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Vremea instabilă din 
Ultimele zile este in ar
monic cu ceea ce se petre
ce in interiorul Consiliu
lui municipal Provizoriu de 
Uniune Națională. Unii 
pleacă din Valea Jiului, 
alții sînt excluși. Și este 
o adevărată competiție 
pentru ocuparea unui foto
liu comod și cald. Am putea 
numi aceste frământări, 
neștiute de concitadini, ca 
O luptă pentru putere du
să cu fol și fel de mijloa
ce și metode, mai mult sau 
mai pațin oneste.

Nu sînt suficiente zice
rile, atit de frecvente, că 
am scăpat de comunism. 
Aflăm mai în fiecare zi 
că in muite întreprinderi 
și instituții, sub masca de
mocrației. se practică 
mod, ceva mai subtil, 
dictatură. Atâția ani
regim totalitar s-a insinuat 
în zonele profunde ale cu
getului, alterând comporta- 
mrnte și atitudini. Este in- 
că prea multă suspiciune, 
care ne-a terorizat, și are 
st rata ri atit de adinei in
cit iltercază felul de a fi 
al unor oameni, Ir '.lbscrȚi

un 
de 
de

șl cultivați, de altfel. încă 
mai sînt oameni duplicitari, 
una spunînd ți altceva gân
dind. Este nevoie de since
ritate, democrația presu
punând încrederea în oa
meni.

Dacă n-ar fi revelatoare 
prin seriozitate, aș putea 
spune că o întâmplare de 
dată recentă este hazlie. 
Un anumit domn din 
CMPl’N a plecat în Corsi- 
ca împreună cu convoiul 
amicilor francezi. Este vor
ba despre domnul ing. Szi- 
lagy Sorin. Nu de 
dumnealui. Ci cu 
simțământul CMPUN 
troșani, 
ordinul 
238 din 
care se 
plasează 
re în probleme umanitare, 
culturale, sportive, sociale 
ți de învățămînt". Partea 
mai nostimă, surpriza re
velatoare pentru tensiunile 
latente din sinul CMPUN 
Petroșani — și care mai 
izbucnesc dcterminind re
manieri in consiliu — s-a 
petiecut cind stimatul 
domn era încă în Franța.
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care a emis 
de deplasare 
10 martie a.c., 
preciza că sc 
„pentru colabora

A fost eliminat din acest 
organism democratic. Bi
neînțeles că a fost uimit 
de întorsătura situației. 
Aceeași mirare au împărtă
șit-o și cetățenii francezi 
care se pare că s-au în
trebat despre seriozitatea 
domnilor din CMPUN Pe
troșani.

Și au început parlamen- 
tări și explicații despre 
restructurările și cauzele 
lor. Ce-o mai fi, vom vede 
cit dc curînd, deoarece at
mosfera este și-așa încin
să.

Un alt aspect, care me
rita să fie descifrat mai 
pe îndelete, este revenirea 
ca prin farmec la unele 
practici pe care ne stră
duim să le uităm. Se zice 
că ajungând în CMPUN, u- 
nii se urcă in mașini .și 
încep „inspecțiile". Ca pe 
timpul lui Resiga, care, 
în timp ce coada la ben
zină era de o dimensiune 
neomenească, trecea 
zonă și era 
peisajul din 
tă.

InviscOlele istorici pe 
care o trăim zi de 
inocența din 
copiilor rămîne 
liniște. Iar 
poate învinge 
ța !

A fost constituită

FEDERAȚIA SINDICATELOR MINIERE
cursul zilei de ieri.
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multiseculare ale cltorva 
măslini bătrlni. Atmosfe
ra acestui mediu ambiant 
este întreținută de peștera 
cu mormlntul Maicii Dom
nului, de unde trupul ei a

jsto-

se- 
in- 
de 
lin

GHETSIMANI

P-ășind pe pumlntul Pa
lestinei ne cuprinde 
fior de evlavie, un 
meat de respect și 
rație față de locurile
care Mântuitorul le-a scos 
din anonimat și le-a redat 
valoarea sacră și nemuri
toare In dimensiunile 
riei.

Cerul palestinian cu 
ninătitea sa, căldura 
suportabilă revărsată 
razele soarelui, vlntul
șl liniștea nopților orien
tale au mingliat activita
tea și personalitatea Fiu
lui lui Dumnezeu. Splendoa
rea și mirificul cadrului 
natural II regăsim fasci
nant In Grădina Ghetsi- 
mani, locul pitoresc din 
mijlocul naturii unde se 
imte plenar iflul mira
ți los ai divinității, cu li

niștea reconfortantă și o- 
dihnitoane de suflet, tul
burată de murmurul cris
talin al Plriului Cedrilor, 
străjuită mărturiile

fost ridicat la cer; de mor
mintele dreptului Iosif, a 
drepților loachim și Ana, 
părinții Fecioarei Marja, 
pe pămintul umezit cu pi
căturile de sudoare izvo- 
rîte din rugăciunilor Mln- 
tuForului.

Păstrătoare a marilor 
evenimente sfinte care in
tră glorios în patrimoniul 
lumii crețt...-, alături de 
Muntele Măslinilor, giă- 
dina Ghctsimani comemo
rează dialogurile învăță
torului cu ucenicii, atitudi-

nile lor de fidelitate care 
în fazele imediat următoa
re au degenerat în lamen
tabile căderi de la credin
ță, eclipsînd numele și mi
nunile Domnului.

Distingem persoana vârst
nicului apostol Petru in
tervenind In liniștea nopții 
cu mărturisirea și atitudi
nea fermă, cu accente 
violență : „Dacă toți 
vor sminti Intru Tine, 
niciodată 
ti".

Chefa, 
a căruia 
Sa, deschide 
montelor verbale eu nuan
țe de Jurămînt, care în a- 
t< (știința lui Iisus aveau 
ecouri de falsitate, dc tră
dare anticipată a adevăra
tei sale credințe personale, 
act decadent care va îm
plini de trei ori la miezul 
nopții cind se va auzi cîn-

Preot loan POGAN

In 
au continuat lucrările Con
ferinței de con;tituire a 
Federației Sindicatelor Mi
niere din România. De di
mineață a’i fost reluate 
discuțiile asupra definiti
vării Statutului Federației. 
Pe baza propunerilor fă
cute 'de delegați, în cadrul 
discutării proiectului de 
Statut a fost formulat și 
introdus un nou capitol, 
referitor la drepturile 
obligațiile sindicatelor 
bere afiliate, capitol
cărui prevederi reglemen
tează și relația dintre 
dicatc și comitetul de

Și 
li- 

ale

sin- 
co-

care au participat repre
zentanții sindicatelor mi
niere din Maramureș, Va
lea Jiului, Oltenia, Moldo
va, Bihor etc., opiniile au 
fost unanime In aprecierea 
necesității ca, in proble
mele fundamentale ale 
luptei pentm interesele 
minerilor, sindicatele tre
buie să fie solidare, strins 
unite, această solidarita
te, consensul In acțiune 
rcprczentînd chezășia suc
cesului In obținerea reven
dicărilor. Desigur, în 
cest scop, formele de 
țiune sînt multiple și
înseamnă neapărat recurge
rea la grevă. Desigur, în 
situații extreme, se va pu
tea recurge și la această 
formă, însă, trebuie hotă- 
rită după epuizarea celor
lalte forme, în condiții le
gale și neapărat cu condi
ția asigurării măsurilor 
de securitate a minelor.

a- 
ac- 
nu

nu

pe 
va

de 
se 
eu 

mă voi smin-

temelia solid A 
zidi Biserica 
seria angaja-

ordonare a producției. De- 
a 

stirnit discuții contradicto. 
i-ii» care au durat aproape 
o oră. S-a formulat un ali
niat cu privire la dreptu
rile egale ale tuturor sindi
catelor, dreptul nelimitat 
al fiecăruia de a-și hotărî 
acțiunile, de a-și alege li
derii ctc. S-a discutat mult 
asupra prevederii privind 
acțiunile de solidaritate ale 
sindicatelor pentru apăra
rea intereselor fundamen
tale ale membrilor lor, în 
ce condiții sc recurge la 
declararea grevelor de so
lidaritate sau a grevei ge
nerale. In pofida diferen
țelor de păreri, unele chiar 
contradictorii, exprimate 
In cadrul dezlxaterilor

finitivarea capitolului

In urma dezbaterii 
vederilor pe capitole 
completărilor aduse, 
gații au adoptat Statutul 
Federației Sindicatelor Mi
niere. După discuții aprin
se, a fost votat și bugetul 
federației.

Jn continuare, pe baza 
propunerilor făcute de re
prezentanții sindicatelor 
libere afiliate la federație 
și a prezentării individua
le a candidaților, s-a tre
cut la alegerea comitetului 
de coordonare care cuprin
de 19 membri, precum și 
a comisiei de revizie. Ale
gerile s-au desfășurat prin 
vot secret și au 
membrii biroului 
și responsabilii 
de coordonare.

pre- 
și a 
delc-

desemnat
cxecuLi v 

comisii! ar

loan DUBEK

(Continuau in pOQ o 2 a)

COMPONENȚA BIROULUI EXi CI TIV AL 
FEDERAȚIEI SINDICATELOR MINIERE

loan NAPAU — președinte
Eugen TAMAȘ, Valeriii CERNAI, Mihii 

AGAPIE — vicepreședinți
Silviu MIR/AN — secretar

(Continuare In paj. a Z-o)

CINE, CE, CIND, UNDE, DE CE ?
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4

Tn- Mircca BliJORESCU

(Continuare în pag. a 2 a)
i-am purtat la ultimul mrti 
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— Da. Au fost 4 violuri, 
R tilhării, 6 vătămări cor
porale, 54 furturi din
vutill personal și 29 din 
avutul obștesc, 3 delapi
dări, două Înșelăciuni, 4 
infracțiuni de ucidere din 
culpă, 10 alte infracțiuni In

nu doarme, așa cum cred unii!
rezolvat p’S-

M.u 
circ autorn 

ne- 
piT-

., .o-ti? ci- 
19.'»!) 
in arest? 

treaba 
din

31 
ti-
10

că 
cercetați, 
127 suit 

altele

~.Iar pantalonii 
loc de muncă I

Politia
♦

Orice țară civilizată arc 
poliția ci. Fie că se nu
mește „polizzia", „i cara
binierei", „thc (Xiliceman" 
ctc. Noi o avem pc-a noas
tră. Și este necesară. In 
timpul acesta de freamăt și 
zbucium, de satisfacție și 
durere, de cinste și mlr- 
șăvie, dc boemă și incrin- 

rnult 
de 
zic 

știu 
așa. 
pa-

domnul căpitan loan Da- 
vid, locțiitorul ș fului Po
liției municipiului Petro
șani.

— Din-punctul nostru de 
vedere, pe primele trei

stare de ebrietate, 5 
călcări ale Decretului 
(neabrogat încă!), 6 
glijențe In serviciu (și cite 
or mai fi — n.n.), înc licări 
ale Legii circulației (6 con-

cenare, avem, mai 
decit oriclnd, nevoie 
poliție. Glasurile care 
că poliția doarme nu 
că, de fapt, nu-i deloc 
Noi dormim liniștiți In 
turile noastre, fiind con
vinși că totuși cineva ne 
apără. Iată de ce vă pre
zentăm, fără prea multe 
detalii, o statistică, des
pre truda acestor oameni 
care au fost, Încă din zi
lele dinainte de Crăciun, 
alături de cauza noastră.
Datele rr înt oferite de

luni ale acestui an ne a- 
propiem de nivelul între
gului an 1989 In ceea 
privește delincvcnța...

— Domnule căpitan, 
fim rezonabili, chiar

duceri fără permis, 3 in
fracțiuni dc părăsire a lo
cului accidentului ctc), 6 
persoane cercetate și con
damnate la Decretul 153, 
și, nici mai mult, nici mai 
puțin de 181C sancțiuni 
contravenționale...

— Vă rog, opriți-vă 
mă npucă amețeala...

— Fste într-adevăr,
grijorător. Și asta num.it 
Hi nivelul orașului Petro
șani. De la începutul u

cestui an am 
te 130 cauze (xmaic. 
avem 10, în 
ne sini, deocamdată. 
cunOSiilți. Avem 2.5
soane in stare dc cercetare 
(dintre care 106 în stare de 
arest, ceea ce 
fra întregului

— Mai aveți
— Aceasta 

noastră. Rău 
totalul celor 
sînf minori, 
nori și. printre 
sint „clicnți vechi", adică 
rccidiviștl Dintre cei ares
tați, 14 slnt minori și 
tineri sub 21 de ani. 
înțelege tineretul 
democrația 7
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Anevoios, dar drumul 
de tranzit din orașul Pe
troșani Înaintează. După 
îndelungate perioade de o- 
prire a lucrărilor („după 
lupte seculare..."), In acest 
fin s-a relunt lucruL Unii 
cetățeni au Înțeles necesi
tatea exproprierii, alții au 
priceput mai greu. Dar 
pînu la urmă s-a ajuns 
la un punct de vedere co
mun, care a permis reînce
perea lucrurilor de cxca- 
vare, de umplere și ame
najare o drumului.

Punctul cel mai fierinn- 
te al lucrărilor din acest 
Început de primăvară 11 
reprezintă construcția po
dului peste Malcia. Briga
da Petroșani a întreprin
derii Județene de drumuri 
și poduri Deva, care exe
cută lucrarea, Înaintează 
cu migală In această com- 
p/rcată construcție. Fiecare 
metru realiz.it înseamnă 
© victăi ic.

Inginera Eli>.il>cta <»A1- Gbcorghc CIIIRVASA

Poliția nn doarme, 
așa cum cred unii!
(Urmoie din poq 1)

— Domnule Duvld, în
țeleg eâ aveți mult dc lu
cru. Dc fapt, deunăzi, nm 
văzut un ofițer, coleg ui 
dumneavoastră, care depă
șea in greutate 100 kg și 
acum a ajuns la— 70—HO...

— Cifrele pe care le-am 
amintit pot dovedi că po
liția nu doarme. E greu să 
Stapîncști pornirile de în
țelegere fal i a libertății. 
Electivele niNstre au scă
zut Numai dc la poliția 
din Petroșani au plecat 10 
ofițeri (4 la pensie, 3 in 
alte Județe. 3 au raport 
perMjil pensionare). I.a ab- 
ofițeri am fost tot timpul 
Jn ileficit Acum cu atlt 
mai mult...

— O facem eu bișnița, 
rii ?

E o < HfMiune vis he dar 
n< um ■ deven t p • m! i 
IJJ ,1-. an am < I • It 
re. ■ .
ta ■ ă<H,o | L Curios -ste 
rt r<U tn ■ rn >n >!< ,î 
k d-podon i irrtnnr mî 

AMIN URI D’M ANII IUMINOȘI Al „IcPOCII”,..

( elaboratorul nostru Sorin Oprea ne oferă două amintiri din anii lumină ui 
„i< po< ii . In prima fotogr ifie, ași <um Jim eă se inlimpla, unul dintre stiipii 
de iluminat care deveniseră obiecte de decor, intrucit, ni< i tn ruptul capului, nu 
dadeau vreo rază de lumină. Noro. cu soarele, care, cum se vede din imagine, 
ne scote.I din încurcătură. In cea <l« a doua fotografie, „omr nou", creație' a 
politii ii „profund științifice și umaniste", fntr un asemenea bal «le îndobitocire 
țineau morțiș să ne adu< ă pe toți.

In fața acestor amintiri, răimi, pur și simplu, mut... (IVI.II.)

dean, șefa brigăzii, este 
mulțumită, dar In același 
timp are și unele necazuri. 
Mulțumirea ar veni de la 
faptul că toți cei 15 oa
meni cu care muncește sînl

Cine se pune în calea 
drumului de tranzit ?

buni meseriași și Ișl fae 
așa cum trebuie datoria. 
Podul a prins contur re
pede. A fost turnată fun
dația, s-au asamblat pri
mele clemente și podul B-a 
înălțat. Dar greul abia a- 
cum începe. Pentru a se 
putea executa consolidă
rile a trebuit deviat cursul 
apei. Mai tivbuic deviată 
și o canalizare ce se de
versează chiar .in punctul

Jc trimitem la Deva, la 
„Ginsignația". De ce nu a- 
vem și la Petroșani „Con
signația" ?

— SA înțelegem că tre
buie să intervină cineva?

— Municipalitatea ar pu
tea lut această măsură. 
Plus faptul c.i, dacă s-ar 
amenaja un tirg, „talcioc", 
sau cum i s-ar spune, ar 
decurge o serie de avan
taje. Jn toate orașele exis
tă o asemenea formă dc 
„c-imerț". In p.imul rînd 
o sursă <le ciștig pentru 
firma care l-ar amenaja. 
Apoi. noi. apărătorii ordi
nii publice, i-am putea 
avea sub observație pe cei 
«are vind și pe cei care 
compăru. In al treilea rînd, 
dezafectăm piața agroali- 
mrnt iiu, unde ar trebui să 
ne tocmim cu țărani, nu 
cu alții. Și, nil in ultimul 
riad, desnințăm ciopoarc- 
le bișnițari, amplasate
li librăria „I. Urc inga", în 
p ața. in fața l.i „HI”’. la 
rrfi’.i;. ntele „Pai puțul” și 
„Da- ia”, s iu in c 'lCbr.i 
...Ș' - . ir?.-”.

de lucru. Apoi trebuie 
mult pămînt excavat, îm
pins și tasat. Infiltrațiile 
de apă produc în prezent 
mari dureri de cap munci
torilor. Inginera Găldean 

și oamenii brigăzii sînt 
optimiști. Nu este prima 
lucrare de acest gen pe 
care au executat-o. Mun
ca de constructor, după 
spusele interlocutoarei 
noastre, „c plină de greu
tăți". După finalizarea a- 
cestui p<Kl, urmează execu
tarea pasajului 23 August 
(oare se va mai numi așa?). 
Podul și pasajul însumea
ză o valoare dc 5 milionhc 
Iei, iar întreaga lucrare va 
trebui finalizată în acest

De te siotem purtați pe drumuri?
Lucrez la industria mică șl răspund de sifonă

rii» din Lupeni. Din luna octombrie tot cer un spa
țiu corespunzător pentru a putea desfășura activi
tatea așa cum trebuie. D'm lipsa condițiilor dc igie
nă, din octombrie nu nm mai produs nimic, nici 
un gram de sifon. Fostul primar I'ădurcanu și pri
marii dc după revoluție au tot promis, dar nume
roaselor demersuri n-nu răspuns nici ci, nici EGCL 
I.upcni, cărora ni-am adresat.

M-am adresat ziarului prin audiență, pentru că 
pont»- așa va înțelege domnul primar să ne bage 
și pe noi în seamă.

Radu ION, Lupeni

(Urmare din pag 1)

locul lap.d.rr al cocoșului, 
(■radina GhcUimani va 
provoca în conștiința a- 
postohilui amintiri obse
sive. urmele dramatice su
blimate de cuvintele pro
fetice ale Mintiiitorului 
materializate în căderi a- 
bisale de la apostolic la 
simplele interpelări si acu
zații alo unei slujnice în
soțite și spălate «Mi lacrimi 
am ce de căință.

Tabloul ,umbrii al gră
dinii GlieUjm.mi este con
turul de .ipariți.a tiadaloa- 
i. a lui Jiidj Iscoriole.iii'lt 

an. O zi pierdută poate 
fi recuperată -cu greu. Și, 
totuși, se mai pierd unele 
zile. Din cauza unor oa
meni care, deși au fost ex
propriat, deși au primit 
apartamente de mai bine 
de Jumătate de nn, nu vor 
să se mute din casele în 
care au locuit. Nu vor 
să-și demonteze ■ gardurile, 
ba au și ieșiri, în termeni 
nu prea urbani, la adresa 
celor care sînt ncvoiți să 
continue drumul de tran
zit. O vină o arc și IGCL, 
care nu a eliberat la timp 
terenul stabilit pentru 
construcția drumului dc 
tranzit Dar și oamenii au 
partea lor de vină. Dru-

■ mul de tranzit este prea
important pentru a se îm
piedica de obstinația u- 
nora care nu vor să înțe
leagă. Poate îi ajută pri
măria să înțeleagă că li 
s-a dat casă, li s-au plătit 
despăgubirile și că au obli
gația să cedeze terenurile 
afectate de construcție.

tulburînd momentul cul
minant al privegherii îm
preună cu arhiereii vechiu
lui Testament și soldații

(ihBt.simani
romani ostili lui Jisus. 
Pri.n’r-un sărut viclean, ca 
semn delib.’rat al trădării, 
Iuda pccetlu.ește drama 
interimar i a Domnului < e 
avea „sufletul întristat pi
ua la mo.ait''”, prolog al 
padinilor, jiileeații, răstig
niră si murțu.

Federația 
Sindicatelor 

Miniere
(Urmare din pag. t)

In încheierea lucrărilor 
s-a hotărît ca viitoarea 
conferință a federației &ă 
aibă loc la Deva.

Conferința B-a încheiat 
după două zile de dezba
teri vii, democratice, o a- 
devărată premieră în p- 
xcrcitarea drepturilor' sin
dicatelor libere create în 
unitățile miniere — orga- |l 
nisme profesionale, care 
se înscriu și se afirmă în 
6istemul democratic. In 
timpul conferinței s-a ob
servat, în cîteva rînduri, 
lipsa de experiență, dar 
s-a făcut primul pas, ho- 
tăritor. Așa cum s-a ex
primat unul dintre parti- 
cipanții activi la lucrările 
conferinței, minerul fron- 
talist Lucian Doruc, de 
la Lupeni: „S-a depășit 
faza schemelor prefabrica
te și a ndeziunilor formale ți 
pasive, cînd toate au fost 
dinainte pregătite și toți 
au ridicat doar din miini. 
Conferința a demonstrat 
că, în pofida confruntări
lor dc opinii, a existat con
sens; n fost votat Sta tuf zi, 
s-a constituit federația, ca. 
re va avea un rol hotărîtor 
în unirea forțelor mineri
lor țării pentru apărarea 
drepturilor lor fundamenta
le".

Atitudinile declasate ale 
lui Iuda sfnt un exemplu 
elocvent de fariseism, per
vertire, înșelăciune, iubire 
exagerată de arginții de
șertăciunilor lumețti, ge
neratori de acțiuni meschi
ne și compromițătoare la 
adresa divinității și dem
nității umane.

Momentele istoriei sfinte 
din Ghetsimani, ca parte 
integrantă a evenimente
lor mîntuirii noastre, re
amintesc cu clarviziune 
culmile și abisurile spiri
tuale ale omenirii, ale că
ror umbre și lumini se 
răsfring în fiecare din noi 
pe drumul sinuos al vieții.

„CUPA PRIMĂVERII". 
Și în această primăvară, 
iubitorii sportului cu ba
lonul rotund de la mina 
Petrila organizează, prin 
comisia pentru sport a 
Sindicatului liber, „Cupa 
primăverii". Vor participa 
formațiile sectoarelor în
treprinderii. Intîlnirile se 
vor desfășura, pe terenu
rile proprii, din 19 aprilie 
a.c. (S.P.)

OBSTACOLE. Poligonul 
școlii dc șoferi amatori din 
Petroșani, improvizat în 
apropierea stadionului Jiu), 
este străjuit de mai multe 
șanțuri. Nu știm dacă a- 
cestea sînt făcute pentru 
ceva lucrări edilitare san 
constituie voit obstacole de 
trecut pentru viitorii șo
feri amatori. Oricum, la 
proba de îndemînare sfori 
bune și acestea. Maj rău 
este că proba de gospodă
rire nu poate fi trecută 
ușor. E de-ajuns un semn 
și elevii școlii ar putea 
astupa aceste șanțuri. O 
fi bine ?

TOT D-ALE CIRCULA
ȚIEI. De-a lungul străzilor 
din Valea Jiului întîlnești 
la tot pasul indicatoare do 
circulație îndoite sau chiar 
rupte. Despre inutilitatea 
lor nu poate fi vorba. E- 
venttial despre lipsa de 
bun simț a celor care s-au 
răfuit cu ele. Cine, totuși, 
este chemat să îndrepte 
și această nedreptate fă
cută... semnelor de circu
lație ?

DRUMURI ȘL- DRV- 
MURJ • Că unele drumuri 
mai ajung și._ în gard, 
ne-au convins unii șoferi. 
Altfel nu se poate explica 
numărul mare de gardur* 
rupte și stîlpi de curent e- 
lectric dărîmați pe artere, 
„victime" ale accidente
lor de circulație. O aseme
nea mostră de... nevinovă
ție o putem vedea în fața 
slației PECO din Livezeni. 
Că dacă s-ar fi găsit vi
novatul, ar fi fost pus la 
plata gardului de la Secția 
curățătorie-vopsitoric a Co
operativei „Unirea".

APROPO DE DRUMURI. 
Se continuă acțiunea de 
plombare a numeroaselor 
gropi din asfaltul drumu- 
riloi Văii Jiului ? Am pre
fera așternerea covorului 
dc asfalt. Dar dacă este im
posibil, ne mulțumim și cu 
plombarea Nu de alta, 
dar Service"-urfle nu au 
•elcscoape Și nici arcuri. 
De fapt, nu au mai nimic. 
Poate privatizarea să-i 
mai scoată din inerție. Și 
pe unii și pe alții.

NU PUTEM fi dc acord 
cu mai marii peste apa 
potabilă în Valea Jiului, 
care tocmai în această săp- 
tămînă au găsit de cuviin
ță să facă restricții în u- 
ncle zone ale orașelor. 
Parcă ci n-ar ști că-n Săp- 
tămînâ Marc toate bunele 
gospodine își fac curățenie 
generală în locuințe. Or, 
fără apă... Șl, cum boala 
asta e molipsitoare, ca un 
făcut, nici butelii nu sînt, 
tocmai acum. Pierd oame
nii o groază dc timp stînd 
la cozi I

S* 
Rubrică realizată dc

Constantin lOVANESCU

realiz.it
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Cum trăiesc b Cum muncesc b Cum gîndesc mine ii
I. M. URICANI

i

Dacă nu punem umărul cu toți, 
mina se va confrunta cu mari dificultăți

In comparație ea anal trecut, produc
ția fizici de cărbune, realizată zilnic, la 
mina Uricani a scăzut Pornind de la a- 
ccst fapt, am avat o discuție cu domnul

ing. lacob Stoica, directorul minei, în 
legătură cu situația actuală a întreprin
derii și cu perspectivele ei economice-

organele 
de ordine?

caz care îndeamnă 
Ia reflecție

—- Ce ne puteți spâne, 
domnule director ea pri
vire la situația economi
că actuală a minei Uricani?

— Se cuvine să nu mai 
ocolim adevărul. Minerii 
trebuie să știe că în a- 
ocastă lună realizăm o 
producție zilnică de 1600 
tone dc cărbune. Dacă în 
5—6 luni nu vom ridica la 
J800—2000 tone nivelul pro
ducției zilnice, ne putem 
aștepta Ia ivirea unor pro
bleme grave, ctrm ar fi, 
bunăoară, neasigurarea l a- 
nilor în bancă pentru pla
ta salariilor.

— Din punct de vedere 
tehnic, pot fi găsite solu
ții pentru creșterea pro
ducției dc cărbune, bineîn
țeles cu respectarea 
garoasă a normelor 
lecție a muncii ți 
mintului ?

— Configu .'ția 
n lucrărilor de deschidere 
și pregătiri, tectonica ză- 
rămintului, nc permit să 
menținem actualele capaci
tăți dc producție circa 5—6 
luni. Punînd pe primul plan 
lucrările și măsurile de ca
re depinde securitatea ză- 
cămlntului și a muncii în 
subteran, s-au stabilit mă-

8uri tehnice 
raroa noilor 
rimetrul cîmpului 
pc care îl exploatăm va fi 
restrîns. Se vor intensifi
ca lucrările dc cercetare 
geologică și de pregătiri, 
pentru a se permite opti
mizarea metodelor de ex
ploatare. Cărbune avem, 
dar ne îngrijorează lipsa 
de forță de muncă, în
deosebi a minerilor califi
cați și a maiștrilor. In pri-

pentru asigu- 
capacități. Pe. 

minier

Să na ocolim 
adevărul

ri- 
dc pro- 
a zăcă-

actuală

mele zile ale lunii aprilie 
s-au desfăcut, rețineți — 
zilnic — in medie 30 con
tracte de muncă. Benefici
ind de noile condiții dc 
pensionare, cam 120 de oa
meni de bază, cu experien
ță calificați după ani în
delungați, vor părăsi între
prinderea. Nu avem cu 
nc să-i înlocuim într-o 
rloadă scurtă.

— Se mai menține 
un număr mare <lc absen
țe nemotivate...

ci- 
pe-

și

Noroc, tinere
Mai in glumă, mai 

serios, unii din mineri 
salută „Noroc, tinere 
sionar întrebat ce 
de gind să facă dacă 
la pensie, fiind încă 
ți in put ire, iată ce 
răspuns lăcătușul I 
min Sălăjan- „Sănătate să 
fie, că de făcut avem ce 
face. Pc mine rpă bate gtn- 
dnl că pot face ceva da"ă 
mi sc va repartiza o su
prafață de teren cullivabil. 
Dar cite nu putem face? 
Unii avem calificări pen-

în 
se 

pen
are 

iese 
i tinăr 

ne-a 
Tlini.'

— Da, destul de mare. 
Și aceasta este cauza unor 
dtficultăți cu care ne con
fruntăm. Nu pot fi plasate 
optim schimburile de pro
ducție în abataj șl la pre
gătiri. Sindicatul lilcr a 
venit cu o inițiativă bine 
gîndită pentru Întărirea 
disciplinei. S-a stabilit că 
după trei nemotivate fă
cute consecutiv, contractul 
dc muncă al angajatului să 
fie desfăcut, fără discuții. 
Da fel se procedează cu cei 
ce în decurs dc un an acu
mulează cinci nemotivnte.

— Solicitări de angajare 
tânt suficiente ?

— Da. Dar calificarea în 
meseria dc miner cerc timp. 
Se impune, cu alte cuvin
te, să punem cu toți umă
rul, de la muncitorul neca
lificat pînă la inginerul 
minier, pentru a forma o 
tradiție a mineritului. Ti
nerii mineri din întreprin
dere formează un nucleu 
bun. Ei trebuie să înțelea
gă, în primul rînd, că sînt 
direct interesați în rezolva
rea problemelor cu care ne 
confruntăm. De ei depin
de formarea unei noi tra
diții a muncii de miner și, 
în mod direct, viitorul eco
nomic al minei.

se 
mi- 
Se
vc

Du-

JSă scrieți in ziar 
despre poliție;' dacă 
poate" ni s--a adresat 
norul Dumitru Guțu. 
poate, desigur. Despre 
este vorba ? Minerul
mitru Guțu face pe aceas
tă cale un apel la poliția 
din orașul Uricani să-ți 
facă datoria și seara, nu 
numai ziua. „In unele sari 
ți-e frică să ieși din casă. 
Pe stradă se aud fluieră
turi, țipete.1 Strada aparți
ne noaptea celor puși pe 
scandaluri. Iar poliția nu 
intervine.

La cele două restauran
te, băuturile alcoolice 
servesc în continuare 
celor aflați în stare de 
brietate. In piața din 
câni, aproape zilnio 
vînd băuturi alcoolice 
proveniență dubioasă,
către producători dubioși. 
Este evident vorba 
speculă. Dar și de un 
ricol de intoxicație 
tru consumatori. Iar 
ția nu intervine".

De ce nu-și face poliția 
datoria ?

te 
ți 
e- 

Url- 
se 
de 
<le

de 
pe- 

pen- 
poli-

Vagonctarul Mihal Cio- 
lac s-a angajat la mina Li
nearii în luna februarie 
a.c. A fost repartizat să 
muncească într-un abataj. 
In scurta perioadă care a 
trecut dc la' angajare a 
fost dc două ori clientul 
dispensarului. Deși este ti- 
năr — are 27 de ani' — 
munca grea din abataj i-a 
afectat sănătatea. In urma 
unui efort fizic, la Înce
putul lunii martie a fost 
marcat de un puseu de 
lumbago, care a necesitat 
un tratament medical de 
șapte zile. In ziua de 4 
aprilie, după ce a trecut 
mai puțin dc o lună de la 
vindecare, a avut din nou 
puseul. Cauza? Efortul fi
zic. Pornind de la acest 
caz, ne-am adresat dom
nului doctor Petre Resiga, 
medicul coordonator al dis
pensarului minei Uricani, 
pentru a afla în ce măsu
ră sînt frecvente astfel de 
cazuri dc foaie de boală și 
ce se poate face pentru evita
rea lor. „Vîrful statistic al 
morbidității In rîndul sala- 
riaților de la mina Uricani 
— ne-a informat domnul 
doctor — îl constituie a- 
fecțiunile coloanei verte- 
trale. Din păcate, această 
afecțiune, care apare 
regulă la oamenii mai 
vîrstă, este prezentă 
mulți dintre tinerii anga
jați în muncă și care lu
crează în subteran. Fără 
îndoială că principala cau-

de 
in 
la

di versificarea 
popu- 

mă privește, 
' iii altul, sint

pensionar!
tru două sau trei meserii. 
Deci, putem, in actualele 
condiții, să practicăm pe 
cont propriu meseria, con
tribuind la
serviciilor pentru 
lație. In ce 
intr-un fe| 
convins că voi găsi o posi. 
bilitatc să 
pă pensionare, să fiu 
colectivității și — de 
nu ? — să cirtjg ceva 
plus, prin munca pe 
o fac cu plăcere".

muncesc și lu- 
util

CC 
in 

care

D-ah t ansportuîui în comun
De la mina Uricani pînă 

în zona blocurilor din o- 
raș sint cam trei km. Scur
ta călătorie a oamenilor 
la lucru, la mină, și dc 
la mină pînă acasă, se face 
cu autodubele, în 
cr-]e patru schimburi, 
regulă nu se intirzie 
serviciu. Autodubele 
resper-tă graficele orare de 
circulație, corespunzător 
cerint-'lor celor ce intră 
sau ii din șut. Min 'ral 
Aurel Cprean, care mun- 
c>-,tc într un abataj din 
sectorul III, exprimînd pă
rerea mai multor ortaci, 
sobeilâ o mai bună orga
nizare a transportului în 
comun. „Pe lingă autobu
zele în convenție, susține 
Aurel Oprean, ar fi nece
sar să te reintroducă au
tobuzul local, rare nu de 
mult a circulat pe traseul 
Uricani — centru — mină, 
pentru a înlesni ți în tim
pul liber accesul la cum
părarea produselor de la 
chioșcul alimentar um in
cinta minei. De la chioșc.

toate 
D? 
la 

își

alimentele sint cumpărate, 
In multe cazuri, de perso
nalul TESA și de lucră
torii dc la suprafață".

„Repartițiile pentru unele 
mărfuri 
incinta 
adevăr, 
țelor, 
Victor Bădircă, 
tclc sindicatului liber 
minei Uricani. In 
situație s-a

alimentare pentru 
- minei, sînt, Intr- 
sub nivelul ccrm- 

nc-a spus domnul 
președin- 

al 
această 

__ dispus desfa
cerea mărfurilor deficita
re In două serii, astfel In
cit să fie accesibile mine
rilor dc pe toate schimbu
rile. In ceea ce privește 
transportul în comun, con
siderăm că este necesară 
reintroducerea autobuzu
lui local și din alte moti
ve. l,a mină vin oameni 
cu diferite chestiuni per
sonale. Vin pentru clte o 
adeverință sau pentru lă
murirea unor probleme de 
serviciu. Vin pe la comite
tul sindicatului liber sau 
la consiliul dc administra
ție, în audiență.

L

Ză o constituie efortul fi
zic mare, precum ți condi
țiile specifice lucrului 
6pații înguste și slab 
minate. Una 
cațil este că 
pectivl sint 
munci grele, 
tare prealabilă la 
fizic deosebit Tentația de 
a lucra în subteran- este, 
desigur, mare, în condiți
ile avantajelor materiale 
de care se bucură în pre
zent minerii. Cred că ar 
fi bine ca noii angajați să 
străbată o perioadă oare
care de acomodare eu 
munca grea, înainte de >a 
fi puși s-o efectueze în a- 
bataje. Mica mecanizare, 
dacă ar fi utilizată mai 
mult, prin dotări corespun
zătoare, cred că ar con
tribui la diminuarea afec
țiunilor premature ale co
loanei vertebrale la tine
rii angajați".

Comparativ cu aceeași 
lună a anului trecut, în 
fetruarie — după cum re
iese din statisticile dis
pensarului — indicele ge
neral de gravitate al ac
cidentelor în rîndul mine
rilor de la Uricani a scă
zut de la 90 la 83 de ca
zuri la mie. In schimb 
numărul și chiar frecven
ța accidentelor ușoare au 
crescut

Cazul vagonetarului Mi- 
hai Ciolac ni se pare sem
nificativ și îndeamnă la 
reflecții nu numai consiliul 
de administrație și sindica
tul liber din întreprinde
re, ci chiar pe cei ce do
resc să muncească în mină. 
Tentația avantajelor de ca
re se bucură meseria 
miner este marc. Dar 
riscurile sînt la fel. E bi
ne să sc știe că cine vrea 
să devină miner, trebuie 
să fie dotat fizic pc mă
sura greutății acestei me
serii.

ln 
lu- 

dintre expli- 
tinerii res- 
folosiți la 

fără o adap- 
efortul

de 
Și

De la dreapta Ia stin
gă: tinerii Valorică Ac- 
voie. Dinei Roșu, Ionel 
I’ristavu și Florin J»a- 
vel, de la sectorul II 
al IM Uricani.

Pagină realizată dc
Viorcl STIlAUȚ

Maistrul Ion Vlad, de 
la mina Uricani, unul din 
participanții la greva din 
Vulcan susține cu fermi
tate: „S-a răspîndit ,.vo- 
nul că noi, minerii am fi 
manipulați.

— Cum sc explică fap
tul că tocmai în 9 mar
tie. clnd era programată 
ședința Consiliului Pro
vizoriu de Uniune Națio
nală, minerii au declarat 
greva din Vulcan? m-a în
trebat o reporteră de la 
ziarul Romfinia liberă, ve
nită să vadă, la fața locu
lui, la Vulcan, desfășura
rea grevei. Adevărul esto 
că, printre mineri s-a

creat o stare de confuzie, 
datorită nesatisfa.'erii u- 
nor revendicări promise".

Din diferite motive att 
existat unele concluzii m-ii 
ales la tinerii mineri, cu

sectorul I — posturile 
plătite dublu, pentru lu
crul efectuat în una din 
zilele de sîmbătă din. 
luna februarie. Explica
ția este că pe calculato-

Sini plauzibile zvonurile?

să verifice la sector sau 
la nivelul conducerii mi
nei cauzele neacordărli 
acestor drepturi, unii mi
neri au tras concluzii 
pripite, cum că nu s-ar 
acorda plata posturilor 
duble pentru lucrul In 
zilele de repaus".

Din analiza
stări de lucruri se 
prinde concluzia că 
dicatuliii liber 
îndatorirea să 
permanent 
rea corectă 
astfel incit 
dea crezare
neîntemeiate.

prjvirc la acordarea drep
turilor ce
In fișele dc plată 
chenzină 
prinse — 
exemplare dc astfel 
fișe 
min Sălăgean și la mine
rul Nlcolae Duc, de la

li sc cuveneau, 
la 

nu au fost cu- 
am văzut două 

de 
la lăcătușul Ilenia-

rul prin care trec fișele, 
posturile duble sînt evi
dențiate separat, nu au o 
codificare. Aceasta nu 
exclude, insă, posibili
tatea unor erori ia ni
velul compartimentului 
dc normare a muncii d’n 
cadrul sectorului. In loc

de
a 

să

acestor 
des- 
sin-

îi revine 
sc ocupe 

lnforma- 
oamcnilor, 
nu sc mal

unor zvonuri

I
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O importantă intilnire 
în probleme religioase

Domnul Ion I’iescu. pre
ședintele Consiliului Pro
vizoriu de Uniune Națio
nală, ți vicepreședinții 
GPUN. Radu Cîmpeanu, Ton 
Caramitru. Ion Minzatu și 
Cazimir Benedict Tonescu, 
precum și Gelu Voican Voi- 
culesctl, viceprim-ministru, 
s-au Intîlnit cu conducători 
ai Bisericilor Ortodoxa și 
Romană-Unită Ureco-ca- 
tolicâ) din România.

Au participat din partea 
Bisericii Ortodoxe Române, 
P.F. Patriarh Teoctist, TPS 
Mitropolitul Antonie al Ar
dealului, IPS Mitropolit 
Nicoiae al Banatului. PS 
Episcop Timotei al Aradu
lui, PS Episcop Nifon, vi
car patriarhal, PS Episcop 
vicar Daniel Lugojanul 
din Timișoara, PS Episcop 
vicar Justinian Maramu- 
reșanul din Cluj, PS E- 
piscop vicar Andrei Mure
șeanul, din Alba Iulia, PS 
Episcop vicar Ioan Crișa- 
nul, din Oradea, PS Preot 
Profesor Ioan Floca din 
Sibiu, și un grup de pro
topopi din Transilvania.

Din partea Bisericii Ro
mane Unite au fost pre- 
zenți TPS Arhiepiscop și 
Mitropolit Alexandru To- 
dea de Alba Iulia și Făgă
raș. PS Episcop George 
Guțiu ai Clujului, PS E- 
piscop Vasile Hossu al 
Oradel, PS Episcop Lucian 
Murețan al Maramureșu
lui, PR Tertulian Langa. 
vicar general de Cluj-Gher- 
la, PR Simion Mesaroș, ca

nonic de Maramureș și PR 
Virgil Bercea, canonic de 
Blaj.

A luat parte ministrul 
cultelor, N. Stoicescu.

In deschiderea Intîlnirii 
a luat cuvîntul domnul Ion 
Iliescu, care s-a referit la 
unei* probleme apărute 
In Transilvania în legătu
ră cu relațiile dintre eul- 
telc ortodox și greco-cato- 
lic, subliniind necesitatea 
inițierii unui dialog intre 
cele două părți In vederea 
soluționării problemelor li
tigioase.

Participanții la Intilnire 
au fost de acord asupra 
faptului că cele două Bi
serici sint constituite din 
frați români, iubitori de 
Hristos și de neam, dinco
lo de deosebirile confesio
nale existente, care nu 
trebuie să constituie pre
text de dezbinare.

S-a căzut de acord asu
pra necesității elaborării 
unui decret care să comple
teze Decretul nr. 9 din 31 
decembrie 1989, In sensul 
recunoașterii și autoriză
rii funcționării legale a 
cultului greco-catolic.

In același decret se va 
prevedea restituirea de 
către stat a bunurilor care 
au aparținut Bisericii Ro
mane Unite, aflate in pre
zent In posesia statului. 
S-a precizat că proprietăți
le parohiale nu vor Intra 
sub incidența viitorului 
decret, lntruclt acestea nu 
aparțin statului.

MICA PUBLICITATE
PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu, eliberată de IM 
OH fa, pe numele Moldovan Florine’ O declar nulă, 
ow

DFX ES

Colectivul TESA al IM Vulcan este alături de 
colega lor Vițan Corina la încercarea grea pricinui
tă de moartea mamei sale

VITAN MARIA
și transmite sincere condoleanțe întregii familii. 
(935)

COMEMORĂRI

Azi se împlinesc 2 ani de la trecerea In neființă 
a celei care a fost

KOCSZONGI FLORICA
soție, mamă, soră, soacră și bunică.

Odihnească-sc In pacel (925)

SOȚIA Cina, copiii Florin ți Daniela anunță cu 
adlncă durere împlinirea unui an de la moartea ce
lui care a fost un bun soț ți tată

sing. GOIA VIOREL
Lacrimi ți flori pe mormintul Iul. (933)

•SOȚIA, fiica Reta, ginerele Mihai șl copiii amin
tesc că se împlinesc 10 ani, la 13 aprilie, de rfnd 
a trecut In neființă

UNTARU M \RIN
(fost țef depozitul de vin ICRA).

Nu-1 vom uita niciodată. (932)

FUGA Elena, ginerele Vasile țl nepoții anunță 
că se împlinesc 5 ani de la decesul scumpului lor 

DRAGHICI VIOREL
Nu-1 vom uita niciodată Dumnezeu să i ierte i 

(937)-

SIMONA, Lăcrimioara ți Clari sint alături de 
prietenul lor Ovidiu la împlinirea a țasc săptămlni 
de la decesul mamei sale

NISTOR VALEIUA (VALT)
Hu o vom uita niciodată. (920)

ÎNTREPRINDEREA 
DE REȚELE 

ELECTRICE CRAIOVA
strada Brestei nr. 5, județul Dolj

angajează i
— 3 electricieni pentru cabana Vulcan, 

de preferință familie, ce va suprave
ghea linii electrice aeriene tn zona de 
munte

Condiții: absolvenți școala profesională 
sau liceul industrial curs de zi tn specialitate.

Relații suplimentare la telefon 941/15890 
Craiova și 929/17962 Tg. Jiu.

întreprinderea 
de preparare a cărbunelui 

Valea Jiului Petroșani
organizează concurs in data de 18 aprilie 

1990, ora 10, pentru ocuparea unui post de:

— dactilograf principal

Încadrarea și salarizarea se fac conform 
Legii 12/1971 și Legii 57/1974.

Informații suplimentare Ia biroul perso
nal IPCVJ, telefon 42223, interior 155,

COOPERATIVA 
MEȘTEȘUGĂREASCA „UNIREA" 

cu sediul în Petroșani, strada N. Bălcescu, 
angajează direct sau prin transfer un mer
ceolog (bărbat) pentru biroul de aproviziona- 
re-desfacere-transporturi.

• Condițiile de angajare sint cele prevă
zute de Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 57/ 
1974 republicată.

Cei interesați se pot adresa la biroul 
personal al cooperativei șl la telefon 43251.

Institutul de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 

miniere pentru huilă 
Petroșani

ANUNȚA CONCURS

pentru ocuparea a 2 posturi de inginer! 
constructori, I post de inginer geolog 

(geofizician) șl 1 post de inginer 
electromecanic, in data de 10 mal 1990.

Relații privind actele necesare la Înscrie
re se pot primi la Institut,

PROGRAMUL 
unităților comerciale 

in zilele de 14, 15 și 16 
aprilie 1990

UNITĂȚILE NEALIMENTARE
• Simbătă: 10—18
• Duminică și luni: Închis
MAGAZINELE ALIMENTARE
• Simbătă: 6,30—18
• Duminică: Închis
• Luni: 7—11 următoarele unități de pline 

și lapte:
• Petroșani: 113, 32, 16, 133;
• Pe tril a: 92, 31;
• Aninoasa: 39;
• Vulcan: 15, 56, 22, 140, 77;
• Lupeni: 268, 271;
• Uricani: 217.

UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICAi
9 Simbătă — program normal
• Duminică și luni: 14—21
COFETARII-PATISERII:
• Simbătă — program normal
• Duminică: închis
• Luni: 8—18.

Autobaza transporturi 
auto Petroșani

strada Livezeni nr. 12
închiriază autobuze la sfirșit de săptămină 
pentru organizarea de excursii in toată țara. 

Așteptăm comenzile dumneavoastră.

Autobaza transporturi 
auto Petroșani

strada Livezeni nr. 12 
angajează direct sau prin transfer 

următorul personal:
— zidar
— sudor
— paznici (bărbați)
încadrarea se va face conform Leqii nr.

57/1974.

I. 6. C. L. PETROȘANI
strada M. Eminescu nr. 15—17

angajează!
direct sau prin transfer muncitori calificați 

în meseriile: s
— instalator sanitar, zidar, zugrav, tlm- 

plar, dulgher, sudor — pentru lucrările de 
reparații Ia fondul locativ de stat:

— izolator — pentru lucrări de repara
ții la hidroizoiațli terase ;

— lăcătuș, mecanic, electrician — pen
tru stațiile de tratare a apel Jieț, Tala, Braia 
și Valea de Peșjl.

Salarizarea se face conform prevederilor 
legale.

Întreprinderea asigură pentru angajați! 
cu contract definitiv de muncă, gratuități tai

— chilie apailament
— încălzire
informații suplimentare la telefon nr. 

41920, 41921, 42293, interior Biroul personal.
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