
Deva, 
al ju- 

prin

turneu

Slmbătă a avut loc. la 
instalarea noului prefect 
dețului Hunedoara. numit 
Hotărîrea nr. 47/1993 . Guver
nului României, in persoana 
d-lui ing. Georgel Răican. Insta
larea noului prefect a avut loc 
in prezența reprezentanților Gu
vernului și ai partidului de gu- 
vernămint. (I.D.)
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Mircea BUJORESCU

Tăcerea-i de aur, dar 99Ia pungă“ nu-i bună
Parafrazind cunoscuta noas

tră zicală cu tăcerea, nu facem 
altceva decît haz de necaz. Căci, 
de cînd lumea, se știe că, în 
mai toate situațiile, a tăcea în
seamnă uneori și să fii înțelept. 
Aceasta însă în plan spiritual, 
căci dacă e vorba despre latura 
materială a existenței noastre, 
oricît de înțelepți am fi, tot nu 
put.m tăcea din nou așa cum 
„am tăcut" cu toții ani de zile.

Și dacă, lci-colo, mai 
unul spărgînd tăcerea, peste tot 
întilnești fără nici o 
prealabilă prețuri noi, 
vorba aceea a noastră: 
muri noi, oanjrni noi" 1 Așa și 
cu prețurile. Cresc, cresc de la o 
zi la alta, de la o oră la alta, fă
ră nici o noimă și fără nici un 
. ram de respect pentru cetățea
nul inspăimintat de propria 
neputință.

Privatizați și stat, toți o 
si-un pămint. S-au repezit 
devoreze buzunarele

auzi cîte

anunțare 
exact ca 
„la vre- 

1 Așa

amârît, ce nu are .altă vină decît 
blestemul de a trebui să mănînce.

In acest timp, nici nu-i de 
mirare faptul, devenit de-acum 
banal, că tot mai mulți cetățeni 
regretă cele 
terioare. Pe 
acum 3 ani 
chiar șl pe 
zului“ Stolojan, se cam 
majorarea prețurilor și era în
soțită de indexările de rigoare, 
devenite și ele celebre ca și „na
șii" lor. Acum nu se mai spune 
nimic. Fiecare tace și face și 
ceea ce e și mai îngrijorător, Gu
vernul d-lui Văcăroiu tace. Tace, 
tace și nu face nimic, de parcă 
dumnealor n-ar trăi în această 
țară, de parcă dumnealor nu ar 
mînca tot la asemenea prețuri. 
Ce să mai spunem ?

A venit anul 1993, nimic, 
trecut luna ianuarie, nimic. Nici 
indexare, nici libertate de miș
care financiară, nici deblocare.

Doar tăcere absolută, 
relațiile cu confede- 

care

I
I

două guvernări an- 
atunci, se .știe, 
și acum 2 ani, 
vremea „nesv-yorke- 

anunța

Și 
ba

nici buget, 
inclusiv in 
rațiile sindicale naționale, 
au avut curajul să ceară începe
rea negocierilor pentru un con
tract național colectiv, unic de 
muncă. Numai că tăcerea d-lui 
Văcăroiu. întinsă pînă la limita 
imposibilului, nu a plăcut sindi
caliștilor .și aceștia au întrerupt 
negocierile, solicitînd o întreve
dere cu dl. premier. Cum 
menții limită era pentru 
și urma începerea luptei 
cale in toată țara, care cu 
ranță nu s-ar fi făcut pe tăcute, 
dl. prim-mlnistru a rupt tăcerea 
■și a numit negociatori. Dar tot 
n-a spus nimic despre intenția

executivului de a stopa cît 
cit degradarea nivelului de 
al populației. Nu a spus 
urmează noi indexări sau

ter- 
marți 
sin di- 
sigu-

de 
trai 

dacă 
dacă 

se renunță la fondul de referin
ță, nici altceva care să ne îm
bogățească punga familială.

Și oricît de tăcut ar părea 
Guvernul și unii „patronați" co
coțați cu datul din coate pe 
scaunele directoriale, atunci cînd 
e vorba de pungă tăcerea nu-i 
bună deloc. Atenție, se poate 
lăsa cu strigături, care n-au ni
mic de-a face cu tăcerea, ci 
doar cu tăcuții, „binevoitori" și 
cuminți, care nu țin cu oamenii 
lor. (Gh. C.)
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artistic
Consiliul sindicatului 

al Exploatării miniere Petri
la organizează, pentru minerii 
Văii Jiului, in perioada 11—16 
februarie 1993, spectacolul fol
cloric „Cintecele inimilor 
noastre", cu participarea 
traordinară a soliștilor vocali 
Maria Ciobanii, Gheorghe Tur
da, Mioara Velicu, Viorica 
Flintașu, Elisabeta Turcu.

Momentele vesele vor fi sus
ținute de Ioan Velica și Geor- 
ge Negraru.

Turneul cuprinde 
rele 

nea,
•

câni, ora 17; Lupeni (club), ora 
20 ;

• 16 februarie 1993 — Vul
can, ora 17; Petroșani (Casa 
de cultură), ora 20. (791)

liber

cx-

următoa.. 
localități ale Văii Jiului: 
11 februarie 1993 — Lo_ 
ora 17; Petrila, ora 20 ; 
15 februarie 1993 — Uri_
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apă 
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Societatea comercială

(vizavi dc Școala generală nr. 1)

ViNDE EN GROS
■ băuturi
D ȚIGĂRI
a CAFEA
n DULCIURI
■ RĂCORITOARE
■ ALTE PRODUSE

(781)

Guvernul își confruntă deciziile operative cu 
realitățile din teren și, după cele două prezen
țe ale d-lui Văcăroiu la Brașov și Galați — 
mari platforme industrial; și muncitorești, dacă 
ne este permisă expresia — nu ne-ar mira să 
aflăm că va face o deplasare și in Valea Jiului. 
Ar fi intîmpinat nu numai cu interes, dar și 
cu respectul cuvenit funcției, deși anumite „miș
cări" antiguvernamentale fac eforturi pentru 
a-i crea o atmosferă mai puțin plăcută. D.ir 
așa e viața, unii, cei mulți cu ospitalitatea, al
ții, mai puțini, vorba d-lui Everac, cu ostilita
tea. Cei puțnii se încruntă degeaba intrucît nu 
ostilitatea ci ospitalitatea face parte din valo
rile tradiției la români.

Prezența piemicrului nostru în Valea Jiului 
este posibilă orieînd. O discuție cu specialiștii 
minelor, ai Regiei Autonome a Huilei, cu re
prezentanții Ligii, Confederației .și sindicatelor 
miniere ar fj justificată de interese reciproce. 
Valea Jiului are interesul de a-.și face 
bine cunoscute condițiile tehnice privind 
ploatarea cărbunelui, grcutăț.le care întîrzie re
dresarea economică, chiar și problemele sociale 
care afectează nu numai viața minerilor. Inte
resul guvernului își are originea într-un capi
tol al economici care nu p^atc să fie neglijat : 
resursele energetice. Această bogăție a Văii 
Jiului este reală, ea nu-și va pierde ’mportanța 
economică și orice afirmație pe tema falimen
tului sau a închiderii unor guri de mină nu 
rămîne decît o simplă speculație electorală a 
partidului care și-a pierdut credibilitatea prin
tre mineri. Dacă bine ne amintim, în septembrie 
1991 minerii conduși dc liderul Miron Cozma 
au răsturnat un guvern FSN și este puțin pr >- 
babil că ei își vor schimba resentimentele dc 
atunci față de adopții de astăzi ai unui politi
cian căzut in dizgrație națională. Guvernul Ro-

ntai 
ex-

man — F&N i-a adus atunci pe mineri in pra
gul disperăm și cxponenții lui de astazi în
cearcă sa realimenteze stai ea de spirit din 
toamna anului 1991 și sa canalizeze nemulțumi
rile sau îngrijorările lirești ale oain n.ior îm
potriva actualului executiv. Pai, cum ? Crede 
cineva că minerii nu înțeleg manevra ’!

Amenințarea lansată de 
te masuri ale guvernului 
la falimentul nimeritului in Valea Jiului și 
tiimiicrfa in șomaj 
este făcută cu pretenția de a demonstra 
1) numai FSN și vechii parlamentari s-au 
grijit de starea grea a mineritului; 2) i 
FSN și vechii parlamentari dețin soluția 
dresării dar, fiind dumnealor din cale afară 
discreți, nu ne spun și nouă 
După logica dumnealor, conducerea RAH 
Liga, sau Coniederația sindicatelor m.niere 
au nici un rol in 
sare pentru 1993. 
e să rezolvi cîte 
n-am prea auzit 
mice sau sociale 
sau în avantajul 
și RAH-ul au rezolvări substanțiale. Sigur 
nu au fost înlăturat; toate greutățile din 
nerit dar ne întrebam, cauza tuturor necazuri
lor postrevoluționare (exccptîndu-le pe cele 
moștenite) care afectează nu numai mineritul, 
ci toată industria românească, nu se regăsește 
în greșelile grave ale guvernării FSN ? Atunci 
cînd a avut frîiele puterii în mină, de Ce gu
vernul Roman nu a stabilizat, pe termen lung, 
cursul de schimb al leului ? De ce nu a reașe
zat industria pe baze solide ? De ce 
Roman, care a fost insistent invitat în

FSN cum că anumi- 
„voi duce inevitabil 

ia 
a zeci de mii de mineri" 

că ;
in- 

numai 
i re- 

de 
cum ar proceda.

și 
nu 

obținerea subvențiilor nece- 
E ușor sa protestezi, mai greu" 
ceva și în această privință 

de-pre multe rezolvări econo- 
aie FSN în sprijinul minerilor. 
Văii Jiului. In schimb, Liga 

că 
mi-

Petre
IMJIIitlU, LUI t* <> AV.1U ... V.aled
Jiului, nu a făcut acest minim gest de politețe 
față de mineri ? I°n MUSTAȚA

Un adevărat record Realizăm mai puțin decit
Rafturile magazinelor rețelei 

comerciale d? stat sint mai mult 
goale. Vînzătoarele intimpină 
cumpărătorii intr-o stare de plic
tiseală și dulce facere de nimic, 
vorua italienilor. Cumpărătorii 
n i:-i, care se incăpăținează să 
mai caute prin aceste magazine 
nis<. uva produse industriale in
dii:'np put, căuta mult și bine și 
prin Petru ..ani. Nu găsesc mai 
nimic. In cel maj bun caz își pot 
procura cîte ceva la prețuri în
zecite. In schimb vînz.ltorii de 
ocaz’e d prin piețe și talciocuri, 
micilc magaz.n. parficul ire. ca- 
r au ap..rut ca ciupercile după 
ploaie, cu puține excepții, au 
th ■ r, nu glumă, vinzînd din 
p) n produ -le indigene care lip
sesc din magazinele rețelei de 
stat, dar pot fj găsite, totuși, la 
prețuri aberante. I’rin filiere ca
re sint total scăpate de sub con
trol, mărfurile achiziționate de 
la diferiți furnizori din țară a-

jung obiect al speculei. Mulți 
prontâ, ciimpărind de ici și vîn- 
zind colo, după un adaos co
mercial de cele mai multe ori 
arbitrar, îmbogâțindu-se pe pun
ga cumpărăturilor. Corupția e 
in floare și își întinde tentacu
lele pină la nivelurile superioa

re ale unor factori dc decizie nu nu
mai de la nivelul prefecturilor, 
ci undeva m ii sus. pP la depar
tamente, picrzîndu-se in hățișul 
biroi r ițici.

De la un an la altul ne-am lot 
am.igit că se va înregistra o Îm
bunat ițire, că va înceta declinul 
economiei, că se vor lua masuri 
ferme pentru stăvilirea fenome
nelor d L- coiupție și speculă. Dar 
revirimentul nu s-a produs in- 
că, nici acum, la inceputul nou
lui an. Dimpotrivă, un recent 
comunicat oficial cu privire la 
realizările anului trecut, dezvă
luie un adevărat record. In anul 
1992, s-a realizjt doar 40 11 sută

din producția industrială înre
gistrată in 1989. Numai in anul 
trecut producția industrială s-a 
redus cu 21,8 la sută in compa
rație cu 1991. Produsul intern 
brut a scăzut cu Io la sută. Ne 
aflăm in plină recesiune, care 
se resimte acut, în ramurile de 
bază ale economiei naționale. 
Industria și agricultura înregis
trează scăderi substanțiale, nu 
num.ii cantitativ, ci și în ceea 
ce privește productivitatea mun
cii. .S-au inregisti at, in consecin
ța, scăderi în ceea ce privește 
acoperirea cerințelor pi ței cu 
produse indigene. Vinzărilc în 
comerțul de stat an scăzut in 
1992, comparativ t u anul ante
rior, cu 17 la sută. Dar, ceea 
ce e mai trist ,și mai îngrijoră
tor, a scăzut salariul real. Pon
derea cheltuielilor alocate pro
duselor alimentare din bugetul 
familiilor sal.ariaților se apropie 
dc 69 la sută. Procurarea măr-

furilor nc.alimcnlarc și a bunu
rilor dc folosință îndelungată a 
devenit din ce în ce mai greu
accesibilă majorității 
Dacă se mai pun la 
taxele, impozitele, si

populației, 
socoteală 
celelalte

cheltuieli strict necesare clin bu
getul unei familii se poate în
chega un tablou dezolant al vie
ții de zi cu zi a familiilor Care 
trăiesc (lin s ilarii sau venituri
mici. Nevoia unor măsuri de
protecție socială a păturilor de
favorizate este mai mare decît 
oricind, ca una din condițiile c- 
scnțialc ale înaintării cu succes
pe calea reformei economice.

Guvernul Văcăroiu desfășoa
ră o activitate febrilă pentru a 
stopa dcrllnul și a da o formă 
coerentă procesului reformei. 
Sint pregătite proiecte de legi 
care urmează să fie dezbătute și 
aprobate în cclc două camere

in 198S
legislative, vizîndu-se oprirea 
recesiunii și promovarea unor 
măsuri de protecție socială, care 
să- facă suportabila actuala eta
pă pe calea reformei economice. 
Se pare că ne aflăm undeva pe 
aproape de fundul sacului. D ir 
iată că, tocmai acum, cînd ne 
pregătim sufletește cu proverbia
la răbdare a românului să mai 
suportam un an dc recesiune, 
s-a întîm(dat ceva care ne a- 
duce noi spcianțe României i 
s-.m d. schis porțile Europei Co
munitare. Este un pun t dc co
titură. care marchează desprin
derea din sufocanta îmbrățișare 
rle aproape jumătate de secol 
a „prietenilor" de la rasăriu Nu 
ne rămîne decît să speram că 

acest eveniment va aduce in cu
inei și revirimentul atit de In- 
lelung așteptat în economie.

Viorcl STRAUȚ
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MINA
LUPENI

: — Domnule director, ce cu
prinde bilanțul anului 1992, 
ca rezultate și experiența i en- 
tru mina Lupcni ?

— Nu putem vorbj cu satis
facție despre 1902 prin pri mia a 
ceea ce ne-atn propus să reali
zăm, dar nu sîntem singurii în 
această situație. Anul 1992 s-a 
conturat ca o peri da de cău
tări de aplicare a unor soluții 
ți masuri pentru pregătirea ac
tivii iții din 1993 .și următorii ani. 
Față de producția programată am 
înregistrat o n realizare de 160 
mii toi.e de cărbune. In schimb, 
este Îmbucurător că am obținut 
depășiri substanțiale la pregă
tii i-d schideri. Mina are intîr- 
zieri mari la arest gen de . lu
ci cri si încă va trebui sa insis
tăm cu un efort pentru recupe
rarea ramin'rilor in urmi. Aș 
mal spune că la nivelul sectoa
relor a fost consolidată expe
riența in abatajele mecanizate 
plivind exploatarea, în’reținerca 
si reciclarea complexelor de sus
ținere, domeniu in care sini ne
cesare in pcrm.rn nță soluții din 
i o ialișlibn și muncito
rilor minieri.

— Se ponte vorbi despre 
un urogram calitativ in a- 
ce.ist i perioadă?

— Cred că da! Trebuie să lu
ăm in seama faptul (ă 1992 a în
semnat și o semn.bare in bine 
a orientării privind gospodărirea 
dotării și a gestiunii minei. Este 
evident un ciștig calitativ faptul 
că rca-iipararea unor pi ’se de 
schimb i subansambluri, care 
dă nota ..piritulm g >sp-dăr< sc in 
< icc colectiv, a f> - t repusă in 
<.copturi, ca sa sntin aca, ca so- 
lu.je ol lig.itorie, de supraviețui
re in această et ;pă cronicizatâ 
j rin lipsa d? pin c. llisîpa a de
venit total incompatibila cu a- 
cestc vr.nutri tind baza mate
rial i este precar i, prețurile sînt 
în creștere iar încercările de a 
obțin ■ piese de schimb sau di
ferite repere, m t rii prime, ma
teriale, se izbesc de accb ir.-i greu
tăți: lipsa «Ic resurse, blocajul 
financii r, inflația. R< țineți că 
peste țoale aceste greutăți au a- 
pă^at și conjuncui. i’e economice 
externe.

— Deci, cum c .te bilanțul 
anului 1902 ?

— Necnresjmnzâtor. Noi nu în- 
cerrăm să-l scuzăm. 11 scuză 
condițiile generale ale e' Gnomici 
care au afectat mai cu s< amă 
unitățile carbon,fire. Am extras 
cu IM mii tone ' trbune mai pu
țin dcctt ne-am propus? E c 
pierdere, desigur, dar am cîș- 
tigat „ceva" în privința siguran
ței pentru viitor. Am realizat

*

/ncă nu e pierdută speranțe
1000 Ici producție marfă cu nu
mai 700 lei cheltuieli materiale. 
Am depășit productivitatea în 
abataje, ceea ce înseamnă foar
te mult în privința oganizării 
locurilor de muncă și a stării de 
încredere. Vă rog să mai notați 
că am obținut reducerea costuri
lor la principalele <lcmcnle de 
calcul, in condițiile în care am 
executat un mare volum de lu
crări la investiț.ile subterane,

— Dincolo de greutăți, care 
ar fi principalele nerealizSD 
specifice anului 1992 ?

— Nu am reușit să redăm pro
ducției capacitățile blocate de 
focurile endogene. Nu am reușit 

Interlocutor dl. ing. ALEXANDRU BLAJ,

directorul minei Lupcni

să impunem respectarea strictă, 
chiar severă, i tehnologiilor în 
aceste cazuri, dar putem afirma 
că la ora actuală stăpihim situa
țiile create în toate abatajele 

un ie avem facili i de mină.
— Cit însumează aceste ca

pacități 7
— Dacă luăm în calcul atit zo

nele mai vechi cit și cele imo
bilizate în 1992 se poate vorbi 
d”S',re circa 300 mii tone de căr
bune. ,

— Cum va fi anul 1993 ?
— Noi dorim să fie anul re- 

dr sării, nu numai la nivelul 
piodiației ci mai ales pentru in
vestițiile atît de necesare minei 
Lupcni. Vă amintiți, probabil că 
in perioada anului trecut ne-am 
clatbt speranțele pe promisiunea 
că vom primi din import — Ger
mania — o combină modernă de 
înaintare in steril. Din păcate, 
odată Cu schimbarea guvernului, 
combina a rămas tot in Germa
nia și a trebuit să reluăm de
mersurile, dar evoluția cursului 
de schimb l_u dolar este descu- 
rajantă. Nu stăm pasivi, căutăm 
și altă variantă, dar, orice s-ar 
spune, soluția de a dirija efec
tive in plus de la producție la 
Investiții nu este optimă. Cu teh
nologii depășite, chiar dacă su
plimentăm forța de muncă nu 
se întrevede posibilitatea să re
cuperăm intîrzien: a lucrării. In 
principal este voi ba despre des
chiderea orizontului 300, Inves
tiție d marc importanță pentru 
mină. Dacă om fi primit combi
na Ia timp, deci in 1092, puteam 
să realizăm în 2—2,5 ani ceea 
ce nu s-a realizat la mina Noas

tră de 7 ani. Neachiziționarea 
combinei ar prelungi cu încă 3 
ani deschiderea orizontului și 
valorificarea unor importante ca
pacități de producție.

— In prezent ar fi tîrzlu 
ca programul de deschidere a 
noului oiizont să se realizeze 
in termenul stabilit de dv.?

— încă nu ar fi tîrziu, deși 
lucrările sînt de marc complexi
tate, ele trebuie să se coreleze 
cu o săpare de puț, cu alte pre
gătiri pentru conturarea orizon
tului și a capacităților de pro
ducție.

— De unde așteptați cel mal 
mare sprijin pentru aceste

probleme?
— Dacă il așteptăm de unde 

l-.irn așteptat și pîna acum, va 
fj zadarnic. Intenționăm să ne 
deplasăm la Departamentul nos
tru din Ministerul Industriilor 
unde de fapt și conducerea RĂII 
face curse regulate pentru mul
tele probleme ale Regiei. Vom 
insista să explicăm urgența și 
prioritatea investițiilor de In mb 
na Lupcni și necesitatea dotării 
corespunzătoare a acestor lu
crări.

—- Domnule director, între 
1992 și 1993 cum apreciați lu
na ianuarie? Este „o rămăși
ță" a anului trecut, sau un

• început al anului în care ne 
aliârn?

— Cu regret, ianuarie 1993 es
te o copie fidelă a lunii ianua
rie 1992. (

— Deci, ați intrat in anul 
1903 7

— Am intrat, dar greutățile 
sini de altă natură, fiind gene
rate dc restanțele în programele 
de îeciclare a unor complexe, în 
mod deosebii la sectoarele IV și 
V, care au cele mai mari că
deri de producție. Sectorul V 
a rămas fără capacități active. 
Se face rotirea unui complex și 
repaiarea pe loc a altuia, lucrări 
inerente. Dacă nu am avea ex
periența la care m-am referit, 
volumul d« muncă ar fi enorm, 
iar cheltuiala de timp la fii. Di
ficultatea este creată de faptul 
că unele căderi de producție se 
suprapun. Programele stabilite 
atît la nivelul sectoarelor cit și 
pe mină ne îndreptățesc să cre
dem că vom depăși cu bine a

ceasta situație. In anul 1993 vom 
avea în general ritmuri cons
tante la producție.

— Din puhet de vedere al 
dotării tehnice sînt uncie sec
toare care suferă mai mult 
decît altele?

— Suferința e aceeași pentru 
toate sectoarele. Despre un sin
gur- sector pot spune că ar avea 
o situație avantajată, cu o pers
pectivă pregătită pentru o pe
rioadă mai lungă de timp. Ca 
forță dc muncă, sectoarele au 
situații sensibil egale.

— Cum se prezintă mina 
prin prisma activității dc pro
tecția muncii?

— Nesatisfăcător, și ca număr 
de acideiib avarii, stagnări, și 
ca grad de periculozitate sau gra- 
vit t?. Cauzele sc regăsesc în 
indisciplina tehnologică șl de 
producție. Trist .și dureros este 
faptul că și în ianuarie am în
registrat două accidente morta
le într-o surpare determinată de 
un șoc în tavan. După poziția 
în care au fost găsiți cei doi 
tineri se pare că în încercarea 
de a părăsi abatajul s-au je
nat unul pe altul, s-au ciocnit 
între ei. In privința protecției 
muncii aș dori să precizez însă 
citcva impedimente care depă
șesc competența noastră și, tot
odată, capacitatea dc a înțelege 
o situație. Calitatea stilpilor hi
draulici e sub orice critică deși 
producătorul asigură o garanție 
de 15 luni. In cazul unor avarii 
sau accidente, producătorul ar 
trebui să fie tras la răspundere 
în perioada de garanție. Ar fi 
justificată chiar și implicarea 

răspunderii penale. Avem și a.te 
greutăți cauzate în general de 
dotarea încă insuficientă în do
meniul protecției muncii. Se fac 
eforturi de către Regie pentru 
asigurarea dotării, dar c foarte 
greu să împărți la toate unită
țile ° sumă destul de mică, ra
portată la necesitățile protecției 
muncii. Uneori această împărți
re e un calvar.

— Ce puteți face dv. în a- 
ccst domeniu?

— Un mai exigent conirol la 
toate locurile de muncă, o po
ziție mai fermă față de orice tenta
tivă de abatere. Nu poate fi to
lerată „înțelegerea" față de aba
teri, singura poziție justificată 
atît din punct de vedere pro
fesional cît și uman este seve
ritatea în respectarea discipli

nei tehnologice și a normelor de 
protecția muncii.

Interviu re .Iiz.nl dc 
Ion MUSTAȚA

PERIOADA
AUSTERITATII
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Judecind activitatea economico- 
financiară a minei după criteriul 
cheltuielilor la o mie de lei pro
ducție marfă, se poate spune că 
1992 a fost un an mai bun de
cît ceI precedent. Și după da
tele ce ni le-a furnizat di. ec. 
DAN BLENDEA, contabilul șef 
al minei, judecata esta valabilă.

In 1992 cheltuielile la 1000 iei 
producție marfă au reprezentat 
abia 71,3 la sută față de cele din 
1991 și doar 92 la sută față de 
prevederile pe anul trecut. A- 
ceasta în condițiile cînd produc
ția marfă a crescut cu 3,G la 
sută.

Cum a fost posibil acest re
zultat? Doar prin eforturile pro
prii. ne asigură interlocutorul, 
îndeosebi în domeniul consumu
rilor, al reducerii cheltuielilor. 
Un exemplu elocvent: de la 6,6 
armături la 1000 tone producție 
în 1991, consumul de armături 
în 1992 a ajuns la abia J,9 ar
mături la 1000 tone. Aceasta în 
pofida faptului că volumul lu
crărilor miniere a fost superior 
cu aproape 500 ml. Nu s-au mai 
cumpărat armături, ele s-au „fa
bricat" in cadrul minei; repara
rea utilajelor s-a asigurat tot 
în atelierele proprii. A fost un 
exemplu. Sînt și altele.

S-a perseverat, așadar, pe o 
politică de austeritate. Aceasta 
va fi orientarea și în 1993. In
dicatorii ceoiiomico-financiari pe 
noul an bugetar s-au judecat „la 
obiect", c i toata atenția. Deși 
nu sînt definitivați, și în conti
nuare indicatorii sînt restrictivi 
și impun căutări dc noi rezerve 
pentru economisire, fixai ea de 
obiective concrete pentru diminua
rea costurilor, a cheltuielilor. 
Rezerve sînt. Atît în domeniul 
consumurilor energetice și ma-

* teriale — scurtarea fluxurilor de 
transport și concentrarea pro
ducției — îmbunătățirea cali
tății cărbunelui, cît și prin ra
ționalizarea cheltuielilor pe munca 
vie, îndeosebi printr-o normară 
judicioasă, capabilă să determi
ne creșterea productivității mun
cii. Dar, să vedem subvențiile 
de la buget. (I D.)

I
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Mineri din abatajele mecanizate ! Fără tineri mina n-are viitor !
H Punerea in exploatare a frowtalwjor mecanizate sc 

va face numai < u ati/ul comisiei de recepție și după exe
cutarea probelor dc mers in gol;

Vcriiicarca instalației iiidraulii se face conform 
piovederi’or din cartea tehnică a utilajului;

■ înainte de tăierea eu combina va fi pornit trans
portul ul din abataj;

fl Verificarea M<‘ținerii mecanizate se va face indi
vidual pcnt'u fiecare element do susținere șl dc comandă;

Wl Sc interzice lucrul cu combina dacă prezintă de
fecte la comanda dc la distanță.

RESPECTAȚI CU STRICTEȚE NORMELE PRIVIND 
EXPLOATAREA FRONTALELOR MECANIZATE!

Nu mai puțin de 1200 de ce
reri pentru locuințe așteaptă do 
ani de zilP și au rămas nerezol
vate. „Este o situație dureroasă, 
întruiit marea majoritate a ce
lor ce solicită locuință sînt tineri 
mineri familiști" ne-a informat 
dl. Petre Glicrman, liderul sin
dicatului liber al EM Lupcni. 
Iar fără tineri nu poate fi con
ceput viitorul minei. Puntul for
marea profesională a unui mi
ner sînt necesari fini îndelun< ați 
dc muncă In abataje.

In anul trecut au fost rezolva
te doar 20 de cereri dc locuință. 
Pentru acest an se vor putea re
zolva !n cel mai Imn caz alte 
cîteva zeci de cereri. Din păcate, 

in oraș sînt circa 300 de aparta
mente nelocuite, Intr un stadiu 
avansat de degradare, neavind 
uși, geamuri, instalații sunitere 
și electrice. Din lipsii de fonduri 
acestei nu pot fi reparate. Sin
dicatul minei și-a propus să in
ventarieze din nou, cu sprijinul 
Primăriei și al Asociațiilor de lo
catari situația spațiului locativ 

■aflat in părăsire. Sc așteaptă 
sprijin și de la Liga sindicate
lor Miniere Libere pentru pro
curarea de fonduri. S-au făcut 
demersuri și la nivelul Regiei 
Autonome pentiu Huilă. Sînt și 
multe cazuri de apartamente, în 
Lupcni, pentru care cel ce le au 

închiriate nu plătesc do luni de 
rile taxele de întreținere. Lide
rii sindicatului minei Lupeni 
sînt holărîți să facă ,tot ce de
pinde de ci pentru n rezolva un 
număr cît mai marc de ceieri dc 
locuință. Dai d pun de landuri 
cu nuilt mai mici decit cele :e 
se cer pentru rrniizaica unor lu
crări de investiții care ating în 
prez, nt cifre de neimaginat cu 
cî țix a ani in urmă.

Singura r».z.' de speranță ră- 
mine, totuși, a >rdarea de sub
venții de la Bugetul de stat pen
tru a face față problemelor so
ciale din ce în ce mal presante 
ale minerilor. (V.S.)

9
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TOT MEGANiZATA AT CUVINTUL De ia stagnare la redresare
...Toate complexele mecaniza

te puse in funcțiune in cadrul 
minei Lupcni în 1992 au fost 
reciclate in urma reparării sub- 
ansamblui ilor componente în 
atelierele proprii, in subteran. 
Din datele pe care ni le-a fur
nizat d-ra ing. LUCIA RACOI> 
ȚA, din serviciul electromecanic, 
reținem : în 1992 an fost recicla
te 3 complexe SAIA 2, s-au exe
cutat doua montări ele comple
xe, s-au evacuat două iar, in 
prezent, pe stratul 13, sint in 
pregătire pentru evacuare încă 
3 complexe. Pentru 1993 sint pre
văzute alte trei reciclări, două 
montări iar la sectorul V o ro
tire de complex SMA 2.

Executarea acestor lucrări cu 
foițele proprii, în condițiile cînd 
ponderea producției realizată cu 
tăi re și susținere mecanizată 
continuă să aibă preponderență 
în producția minei Lupcni, de
notă progres calitativ !.cm- 
nificativ în activitatea minei. 
„P.eciclarea complexelor me
canizate, repararea ți înlocui)ea 
subansamblelor defecte în te-, 
lierele din subteran face par
te din preocupările noastre con
tinue pentru imuunătățirea pa
rametrilor de funcționare a uti
lajelor. Complexele reciclate 
funcționează la parametrii unui 
utilaj nou", ne asigură dl. Ing. 
Dumitru II t, directorul t- linie 
cu producția.

Evident, est- vorba de-.prP ca
litate. Calitate in or.-mizarea șl 
executarea reparațiilor, calitate 
și pruresionalism in dirijarea în
tregului proces de reciclare a 
utilajelor c iderat î drept o 
comy n?n ă dc bară a politicii 
de austeritate în administrata 
b.i;r: te’.nico-matcricile a ex- 
plo.it .ii, politică impusă de cri
za economică.

E>.jcr.-nța cîdirată Ia mina 
i.upeni in reciclarea utila]?lor I- 
lustrcază una din laturile sem
nificative ale reunitele 'r minei in 
ultimii ani. Referitor la această 

experința dl. ing. MARIAN D.\- 
IJACAN, din cadrul serviciului 
energetic, ne-a furnizat mai mul
te amănunte. In atelierele me
canice ale minei se produc toa
te tipurile de armături TU ne
cesare minei. In 1992 numărul 
armăturilor confecționate de
pășește 2000. Sectorul „service" 
funcționează cu două activități 
distincte : (a) partea mecanică — 
specializată in îeciclarea com
plexelor, montări și demontări 
do utilaje, repararea acestora, 
recuperări de subansamble, pie
se de schimb și alte materiale 
din zonele exploatate ele. — și 
(b) o formație de electricieni 
care se ocupă de recuperarea e- 
chipamentului electric. Anul 
trecut cu materialele electrice 
recuperate s-au montat 3 stații 
de transfoitnare și distiibuție în 
sectoarele I, II și IV, iar in pre
zent se află in echipare alte două 
stații în sectoarele II și V.

Politica de austeritate -impune 
aceleași strădanii .și in acest an. 
Reducerea cheltuielilor cere e- 
forturi continuo pentru raționali
zarea coirumurilor energetice și 
malt riale, deci, menținere a e- 
lorturilor pentru recuperări de 

materiale. „Dar, ne precizează 
interlocutorul, de 3 ani trăirn 
numii din recuperări. Se pune 
problema completării doimii e- 
xistente, înlocuirea utilajelor cu 
o uzură avansată, cu utila le noi, 
strict necesare, mai ales pentru 
noile capacități".

In realizarea dezideratelor ac
țiunii de economisire, și electro
ni: xanicij minei reclamă sprijin. 
Intii, ;.! constructorilor d ■ ma
șini pentru îmbunătății a cali
tății și creșterea fiabili'ățM uti
lajelor, iar, in al doilea rind. din 
partea REN EL, în sensul de a 
asigura alimentarea cu energie 
el ctrică a minei la parametrii 
nifrmali (tensiune, frecvență) și 
mai aici fură întreruperi.

Ioni IIUIJEK

In mod firesc tema principală 
a unui dialog cu directorul teh
nic cu producția nu poate fi al
ta dccit dinamica producției, o- 
rienlările, frătnîntările. eforturi
le pe care le incumbă strategia 
managerială privind optimizarea 
procesului extractiv in cadrul 
minei. 11 întrebam pe dl. ing. 
I'ETRU HER, directorul tehnio 
al minei, cum apreciază etapa 
prin care trece actu îlmente mi
na Lupcni din punct de vedere 
al ritmului și potențialului ei 
productiv. ^4

— Este o perioadă de angajare 
maximă, de căutări asidue și de 
materializare a soluțiilor pen
tru ieșirea din impis și crearea 
premiselor redresării minei. Ast
fel, chiar dacă 1992 ar părea u- 
noi a ca un an de stagnare, da
tori’ scăderii producției, anul 
îneht.. t a însemnat, totuși, un 
pas hi lărît spre normalizare, de 
deschidere spre viitor. Am în 
vedere realizarea unui volum 
sporit de lucrări de deschidere 
și pregătiri, superior celui din a- 
nul precedent cu 5, respectiv, 8 
la sută, ere terca productivități 1 
muncii jn abataj. Sînt efecte 
nemijlocit” ale progreselor în
registrate >n ceea ce privește în
treținerea .și repararea echipa
mentului tehnologic, exploatarea 
la parametrii superiori a com
plexelor mecanizate "m .olidnrea 
efectivelor plasate în lucrările 

miniere, omogenizarea colecti
vului minei prinlr-o respectare 
mai strictă a normelor de lucru, 
de disciplină...

Ceea ce trebuie reținut la o 
evaluare a rezultatelor minei 
Ltipeni, atît pe 1992, cit și pe pri
ma lună a anului este realitatea. 
Mina a trecut la exploatarea fe
liilor inferioare • din știutul 3, 
trebuind să se înfrunte cu în
răutățirea con Jitiilor de zăcâ- 
mint; s-au înmulțit focurile endo
gene, starea disciplinară este 
încă precară, jar slaba calitate a 
utilajelor, a stâlpilor este un a- 
devărat handicap pentru activi
tatea clin abataje și pe fluxul de 
transport.

Perspectiva redresării minei 
este apropiată, ne asigură inter
locutorul, chiar din luna mar
tie, și atingerea producției pro
gramată clin trimestrul II. In a- 
cest scop se acționează cu stă
ruință pentru refacerea liniei de 
front, prin deschiderea unor noî 
capacități în sectoarele III, IV 
și V. Continuă eforturile dedicate 
redresării minei din punct de 
vedere gospodăresc, prin repro
filarea lucrărilor pe fluxul de 
transport din sectoarele II, III șl 
V. In fiecare sector se acționează 
pe baza unor programe concrete 
de redi .re Se stăruie pentru 
creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea fimrtii nării 
utilajelor, plasarea optimă a 

fronturilor. întărire, i ordînîl țî 
disciplinei. Desigur, depinde mult 
de ințele.gerca a< stor cerințe de 
către toți factorii de decizie ]i 
execuție.

Un cuvint hotărîtor în realiza
rea creșterilor de producție pre- 
văzute din trimestrul II von a- 
via noile capacități ce urmează 
să intre în funcțiune încă din 
aceste luni. Este vorba de noi 
abataie frontale mecanizate In 
sectoarele III și V, urmînd ca 
în luna apiilie să intre în funci 
țiune si în sectorul IV un nou 
complex mecanizat. Odată cu 
darea acestora în f un c ți th 
ne, se impune va
lorificarea deplină a liniei do 
front, atingerea unor parametri 
superiori al utilajelor, plase-ea 
Optimă a fronturilor, realizare** 
unor productivități superioare.

Sint cerințe care nu depind 
însă doar de eforturile proprii, 
ci, in mare mașină, de fi abilitai 
tea utilajelor, a stilpilor, a pie
selor de schimb, a motoarelorrei 
parate. Aș idar, în încheiereai 
dialogului, dl. director P. HER 
a ținut să adreseze un apel că
tre constructorii de utilaje. Mal 
ales că prețurile au crescut ei 
norm, ar fi firesc să crească și 
calitatea utila lelor, a pieselor, 
a reparațiilor. E timpul să fia 
pusă calitatea și în prim planul 
strădaniilor constructr Hlor de 
mașini! loan DUBEM

Indisciplina — cauza principală a accidentelor'.
A'■ .''lentele continuă să fie ut» 

fen nun «lurct «, maicii j-
ză activitatea de producție a 
nunei Lupeni. In anul trecut 
s-au înregistrat cu 10 cazuri inai 
puține accidente decit în anul 
1991. insu, din nefericire, se men
ține un iceficitr t ridicat de gra
vitate. Numai în anul 1992 ți-au 
p. rdut vi. ța șapte oameni la 
mina Lupcni, iar unul a rămas 
invjhd. Cile n tl multe acci'hii- 
t'.- s-a i p reuUi pe caile subte
rane de acrei, in timpul trans
portului. Această re-’h a'.e iste 
cu a >t niai dubero’tu cu rit mi
na dispune de o cu» •_ tehnică 
ir > ierna, de trei • ,vn >,1*. t> le- 
gri înictrie, cu 120 c.ipite ie 
d- te» ie. Ho □ mii,., ,(I,; 't|(, . . 
les>,.i’>n. n ci.cuit p.-n rare 
sint si’i avepheat- prtncip-ile- 
le zon ■ <Ie p:- fm<u] rit tianspi rt 
din JLitxan. precum șt de im 
efectiv '<• silvi.iti bine euli'L 
ociți in <Li:ici-i. I prute. , ua 
cfi
l’trirn I d- la ?e cot.'- i •- 

rente am aFut o r'i ‘ic Lti ]. 
ing. AUU3L1-AN G'.K IU. ii - 
pec'ornl .,ef cu proolcPTe di pro
tecția muncii și a mcdiul.il, in 
căutarea prîne^ialelor cr.azc ra
re perie) tcază, într--n fel sau 
altul ac! i vi ta ten celor ce lu

crează in r iină și a măsuri! • de 
protecție i icesirc penii, i :bu- 
n i-iina.a a.tivității in vîitor.

— D-le inginer, ce cia t.ji mul
ta bataie dc cap la începutul a- 
cestui an celor ce icrcază pen
tru pror.ee ,ia muncii?

—• Problema principal i r-.mî- 
nc preocuparea pentru preveni
te a și combaterea focurilor <lc 
nună. Din păcate in acest do
meniu au mut ioc aci idente mor- 
t ■!?. Perii j n vâ imagina di
mensiunile acestei preocup, ri 

suficient să precizam ca in 
anul trecut s-au introdus 32 090 
m de icnii,a in zonele dc loo 
și J protecție, t'auz i cauzelor 
focurilor C‘.te ncri spect iii'.i ten- 
noiugnlor dc lucru. /\sta-i si
tuați.1. -Șairit ni.te condiții <i<*
Iun i caic iu j ut li n Tic.i.e 
d jiu o zi |i. ,111.1, u,ir se r <por- 
te.iz.i direct ia o,,ir>' m. Nu-și IHc 
tu',1 dat'-iia li lei. J:.tă ci ci. de 
’jiind ani început >,i exp< ri- 
mi.ni m un noii sistem de pro- 
t' n a.imeniul luiirnur. Ș
te ' u i o i ti a,.ii ■ i fp xtlt ui
fc Io ' ■' i'U r Ui 1 rm.iți din
ți i jui'iție i [( iți trisocTici. 
l’r’ri ac as' i se V /.ă In s| e- 
cial evitarea auloii , ălzirii căr
bunelui nnnas din duLrite cau
ze in s| ațiul exploatat. Speram 
sa dea rezultatele scontate.

— Emanațiile dc metan sînt 
st ijiimte prin debitele dc aeraj?

.— In pnvința combaterii a- 
cumularilor de metan sint mul
te dc spus. AcraJ’U general e 
Lun, la nivelul n bi ciur pre
văzute. In anul t e ut s au în
registrai 57 dc căzui 1 dc acumu
lări de metan in conccntrapi pc- 
ii uloase, de peste 2 la suta. Dar 
t atc, l-.a e.xiepțil au lo-t de 
: uita durată și rapid lichidate. 
Din cele 120 ue capete de de-

cțic sini in funcțiune pei imi
nent in m «lle HO, in iiincțic de 
cerniți .'c pruducțici.

Dilicul'.ați există in ceea cc 
privi ,te uernnH [ arțlal și n ii 
■ii' s d l.ut .i s.ii'.ria'.uur <u ini|- 
lo ici! t ni.ee sp; iie.e ac licitații 
< prib.-cție a >.iun.ii.

— f. ,ie i iil.i de .ip o alura de 
control 7

D , în principii. .‘>pte e- 
x T.ip.iiicare va ro,; sa r țineți 
c.î in ariul trecut am losl du- 
t iți d ar cu 15 rnctai’.' mcti c.

Ap.ir.iiura de cotiuol e in ma
ri pai ic U/.n'.l, arc o din ttu le 
lolo,in;a îndelungată, i ii.’p.ir.iți- 
i e ini din ce in cc mai gr u 
dg făcut J.i melanomctre. Nn 
.lirit plisc rle schimb. Nu sini n- 
cumulato.iie suficiente penii u 
lămpile de miiîA, nu sint came
re de ardere șl ,ilie componente 

strict necesare. Avem, bunăoară 
un laborator unde se determină 
prin măsurători parametrii prin
cipalelor acumulări de gaze. Dar 
ce folos dacă, din lipsa unor 
reactivi chimici, nu putem tace 
inâs'.'rătorile? Ar n "i trebui să 
procurăm -100 de bucăți de măști 
dc auto'alvare, pe care speram 
să le primim în curînd. Lipsa 
fondurilor, blocajul financiar, dis
pariția unor furnizori" de cciiijja- 
mente din fostele țări socialiste, 
au crc.it o situație grea in mi
neritul din Valea Jiului Se fuc 
demersuri și s|icr;im să di’|'ă;im 
această s luație grea. P ntru noi 
v un al .arat calvar s.i snibihm 
și să rep.’îTznm prioritnțiie cin l 
c vi.iba de uiiln.area i-milnrilur 
de care dispunem

— Sint iniiitcnt i 1 <i < Itci- 
tiiicMe pentru e,iii| amant',;) de 
) i <iti'' ți.'7

— Din ceh 61,3 niilioani' 1'i 
fit au reprezrni tt iondiii'ilc a- 
locafc p, ntru prăcuri’ d; ■ !o- 
pament dc protocți ni el:.; t'i't 
cloni '-ii ’r.’i m'lionnc ni ii | 
țin Echipamentul rlP lii'iu »• 
pro. ură d.n er in c. r > a >,r. i 
I'' 'rui7orii prrlin.i plnla | .■ I...
Do ceea ic e mu in.'.rii •ri’ilur 
am fost iif'.oițj si a'vc 'Ani. d n 
lip i dc alli ci a ni,ii l.iin, i chi- 
p, mente dc călit,ite inai slabă.

cum sînt mănușile de protecție- 
In general, insa nu fost satis
făcute cererii?, in pofida unaț 
dificultăți. ,

— (n j t rnliia cauzelor accL , 
doritelor, pe locul cioj și trei re i 
siti!' ază căderile de oci și res
pectiv c! .(crea a< denLatuluL 
Ue se poate face pentru reduce
rea numărului aceetor accidente?

— \'rind, iievrîm , ajungem la 
ce'a ce consider că este numito
rul comun ni cauzelor acciden
telor: indisciplina. Ignorarea sau 
r> respectarea iolinologiilor de 
liiiru, a normelor de protecție a 
muncii, răniin și sint principa
lele c; nze. Din nefcrlciPe mai 
c-.istâ saliriați care nu înțeleg’ 
nici ia ecsitaten nor acțiuni de 
protecție a muncii care îi vi
zează din. t. Lxemphi: număriîl 
mie al celor cc se prezintă ia 
examenul n.< I ' d gratuit prin 
inicroi adiofotogr.’i le. In anul 
ticeiil s an d i iii.it 3 muncitori 
cti ‘lidiu ii,in'-.it dc fibroză ți 
silii oifl. I.i-t.u .in anei la toți
■ o .- lalu no- I o ..i iuți T . i. in
ii o-eh . cit rle import, nt este 
f i respect? di- Iplin i 1 ‘hn.’lo- 
l'iiă ți i muncii, care, m ulti
mă In i mță este in prepr. i! li-r 
ItPi IV.

le.tcrviu realizai Je 
\ iorel STK \l Ț

mcdiul.il
pror.ee
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Soc /etatea comercială i
PAMIK-COM SkL

Pentru apartamentul dumneavoastră
Firma „PAMIN—COM“ SRL clin Petroșani vă oferă cele mai 

noi modele de corpuri de iluminat produse de „Elmet** Cluj și 
livrate, cu excepția Petro.șaniului, numai in țări occidentale precum 
I- ranța, Belgia, Olanda ș.a.

Bl Candelabre și lustre — 17 modele care asigură o ambianță 
deosebită in apartamentul dumneavoastră. Prețuri, între 5 și 43 
mii lei ;

B Plafoniere pentru holuri și camere de baie;
■ Aplice pentru camerele de dormit ;
■ Veioze pentru birouri și corpuri de iluminat ;
■ Articole electrice de tot felul, cu un design deosebit.
■ Aparatură electrică și articole de menaj.
ItLȚÎNEȚI I RAIONUL ELECTRICE-MENAJ este deosebit de 

bine aprovizionat cu mărfuri de calitate. In cadrul aceluiași ra
ion s-au pus in vinzare detergenți pentru mașini de spălat „auto- 
matic“, și pentru veselă precum și șampon, îmbuteliat în cantități 
variabile (de la 250 g la 1 kg).

PENTRU AUTOMOBILIȘTI I
Lămpi pentru garaje la prețul de 770 lei bucata. Practice, 

ieftine, rezistente, produse de „Elmet" Cluj-NapoCa.
TOATE ACESTE ARTICOLE, NUMAI PRIN 

„PAMIN—'

Elegant, 
practic, comod

Pamin — Corn. SRL Petroșani 
vă oferă, prin raionul de articole 
de încălțăminte :

• 12 modele noi de cizme pen
tru femei, la prețuri variind în
tre 5700 și 12 000 lei.

De asemenea, firma PAMIN 
— COM vă oferă, prin raionul 
specializat in comercializarea 
tricotajelor și confecțiilor,

• scurte din import (China), 
căptușite cu puf de giscă. A- 
VANTAJ DEOSEBIT: se pot 
purta pe ambele fețe. Preț uni
tar, 24 900 ici. Elegante, ușor 
de asortat cu alte obiecte de 
îmbrăcăminte din garderoba 
dumneavoastră, utile pentru iar
nă tirzie si primăvară.

NUMAI PRIN PAMIN — COM 
SRI VEȚI FI MEREU ÎMBRĂ
CAT ELEGANT ȘI LA ULTIMA 
MODA !

XXIII R'.Al.’l
TOATE florile clin lume pentru Kristof Irma, cu ocazia zilei 

de naștere. Cu dragoste, nepotul Bogdan Iovănel. (788)
SOȚIA Irina, familiile Băaîivan și Kemeneș urează domnului 

Iedcnak Mihai, cu ocazia ieșirii la pensie, multă sănătate și bucu
rii. (785)

LA ÎMPLINIREA frumoasei vîrste de 25 ani. părinții, soțul 
și fiul urează Aurorei Maniliuc Zilahi, multă sănătate, fericire și 
„La mulți ani (793)

VINZAR1
VlND pui ciobănesc scoțian (collie), pedegree. părinți cam

pioni. 300 DM. Petroșani, 1 Decembrie 1918, bloc 97, sc. 1, ap. 39. 
(852)

VlND Dacia 1310, perfectă stare. Aninoasa, str. Bujorului 
(Iscroni). Cl/14, după ora 16. (772)

VlND apartament 2 camere Petroșani, zona pieții, motor 
Volkswagen cu cutie și motor Bus Volkswagen, telefon 542470, 
între orele 14—16,30. (778)

VlND apartament două camere Petrila, Republicii, 111/52. 
între orele 14—18. (790)

VlND Lada 1200, Vulcan, str. Dorobanți, bloc 58. ap. 17. (796) 
VlND video player. Informații telefon 542807. (850)
VlND urgent video player Funai model nou. Lupcni, telefon 

560663. (851)
DIVERSEi- , 11 i ----

CEDEZ spațiu comercial în Petroșani, zona pieții. Telefon 
545671. (767)

S.R.L.

cx
%

c*
O C»
ăi

S-au pus în 
vinzare înccpind 
de astăzi, cu li
vrare „en gros“, 
MĂRȚIȘOARE!

• PESTE 100 
de modele.

Prețul unitar, 
de numai 15 — 
25 de lei. La 
livrarea ,,en 
gros“, adaos co
mercial de 2 la 
sută! Numai 2 
la sută! Nimic 
nu poate fi prea 
scump pentru 
cele ce vă sînt 
dragi!

INCII1RIERI
DAU CU chirie garsonieră Petroșani, central. Vînd cărți. 

Telefon 545620, între orele 17—19. (780)
OFERTE SERVICIU

SOCIETATE Comercială angajează vînzător in piață. Salariu 
consistent. Telefon 541582. (798)

pierderi
PIERDUT contract închiriere pe numele Suliță Dumitru, eli

berat de RAGCL Vulcan. II declar nul. (794)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Mogâldca Alexan

dru. eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (799)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Buruiană Ion, 

eliberată de EM Livezeni. O declar nulă. (792)

DECESE

SOȚIA Dorina și .fiica Alexandra mulțumesc tuturor celor 
care le-au fost alături prin ajutor și prezență, la greaua durere 
pricinuită de decesul bunului lor soț și tată

MAIOGA ION
(786)

SOȚI/X Margit, copiii, nora, ginerele și nepoatele anunță cu 
adincă durere in suflet, dispariția scumpului lor soț, lalâ, socru și 
bunic

CANDO ANDREI (OCSI)
Nu te vom uita niciodată,
Imnormintarca are loc azi, ora 15. Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliul din Petroșani, Nicolac Bălcescu. (787)

VĂRSĂTOR — TIGRU
Apele liniștite sînt adinei. Nu 

faceți valuri !

PEȘTI — IEPURB
Mustrări de conștiință pentru 

un șantaj eșuat.

BERBEC — DRAGON
Împărțind cu noul venit ce 

aveți mai scump, veți cîștiga ce
ea ce vă lipsește.

TAUR — ȘARPB
Totul depinde de gradul în 

care reușiți să lăsați impresia li
nei bune cunoașteri a vieții.

GEMENI — CAL
O iubire carc-a fost tși recon

sideră viața, luîndu-vă în cal
cul...

RAC — OA1B
Atenție 1 Luna e intr-o fază 

periculoasă. Evitați excesele !

LEU — MAIMUȚA
Astăzi porniți la război cam 

fără... ceva.

FECIOARA — COCOȘUL
Umblind după lucruri nesigu

re, pierdeți și ceea ce părea si
gur.

BALANȚA — CI1NELB
Aveți de luptat cu timiditatea 

aparentă a unui partener de ca
libru și cu propria conștiință.

SCORPION — MISTREȚ
Un capăt al sforii e la dv. Nu 

trageți !

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Navigatorul fără țel nu are 

niciodată vînt prielnic...

CAPRICORN — BOU
Soluția optimă rezultă prin 

fierbere în suc propriu.

PROGRAMUL^

O ADRESA UTILĂ : 
PAMIN — COM SR.L. 

Petroșani, 
B-dul 1 Decembrie 1918, 

nr. 71. Telefon 093/515391.

Grupaj realizat 
de

II. ALEXANDIIESCU

FAMILIILE Cazacii și Ilea aduc un ultim omagiu celui care 
a fost un om de omenie

MOLNAR GlIEtTRGlIE (797)

R A G C L VI L CA\
aduce la cunoștință că în urma aplicării Dccretului- 

Lege nr. 61/07.02.1990, privind vinzarea de locuințe cons
truite din fondurile statului către populație și Legii nr- 
85'22.07.1992, statul nu mai acordă fonduri pentru întreți
nerea acestor locuințe și spații, fapt pentru care roagă 
Asociațiile de locatari și pcrsoanele fizice și juridice să se 
prezinte cu comenzi in vederea încheierii de contracte pen
tru executarea următoarelor lucrări : ■ hidroizolații la 
imobile; ■ curățirea și spălarea de calorifere; ■ reparații 
acoperiș țiglă; ■ vopsitorii și zugrăveli; ■ zidărie și ten
cuieli ; ■ înlocuitori de jgheaburi și burlane; ■ înlocuirea 
de obiecte sanitare; ■ întreținerea și repararea asccnsoa- 
relor.

La încheierea <ontr,tetelor, solicitanții vor achita un 
avans care se va stabili de comun acord pentru procurarea 
de materiale.

Beneficiarii care vor perfecta contractele pînă la da
ta de 1 martie 1993 vor a\ca prioritate in executarea lu
crărilor.

Relații la telefon 5701 I I birou tehnic, zilnic intre fi
rele 10—I I.

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NOI" apare sub ecij-is 
SOCIETĂȚII COMERCIALE .ZORI NOI' SA

<irrgistrnfă |a Registrul Comerțului sub nr
I i'i'll

■' numirii! 307060201 — I1CR Pchoșanl.
■ r . MIRCEA BUJORESCU

i’>r executiv: Ing. Alexandru BOGDAN

GETA și Paul Pătrașcu, împreună cu fiii Alin și Florin anunță 
cu durere încetarea din viață a tatălui

MARINESCU GHEORGIIE
mecanic de locomotivă pensionor.

Inmormintarca are loc în comuna Turburea, Gorj, in ziua de 
10 februarie. (853)

MIERCURI, 10 FEBRUARIE

COMEMORARE

CU DURERE anunțăm că a trecut un an de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna draga și scumpa noastră mamă, soacră, bunică 
și cuscră

GAVRO ADELA (STREIDFERDT)
Odihnească-se în pace I Fiul Willy, nora Paula, nepotul Scbi. 

(795)

SO( II-’T YIT.A LO VII .RC1ALA VOLEC — TI (LIPAN SRL 
P E T R O Ș A N I

cu sediul in B-dul 1 Decembrie 1918 nr. LS,
telefon 093/513582
VINDE EN GROS

Berc de fabricație indigenă. Prețuri avantajoase. Can
titatea minimă — 20 lăzi. (789)

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. DIN VOIA 

DOMNULUI. Episodul &. 
(Reluare).

12.50 Worldnet.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Preunivcrsitaria.
15.50 Tragerea .Pronoexprcs.
16,00 Oameni de lingă noi.
16.30 Farmecul muzicii.
17,00 Actualități.
17,05 Sport-club.
18,05 Televiziunea vă ascultă!
18.35 Arhive folclorice.
19,00 Mesaje prin milenii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Telecincmalcca. PRIZONIE

RUL DIN MANUATTAN. 
(SUA, 1975).

22.25 Azi în prim plan
23,10 Actualități.
23.25 Simpozion.
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