fi apar
tamente noi, în două blocuri, 
pînă la finele acestui an.

Angajări de noi salariați la 
mină nu se mai fac decît în 
mod excepțional șl numai din 
rîndul celor cu domiciliul în 
localitate. Față de cei ce au 
fost angajați, dar li s-a desfă
cut contractul de muncă din 
vina lor, pentru nemolivate, nu 
există nici o îngăduință. N-au 
decît șansa de a-și căuta alte 
locuri de muncă. Sindicatul îi 
apără doar pc cei harnici.

Se constată evidente îmbu
nătățiri în ceea ce privește a- 
sigurarca echipamentului dc 
protecție. l’lîngcrile de acest 
fel sînt puține. Se respectă nor
mele prevăzut'1 pentru schimb 
de salopete, cizme și celelalte 
dotări pentru locurile de mun
că în care sînt con liții deose
bite.

O lata cu x voirea primăx ei ii 

S-a pornit o amplă acțiune dc 
Curățenie și igienizare a băilor, 
de punere la punct a rețelelor 
de apă și termoficarc.

Au apărut îd schimb, unele 
m cazuri în ceea ce privește 
transportul. Din criză de com
bustibil au fost sistate, în ulti
mele trei mc, transe, rt'u iicț 

locale cu autodubele în conveni 
țic, pe schimburi D n necesarul 
de motorină destinat autovehi
culelor de transport se asigură 
col mult un sfert. Ceea ce e 
prea puțin. Este afectat chiar 
și transportul din subteran. Din 
păcate, problema depășește și 
posibilitățile de rezolvare dc la 
nivelul Regiei Autonome pen
tru Huilă.

Încet, dar sigur, iu oficia 
dificultăților existente, l.i mina 
l.upeni se reface ccca ce S-a 
pierdut in ultimii ani în tra
diția mineritului dc înalt pro
fesionalism, printr-o colaborare 
fructuoasă între sindicale șl 
consiliul dc administrație «1 
ruinei. . ria^1
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LA calitate, un
/ '? (Urinare din paj;. 1;

’*.âst jku a fost făcut ia mai 
«Bulte exploatări. Strădanii pen_ 

j td reducerea conținutului de ce- 
ttdșă s-au depus, mai ales, la 
«Unele Faroșeni, Cimpu luj Ne.ig, 
Dîlja și Petiila Sud. Conținutul 
de cenușă al producțiilor livra
te do aceste unirăți a fost re
dus, pe aprilie, față de primul 
trimestru, cu 4,7; 5,7; 1,1 și, res
pectiv, 2,9 puncte. încadrarea în 
tiorma de calitate a asigurat a_ 
cestor unități bonificații pe luna 
trecută de 1300, 802, 315, res
pectiv, 70 tone de cărbune. Au 
realizat progrese pe linia redu- 

f oerii conținutului de cenușă al 
producției extrase și minele Li- 
vezeni, Lupeni, Aninoasa, Uri
na»

Ce S-a Tăcut, de fapt? Nimic 
adtocva declt ceea ce trebuia fă- 
eut ți pîna acum, dar, deși s-a 
vorbit -mult, s-a făcut puțin, 
mai ales la unele exploatări. Un 
exemplu elocvent privind efec
tele fcenHice ale acțiunilor stă

PUBLICITATE

Exploatarea Minieră Lupeni
str. X itoș Gavrilă nr. 1, telefon 935^60580, 

încadrează 
direct sau prin transfer

— patru paznici
ce posedă permis port armă pentru obiective speciale sau 
cu posibilitatea de a obține acest permis.

Informații suplimentare se pot obține Ia biroul admi
nistrativ al E.M. Lupeni.

VINDEX - ZAHARIA
cn ttedvul în Petroșani, str. Avram lancu nr. 12, mezanin,

OFERĂ URMĂTOARELE SERVICII :
— întocmirea de acte și statute, pentru înființarea de 

•ecietăți comerciale, inclusiv reprezentarea, pină la obți
nerea certificatului de înmatriculare;

— întocmirea formalităților necesare modificării con
tractelor sau statutelor societăților, precum și orice altă 
consultanță juridică, în materie comercială. (1923)

SCHIMB apartament 4 camere. Avram îancu 4/39, cu apar
tament 2 camere și garsonieră sau 2 apartamente a două camere 
(exclus Aeroport). (1981).

SCHIMB garsonieră Petrila, zona Căprioara, ou apartament 
Petrila sau apartament — garsonieră, Petroșani. Ofer recompensă 
foarte bună. Relații, telefon 44612. (1985).

DIVERSA

SOCIETATEA Comercială „Satexim", cu sediul în orașul 
Lupeni, bloc 42, parter (cartierul Bărbăteni), angajează șoferi, de 
preferință pensionari, gradele B și C. (1970).

CONSILIUL orășenesc Lupeni scoate Ia licitație terenuri pen
tru construcții, stații autobuz și teren în zona Pieței Lupeni. Te
lefoane. 60504 și 60725. (1967).

COMEMORĂRI

FAMILIA Gagji Ioan anunță, cu durere, împlinirea a șase 
săptămîni de la decesul celei care a fost

BANCILA MARIA-MARIKA
Amintirea ei rămîne veșnic vie în inimile noastre. (1978).

FAMILIILE Moldovan Ioan, Băncilă Dănuț Lucian, împreună 
cu fiul lonuț, anunță cu sfîșietoare durere împlinirea a șase 
săptămîni de la pierderea ființei ce ne-a fost atit de dragă, 

BANCILA MARI A (MORICO)
Nu vom uita nicicînd chipul ei drag. Rugăm pe bunul Dum

nezeu să-i așeze sufletul în rindul celor aleși dintre toți cei buni 
și iubitori. Veșnică să-i fie pomenirea. (1976).

DECES

COLECTIVUL sectorului IV, aeraj, E.M. Valea de Brazi este I 
alături de colegul lor ing. Delian Adrian, la marea durere prici- | 
nuită de decesul tatălui său 1

DELIAN CONSTANTIN |
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. aE.M. Valea de Brazi

angajează
direct sau prin transfer

— 10 ingineri minieri cu vechime de peste 7 ani.

Concursul va avea loc la data de 16 mai 1992, ora 8, 
la aediul exploatării.

 

Primăria orașului URICANI
ANUNȚA

Inccpind de luni, 11 mai 1992 se desfășoară acțiunea 
de deratizare a suprafeței aferente orașului Uricani.

Rugăm populația să ia măsuri de izolare și închide
re a animalelor domestice, pentru protejarea acestora.

ruitoare pc-ntru reducerea conți
nutului dy cenușă este mina Pa_ 
roșeai, unde s-a acordat toată 
atenția claubajului la suprafață, 
urmarnn acestei operațiuni. La 
fel s.a acționat Și la celelalte 
unități sus_amintite. care au în
registrat rezultate semnificative 
in reducerea conținutului de ste
ril: s-a îmbunătățit claubajul la 
suprafață, a sporit preocuparea 
formațiilor de lucru pentru ale
gerea sterilului în abatajele ca
meră, s-a urmărit, undt a fost 
posibil, separarea fluxurilor de 
evacuare a cărbunelui de cel al 
sterilului rezultat din lucrările 
de pregătiri etc. Rău e că nu s_a 
procedat la fel la toate unită- 
ț.le. Bunăoară, la minele Lonea, 
Petrila si Bărbăteni, conținutul 
de cenușă al producției extrase 
a crescut, în loc să se reducă. 
La Bărbăteni, ca și la Petrila, am 
fost informați că sînt în curs 
lucrările necesare pentru asigu
rarea claubării producției, ceea ce

Via crea condiții ca și aceste u_

PUNCT CIȘTIGAT |
*

nituți să înregistreze, în viitorul preparării, s-au încununat cu re_ 1
apropiat, rezullale semnificativ*5 

pe linia reducerii conținutului de 
steril al cărbunelui extras.

Ceea ce s-a cîștigat în luna 
aprilie este un pas semnificativ; 
dar este doar un prim pas. Pentru 
încadrarea in norma de cenușă 
stabilită sînt necesare eforturi 
continue, pe toate căile, masuri 
tehnice Și organizatorice la toa
te unitățile pentru folosirea tu
turor pînghiilor în vederea re
ducerii conținutului de steril al 
producției extrase. Este o condi
ție importantă pentru creșterea 
volumului de cărbune livrat pre- 
parațiilor, pentru îmbunătățirea 
situației economico-financiare a 
minelor.

Ceea ce merită să fie subliniat 
în încheierea acestor rînduri 
este faptul că eforturile mineri
lor pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui extras, eforturi 
conjugate și cu cele ale prepara
torilor pentru valorificarea supe
rioară a masei miniere supuse

- MICA PUBLICITATE -!
ANIVERSARI .

„SA-ȚI fie viața a imensă cîmpie presărată cu dările pure ale I 
iubirii, peste care să nu se bată niciodată norii grei ai suferin
ței și durerii I Este tot ce-ți pot dori acum, dragul «neu Voicu | 
Jurcaa, rfnd în buchetul vieții tale prinzi cel de-al 21-lea tran
dafir. Un sincer „La mulți ani !“, alături de cele mai frumoase II 
gînduri. Mihaela. (1989) I

VINZARI I
VÎND televizor color, marca Graetz, diagonala 68 cm, preț | 

75 000 lei. Telefon 43375. (1957). .
VÎND Dacia 1300 și cabană din lemn, pe șine (aena Straja). I 

Preț convenabil. Telefon 45125. (1988). ’
SCHIMBURI DE LOCUINȚA J

zultate semnificative la indica- . 
torii cărbunelui spălat, respectiv i 
la sortimentele livrate beneficia- 1 
rilor. Astfel, la total huilă netă I 
de Valea Jiului, în luna aprilie * 
au fost livrate suplimentar 7151 I 
tone, la huila pentru cocs de I 
Coroiești 3123 tone, la huila I 
pentru cocs și semicocs 389 tone, | 
iar la huila energetică 6762 tone. ■ 
Sint cifre îmbucurătoare. Există, I 
însă, și restanțe — la total huilă . 

pentru cocs provenit de la Pre-1 
parația Lupeni (LLB), precum și ’ 
la brichete. ’

Realizarea producțiilor de hui. I 
lă la toate sortimentele prevă- ’ 
zute și cerute de beneficiari, ne- 1 
cesită eforturi in continuare I 
pentru îmbunătățirea calității I 
cărbunelui extras aar și pentru I 
ridicarea extracției la cote supe- | 
rioare. Or, în luna aprilie am | 
asistaț din nou ia slăbirea rit- • 
mului extracției. Despre aceas- | 
ta însă, în numărul viitor al I 
ziarului. I

-I

I 
I

I

Programul IV.
7,00 Tele-Matinal.

10.30 Film artistic. .Mina lui 
dreaptă". (SUA, 1940). Cu: 
Cary Grant, Rosalind Rus-

sell, in regia lui Howard 
Hawks.

13,00 Ora de muzică.
14,20 Mondo-muzica: Herve VI- 

lard, India, Bryan Adams.
15,00 Videoteca operei.
16,25 Muzică populară.
17,55 Pro-Patria.
18,40 Viața parlamentară.
20,00 . Festivalul internațional 

„București ’92“. Concursul 
de Interpretare și creație.

21.30 Mapamond. Evenimen
tele internaționale ale săp- 
tăminii.

22,00 Festivalul internațional 
„București ’92“. Recital: 

Bonnie Tvler.
24,00 Simpozion.
0,45 Sport.

HOROSCOP
TAUR

(21 apribe — BO mul)

Ceartă în familie, cu efect po
zitiv pentru dv.

GEMENI
(ZI mai — 23 tuni*)

Prin atitudinea bătăioasă pe 
care o adoptați determinați a- 
numite rețineți din partea prie
tenilor.

«AtJ
(?2 iunie — 22 iutiei

Probleme cu._ captfî.

LED
(23 iulie — 22 auguel)

Se apropie scadența unor con
tracte — pregătiți banii!

FECIOARA
(23 august — 22 ■eplembrie)

Călătorie cu surprize.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

O persoană de sex opus tato
nează „terenul", fără intenții 

clare...

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Preocuparea pentru mușamali
zarea implicațiilor unui scandal 
nu vă lașa nici o clipă de răgaz.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

S-ar putea să începeți un nou 
roman.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Vi se oferă mal mult dcdtt 
puteți accepta.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Confirmarea unor previziuni 
justifică agapa ce va urma.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Vasul In care țineți comoara 
e prea mic.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Satisfacția de a fi cinci mi
nute „la putere" compensează o 
zi de umilințe.
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