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Producția de cărbune in creștere„Pentru noi ora „fi
Filele din calendar a- 

rată ci. jur.a la 20 mai, 
îmi este foarte puțin timp. 
I’regiflrJe pentru pri
mele alegeri libere, după 
4â de ani de dictatura co
muniști. să te dc îlcze 
in cot'd.țu optime sint 
In tai. Și la Pirmăria din 
Vulcan ura ..II"* este aș
teptata eu febrilitate. Ia
tă. In acest sens, relata
rea domnului Vasilc Su- 
fletu. secrutaiul Primă
riei :

— Pinet.c, pentru nc*i 
ora „II” a Început de>a. 
Lucrăm intens la monta
rea caAw»el<>r de votare 
(discuția a fost purtata 
In dirnin.-ața zilei de 
marți, O mii — n.n ). 1*J- 
nâ acum am term.nat 
doctă aocții. ta Șconta go- 
neraiâ nr. 5. De fapt fo 
‘ >*te șctdlle vor funcțio- 

Important pentru alegători!
Ieri, in sala mare a Casei de cultură di» Pe

troșani S-a desfășurat • mtilnire intre reprezen
tantă M Biroului electoral Județean și președinții și 
locțiitorii acestora de la secțiile de votare. Au par
ticipat iu întrunire toți președinții și locțiitorii de 
la secțiile de votare din Valea Jiului, precum și re
prezentanți ai primăriilor locale.

In cadrul intilnirii au fost prelucrate principa
lele măsuri ce trebuie luate luntrii desfAșura- 
r a in condiții normale a primelor alegeri libere din 
Komănia, precum și modalitățile concrete in care se 
va desfășura votarea. precizindu-se atit atribuțiile 
birourilor electorale de la fiecare secție de votare, 
cit ți tehnica votării, care trebuie cunoscută de 
fiecare alegator, dornic să-și exercite dreptul de 
vot.

In numărul nostru de miine, fiecare elector din 
Valea Jiului va afla coca cc dorește să cunoască pli
vind exercitarea dreptului de vot, precum ți cum 
vri proceda pentru exprimarea opțiunii sale politice.

b b

ci
na cile două secții de 
votare pentru a asypira 
mai bine paza și ordinea. 
In tatăl vor fi 12 secții, 
pa cri re vrem să le fina
lizam la t;mn, anică pi
ni vineri dimineață- Tot 
in aceste *de se derulea
ză operațiunile de corec
tare a unor omisiuni In 
liftele de alegători, orice 
sesizare in acest sens 
primindu-se pini Joi, la 
ora lOjjiO. Există deja 
coctipcncnța birourilor e- 
lectoralc ale secțiilor de 
votare, care va ft com
pletau» cu reprezentan
ții propuși <11 partidele 
aflate In cursa electora
lă.

— Am reținnt iă doar 
două din cele 12 secții 
siNt terminate. Jn aceste 
condiții na smteți pre
sați de timp?

ini.oput“
— 9â vă spun drept, 

lucrăm și noaptea. Nu c 
alta soluție. Aduse de la 
secția de mcbdA din Li- 
vezeni, cabinele se a- 
samtlc-azj la fața locu
lui. Treabă pe care o fa
cem cu mrscriașii ac-lci 
secții.

Intre timp, sună tele
fonul. Dl. SitfietU discu
tă, mai întii, cu cineva 
de la Școala Generală 
nr. 4. apoi cu directorul 
Lict uliii industrial. Este 
asigurat de sprijin in 
terminarea secțiilor de 
votare care vor funrționa 
in aceste instituții. Schimb 
cfteva cuvinte cu dl. A- 
Jexandru Todor ut și
dumnealui cuprins în

Ghror-he OI,TEAM

(t oniiudare in paj. a 2-a)

De la Direcția Generala pentru pașapoarte
Ag cnția de piesă „llom- 

preș" a primit Comuni
catul Direcției Generale 
pentru Pașațjoarte, Con
trolul Trecerii Frontierei 
și Evidența Străinilor din 
Mmrstcrm de Interne și 
Direcției Generale a \ e- 
niturilor Statului din Mi
nisterul Finanțelor, cu ru
gămintea de a f. dat pu
blicității.

In comunicat .n.i'.a:
Inccpinil cu dsr.i ce 20. 

05.1990, cetățenii ramăm 
posesori ai pașapoartele» 
s.mpie nu vor mai pre
zenta în Punctele de 
Control Trecere Frontie- 
i i la plecarea In străină
tate adeverințe dc la cir
cii», cripțiilc I mani la. >•
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AU MAI RĂMAS DOAR TREI 
ZILE PiNA LA ALEGERI!

in numerele viitoare de ziarului 
nostru veți găsi mode’ele 

buletinelor de vot și amărunte 
despre tehnica votării

A trecut prima jumă
tate a lunii mai. cu sărbă
torile, cu liberele ei. Oa
meni s-au x>termit serios 
ia lucru și iată rezultate
le: după ce luna apriue a 
fost încheiată cu unele re
zultate bune de minele 
Lonca (plus 281 tone). Pe-., 
tuia Sud (plus 1279 tone), 
Paroțeni (plus 1266 tone) 
și Clmpu hri Neag (plus 
2438 tone), rotunjind re
zultatele bune din primul 
trimestru, iu iuc.i mai si
tuația extracției a devenit 
promițătoare. Facem re
ferire la majorilatSa utii- 
taților miniere care, deși 
au trecut peste destule 
«rentați legate de asigu
rarea electivelor pe specia
lități ca și peste măsuri 
de organizare (la Lupem), 
peste dczechipări șl echi
pări de abataje (Dilja. J'a- 
roșim ș.a.) au r«*i-it cui 

care a'cstă <•5 nu au debite 
fața dc stat.

S a stabilit ca debitele 
relăț-'iiili'r sa t:e comuni
cate dc căti’e circumscrip- 
ț.ilc l'in imunii’ formație- 
nitai de i.Li.apoiu te județe
ne și a m’iliicipiUlili Bucu
rești, cale, după caz, vor 
proceda la punerea In a- 
pliearc a prevederii arti
colului 16 litera „b” din 
IN creiul-lx’ge nr. 10/1990, 
ie .peciiv refuzul eliberă- 
rii, retragerea pașaportu
lui de la titular, ori da
rea in consemn la Punc
tele de Control Trecere 
Frontieră pentru a nu se 
permite celor In cauză te
șii ea d,n țară plnfl nu lac 
dovada .■>-ji■ 1..< 11 del/t
lor. 

in pi mi part.- a lunii -Ti 
se aptvpi ■ d 1.milele de 
producții; stabilite prin 
prel.mni-ii. I.i in --Le l’e- 
trila și lx>n<ra s au in.e- 
g,strat plusaii, așa cum 
au prom.s conducerile 
respective. Sint insa și u- 
nități ale căror rezultate 
se «află undeva J.a 50—60 
sau 80 la sută din preli
minar. E-te cazul întreprin
derilor Cîmpt» lui Neag, 
Valea de Brazi, Uneau i. 
Vulcan ți An incasa.

Trebuie spus deschis, o 
parte din aceste rezulta
te sint și urmarea abate
rilor disciplinare care se 
mai manifesta in unități
le miniere. Este vorLa de 
numi iul ridicat de absen
țe uemotivate care se in-

Simion FOI*

(Conltita.ire ia paj. a 2-a)

C ■ ățeuu care au d- bi
te slut tUitați sa ie aciu’.e 
la cuiium icriptule finan
ciare înainte de efectuarea 
calatori Lor in străinătate 
jientru a nu li puși in una 
diri situațiile .de mm sus.

Această măsură a fost 
luata In urina unei a- 
nalize profunde, la sesi
zarea a numeroși cetățeni 
in legaturi cu greutățile 
Intimpinate pentru obți
nerea adeverințelor dc la 
vircimiscrijjț-dc financia
re, ți este mrnilâ să eli
mine pierderile inutile de 
timp din partea cutățemloi 
și să asigure operativitatea 
traficului In trcccrcn fron 
tlcrei. I

NEVOIA 
DE LINIȘTE 
După cinci luni de la 

declanșarea ri volutici
spontane care a doborît o 
dictatură odian a. ne a- 
flăm In fața pi linelor a- 
lcgcri ltlr-re din ultima 
jumătate de setul. Dufiă 
entuziasmul primelor zile, 
am asistat la încropirea 
primului consjns cu ade
vărat na-țianal cu privire 
in necesitatea instatirurn 
hlicrtâții individuale șn 
democrației. Apoi au a- 
părut primele disensiuni, 
unele confruntări de pă
reri ți atitudin, care au 
degenerat, pe alocuri în 
violențe. Au apărut, ca 
ciupercile ihițu ploaie, 
nart.dele politice, care por
nind fără excepție Uc la 
intenții Lune au declan . »t 
o adevă-ată compjfiție 
p Btru clștigarea alegato
rilor prin arg’zmenta ș» 
platforme politie»? pro
prii. Am tiuit o ailev.ărată 
și oala a liemiiC; ației. cure 
s-a ccne.retizat ,4 în efor 
turilc UonsLiiii’.ui 1‘iovizo- 
nu de Un.iiriL Nuțimiahi 
de a-și unui.i nvuida-iul 
pro\ izoi iu d<- c.»i Itl 
ot'te a țării.
S-au inliințat n.iineroase 
sindicate, cu ad varat li 
bere, printre care se nu
mără și cei al mmcrilo) 
dm Valea J.uiui, In [xifi- 
da moșt'.nir.i c nomlce 
grele. largi categorii 
de oaniLin, practic întrea
ga țară, au tx-ncfic.at de 
acordarea unor drepturi 
de care au fost privați ani 
• le z.ih I ,.ra îndoială, In

\ ion i STK.H I

(< Oulinilari' iii pug. a 3-:<)
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kâ prezentăm candidații Văii țiului o
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Așteptăm alegerile 
cu încredere și speranțe

— Domnule FEKETE ZOLTAN, sînteți candidat, pentru Aduna
rea Deputaților, din partea UDMR. Vă rugăm să dc prezentați 
eiteva date biografice.

— Sînt născut în 1935, în Petroșani. In anul 1958 am absol
vit Facultatea de matematică-fizică a Universității Bolyai din 
Cluj și am fost repartizat la Bistrița. Din 19C3 am revenit în 
orașul meu natal, prin transfer la fostul Grup școlar minier, ac
tualul Liceu industrial, la care lucrez și în prezent

— Spuneți-ne care sînt principalele obiective ale platformei 
UDMR?

— Așa 
mânia și-a 
ții noastre 
preocupă1, o îmi unătățire a activității economice, prin creșterea 
competenței tn conducerea și organizarea proceselor dc muncă. 
Sintem interesați de introducerea privatizării acolo unde poate 
să dea rezultate mai bune și să stimuleze economia, producția . , 
de bunuri matoriaJc-sau serviciile Tot în acest cadru înscriem și 
preocupările noastre pentru valorificarea raționalii' a unei „bogă
ții" de care Valea Jiului nu duce lipsă. Mă’ refer, la frumusețile 
naturale. Turismul va deveni o industrie, iar Uniunea noas
tră a început deja să se ocupe de întărirea relațiilor externe în 
vederea atragerii de vizitatori. Tot prin relații externe avem in 
vedere sâ asiguram burse dc -‘udii,’.burse .pentru perfecționa
rea prefestonală ș.a.

— Dar in domeniul social ce gtoduri aveți?
— Atenție mai mUre’problemelor legate de sâmtato; Vrem 

să sprijinim «figurarea farmaciilor cu medicamente, șă creăm 
condiții chiar jx-ntru 'ea unii suferinzi să beneficieze dc trata
mente peste hotare. Aș db’ri să rețineți că vom dezvoltă relațiile 
umane. îneeflîtel cu’ schimburile intre tamilii și g'upuride co
pii. Noi vom avea <t.>cm. nea schimburi cu județul Vas, înfrățit 
cu Hunedoara. Pornim de la ideea că prietenia intre familii sau 
copii osie nsa »'.ire asigura marea prietenie dintre popoarele noas
tre.

— Cum vedeți, privatizarea in domeniul social'.*
— Așteptăm cu interes inițiativele unor oameni întreprinză

tori pe .care îi vum ajuta. In prezent se constituie o bancă de 
credit a Uniunii. caic va acorda împrumuturi dacă cererea este ar
gumentată și justificată. Adică da'-u prezintă garanția rentabilită
ții sigliale, a calificării profesionale și alto condiții.

— Despre invâțămint, domeniu in 
probabil «uii multe lucruri...

— Nu neapărat mai multe, ilar 
pe un teren cunoscut. Vrem să creăm 
mint in limba maternă și, ca 
bazele unor școli și in invâțăruintul profesional, eu predare 
limbile română și maghiara. Atit in unitățile școlare cit și 
cele de cultura ne vom îngriji de statornicirea unor schimburi re
ciproc avantajoase. Vum to rman-ntiza comemorarea unor 
.unniități române și m .gliiare, ,( clasicilor universali.

— (ti ce ginrlui i iiitimpinați alegerile de la 29 mai ?
— întrebarea c te jus’ ficată. Așteptam aleg nile

mei Icre și i speranțe mai Dar vreau i precizez ca îmi 
vom preor- ip,t a Înfăptuim progi.im I • -ociale, economice, 
turale. >n I b'i nt de r-■/uitatul aleg, Iilor. Dec. chiar dacă
om fi i lopiit.il i ii •n.ito-i, n: vom preocupa -ă r

zam ■■ < e in . us in platf ama l DMR.

cum sc știe, Uniunea Democrată Magiară din Ro- 
propus în primul rînd apărarea intereselor minorită- 
în întreaga complexitate a vieții sociale. Desigur, ne

earc lucrați, ne veți spune

in acest domeniu mă aflu 
condiții pentru un invăță- 

o noutate, intenționam să punem 
în 
în

pe)-

I
l’U 
ne 
ul- 
nu

0 viață economică prosperă, 
destindere, democrație

• • I
Domnul inginer PETRU JURCAN candidează in alegeri pen

tru Senat, din partea Partidului Național Liberal. Născut în anul 
1955 la Lupeni, domnul Jurcan a urmat cursurile Liceului teore
tic din oraș și apoi Facultatea dc Metalurgic din Ihstitiitul Po
litehnic București, absolvită în 1981. S-a angajat la întreprinderea 
de Utilaj Minier din Petroșani, undo a funcționat în secția 
„Prelucrări la cald” și, din 1984, în cadrul Biroului „Export”. 
In anul 1986, din dorința de autopcrfecționarc profesională, a ab
solvit un curs post-universitar de relații economice și diplomati
ce externe. Nu este căsătorit și nu a fost membru al fostului par
tid comunist. A participat ca reprezentant al IUMI* la ultimele 
ediții ale Tîrgului internațional București.

— Domnule Jurcan, cum vedeți evoluția economiei Văii Jiu- 
în viitor ? .,
— Față de alto zone, Valea Jiului, datorită mineritului, are 
specific aparte. Personalul muncitor din minerit a beneficiat 
creșteri dc salarii justificate pe criteriul etic și mai puțin pe 

si

lui

un 
de 
vritoriul economic. Problema care sc pune eșțe menținerea 
creșterea acestor salarii. Dar pe bajâg econorțnee. Pentru aceasta 

. este. necesar să se rcalizțjșe șțudii tehnico^econonaice asupra mine- 
ritullui Văii Jiului, pe baza cărora să se adopt' măsuri pentru ren
tabilizare. Sînt necesare metode noi dc extracție a cărbunelui șl 
<le organizare a întregului proces industrial în minerit. In acest 
scop va trebui să folosim utilaje competitive pe plan mondial și 
noi tehnologii adecvate tectonicii stratelor ițe cărbune ‘din Va
lea Jiului. IUM Petroșani.,șl IPSRUEEM dispunînd de condițiile 
necesare fal licării acestor utilaje. Pentru modernizarea mineri
tului este nevoie de o colaborare intensă cu firme de prestigiu din 
Est și din Vest; să reluăm legăturile noastre tradiționale în dbmeniu, 
Militez pentru autonomia economică a Văii Jiului, ceea ce im
plică .și autonomie administrativă. Tot în domeniul economic, este 
nevoie să dezvoltăm în continuare industria alimentară, să moder
nizăm fabricile existente, să construim o fabrică dc bere, o me
zelarii1 ș.a. De asemenea. Va trebui să dezvoltăm puternic indus
tria turismului pentru a valorifica eficient potențialul natural de 
care dispunem, asigurînd astfel ;i o redistribuire a forței dc 
muncă, începînd cu construcțiile pentru turism și pînă la' servi
cii. Sprijinim în acest sens inițiativa particulară. Pentru a dez
volta rapid turismul în Valea Jiului va trebui să elimitîăm po
luarea. Prime urgențe: curățirea apelor Jiului ți montarea dc fil
tre la UE Parcyeni. Sc impune și în domeniul turismului cointere
sarea partenerilor străini. Am și luat legătura eu două firme spe
cializate din RFG și ltDG.

— Cum apreeiați investițiile cu capital străin in Valea Jiu
lui ?

— In momentul cînd România va avea o viață politico-eco- 
nomica și socială 
tragerea filmelor 
Jiului are nevoie 
-11 aine.

— Referiți-vă,
— Jn condițiile unei posibile 

studenții și pensionarii. Propunem recalcularea pensiilor și 
burselor ținîndu-se cont de rata inflației. Propunem de aseme
nea, dezvoltarea sistemului de ocrotire socială, modernizarea învă- 
ț.imintiilui prin deschiderea lui spre Europa, prin largul acces 
la informație, inclusiv prin crearea de ciul uri, baze sporlive pen
tru tineri ș.a. Militam p- ntru repunerea in drepturi a intelec
tualității, in.iteri.il și moral, pentru libera circulație a ideilor, 
P 'iit ' U democrație.
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OFERTA. Facem cu
noscut cititorilor noștri 
că, începînd de astăzi, 
ziarul „Zori noi” poate 
fi cumpărat și de la 
sediul redacției.

INDIGNARE. Foarte 
indignată, doamna Anuța 
Huszer, strada Aviatori
lor, bl. 64 A ne întreabă 
ce-ar mai putea face pen. 
tru remedierea defecțiuni
lor la blocul în care lo. 
cuiește. Cele două cămine 
de vizitare a canalizării 
sînt înfundate, iar 
menajeră curge pe 
S-a plîns la direcțiunea 
IGCL, la dispeceratul a- 
cestuia, la primărie, dar 
n-a primit decît promisi
uni. Adresăm și noi acest, 
apel public celor datori să 
rezolve mult discutata pro
blemă. (C.S.)

CELOR INTERESAT! dc 
schimbarea uleiului la mo
torul autoturismului, în 
ipoteza că nu 11 au, le 
dăm o adresă: secția auto- 
servicc nr. 44 din Live- 
zeni. Am fost informați de 
domnul Nicolae - Muntea- 
nu,-șeful secției, că • uni- 

I tatea s-a aprovizionat cu 
’ăâoo litri ulei M 20 W 40. 
(T.S.)

I 
I

■

apa 
șosea.

stabilă, firmele străine vor investi capital. A- 
străinC o considerăm necesară. Acum Valea 
de contracte ferme și avantajoase cu firmele

vă rugăm, la viața socială și cu Murală.
inflații, cei mai afectați vor fi 

Propunem recalcularea pensiilor
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Pentru noi, ora
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ibito cu

Producția de cărbune în creștere» »

< ari ime. 
termina 
centrare 
mind ca

La Lupeni se vor 
lucrările dc con- 
a producției, ur- 
situația să se 

normalizez . Date fiind
condițiile tectonice și geo- 
teclonicc Uricaniul și Va
lea dc Brazi sc 
ține la același 
IM Cimpu lui 
toate condițiile 
zare a planului, 
precicri au fosl 
discuții purtate 
alișt ii ~ 
nier valea .Jiului care sînt 
de p.nere că, in a doua 
pai te a lunii mii, produc
ția dc cărbune va crește.

vor men- 
nivcl, iar 
Ntag arc 

dc rctili- 
Accstc a- 
făcute în 
cu spcci- 

Combinatului roi

99 (I

lutivil.itca care precede
alegerile. Îmi sj Mine ca
are ceva probii mc m >•
luminatul Iu șc< <ltll

vldla. D ' ? rezol \ fi
Mal notez câ interiorul
ai bialelor sreții de \ o-
tare va h diferit dc cri
rii care oamenii flllts»

11>- 
l’e- 

i în
de 

pa-

ordine, continuă dl. Sn- 
ricin, in secțiile de vo
tare voi intra cile șase 
alegatori. E nevoie, deci, 
dc răbdare, și cred că 
oamenii vor înțelege a- 
ccsl lucru. Eslc dc do
rit ca toți cei cu drept 
dc vot să sc prezinte la 
alegeri. E în intere ul 
țarii. Numai așa va pit
ica li cuantificată cu a- 
duiirat voința poporului.

INIȚIATIVA. Clubul 
Sindicatului liler minier 
din Lonca are o inițiativă:■ 
în vederea împrospătării 
fanfarei minerilor cu ' ele- 
mente tinere a fost orga- 

I nizat un curs de 3 luni la 
care sînt invitați să parti
cipe cît mai mulți tineri. 
Pe când vor urma 
tă idee și alte 
libere ale căror 
cam imbătrînit 
autodizolvat?

MICA ENCICLOPEDIE 
A DRUMEȚULUI. Rubri- 
ca tradițională a revistei 
„România pitorească” pre- 
zintă în numărul 4/1990, 
recent apărută, Munții 
Mehedinți și podișul Me
hedinți, masivul care 
direcția sud-vest a 
Jiului încheie șirul 
paților Meridionali la Du
năre. Prezentarea este în
soțită de o haită turisti- 
tică. (I.D.)

PLOMBĂRI. Nu, nu 
reluarea informației 
blicate ieri la această 
brică. Este vorba de 
sugestie către cei care 
xecută plombările; faccți- 
vă timp să aj'ufigeți și la 
Lonca. Dar cît mai curînd. 
Că, în anii trccuți, 
plombînd prin alte 
Jitați mai „centrale”, cînd 
să mai vină rindul dru
mului din Lonca, n-a mai 
ajuns bitumul. Oamenilor 
le c teamă să nu se repete 
istoria că AUTI^ul închi
de traseele de pe acest 
drum din cauza gropilor și 
șanțurilor carc-1 
sează.

RUGĂMINTE, 
lcvardul Victoriei 
can continuă <, 
de asfaltare a carosabilu
lui. Primăria din locali
tate face apel către con
ducătorii de autovehicok- 
grele să evite deplasarea 
pe această arteră, utilizînd 
șoseaua veche, dc centură 
a orașului. Facem preci
zarea deoarece, în ultimul 
timp, unii șoferi ignoră 
interdicția de deplasare a 
autovchicolelor de mare 
tonaj pe această arteră 
principală a Vulcanului. 
,GO.)

aceas- 
sindicate 

fanfare au 
ori s-au

p 
Văii 
Car-

ește 
pu- 
ru- 

p 
c-

tot 
loca-

traver-

Pe Bu- 
din Vul- 

operațiunile

Rubrică realizată de 
Simion l'Ol*

lopiit.il
in.iteri.il
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Vă prezentăm candidații Văii Jiului
Calea spre democratizare 

și liberalizare este ireversibilă
„Să avem simțul realității 

și al măsurii"
I’rof. univ. dr. SEPTIMIU KRAUSZ, prorector al 

Institutului de mine Petroșarii • Născut in 1938, în 
orașul Baia Mare • Din 1945 stabilit în Valea Jiu
lui • A urmat cursurile Facultății de Economie Ge
nerală, din cadrul Academiei de Științe Economice
• Profesor la Liceul din Petroșani (1959—1962).
• Din 1962, cadru didactic la IMP. unde predă 
„Psihosociologia muncii” și „Psihosociologia con
ducerii" • A obținut doctoratul la Universitatea dțn 
Cluj, în 1974, cu o teză de cercetare sociologică des
pre intelectualitatea tehnică • Căsătorit, doi copii.

— Domnule profesor, 
nu-mi ies din minte pri
mele clipe ale Revoluției. 
La Petroșani erați „creie
rul" și „dispecerul" tutu
ror acțiunilor pentru nor
malizarea situației. Și-a 
atins Revoluția idealuri
le?

— Cred că idealurile re
voluției sînt in curs de 
realizare, Jn ritmul pe ca- 
tc .realitatea >1 permite. 
£4înt prefaceri evidente, in 
itoate planurile șl este de 
•neînțeles cum pot fi con
testate. Calea spre demo
cratizare f/i lil>eralizare este 
^reversibilă. Dar numai c»l 
inteligență și- în ritmul 
pe care îl suportă țara și 
economia națională. Nue 
liniște și nici nu-mi fac 
iluzia că, după alegeri, vum 
avea imediat liniște soci
ală.

— Sintcți candidatul cui? 
De ce? Care sînt ginduri- 
le unui potențial deputat? 
Cum apreeiați campania e- 
lectorală ? Car<> este locul, 
rolul si condiția intelectu
alului în frageda noastră 
democrație?

— Nu sînt înscris în 
nici un partid, deși am 
primit oferte de a candi
da pentru mai multe. Am 
optat, insă, fără echivoc, 
să candidez pe listele Fron
tului. Să mă explic; apre
ciez valoarea care se fon
dează pe intelig nța și o- 
nestitate. La acest crilc- 
> iu, dl. II cu nu tic, în 

momentul de față, un1 
contracandidat real. De 
fapt, dl.' Iliescu în calitate 
de lider, se identifica cu 
Frontul. In condițiile cînd 
platformele tuturor parti
delor sînt apropiate, cea a 
FSN ane o caracteristică 
esențială — realismul. Este 
o iluzie să poți schimba

' toate' structurile dintr-o da
tă, ca ți, cînd . „terai lăsa 
brusc' de fumat”. Nu e po
sibil. E chiar periculos. Nu 
aș fi candidat ea indepen
dent, pentru că acesta ar 
fi semnul evident al do
rinței de a deveni, cu tot 
dinadinsul, parlamentar. 
A accepta să candidez pe 
o listă , este semnul asu
mării unor responsabilități. 
Și mi le asum, alături de 
FSN, de care sînt legat și 
afectiv.; In primele zile și 
nopți am făcut o marc 
investiție de interes, de 
risc și de efort. Nu pot 
să cred că am investit fn 
himere. Apoi nm o nemă
surată încredere în bun>d 
simț și în realismul po
porului, care aderă lu
Front. ,

Aici ajungem la intelec
tuali. Vorbesc în cunoștin
ță de cauză, fiindcă am 
obținut doctoratul în... in
telectualitate. Intelectuali
tatea artistică și creatoa
re este, prin definiție, non- 
conformrstâ, da dovadă, 
d-ntotdeauna, de spirit de 
fronda. Dar nonconformis- 
mal, fronda, disidența se 
pare Că dev.n, pentru unii 
dintre ci, un stil, o con

(I rmare din pag. I)

f.iJ ■ ;i -;i f aellt un pas
in <1 pe caii a d ?-
mrx rațit’i. S < .1 p a t i
din încu: 'a: a i-
deol.-.ge-i c >muni unii
dinte- t.iî' ni si-.iu pu
tut v.i a n.nluful : -in

form parerdor și convin 
gerilor proprii. Nu au lip
it încercările unora de a 

considere c.xponcnți ai 
inii ’gulni popor. ( ea cc-i 
o bizarerie in condițiile 
democrației. In numele 
unoi idei împrumutate de 
I i nif iile formațiuni po-

— l a noi in familie toți au poziție inrilta...

< aricahlră de t aii I.OCOTA

U N A P E Z l

diție perpetuă. De aceea « 
de neînțeles ralierea unora 
la mișcările artificiale 
(vezi Piața Universității). 
Aceasta dovedește o slabă 
înțelegere a mecanisme
lor de funcționare și a 
posik ilităților de transfor
mare a unei societăți. Nu 
văd de ce trelzuie. să gîn- 
desc cu mințile lui Paler, 
Liiceanu sau Ana Blan- 
diana. Se predică pentru 
înlocuirea dictaturii, unei 
minorități cu o dictatură a 
altei minorități, spirituale, 
a elitelor. Recurioscînd' ro
lul disidenței ’ în trezirea 
conștiințelor, consider că 
reconstrucția metodică și 
treptată, grea,' a societății, 

'.'pe care toți o vrein neco- 
m un istă, nu poate marșa în 
ritmul și soluțiile fie’ cafe 
ie propun intelectualii 
despre care vorbeam. Nu 
njpg posibilitatea'" teoreti
că prin care o minoritate 
«Vizată are dreptate. Dar 
nu e cazul cu Piața’. : ‘'

Campania electorală a 
fos-t presărată de tensiuni,’ 
crt'ate, în esență, de par
tidele istorice. Acestea au 
făcut două nsari greșeli : 
una strategică — adică au 
considerat că frustrarea, 

durerea și înverșunarea 
lor sînt de același tip și 
intensitate cu cele ale în
tregului popor. Apoi au 
făcut o greșeală tactică a- 
plicînd procedee electorale 
anacronice, neelegante.

Rămîn la convingerea că 
alegerile vor fi intr-adevăr 
democratice. Contez pe vic
toria Frontului dar și în- 
tr-o opoziție care -ă fie 
semnificativă ca pondere 
și, mai ales, prin coope
rare constructivă, nu să 
înlîrzie deciz i și să incite 
spirite.

— Dacă veți fi ales, ce 
veți face?

— Numai ce trebuie!

Mireca Bl JORESCI

Idice, în plin centrul Capi
talei, cîtcva grupuri ce-și 
spun apolitice, au declan
șat sub masca străvezie a 
revoluționarismului de
profesie, o demon-tratic
dc protest perpetuata zile
in șir cu otiicctivul dc-
••1 nat de a torpila șii n-
mina alegerile de la 20
m..i.

Am uitat oaro că ti ă-
im într-o țară prea săracă 
pț'Otru a ne putea permi
te sa ne jucăm cu propria 
noastră soartă în lume 7 
Scopul celor din Piața U- 
niversității nu și-a atins 
obiectivul de a se ajunge 
la o criză (le încredere In 
conducerea țării. Cui ar fi 
folosit, de fapt, atingerea 
unui astfel de obiectiv7 
Avem nevoie acum, poa- 
te mai mult ca oricînd, dc 
stabilitate politică, eco
nomică, socială. Iar aceas
ta o poale aduce numai 
participarea cu simțul 
răspunderii pentru soar- 
ta țârii Ia alegerile litere 
din 20 mai, l’enlru a ne 
așeza gospodăreșto la 
treabă. Pentru a scoate 
țara din starea dc sărăcie 
șî a trăi cb adevărat li
beri intr-o țară demoera- 
tiră. ,

• Domnul IOAN UNGURAȘ candidat pe listele 
Grupării Democratice de Centru, din partea Par
tidului Democrat (fondat la Cluj), pentru Adunarea 
Dcputaților. Este născut in anul 1962, in localitatea 
Livadia, comuna Baru. județul Hunedoara. Este ab
solvent al Liceului industrial minier Petroșani, fiind 
in prezent student in anul IV la Facultatea de 
drept din Cluj. A lucrat ca muncitor la IGCL Pe
troșani, iar din luna decembrie este secretar al 
C'MPUN Petroșani. Este căsătorit, are o fetiță, so
ția este studentă la institutul de mine Petroșani.

— Domnule Unguraș, 
dc ce din partea Grupă
rii Democratice de 'Cen
tru ?

— Ara acceptat ta can
didez din -'partea acestei 
grupări, pentru că cen
trul asigură echilibru; Con
sider că o demnei atie' rea
lă, ■pdate' fi înfăptuitul, lă- 

, sînd la o parte, culoarea 
■politică 'și ptatformele- 
, program și amitindu-ne 
unitatea caic’ ‘nc-â carac- 

jterizaf pe toți în '‘zftele 
Revoluției. Cred, Jotuși? că 

;„cchtrul” împacă"cci ‘ măi 
"bine'cefe două "efclfeme. 
-Sau cel pitți’n aceasta în
ecarea să facă. ?-1 *

— Imediat după revolu
ție ați făcut parte din'con
siliul FSN. A' fost o situa- 

' ție dc conjunctură sau 
v-ați schimbat convinge
rile politice?

— Nu le-am schimbat. 
Ele au rămas aceleași, dar 
odată ’ cii înființarea 
CMPUN ani căpătat tot 
mai mult convingerea, că 
idealurile Revoluției, .pen
tru caic generația mea a 
murit în stradă, pot fi 
înfăptuite și dc ’altâ gru
pare, asupra căreia nu 
planează suspiciunea că va 
cocheta cu sistemul co
munist.

— Și credeți că Grupa
rea Democratică de Cen

Soarele credinței strămoșești a răsărit din nou. jțj. ' t loto; I. 1 l< IU

tru răspunde acestor i- 
dealuri?

— Deocamdată Gruparea 
de Centru nu mi-a înșelat 
așteptările,- dar sînt con
vins că în momentul in care 
programul ei politic va 
suferi modificări ’ incom

patibile cu eemvingerHe- 
mele, voi fi primul carp 
voi lua atitudine; nu în
țeleg jrentru ce eă sacrifi
căm interesul general de 
dragul uneia sau alteia 
dintre formațiunile politi
ce existente. înțeleg 6ă 
facem o democrație . în 
România, în adevăratul

- sens al cuvîntutui și nu 
una - originală, penelritâ, 
pencțislă, fesenista sau

- democrat-centristă.
— Să înțelegem că sin- 

(eți adeptul unui model dc 
democrație, deja verificat 
in lume?

— Nu neapărat, pentru 
că noi românii avem sufi
cientă capacitate să dis
cernem binele nostru de 
„binele care ni-1 doresc 
alții". Și cred că sîntem în 
măsură să ne înfăptuim u- 
devărata democrație, ca
re, vă asigur, nu va con
trazice modelele deja exis
tente, daT nici nli va ră- 
mîne cu nidile mai pre
jos. Am încredere in m;i. 
lirritateu poporului ro
mân, chiar daca i.in’i o 
pun la in Io! i’ i ,-d 

că vom li în stare să 
mergem pe drumul cel 
bun, cu toată nparenta ne
înțelegere existenta în 
România.

— Drumul cel bun, dc 
care spuneți, va trebui 
definit de către parlament 
și ar trebui să se regăseas
că și în Valea Jiului!

— Consider că e nece
sar să avem cu toții un 
anume simț al realității și 
al măsurii. Nu e nevoie 
deocamdată să ne ferme
cării ah-gâtorii, promițin- 

. du-le o substanțială creț;-. , 
tere a -nivelului de , trai, 
înainte dc a le povesti 
despre economia de pîti- 
ță, spre care -oricum vom 
merge (o o.realitate care 
nu poate fi neglijata), cred 
că c cazul să coborim pu
țin . în .. realitate. - No») 

. parlament are un rol deo
sebit tocmai prin faptul 
că va, .adopta Constituția; - -

, nu .cred că putem neglija 
această lege cu forță fur> 
clică; supremă în stat. 'D*- 
ca mizăm pe dțmncrațte 
și.șe j>are că o facem <» 
toții, atunci avem nevoie’ 
de o constituție larg de
mocratică și mai e nevo- ~ 
ie că fiecare parlwtyentar 
să lu.)Zje pentru rcxpacta- 
fea ei. Experiența 'trced- 
tului ne arată untte ' se 
poate ajunge -diică-adea.ttă 
lege fundamentala na este 
aplicată. Cit d spre Vateg 
Jiului, cred e'i c nevoie 
să fie reprez• ntnta de oa
meni care, privind r*»țo 
resul nostru local, in con
textul celui național, 
facă cinste opțiunii ale
gați» dor. Ș; acest Pierii 
îl va holuri J'iccary I n -iui 
in fața tonelor. f ,

Glicorghc ( IIIRV ,
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ACTUALITATEA INTERNA ȚI OM AL A

La 10 iunie alegeri și In Bulgaria
Astăzi, 

pe micile 
ecrane

SOFIA 16 (RompreS). — 
tn legătură cu acordul rea
lizat In Bulgaria 
organizarea de 
nra Bipartite La 10 
agenția Associated 
relatează că acesta 
încheiat

privind 
alegeri 

iunie 
Press 

fost

A- 
Ni- 

par- 
In-

a
ca dificultăți, du

pă repetate amlnări.
„Petko Sitneonov, > 

ducător al campaniei 
lectorate a Uniunii 
țelor Democi atice, a 
rlarat că, la 10 iunie, 
garia va dovedi cti ca 
fost totdeauna pentru de
mocrație, relatează agen
ția guvernamentală de pre
să BTA”, citată la rîndul 
său d® AP. Insă, liderul

con- 
e- 

For- 
de- 

Bul- 
a

Partidului Popular 
grarian, de opoziție, 
kola Petkov, care face 
te din UDF, a arătat 
tr-o declarație separată că
nu exist'l nici o condiție 
pentru organizarea de „a- 
legeri libere, cinstite și de
mocratice in Bulgaria”.

Partidul Agrarian a spus 
că actualul guvern de 
foști comuniști trebuie să-și 
dea demisia și să fie înlo
cuit cu o coaliție provizo
rie care să asigure condi
țiile pentru pregătirea 
democratică a unor alegeri 
libere. Partidul a arătat 
că va participa la aceste a- 
legeri, dar a adus grave a-

So~ 
nou 
Co- 
axi 
do- 
na- 
So- 
re-

cuzații Partidului 
cialist Bulgar (numele 
al fostului Partid 
munist Bulgar), care 
guvernează singur și 
mină scena politică 
țională, continuă AP. 
ciali.știi refuză să-și
cunoască responsabilitatea 
pentru încarcerarea, tortu
rarea, uciderea și reprima
rea a sute de mii de oa
meni în perioada stalinistă, 
arată Partidul Agrarian. 
Acesta dezvăluie, de a- 
semenca, că foștii acti
viști ai Partidului comu
nist poartă arme, că e- 
lectoratul este intimidat șl 
că există cazuri de violen
ță fizică, scrie AP.

10,00
10,10
11,15

12,55

Actualitățl.
Preuniversitaria.
Film artistic 

luare).
DARCLEE.
Cintece populare 
Interpretate de Ion 
Dolăuescu.
Desene animate.

(re-

Un nou partid
în RSS Moldoveneasca

1

(Rom-
La Chlșinău a 

de 
Partidului
din RSS 
Au parti- 
reprezen-

I. C. S. Alimentara 
și A. P. Petroșani

angajează direct sau prin transfer
următorul personali

— paznici pentru obiective speciale

GinȘINAU 16 
preș). — 
avut loc Conferința 
constituire a 
Social-Democrat 
Moldovenească, 

cipat circa 40 de
tanți ai organizațiilor dc 
bază ce reunesc clteva sute 
de persoane. In Fk-ilaratia 
sa, PSD din RSS Moldo
venească afirmă printre țe
lurile sate realizarea drep
tului poporului moldove
nesc Ia autodeterminare, 
prin crearea statului mol- 
doveucsc suveran dispu- 

nind de întreaga putere le
gislativă, executivă șl 
juridică In gTanițelc tori

toriului național, transmi
te agenția TASS. In arest 
cadru, 
propune 
apărată 
uniune, 
litatea 
Structuri

Întemeiate pe 
i t a t e a in 
și reciproc avan- 
Social-dcmocrații 
Moldovenească se 
pentru introduce- 

de piață,

partidul nu-și 
ca scop ieșirea ne- 
a republicii din 
ci prevede posibi- 
de a delega unor 
interstatale o

parte din funcțiile puterii, 
pe fază de înțelegeri mul
tilaterale 
egal 
drepturi 
tajoasc.
din RSS
pronunța
rea economiei 
pentru activitatea bazată pe 
libera inițiativă, pentru 
garanții constituționale pro
prietății particulare.

Letonia nu renunță 
la independență

MOSCOVA 16 (Rom- 
pres). — Letonia nu va a- 
nula legea adoptată la 
4 mai prin care s-a res
tabilit independența a- 
cestei republici, în pofida 
decretelor președintelui 
URSS, Mihail Gorbaciov, 
privind ilegalitatea unei 
astfel de decizii, a declarat 
vicepreședintele Sovietu
lui Suprem al Letoniei, î- 
vans Dainis.

Dainis a afirmat că gu
vernul său va da un răs
puns deciziei Kremlinului, 
care declară lipsite de va
loare legală actele de in
dependență ale Letoniei și 
Estoniei apreciind că slnt 
In contradicție cu constitu
ția sovietică și lege, de 
secesiune a republicilor în 
URSS.

13,05
13,25 Actualități.
13,45 Studioul electoral.
15,00 Gonccrtul Orches-

trei de rnuzică
populară a R.adio-
televiziunii.

15,25 Tcleglob.
Călătorie in Ku-
wcit.

15,45 Panoramic econo-
mic.

16,15 Reflector.
16,40 Teleșcoală.

1 7,05

18,05

18,10
19,10
19,30
20,00

22,00

23.10
23.30
23,50

Gurs de limba en
gleză.
Adevărul literar și 
artistic.
Mica publicitate pe 
micul ecran.
Studioul electoral. 
Desene animate.
Actualități.

CANDIDAI II
PREȘEDINȚIE 
DIRECT.
Pro Musica

Vă place opera 
Concert cu public 
(I).
Actualități.
Telesport.
Tele-top.

LA
IN

Retribuția se va face conform Legii nr. 
57/1974.

T.A.G.C. Ind. Ciuj-Napoca
Antrepriza montaj instalații 

Cluj-Napoca
BRIGADA NR. 6 PETROȘANI

angajează muncitori în următoarele meserii:
— electricieni, categoria II—VI
— instalatori, categoria II—VI

Salarizarea se face în condițiile 
nr. 57/1974.

Se acordă diferite sporuri.
Informații suplimentare la sediul 

zii din Petroșani, strada Aviatorilor, 
56, ap. 1 și 2, telefon 44782.

întreprinderea minieră 
Petrila-Sud

Legii

brig.V
bloc

angajează direct sau prin transfer:

Cu inima cît puricele și 
morcovul cit stîlpul • • •

MICA PUBLICITATE — fochiștl autorizați
— lăcătuși de mina

JIUL PETROȘANI — 
POLI TI MIȘC ARA 2—1 
(2—d). Ața «u stat ieri, iu 
ult-raele 30 de minute ale 
meciului, cei aproape 6000 
de spectatori — cu inima 
cit puricele ți morcovul cit 
■tilpuL Fiindcă, după ce a 
avut o repriză bună, Jiul 
a „căzut** inexplicabil, oas
peții fund la un pas de • 
egala ți de ■ ne spultera 
toate speranțele de a mai 
rămfne in prima divizie. 
Si fit Jucătorii JiiAui 
prcgltiți doar pentru o sin- 
gu.ă repriză? Să m fl 
consolat ei cu poeiția pe 
Cure o ocupă in clasament? 
A ti tea întrebări am adre
sat acestei echipe. Indt. 
Dn rune Dumnezeule (dacă 
fotbaliștii au Dumnezeii 
lori), ne-auo săturat

In prima repriză Ințc- 
levzem că băieții acețtia 
£r »moți (ți mașinile lor 
năzdrăvane!) vor să joace 
foit al. lienu'l eburda pe 
amltclc aripi, Latccmi a- 
vea zvtcniri periculoase. 
Bîc-i dădea iama In apă- 
rit'/rii din orașul cu Pro- 
c'nmwția. Ap s-a făcut că 
ir. m:n. 11. după o frumoa- 

.'i acțiune de atac. Bleu 
p filă dc înghesuială șt 
In -rie: 1-0 Jiul domi
ni, un spectator mucalit 

expi ma ,Ji facem praf 
Pe ăștia C>1 punctul 8”. In 
m n. 28 Lasconi mărește a-

Mjiil. prlntr-un șut In

Cu 
se- 

lru- 
ale 

erau

unghiul lung: 2—0. 
2—0 la pauză, parcă 
mințele vindute d« 
moașele reprezentante 
partidului romilor 
mai bune...

Dar ■ venit repriza a 
doua, clnd Jiul ratează 
două bune ocazii (Lasooni. 
nu» 53 țut |r._ plasa late
rală ți Bicu. min. 63, singur 
In punctul d« la 11 m. țut 
La brațete portarului). A- 
poi, jucătorii noștri dis
par dia joc, uu evoluează 
haotic, dte 5 pe metru pă
trat la mia. TI, Stoica (pe 
care nu treizute să-1 scu- 
săza ți să-l înjurăm chiar 
tot timpttf) greșește, apoi 
apărarea noastră greșeș
te ți ea. In lanț, (in careul 
hii Dutaitru erau doi ju
cători timișoreni) ți Gră- 
clun reduce din handi
cap: 2—1. Din acest mo
ment meciul se juca parcă 
ta- Timișoara, fiindcă Jiul 
nu face altceva declt păs
trează rezultatul. Timp in 
care. spectatorii (tot cu 
Inima ți tot cu morcovul, 
că doar de-a ia dau banii Ia 
intrare) așteptau cu înfri
gurare ca domnul In ne
gru (care a fost domn ți 
ta propriu, ți la figura!) 
Să fluiere finalul partidei. 
O partidă care se poate a- 
semăna cu bișnițăria a- 
cc<-a „alha-neagia".., Vai 
dc mamă și de om..,

Mircea fiUJORESt (1

ANIVERSARI
PĂRINȚII, sora și frate

le Iți adaugă cea de-a 18-a 
garoafă roșie In buciietui 
vieții tale, dragă Constan
tin Bădcanu ți Iți 
ani mulți fericiți, 
mulți ani!”, Costele. 
(1207)

ACUM, clnd prinzi 
de-al 18-lea trandafir 
buchetul vieții tale, dragă 
Kovocs Eva, prietenul tău 
Cos tel 
sănătate, 
călduros 
(1209)

TATA, 
Marga șl 
rează scumpului lor 
pun Aurei, cu ocazia ieși
rii 1 pensie, multă sănăta
te, fericire ți „La mulți 
anii**. (1216)

CIND In buchetul vie
ții Împletești cei dc-ai 14- 
lea trandafir, dragă Lu
minița Nireytean Iți doresc 
să ai zile senine, multe 
bucurii ți numai note bu
ne. „La mulți anii”. <u 
toată dragostea, mama. 
(1212)

TOATE florile primăve
rii ți Ic dăruini dragă 
Luminița • Famelia cu 
ocazia Împlinirii a 14 ani. 
„La mulți ani!", nașii Lu
minița ți Costel. (IZl0)

VINZAIÎI

Iți urează 
fericire ți 

„I^> mulți

Rrrtacți.i țj adniinish ația

dorim
..La

cel 
In

multă 
un 

an:T.

soția fi
Ana-Claudia

fiicele
u- 

Tri-

VINO casă, anexe 
podărie, două grădini

«OS
CII

teren arat ii și pomi lructi- 
feri, Aninoasa. strada 23 
August, nr 95. Informații: 
telefon 41938.

PIERDERI
PIERDUT legitimație ser

viciu, pe numele 
nescu Daniel, eliberată 
IM Livezeni. O declar 
lă. (1206)

PIERDUT certificai 
policalificare .seria 
122698, in meseria i 
nic mașini ți utilaje, 
z urnele Blrsan Emihan, 
liberai de IM Dilja. I) de
clar nul. (1210)

PIERDUT chitanță nr. 
775633/9 februarie 1996L 
pe numele Lazâr Ion. e- 
liberată de OJT Petroșani. 
O declar nula. (1213)

PIERDUT legitimație 
serviciu, pc numele Cioar- 
că loan. eliberată de Uzi
na de preparare a căi bune
lul Petrila O declar nulă 
(1215)

— electricieni de mină

U1XES

paznici

Vărbă- 
de 

nu-

de
II 

mcca- 
pe 
e-

COl.EC TIVUL ] M. 
Uvczeni este alături de 
sing. Cață Ilie, in mo
mentele dc grea încer
care suferite prin pier
derea scumpei sale ma
me

( AIA MARIA 
rraiuiinitem sincere 

condoleanțe. (1218)

încadrarea se
12'1971 și Legii nr. 57/1974.

in

va face conform Legii nr.

întreprinderea țesătoria 
de mătase Lupeni

Bulevardul Păcii ur. 2 bis, 
telefon 60801, 60800 

angajeazA
vederea specializării in Întreținerea 

repararea mașinilor de țesut automate cu 
mlcrosuveică:

— țesători mecanicl-uitre|inere (bărbați)
— lăcătuși, categoriile III-IV (bărbați) 

precum și :
sudor, categoria II1-IV
maistru electromecanic

— maiștri telinolog-țesătorle

I
I

I
Angajarea se face In condițiile l egii nr. 

57'1971.

Informații suplimentare la biroul perso
nal al întreprinderii.

I

I
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