
MISIUNE DIFICILA
In ultimele zile, campa

nia electorală a cunoscut 
aspecte diverse, pe alocuri 
înregistrîndu-se chiar vio
lențe. Se poate observa în
să de pe acum, cînd a 
mai rămas puțin 
P î n ă la scrutinul 
din 20 mai, că FSN se de
tașează ca favorit, îndeo
sebi în puternicele centre 
muncitorești ale țării. Son
dajele de opinie. întîlnirile 
candidaților in alegeri cu 
alegătorii, par să situeze 
FSN ca partidul cel mai 
bine plasat în opțiunile 
electorale. Principalele par
tide istorice, tradiționale, 
care la începutul campa
niei electorale au decis să 
nu și facă reciproc concu
rență neloială au mizat pc 
unele coaliții pentru a pre
zenta o contrapondere via
bilă la FSN. iar în cele 
din urmă, unele din ele 
au decis să susțină candi
daturile la președinția ță
rii în alegerile dc. la 20 
mai. zXceastă atitudine po
litică constituie o tactică 
in cadrul strategiei luptei 
pentru cucerirea puterii 
politice. Este clar însă că, 
viitorul parlament și orice 
guvern va fi numit după 
alegerile de la 20 mai, se 
vor confrunta ;?u probleme 
ca -i vor pune la grea 

, are supraviețuirea. 
E n mia noastră n i’io- 
n ă se află intr-o eviden
tă -tare de declin. Cen
tralizarea exi sivp, starea 
de uzură fizică și morală 
a tehnologiilor existen
te <n majoritatea ramuri
le eidii-t iale. lipsa de 
for: le munAÎ și de liti-
1 ! ■' n-’ din agricul-
t»i î. ■’cccsitat ?a unanim 
u-’■■■ . ..■ â a tio .-rii la e- 
co-' i;n: -li piață, structn- 
r. erg mizatorice ne fi- 
r. ' ilin> i inflațio-
r> : c ’erc- — iată

• >a din p .>.
bh- o greu de 

rezolvat care vor figura 
pe agenda de lucru a vi
itorului parlament șl gu
vern.

Indiferent de partidul 
sau coaliția de partide ce 
se vor situa la conducerea 
.țării, aceste probleme ale 
economiei românești nu 
vor putea fi rezolvate în 
termen scurt. In plus, pe 
fondul încercării la care 
va fi supusă țara în pe
rioada trecerii la economia 
de piață, sînt de așteptat 
șomajul și inflația, care 
vor contribui la complica
rea considerabilă a vieții 
social-economice.

Pe acest fond, sînt puse 
cu claritate în evidență 
considerentele care stau 
la baza amenințării unor 
partide de a nu participa 
la alegerile libere de la 20 
mai. Este vorba in primul 
rind de dorința lor de a 
ajunge la putere pe alte 
căi, după ce problemele 
grave ale economiei ro
mă-’ ti vor pune în difi
cultate partidul sau coali
ția de partide ce vor cîș- 
tiga in alegeri. Cine va 
cîștiga in alegeri la 20 mai 
se va confrunta direct cu 
problemele privind redre
sarea economiei, iar dacă 
nu va putea să le rezolve 
intrun timp scurt, există 
alti-mativa opoziției, gata 
orirînd să vină la putere, 
in mod democratic, prin 

. ganizarea altor alegeri. 
Electoratul iși va -.pune 
■uvintul !

In România s-au tras 
învățămintele cuvenite din 
lecția istorică a totalitaris
mului. Există șansa reală 
a unui sistem democratic 
de guvernare. Misiunea 

■ ut rului parlament și gu- 
. n e vor fi alese va fi 
d ‘.'ciiă. Esențial este 
î- ;î /aptul că ne iflăm
in linie dreapta, p calea 

mt,c rației.
V iorcl STR \IJȚ
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NARCISA* - LUPEMI 1990
\ ii-:. . pi micul ecran a unor tinere

• it.i hficatâ de diplome Mics 
I d d.u i ntestata pi mai multe vosi
ș >nt i no-i d -. ri-țit, i.ilip', pentru

a z, • frunțile. S- . mai vorbit și
■2 alt i dc< it d- p- ■ politi'-ă. Pe 

I» ' le iuiuroi umbla mai a!< uvintul
■ r. a ; arm vc .tim.-nt.ir m-lip'it 

a hi cm n lor.
Duminica. la Clubul sindic.,fulii, liber
IM Lup» c vom putea admira fm- 

n- ele- noastre. cel< 13 participante la 
f a con n 'Hui dotat cu trofeul ,,Mi‘.s

Varci a". Se parc că data de 13 mai ziua 
evenimentului. ne rezervă o surpriză, 
întru' if in Valea Jiului nu se prea găsește 
șnurul incrimin it...

Amintim celor interesați că, la laza de 
pt: elecțic, desfășurată în 5 mai 11)90, au 
participat lin -re intre 15 și 25 de ani. 
Juriul finalei va fi alcătuit din persoane 
competente, iar publicul din cunoscători 
în materie, care pot contesta deciziile, 
dar. făru violentă. De gustibus non dis
put iiidum...

Ștefan CIMPOI

I V Nu tn.ti im deci| etrii c< Vede* I I : Silfii icni

IIi m i» de \ ah UX1OTA

SECUNDA
Din zt in zi, evenimen

tele se pi ecipita, lupta c- 
lectorală se ascute (nici 
o aluzie la obiectele folo
site uneori...). Secunda ra
tată se răzbună crunt îm
potriva celui ce i-a fost 
pe nedrept alesul, neștiind 
să o folosească.

Secunde mari, secunde 
mici, prin care pasul nos
tru spre miine se vrea c- 
gal măsurat. De la clepsi
dră la secunda astronomi
ca. omenirea a traversat 
milenii. Rină la ceasul a- 
tomic n-a mai fost decît 
un pas, pe care secolul 
nostru grăbit n-a înlîrziat 
să-l facă. Orologiul din 
turn și cdasul brățară mă
soară, cu aceeași infinită 
răbdare, scurtindil-1 me
reu, timpul ce ne deopar
te dc implacabila veșnicie, 
'fot mai răgușit, cucul 
desuetului ceas cu pendu
la glnsuiește d<».unul un
gur in pustiu profeții sum
bre la adresa confraților 
electronici, ce se încolă
cesc, prea plini de ei, deo
potrivă pc mina alegătoru
lui ca și pe aceea a aler
gătorilor spro ora ce se 
apropie — moment al ade- 
vălului, în care re vor a- 
fla față în fața do n'’con ti- 
inț.'i fiecăruia :?i urna mută.

Ce semeni, aceea vel ;,-i 
■ c.-'crn, avertizOaz.i. din 
veac, înțeleptul anonim, 
dar cm<’ are timp să as
culte? Votbim toți deoda
tă, poate rămîne ceva.., 
„Privatizare, consen.'. na
țional, piui ipai lidi'.in"... 
Vorbe goale, parc sa spu
nă, privindu-ne lece do 
ar:, ceasul solar din ima
gine. Un petec de senin 
șl o raza d< srtate îi sînt 
dc ajiirr....

ștefan cimpoi

in

,,l’oartă” de intrare 

Vulcan.

1 oto: Aarel DUI.A

Oaspeți 
ai județului 
Hunedoara

O delegație a județului 
Vas din Ungaria — unita
te administrativă înfrăți
tă cu județul nostru — 
întreprinde în aceste zile 
o vizită de documentare 
în mai multe localități hu- 
nedorene. Au avut loc în- 
tîlniri cu conducători ai 
unor unități economice, 
cu primari de comune și 
orașe, oaspeții mani fes tind 
mult interes pentru 
noaștcrca specificului 
dustrial și cultural al 
dețului Hunedoara.

Din delegația condusă 
de dr. Borș Zoltan fac par- j 
te primari, personalități a- 
le Județului Vas, ziariști.

In cursul zilei de as
tăzi. delegația va face o 
scurtă vizită în Valea Jiu
lui.

cu- 
in- 
ju-

în pagina a 3-a

i



SIMHtTV, 12 MA» 1990/ORI NOI

PENSIONARE. După 31 
de ani de munră, din caie 
21 in subteran, maistrul 
m.n.er Pamfil Vlaicu, dc 
la sectorul 1 al minei Li
vezeni. și-a încheiat activi
tatea. Pe mulți dintre cei 
care l-au sărbătorit, după 
ultimul șut, maistrul Vlai
cu l-a învățat meserie. Ve
nit du Sălaj, in 1959, 
maistrul Vlaicu lasă la 
mina, penti u cei tineri, e- 
xemjn.ii unui destoinic mi
ner și om de omenie. Ne 
asociem celor care-i do
resc am mulți cu sănăta. 
te. (Al.H.)

GOSPODĂREASCA În
că de la începutul primă
verii, de pe vremea dez
ghețului, locuitorii de pc 
strada Burdcș’i din Lonea 
(lingă căpătui de linie al 
autobuzelor de transport 
in comun) se p'.ir.g de mo
dul in care EGCL Pclrila 
îi fericește cu gospodărirea 
zonei respective. Caruse
lul promisiunilor, că se va 
face ceva și in această zo
nă, nu se mai sfirșește, iar 
oamenii așteaptă în za
dar. Lung e drumul de la 
voită la faptă la EGCL 
iktrila. (G.C.)

SE LUCREAZĂ intens 
la refacerea părții caro
sabile pe unele tronsoane 
ale șoselei Petroșani — 
Vricam. Este vorba de 
porțiunile de la intrarea 

in orașul Vulcan și, res
pectiv, diD localita: a l’a- 
roșcni. De asemenea, au 
ioc lucrări de relaceie a 
drumului de interes eco
nomic și turistic Petroșani 
— IM Petnla-Sud. (AII.)

'DE MAI MULTA vre
me Cuca studenților din 
Petroșani și-a reluat ac
tivitatea. Legăturile lu
crătorilor de aici cu pu
blicul, cu alte instituții de 
<ulturu. cu inst .utul și cu 
căminele stuc nțcști sint 

insă afv "late C l.psa tele
fonului. Oficiul municipal 
i’TTK intîrzie n -permis și 
nejustificat mu-, mea p'is- 
tului telefonic d- la insti
tut, la sediul' așezâmintu- 
Jui, în pofida cei urilor re
petate și apelurilor adie- 
sate celor ce răspund de 
t-lecoriiunicații In Petro, 
ș.mi. De ce? (Al.H )

AMENAJARE Au Început 
amenajările pe orizontală 
în zona noilor blocuri dc 
pe str. General Draga li na
(fosta Ilie Pintilic) și re
facerea zonei verzi distruse 
<le lucrările de tcrmofica- 
re din ultimul timp. Cum
de asemcucu „rămășiți" e 
pl.n orașul, or cam tre
bui ca aceste luci ăl i yfi
continue (desigur, și cu
ajutorul locatarilor). Să vă 
țină Dumnezeu obiceiull 
(-S.P.)

CIUDĂȚENIE. Este de-a 
drcjrtul ciudat cum sint 
ajutați oam< mi să-și re
zolve problemele perso
nale. Și după nmi necazu
rile se țin lanț. Dl. loan 
Șopti'ii.in, un biililn pun- j 
doiiar, n-a pi mut, dc la , 
of ciul municipal, pensia | 
dm noiembrie anul tre- ! 
rut. Și ea să-i fie necazul | 
complet, un oarecare i-a j 
o. lip it abuziv și garsonie
ra ce-i fusese repaliz ită 
Jn Juna f< bruaric de ca
lic primana din Ltlpcni. 
A< mn lutul om locmc lie 
pe und-o pe la Lainici. 
Jn. .-iiaua de a reintra In 
posesia garsonierei a râ
ma-, bila rezultat. Oare 
chiar așa iși bat incâ joc 
unu de laiincni ? Pinii cin-1?
«;(..)

Rubiu.i realizată dc
Dm in Gin | \

îndrăzneală și curaj în 
abordarea tuturor problemelor

Pe listele d? candidați pentru alegerile în Adunarea deputa- 
ților, din pari<?a Partidului Democrat Progresist este înscris și 
Gheorghc Ilea, subinginer topograf la IM Livezeni. Este născut 
în Sebeș, județul Alba, are 33 de ani. Este căsătorit, are doi co
pii. In 1980 a absolvit Institutul de mine Petroșani. I’înă la Re
voluție nu a făcut politică.

— De cc pc listele Partidului Democrat Progresist ?
— Cauza care m-a determinat să particip la alegeri pentru 

P.D P. a fost aceea că obiectivele cuprinse in platforma-program 
a acestei formațiuni politice mă reprezintă cel mai bine. Și 
cînd spun aceasta mă gîndcsc la deviza P.D.P., pe care sc con
struiește întregul eșafodaj al obiectivelor sale: „îndrăzneală și 
curaj în abordarea tuturor problemelor sociale, libertate și 
progivs”. Credința de căpătii a PDP este aceea a reconcilierii 
naționale, a prom'- rării valorilor autentice ale democrației, susți
nerea ideii de progres în toate sferele vieții economico-sociale și 
culturale, respingind orice formă de extremism, fie el de dreap
ta sau de stingă.

Partidul Democrat Progresist susține ideca statului de drept, 
a separării puterilor în stat (legislativă, executivă și judecătoreas
că). Aceste idei sint îmbrățișate, bineînțeles, și de membrii săi, 
deci și de către mine.

— In domeniul economic, cum vedeți rezolvate problemele ?
— P.D.P. susține următoarele tipuri dc proprietate: de stat, 

cooperatistă, pariculară și mixă. Este adeptul privatizării orien
tate spre mica industrie, comerț, servicii, turism, stimulînd libera 
inițiativa și concurența, investițiile străine fiind Line „reglate” 
prin legi, a.sigurîndu-se astfel suveranitatea națională. Prin des
centralizarea treptată și punerea în practică a celor menționate 
mai înainte sc va putea trece la o economic de piață.

— In celelalte domenii cuin credeți de cuviință să vă faceți 
ulii alegătorilor și cetățenilor din Valea Jiului ?

— O Românie nouă, modernă nu poate fi concepută fără 
dezvoltarea științelor. Un rol important îl va avea cercetarea. 
Susțin necesitatea acordării de burse de cercetare în țară și peste 
hotare. In acest context CCITPSM, singurul instituit dc cercetări 
pc problemele de securitate minieră, trebuie să fie recunoscut 
în toată țara, dar nu numai prin acte, ci prin acordarea de 
fonduri pentru impulsionarea acestei activități, pentru că, să 
recunoaștem, în vechiul regim, în minerit au fost destule victime. 
Nu trebuie să mai avem așa ceva.

In privința tinerei generații, fiind un familist convins, voi 
lupta pentru reconsiderarea celulei de bază a societății — fami
lia — pentru asigurarea condițiilor optime dc creștere a copiilor. 
Mamele vor primi un concediu postnatal, plătit integral, pe 
durata unui an. cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu 50 Ia sută 
din salariu

M.î mai preocupă totodată ca Valea Jiului să devină adevâ- 
rată zonă turistică. Această reprofilare să aibă loc în HO—30 de 
ani. timp in care minerii să aibă posibilitatea, desigur prin pri
vatizarea turismului, să-și cumpere acțiuni, care să le aducă și 
lor câștiguri în viitor. Astfel, nu vor mai trăi cu teama, mai ales 
tei tineri, cu atunci tind sc vor termina rezervele de cărbune va 
fi pustiu prin Valea Jiului.

(. IOVANESCU

Să trăim in frăție și resaect reciproc
— Domnule Jakab Alexandru, sinteți unul din cei irei can

didați ai județului Hunedoara din partea Uniunii Democrate 
Maghiare din România pentru Senat. V-am ruga, în primul rind, 
să vă prezentați.

Sint născu* îți Lupeni, în 1950; aici am copilărit, am termi
nat școala generală, școala profesională. Tata a fost mecanic de 
compresoare la mina Lupeni. Din 1968 lucrez ca electrician de 
mină la IM Bărbâteni. Sînt și liderul sindicatului liber al secto
rului electromecanic al minei.

— Deci, veți candida alături de doi Intelectuali — un jurist 
și un preot...

— Așa este. M-am gîndit la aceasta. Și cu, și alții. Mi-au 
și zis unii: „Un muncitor în Senat... Alte partide au candidați nu
mai intelectuali. Desigur, c bine să fie în forurile legislative ale 
țării cît mai mulți intelectuali, oameni cu pregătire superioară. 
Dar e foarte important să fie și muncitori. Mă întreb cine poate 
apăra mai bine interesele muncitorilor decît cel care trăiește pe 
pielea Iui, cum se zice, condiția muncitorului. Ortacii, atît ro
mâni cît și maghiari, care m-au felicitat pentru candidatură, 
mi-au și zis: „pe tine te votăm, doar tu o să ne poți apăra, cel 
mai bine interesele. Ai trăit și muncit, ai nădușit ni noi împre
ună”. încrederea lor mi-n mers la inimă.

— Și, lotuși, cum de nu ați ajuns intelectual ?
— Vă spun sincer, n-am vrut. Mi s-a tot spus: „învață ca 

să ajungi și tu... mai nu știu ce; Eu m-am ambiționat să am ma
șină fără să termin neapărat o facultate. Am și făcut un tur cu 
mașina în 5 țări din Europa cu soția și copilul; am un aparta
ment în care nu-mi lipsește nimic; nici biblioteca, nici cărțile pe 
care, să-mi fie iartată lipsa de modestie, le citesc cu pasiune— 
Deci, mă simt realizat

— Dc ce nu ați fost membru dc partid ?
— Pentru că n-am vrut să fiu un rotot care plătește cotiza

ția și ridică mina la orice se pune la vot.
— In calitate dc candidat și, dacă veți fi ales, ca senator, din 

partea l DIWR, cc obiective vă propuneți pentru activitatea dv. 
viitoare ?

— Sa militez pentru statornicirea relațiilor cu adevărat fră
țești dintre toți cetățenii, indiferent de naționalitate. Sublimez cu 
adevărat frățești, pentru că acest cuvint — frăție — a devenit, 
ca și altele, de altfel, demonetizat în anii dictaturii.

Vedeți, eu m-am născut, am copilărit într-o veche colonie 
muncitorească a Lupeniului în care, deși eram pe stradă copii ro
mâni, maghiari, germani, eram cu toții prieteni. Toți vorbeam ro
mânește. dar nu supăra pe nimeni o vorbă spusă pc ungurește 
sau nemțește. Și. încă ceva, munca în mină, confrunta
rea zilnică cu pericolul ne unește pc toți, indiferent ce limbă 
vorbim. Deci, avem tradiții frumoase pe care trebuie să le cul
tivăm, să le dăm o nouă strălucire. Aceasta presupune respect 
reciproc între toți fiii țării, respectarea dreptului fiecărei națio
nalități de a-și păstra și cultiva limba, cultura, tradițiile, de a 
avea școli și unități culturale. Sint doleanțe firești care am dori 
să nu fie apreciate ca orientări separatiste.

Avem un țel comun: să trăim și să muncim într-o țară lil>e— 
ră și democratică. Să realizăm împreună o societate a frăției șl 
demnității fiecăruia.

loan Dl IIEK

Să fie vorba doar de bani ?
Este oaie chiar așa ? A 

fost întrebarea pe care 
mi-,im pus-o citind cele 
scrise de Anc'.a Grason, 
d.n smUti Ferești, județul 
Vaslui. „Copiii mi, de la 
data n.ișleiii pini la ma
jorat au primit alocația 
dc stat un singur an. De 
lj ani umblu |>c drumuri 
pentru acest drept”, spi
cuim din scrisoare. Desi
gur, dacă lucrurile stau 
așa este grav, mi-am zis, 
și m-am decis să merg la 
locul de muncă al soțului, 
Constantin Grason, la SUT 
Livezeni.

Nu mi-am propus să 
mă erijez în judecător 
pentru a afla motivele ca
re, in 1973, ou determinat 
despărțirea soților Giason. 
Deși ele sînt pc larg ex
puse de semnatara scriso
rii. Cei a cc am dorit să a- 
llu, la Livezeni, a fost da
că dl. Constantin Grason 
a trimis sau nu alocația 
de stat și pensia alimen
tară pentru cei doi copii 
rămafi în îngrijiri a ma
ni-i Cel reclamat nu este 
surpi ins cind II rog sâ-rni 
dea lumin ii i nsnpra ca
zului. Îmi zice: „Vin cile 
dou.i-tiei scris ii pe an cu 
rcciamații de la ea Nu 
știu ce vrea. Rină la 1 ia
nuarie 198'1, am plătit lu
nar cile 1200 lei, inr de a- 
tunci și piuă acum cite 
900 lei. Asta penti u că, 
intre timp, fata a trecut 
dc 18 am. A mai rămas 
să dan pi nli u băiat pini 
la majoiat. Normal, tre
buie să plătesc doar 600, 
rlar mi am zis <■ i e băiatul

16? prezentăm candidații Văii Jiului

meu și-i dau 900 dc lei. 
De cc mă reclama ? Nici 
eu nu șt.u. Poate pentru 
că aș mai avea de plătit 
doar pînâ in decembrie. 
Cc și-o fi zis, cii doar, doar 
mai prinde ceva pe ulbma 
sută de metri”.

Sint adevărate spusele 
domnului Grason? Sint. 
Dl. Nicolac Oprea, conta
bil șef, scoate din fișet un 
maldăr de dosanc și-mi 
arată statele dc plată cu 
sumele reținute. Alăturat, 
rccipisele care dovedesc 
cu banii au fost expediațL 
Îmi pune în față și hotă- 
rirea judecătorească din 
1985 care-1 oLliga pe Gra
son Constantin la plata lu
nară a sumei dc 1200 lei. 
Arunc o privire pe rubrica 
jie care figurează cîștigul 
realizat dc C. Grason: 2792 
lei în februarie și 3803 lei 
în martie a.c. Deci, nici 
vorbă de cite 5000 pc lu
nă, cît se menționa în 
scrisoare. Nici criticilc a- 
duse unității n-au temei. 
Banii au fost reținuți, ex- 
pediați și, fără îndoială, 
primiți de cea căreia ii 
erau destinați. Atunci ce 
mai dorește recLimant.i a 
cărei seri .oare, 1 a început, 
m-a pus pe guidiiri?

Daca este vorba doar dc 
chestiunea banilor, lucru
rile stau așa cum le-am 
arătat. Dacă o fi avînd in 
vedere și celălalt aspect, al 
împăcării, datele proble
mei se schimbă. Termenii 
ei rămin la latitudinea a- 
nilndurora.

G. Ol TEA N U

Cîteva sute de lucrătoare 
așteaptă 20 de meseriași l

Afirmația parc, într-o 
oaivcarc măsură, parado
xala. Dar, din păcate, con
ține o mare doză de ade
văr. Spunem, din păcate, 
căci o asemenea situație ar 
fi trebuit să uu existe. Dar 
ea cxisța și produce mari 
necazuri și nemulțumiri. 
Este vorba despre Țesăto- 
ria de mătase din Lupeni.

De la Revoluție încoace, 
această unitate, care ani 
dc zile se zbătuse între 
viață și moarte, producînd 
doar cît să nu spună că 
nu funcționează, o luase 
destul de bine. Producția 
începuse să crească, utila
jele să fie mai bine folo
site, oamenii să fie mai 
mulțumiți că-și ian salari
ile. Ba, în ultimul timp, 
în cadrul Țesătorici' de 
mătase s-au acordat mun
citorilor, din partea mi

nisterului dc resort și o 
seric de sporuri pentru zgo
mot, pentru condiții deo
sebite de lucru, care in 
mod flagrant lc fuseseră 
răpite de vechiul regim. 
Toate au fost date in folo
sul oamenilor, pentru sti
mularea muncii lor, pen
tru a veni In sprijinul u- 
nei munci, care nu este 
chiar așa dc ușoară cum 
parc In prima vedere. Și 
totul părea că intrase în 
normal. Cele cîtcva zone 
de lucru, după cum ne 
spunea dl. inginer Augus- 
tiil Ardelean, șeful com
partimentului organizarea 
mumii funcționau și func

ționează și acum destul 
de bine. Dar nu sint sufi
ciente pentru acoperirea 
posibilităților tehnice și 
umane de care dispune la 
această oră Țesătoria. In 
ultimul timp aproviziona- 
rca materială s-a îmbună
tățit. Deci, cu alte cuvinte, 
există condiții prielnice 
pentru a se cîștiga salarii 
tune și a se produce mai 
mult.

Dar, din păcate, pro
ducția de fire dc mătase 
în loc să marcheze o c- 
voluție firească, înregis
trează o srfiderc cc nu se 
stabilizează. Spic exemplu, 
deși ar trebui să se lucre
ze in trei schimburi, fn 
prezent se lucrează doar 
in două schimburi. Și dacă 
situația va continua, pro
babil, se va ajunge să se 
lucreze intr-un singur 
sclumb. Motivul acestei 
scăderi de ritm arc o cau
ză deosebit dc gravă, sub 
aspectul trecerii peste ea. 
Iată despre cc este vorba. 
Pentru a funcționa, o zonă 
de lucru (18 mașini, o fi- 
rărcasă și 16 țesătoare) are 
nevoie ele o echipă de 2 
lăcătuși, adică un rcglor 
ți lin ajutor, care să asi
gure întreținerea acestor 
utilaje și funcționarea lor. 
Dar aceste echipe nu exis
tă. După luna ianuarie, 
majoritatea acestor mese
riași au părăsit Țesâtoi ia 
dc mătase, plecînd la alte 
întreprinderi. Iar în aceas
tă situație, o parte din per
sonalul calificat (țesătoa

re) sta acasu, unitatea rn.- 
putind să aisgurc condiți
ile tehnice funcționării u- 
tilajelor. Toate încercări
le dc a încadra al ți lăcă
tuși, pentru formarea e- 
chifielor amintite nu au 
dat rezultate. Și acest lu
cru se întîmplă tocmai in 
situația în care Țesătoria 
de mătase are mari posi
bilități de a-și mări pro
ducția. Există materie pri
mă, există comenzi, dar nu 
există lăcătuși. Ar tretui 
doar vreo 20 de asemenea 
oameni calificați, cu cate
gorii dc la 3 în sus. Avan
tajele de a lucra, in noile 
condiții la Țesătoria de 
mătase sînt multiple. Spre 
exemplu, salariul nu se a- 
cordă la categoria de in. 
cadrate, ci la categoria lu
crărilor efectuate. Iar a- 
ccstea sînt 5 sau 6.

Din păcate. Insă, nu se 
găsesc asemenea oameni. 
Așa că ne punem fireso 
întrebarea: oare chiar nu 
există lăcătuși în Valea 
Jiului ? Cine ajută aceas
tă întreprindere care tre
buie pusă pe picioare? Este 
păcat dc utilaje și mai 
ales este pacat ca lucră
toarele acestei fabrici să 
nu poată produce pentru 
noua Românie pc care 
dorim cil toții s-o con
struim. Sperăm ca acest 
«|x?l sn fie auzit de toți 
cei caic o pot scoate din 
acest impas, greu, dco. 
camdutu, dc- depășit.

Gheorglie ( I1IRVAS A
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înaintea începerii lucru'ui, 
șeful echipei controlează locul de muncă!

Radiografia accidentelor
Pr.mcle luni ale anului 

trecut au fost măicuțe 
prin 39 de accidente din 
care 3 au fost, din neferi
cire, mortale. S-a făcut a- 
ceastă referire la anul tre
cut pentru comparație cil 
aceeași perioadă a acestui 
an în care s-au înregistrat 
33 de accidente, toate, u- 
șoarc, dar majoritatea -cu 
cite 3—4 zile incapacitate 
temporară de muncă. Din 
analiza cauzelor rezultă 
că ele s-au produs în prin
cipal ain neatenție și din 
ignorarea unor reguli ele
mentare de protecție a 
muncii. Iată și cîtcva exem
ple: vagonetarul Ilic Cris
tian a scăpat mina între 
vagoncte in timp ce le "m- 
pingea și s-a accidentat la 
degete; minerul Poloboc 
Ștefan a stat 4 zile în 
concediu medica] pentru

ră la cuplirșirca frontului 
n-a fost atent și i-a < tzut o 
piatră pe mină; Erdi ! ■ Lu
dovic a stat in foa dc 
boală 3 zile pentru că 
a fost lovit de o bucată 
de cauciuc în limp ce lu
cra la cuplajul de la o 
bandă.

Semnalistul Neagu Nico- 
lae de la puțul auxiliar o. 
rizontal 300 și-a prins... 
un deget de la mina stin
gă în timp ce introducea 
vagonetul în colivie, iar 
Radovici Marin, muncitor 
necalificat, a alunecat și 
a căzut in timp ce trans
porta un 1-mn pe umăr, 
accidcntindu-sc. Neîntrc- 
țincrea corectă a lucrăidor 
miniere de circulație este 
și ea generatoare dc ac
cidente. Așa s-a accidentat 
Sitarii Nicolae din secto

rul UI: în limp ce urca 
pe suitor l-a surprins o 
axalanșă de piette care 
l-au lovit pe picior, sau 
Zmău Viorel, electrician 
în sectorul II ce transpor
ta un cofret pe o lucrare 
minieră presionată, cînd 
s-a ridicat S-a lovit Ia 
spate dc armatura TH în
doită.

Exemple s-ar mai putea 
da multe. 3’oate au fost g<-. 
neratc de neatenție în exe
cutarea operațiunilor, de 
neutilizarca echipamentului 
de protecție (respectiv mă
nuși), ncrespcctarea celor 
mai elementare reguli de 
protecție a muncii și mi
nimalizarea pericolului de 
accidentare. Incfî o dova
dă că rutina nu face ca
să bună cu munca in sub
teran.

M
I

Oamenii
Poate ca nicăieri în 

subteran nu se întrepătrun
de atit dc mult viața in 
munca omului cu cea a co
lectivului. Acolo jos, a- 
proape de inima pămintului 
camaraderia in muncă este 
liantul de bază al munci- 
torilor. Acolo greșelile nu 
se iartă pentru că de gre- 
șcala unuia răspund toți. 
De aceea greșeala trebuie 
prevenită prin cunoașterea 
regulilor și noimativelor 
de protecție a muncii. Ele 
sint studiate la angajare 
în perioada de instructaj 
general introductiv. Dar 
treime i fie reîmprospă
tate , t. un nt, înainte 
de intrarea în mină, prilej 
cu caFe trebuie prelucrate 
cauzele accidentelor, regu
lile ciudate și urmările 
lor. Nu pentru a speria o- 
mul, pe noul venit, ci 
pentru a-1 convinge că ne-

sint totul
săluința încălcării normei 
dc protecție a muncii se 
răzbună.

Formarea minerului de
pinde in mare măsură de 
colectivul în ca.e intră, 
de ortacii care-1 asimilea
ză — daca e harnic și 
a sc.plinat — ca pe unul 
de-al lor. Aici înce]x-, de 
fapt, aplicarea în viață, 
confirmarea practică a ce
lor învățate la instructaj. 
Este în a necesar ca șeful 
de schimb să facă mo
mentul de protecție a 
muncii la fața lomului, su 
discut ■ condițiile concre
te de lucru și normele spe
cifice care se cer respec
tate în ziua respectivă.

V rem să avem mineri in
tegri, viguroși, sănătoși, să 
scoatem cărbune, dar fără 
victime.

In loc dc exemplu
Asupra rolului artifici

erului în producție nu tre
buie să mai insistăm. Sub
liniem doar faptul că el 
trebuie să fie exemplu de 
corectitudine și exigență in 
aplicarea normativelor de 
protecție a muncii. Nu 
de alta dar manipulează' 
nuri riale explozive.

O'te te fel de ercniphi 
a f ist artificierul Nicoară 
Sorin, din sectorul III, g î- 
sit de două ori in culpă 
dc c il.ro organele de con
trol ? O d a'.a v cuta lu
crări dc îmjmsrai ■ farii 
«ă fi fost asigurat atrajul 
și a don i o.iia ineatra giiil- 
1 de cu " .ploziv în api ip i 
vestică in prezența a fi 
muncitori fftia să l i f ,st 
evacuați < i munții i ii di a 
ai i|>a < ' * ică a ab.ii i iul u i 
fără post de pază. Evi
dent, i s a ridicat dreptul 
la pil :e,ir<| pe o hm i, ( u 
toate c cm voințele < e do- 
<Jl> g din ac casta măsură
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actualitatea internațională
Wembley — Brașov, Băicoi, Cîmpina

9 MAI PE GLOB

LONDRA 11 (Rompres). 
De la Londra a plecat spre 
România primul convoi 
al Asociației de ajutor pen
tru orfanii români „Angel 
Apeal", creată în urmă cu 
circa o lună, sub patrona
jul soțiilor celor patru ce
lebri membri ai fostei for
mații muzicale „Beatles” : 
Olivia Harrison, Barbara 
Bacii, Linda McCartney ți 
Yoko Ono.

Gorbaciov are nevoie de ajutor ?
BONN 11 (Rompres). Mi

nistrul vest-german al 
afacerilor externe, llans- 
Dietrich Genscher, a lan
sat un apel Occidentului 
spre a ii veni în ajutor 
președintelui Mihail Gor
baciov, pentru ca politica 
sa de perestroika să reu

Mărturisiri după 50 de ani
MOSCOVA 11 (Rompres). 

Kim Philby, renumitul a- 
gent dublu britanic, a in
format autoritățile sovie
tice în legătura cu voiajul 
in Scoția al numărului doi 
al regimului nazist, Ru- 
dolf Hess, în timpul celui 
dc-al doilea război mon
dial. informează pti Sa so
vietică, citată de France 
Presse. KGB-ul a ținut să 
facă cunoscut faptul la e- 
xact 50 de ani de Ia con

Lucrările sesiunii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

ROȘCOVA 11 (Rompres). 
După o scurtă pauza pri
lejuită de festivitățile și 
sărbătorile de la începutul 
lunii mai, la Moscova au 
fc t reluat? lucrările se
siunii Sovietului Suprem 
al URSS, tran mite agen
ția TASS. In cadrul aces
tei ultime etape a celei 
dc-a treia sesiuni a parla
mentului sovietic depută
ții urmează să adopte, în
tre altele, programul de

De la stadionul Wem
bley, peste zece vehicule 
încărcate cu veștminte, me
dicamente, aparate elec- 
tro-menajere au pornit spre 
orfelinatele din Băicoi, Bra
șov și Cîmpina. Vehiculele 
sînt însoțite de infirmiere, 
instalatori, electricieni și 
alți voluntari care vin să 
contribuie la refacerea or
felinatelor.

șească — transmite AFP.
„Este preferabil să aju

tăm URSS să-și construias
că o industrie de pace în- 
tr-o economic reformată, 
decît să finanțăm o nouă 
cursă a înarmărilor” a de
clarat el în Bundestag.

sumarea acestuia și care 
constituie subiectul unui 
film intitulat „Diplomatul 
de la Cambridge” IIcss a 
fost în Marea Britanie în 
noaptea de 10 mai 1940, 
pentru a se înlilni cu înalți 
factori dc răspundere bri
tanici, pentru motive în
văluite incă în mister. Mos
cova a fost informată de 
această vizită de Philby, 
al cărui „nume de cod" era 
„Soehnchen".

trecere la economia de pia
ță, program ce va fi pre
zentat de primul ministru, 
Nikokii Rîjkov.

Pe oidinea dc zi a se
siunii este trecut, dc ase
menea, proiectul legii 
presei, legii privind tra
versarea frontierei URSS 
și noua lege a pensiilor 
așteptată cu nerăbdare de 
zeci de milioane de oa
meni ce fac parte din a- 
ceastă categorie.

Modificări ale Constituției in
R.S.S. Moldovenească

CIIIȘINAU 11 (Rompres). acum înainte, partidele po-
Deputații Sovietului Su
prem al RSS Moldovenești 
au examinat proiectul le
gii privind mo
dificări și completări în 
Constituția republicii, re
feritoare la articolele 6, 7 
și 49 ale acesteia — rela
tează agenția TASS. In con- 
formitate cu legea adopta
tă. din articolele mențio
nate se anulează prevede
rea referitoare la rolul 
conducător al partidului 
comunist din republică. Dc

Japonia sprijină
TOKIO 11 (Rompres). Gu

vernul japonez va trimite 
în curînd o misiune de 
studiu în România, Iugo
slavia, Cehoslovacia și Bul
garia în scopul examinării 

nevoilor de asistență eco
nomică ale acestor țări, 

relatează agenția France

Un nou Concorde
PARIS 11 (Rompres). Fir. 

mele constructoare de a- 
vioane „Aerospațiale"
(Franța) și „British Aero- 
space” (Marca Britanie), 
constructoare ale avionului 
„Concorde”, au anunțat că 
într-o perioadă dc cinci 
ani vor definitiva studiile 
privind construirea unei 
variante a acestui avion 
supersonic. Noul tip de 
avion, care va fi mai ief

A început festivalul de la Cannes
CANNES 11 (Rompres). 

Staruri de diferite mărimi, 
producători, alte persona
lități din lumea celei de a 
șaptea arte au participat 
joi scara, la deschiderea e- 
diției din acest an a pres
tigiosului festival interna
țional al filmului de la 

litice, organizațiile obștești 
și de masă pot participa, 
pe baza egalității în drep
turi, la conducerea statu
lui prin intermediul re
prezentanților lor în orga
nele puterii. Toți cetățenii 
republicii au dreptul de a 
se asocia în diferite orga
nizații politice și obștești, 
care îți desfășoară activi
tatea în cadrul Constituției 
RSS Moldovenești și legis
lației în vigoare.

Europa de Est
Presse, cltînd surse ale 
MAE nipon. Aceasta mi
siune urmărește să pregă
tească cadrul dc cooperare 
pe care Japonia II va pro
pune la jumătatea lunii 
iunie la reuniunea minis
terială a celor 24 de state 

industrializate occidentale.

tin, mai încăpător și va 
dezvolta o viteză mai ma
re, va putea fi operațional 
în anul 2005. Potrivit pri
melor estimări tehnice, a- 
vionul va zbura cu circa 
2500 km pe oră, puțind să 
transporte 200 de persoa
ne (față de 100 la actualul 
tip) și cu o autonomie de 
zbor de 10 000 de kilometri, 
față de numai 6000 pentru 
aparatele actuale.

Cannes. Juriul, format din 
10 persoane este prezidat 
de cunoscutul cineast ita
lian Bernardo Bertolucci.

Prima proiecție a serii a 
fost „Visuri”, cel mai re
cent film al celui mai mare 
dintre cineaștii japonezi 
— Akira Kurosawa.

MOSCOVA 11 (Rompres). 
Nicolae Crețu transmite: 
La Ambasada României 
din Moscova a avut loc, o 
conferință de presă con
sacrată marcării a 113 ani 
de la proclamarea inde
pendenței de stat a Româ
niei — 9 mai 1877 —, pre
cum și în legătură cu ale
gerile parlamentare și 
prezidențiale din țara
noastră, ce vor avea Ioc la 
20 mai anul acesta.

★
SOFIA 11 (Rompres). Re

prezentanți ai Ambasadei 
române la Sofia au avut o 
întîlnire prietenească cu 
colectivul brigăzii „Gheor- 
ghe Șonțu” și conducerea 
întreprinderii textile „Te- 
teveanka” din orașul Tete- 
ven.

Au fost evidențiate con
tribuția armatei române, 

O.J.T. Hunedoara-Deva
organizează in data de 1 iunie 1990, 

la sediul Agenției de Turism a Filialei 
Petroșani,

concurs pentru ocuparea postului de „șef 
filială turism".

Condiții :
— studii superioare economice
— vechime 8 ani
De asemenea angajează ospătari, deți

nători de act de calificare, pentru restauran
tul „Petroșani".

încadrarea se face conform Legii nr. 57/ 
1974, republicată, și Legii nr. 12/1971.

Informații suplimentare la biroul personal 
de la OJT Deva, telefon nr. 956/14730 și 
43728 — Petroșani.

în războiul din 1877/1878, 
la eliberarea Bulgariei de 
sub dominația otomană, re
lațiile tradiționale de prie
tenie și bună vecinătate 
dintre cele două țări și 
popoare, perspectivele de 
dezvoltare a acestor rapor
turi în condițiile create de 
actualele mutații ce au loo 
în România șl Bulgaria.

☆
LISABONA 11 (Rom- 

preș). Facultatea de iltere 
a Universității din Lisabo
na a găzduit o manifesta
re în cadrul căreia dom
nul Daniel Perdigo, lector 
de limbă română, și dom
nul Costin Ștefan, atașat 
cultural al ambasadei, au 
prezentat semnificația cîș- 
tigării prin luptă de către 
poporul român a indepen
denței în urmă cu 113 ani.

RADIOACTIVITATE. In 
Suedia și Norvegia procen
tul de radioactivitate ime
diat după catastrofa nu
cleară de la Ccrnobll a 

;<ost mult mai ridicat dc- 
< cit In alte țări vcst-curo- 

pene. transmite Taniug. 
In prezent, în zona centra
lă a Norvegiei se înregis
trează un nivel al radioac
tivității de 10 ori mai ri
dicat decît normal, iar în 
Suedia, unde sezonul de 
vînătoare abia a început, 
carnea de vînat nu se poa
te folosi din același motiv.

UNII MERG IN COS- 
MOS... Viitorul zbor al 
navetei spațiale „Colum
bia” prevăzut pentru 17 
sau 18 mai." a fost amlnat 
cu două sau trei săptamîni, 
necesitlnd repararea unei 
defecțiuni la sistemul de 
răcire — a anunțat un 

purtător de cuvint al NAȘI 
(Intre altele, specia
liștii de la NAȘA urmează 
Să schimbe o valvă car? 
controlează lichidul de 
răcire). Naveta Columbia 
va transporta în spațiu 
șapte astronauți și obser
vatorul astronomic „Astro”, 
care va analiza razele 
X și ultraviolete din Cos

mos in timpul unui zbor 
ce va dura 10 zile.

CATASTROFA AERIA
NA. Cel puțin 27 de per
soane și-au pierdut viața 
într-o catastrofă aeriană 
care a avut loc In cursul 
decolării unui avion dc 
linie de pe aeroportul din

SCURTE ȘTIRI s: SCURTE ȘTIRI
Tuxtla Gutierrez, S a pre
cizat că ar fi vorba totuși 
și despre 12 supraviețui
tori. Accidentul s-a pro
dus, după cum atestă pri
mele investigații, datorită 
unor defecțiuni tehnice.

INUNDAȚII. In urma 
ploilor torențiale cart a- 
fectează de mai multe zile 
o seric de zone ale Statelor 
Unite, in Texas, Arkansas 
și Oklahoma se înregistrea
ză puternice inundații. 
După cum telatrază agen
țiile Atsociated I’ress și 
France Presse. pînă in 
prezent 14 pet oaiu și-iu 
pierdut viata tar sun de 
familii au foi t i vacii .le 
Do asemenea se arată că 

pagubele materiale sînt 
importante.

ȘCOLI DE ASTRO- 
NĂU'l'I. In orașul vest- 
german Koln a fost creat 
Centrul astronauților eu
ropeni, care are drept scop 
selecționarea și formarea 
viitorilor astronauți euro

peni. După cum informea
ză agenția France Presse, 
pînă în anul 1993, Centrul 
de la Koln va pregăti 70 
de astronauți și 150 plnă 
la sfîrșltul Secolului. Fi
nanțarea centrului este a- 
sigurată de Agenția Spa
țială Europeană (ESA).

EXTRATERESTRI. CEE 
și SUA au alocat 10 miliar
de de dolari în cadrul pro
gramului internațional de 
captare a samnaleloi din 
spațiul cosmic in scopul 
stabilirii 'in- i posibile con
tacte cu civilizații exila
tele Ire. Dalele menționa

te au fost comunicate la 
o reuniune a specialiști
lor din domeniul Obiecte
lor Zburătoare Neidcntifi- 
cate (OZN), organizată în 
orașul spaniol Vigo din 
regiunea Galicia. După 
cum a informat organiza
torul manifestării, Fernan- 
do Magdalena, cu ajutorul 
unui radiotelescop francez 
au fost emise în Cosmos 
aproximativ cinci mii de 
mesaje. Cu prilejul reuniu
nii, a fost inaugurată o 
expoziție de fotografii ale 
OZN și documente pînă 
nu demult secrete ale 
NATO referitoare la pro
blematica OZN — relatea
ză agenția TASS.

PREȚ. Cei care nu doresc 
să fie conccdiați din lîn- 
dul feroviarilor, trebuie 
să se desolidarizeze de sin
dicatul național Kokuro 
— aripa de stingă a parti
dului socialist Japonez: «- 
costa este prețul pe care 
feroviarii au trebuit să-1 
plătească pentru păstra
rea locului lor de muncă 
elin momentul *n curo au 
fost privatizate -uile fera
te Japonezo, in 19(17.

I.C.R.A. DEVA
SUCURSALA PETROȘANI

angajează direct sau prin transfer
— economist

Condițiile de încadrare conform Legii i 
12/1971 și Legii 57/1974.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

ASTAZI cînd lui Gheor- 
ghe Iakab îi bate la poar
ta vieții al 40-lea an. fa
milia îi urează un sincer 
„La mulți ani (1177)

PIERDERI
PIERDUT dovadă porumb

DECES

( OI.EGII din Redac
ția ziarului „Zori noi” 
Petroșani, deplin* pre
matura trecere in ne
ființă a celui ce a fost 
lin om de aleasă omenie

1L1I. NOVAI
Transmitem condo

leanțe familiei îndoliate 

nr. 167573 pentru 138 kg. 
pe numele Daj Maria, eli
berată de CCAIG Petro
șani. O declar nulii. (1176)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Miclca 
loan, eliberată de IM Livc- 
zeni. O declar nulă. (1175)

COMEMORARE

CU A DI NC A durere 
amintim împlinirea u- 
niii an de la decesul 
scumpei noastre mame 
soacre, bunici șt stră
bunici

ȘI RES IULTANA
Nu le vom uita nici- 

< dată. Copiii, nora, ne
poții și strănepoții. (1168)
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2- telefoane ; scrctarial : I II, ti? '. secții 
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