
Pe marginea Raportului la cea de-a patra MINERIADĂ (II)
Ceea ce n-au înțeles liderii sindicali...

Una din cauzele explicate indirect In 
Raportul Comisiei Parlamentare privind 
evenimentele din septembrie 1991, care 
a făcut posibilă declanșarea acestei ml- 
nenade atit de dure, aparține să recu
noaștem, originalei noastre democrații. Li
derii sindicali care și-au asumat „fapte 
istorice” peste măsura oricărei acreditări 
colective — fapte scăpate apoi de sub 
control — au debutat pe plan local eu 
acțiuni oarecum asemănătoare, trecute 
prea ușor cu vederea. Aleși „sub procedu
ră de urgență” și de regulă datorită pro
priei abilități de a se afirma, acești li
deri nu au știut să-și găsească adevăratele 
atribuțiuni, cele care țin de domeniul sin
dical. Ei s-au aflat și într-un mare impas 
privind cunoașterea legilor, ca să nu mai 
vorbim despre înțelegerea spiritului aces

tora. Pe acest teren gol, s-au orientat 
spre singurele „activități” pe care cre
deau că trebuie să le desfășoare: greve 
și schimbarea directorului. Inițiativele lor 
au avut ca efect deteriorarea relațiilor 
dintre sindicate și administrație, acolo 
unde ele nu sufereau de nimic decît de 
Impactul firesc eu noul tip de organizare 
a celor două structuri. Ca port-drapel al 
unor legi proprii, cei cuprinși de zelul 
schimbărilor nu făceau altceva decît dă
deau un prim semnal verde noului lip 
de „dictatură a sindicatului”.

Nu pledăm pentru bararea unor căi de 
lupta sindicală. Dimpotrivă, dacă va fi 
cazul, vom apăra cît ne va sta în putință 
acțiunile sindicale întemeiate legal, da să 
reprezintă poziția de pe care se cere

repararea unor nedreptăți. Dar e greu de 
crezut că vor mai găsi ecou inițiativele de 
destabilizare, prin lozinci de genul „jos 
directorul” sau „jos inginerii” !, venite 
din partea unor grupuri restrînse, care 
nu reprezintă opinia colectivă dar se eri
jează în „justițiari” ai tuturor salariaților.

Am reamintit aceste particularități pen
tru că ele au fost destul de pronunțate și 
vizibile în Valea Jiului, avînd ca rezultat 
încetinirea procesului de normalizare e- 
conomică și socială, tensionarea unor ra
porturi de muncă și crearea unor false 
temeiuri pentru revendicări. Așa s-au 
mărit revendicările care au creat în scurt 
timp „efectul Valea Jiului”. Așa a fost 
posibilă „mineriada", despre care în zadar 
se spune că ar fi fost imprevizibilă...

Ceea ce nu au înțeles liderii sindicali, 
asupra cărora Raportul Comisiei Parla
mentare a stabilit întreaga răspundere, e 
faptul că, mai devreme sau mai tîrziu, 
orice faptă reprobabilă ajunge în fața 
unui Parlament. Fie al țării, fie al colec
tivului de salariați. Oamenii își judecă 
întotdeauna conducătorii și apreciază suc
cesul sau eșecul luptei prin prisma cali
tăților celor aflați în fruntea bătăliei.

Au fost ei cinstiți, drepți, cumpătați și 
curajoși ? Au luptat pentru o cauză a 
tuturor ? Au apărat dreptatea de atacu
rile nedreptății ? Dacă da, atunci îi sti
mează și îi privesc pe mai departe cu 
respect. Dacă nu, efectul este linul singur: 
îi dezavuează !

Ion MUSTAȚA
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STAREA NAȚIUNSI
Ce vor adepții politicii bilei

Cufundat cu capul între liirlii, 
dincolo de imensitatea biroului 
său de director, nici măcar nu 
a auzit ușa, cînd, umil, porta
rul firmei a pătruns în cabine
tul său. A tresărit doar la auzul 
vocii Înceta a omului, 
pentru prima dată în 
somptuos al directorului : 
yarâșe director ?“. Pentru
clipă a avut Impresia că c 
pe vremuri. Uimirea a fost

nene,

intrat 
biroul
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„Tovarășe | [

cererea dumita- t 
ia mergi mata și ' 
nu sînt tovarăș".

IV'
Si»

un

neglijent titulatura : 
director".

„Auzi, 
le nu-i bună,
fă alta, că cu

Cu mii de scuze omul se 
trage amarît, nemaiștiind ce 
facă mai departe. Noroc cu
prieten care îi explică imediat 
tertipul. „Păi, bine ma’ de 
faci pe domn, tovarăș ? 
domnule, ce, nici acum

cc-1 
Scrie 
n-ai

Aceeași Mărie...
Domnu’ tovarăș

de marc că, pe moment, rcpll- 
c i i s-a blocat. De doi ani 
zile nimeni nu i se adresase 
cit cu „domnule director".

Nu mai știa ce să i 
moment s-a recules, 
d'ndu-și seama că de 
d’n spate, lipsește 
..Ce vrei mă ? Șl d» 
i cu Iov,ir c ? luci 
tai . ’.
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re îndrăznise p< ntru prima 

și deranjeze șeful, abia 
g.iimă: „Va rog să mă 

eu o cerere d« 
două zile"...

încoace".

cerere, cu lin scris

*,•iți... am și 
voire pentru 
m .' cererea
al, ci leșie pe

de 
de-

creadă, 
probabil 

pe perete, 
„tabloul".
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„Dă
Stupefi-

to-

Eu 
via-

învățat că nu mai avem 
yarăși

„Ștîu eu, răspunse omul, 
așa am fost obișnuit toata 
ța. De cîte ori făceam o cerere
și mă adresam oricărui șef cu 
tovaraș, tcți șefii mă ajutau 
Iar acum de cînd toți au devenit 
domni, zău că nu te mai ajută 
nimeni. Așa că merg înapoi la 
directorul și-i spun iarăși tova- 

lasa 
ocupă

ăștia ca

r.iș. Cine știe, poate mai 
un pic din domnie și se 
Și de coi amărîți. Ui 
noi, de cînd cu domnia asia gc-
ner ilizata, chiar că nu mai a- 
vcm unde să ne căutam drep
tatea. Nimeni nu mai e și cu 
noi tovarăș. Ai dracului domnii", 
(C. CALIOPOL)
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Intoleranța specifică adepților 
politicii bitei, ncavînd pină a- 
cum cîștig de cauză prin mani
festațiile stradale punctate de 
acte de violență, a evoluat spre 
forme superioare. De un timp 
încoace, locul înfruntărilor stra
dale a fost luat de cel al dispu
telor dintre partidele politice. 
In numele democrației se fac tot 
felul de declarații, se constituie 
și se desiac alianțe. Recentele 
legi cu privire la alegerile ge
nerale și prezidențiale, prin ca
re s-au instituit haremuri pen - 
tru intrarea in Parlament a par
tidelor și grupărilor politice (de 
3 și respectiv 8 la sută) au a- 
runcat gaz peste focul dispute
lor politice. Alarmate de posibi
litatea de a fi scoase din jocul 
politic, puzderia de partide și 
partidulețe se agață de colacul 
de salvare al alianțelor. Opo
ziția se grupează în Convenția 
Democratică. De un partid de 
guvernămînt nu se mai poate 
vorbi, practic, in urma dezmem
brării mișcării politice a Frontu
lui Șalvarii Naționale. încep 
să se contureze, însă, în mod 
repetat, cileva tendințe distinc
te. Fostul partid de guvernă
mînt, grupat in jurul redutabi
lei tabere a Frontului Salvării 
Naționale „un viitor pentru Ro
mânia”, in frunte cu Petre Ro
man, susține necesitatea conti
nuării în forță a procesului re
formei economice^ în numele li
nei orientări politice social-de- 
mocrate și în cadrul Republicii, 
ca lorma de guvernămînt. Se 
conturează și o Partidă Naționa
la, care se declară adeptă a 
unei reforme mai blînde, cu o 
mai mare marjă de protecție so
cială u păturilor defavorizate, 
tot în cadrul constituțional ac
tual. Dar se demarcă net și o 
orientare politică antirepublica- 
nă și anticonstituțională. Igno- 
rind situația de fapt că Româ
nia este o Republică Constituțio
nală, unele partide caută să-și u- 
nească eforturile în scopul resta
urării Monarhiei, ca formă de 
guvernamint, In cadrul acestei 
orientări politice, se regăsesc, <li

fapt, adepții politicii bitei. Ac- 
ționînd în numele anticomunis
mului, unele grupări din jurul 
Convenției Democratice, înde
osebi Alianța Civică și PNȚ-cd 
urmăresc cu orice preț și indi
ferent de mijloace, restaurația, 
revenirea la forma de guvernă- 
mînt monarhică, dacă nu prin 
alegeri, atunci prin forță. Nu 
întîmplafor, într-o recentă dezbate
re găzduită de revista „22", re
prezentanții grupului de dialog 
social au ajuns la concluzia fi
nală că în viața politică actua
lă de la noi se cere „vehemen
ță în impunerea jocului politic 
al opoziției”. Schimbarea viza
tă este forma de guvernămînt 
actuală. Prin Parlament s-a 
vehiculat ideea că amînarca a- 
legerilor generale prelungește 
starea de instabilitate politică, 
dînd apă la moară celor ce do
resc restaurația. Nu întîmplător . 
cei ce au votat împotriva actu
alei Constituții, îndeosebi re

prezentanții UDMR și PNȚ-cd, 
au cerut insistent decalarea ale
gerilor generale de cele prezi
dențiale. Speranțele, de revenire 
la domnie ale cetățeanului Mi- 
hai de Hohenzolern se înteme
iază mai ales pe acești doi pi
loni ai Convenției Democratice. 
„Simt sprijinul UDMR“, decla
ra recent la Paris, ex-rcgele Mi- 
hai. In același timp, fruntașii 
UDMR amenință fățiș în con
ferințe de presă, cu declanșarea 
unor acțiuni de forță. Nu de
mult, cu fruntaș al UDMR, Imre 
Borbclv, în cadrul unui interviu 
acordat in Germania ziarului 
„Die Welt” afirma amenințător : 
„Dacă nu se va rezolva proble
ma minorității maghiare 
România, trebuie să luăm 
considerație forța"-

Deși acționează în numele 
mocrației, tabăra promonarliică 
n-a renunțat cu totul la politica 
bîtci, cantonîndu-se in arena 
disputelor politice, în domeniul 
amenințărilor, fapt care denotă 
o intoleranță antidemocratică.

BURSA AD-HOCJ

din 
în

de-

Viorel STRAI Ț ,
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LUNI, 22 IUNIE

14,00 /Xctualități.
14.10 Calendarul zilei.
14,20 Worldnct US1A.

15,05 Cheia succesului.
15.35 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
15.55 Confluențe.
16.30 Actualități.
16.35 Emisiunea în limba ma

ghiară.
18,05 Pro Patria.
15,00 Desene animate.
19.30 Tezaur.
20,00 Actualități.
20,33 Studioul economic.
21,05 Campionatul european de 

fotbal : cea de-a doua se
mifinală a competiției,

23,05 In fața națiunii.
23.35 Cronica Parlamentului.

— Actualități.
MARȚI. 23 IUNIE

7,0o Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,0v Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Ecran de vacanță. 

Blackstar.
11,00 Canal France Internațio

nal.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14.00 Actualități. Meteo.
14.-0 Tradiții.
14.50 Avanpremiera TV.
14.35 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Comii țuiri.
•17,00 Actualități.
17,05 Repere Transilvani
17.35 Sinziene.
18,00 Salut, prieteni 1
19,00 Cultura in lume.
19.30 Desene animate.
2u,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Epilog la „Navetiștii Iiui- 

lei".
21.20 Telecinemateca.

I'iesa iieterminată pentru 
pianina mecanică.

23,05 Afacerea deșeurilor.
2 :,3ă In fața națiunii.
24,00 Cronua Parlamentului.

— Actualități.
0,30 Jazz-Fann.

MIERCURI, 21 IUNIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial.

Veterinarul.
11.30 Super Channel.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Cernavodă — salvare e- 

nergetică sau...
13.30 Audio-vizual studio.
14.00 Actualități. Meteo.
■14.20 S.O.S. Natura !
34.50 Avanpremiera.
14.55 Preuniversitaria.
■15,.10 Teleșcoală.
16,00 Nedeia Vulcăneană.
16.20 Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 15. 16, 17, 18.
17.35 Agenda Concursului șl

Festivalului Internațional 
„Cerbul de Aur".

17.50 Finala Cupei României la 
Fotbal : Steaua — Politeh
nica Timișoara.

20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Deschiderea Concursului 

și Festivalului Internați
onal „Cerbul de Aur" — 

23,00 Cronica Parlamentului.
— Actualități.

23.30 Concursul și Festivalul In
ternațional „Cerbur de Aur"

JOI, 25 IUNIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
30.30 Ecran de vacanță.

Blackstar.
11,00 Canal France Internațio

nal.
12,00 Ora de muzică.
12.50 Oameni de lingă noi.
13.20 Jazz-Magazin.
13.50 Actualități.
14.10 Conviețuiri.
14,40 Preuniversitaria.
15.20 Teleșcoală.
15.50 Forum.

16,20
16,50
16,55
17,30

17.45
18.30
19,00
19.30
20,20
20,50

23,00

23,30

7,00

16,15
V.,55
17,00

18,00

18.40
19,05

20.00
20,30
20,55

23.10
23,20

0,10

9,00
9,50

1C.00
10,10
11,10
12.00
12.30
13.30
14,00

14,10
14,20
14.45
15.45

16,15
16,45

17,00
17,30
18,00

18,45
19,30

20.20
20,50

23,00
23,10
23,30

8.30
9.30

10,50 
11,00 
12,00
13.30 
14,00 
14,10
14.30 
18,15

19,00
39,30

20,00
20,50

22,30
22,40
23,00

Repere Moldave. 
Actualități. 
In obiectiv.
Agenda Concursului și Fes
tivalului Internațional
„Cerbul de Aur“.

Simpozion.
Studioul economic.
Desene animate.

Dallas.

Festivalul 
„Cerbul

în
de

Film serial. 
Actualități. 
Concursul și 
ternațional 
Aur".

Cranica Parlamentului.
— Actualități.
Concursul și Festivalul 
ternațional „Cerbul 
Aur".

VINERI. 26 IUNIE
Programul Televiziunii 
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

Actualități.
Calendarul zilei.
Film artistic. 
Super Channel. 
Descoperirea Planetei.

1 Ora de muzică.
Actualități. Meteo. 
Mondo-Muzica.

1 Medicina pentru toți. 
Recital Octavinn Naghiu. 
Preuniversitaria.
Agenda Concursului și Fes
tivalului Internațional 
„Cerbul de Aur".
l imba noastră 
Actualități. 
Emisiunea in limba 
mană.

Concursul și Festivalul 
ternațional „Cerbul 
„Aur".
Viața Parlamentară.
Film serial.
Destinul familiei Ilouard.

Actualități.
Desene animate.
Finala Campionatului euro
pean de fotbal.

Actualități.
O seară la Poiana
șov.

Intîlnirea de la miezul 
nopții.

SIMBATA, 27 II NIE
Bună dimineața I 
Șahul de A la Z. 
Actualități. Meteo. 
Universal-șotron. 
Alfa și Omega.
Itinerarii spirituale. 
Ora de muncă.
7x7.
Actualități.
Reflecții rutiere.
Ecran de vacanță.
Magazin cinematografic.
Campionatele internațio
nale de atletism ale Ro- 
mâriei.
Al doilea război mondial. 
Agenda Concursului și 
Festivalului Internațional 
„Cerbul de Aur". 

Gong I 
Mapamond.
Concursul și Festivalul 
ternațional „Cerbul 
Aur",

Teleenciclopedia.
Film serial. 
Tain Peaks.
Actualități.
Concursul și Festivalul 
ternațional ..Cerbul de Aur"" 
Actualități.
Săptămîna sportivă.
„Cerbul de Aur"

DI MINICA, 28 IUNIE
Bună dimineața I 
Ecran de vacanță. 
Actualități. 
T.umină din lumină. 
Viata satului. 
Izvoare fermecate. 
Actualități. Meteo. 
Atlas.
Video Mignzln. 
Concursul și Festivalul 
ternațional „Cerbul 
Aur".

Convorbiri de duminhă. 
Film serial.
Dallas.
Actualități.
Gala laureaților Concur
sului și Festivalului Inter
național „Cerbul de Aur".

Actualități.
Duminica sportivă. 
Concursul și Festivalul 
ternațional „i 
Aur". . . _

în
de

I 
i
I
I
I
I
I
I
I

Na- |

ger-

în
de

Bra-

în
de

In
ii ni

FRAM

în
de

In- ’
.Cerbul de j

PETROȘANI 
ȘI IEȘIREA IN LUME

Viitorul mineritului - sub semnul optimismului
In ultimele zile ale lunii trecute'avea loc, la Madrid, Congre

sul mondial minier, reuniune la care s-a concentrat crema mine
ritului din lume, oameni de știință, practicieni și guvernanți eu 
răspunderi în domeniu. Despre acest eveniment trecut, insă me
reu actual, astăzi șl miine, pină la următorul congres care este 
prevăzut peste doi ani la Sofia, am avut o convorbire cu dl. prof. 
univ. dr. ing. MIRCEA GEORGESCU, decanul Facultății de Mine 
din Universitatea Tehnică Petroșani, care a participat la congres.

— Dincolo de retorismul ei. 
tema-întrebare „Care este viito
rul mineritului ?“ exprimă în 
întreaga lume o anumită îngri
jorare. Ce tendințe, ce fenomene 
economice sînt in mineritul mon
dial ?

— In primul rind eficiența și. 
In al doilea rind, protecția me
diului natural. Eficienței i se 
spune restructurare, adică se 
păstrează doar minele care sînt 
eficiente, rentabile. Nu este vor
ba doar de cărbune, întrucît in
dustria minieră este mult mai 
complexă, fiind exploatate zăcă
minte de minereuri, feroase și 
neferoase, materiale 1 de construc
ții etc.

— Deoarece a fost vorba și de 
protecția mediului, se cuvine să 
fim, în sfîrșit. mai grijulii. Nu 
pentru scandalul deșeurilor to
xice din zona Sibiului, care 
n are nici o tangență cu mineri
tul, ci din -’auza altor fenomene.

ea cele lin Gorj Ce atitudine, ce 
preocupări sînt in lume ?

— împreună cu dl. prof. univ. 
dr. ing. Dumitru Fodor am avut 
o comunicare științifică la Con
gres despre Impactul industriei 
miniere asupra mediului la Ro- 
vinarl, deoarece acolo influența 
exploatării lignitului în cariere 
este mult mai puternică. Dar 
mai sînt și alte aspecte cum sînt 
alunecările de teren, surpările 
etc. Un american a susținut o 
comunicare interesantă despre 
impactul mineritului în zonele 
arctice, Iansîndu-sc ideea ram- 
bleicrii cu gheață. Exploatările 
subterane determină schimbări 
în morfologia terenurilor, chiar 
în schimbări în relief.

— Și, totuși, care este viitorul 
mineritului ?

— Răspunsul, după multe dez
bateri interesante și contacte 
bilaterale, este optimist. Adică

mineritul este vital pentru eco
nomie. El reprezintă 20 la sută 
din producția materială globală, 
adică o cincime din activitățile 
omului. Fără minerit nu se poa
te. Dar și în industria minieră 
funcționează concurența. Iată un 
exemplu de la noi. Baia Mare 
a preferat să cumpere din străi
nătate minereu de cupru, an 
contactat furnizori pe care-1 plă
tește în valută, obținută de la 
Guvern, care le dau minereu do 
cupru cu o concentrație de 16 
la sută. A refuzat să-l cumpere 
în lei, de la Moldova Nouă care 
extrage și prepară minereul de 
cupru cu o concentrație între 
12 și 16 la sută, normă acceptată 
la nivel mondial pentru zăcămin
tele sărace. Prin urmare șl la' 
noi funcționează acest principiu 
al economici de piață, cererea și 
oferta. La nivel mondial situa
ția este mai aspră, pi eferîndu-se 
cumpărarea minereurilor și căr
bunelui de la producători din
zona Africii, de o calitate mai 
bună și eventual mai ieftin de- 
cit se produce in țară. Dar mi
neritul nu va dispare nicicînd din 
economie.

Tiberiu SI’ATARU

M O D E L U
De curînd (25 mai — 9 iunie) se petrecea un 

schimb dc experiență intre profesori de la Uni
versitatea Tehnică din Petroșani și colegi ai 
dumnealor din Universitățile Minelor din Bei
jing, China. Intrucit tendința cvasi-gencrală a 
fost ș'i mai este, de a se cultiva relații, prioritare, 
cu diferite state vest-curopenc, am socotit că

L CHINEZ
un interviu cu prof. univ. dr. ing. 1OAN MATEI, 
care a fost împreună cu doi confrați in înde
părtata și imensa țară, nu poate fi decit intere
sant. Mai de multișor, era vorba de modele 
economice, de cele suedez sau japonez. Poate 
că ar mai fi și cel chinez.

— Domnule profesor, care a 
fost scopul acestui schimb de 
experiența ?

— Mai intii și mai iutii dc a 
cunoaște, pe cit se poale cunoaș
te in doua saptămini, nivelul și 
posibilitățile de pregătire univer
sitară a specialiștilor in mineri
tul din China. Ei au astfel de 
universități in provincii, cea din 
Beijing fiind reprezentativă. Am 
uzitat laboratoare și am susținut 
prelegeri despre' industria mi- 
nicra din țara noastra, invăța- 
mintul superior și îndeosebi din 
Universitatea Tehnica din Petro
șani. Așadar scopul acestei vizi
te a fost un util schimb de in
formații pentru ambele părți. Am 
văzut cluar și o mină echipată 
la un nivel tehnic de vîrf, ulili- 
zind și laserul.

— V-a interesat cit cărbune 
au extras chinezii? De pildă in 
anul trecut ?

— Producția lor a fost de un 
miliard și două sute de milioane 
tone. Insă ne-aii mărturisit că 
ri pot dubla, chiar tripla această 
cifră. Dar n au cui să-l vîndă.

— Mi-ați mărturisit că v-au 
interesat in mod deosebit tehno
logiile nepoluaute. Ce-ați aflat ?

— lata un exemplu concludent. 
Am văzut o termocentrală care 
folosește șlamul rezultat din pro
cesele de preparare. Acest șlam 
are o putere calorificii de 2500— 
3000 Kcal. Șlamul este dcsulfu- 
rat, astfel incit gazele la coșul 
termocentralei erau reduse la mi
nimum posibil. Și noi ne gîn- 
deam la termocentrala Paroșeni... 
Am mai vizitat o stație pilot de 
preparare care produce pastă de 
cărbune, necesara termocentra
lelor electrice. Care fumționea- 
ză cu 10 la sută pastă și 90 la 
sută apă.

— Cit ? 90 la sulă apă ?
— Da, chiar așa. Iar poluarea 

este zero. Chinezii au nu doar 
rezerve colosale de cărbune, dar 
au și un nivel tehnic și tehnolo
gic cu totul și cu totul deosebit, 
creat dc specialiștii lor formați 
în universități de cărbune. Ei 
s-au oferit să ne furnizeze teh
nologii necesare pentru bricheta- 
rca huilei de Valea Jiului și a 
lignitului din Gorj.

— Silit interesați prin urmare, 
chinezii, desigur specialiștii, de 
colaborarea cu noi ?

— Chiar foarte interesați, însă 
acest aspect nu este dc compe
tența noa.5ti a. De fapt in luna 
septembrie ne vor vizita Univer
sitatea Tehnică și, dc-igur, mi
nele din V.dea Jiului. Ei s-au 
arătat interesați s.r ne pună la 
dispoziție aparatură de măsurare 
a p;uametrilor specifici cărbu
nelui in vederea obținerii unor 
tehnologii nepoluante. Sint dis
puși să colaboreze cu noi la e- 
purarea apelor rezultate din pre
pararea cărbunelui și a cclo< 
din mină. Toate aceste contacte 
directe, amabilitatea și modestia 
chinezească, nivelul de perfo»- 

manță tehnică și tehnologică pe 
care l-am constatat susțin calita
tea învățămîntuhii universitar 
minier din China. Colaborarea cu 
ei este utilă, 'modelul chinez 
susținind deschiderea Chinei spre 
lume.

— Vă mulțumesc, domnule 
profesor I

Tiberiu SI’ATARU

BAC A L A 1/ RE A r 1992
>

De luni incep examenele <Ie bacalaureat 
și in cele șapte licee din Valea .Jiului.

B 22—23 iunie — examinare orală la 
limba și literatura română;

■ 24—25 iunie — examinare orală la 
limba și literatura maternă în clasele din 
liceele Văii .Jiului, cu predare în limita 
minorităților naționale;

■ 26—27 iunie examinare orală sau 
probă practică, la alegere, la unul din o- 
bieetcle de studiu (altul decit cel obliga
toriu sau cel ales pentru 2 iulie);

B 29 iunie — lucrare scrisă la limba și 
literatura română;

B 30 iunie — lucrare scrisă la limba și 
literatura maternă; ,

B 1 iulie — lucrare scrisă, in funcție 
dc profil, la unul din obiectele de studiu 
(matematică, fizică, chimie, prima limbă 
străină, limba latină, istorie, biologie);

B 2 iulie — lucrare scrisă, la alegere, 
la unul din obiectele dc studiu dc cultură 
generală din materia clasei a XII a. (T.S.)
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e PETRILA PRIMĂRIA și RAGCL - mereu aproape de cetățeni
Petrila. Orașul din partea de est a Văii Jiu

lui a fost și rămine, pentru toții cei ce-l cu
nosc, ca și pentru cei ce știu mai puțin, un 
oraș statornic, un oraș al oamenilor așezați 
care știu să prețuiască mai mult decit orice ca
litatea de cetățean al orașului. Fie că locuiește 
in partea de jos a orașului, fie că locuiește in 
I.onea, in Jieț, Cimpa sau Răscoala, dintotdeauna 
oamenii s-au considerat locuitori ai orașului 
Petrila și nu s-au dat in lături cînd a fost vorba 
de cinstea, onoarea și obrazul orașului.

de gospodar a fiecărui cetățean a adus 
oraș, cu puținul pe care l-a putut da 
un surplus de vigoare in privința re- I 
problemelor orașului.

Mtna 
pentru 
fiecare 
zolvării

Este vară, este anotimpul in care £ 
rit nu mai prididesc cu munca și primăria 
trila, un devotat sprijinitor al oamenilor 
pregetă nimic pentru a 
viața cit mai frumoasă, 
civilizată și mai lipsită 
însăși ca instituție face 
nilor șt a orașului.

t

» 
gospoda- | 
tăria Pe- I

nu 
face oamenilor săi 
mai confortabilă, mai 

de nevoi, știind că ea 
parte din viața oame-

— Domnule Ionel Mogol, dum
neavoastră sinteți primarul ora
șului Petrila. Care sînt preocu
pările de sezon, ca să le spu
nem așa, ale primăriei 7

Aș— Multe, foarte multe, 
incepe cu cele de administrație 
și aș incheia cu cele legate de 
starea drumurilor. Dar 
ele sint atitea. In primul 
construcția de locuințe, 
atitea blocuri începute și

între 
rînd 

Avem 
lăsate

să spun că tot ceea ce noi 
ne-am propus să realizăm, nu 
este numai treaba primarului, ci 
este treaba întregului oraș, a 
tuturor cetățenilor, căci fără 
sprijinul oamenilor, al cetățeni
lor orașului, orice intenție a 
noastră ca primărie, rămîne doar 
o simplă iluzie. Fiecare cetă
țean trebuie să înțeleagă că o- 
rașul nu este al primarului, ci 
este al tuturor locuitorilor iul. 
Șl cu asta cred că am spus tot

Orașul nu e al primarului!

așa. Bani nu avem, iar numă
rul cererilor de locuințe a ajuns 
la 3 000. E mult prea mult. Am 
început lucrările la centralele 
termice. Avem 11 centrale și 
avem Încă sute de probleme le
gate de funcționarea lor pentru 
a da căldură și apă caldă oa
menilor. Sperăm să facem ce
va. Apoi vrem să mai facem 
cite ceva și în zonele rămase în 
urmă în privința 
Astfel, intenționăm 
In Jieț lin magazin 
nai. prin preluarea
I onea a unei clădiri care poate 
fi disponibilizată și amenajată în 
acest scop. Totodată în zona 
ștrandului din Petrila vom pu
ne pe picioare multe lucruri ca
re să creeze un cadru 
asortat pentru tot ceea 
searnnă ștrand și. In 
timp loc de agrement 
cetățenii orașului. Vreau

despre modul în care atît noi ca 
primărie, cit și cetățenii noștri 
trebuie să privim problemele o- 
rașului.

Alte obiective?

dezvoltării. 
să realizăm 

multif'incțio- 
de la EAI

E greu să le nominalizez, 
facem 
după, 

să 
mai

avem
Șl 
că

Aș prefera ca întii să le 
și să vorbim despre ele 
In orice caz însă, e. necesar 
spunem că ne vom ocupa 
mult de piața orașului, 
niște proiecte îndrăznețe,
doar așa ca aluzie amintim 
la noi la Petrila funcționează și 
o curățătorie chimică, faptul 
am în-, eput repararea
rilor. punînd plombe. Am dori 
să găsim mai multă înțelegere 
la cei <are toarnă covoare 
asfalt sau betoane, pentru
intențiile noastre sînt pe măsu
ra cerințelor, dar nu ne ajută șl 
să le rezolvăm pentru oraș. Și 
cam atît, deocamdată.

cî
drumuri-

bine 
ce în- 
acelașl 
pentru 

insă

de 
că

Pagină realizată de:
Gheorghe CHIRVASA și Dotei NEAMȚU

Cadrul natural
excelenț i, orașul Petri- 
un cadru natural deose- 
bogat și bine pus în evi- 
bupă cum se știe, cele 
loturi de agrement. In

au fost construite cabano

Trin 
la are 
tiit de 
dență. 
citeva 
care
moderne, bine amenajate și do
tate sint cunoscute și recunoscu
te In întreaga țară. Primăria, 
împreuna cu unitățile miniere ce 
le patronează, păstrează în 
constant o grijă deosebită 
aceste locuri de agrement 
fie ia înălțime calitativ,
mult de atit în oraș au fost a- 
mfnajate și în acest an, de 
către Regia de gospodărie Intin- 
se supi.ilețe cu spații verzi, 
tot parcursul primăverii, In 
nele verzi ale orașului au 
sădite flori, au fost plantați

a sc- 
adcc-

mod 
ca
să

Mai

I ’e
zo-

fost
ar-

buri și arbuști ornamentali, s-au 
curățat parcurile și zonele verzi 
dintre blocuri. Se intenționează 
și repunerea în funcțiune 
rei de flori la o capacitate 
vată cerințelor orașului.

Și pentru că de regula cadrul 
natural trebuie întreținut șl 
cultivat ItAGCb Petrila acordă o 
importanță deosebită acțiunilor de 
salubrizare a orașului, de dota
re a acestei secții specializată cu 
tot ceea ce este necesar pentru 
ca orașul să fie curat, Iar 
drul natural să nu aibă 
de suferit. In acest sens 
menajează o nouă secție 
lubrizare la Lonea, la
se vor asigura toate dotările ne
cesare.

ca- 
nimic 
se n- 
de sa-

< ire
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Rețineți !
In fiecare zi, conform progra

mului afișat, personalul primă
riei se află în slujba oameni
lor orașului pentru a-1 sprijini 
în rezolvarea problemelor ce 
le au.

i 
I
I
I
I
I
I
«

I

Aflată ca peste tot la început 
de drum acțiunea de trecere a 
proprietății de stat în proprie
tate particulară — privatizarea 
deci — a găsit în orașul Petrila 
un cîmp prielnic de afirmare, a- 
tît ca urmare a dorinței și cu
rajului cetățenilor, cît șl ca ur
mare a unui sprijin real din

Primăria aduce la cunoștința 
cetățenilor că în oraș funcțio
nează trei centre de distribuire 
a acestor certificate : Centrul nr.
1 la Clubul Petrila, Centrul nr.
2 la Primăria Petrila și Centrul 
nr. 3 la sediul Ocolului Silvic 
din Lonea. La aceste centre 
sint arondați toți locuitorii ora-

Orașul și privatizarea

secret, pentru 
în orașul Pe- 
a pus nici urF 
calea prlvatl-

Dar nu trebuie uitat că în a- 
fara acestor probleme, primăria | 

mai are și atribuții. Prin urma
re cetățenii orașului sînt rugați 
să respecte acest program pen- |

tru a nu exista nemulțumi, i , 
de nici o parte.

I

partea primăriei, a compartimen
telor sale specializate în acest 
sens.

Nu-i nici un 
nimeni faptul că 
trila, primăria nu 
fel de piedică în
zării, oferind celor ce au dorit 
acest lucru spații adecvate, cîș- 
tigul fiind de ambele părți, dar 
mai ales de partea cetățenilor care 
beneficiază de aceste

Cu data de 1 iunie, 
și în Petrila acțiunea 
buire a
prietate pentru toți cetățenii o- 
rașului, prevăzuți de lege.li

certificatelor

servicii. 
a început 
de distri- 
de pro-

șultii, după strada pe care domi
ciliază. Se aduce la cunoștința 
cetățenilor că distribuirea aces
tor certificate se face numai pî- 
nă la data de 31 decembrie a 
acestui an după programul afi
șat la centre, fapt pentru care 
toți cei ce beneficiază de acest 
drept sînt rugați să se prezinte 
la centrele la care sînt arondați.

Pentru a nu exista confuzii, 
primăria informează că la pri
mirea acestor certificate, fiecaro 
cetățean trebuie să achite suma 
de 115 lei, sumă ce reprezintă 
costul cheltuielilor de editare și 
a mapei din plastic în care este 
introdus.

pășunat
Prin tradiție, datorită așezării sale geografice, 

orașul Petrila reprezintă o zonă în care creș
terea animalelor înseamnă o preocupare stator
nică, mal ales a cetățenilor din Lonea, Cimpa. 
Jieț și Răscoala.

Pentru a veni în sprijinul crescătorilor de 
animale, primăria orașului a luat hotărîrea ca 
în acest an, taxele de pășunat să fie menținute 
la nivelul anului 1991. pornindu-se de la ideea 
că In orice caz ciștigul este mai merre dacă oa-

menii cresc animale, declt cel realizat prin în
casarea unor sume suplimentare.

Tot pentru sprijinul crescătorilor de animale, 
primăria a luat inițiativa de a distribui cetă
țenilor o anume cantitate de tărîțe, la prețuri 
avantajoase. Acest produs se distribuie pentru 
cei ce au acest drept, prin magazinul primăriei 
situat în Lonea, pe strada Republicii, nr. 229, 
față în față cu Librăria.

A»

Fondul locativ grija permanentă
ing. Adrian Soare, 
RAGCL Petrila ne

Dl. 
torul 
rise.ște fără sfială că in 
Petrila cea mai mare 
regiei o constituie fără 
rezolvarea problemelor 
de întreținerea și 
fondului locativ. Deși 
număr de apartamente 
în urma vînzării. în 
te individuală, regia
jcază nici un moment 
că are unele obligații și 
de acești locatari. Dealtfel,

direc- 
mărtu- 
orașul 

grijă a 
îndoială 

legate
repararea 
un mare 
au intrat, 
proprieta- 
nu negll- 

faptul 
față 
vîn-

Deratizare, 
Dezinfecție, 
Dezinsecție

roa-scama unui contract 
cil o firmă specializată din 
lulia, primăria orașului,

Pe 
Uzat 
Alba 
împreună cu RAGCL, în urmă
toarele zile va începe o amplă 
acțiune de deratizare a întregu
lui oraș.

Cetățenii din Petrila sînt ru - 
ga ți să dea dovada de înțelege
re șl să sprijine specialiștii, ce 
vor efectua anumite operațiuni. 
De asemenea, pe parcursul ac
țiunii, care va dura pină în 
dala de 27 iunie, cetățenii sînt 
rugați să la măsuri de izolare 
a animalelor și păsărilor, pentru 
evitarea unor neplăceri ce 
apărea, întrucit se lucrează 
substanțe otrăvitoare. Odată 
deratizarea se vor efectua și 
țiuni de ecarisaj.

pot 
cu 
cu 
ac-

zarea locuințelor va continua 
într-un ritm mai alert, căci va 
începe vînzarea caselor din Lo
nea, după ce primăria va per
fecta formele legale și va obți
ne aprobarea prefecturii. Un alt 
aspect îl constituie repararea te
raselor și canalizărilor, a In
stalațiilor de apă și de căldură 
de la cele 11 centrale termice.

Insă oricît s-ar strădui regia, 
și ea lipsită de fonduri, nu va 
putea face față tuturor proble
melor orașului fără ajutorul ce- 
tățenilci, mai ales la schimbarea 
rețelelor termice, la curățirea 
subsolurilor blocurilor și alte 
asemenea activități în care orice 
sprijin din partea cetățenilor 
este binevenit.
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ÎN PERSPECTIVA
• Una dintre problemele cele mai importante ce preocupă 

conducerea rijgiei din Petrila o constituie fără indoială alimentarea 
cu apa a orașului. După cum se știe, captările de apă de la Taia 
și Jieț asigură apă potabilă atît pentru oraș, cit și pentru o parte 
din orașul Petroșani. Există încă multe lucrări ce vor trebui fi
nalizate în acest an. incercindu-se o îmbunătățire a orarului de 
furnizare a apei potabile.

• A fost întocmită documentația pentru asigurarea încalzl- 
termice a complexului comercial 8 Martie, atît a blocurilor 
locuințe cit și a unităților existente 
toamnă acest lucru să fie rezolvat

rii 
de 
în 
clică la cilcva milioane de lei.

în zonă. Se 
deși costul

un proiect dc 
intenționează

• Primăria, împreună cu RAGCL au realizat 
viitor pentru piața agroaiimentară a orașului. Se 
crearea unor condiții adecvate pentru desfășurarea unui comerț 
civilizat, prin închiderea acesteia și compartimentarea interioară.

• In zona ștrandului din Petrila, primăria și-a propus sa a- 
menajeze întreaga suprafața intr-o maniera multifuncțională pen
tru ca și acest loc să devină o adevărată bază de agrement pentru 
cetățenii orașului. De asemenea se inlenționțtază 
magazin tip Bazar" dotat cu tot 
de locuri.

• In ctirind în oraș va intra 
de producție la Fabrica de pline 
amenajată, pusa la dispoziție de 
orașul l’< Irila v 1 avea rezolvată probi, ma plinii.

nmenalarea unul
«cea ce este necesar în astfel

> ‘

In funcțiune o noua capa itate 
a orașului. într-o cin ire bine 
primăria orașului. Cu a 1. Ut
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Mina Uricani
EXIGENȚA—SOLUȚIA OPT Iii
Despre răspundere, la mina cu cele

mai grele condiții de zăcămînt
Toate bune, cu unele excepții

după 
„porția 

vă 
intre- 

re-

— Domnule director, 
cinci ore de subteran, 
zilnică" după cum știm, 
reținem doar cu citeva 
bări. Cum aprcciați nivelul
alizărilor de la începutul acestui 
an și care este perspectiva pe 
1992 ?

— Față de programul anual 
stăm bine in sensul că pînă în 
luna mai am asigurat ritmic în
deplinirea producției stabilite. A- 
vem condiții să menținem acest 
ritm pe intregul an, deci să 
ne îndeplinim programul la ex
tracția cărbunelui. Penlru acest 
an nu ne tăcem ginduri, dar 
nu sîntem scutiți de griji, și 
încă destul de mari' pentru vi
itor. Mina Uricani are un zăcă
mînt cu multe probleme, e fră- 
mintat, strai ătut de falii, e 
„murdar", cum se spune printre 
mint ri. De piidă. lucrăm mult 
la conturarea unui panou 
cînd începem exploatarea con
statăm că stratul pe care 
contat e abia cit un petic.

— Se pune deci problema re
zervelor deschise și pregătite ?

— Doar într o anumită mă
sură, ținînd de calitatea zăcă- 
mintului. Avem rezerve pregăti
te pentru circa 2 ani, la ac
tuala dinamică a extracției, ceea 
re în general poate fi apreciat 
ca un pas optim. Noi am dori 
să avem o perspectivă pentru 
circa 7—8 ani, dar deschideri
le sînt limitate de lipsa resur
selor financiare. După cum 
se vede, suportăm din plin e- 
fectcle inflației.

— Aceste efecte se reflectă 
numai asupra deschiderilor, deci 
asupra perspectivei ?

— Și în activitatea 
Vă dau un exemplu ;■ 
<!e abataj a ajuns la 
mii lei. Intr-un singur abataj, 
o surpare a mobilizat 20 
stilpi, deci aproximativ 18 
lioane lei, ceea ce ar duce 
dublarea datoriei noastre față de 
alte unități, in condițiile ac
tuale nu ne putem permite să

pierdem stîlpii, iar recuperarea 
lor se face cu un efort deosebii 
de mare, deci cu un consum de 
muncă suplimentar.

— Care a fost cauza surpării?
— In general, nu există o 

mină fără surpări. In cazul de 
fală pot spune că ține do 
răspundere Mai avem oameni 
care nu au înțeles că răspunde
rea trebuie să crească pe tot 
fluxul tehnologic, de la condu
cerea ți organizarea Locului de 
muncă pînă- la nivelul exploa-

Convorbire cu dl. ing. 
lacob STOICA, dircctoiul 

minei Uricani
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al 
în

tării miniere. I’e această fili
eră, la nivelul formației de lu
cru e necesară cel puțin o in
formare promptă pentru a pre
veni 
alte 
tem 
unii 
ingineri care au în răspundere 
locurile de muncă nu ne infor
mează prompt asupra apariției 
sau producerii unor 
și nici nu le rezolvă.

— Există o relație 
mina Uricani, intre

stagnări de producție 
neplăceri. Uneori, aici sîn 
deficitari în sensul 
maiștri, subingincri

sau

că 
sau

dereglări.

Iabună, 
producție, 

productivitatea muncii și efecti
ve ?

— Nu putem vorbi despre o 
relație corespunzătoare atit timp 
cît înregistrăm zilnic un nu
măr exagerat de mare de foi de 
boală. Am mai sesizat această 
problemă — care nu este nu
mai a minei Uricani — dar se 
pare că nu sîntem întâmpinați 
cu receptivitate din partea ce
lor care acordă asistența medi
cală. Noi am sporit exigența 
față de fenomenul absențelor

MINERI!
in abataje și pe căile ilc

nemotivate. Efectul pozitiv 
acestei măsuri se 
activitatea bună a 
dar există și un 
care se reflectă 
numărului scutirilor medicale. 
Avem convingerea că nu toate 
foile de boală sînt justificate și 
uneori pe această cale sînt 
eludate măsurile disciplinare 1- 
minente, de desfacere a con
tractului de muncă.

— Cum aprcciați activitatea 
sectoarelor de producție ?

— Sectorul I își va menține 
ritmul și chiar poate să creas
că nivelul extracției. Aici am 
avut probleme cu întreținerea 
fluxului de transport și a tre
buit să ne rezolvăm singuri a- 
provizionarca cu lubrifianți. Sec
torul II are de asemenea posi
bilități de menținere 
tații de extracție deși 
za la ultimele felii 
ceea ce solicită multă 
dar minerii și corpul tehnic vor 
face față în aceste condiții. Sec
torul II A este în creștere, la 
fel ca sectorul III, ambele au 
posibilități să obțină ritmuri 
bune de extracție.

— Pentru încheiere, co ne 
spuneți în domeniu] activității 
de protecție a muncii ?

— Cu toate că aven} condiții 
grele care au impus de mai 
multe ori în decursul anilor, 
stabilirea dc zone cu lucrări spe
ciale, în prezent ne desfășurăm 
activitatea în 
tatc deplină, 
că lucrăm cu 
să greșească, 
dere tehnic, avem dotarea nece
sară, avem de asemenea o hună 
organizare, sectorul de acraj 
e activ și pe întreaga mină am 
întărit controlul locurilor de 
muncă. Măsurătorii de gaze sînt 
bisați să-și facă meseria. Mina 
Uricani a avut evenimente pe 
care nu Ie uităm, ri facem to
tul ca ele să nu se mai repete.

Convorbire cu dl. IOAN MOGOȘ, 
liderul sindicatului minier
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■ .A igm iți menținerea circuitului cic acraj și func
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regăsește 
unor brigăzi, 
efect negativ 
în creșterea

a capaci- 
se lucrca- 
din bloc 

atenție,

condiții de 
Dar să nu 
omul, care 
Din punct

securi- 
uităm 
poate 

de ve-

— Vă rugăm să faceți citeva 
referiri la principalele preocu
pări ale sindicatului dv.

— înainte de toate aș vrea să 
menționez că am pornit la drum 
cu ideea că în noile condiții 
create după revoluție sindicatul 
trebuie să-și regăsească adevă
ratele atribuțiuni care-1 defi- 
neso și care-i justifică existen
ța. Știm bine că pînă la revo
luția d.n decembrie ’89, sindi
catele au avut un statut de sub
ordonare față de fostul partid, 
și ca atribuțiuni s-au limitat la 
o problematică minoră: bilete 

de tratament, organizarea 
pului liber*' și cam atît. 
cipalele atribuțiuni ale 
se regăsesc în domeniul 
turilor de muncă, fie 
muxeitori și conducătorii 
fie dintre salariați, în 
blu, și administrație, 
să fim apărători 
salariaților și chiar ai 
tații acestora în relațiilo 
întreprindere.

— Există probleme deosebite 
în acest sens, în domeniul ra
porturilor

— Cred 
xistă, ele 
întregime, 
să le rezolvăm înainte de a lua 
proporții, să mediem între părți 
și să asigurăm un climat de în
țelegere. Pot spune că la mina 
noastră nu am avut neînțelegeri 
care să degenereze în conflicte . 
de muncă. Oamenii își văd de 
treabă, iar consiliul de adminis^ 
trație are multă receptivitate 
față de problemele pe care le 
ridică fie oamenii, fie sindicatul.

— Să înțelegem că există o 
stare disciplinară optimă ?

— In general, poate fi apreci
ată ca optimă.

— Cum a fost obținută ?
— Numai cu exigență. In a- 

ccst an, de exemplu, s-au făcut 
circa 15Q de desfaceri ale con
tractelor de muncă - pentru „ne- 
motivate**. Nu am făcut campa
nie din această exigență dan 
în mod curent, la trei nemotl- 
vate consecutive salariatul pri
mește o atenționare iar la 5 ne- 

să

,tim- 
Prin- 

noastre 
rapor- 
dintre 

direcți, 
ansam-

Incercăm 
ai intereselor 

demni- 
din

de muncă ?
că în orice unitate e- 
sînt greu de evitat în 
dar rolul nostru este

mc.șțe o atenționare iar la 5 
motivate sîntem determinați 
renunțăm la aportul Iul.

— Sindicatul nu apreciază 
ceasta măsură ca prea exigentă?

a-

— Nu este exigentă, e în 
spiritul contractului colectiv da 
muncă și al contractului indi
vidual. Âtît timp cît cei 
mulți salarîați au 15—20 de 
munciți în subteran fără 
o absență, nu este exagerat 
se aplice măsuri disciplinare 
lor care și-au creat obiceiul 
motivatelor

— Faceți reangajări dintre 
cu contracte de muncă desfăcu
te pentru nemotivate ?

— Nu facem asemenea rean
gajări. In principiu, reangajarea 
se face numai dacă pentru sa
lariatul respectiv girează unul 
sau mai mulți muncitori vîrst- 
nici. Dar, acești giranți morali 
nu semnează pentru oricine.

— Dincolo de raporturile 
muncă, ce atribuțiuni și-a 
regăsit sindicatul dv. ?

— Condițiile de muncă, 
foarte important ca la locul de 
muncă să fie create toate condi
țiile pentru îndeplinirea norme
lor, a programului de extracție. 
Sigur că în mină există mulți 
factori care afectează buna des
fășurare a extracției. Dar și în 
această privință consiliul de ad
ministrație este receptiv. In mod 
deosebit, protecției muncii șl 
securității zăcămîntului li se a- 
cordă atenția necesară. De alt
fel și condițiilor sociale. In pri
vința băii și vestiarelor, 
Uricani poate fi apreciată 
model pe Valea Jiului.

— In concluzie, oamenii 
mulțumiți, la fel și sindicatul, 

și administrația 9
— Nu afirmăm așa ceva. Giș- 

tigurile nu ne satisfac nici pe 
noi și nici consiliul de adminis
trație. Deocamdată traversăm o 
perioadă de dificultăți, mina 
are resurse financiare limitate, 
deschiderile nu sînt 
punct, zăcămîntul ne 
greutăți. Sînt necesare 
măsuri pentru optimizarea e- 
fcctivului. Avem mulți tineri 
care se dovedesc pricepuți șl 
atașați de mina noastră, dar 
raportul dintre regie și cei pro
ductivi nu este cel mai bun.

— In rest, țoale bune?
— Toate, cu excepțiile 

noscute: locuințele, apa caldă, 
apa rece, căldura, care nu va 
fi asigurată nici în iarna urmă
toare, unele prețuri, inflația...
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Mineri, maiștri, tehnicieni
S Acordați atenție maxima prevenirii 

a< inimlăiilor de metan!
■ Asigurați în permanență determina

rea concentrațiilor de metan și de praf, și 
aplicați măsurile necesare pentru elimina' 
rea acestor acumulări!

■ Nu executați lucrări neadmise în 
zonele nude sînt posibile acumulări peri
culoase de metan sau praf de cărbune!

■ Asigurați un control exigent Ia toate 
locurile de muncă asupra emanațiilor din 
zacămint, folosiți numai utilaje și echipa
mente adecvate, asigurați corectitudinea 
tuturor lucrărilor miniere!

i ■ Orice muncitor care'observă apari
ția unui incendiu este dator să folosească

toate mijloacele pentru localizarea și eoni- 
baterea acestuia și să anunțe personalul 
ierarhic superiori

■ După stingerea incendiului zona a- 
lcclată va fi supravegheată in continuare 
de personalul stabilit pentru a preveni 
reactivarea focului!

I

i

« ■ Pentru stingerea incendiilor perso’ |
2 naiul muncitor este dator să respecte in- .
• tocmai programul aprobat de conducerea | 
Ș .sectorului și a minei pentru lichidatei» ■ 
2 avariei!
; ■ Mijloacele de stingere a incendiHoi j
• vor fi amplasate astfel incit să fie acccsî- |
• bile’personalului de intervenție^

<
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Un fapt semnificativ. La mina 
Uricani în ultimii doi ani și 
jumătate numărul accidentelor 
a scăzut considerabil. In 1939 
au fost înregistrate 215 acci

cidente mortale, din care 
în cursul acestui an.

La o analiză pe cauze se 
te constata că accidentele 
ușoare, cu incapacitate 
muncă redusă temorar se

ACCIDENTELE,
dente care au avut urmări mai 
ușoare și două accidente mor
tale. Un an mai tîrziu, numărul 
accidentelor a scăzut la jumăta
te, în comparație cu anul 1989. 
Iar în 1991 s-au înregistrat 110 
accidente soldate cu incapacita
te temporară de muncă, 
ceea ce privește anul în 
după primele 5 luni, au 
inregistrate 33 de accidente.

Din nefericire din 1989 pînă 
in prezent au avut loc șapte ac-

două

poa
ma! 

de 
pro-

Aerajul subteran este la nivelul 
debitelor prevăzute. Dar factorul 
om este veriga slabă în dome
niul protecției muncii. Normati
vele de lucru nu se respectă 
peste tot. Se constată cazuri în

IN SCĂDERE
duc mal ales în timpul transpor
tului și manipulării materiale
lor, precum și de căderile de 
roci în timpul lucrului în aba
taje.

Un motiv de îngrijorare și de 
reflecție îl constituie accidente
le mortale. Dotarea tehnică din 
domeniul protecției muncii este 
la nivelul cerințelor. Stația de 
telegrizumetrie menține un con
trol permanent al concentrați
ilor de metan și gaze nocive.

M MMM MMM MM IRMM H^^^M M^^^B MBM» • M

care, maiștrii și inginerii, mine
rii șefi de schimb acceptă cu 
ușurință lucrul în condiții de 
încălcare a prevederilor de pro
tecție a muncii. Controalele 
riodice au pus în evidență 
cest lucru. Aceasta trebuie 
dea de gindit. Mina poate 
devină neîndurătoare cu cei 
încalcă cu bună știință sau 
ră, normativele de protecție 
muncii 1

Sancțiuni, dar pe merit
Minerit fără disciplină fermă 

nu se poate face. Acest adevăr 
simplu este cunoscut de cei ce 
muncesc în mină. Dar, mai sînt 
mulți care îl ignoră. Din como
ditate ? Din lipsă de răspunde
re ? Din neglijență ? Greu de 
apreciat, de cele mai multe ori.

Tocmai de aceea, sancțiunile 
au un important rol educativ. 
La mina Uricani s-au acordat, 
în această ordine de idei, des-

tule sancțiuni. Numai în ultime
le cinci luni s-au înregis
trat 13 sancțiuni și amenzi con
travenționale.

Sînt multe ? Sînt puține ? Nu 
asta este important. Important 
este că o sancțiune dată la timp, 
pe merit, contribuie la menține
rea și întărirea climatului de 
disciplină, atît de necesar opti
mizării activității economice în 
minerit.

In
curs, 
fost

Mineri!
I-Illl

Pagini realizate de 

Ion MUSTAȚĂ 
>i Viorel STRĂUȚ

Montați corect stupul: po
ziția lui să prindă bine grin
da în locul prevăzut.

Respectați riguros succesi
unea de armare ; vu lăsați 
grinzile în consolă declt tim
pul strict regulamentar, pu- 
nînd la timpul necesar stilpii 
prevăzuți în monografie ; nu 
așteptați declanșarea presiunii 
pentru a monta stilpii prevă- 
zuți, atunci este prea tîrziul 

Asigurați-vă numărul de stîlpi 
de rezervă necesar.

Slrlngeți corect stilpii!

ȘEI I DE SC HIMB !

Cercetați în permanență 
în timpul schimbului sta
rea locului de muncă.

Copturiți tavanul, pereții 
și frontul de muncă, înde
părtați bucățile de roc i slă
bite.

Respectați întocmai mo
nografia de armare!

Conducători ai formațiilor ds lucru!
• Instruiți muncitorii din subordine in legătură Cu/m>i!ul 

de execuție al lucrurilor și măsurilor de protecție a muncii.
O Aplicați imediat schița de mină dată dc maistrul minier 

în mod suplimentar față dc monografie, indicația modului de con
solidare sau susținere suplimentară corespunzătoare situației ei is
teți te 1

0 Respectați distanța reglementară dintre ultima armătură 
și front !

• Elementele de susținere duhorile in urma lucrărilor de îm
pușcare vor fi montate imediat după întoarcerea echipei la locul 
de muncă !

Cinci nu puteți 
armătura definitivă 
cruți in front pînă nu ar
mați provizoriu frontul, 
după ce ați copturii in 
prealabil.

Bandajați îngrijit lucra
rea; fixați bine bandajele 
in spatele armăturii. Cînd 
folosiți plasa, legați între 
ele diferite porțiuni!

Fixați bine armăturile la 
tav.fh și perete și cu slrîn- 
gători intre cadre.

( ind susțineți galeria cu 
bolțuri, montați-i corect; 
ătcnțic Ia închirierea inehi- 
hiif^T

" / ■

monta 
nu In

Pentru scoaterea cărbunelui dc 
Ia sute de inetri adincime, mine
rii plătesc un tribut greu. Acci
dentele mortale continuă să 
fie destul de frecvente, deși au 
scăzut ca număr și ca frecven
ță in ultimii doi ani și jumăta
te. Din păcate, nu puține 
smt cazurile în care mor oa
meni nevinovați. Un astfel di- 
caz, din care se desprind multe 
învățăminte pentru salariații 
care își cîștigă piinea lucrînd la 
sute de metri sub pămint, 
constatat la mina Uricani. 
tinăr necăsătorit, angajat 
-peranța dc a cîștiga mai 
in luna decembrie 1991, 
pierdut viața datorită unui 
i urs dc împrejurări nefaste, 
luna aprilie,
va luni do cintl devenise sala
riat la mina Uricani, ca vagone
tar, Constantin Cojoc a .fost ac
cidentat mortal. Cum s-a întim- 
plat accidentul ?

Tinărul a fost repartizat în 
{Ț schimbul III din 11 aprilie a.c.,

să lucreze pr măsura pregătirii Gbeorghc. Curtcanu;

sale : la supravegherea evacu
ării cărbunelui din zona unui si
loz subteran. La un moment dat, 
fluxul de transport de pe cele 
trei transportoare cu raclele ca
re deserveau silozul, s-a oprit.

NEVINOVAT, DAR
s-a 
Un 
cu 

bine 
și-a 

con- 
In 

a.c., la numai cîtc-

••■■0aiH«anrmpnnu«nii-' T R ■

Se rupsese un I uiț. In scurt 
timp lanțul a fost reparat. Jar 
după circa o oră de la repune
rea in funcțiuni- a transportoa
relor s-a produs drama. S-a rupt 
din nou un lanț al transportoru
lui. Dar de data aceasta cu con
secințe grave, un adevărat blo
caj cu fiare al galeriei. Stnția 
de întoarceri-, ultimul scoc me
talic și un stilp metalic de tip 

Maistrul 
lăcătușul 

care se a- ;

torită politi aumatismelor grave 
și unor hemoragii interne.

Ancheta ca e a urmat a 
ridat cauzele accidentului, 
bilind că accideiital’Jl nil 
nici o vină. In schimb 
puse in evidența o scrie 
calcuri ale nornii-lor du 
ție a muncii. Ancorarea 
di- întoarcere s-a farul 
singur stilp, de lip s.v.j.
(ea stingă a transportorului, 
(iile 
re a

s.v.j. s-au răsturnat. 
Arpad Szatmari și

clu- 
sta- 

a avut 
au fost 
dc in- 
protef- 
stației 

dc un
iii par- 

Sta-
dc acționare și de întinde- 
transportorului trebuie să

fie fixate cil stîlpi. conform nor
mativelor. Tot iii normativele de 
protecție a muncii se prevede in 
mod clar ea m timpul exploa
tării aht capul de acționare, cit 
și iele de întoarcere trebuie vi 
fie ancorate pentru a preveni ri
dicarea sau răsturnarea in iaz 
d>- blocare a lan1 ului iu railete. 
A fost admis, deși împotriva 
normativelor, să funcționeze 
transportorul fără funie dc a- 
v arie. Comisia de anchetă a 
stabilit că vii.ovali de produce
rea avariei au fost mai mulți. 
Șeful dc s--c(or, slibinginei ul 
responsabil cu proiecția muncii, 
maistrul minier și maistrul e- 
1< ctroini-canic. Au fost propuse 
și acordate sancțiunile de 
re, prevăzute dc normele 
protecție a muncii.

Un caz trist, la ale i inii 
secințe se cuvine să ia s, 
cei ce burează în mina

rigoa-
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H jijprijiiiiil întreprinzătorilor -
Camera de Comerț și Industrie

illn ral sprijin pentru cei interesați
l ,n I. o informare cit mai corectă a tuturor cetățenilor 

municipiului Fctroșani, privind perspectivele executării unor 
construcții de terenuri situate pe teritoriul municipiului, servi- 

„ciul de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliu
lui local va difuza o serie de materiale prin intermediul ziarului 
local „Zori Noi", ce vor apare periodic. In acest scop așteptăm 
pe adresa redacției întrebări pertinente sau sugestii de la citito
rii Interesați.

Iată cele mai importante teme, pe care serviciul amenajarea 
teritoriului le are în atenție, pentru a fi rezolvate în cursul a- 
cestui an :

4. Amenajarea stațiilor de autobuz cu refugii pietonale șl 
spații comerciale înglobate, respectiv 2, 3, 4 chioșcuri destinate 
în special activităților de comercializare a florilor, dulciurilor, 
cafelei, ceaiului, înghețatei, ziarelor și revistelor.

Construcțiile se vor executa, în principal, cu fonduri de la 
ten»f-ciari (intreprinzătorl particulari).

2. Amenajarea unei clădiri comerciale în spatele plețil a- 
groalimentare centrale, destinată desfacerii de produse alimen
tare și mărfuri industriale, cu fonduri de la întreprinzătorii par
ticulari. Terenul se va concesiona prin licitație publică conform 
togii nr. 50/1991 ;

3. Amenajarea unul talcioc de mărfuri diverse, cu sprijinul 
serviciului de gospodărie comunală șl locativâ, unde se vor 
desfașuia activități de comerț pentru toate persoanele care dețin 
autorizații. în sistem ambulant și nu numai.

4 In zona cuprinsă între Tribunal și Școala sportivă, în spa- 
tele puEcuIețului este prevărută o construcție care va avea ca 
destinație spații comerciale, alimentație publică (cofetărie, patise
rie, sanowich) și prestări servicii (xerox, birou de copiat acte).

5. Se va Into-ml un studiu de fezabilitate, pentru un parking 
auto cu 4 nivele țP \3) avind primul nivel (parteru)l destinat sta
ției service auto, spălătoriei auto, vopsitoriei auto etc., iar nive
lele etvclor superioare vor fi destinate locurilor de parcare cu 
pază pyntru autoturisme (aprox. 300 locuri). Amplasamentul, a- 
vi~at și aprobat conform prevederilor Legii nr. 50/1991 este în
tre strada Păcii și strada Oituz. Terenul se va concesiona prin 
licitație publică ;

fi. Sa vor pregăti documentațiile de parcelare a terenurilor 
libere, de pe străzile Rovinei. 9 Mal. Dărânești, în vederea con
cesionarii terenurilor prin licitație ;

7. Se vor încheia contracte de concesiune pentru căsuțele de 
vi'-anță realizate în zona Parîngul Mic, care se încadrează în 
Studiul de amenajare a zonei, avizat și aprobat conform Legii 
nr 50/1991 și se vor pregăti documentațiile de licitație pentru 
Inca 100 dc căsuțe de vacanță în zona A („căsuța din povești").

i Sr- vor studia posibilitățile concesionării unor terenuri 
pentru ; tivitați de producție, în speță în zona I.ivezeni și Dă- 
r<ine>

N 11. Așadar, Primăria oferă posibilități mari de acțiune 
tuturo” întreprinzătorilor, în sprijinul privatizării. In paginile 
ziarului nostru, veți găsi detalii privind toate aceste obiective, 
întreprinzători, la drum I

în atenția celor care-și 
construiesc garaje

Au fost inventariate pină la 
data de 18 iunie 1992, lir.l de 
garaje construite pe teren de 
stat.

Persoanele care dețin garaje 
șl care nu au fost numerotate 
»e vor prezenta de urgentă la 
6e rviiiul Amenajarea Terito

riului pentru declararea datelor 
referitoare la construcția exe
cutată (amplasamentul garaju
lui, domiciliul executantului, 
anul construcției).

In caz contrar, garajele se 
consideră fără proprietar.

In Petroșani funcționează de mal multă vreme, o reprezentan
ță a Camerei de Comerț și Industrie a Județului Hunedoara, caro 
are sediul in clădirea primăriei din -Petroșani. Intrucît această 
reprezentanță este de un real sprijin pentru societățile comercia
le, dar și pentru persoanele care doreso să-și înființeze anumite 
activități private, ne-am adresat doamnei Mariana Ropotă, speci
alist al C.C.I., pentru a aduce la cunoștința celor interesați ee 
servicii poate oferi această reprezentanță, precum și alte aspecte 
legate de procedurile legale, în vederea pornirii unei activități pri
vate.

— Doamna Mariana Ropotă, 
reprezentanța din Petroșani a 
C.C.I. are deja, ca funcționare, 
o vechime dc jumătate de an. 
Cum apreciați rolul ei in spri
jinirea celor ce doresc să por
nească pe calea micii privati
zări ?

— Eu consider că reprezentan
ța din Valea Jiului poate avea 
un rol important în viața socie
tăților comerciale și a celor ce 
doresc să pornească pe drumul 
privatizării. Noi funcționăm la 
Petroșani din luna decembrie a 
anului trecut și considerăm că 
în ceea ce privește implicarea 
noastră în activitățile din Va
lea Jiului, am realizat, împreu
nă cu societățile comerciale ca
re ne-au solicitat, multe lu
cruri frumoase. Tot atît de ade
vărat este însă și faptul că deși 
marea majoritate a societăților 
comerciale sînt membre ale 
Camerei noastre de comerț, cele 
care ne solicită în fel de fel de 
chestiuni sînt mai puține. Spe
răm însă ca pe viitor să se o- 
bișnuiască a ne solicita.

— Concret, ce oferă reprezen
tanța din Petroșani celor inte
resați ?

— Reprezentanța noastră ofe
ră orice consultație pentru cei 
ce doresc să-și deschidă o firmă. 
Orice persoană poate înființa u- 
na din formele legiferate de so

Maxima

Banca c o instituție care iți 
Împrumută o unțbrelă cind e 
timp frumos și ți-o cere înapoi 
cind plouă.

Jerome K. Jerome 

cietate : S.R.Is. (e nevoie de un 
capital de pornire de 100 000 lei, 
din care 40 la sută obligatoriu 
lichizi, iar 60 la sută poate fi 
și în natură), S.N.G., S.G.S. (soo. 
în comandită simplă), S.G.A. 
(soc. în comandită pe acțiuni), 
forme pentru care nu se cere ca
pital de pornire sau S.A. (soc. 
pe acțiuni, capitalul necesar de 
1 milion lei).

Noi asigurăm întreaga consul
tație pentru oricine ne solicită 
și ii ajutăm să-și întocmească 
statutul șl contractul, inclusiv 
pregătirea dosarelor pentru în
registrare la Cameră.

Spre exemplu, cei ce nl se 
adresează merg la Deva cu toa
te actele pregătite fără să fie 
nevoie să facă drumuri Inutile. 
Vreau să specifio că pentru fie
care din formele respective sînt 
necesare acte diferite. Iată un e- 
xemplu : pentru SRIs (persoană 
unică), e nevoie de statut (la 
celelalte forme contract), cazier 
juridic, foaie de vărsămînt pen
tru capital de pornire, o chitan
ță de 1072 lei, plătită Ia GEG, 
pentru autentificarea statutului sau 
contractului, o altă chitanță de 
150 lei, pentru timbru sec la 
judecătorie. La prezentarea ac
telor la judecătorie, persoana 
respectivă trebuie să prezinte: 
copie după actul de căsătorie, 
actul de proprietate sau închi

Societatea Comercială 
„REALC0M“ SA Petroșani

ÎNCADREAZĂ
direct sau prin transfer

— vinzători produse alimentare, absolvenți ai Școlii 
profesionale comerciale și liceului economic — pentru 
magazinul alimentar nr. 42 Petrila.

riere pentru sediu, o cerere tip 
pentru autorizare. Doreso să in
formăm pe cei Interesați căi 
toate aceste acte la solicitare pot 
fi redactate de reprezentanța 
noastră din Petroșani, unde sa 
oferă șl celelalte amănunte pe 
care trebuie să le știe persoana 
în cauză pină la înregistrarea so
cietății în registrul camerei. Nu- • 
mal după ce se întocmesc toate 
aceste forme, pe care deocam
dată nu ie nominalizăm, oame
nii trebuie să meargă la Deva.

Cu alte cuvinte, cine ne con
tactează. scutește unele drumuri 
inutile, Iar noi II ajutăm inte
gral să-și rezolve problemele.

— Spuneați mai devreme câ 
majoritatea societăților sînt
membre ale Camerei do Co
merț și Industrie. Ce avantaje 
au aceste societăți ?

— Camera noastră pune la 
dispoziția membrilor săi, la ce
rere Întreaga bancă de date 
economice, legislative, de pre
țuri, de piețe, de oferte etc. ®- 
feră sprijin pentru obținerea li
cențelor de import-export și al
tele. In afară de acestea, Came
ra de Comerț și Industrie oferă 
gratuit membrilor săi: consul
tații și informații economico- 
legislative, consultații privind 
întocmirea documentațiilor de 
jmport-export, informații da 
piețe, de prețuri, nivele de măr
furi practicate pe piața exter
nă, realizarea de contracte cu 
parteneri externi, servicii de 
publicitate Internă și externă și 
multe altele. Cu alte cuvinte esta 
avantajos pentru orice societa
te comercială să fie membră a 
Gamerei de Comerț și Industrie 
a județului Hunedoara și cele 
care sînt, pot confirma acest 
lucru.

Gheorghe CIIIRVASA

PRf ruL
( »

I’enlru toate virstele și buzu
narele

Informații absolut utile din 
Deva, lliirrloara și Petroșani

Numai pentru întreprinzăto
rii particulari și oamenii de 
afaceri

Informații privind prețurile 
din piața agroalimentară din 
orașul dumneavoastră

I’RETI'Î. •

I'KEI'Iii, !

I’RETI I, !
l’ri s .pf Iminal de informații 

Care n i tr< buie să lipsească din 
biroul nici unui om de afaceri.

Puteți afla cum se poale trăi 
ru bani puțini.

N.)mai citind „Prețul", vă pu- 
f< ți regla afacerile, conturile și... 
cIz conturile.

CJ J lȚt SAI’TAML.M I I,

P R E Ț >1 L!

ZORI NOI publicitate
Doriți să vă faceți cunoscuți publicului și viitorilor 

parlencri ?

Apa’ați la serviciile de publicitate
ZORI NOI

Numai prin intermediul cotidianului nostru intrați 
rapid și direct iri toate mediile din Valea .fiului!

„ I ime îs money“
Ziarul „Zoii noi" o dovedește o dală în plus,
Sloganuri publicitate penetrante, prezent.ne grafii ă 

deosebiț i. Apelați cu încredere la serei iile dc publicitate 

„Zoii noi**' j
Numai |iim noi inlrați in miezul afacerilor piosperc! I

SOCIETATEA COMERCIALA DE,
CONSTRUCȚII ..CONPET" SA PETROȘANI

cu spdiul în Petroșani, str. 1 Decembrie nr, 90, telefon 
42150, telex 72526. fax 41152.

EXECUTĂ
in condiții avantajoase și termene garantate:

— lucrări de construcții-montaj;
— prestări servicii în domeniul construcțiilor și insta

lațiilor;
— confecții metalice;
— prefabricate;
— borduri;
— betoane.

OFEIM
spic vînzare din stoc, prefabricate (la prețul anului 1990), 
iitili/abile la garaje, gospodării anexă, etc.

PUBLiClTAIi
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0 istorie cu Brîncău „oacheșul4*

Cei mat mare bancher 
a fost zarzavagiu!

Astăzi, in California, se găsesc la ghișeele băncii „Bank of 
America" funcționari de serviciu, care permit încasarea cecurilor 
Iu orice oră din zi și din noapte. In plus oricine are o slujbă re
gulată. chiar dacă nu are cont la bancă, poate incasa, pe simpla 
sa semnătură, un împrumut de 300 dolari.

Aceste simple aspecte de intimpinare a necesității oamenilor 
simpli, este in spiritul băncii respective și, împreună cu alte ino
vații, i-a permis să avanseze pînă la primul loc pe piața americană.

întemeietorul băncii, Amadeo P. Gianini, fiul unui zidar ita
lian din San Diego, a început prin a fi zarzavagiu, înainte de a 
deveni cel mai mare bancher din America. A deschis, cu economii 
foarte reduse, un mic oficiu bancar, în ideea — care nu l-a pără
sit toată viața — că trebuie să fie la nivelul celui mai neînsemnat 
om d n public. El a democratizat banca, așa cum marii negustori 
au democratizat comerțul în supramarcheturile cu prețuri fixe.

Și-a început cariera dind mici împrumuturi pescarilor italieni 
din rada orașului San Francisco. In clipa marelui cutremur și 
incendiu din San Francisco din 1906. toți bancherii din oraș au 
proclamat un moratoriu, dar Gianini a redeschis a sa „Bancă de 
Italia", intr-un depozit căzut de la debarcaderul portului, și a 
anunțat că oferă credite imediate sinistraților. In ajun, in timpul 
incendiului și-a salvat capitalul și depunerile, scoțind din oraș, 
pe un cărucior tras chiar de el, cele 2 milioane de dolari în aur 
.și acțiuni.

Gianini obișnuia ă spună că nu a pierdut nici măcar un 
dolar din împrumuturile pe care le acorda pe o simpla semnătură, 
in ciuda haosului si a distrugerilor din această mare catastrofă. 
Îndrăzneala sa a fost răsplătită, fiind punctul d? pornire a un< I 
pro iigioase ascensiuni. Purtată pe valul prosperității vestului, și 
ajutind și ca la aceasta. „Banca de Italia" a obținut interese 
majore in toate industriile locale ți aproape tot monopolul planta
ților do portocale și a irigațiilor.

1n 1936. doi din trei colifornicni erau clienții lui, dar în ace
la i an. Gianini a hotărit să-l pedepsească pe Musolini — care 
tocmai invadase Abisina — schimbindu-și numele băncii în „Bank 
of America".

Nil mul ă vreme după aceasta „Bank of America", inima 
financiară a Amcricii de pe coasta Pacificului, a depășit £.'hasse 
Bank din Nevv York si a devenit cea mai mare bancă americană.

Gianini. figura solitară într-un corp atletic, a murit în 1949 — 
faiă a fi izbutit să învețe bine englezește I Banca sa avea depozite 
de 6 miliarde dolari, dar averea sa, după deschiderea succes.unii, 
a fo-t de numai 600 000 dolari, restul inlrînd în patrimoniul fis
cului.

Incercînd o glumă, la noi, nu-ți dă nimeni 10 000 (de lei I), 
pina nu-i duci doi giranți...

Cirlanul rincheza ușor lingă 
strungile goale, frematînd liniș
tit dm picioare, după vîrstâ ; fo- 
sif, un momirlan voinic, mustă
cios, cu plete mari, de culoarea 
frunzei uscate de fag, îl mîngîia 
cu știință, vorbindu-i. Cel price
put, vârstnicul, cum ieși din stinâ 
își scoase dopul, îl atîrnă de o 
scoabă, dezvelind frunții o dun
gă albă, de la soare. Intr-o mină 
ducea piatra vînată, în cealaltă 
cîtiva lemnușe groase cît dege
tul mare și lungi cît palm i, a- 
dincite la capete pentru sfoară 
tare și crăpate din brișfă într o 
parte. Soarele clipea plictisit de 
norii scămoși undeva în spate, 
deasupra culmii lui Brătan, pes
te Parîng ploua. Roșiile se' îm- 
brăcau în cețuri, iar Muntele 
Negru trimitea clar semn de stri
care a vremii, dungi ca de curcu
beu. Brîncău, oacheșul, îndesă 
pălăria pregătind funia și închi- 
nîndu-se. Al patrulea, Leordean, 
înfipse cuțitul într-un par si spe
rie cîinli, alergîndu-1 spre Gal
bena. La întoarcere îl fulgeră cu 
privirea pe cel cu funia, care 
era puțin amețit și dădu porni
rea, aruneînd latul. Animalul 
căzu repede, destul de liniștit, 
losif ii prinse bine capul. iar

ceilalți doi trecură funiile prin 
adinciturîle copitelor, cetluind 
cîi lanul cum se cuvine, cu burta 
în sus. Bătrînul își ținea miinile 
curate, pentru jugănit) luă cuți
tul, îl pipăi și se așeză lingă 
crupa animalului:

— Și zici ca-s căzute boasele 
bine, fosile... ține-1 ca lumea.

Cel vârstnic, lrecind tăieturlTel 
eu tocaturi de plante șl cu piajd 
tră vânătă îi răspunse cu

— Păcatele neamului 
nwmirlanesc, flăcăule, c< 
mai ajun
o știe mai biim a Iul BrfncătL.JE 
Dar ăl de sus nu bate cu paru’^ 
e gata scopit ci: I inul, aveți grijă ’ 
cum desfaeeți funiile, să nu.„

Dar 1 eerdaan d sfăcUse deja 
și celălalt laț. făcuse cu ochiul

obidă f*1 
nostrui

nime’ la nas,

deja

Și așa puteți petrece un week-end
Îndeobște formațiile muzica

lo caro concertează in localuri 
sini i i. "... overs.ito. Dosi de-a 
lungul timpului, mari muzicieni 
au concertat în localuri — de ia 
•fohann Strauss, Prânz Schii- 
bert sau I'ritz Kreislor Jista 
este lungă, — ne am obișnuit să 
ignorăm acest gen, muzica de 
divertisment din localuri, fie 
ea rock, cafe concert sau sim
plă muzică ușoara cu caracter 
riansanl. Și in România tradiți
ile ei sini îndelungate : Bărbii

I.autaru. Fânică I.uca, GrigoraȘ 
Dinicu, Sergiu Gelibidaclie, A- 
lexandru Pașcanii, Paraschiv O- 
prea și mulți alții. lata argu
mentul pentru caic scriem as
tăzi despre grupul „F.rgoton" 
care concertează seară de seară 
la restaurantul ,,Bulevard" din 
Petri ini. Grupul „Ergoton" — 
adică Emil ți Mariana .lunc, 
loan Cocotă, Mircea Poposea și 
liderul grupului Adrian Stivu- 
loa Coroian — vă invită si azi 
sau mîine la un week-end mu
zical. (Călin 1IOI.BAN)

IMAGINI
ORIZONTAL: I. Fir nevăzut sau mai 

concret — unii nă/ce leagă universul pe 
ecrane; 2. Imagini fixe — ființe milenare 
t-sing); 3. Și-o lampă veche dintr-un apa- 
rui/cc-aduce sunetul ac.is’, la fiecare — 
întunecimi inchls-au orizontul; 4. In sala 
universitarilor, pe dat’ — Căci nu se m 
pectase protocolul; 5. Slăvit la început 
«'■aparat I — Trei litere din astă emisfe
ra! — Și-o afirmație strigata-n gura mare; 
6. IJn „DO" mai vechi cîndva făcut-a eră 
— Dar astăzi pare marginalizare; 7. 'fai
nii u vorbă, fură Ionică! — Un impărat 
<e dat-a foc cetății. B. Dc-au ars panta
lonașii pe țaran — Și stofa ce o purtară 
ieri băieții; 9. Elevi ce folosesc abacul; 
10 Sau caic știu a tălmăci o limba,/știu’ 
nea cc nu știe el, săraciil/cînd ochii pe 
jurnal încet și-i plimbă (sing .).

VERTICAL: 1 Căzut «lin cer; 2. Baiat 
cuminte parc; 3. Adevărată e a lui pova
ra — f hiar dc-1 arată-n «Irum, azi, fiec i- 
re; 4. Și de Ia cap la coadă il măsoară 
fpr ) — Folosul muncii e acum deplin 
'■!. Plătit cu dumnealui, șeful Criiiovci—De 
zeul african ce din senin; 6. Da forța 
fierului și frumusețe slovei (pl.) — O pa
nă ce o știe fiecare; 7. Trecutâ-n pravila 
*i din strămoși lasată; fi, (Tnd în sfîrșit 
ia zdup, la închisoare 1 — Metanie omul 
l-a schimbat odată; 9. Curat spc< tacol deji

„Eu știu că veșnicia s a 
născut la sat!“

Leordene, că la crestat îl doare, 
iar dinspre Brîncău vine miros 
de drojdie, nu-1 lăsațl sa se răs
toarne !

După primele spasme cîrlanul 
se resemna, cu ochii mari și u- 
mezi încremeniți într-o stare spe
cifică rasei sale. Omul lucra re
pede, tăind și legînd, rutinat. Io- 
sif șoptea în urechea animalului. 
descîntîndu-1 ca pe un copil. Nu
mai Leordean îl privea pe "oa
cheș într-un fel anume, clocind:

— Cind înjuri și sari cu brișcă 
la nedeie se zice că-i de blestem, 
baci Mitule, nu-i ața ?

lui losif, hotărit să-.țl plătească 
polița către oacheș. Calul fțf 
c.abră spatele, piciorul din faUT 
scăpă liber și copita lovi scurt,”’ 
în plin, peste strig, tul de aver
tizare al bătrînuliii. Brîncău sări 
pe spate, urlînd, sclipind sînge 
și dinți. Ceilalți îl apucară. 11 
duseră repede în stînă. dîndu-i 
să bea țuică întoarsă. Afară
lumina soarelui se stinse-n negu
ră de ploaie și un fulger scăpară 
peste Prclura, dcschiztnd băie- 
rile cerului. Cîrl.anu! se rotea
prin ocol necli . inel durem*. în 
timp ce oacheșul se t'n.”’i'i cîn- 
gcrînd. sub priv ir lo inc’-’iorate
alo color tineri Numai ’.ftrînul
„spărgea" cavul in vasul do lin
gă foc, Zîmbind unor vremuri 
și întîmplări numii de el știute—

Ioan Dan BAl.AN

parc «lur/în care roșul este tare, la vede
re — Și are adversar un tip puternic/ , 
Mișcat dm loc de zeci <te cai putere; 10 I 
Altminteri, vorbe și relații bllne/cin I 
mina astăzi călduros ți-am dat (ring.) —1 
•Se 1« agă om cu om, nume cu numi /De-ij.i 
hr cc n-ari capul înnodat.

x. X.

-X-.

„CERBUL DE AUR”
31 CAPRELE ALBE

Așadar va imcpc. In ziua 
de 24 iunie. Mare concurs, ma
re, în piața Barățici, la Bra
șov. Și dai a „Festival Show" 
s a dovedit o firma neserioa
să, adică un fel de capră be- 
hăitoare, iat 1 că Festivalul și 
cuinii' ul de muzica ușoara 
„Ceri ni de aur” n-n pulul fi 
oprit. FI va avea Joc. Vor con
cura peste 30 de tineri inter- 
pieți veniți din 22 de țari. 
Tel. viziunea română a f.K’Ut 
acum lin lucru bun. 1 .i li 1 
pi eli etni a și primăi ia 1 h . o- 
vii'ii'i, ca ' i manie socii tați 
comerțiale din oi i ul de la

poalele Timpei. „Cerbul «le
aur", a rămas peste ani. un
simbol. Este o mindiie i..iiio 
nală. De ace" i, incepind din 
24 iunie și pînă în seara . iei 
do 2ll, în direct, la Brașov s. îl, 
prin inte rmediul telev î. ’iitui, 
in toata țaia și P'in s it-’lil, va 
fi o sărbătoare a ciobi ului, un 
„week-end" pentru noi toți 
dominat de tinerețe, de fru
mos,. N u: di cit -.â behflie ,ca-p 
pr. ie” j e la colțuri. MărCțid 
i.ibului carpatin, aurit prin,.

i.A mi poate li umbrită djy'

Ljțjiio cigu șam
• Noroc că l’ămlntul se lovir

ii'.le. Altfel am fi cu toții ui i..i- 
sul pe sus.

• .Scara. Trei ului, prez.«'iilnl și 
viiloml liftului.

o (• E r. ți mușcă dîndj
din coa.'

• l’eiversit arunci nisip
intre ,,'.inii“ clcpddrci.

• Și viața e u luptă; între niă-ș* 
tile noastre.

Itogen ClCU



8 ZORI NOI SIMBATA, 20 IUNIE 1992

PQ

Vacanță tristă

- MICA PUBLICITATE - I. HOROSCOP

Q
*N
•rl

/iH"d
r-H 
d-H» cC 
s o

•rH a 
8
o

Patimii fotbalului se sting astăzi la nivelul eșa
lonului ciivizi" ' t B. A fost un campionat palpitant, 
cu goluri și raiuri. cu fair.play și cotonogeli, cu me
ciuri spectaculoase și unele aranjate, cu favoriți șl 
out-sideri.

Jiul Petroșani, una din favoritele seriei a H-a a 
„B“-ului, a avut un parcurs sinuos, cu speranța, dar 
și cu certitudinea că nu va mai promova. Pînă prin 
clapa a 6-a echipa noastră a stat in „coasta" celor da 
La Alba Iuha și UTA, chiar dacă se pierduse un meci 
la modesta Astra Arad. Dar au venit etapele 7 .și 8, 
cind s-a pierdut la UMT, apoi punctul acasă cu Jiul 
IEELIF Craiova, a urmat înfrîngerea de la FG Bihor 
și ne.am trezit pe locul 81 Atunci am fost siguri că 
Jiul își amină promovarea... In tot acest interval. UTA 
și Unirea cîștigau, blătuiau și cumpărau tot ce se 
putea. Arisui și Astra trăgeau și ele cum puteau pen
tru aceeași UTA, iar Jiul, după un 4—0 cu Aris Arad 
pierdea la Șoimii Sibiu cu 1—4! Doar finalul de tur 
ne prinde în vină, cu o victorie la FC Drcbeta Turnu 
Severin și atunci parcă, parcă se reaprinseseră spe
ranțele...

Dar în primăvară, după înfrîngerea la CSM Re
șița și victoria obținută chinuit în partida cu Chimia 
Rm. Vilcea, ne-au întristat din nou... Erau totuși șapte 
puncte diferență între noi Și locul 1! Paradoxal însă, 
din acest moment Jiul își dă drumul la joc, descătu
șată parcă de grija zilei de mîine. Reușește un punct 
la Mediaș, apoi o partidă foarte bună și un scor ca
tegoric, G—0, cu Metalul Bocșa, un 4—0 cu UMT. A 
venit partida de la Jiul IEELIF Craiova, în etapa a 
25-a. A fost ultima oară cînd ne-am mai făcut calcule 
pentru promovare. Socoteam că dacă Unirea pierda 
la Aris Arad (și a pierdut!) și noi cîșligăm la Craiova, 
ar fi ce-ar fi! Dar n-a fost să fie.,. Jucînd din nou 
fără miza promovării. Jiul alternează între rezultate 
și jocuri foarte bune (2—0 cu I'C Bihor, 2—2 la Glo
ria Reșița, 4—0 cu UTA) și jocuri șterse, surpriza 
culminind cu înfrîngerea pe teren propriu în fața si. 
bienilor.

Ce a Urmat, nu mai contează.
Jiul încheie un campionat în divizia B cu re

gretul că dacă ar fi avut un pic de ambiție (și noroc...) 
ar fi fost promovată în Divizia Națională. Au pierdut 
la Petroșani toate pretendentele la promovare. Asta 
ar fi prima dintre satisfacții. Deși.echipa a pierdut 
cîțiva jucători buni cu care a activat în Divizia A, 
fapt ce nu putea fi ignorat și ce nu putea avea re- 
pi-rcusluni (Bîcu, Lasconi, Craiu, FI. Dumitru, I. Varga, 
Florescu, Sburlea, Moromete), este ele remarcat ambi
ția antrenorului Mitică Marcu care a dat credit unor 
tineri necunoscuți, in speranța că va închega o echipă 
competitivă. Și nu putem nega faptul că jucători ca 
Militam, Ion Radu. M. Cristescu, Popoviciu (pe po
diumul golgetei ilor seriei), Stăncic sau Răducu nu ar 
reprezenta o garanție pentru viitor.

Jiirt va trebui să reia totul de la capăt. Nu știm 
la acea'-lă oră în ce serie a viitoarei divizii A va fi 
echipa noastră, dar lupta va fi mult mai grea, alături 
de posibili adversari, ca Unirea, UTA, FG Maramureș, 
FG Bihor, Chimia, FC Argeș, ASA Tg. Mureș sau 
Corvinul. Nu vor mai fi unul sau doi adversari pu
ternici, ci poate .șapte—opt! Desigur, fotbalul va crește 
in spectaculozitate, cînd zece echipe se vor bate pen
tru promovare și zece pentru retrogradare.

Intrăm într-o vacanță în care trebuie să ștergem 
totul cu buretele. Poate de la toamnă fotbalul va fi 
maj curat, mai cinstit. Noi vom râmîne oricum alături 
de Jiul, în speranța că va fi una dintre echipele care 
va fa< e ,,legea" promovării, de care se va tremura și 
care la anul pe vremea asta se va pregăti pentru 
fiesla!

ANIVERSARI
DRAGA Eugen, cu ocazia aniversării zilei tale de naștere îți 

transmit sentimentele mele de dragoste și-ți urez sănătate, feri
cire, viață lungă și noroc. Cu dragoste Mihaela.

CASA de piatră Danei Scutaru, la cel mai important mo
ment din viață. Echipajele de rută. (2843)

DRAGA Petrișor Alois, cu ocazia'zilei de naștere și a pensi
onării, Romică îți urează multă fericire și sănătate. (2789) 

VINZARI
VIND femelă cîine lup. Relații: Lupeni, B-dul Păcii, bloo 

4, sc. 4, ap. 100, după ora 17.
VIND motor Audi cu cutie de viteză Volkswagen Bus și 

planetară. Informații : str. 9 Mai, bloc 2 A, sc. 6, ap. 67. (2846)
VIND Ikarus, 35 locuri. Relații telefon 60697. (2844)
VIND televizor color RFG, diagonala 67 cm, comenzi elec

tronice, 60 000 lei și bicicletă cursieră Austria. Telefon 44705.
(2786)

VIND dubiță Estafet, 1 t și piese de schimb. Informații : te
lefon 45373, 41610. (2850)

VIND Dacia 1310, stare perfectă. Relații, Petroșani, Repu
blicii 61/20 . (2852)

VIND apartament 2 camere, complet mobilat, zonă centrală. 
Informații Petroșani, Șt. O. Iosif, bloc 2A, et. 1, ap. 45, între 
orele 16—20. (2782)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament, 2 camere, zonă centrală, cu aparta

ment 3—4 camere. Relații : Petroșani, Republicii, 101/58. (2852) 
diverse

SOCIETATEA Comercială „Disco-Bar" SRT'. Parîngul anga
jează fete între 18—22 ani pentru ajutor de ospătar. Angajează 
temporar pensionari tîmplari și zidari. Informații la Disco-Bar 
Paiîngul. (2788)

DEPOUL de locomotive CFR Petroșani scoate la vînzare, 
prin licitație publică, mijloace fixe.

Licitația va fi deschisă cu strigare șî va avea loc în data 
de 9 iulie 1992, ora 10, la Depoul CFR, str. Transilvaniei, nr. 4.

Documentația privind licitația și condițiile de înscriere se 
va consulta la Depoul GFR.

Relații privind taxa de participare și garanție pentru pre
zentarea Ia licitație se pot obține la compartimentul financiar, 
telefon 41730, int. 354 sau 267.

Taxa de participare și garanția se vor depune la caseria 
Depoului GFR Petroșani pînă la data de 3 iulie 1992. (fact. 721)

EXECUT monumente funerare din marmură albă și mo
zaic, cu inscripție șî fotografie pe ceramică. Adresați : Burci 
Tiainn, Simeria, str. 1 Mai, nr. 24. Telefon 956/61108. (2848)

COMEMORĂRI

ȘASE SAPTAMINI au trecut negre .șl golite de amintirea 
ta, neuitatul nostru tatî, neprețuitul meu sot

STERIGA IONESCU
de cînd ai încetat să mai exiști în această lume, de cînd ai în
ceput să trăiești doar în sufletele noastre zdrobite de absența ta. 

(2842)

PENTRU tot sprijinul șî ajutorul venit din partea celor care 
au fost alături de noi: rude, prieteni, vecini .și în special secto
rul IX electromecanic, ing. Carzol Ilie, șl sindicatul liber E.M. 
Vulcan, Silvia lonescu își exprimă recunoștința aducînd sincere 
mulțumiri. (2842)

S-A SCURS un an de lacrimi șî durere de cînd scumpa 
noastră fiică și mamă

DRECHIICI ROZA VIOLETA
a plecat pentru totdeauna.

Nu te vom uita niciodată. Părinții Viorica, Nicu și fiicele 
Cristina și Liliana.

Dormi în pace ! (2790)

t.~ A TRECUT un an de cînd bunul nostru- părinte 
STAN NICOLAE

<ie-a părăsit.
Nu-1 vom uita niciodată. Fiul Mihaî șî familia. (2853)

GEMENI

1(21 mai — 21 ioni»)
O zi agreabilă, dar foarte 

bositoare.I
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BAG
(22 iunie — 22 iulie)

Ostilitatea unor anumite 
soane devine fățișă.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Tentația e mare și s-ar părea 
că veți cădea în culpă. E bine 
să vă pregătiți din timp un 
alibi.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Gîinele care latră se zice că 
nu mușcă. Feriți-vă de cel care 
se gudură I

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

I Visele dv. se dovedesc a fi... 
fum. Oricum fundamentul lor

Iera „subțire".
SCORPION

1(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Primiți o veste care vă ridică

| moralul „șifonat".
• săgetător
I (22 noiembrie — 20 decembrie) 
’ O seară plăcută, într-o com-' 
Ipanie greu de uitat. S-ar putea 

să se lase șî cu „prelungiri".

[CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

I Piatra dv. de încercare se a- 
flă în.... sticlă.

I VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

(Aveți de optat între două va
riante : una proastă, cealaltă și

• mai și. PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Mare prudență, altfel vă veți 
găsi în centrul atenției „bine
voitoare" a unor reprezentanți 
ai autorității.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Sinteți atras într-o combina- 
’ ’ ’j i-

E bine să fiți pruik.it,
ție ce pare deosebit de afi 
toare.
totuși.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Și totuși, cu puțin noroc...

< «mo • *

Programul

Primăria orașului Petrila
Dispoz’ția nr. 66911992

I privind convocarea consiliului 
local

PRIMARUL ORAȘULUI 
PETRILA

In temeiul disp. ari. 21 și 15 
din legea nr. 69'1991 privind 
administrația publică locala

DISPUN E
AI’T. UNIC. Convoacă Con

siliul I,o< al j’(.f ila in ședință

ordinară, in dala <le 25 iunie 
1992, ora lli, la sediul consiliu
lui local.

ORDINEA 1)1. ZI :
1. Proiect de hotărîn* privind 

constatarea și sancționarea unor 
contravenții săvirșittl in peri
metrul oiașului Petrila.

2. Pioiect de tiotârire privind 
La a dc concesionare a terenu
rilor.

3. Divei Se.

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar de redacție 

Paul NICUtI 
Responsabil dc ntunăi : 
Glu or;;!ii- CilIRL .

Corectura :
Emilia Af HtREI și Vioriei II) .VI l

Societatea Comercială „NISTOR SNC" 
SIMERIA

\ A OFERĂ

— pan licl fag — 1800 Ieî-'ni.|».;

— parchet stejar;

— BCA <onstriicții.

Rclafii: !>.">GGIG!)!1. (2815).

IU Jl'i isieie nci otn.indatc șl nepublirate 
nu se re .tiluic. Responsabilitatea morală 
și țlliidlcă asupt.j corect it ndinii dat. |"r 
cuprinse in articole npaiține, in excit: 
s it.ite, autorilor.

< itoh.inul dc opinie șj Inform iti< ai
L >i 1. Iul „ZORI NOI» «str re.tlir.il d<
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19,00 Bună dimineața!
9,50 Șahul de la A la Z.I 10,00 Actualități. Meteo.

I 10,10 Glub „Anda“.

111,10 Alfa șî omega.
12,00 Itinerarii.

112,30 Gra dc muzică.
13,30 7x7.

. 14,00 Actualități. Meteo.I 14,10 Reflecții rutiere.
• 14,20 Desene animate.

131.45 Studioul șlagărelor'.
15,15 Al doilea război mondial.

I Documentar. '
15,40 Vedete în recital: Patricia 

IKaas.
16,00 Magazin cinematografic: 

Ecranul.

117,00 Automobilism.
17,35 Video Satelit.

18,00 Gong 1

118,30 Mapamond.
19,00 De dragoste și dor...

| 19,15 Telcenciclopcdia.
| 20,00 Actualități.
« 20,35 Film serial.
■ Twin Peaks.

(SUA). Episodul 5.
t 21,30 Săptămina sportivă.
K 21,50 Telecabarct la „Favorit",
) Poiana Brașov.
i 22.40 Actualități.

! 22,55 I’ilm artistic.
Patul în flăcăii.

. (SUA, 1981)
J 0,30 Video-discotcca înlcrn.i-
1 ționalâ.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2G75 
Petroșani, str Nicolae Băicescu nr 2 
Tclefo.im . 41662 (d u ector redactor șef)l 
41663. 4"!GI (secții)

TIPARUL j Tipografia Petroșani. s'r.
Nicola.- Bălcescti nr. 2. Telefon 41365

pruik.it
re.tlir.il

