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ACTUL AL DOILEA IN Comunicat al I.G.P. I

PROCESUL
Audierile au început puțin 

după ora 9, primul fiind chemat 
la bară Cățan Gheorghe, ca par
te civilă, care n-a avut altă pre
tenție decît ca totul să se re
zolve „în cadru legal*, ta cere
rea doamnei procuror Dorica Ma- 
niu, a precizat că „îa înțelegere 
cu soacra* (aici mama victimei 
a avut obiecții), îi trimite aces
teia 5000 lei lunar.

Martorii Bobîlcă Relu și Ștefol 
Viorel (ceruți de apărare), n-au 
făcut dezvăluiri senzaționale.

Procuratura a cerut (și s-a a- 
probat) un nou termen, pentru 
a da timp Spitalului județean Ti
miș să răspundă la adresa pri-

LUI COZMA
vind cheltuielile de spitalizare a 
victimei — deși din raportul me- 
dico-legal rezultă că aceasta a 
decedat la scurt timp de la so
sire — și, de asemenea, pentru 
audierea în cauză a raportului 
Moroșan loan.

Deocamdată, autorul infracțiu
nii are de achitat, la Spitalul 
municipal Petroșani, o notă de 
plată în valoare totală de 57810 
lei, reprezentînd, între altele 
contravaloarea serviciilor de tran
sport cu autosanitara și cu eli
copterul.

Următorul termen — 2 iunie 
1992.

Mandat de arestare
La data de 18 mai 1992, Direcția Cercetări 

Penale din Inspectoratul general al Poliției a 
-înaintat Procuraturii Generale, Direcția Procu
raturilor Militare dosarul și referatul de termi
nare a urmăririi penale privind pe invinuiții 
Cozma Miron și Popescu Silviu Octavian.

Pe baza probelor administrate în cauză, s-a 
reținut că învinuitul Cozma Miron a inițiat, co
ordonat șl condus, în perioada 24—28 septembrie 
1991, deplasarea la București a unor grupuri de 
mineri, care sub pretextul unor revendicări cu 
caracter sindical s-au manifestat deosebit de 
violent, atacînd principalele instituții ale statu
lui de drept: Parlamentul, Adunarea Deputați- 
lor. Guvernul, Președinția, precum și Televiziu
nea Română.

Acțiunile violente ale minerilor, cărora li s-au 
asociat și grupuri de persoane din Capitală au 
provocat importante distrugeri avutului public

pentru MIRON COZMA!
și privat, forțele de ordine, dar și persoane par
ticulare fiind agresate.

S-a reținut, de asemenea, că învinuitul Po
pescu Silviu Octavian a incitat minerii și cele
lalte persoane care li s-au alăturat la manifes
tări violente, încercînd să le amplifice și să a- 
tragă și alte categorii de cetățeni la comiterea 
lor.

Intrucît ambii învinuiți s-au sustras cu rea- 
credință urmăririi penale, prin referatul orga
nelor de poliție s-a propus Direcției Procuratu
rilor Militare arestarea preventivă și trimiterea 
în judecată a acestora pentru comiterea infrac
țiunilor de subminare a puterii de stat, în for
ma prevăzută și pedepsită de art. 162, al. 2. 
Codul Penal.

BIROUL DE PRESA AL 
INSPECTORATULUI GENERAL 

AL POLIȚIEI
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știrea;
In curind, o nouă bancnotă 

5000 LEI
în baza prevederilor Legii nr. 3i/1991, Banca Națională 

României va pune în circulație, începînd cu 25 mai 1992, o banc
notă cu valoare nominală de 5000 Ici. Bancnota cu valoare no
minală de 5000 lei are dimensiuni de 174—77 mm, cu o toleranță 
de rfc 1 mm și este imprimată pe hîrtle specială cu fillgram cen
trat reprezentînd portretul lui Avram Iancu și cu fir metalic. 
Scoaterea din țară a bancnotelor de 5000 lei, emisiunea 1992, este 
interzisă.
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/ncă nu s-a pus degetul pe rană
Destui oameni din Valea Jitllui au fost și 

continuă să fie iritați de considerațiile domnului 
Silviu Brucan. Insă ele nu pot li respinse deoa
rece se sorijina pe date statistice. Orice s-ar 
zice Și orice se crede, că ne e simpatic sau anti
patic, dumnealui este un subtil analist politic, 
ale cărui afirmații se cam confirmi de timp.

Principial toată lumea știe că adevărul c 
supărător și greu de suportat. Dar cind i se 
spune cuiva adevărul, reacția de respingere este 
instantanee și mai mult de natură sentimentahr 
decît rațională. Așa-i in situația actuală, deși 
domnul Brucan n-a avut în vedere decît două 
repere care intr-adevăr 1 ar ului și pe col mai 
blind director de firmă dintr-o economie de 
piață: rapcntul invers proporțional dintre pro
ducție, adică rezultatul concret al muncii, și 
salarii. O astfel de concepție duce fatal spre 
faliment dacă nu intervine, ca în cazul regiilor, 
statul să salveze situația. Așa cum s-a întîmplat 
in Marca Britanic, cu cițiva ani in urmă, cînd 
celebra firmă Rolls-Royce era la strîmtoarc.

întreaga economie românească este în că
dere liberă ceea ce ne împinge să batem pe la 
ușile băncilor care doar se intrcdcschid, șoptin- 
du-ni-sc promisiuni sibilinice și siigcrîndu-ni-se 
sugestii in plan politic. Nisipurile mișcătoare pe 
care ne aflăm ni le-am făcut noi inșine, Și au 
cauze morale mai vechi, de doi ani și ceva. Pe 
atunci, in primele luni din 1990, s-a ajuns, din 
pricina crizei de autoritate și competența, poate 
și din calcule 
lucru sa aibă 
Europa a fost 
siiihile că v.i 
zile au fost 
tivul pentru care toată lum»a bună 
în care fot încercăm .â pătrundem 
circumspect și ne amină pentru m.ii încolo, cînd

preelectorale, ca snptilmîna de 
doar cirit i z.le. Prima aliniere la 
în ce privește vvei’k-endul. Piomi 
spori productivitatea in cele cili i 

rapid și definitiv uitate. Este mo 
europeană, 

nr priveșt.
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vom avea stabilitate politică și economică.
In minerit situația este intrucitva diferită.

Nu trebuie să fii tare la aritmeticii pentru a
socoti că pînă in 1*189, se munceau 48 de ore pe
săptămina, ca să nu mai punem și duminicile,
cinci cerea „minerul de onoare". De doi ani se 
lucrează 30 de orc. Așadar, mid puțin cu 18 orc 
Era de așteptat, prin urmare, ca și 
să scadă proporțional. Și chiar așa cum _ .... 
petrecut și se petrec lucrurile.

Sint sceptic că se mai poate reveni la pre-J 
coptul biblic care ne spune că Dumnezeu a creat | 
lumea în 6 zile și intr-a șaptea 
Acum toți întreprinzătorii particulari, privatizați, 
cum li se spune în vorbirea curentă, lucrează 
în fiecare simbătă, ba chiar și duminicile 
mai puțin, îmbinind îndemnul creștinesc 
pragmatismul caracteristic unei economii 
piața. Nu mu indoicsc că și Guvernul, și paria- g 
monturi mai serioși știu care-i cauza cauzelor I 
că economia este in deriva, dar n o spun din * 
prudenți

îmi amintesc că intr-o împrejurare, ci 
sesiune a fostului consiliu popular, se vi 
despre faptul că crescuse enorm consumul 
energie electrică la populație. Și s- i ridic; 
domn, pentru care am mimai stimă do a 
și a spus ca atît timp cit caloriferele din c 
oamenilor sint reci, ei se vor încălzi cu ap 
elecli ice. Au respirat toți ușurați t a, in s 
cineva n spus adevmul. Apoi nu plecat to 
la casele lor. lucrmile riinilniml tot așa 
erau.

1 ,n lei este și ficiini, m.i mue < i|
adeviîiul, cum ai fi dl Hru ,m. .11 S >lu 
mai știu eu cine dar luciii ile merg ml 
poticnite și împletirile. 1> ocamdatu se 
zi azii efectele, cauzele riiminiml 
iv'i îmi in continuare efei Ic eelc

Cu puțin timp în urmă, prin 
mai multe mijloace de informa
re, populația orașelor Petroșani 
și Aninoasa era anunțată de 
primărie și RAGCL că va înce
pe o amplă acțiune de prindere 
a cîinilor vagabonzi, care dau 
celor două orașe o accentuată 
nuanță de „rustic".

Nu mai avem elemente, dacă 
o astfel de acțiune a avut loc 
sau nu. Avem însă în continua
re aceeași invazie de cîinî va
gabonzi, mai prin toate zonele

celor două orașe. Ba, în ultimul 
timp se pare că numărul a- 
cestora a crescut, semn că viața 
de cîine nu este chiar 
rea.
la orice oră din noapte 
tulbură și acum liniștea 1 
rilor din blocuri. Așa că 
putem conchide, decît că 
cam fost trași pe sfoară cu a- 
ceastă acțiune de ecarisaj, care 
n-a schimbat nimic din peisajul 
maidanesc al orașelor noastre. 
(G.C.)

așa de
Zgomotul făcut de aceștia 

mal 
locata-

i nu 
am

„Chioșcarîada“ la Petroșani
municipiului Petroșani a început o 
a zonei cenți ului civic al orașului, 
unui tiailer au fost ridicate și tran- 
in plin centru) urbei unei? chioșcuri
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în acosta zile, primăria 
amplă acțiune de „curățare* 
Cu ajutorul macaralei și al 
sportate în alte locuri decît
alo întreprinzătorilor particulari; Acțiunea a început cu cele, citeva 
chioșcuri privatizate ce funcționau in zona 
poștă, iar continuarea ei va afecta și alte 
privatizate.

Cu alte cuvinte, în Petroșani a început 
șiibii și vrem să credem că asemenea șcliu 
(iile legale, < aci o astfel de măsură fără a 
ar însemna altceva decît frînc in culisa privatizării, Sîntcm insă 
inciedințați că nimeni nu are nimic cu pi i valizarca, ci arc împo
triva unui anume Ici de privatizare.

Sugerăm totuși primăriei și credem ea mi e r.m, ca aseme
nea chioșcuri să fii amplasate toate intr-o anume zona, cu v >d, 
creindu se astfel un fel de „Lipse ini" al Pet, oșaninlni. (G.C)

Oficiului munic:pal de 
asemenea „societăți*
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or-
dr.
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Mina Pa roșe ni
CONDIȚIA EFICIE

Cunoscută ca o unitate cu grad mare de 
mecanizare, mina Paroșeni traversează în 
prezent o perioadă de creștere calitativă, 
în pofida greutăților de care nu este scu
tită. Efectele „liberei circulații a prețuri
lor’4 se resimt pînă în abataje și este ne- 
bidoielnlo u> merit al corpului de tehni
cieni, al minerilor care conduc locurile de 
muncă, faptul că găsesc soluții Pentru a 
menține ritmul extracției în condițiile li
nei aprovizionări tehnico-materiale pre
care și ale unui blocaj financiar prelungit. 

«I ta conducerea minei, de la ing. GHEOR- 
RHE MARCH1Ș, directorul exploatării, am 
fețlnui, pe Scurt i ..Principala condiție a 
Bnd activități ritmice o constituie disci- 
pllna Numai pe această bază se poate 
BsIțMra valorificarea optimă a capacități

lor de producție. Fără respectarea tehno
logiilor și a normelor de lucru nu se ob
ține nici producție, nu se obțin nici cîști- 
guri. In rest, stați de vorbă cu oamenii

Disciplina, mult discutată și „întoarsă 
pe toate fețele" în minerit, revine din nou 
în actualitate. Se pare că la mina Paroșeni 
această condiție obligatorie a unei activi
tăți optime, e înțeleasă în mod sănătos. 
Dovada: tocmai creșterile calitative la 
care ne-am referit. Trimestrul I a fo>t 
încheiat cu un plus promițător, luna a- 
Prilie la fel, iar în luna mai, posibilitățile 
de depășire a programului propriu sînt de 
pe acum confirmate.

In rest, după cum ne-a îndemnat direc
torul exploatării, ,.am stat de vorbă cu 
oamenii..

A trecut vremea „plimbărilor"

Crește interesul pentru 
„a merge mai bine“

Ing. VASILE PURCARU, 
șeful sectorului II:

— La un efectiv de circa 280 
de oameni, avem peste 200 de 
muncitori productivi, deci, mi
neri, mecanici, lăcătuși, electri
cieni care lucrează direct „In 
cărbune”. Ponderea o deține bri
gada lui Bărbăcaru, cu 95—96 din 
realizările sectorului, dar mai a- 
vem plasate brigăzi de întreține
re, de cercetare. Se constată că 
și interesul acestora a crescut 
pentru ca sectorul să obțină re
zultate cît mai bune.

— Cum apreciați, rolul ți locul 
maiștrilor in coordonarea lucră
rilor ?

— Aș spune că in cazul maiș
trilor, la noi In sector se îmbină 
experiența celor mai vlrstnici cu 
elanul tinerilor ingineri, care 
s-au integrat foarte bine in co
lectiv. Avem maiștri cu vechime 
cum sînt Mihai Șotea, Simion 
Bilbîie, Ion Anghcl, Vasile Mu- 
reșan, iar alături de ei se remar
că, cum am spus, inginerii ti
neri. Nu avem probleme, nici 
In ceea ce privește activitatea mi
nieră, nici in cea electromecani
că. Maistrul Vasile Nica, de e- 
xemplu, este unul din cei mai 
bine pregătiți, din punct de ve
dere profesional, la nivelul Văii 
Aiului, ți cu multă autoritate mo
rală.

— Ce ne spuneți cu privire la

N1COLAE SIRBU, liderul 
sindicatului pe mini :

— Care slnt problemele sindi
catului ia mina Paroșeni 7

— Problema salarizării este re- 
aolvatâ, au avut loc negocieri cu 
fiecare salariat și, In general, oa
menii slnt mulțumiți cu ciștigu- 
rile, datorită faptului că lună de 
lună majoritatea locurilor de 
muncă realizează coeficienți buni 
de salarizare. Dacă sînt mulțu
miți, este efectul propriei lor 

. activități: au muncit bine, clști- 
fă bine. Avem In față, ca preo
cupări, semnarea contractului 
colectiv cu Regia șl apoi semna
rea contractelor individuale cu 
Baiariații. Ne îngrijim să asigu
răm o cît mai marc deschidere, 
aă dovedim răbdare așa incit noi 
să înțelegem problemele oame
nilor iar el să înțeleagă cit mai 
bine drepturile și Îndatoririle

disciplină 7
— Am avut probleme in pe

rioada cind realizările erau mai 
slabe, dar, pe măsură ce activita
tea s-a imbunătățit, numărul ab
sențelor sau al celorlalte abateri 
a scăzut. Pot spune ca acești doi 
factori se influențează reciproc. 
Disciplina determină nivelul pro
ducției, iar realizările în produc
ție mențin starea disciplinară 
buna organizare a sectorului.

— La ce nivel de pregătire teh
nică se situează sectorul ?

— In general, ne rezolvăm cu 
forțe proprii majoritatea proble
melor de întreținere și reparații 
astfel că nu apelăm la atelierul 
minei decit cu lucrările pentru 
care nu avem dotarea necesară.

— Care este nivelul de pregă
tire al șefilor de «chimb ?

— Aproape toți au categoria a 
Vl-a. Dincolo de acest fapt, pot 
afirma că el pot oricînd să înlo
cuiască șeful de brieadă. Este 
cazul minerilor Voicu Florea, Mi
hai Brătescu, Eugen Lup, Gheor- 
ghe Bolohan. de la abatajul me
canizat, dar nu mă refer numai 
ia ei, cl ți la cei de la alte lu
crări. Avem, de Asemenea, mi
neri care oricînd pot înlocui șefii 
de schimb. Pe lingă nivelul dc 
pregătire, aș evidenția colabora
rea foarte bună Intre șefii de 
schimb, In sensul că asigură con
tinuitatea lucrărilor In perfectă 
înțelegere.

Ce se întîmplă uneori, cu bunele intenții
prevăzute in contract. Am stabi
lit să constituim comisii pe sec
toare și o comisie centrală, cu 
rol de mediere. Dar m-ați Între
bat de probleme și trebuie aă 
încep cu cea mai acută: locuințele.

— Cltc cereri de locuințe aveți 
In present ?

— Aproximativ 600 de cereri, 
iar ele se rezolva intr-un ritm 
„fantastic": 3 In 1991 ți pînă In 
prezent nici una în 1992. Avem 
speranțe mari că noul primar, 
care s-a implicat deja in această 
problemă, ne va sprijini, în sen
sul că va organiza repunerea în 
circuit a apartamentelor degra
date din fondul locativ al RAOCL. 
Această regie invocă greutăți fi
nanciare, dar pe de altă parte 
Încasează lunar din partea loca

Cind se ciștigă bine, 
oamenii dev.n stabili

SIMION B1LB11E, 
maistru minier, sectorul II i

— Avem un abataj bun și un 
flux de transport care ne ajută 
sa realizam programul de pro
ducție. Abatajul e condus de bri
gadierul Barbacaru care, după 
părerea mea, este unul din cei 
mai buni din Valea Jiului. Mă 
refer la exploatarea complexelor 
mecanizate, in care e specialist.

— Ce producțieituți realizează 
brigada, in medie 7

— La o lungime a frontului de 
100 ml și cu un efectiv de 40 oa- 
m.ni, a realizat 11,8 tone pe 
post. Menționez că e prima lună 
de cind a pornit complexul, iar 
productivitatea va înregistra creș
teri. Mai avem o brigadă de cer
cetare, condusă de minerul An
gliei care, dc asemenea, merge 
bine. Cercetăm stratul 5 ca să 
asigurăm în perspectivă, conti
nuitatea extracției.

— Ce probleme de disciplină 
se ridică în aceste brigăzi 7

— La Bărbăcaru nu avem ab
sențe sau alte abateri. Nici la 
celelalte locuri de muncă. Cu 
toate că avem mulți tineri, pot 
spune că ei au înțeles principala 
condiție a producției și protecției 
muncii, adică să respecte tehno
logia de lucru, să asculte de șe
ful de schimb, de brigadier, de 
maistru. Este In interesul lor 
căci numai așa învață mesei ie.

ții dor, taxe destul de mari. Și 
prea multe servicii nu prestează. 
Pentru repararea apartamentelor 
degradate se pare că noul pri
mar a inceput cu ceva ce trebu
ie, adică de la subsoluri, de la 
canalizare, acolo unde se află 
cauzele degradării.

— Primăria a făcut apel ia 
mină, să sprijine acest efort 7

— Da, și găsește toată înțelege
rea, lntrucit conducerea minei va 
contribui in mod substanțial la 
refacerea fondului locativ.

— Aveți garanția că dacă mina 
va efectua reparațiile, va benefi
cia de mai multe apartamente 7

— Cu actualul primar, da I
— Ar fi util ca mina sau RAH 

să asigure, cu forțe proprii, con
strucția de locuințe.

Ing. DOREL TAMAȘ, șe
ful sectorului IV l

— Avem în exploatare un fron
tal dotat cu complex mecanizat 
de producție românească, condus 
de brigadierul Mihai Ștefu. Aba
tajul a trecut printr-o zonă pu
ternic tectonizată, a fost greu, 
dar am trecut cu bine. In tri
mestrul 1 am ieșit din zonă și 
la ora actuală abatajul merge 
„în plin".

— Ce lungime are frontul ?
— 110 ml. Cu o plasare de 70 

posturi, abatajul asigură circa 
80 la sută din producția sectoru
lui, diferența rezultă din pregă
tiri. Avem asigurată linia de 
front pentru tot anul ți sîntem 
în avans și la pregătiri.

— Deci, stați bine și cu ^pers
pectiva 7

— Da, avem conturate capaci
tățile dc înlocuire in proporție 
dc 80 la sută și stăm bine in a- 
cest sens. Menționez că pregăti
rile le facem pentru exploatarea 
stratului 5, ceea ce înseamnă 
pentru noi un cărbune dt. calita
te mai bună.

— Care e diferența 7
— La ora actuală exploatăm 

stratul 4, un strat mai sarac in 
substanță utilă, cu un procent de 
cenușă dc peste 50 la sută.

— Frontalul a ajuns la capa
citate maximă 7

—- Din luna aprilie nc înscriem 
la nivelul maxim, cu rezerve de 
creștere pc baza organizării mai 
bune a lucrului.

— Aveți probleme dc discipli
nă in sector 7

— Cu disciplina să știți că 
s-au rezolvat multe probleme in 
ultimul timp. Oamenii au înțeles 
că a trecut vremea cind se venea 
la mina doar pentru a avea un

< 1 • • • X ***linoi ajuta
CONSTANTIN LUCU, mi

ner șef dc schimb :
— Abatajul merge bine, nu 

avem absențe și oamenii sînt 
în general mulțumiți cu ci.știgu- 
rile.

—• Cc-1 nemulțumește 7 Au 
totuși ceva probleme 7

— Cu locuințele. Chiar acum, 
In apartamentul unul ortac, cind

— Ar fi ulii,-dar c... inutil să 
discutăm despre așa ceva, in con
dițiile cind, odată cu reducerea 
subvenției, primul obiectiv la 
care s-a renunțat este din dome
niul investițiilor sociale. Deci, 
dintr-o listă cu Intenții bune și 
foarte bune s-a Început prin „a 
t'iia" construcțiile dc locuințe. 
Totuși, ar fi posibil să se aloce 
o suma pentru un minim de a- 
partamente; 10—15 dar vă dați 
seama că actuala evoluție a pre
țurilor răstoarnă orice prevederi 
sau bune intenții.

— Ar fi mai rentabil ca mina 
să cumpere apartamente, decit 
sa le construiască 7

— Exact, dar cine ic vinde 7 
Pină una, alta soluția care n<_- stă 

serviciu. Cei care totuși jțu s-au 
încadrat în normele noastre de 
disciplină și de muncă au pără
sit unitatea. Am avut și cazuri 
de desfacere a contractului de 
muncă din vina salariatului. Din 
aceste cazuri au tras învățămin
te și alții, care mai obișnuiau să 
absenteze sau erau invâțați cu 
un aport scăzut la realizarea pro
gramului de lucru.

— Ce productivități se obțin, 
în medie, în abataj 7

— In aprilie am obținut peste 
10 tone pe post.

— Cu ce probleme se confrun
tă brigada 7

— In general, de ndturâ tehni
că, dar ie rezolvăm. Avem per
sonal calificat pe fiecare schimb 
iar din partea atelierului „servi
ce" al minei avem asigurată a- 
sistența tehnică în' schimbul 1 
permanent. Ca nivel de pregăti
re, e suficient să amintesc faptul 
că unele repere ale complexului, 
mă refer la partea hidraulică, le 
înlocuim „din mers". Menționez 
rolul deosebit al maiștrilor mi
nieri și electromecanici cît și al 
inginerilor pe fiecare schimb. Ei 
dovedesc competență în rezolva
rea unor probleme deosebit de 
dificile astfel încit nu apelăm la 
lucrări în afara sectorului decit 
in rare cazuri.

— Aveți maiștri sau ingineri 
de care va puteți lipsi ?

— Nu.
— Dar, de care vă este foarte 

greu să vă lipsiți 7
— E vorba despre toți. Nu ne 

pute m lipsi de ei, ne sînt' nece
sari și utili atît maiștrii cît și it»- 
ginerii, tineri sau vîrstnici. Fără 
ei nu se poate asigura cuprinde
rea problemelor și coordonarea 
sectorului.

pe mineri ?
ploua afară, îi plouă și lui în 
casă. Omul a făcut cerere pentru 
bitum, e hotărit să facă cl izola
rea terasei, dar nu are bitum. 
IGCL-ul spune că n-are bani, 
n-arc materiale, primăria nu 
poate să-l ajute, așa că apelează 
la conducerea minei. Dacă mina 
va găsi o soluție, minerul nostru 
va avea sprijinul cîtorva ortaci 
și Intr-o zi bună de lucru rezolvă 
probletna.

la Iridemfnă este tot repararea 
apartamentelor degradate. In a- 
ceastă privință ar fi bine să fie 
suplimentate fondurile RAGCL, 
pentru ca, odată cu lucrările de 
reparații, să asigure ridicarea 
gradului de confort al unor a- 
partamente și chiar comasarea 
unora, astfel ca din apartamente 
cu 2 camere să se creeze aparta
mente cu 4 camere, pentru fami
liile mat numeroase.

—- Cum stați cu buteliile de a- 
ragaz 7

— Am primit, din 1990, 411
butelii dar pe anul acesta pînă 
In prezent nu am primit decit 85.

— Față de olt ?
— Avem circa 500 de cereri E 

adevărat că față de alte exploa
tări miniere avem o fluctuație 
mai mica, dar trebuie să sc în
țeleagă că butelia nu reprezintă 
un lux.
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In ultimii doi ani, la nuna 1’. 
roșeni s-au realizat o serie de 
măsuri c»ire au condus la îmbu
nătățirea securității muncii in 
subteran, a acrnjului și controlă
rii riguroase a concentrațiilor pe
riculoase de metan. Au fost con
tinuate în ritm susținut și în a- 
cest an lucrările de reprofilare a 
cailor de transport și aeraj, in 
conformitate cu o gîndire temei
nică, de perspectivă. Astfel de 
lucrări se desfășoară In prezent 
la orizontul 535, unde s-au reali
zat circa 160 ml rle reprofilări pe 
galeria din blocul VI. Sectorul de 
aeraj și protecția muncii dispune 
Hp patru formații specializate 
in lucrări min ere de întrețineri 
ți reprofilări.

Se respectă masurile prevăzute, 
in programele 
urmare, nu se 
en jogene.

Gradul Înalt 
principalelor abataje și a 
de transport, regimul 
mic ridicat al m ini, impun 
suri speciale de protecție și 
cuiTate a mum ii, care e

de innămoiire. Ca 
semnalează fo< uri

de mecanizare a 
cailor 

gazodi ra
ma

se - 
res-

peila îndeaproape. La nivelul ra
poartelor zilnice se urmăresc in 
mod r.guros toate problemele 
securității minei și se stabilesc 
măsuri corespunzătoare de reme
diere a deficiențelor constatate. 
In zilele de repaos sint plasate 
efective pentru respectarea pro
gramelor de revizii și întrețineri. 
Săptăminal, sc spală concentra
țiile de praf de pe galeriile de 
transport. Sint urmărite și res
pectate programele de degazare 
prealabilă. în acest scop se aflu 
in funcțiune 18 locații dc degaza
re. Pentru controlul permanent al 
metanului, stațiile de tclcgrizu- 
metrie sint legate la 46 cape
te de detecție amplasate in aba
tajele mecanizate și la lucrările 
de pregătiri. Efectivele <le măsu
rători <le gaze sint menținute la 
același nivel, asigurînd contro
lul permanent, pe toate schimbu
rile. Pentru îmbunătățirea acti
vității dc evidențiere și combate
re a metanului și concentrațiilor 
griziitoasc, in prezent se experi
mentează un sistem nou dc con
trol a) parametrilor de aeraj 
(viteză, presiune, temperatură, de
bit, concentrații nocive) din cir
cuitele și sulx arcuitele de aerai.

care vor fi culese și evidențiate 
automat, cu înregistrare pe cal
culator După încheierea perioadei 
experimentale se va trece la ge
neralizarea acestui nou sistem de 
control, pe 
metric care 
na.

Conjugate 
eliideri și reprofilări ale principa
lelor căi de transport și aeraj. 
toate aceste măsuri tehnice sint 
menite să asigure exploatarea căr
bunelui In condiții de siguranță, 
un aeraj general optim și 
control permanent, eficient, 
să confere 
protecție a 
lorilor din 
genera), la 
nicii moderne.

un traseu telcgrizu- 
va deservi toată mi-

un 
care 

de 
hirră

un grad ridicat 
muncii tuturor 
subteran și minei în 
nivelul cerințelor teh-

Bonificații și costuri reduse
Bilanțul economico-financiar, după primele patru luni este, 

la mina Paroșeni, pozitiv. Programul de producție la principalul 
indicator, producția netă, a fost realizat, chiar cu o mica depășire, 
de 20 de tone de cărbune. Dar la fel de important este că s-au 
realizat și ceilalți indicatori de bază. Productivitatea pe mină a 
fost depășită, în medie, cu 47 kg de cărbune pe post, iar în sub
teran cu 54 kg de cărbune pe post. Ca urmare a încadrării In 
indicii de calitate, în loc de penalizări s-au înregistrat bonificații, 
a căror valoare depășește 4,3 milioane lei.

Programul de producție s-a realizat in condițiile reducerii 
costurilor. Cheltuielile la 1000 lei producție au fost mai mici cu 
125 lei decit cele planificate. Iar prețul realizat pe tona de cărbu
ne extras a fost mai mic cu 353 lei. Și merită să fie menționat un 
alt fapt semnificativ. Toate cele patru sectoare de producție și-au 
realizat și depășit programul de producție. Cea mai mare depășire, 
de 2326 tone rle cărbune s-a înregistrat la sectorul II Iar debutul 
din luna mai e la fel de semnificativ. La zi, în 12 mai a.c., la 
nivelul minei Paroșeni, s-au extras 2553 tone de cărbune peste 
prevederile programului de producție.

Toate acestea sint fapte care atestă că la mina Paroșeni re
sursele umane și materiale sint bine valorificate, în pofida golu
rilor în aprovizionare, blocajelor financiare și altor dificultăți 
inerente perioadei actuale.

k L a m e serie!
I 
I 
J*
I 
I

I

I
I

i

i

i

i

i

Cuvintul dc oi dine al 
do meseriași este. uu 
lucrul de minimală. Dimpotrivă, 
se insista pe lucrul bin<. făcut 
și de calitate. Programele de re- 
viz’i. rep,,rațiile și întreținerile 
se lac cu to.u i răspunderea. A- 
ceșt lucru este esențial intr-o 
mină puternic mecanizată. Pen
tru mai multă operativitate, ma
joritatea reparațiilor la utilaje .și 
la complexele 
in adevărate ateliere 
Un 
jat 
cu 
cu 
re'a 
piese de gchimb. Reparațiile 
intervențiile operative se

trupei 
admiteri

mecanizate se fac 
subterane, 

astfel de atelier este aniena- 
și Ia sectorul 11, fund dotat 
macini de așchiat și găurit, 
tot ce trebuie pentru efcctlia- 
unor reparații sau chiar mai

Și 
fac

,1a meserie”, pe toate schimbu
rile, de bum meseriași, scutin- 
du-i astfel pe mineri de multe 
necazuri. De cele mai multe ori, 
alături de meseriași lucrează cot 
la cot și minerii pentru urgenta
rea unor lucrări sau reparații o- 
peative. Acest sistem de lucru 
of«Tâ și avantaje de ordin eco
nomic. Sint urmărite îndeaproa
pe costurile de producție Se pot 
face, și sc fac, economii substan
țiale, la materiale, la manoperă... 
Dar ceea cc e mai important, se 
asigură o mai bună continuitate 
a producției. Vorba unui șef de 
sector, cu care am stat de vorba 
mai pe îndelete: „daca nu e 
cărbune, nici salarii mari nu pu
tem avea pretenția de a ciștiga".

ATENȚIE 
la caile

acces
de
I

- întrețineți scările, 
de odihnă ți mențineți in 
manențâ închise ușile de 
tori I

podurile 
per. 

la sui-

- Curâțați podurile de 
rialul căzut, altminteri 
să vă accidentați !

— Nu blocați cu materiale căi
le de acces ți refugiu I Cind 
aveți nevoie, nu vă puteți folosi 
rapid ți in deplină siguranță de 
acestei căi.

mote- 
riscați

- Cum vă asigurați accesele 
spre locurile de muncă, oșo vă 
asigurați circulația in deplină 
securitate.

«
- însușiți.vă ți respectați re

gulile de circulație ți transport 
in mină I încălcarea lor, de cele 
mai multe ori, se plătește scumpi

MINERI !
■ Respec tați <U strictețe p(O. 

gramul de montare, exploatare 
ți întreținere a complexelor me
canizate, întocmit de șeful <fe 
sector ți conduc erea minei ;

SĂ ÎNVĂȚĂM DIN ACCIDENTE !

M ERII
■ Asigurați Inlm mai deta

liile de asamhlare și montaj a 
susținerilor mecanizate, precum 
și siliema de aeraj a abatajului!

■ Verificați < ii atenție. Ia 

începutul schimbului starea teh
nica a utilajelor, stabilitatea fron
tului de lărbune. starea insta
lațiilor ehu teii e *i hidraulice.

în peiivada de timp 
trecut 
roșeni 
ricirc, 
ți nici 
Ui. S-au 
28 de accidente in 
cri afectați au avut la activ 
de incapacitate temporară 
muncii. Analizând cauzele 
dcntelor soldate cu zile de 
pacitați temporară de mmuu 
pot trage o seric dc 
pentru prevenirea lor.

Din totalul celor 28 de 
'lente soldate cu incapacitate tem 
porara de muneâ, aproape Juniă 
tnte sau produs pe căile de 
transport, datorită căderii obiec
telor și materialelor, lucrului 
incorect eu unelte de mină și Or
ganelor de mașini in mișcare An 
chetele făcute cu pi dejul consta
tării fiecărui nccfdcnt In pai le.

. caic a 
din acest an, la mina Pa
nii s a înregistrat, din fe- 
nici un accident mortal 
cu invaliditate permanen- 

înregistrat, in schimb, 
urma cărora 

zile 
de 

ace i- 
im u-

se 
învățăminte.

acci-

seul in evidență ca 
cauză o reprezintă 
normelor de lucru și 
nă a mum ii. Deși în 
multe cazuri, cei aecid ’iitați 
cunoscut normativele 
de lucru in timpul openiți'jnihir 
|>e care le-nu avut de efectuat, 
acestea an fost înciileite și 
respectate din neatenție sau 
< omo'rlltatc

O altă concluzie tpbuic să 
<ir gindil celor cc lucrează 
fronturile din subteran. Nu 
puțin de 9 din cele 28 de 
fli'ulf au fost provocate de căde- 
i ih «Ir roci. Ncrcspcctarea regu
lilor geneiale privind susținerea 
ți du ijan a frontului de 
poate avea consecințe grnvc 
dc cc e necesar să ,se țină 
ma |i<'i măru nt d< 
din < arc 
ti va lom

principala 
încălcarea 

de discipli
nele mai 

au 
Specifice

ni -
«1 i n

dea 
In 

mal 
uecl-

lucru 
lată 
Scâ

ncește reguli, 
reamintim cl-

Importante

• Hundaja/i eorccl și inț/rijit lu
crarea, inj conformitate cu mono
grafia de armare! • Fixafi bine 
banclujcle in spatele armaturii ! 
■ ('ind folosiți plasa, cum e ca
zul abatajelor cu susținere me
canizata, de la muia Paroșeni, le- 
aați întotdeauna mtre ele diferi
tele porțiuni ! • La .susținerea
yuleriilor >u bolțuri, aceștia tre
buie să fie montați corect. Aten
ție la închiderea inelului ! • Fi- 
trați bine armăturile la tavan și 
perete cu strfngători tntre cadre!
• La armăturile Tff, stringeți 
corect șuruburile bridei I

Sâ învățăm din accidente. Nea
tenția și încălcarea normativelor, 
a disciplinei, a prevederilor teh
nologiilor de lucru pot avea, 
drept consecință nu numai acci
dentări ușoare, ci chiar acciden
te grave 1

• Respectați ordinele primite 
direct de la superiori.

• lnstruiți muncitorii din sub
ordine. privitor la mo.ini de exe
cuție a lucrărilor și măsurile de 
protecția muncii.

• Cercetați în permanență, in
timpul schimbului, starea locului 
dc munca. l

• Căptușiți tavanul, pereții |i 
frontul de muncă, 1 ‘ 
bucățile de roci slăbit®.
• Evacuați muncitorii de

locul de muncă oii de cite ori ses 
constată pericole ce nu pot fi i» ■ 
lăturate prin mijloacele do caraj 
dispuneți. ut‘

indcpărtind,
ți 

te

Pagini realizate de 
Ion MUSTAȚA

ț<
Viorel STRAUȚ >.i
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Societatea comercială „STRAJA" SA Vulcan
cu sediul in B-dul Mihai Viteazul bloc 44, județul Hunedoara 

ORGANIZEAZĂ 
licitație publică deschisă cu strigare, în data de 29 iu nie 1992, ora 10, la sala de ședințe a Primăriei orașului 

Vulcan, pentru vînzarea următoarelor active;

Denumirea activului Adresa Obiectivul de activitate
t

Prețul de pornire 
a licitației

— Magazin alimentar Vulcan B-dul M. Viteazul comercializarea de mărfuri alim.
1

general Bl. nr. 82 și nealimentare 2 494 800
— Spațiu prestări serv. Vulcan B-dul M- Viteazul 

bloc 41 prestări servicii 475 200
— Cabana Pasul Vîlcan Pasul Vîlcan servicii de alim, publică și hoteliere 3 292 494
— Spațiu comercial Vulcan B-dul M. Viteazul comercializarea de mărfuri alim.

bloc 41 și nealim. 3 528 000
— Consignație Vulcan B-dul M. Viteazul comercializarea de mărfuri alim.

bloc 81 și nealim. 3 537 000

I 
I 
I
I
I
I 
I 
I
i

Consultarea dosarelor de prezentare a activelor pre
cum și datele economico-financiare se poate face la sediul 
societății.

Relații despre activele ce urmează a fi vindute- Pre
cum și condițiile de participare la licitație, se pot obține 
în zilele de marți și joi, între orele 11—14, la sediul so
cietății sau la telefon 935/70225-

Pentru selecționarea participanților la licitație, ofer
tanții vor depune, la sediu] societății, pînă cel mai tîrziu 
19 iunie 1992, ora 14, următoarele documente:

1, — pentru persoane juridice — dovada existenței 
legale a societății;

2. — modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice

incluse în dosarul de prezentare;
3. — dovada bonității pe bază de recomandare banca-* 

ră, precum și dovada achitării obligațiilor fiscale;
Ofertanții selecționați vor depune la sediul societății, 

pînă cel mai tîrziu la 26 iunie 1992, ora 14, următoarele]
1. — Taxa de participare de 16 mii Iei, pentru fiecare 

activ licitat.
2. — Garanția de 10 la sută din Prețul de pornire a 

licitației activului se va depune în contul nostru nr. 
303030601 deschis la Banca Comercială Română Petroșani 
sau la casieria societății.

Terenurile aferente activelor se dau în folosință cum* 
părătorului, pînă la clarificarea situației lor juridice-

Societatea comercială
„MACON" SA DEVA

ANUNȚA

Societatea comercială 
„HERMES" 

SA Petroșani
intrarea în reparație a fabricii BCA, incepînd cu 25 niai 
1992. Cei care doresc să cumpere BCA se pot prezenta cu 
mijloace de transport la sediul firmei, str. Sîntuhalm nr- 1, 
pînă la data de 27 mai 1992.

ANGAJEAZA

formație muzicală pentru restaurantul ,.Jiul“ 
Relații suplimentare se pot obține la sediul întreprin

derii str. 1 Decembrie nr. 90.

I 
I 
I
I
I 
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Programul
7,0Q Programul Televiziunii 

Naționale din Republica 
Moldova.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10,3Q Film seriaL 

Familia Polanlecki. 
Episodul 13.

11,05 Worldnet USIA.
12,10. Ora de muzică.
13,00 Forum.
13.30 Documentar artistio.
14,00 Actualități.
14.20 S.O.S. Natura l
14.30 Avanpremieră.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Telețcoală.
16,00 Tineri Interpreți de muzt* 

că populară. 
Patrimoniu.
Tragerea Pronoexpres. 
Actualități.
15, 10, 17, 18. 
Reflector. 
Microrecital.

•J

16,20
16.50
17,00
17,05
17,35
18,05
18,20 Studioul economlo.
18.50 Fotbal: România — Țara 

Sălilor.
20.50 Actualități.
21.10 Fotbal t Sampdorta Ge- 

nova — FG Barcelona,
23.10 Cronica parlamentului. 

Actualități.
23,40 Revista presei.

Universul cunoașterii,
0,40 închiderea programului.

23,55

I

HOROSCOP
.TAUR

(21 aprilie — 20 mai)
Conjunctură favorabilă pentru 
vă impune punctul de vedere.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

conjugale capătă 
valențe, tinzînd spre o armo- 
„reciproc avantajoasă".

RAG
(22 iunie — 22 Iulie)

Dispuneți de un surplus de e- 
nergic, pe care-1 puteți, cheltui, 
cu succes, în acțiuni pe cont pro
priu.

a

Raporturile 
noi 
nle

DECESBvinzari
VlND BMW 318, Vulcan, str. M. Viteazul, bloc 19, ap. 15. 

(2201)
VlND televizor color plus video (combină) nou. Telefon 45019, 

după ora 16. (2177).
VlND microbus „Ford-Diesel11, Vulcan, Aleea Viitorului, bloc 

A9, ap. 1. (2179).
VlND motor „Renault 12“ și cutie viteze, convenabil. Telefon 

45930. (2182).
VlND Casă cu 3 camere, 2 grădini. Str. Bordești, nr, 78, Cim- 

pa. Familia Ciumpe. (2185).
VlND teren agricol și pentru construcții, Petrila, zonă centrală 

Telefon 43129. (2189).
VlND mașină de spălat „Automatic “ și televizor alb-negru 

„Diamant11, Telefon 45125. (2194).
SCHIMBURI DE LOCUINfA

’CHI.MB două garsoniere confort I, zonă centrală, eu aparta
ment 3—4 camere, zona cenți aia. Telefon 45930. (2182)

SCHTMB garsonieră Baia Mare cu Petroșani, informații str. 
Republicii, bloc 80/21. (2191).

PIERDERI
Reman Ladislau, eliberat de

PIERDUT ștampilă, Societatea comerciala „Voievodul11 Cum. 
SRL Petrila. O declar nulă. (2184).

PlEllDU T decizie de pensie nr. 53709, pe numele Busuioc Ion, 
eliberată rle Oficiul de Asigurări Sociale și Pensii Petroșani. O 
declar nulă. (2188).

■PIEROlrr ‘ '‘ net student, pe numele Becuț Miliail, eliberat de 
UT Petroșani. 11 declar nul. (2190).

STUDENȚII anului II Management, sini alături de colegul 
lor Rusii Marius, in greaua încercare pricinuită de pierderea ta
tălui. (2184)

MAMA, fiica, ginerele și nepoțica anunță cu durere încetarea 
din viață a scumpei și iubitei lor, fiică, mamă, soacră și bunică 

prof. BARTIIA MARGARETA
Nu te vor uita niciodată. (2186)

PROFUND îndurerați de trecerea in neființă a 
prof. BARTIIA MARGARETA 

vecinii Valentina și Vlad Ureche sint alături de familia 
doiiată. Sincere condoleanțe. (218G)

PIERDUT ecuson, pe numele F........
UPSRUEEM Petroșani. 11 declar nul. (2176). t»rr r»n .-w • vu> MlZUIUldU. . w____
SRL Petrila. O declar nulă, (2184).

VIAȚA ta oprită ilogic aici face existența noastră, a soției și 
a fiilor tăi, Sergiu și Alin, 'inutilă. Ai fost și vei răminc, veșnic, 
inegalabilul ,,tali‘* și eternul meu s°ț, cel care a fost

STERICA IONESCU (34 ani) din Vulcan
Chiar dacă ființa mea nu va mai fi niciodată lingă tine, su

fletul meu îți va aparține veșnic. Soția ta, Silvia. (2197)

DISPĂRUT dintre noi inexplicabil și neașteptat, fiul, fratele, 
cumnatul și unchiul nostru

STERILA IONESCU
a lăsat in urma lui durerea care chinuie sufletele noastre și 
imagine devenită de acum trecut. (2197)
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LEU
(23 iulie — 22 august)

Băgîndu-vă nasul peste tot, ni
meriți și într-o... cursă...

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Deși 
critică, 
samblu 
cap.

situația dv. financiară e 
lipsa unei vederi de an- 
vă"scutește de dureri de

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

O escapadă amoroasă „la ve
dere" vă redă încrederea în pu
terea dv. de seducție.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie) 

Feriți-vă de intermediari! 
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Intuiția vă va dicta calea de 

urmat, în spiritul dreptății, 
CAPRICORN

(21 decembrie — (9 Ianuarie) 
Cineva luptă în culise, să vă 
„caii de la bicicletă11.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 febraarie)

Dacă lupul ți-a mlncat un 
dușman, nu înseamnă că lupul 
ție prieten.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie) 

„Reluarea11 unei aventuri se 
dovedește a fi o utopie.

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie)

Vă asumați, cu entuziasm, o 
sarcină care depășește puterile 
rlv. /
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