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La n 11 ni ara rea a
13 milioane <le voturi

0{ țiunea electoratului în privința 
viitoru'ui președinte al României 

j îs ION iUESCU - 85 la sută 
n RADU CÎMPEANU - 10 la sută 
■ ION RAflU - sub 4 la sută

Să redevenim 
noi înșine

■ RLHECflI PE MARGINEA UNOR
DATE STATISTICE

Indiferent de rezultatele 
definitive ale sufragiului 
de La 20 mai, care, nu vor 
ti mult diferite de progno
zele institui .or de sonda
re.» opiniei putlice, indife
rent de agitația celor car 
s-au temut de aceste re- 
«Jltate. după învrăjbită 
campanie electorală res- 
p.nirn. in fine, mult do- 
r.’ul aer al stabilității, el 
. .niftii și decenței.

Dintre destui nrulți
alegători cu care am avut 
prilejui s.1 dialogăm după 
■ •e au trecut pr.n fața ur
nelor au a fost nici unul 
►ă nu șt exprime sper eu ța. 
iczui că prin vot îl lor 

au optat pentru liniște In 
țară, pentru stabilitate 
«-;cial-pol»tică, pentru cli
matul muncii constructi
vi- „...Pentru ă am sufe
rit prea mul: de-a largul 
deceniilor, pentru că și 
In cele 5 luni de La revo
luție încoace am asistat la 
escaladarea violenței și 
intoleranței, a venit timpul 
si ne întoarcem la treabă, 
la producerea bunurilor de 
< are vj depinde însăși 
v ița noastră!'. Este un a- 
d-.-vâr elementar, bun simț 
civic in cuvintele rostite, 
, naplu. de un ora simplu, 
pentru care Învățămintele 
unei vieți z.buciumntc 
i-au ascuțit judecata, l-a 
dat maturitate In aprecie- 
ral valorilor b>mi> incon- 
j irătoare.

Alegerile de la 20 mai 
reprezintă Încă un pas spre 
consolidarea democrației. 
Revoluția și sufragiul din 
acest florar răcoros slnt 
expresii ferme ale opțiu
nii poporului de a păți pe 
calea libertății șl demo
crației. Or, pe acest drum 
ireversibil de zidire a nou
lui destin al țării, munca, 
munci simplă și creatoare 
r imine. In pofida agitați
ilor și manifestărilor din 
timpul campaniei electo
rale, factorul primordial 
al progresului, al succesu
lui In uriașul demers con- 
viuct v al renașterii țârii.

Este un țel spre care ne 
Îndeamnă nu numai bunul 
simț, ci ți realitatea con
cretă și presantă In același 
timp a vieții economice. 
IX- la Direcția Județeană 
de statistică Hunedoara — 
IXva aflăm prin datele fur
nizate spre pul licăre re
zultatele In activitatea e- 
conoiimâ a JuJețu.ui in 
comparație cu ceh din a- 
ccinși p noadă a anului 
trecui

• producția marfă in
dustrială din primei» I 
luni din acest .r< reprezin
tă doar 72,3 la sută față 
de 1'iH'l;

loan DtTh.K

Aprecierile observatorilor 
și reprezentanților presei 

străine sînt unanime

■ Alegerile s-au desfășurat corect, 
în deplină legalitate

■ Nu s-au constatat fraude electorale

■ Nu s-au semnalat încercări de 
intimidare

In atmosfera solemnă a pri
melor alegeri libere (lin 
România, electoratul român a 
făcut pasul liotărîtor spre 
democrație, spre Europa

L E C f I A
£ trecut o duminieâ (n- 

Al sorită peste țar» 
noastră. Niciodată 

n-an fost atîtca cozi ta 
România >• niciodată M 
stat lumii atit de senină și 
eu răbdare de SisiL O ta- 
tceagă țară s-a prezentai 
în haine de sărbătoare I» 
actul politic al alegerilor, 
așa cum românul se pre
zenta in fața celor trei 
evenimente esențiale co 
formează axa existenței sa
le; nașterea, cununia și 
moartea. Adică .ivind jin
dul curat, uitînd vrajba fi 
suferințele, cu mugurul spe
ranței intr-un viilor pe 
care nu ni-1 poate asigura 
nici Europa. nici străluci 
toarca bogății a Aiwcrlcii, 
l'n popor care a stat or» 
întregi la cozi interminabU 
le pentru Viitorul țării, M 
popor care a conș tientinl 
că ta baza viitorului *1* 
trebuie sâ stea unitate* 
voinței sale coristructoaro 
de destin, nu poate fi a- 
euzat de im.duritate poli
tică.

Dacă |>oliltc,| iși con
struiește uneori o etică pro
prie, care-i permite să min
tă și să înșele in numele 
unor principii abstracte 
sau fără principii, atunci 
poporul român a dat o lec
ție de moralitate nu doar 
politicii, ei întregii civili
zații. Dacă politica este de 
multe ori mincinoasă sa*

\ asile DINfl

(( ou! inuai e in pag. a 2-a)(Continuare In pag. o 2 a)

Cil imiedi-ii i-u optimism i frumoase speranțe 
minică, alegătorii Văii .țiului sau pii-zi-ot.it in nllm ir 
mele orc. m fața milelor.

în ziua d - iminc, 
m ii e, iii (â de la

I olo: I I K 11

du. 
pi i

DECLARAȚIA DOMNULUI ION ILIESCU
T

BUCUREȘTI 22 (Rom- 
pres). — Președintele in
terimar Ion lliescu a de
clarat agenției Ilcuter că 
va construi un viitor de
mocratic pentru România 
după victoria categorică 
In al- geri. „In ceea ce 
privește viața economică și 
socială va trebui să ne 
îndreptam către experien
ța social-dcmoi rației vest- 
enropene" — a arătat dl.

Românii 
față

Ultimul act al alegerilor 
pi ezi'Jențialc și parla
mentare de la 20 mai s-a 
încheiat duminică noap
tea lirzin, spre luni, cirul 
api o ipe majoritatea cor
pului electoral -a pic- 
zent.it 1 i unic. Prclnngi- 
ri-.i termenului de vot s-a 

■ I,■ 1 oral im ■ ■ ; 1 ii 1 i1 -T!iI ’- h

Ion lliescu, prec.zlmi că 
România va începe cu 
modelul suedez. Noi am 
dovedit in ultimele cinci 
luni că am făcut o ruptură 
totală cu tri-cutul — a 
adăugat dl. llicscu.

Pe de altă parte, el a 
apreciat că ceilalți doi 
conlracandiiiați la pre
ședinție, Radu Cunpeanu 
și Ion Ilatiu, au fost pro
priii lor inamici. „Ei au

lipsit din ț.hâ vreme în 
iL-lungntă și in timpul 
campaniei electorale au 
dovedit că nu cunoșteau 
starea de spii it a Accto- 
ratului român".

DI Ion lliescu -a spus 
că nu se va opune unei 
investigații care să sta- 
b’ca'cd „neregulari tați le 
produse In timpul campa
nii".

sini real interesați 
de soarta țarii

iili-C de a cuprind- pe 
toți alegaioi n i.i iuti i -o- 
rul orelor prevăzute de 
leg< a electorală, fluența 
votanților dcmonstrjnd in
ter. -ui ni |or al popu
lației fații de primele con- 
ITinilmi electorale libcie 
din viața României din 
nit m i Imn ’it.T.- ib- • ■ col. (t nnlhiumi- in pag a 1-.0

Pr ina lii biz.e i al "
se impune ■•1 ca a a lost
remarcat î de pii i ti a-
m.f și de ob .ei-vatoi i a
fir.t aceea că scrutinul
românesc a d la mat.
in cnid i nuri c.impimi
electorali.- ten s . -n de m

zent.it
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Prindeți-I pe nebun!
...Era luni, 21 mai. ora 

9,30. Copiii clasei I B, 
de la Școala genera
lă nr. 4 din Petroșani 
învață la sediul Clubu
lui sportiv școlar. Ora de 
matematică se desfășură 
normal. C'înd, deodată...

— Ușa s-a deschis brusc, 
ne spunea doamna învă
țătoare E. V. Un individ 
intra cu spatele spre noi. 
Pe umărul drept avca o 
rangă, la capătul căreia 
era agățată un fel de sîrmă. 
S-a întors spre noi. Cu 
mișcări bruște. Purta o 
geacă. Pe nas avea oche
lari fumurii. Dm compor
tamentul său mi-am dat 
scama că e debil mintal, 
l-am rpus că a greșit ușa. 
Mi-a replicat: „Tu 
taci!”. Pe mini 
mănuși 
nervos 
galbeni 
mm au.
să plingă.

sînt nebun! Nimeni 
iese de aici!”.

învățătoarea a șoptit 
unui copil să meargă du-

O intimplare, 
din nefericire, 

adex arata

nu

pă ajutor. „Stail”, a £tri- 
gat nemernicul. Și a scos 
de la spate și un cuțit 
destul de marc. „Am și

pistol. Vă împușc pe 
toții”. Apoi, monologul 
lui a devenit incoerent. 
Parcă delira. Amintea de 
comuniști, de colonelul 
Gîcic... Cu aceleași miș
cări bruște și-a luat ran
ga și a ieșit din clasă. 
Copiii erau disperați. în
vățătoarea a fugit după 
ajutor. In acest timp, ne
trebnicul a intrat din nou 
în clasă, li amenința pe 
copii: „Am să vă omor 
pe toți, pui de mineri”, 
învățătoarea a revenit. 
Net unul fugea cu seîntei 
în priviri.

să 
avea 

mari. A aruncat 
ranga. Copiii erau 
de frică și tre- 
Unii au înirput 

„.Să șt u â

.Adevărată. Prima conse
cință'.’ Ieri dimineață, ni clasa I II, nu erau decît ju
mătate din copii. I șa clasei era păzită de un pă
rinte. ( izul a fost sesizat Poliției si se fac cerce 
țări pentru depistarea individului. Dincolo de sim
pla poveste, cu totul ieșită din comun în viața so
cială. trebuii- să privim lucrurile cu seriozitate. A- 
. iun, emil trăim cil adevărat in libertate, asemenea 
personaje nu trebuie să umble libere. Prindeți-I pe 
nebun !

Aceasta e mtiniplarea. 
Ieri dimineață, ni clas; 

l'șa clasei

Mircea Bl JORESC IMic tratat de bișniță reală
i parca ca
— bișniță

• Uit la n<u bism 
t „condițiilor" 
concrete.

D i la feminin 
se .pune o 
i il devii r 
i ■ niț e i, 
acțiuni 11 
d o jitii"
< <•" ?ă, i. u de 
i < merțul de lat (oare 
I, pitarii, iiim,
• pi O' tiră- i 
jciiti- proilu le-

din ui ma fi- 
mai 

mai

u • 4 u- 
provine 

b.. .in
și ad.ip-

' i'.jOll-ll 
I a pili-

Să redevenim
noi înșine

(Urmare din pag. I)

• la producția fizică, la 
energia electrică s-a rea
lizat doar 71,9 la sută, la 
huila netă abia 52,8 la su
tă, iar la huila pentru cocs 
și semicocs 16,8 la sută 
față dc nivelul din prime
le I luni din *89;

• productivitatea mun
cii in industrie reprezintă 
doar 67,7 la sută față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut, iar cheltuielile ma
teriale la 1000 Ici producție 
marfă industrială sint mai 
mari cu 26,8 la sută.

• in investiții, realizări
le reprezintă 51,8 la sulă,

construcții montaj 
sută;
locuințe dale in fo-

, cifra este și mai 
abia 39,1 la sulă.

Mai sînt și alți indica
tori la care realizările sînt 
Similare, 
dicatori, respectiv | 
-o. bunăoară cele de 
consuni, 
sint net 
primele 
■ . it I

iar
66,7 

losință,
mica: ;

la 
la
la

LIGA SINDICATELOR, 
MINIERE LIBERE alea 
Jiului” informează că so 
primesc în continuare ce
reri dc afiliere din partea 
sindicatelor, indiferent dc 
caracterul profesional al 
unității în care își desfă
șoară activitatea. (I.M.)

MERSUL TRENURILOR. 
Dc curînd, a fost editat 
noul „Mers al trenurilor”, 
care va intra în vigoare, 
conform tradiției, în ultima 
duminică a acestei luni. 
Volumul se află în vînza- 
rc la casieriile și agențiile 
CFR din toate localitățile. 
Cei cc doresc să călătoreas
că pot afla c't ușurință’ 
traseele și orele de plecare 
ale trenurilor în acest nou 
mers al trenurilor, rcalî- 
zînd într-o ediție deosebit 
de atractivă.

PARCARE CU... SUR
PRIZE. Seară de seară, ifr 
nii șoferi profesioniști par
chează mașinile în fața lo
cuințelor... Nefiind Jon 
de parcare amenajat, a- 
cestea nu sînt nici păzite, 
așa că dc multe ori sînt 
furate sau avariatc. Un ast

palele produse și indicatori 
economici cifrele sint me
diocre, la desfacerile de 
mărfuri, se înregistrează 
creșteri însemnate: la pro
dusele alimentare cu 22,6 
la sută, la cele nealimcn- 
tare cu 25,6 la sută, 
în alimentația publică 
18,2 la sută.

Concluzia este că: 
sumăm mai mult decît 
ducem. Bani sînt. In urma 
acțiunilor revendicative 
s-au obținut sporuri de 
salarii într-o seamă de sec
toare productive. In situa
ția dată, dereglarea rela
ției dintre cerere și ofertă 
și presiunea inflației devin 
evidente. Iar 
luat amploare, 
în acest ritm, 
mai mult decît 
nu facem altceva decît 
ne furăm
strucția, progresul țării cer 
efort creator, perseveren
ță, cer să depășim perioa
da tulbure a tranziției și 
■a redevenim, pi in normali
zarea v eții economice si

iar
Cil

con- 
p ro

bișnița a 
Continuînd 
consumînd 
producem, 

să 
căciula. Rccon-

dar există și in- 
produ- 
i larg 

, la care î-ealizărilc 
uiM'i ioare celor din 

- I luni ale anului 
Ilar, il.ii a la priild-; rdci-e. Și nici experien- 

• i necesară de a o conduce. 
Di aceea se creează condi
ții ca unii oameni să-și 

i ringa fondurile necesa- 
■<• si tn același timp 
f ii-.i și iii'enicia in • 
nagement-ului. S-au 
najat jelui speciale 
piețe IU p - alte 
dar, ca orice 
d< mocratieă, este 
lat -i lăsat l i libera iniția
tiva spațiul vital de des- 
lașuraie a ace !"i activi
tăți.

itivițate
r torul

•ir., iu, u 
iomeniii re i 

i inițiativa 
de aprol.ări

■ i î u m ii '
pațiu a turui 

■e dovi dc-?lc a 
Iubită. Pentru 
trebuie nici un 
probări- iar spațiul, pravile, 
r

înșine

<1
fel de exemplu îl oferă 
șoferii de pe str. Minerii- 
lui din Petroșani, care 
uită ca totuși mașinile pro- 
rictatca unității trebuie siî 
stea în garajul acesteia. 
(AH.)

„IIARD Șl IIEAVY”. I,S 
ga tineretului organizează 
in fiecare marți și vineri 
de la ora 18, la Teatrul de 
slat Valea Jiului, clubul 
audio-video „Ilard și Hea- 
vj”. Tot săptămînal, dc 
regulă joia, de la ora JfK 
în același local, tinerilo» 
li se prezintă casete v ilef» 
cupnnzîr.d jazz și muzirtf 
creativă. (I D.)

AMBALAJE. Domnut 
Florin Mureșan, de la Pre- 
parația Livezeni, ne rela
tează o situație stranie ditt 
comerț: aceea a ambalaje» 
lor din sticlă pentru bem 
(Dacă nu ai sticle, nu poți 
cumpăra bere. Și cum știi 
clele pentru bere nu Sț 
găsesc nicăieri, tinerii diM 
cămine cu pot cum)Xi<rX 
fere niciodată. Sigur, 
tuația este stranie, <)r»i 
undc-i berea, că de sHrlg 
se mai face rost ?I

SUGESTIE. DoiMnjji 
Vasile Anechiței, de ps 
strada Aviatorilor bl. Gl4 
14 ne relatează situația grefl 
în ca.re locuiește, daton'itj 
unor grave defecțiuni ta 
instalațiile blocului. Toate 
încercările sale de a remo 
dia situația n-au dat iczu>- 
late și, pe bună dreptate 
omul se întreabă ctt mai 
are de suportat condițiile 
vitrege în care locuiește. 
Sugerăm IG®b Petroșani m{ 
arunce o privire dc pro 
prlctar și asupra acestui 
bloc, în ideca de a scuti lo
catarii de necazuri. ,

RISIPA. Doamna Gene» 
geta Tirca, str. Indcpen» 
denței bl. 13/29 nc ses iz oa
ză că în fața blocului res
pectiv s-a spart dc mai 
multă vreme o conductî 
dc apă potabilă. Dc a- 
tunci, să tot fie din săptA- 
mîna Paștclor, apa curgă 
continuu pc stradă. Adi> 
ccm șl noi la cunoștința 
dispeceratului IGGL (t<j® 
este în zonă!) această si
tuație, în speranța că 
lua măsurile co se impui# 
Apa este mult prea in> 
portantă pentru a fi risipa 
tă. a

Rubrică realizată <lc 1 
Ghcorghc ( IIIRVASA 5

ale ma- 
i ame- 

în 
terenuri 

instituție 
rcspec-

1
ța.

'• grămadă de 
Subic ‘ul . • tei

• prezintă, pe 
mai f i i Jmă- 

rît în 
ei.

i de undo 
pi de alta 

o-mopo-
Ire. •• i a 
ind o forma 
.< activității 
tionatv.
iru a na 
bișnița nu :-t; 
adevărată, in 
turxine -ni mior 
*>'
li
• Ic

elevată 
m men- 

Trebun știut, pen- 
i'onfimda, < a 

o afacere 
■ epțilinc.l 
originali.

-peeulă. 
hi- niță, 

•e „in-a-

nil ;■ .1, nil I 
pur și implu 
a- Ci j II; i

• Irează”...
Probabii a 

o prima f iza 
t ' ivafiza ■ 
«•'ințoii -. 
Ja noi nu 
-HUI» ne 
li.ni

t

1

nii

luerativă. 
iviriilor

i in aice 
cuprinde libc- 
ncccsita o

și atestări, 
v abim de 

i problemă 
fi gri ii 
bișnița
fel dc

de 
a!'

so
X-

►
I

I
X*

H'ua .la ■ -.țc 
Ir .'ere la 

(^iigin il.i, bi- 
lala explicația: 
sint pica mulți 
ai a v ea dest ui

. "irmpern o intre-

L E C

•nsolâtoarr, in arest sis
tem <!<• valori, poporul, in
capabil să se mintă pr si- 

I ne a manifestat m.dtnif.i 
t»‘ politiră.

Oupă această lecție, ullr.i 
vigilenții, eu intenții mai 
mult sau mai puțin • urate, 
•lai ă țin să ac uze poporul 
•te • eva, atunci poporul 
roman trelmie a< uzat ele 
patriotism. ( inii e imit 
poporul nu minte nii ioda- 
tă. Poporul nu-și vinde
niciodată țara, chiar dacă 
.ii lui • ondiii ălori o fac 
deseori. I I nu poate fi 
• ■împărat • ii bani sau pto 
misiuni abstracte ce Se de. 
/umflă < .1 baloanele r am- 
p.iniei electorale. Ilălrmii 
suferinzi ari' n au ieșit 
•le .iui ele zile' din casă .iii 
stal |.i cozi la sol, adile inel 
pi inoseil iiițelepl funii lor 
■imn v iilor < ai i' nu le mai 
«epai ține'. O |e. Iii' ele a|ll II

nelimitat.
Bișnițăreaia • ilovcdc - 
-i li rentabila și cxi-.la

- ieoîul de a deveni con 
f, oasa. Se ia. Așa că, a- 
-'•-r la con urență !

w
••

Faceți-vă, domnilor, datoria,♦

nu încasațit doar taxe!

r i a
/

ISIII -.i grijă pentru desti
nul patrie i pe care au sfin
țit o ■ u ninge și sudoare. 
Au votat părinții, cu mii- 
nile copiilor pe care-i pur
tau iii brațe- și inainelc cu 
copii m pinlcc. Acolo lin
ele- străinii se așteptau la 
viole nță și intoleranță, oa- 
m< nii iii stal m liniște si 
eu brațele pline- ele florile 
primăverii. Intr-o liniște' 
de catedrală, cu seninăta
te-a si curățenia suflefeaS' 

ă ie- trebuii să însoțească 
marile falite-, romanii au 
demonstrat iă suit o na
țiuni' matură, care-si ma
nifestă solidaritatea prin 
grija pentru destinele pa
triei. ( inel un înlrog po
por se prezintă la conshile- 
lia casei patriei, sufletul 
romanului a reintrat in 
• ondiți i firească a puiilă- 
ții si seninătății sale. I’o 
poiul roman a dat lumii o 
lei ții' de patriotism si re> 
poiisabilil.ile • il ii ă.

In ip m.i sesizam facuUi de dl. R!i- 
niș, pensionar, ne-am deplasat la locu
ința acestuia din Petroșani, str. Repu
blicii 122, bJ. 25, s • A, din zona rostu
lui „Mignon”.

Am plivit aceasta construcție de la 
distanță. Paie frumoasă, are o arhitec
tură aparte. Finisajul exterior nu e 
terminat. Intrind în scară, avi m im
presia cu slutim într-o... catacombă 
Ziduri brute, netencuite. Ușa de la sub
sol scoasă din balamale stă rezemată 
intr-un colț. In plafon, în locul I evu
rilor spînzură niște fire din interiorul 
unor găuri diforme.

este

sint 
nu

tf ruptele 
mușcate” din loc în loo. Liftul 

montat. In locul ușilor acestuia, 
niște grilaje de sirma la înălțimi a de 
un metru și treizeci dc centimetri, ne
asigurate. Ajungem la apartamentul 
nr. II. Dl Făiniș „se descarcă”:

— Locuiesc aici din aprilie '89. de 
t ind s-a dat blocul in folosință. Apar
tamentele au fost n. iinisafe. Am chel
tuit mii de lei cu finisajul și reparați
ile. Apa a lipsit iii apaifamviitc pînă 
in luna noiembrie '89. Iluminatul scă- 
i ii nu c-’t« racordat. Unii localuri au 
sco- fire de la tabloul electric 
• martament, dai becurile se tot 
Și atunci, urcam scările seara la lumi
na bețelor de chibrit.

l’t pereții apartamentului ■ vad ur
me ale unei inundații. In data de 12 
m i, cei dc la centrala termică au fă- 
t ut o manevră greșită: au dat drumul 
la apa caldă pe conducta de apă rece, 
(hai, ra-i bună 1 —— n.n.), care este din 
pla-tie. Aceasta a cedat, inundînd a- 
pai tamenlelc. Bunurile din casă, cum
părate din munca noastră de-a lungul 
unei vieți — lucruri <!,• care sjnlem 1c-

(lin 
ard.
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gați și afectiv — atl fost 
potabilă nu e potabilă, 
și cu nisip. Oamenii cară 
băut de la o cișmea din apropiere.

Cotoi înd scările, ne intllnim cu cîțî- 
va locatari. Ea invitația celui de la 
apartamentul 5, intrăm. Pe peretele de 
la bucata’ie se văd dîrc. „Cind vine 
apă, curge și la robinet și pe perete. 
Din această cauză nu funcționează nici 
instalația electrică, pentru că face scurt 
circuit. Practic nu am curent în casă”.

I.a numărul 3 (fam. Dene.ș) bucătă
ria so prezintă in aceeași situație de 
la nr. 5. Dl. Făiniș continuă:

— Iarna trecută s-a spart pe casa scă
rii o țeava, din cauza frigului, provo- 
i-ind inundații. Apa abia urcă pînă lo 
etajele 4—5. Mai sus, nul Subsolul este 
inundat din cauza conductelor de ca
nalizare sparte. Miroase urît și a deve
nit un focar de infecție. Am fost de ne
numărate ori la IGCL, care nu ne-a O- 
norat decit cu promisiuni. 13a ne-a 
mai și purtat, ca pe o minge, la con
tractori, ziuind că reparațiile se fao 

de aceștia, blocul fiind In garanție. A- 
poi constructorul ne-a pasat înapoi la 
EGCI-, iar Intre timp garanția a expi
rat. Apa din subsol și celelalte repa
rații nu se rezolvă cu vorbe și CU 
promisiuni. Blocul, nefiind complet, 
este amenințat cu degradarea șl aici 
viața noastră este greu do suportat 
Am venit la dumneavoastră cu speran
ța șl încredere, poate se va rezolva si
tuația"...

Am consemn d o stare de fapt Into
lerabilii. E rîndul IGGL-ului. tfare nu 
trebuie numai ' i Încaseze laxe, ci ș.i-șî 
Iaca odaia datoria I

distruse. Apa 
vine ruginită 
apă pentru

l’aul \l< t I IM U
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FATA umană a mineritului

Practic^ S demonstrat 
nu o data ra disciplina 
— a t i t disciplina 
muncii, cit și cea tehno
logică — este o prol. Ie
rnă deosebită de protec
ție a muncii. Din analiza 
accidentelor — e adevă
rat u.șoaic care au avut 
Ioc în acest an la mina 
Lonca (24 cu incapacita
te temporară de lucru) se 
ele prinde clar concluzia 
că, la baza majorității 
covir.șitoare, au stat aba
teri de la disciplina teh
nologică. Să exemplifi
căm: ajutorul minier
Ilolban Gavrilă, care a 
lucrat la planul înclinat 
dintre orizonturile 350— 
300 s-a accidentat, pen
tru că, In timp ce monta 
un xtrîngător la tavan, 
s-a desprins un bloc de

piatră care l-a accidentat 
ia piciorul sting. Abate
ri a de la tehnologia de 
lucru e .evidentă: mine- 
ul șef de schimb sau 

minerul de categoria a 
1 l-a n-au efectuat cop- 

Disciplina — problemă 
(le protecție a muncii

turirea locului de mun
că.. Un alt ajutor minei-, 
Farcas Mihai, care lucra 
în abatajul frontal 73—74, 
a fost accidentat in timp 
ce; .apa o pilugă pentru 
un slîlp SVJ de către un 
bloc de cărbune care -a 
desprins din front și l-a 
accidentat la picior. Și 

in acest caz, ca și în ce
lălalt a fost nevoie de o 
lună concediu medical 
pentru refacere. Al aterea 
de la disciplina tehnolo
gică este incontestabilă. 
Și, exemple s-ar m ri pu

tea cita multe. Nu ne 
propunem un inventar. 
Cert este insă că aplica
rea riguroasă a regulilor 
de protecție a munneii 
implică respectarea stric- 
la a disciplinei, in gene
ral, și a disciplinei teh 
nologice in specia), Ele

Inspecțiile -
Odată cu trecerea la 

programul de 5 zile lu
crătoare pe săpt.imină a 
apărut ca o problema de
osebit de importantă e- 
fectuarea inspecțiilor in 
cele două zile de repaus. 
Este cunoscut laplul că 
mina Lonea este întinsă, 
iar cărbunele cantonat in 
acest cîmp minier se în
călzește și sc aprinde u- 
șor. Acestea — și nu nu
mai acestea — au fost 
cauzele care au determi
nat conducerea minei și 
consiliul de administra
ție să stabilească crite
rii exigente pentru per
soanele care efectuează 
inspecții in zilele nelucră
toare. La operațiunile de 
inspecție sc programează 
numai personalul bine in
struit. 'disciplinat, fără 
absențe nemotivate ia

Pagină realizată <!<■ 
Simian POP 

la cererea 
l.M. I.ON1 \

se condiționează reciproc 
și duc la intui irea stării de 
siguranța a muncii în 
subteran. Acestea au fost 
mobilurilc pentru care 
s-au hiat, măsuri de res
pectare severă a confec
ționării tavanului de re
zistență — sub directa su
praveghere a cadrelor teh
nice — creîndu-sc astfel 
condiții de securitate de
plină la exploatarea fe
liei inferioare. Nu este 
singura măsură, dar se 
cere subliniat faptul că 
in ceea ce priveștJS ordi
nea, disciplina și pro
tecția muncii nu există 
.jumătăți de măsură și 
nici indulgență. Sini a- 
dwăratc condiții pe care 
trebuie să le îndeplineas
că fiecare om (arc mun
cește in subteran.

făcute cu răspundere
activ, mineri, .ijutoii mi
neri și electrolucatuși cu 
o bogată experiența. C’ei 
care execută inspecția în 
fiecare sch.mb și sector 
au obligația ca, din două 
în două ore, sa anunțe te
lefonic dispecerul des
pre problem le constatate 
la 16>u ile de muncă, in 
■ pouaX ' probleme e de 
.iciWjt susținere min eră, 
de autoîncalzire a căr
bunelui. Ofițerii de ser
viciu programați in zilele 
nelucrătoare sini cadre 
care lucrează în proble
me de aeraj și protecție 
a muncii, sau in sectorul 
de securitate minieră ca
re cunosc toata mina, La 
ieșirea din mina perso
nalul care a efectuat in
specția in subteran este 
obligat — înainte de a-și

Și de ei depinde
Nu o dată s-a intimplat 

ia maiștrii sau arlificicr/i 
să fie tăcuți răspunzători 
de anumite acc .(lente pe
trei ute la mină. Obiectivi
tatea unei asemenea deci
zii se leagă direct de răs
punderile ce revin maiștri
lor și artificierilor, alături 
de acelea ale șefilor for
mațiilor de lucru. Este de 
la sine înțeles că aceste 
cadre tehnice trebuie sâ-și 
iacii din respectarea regu
lilor de protecție a mun
cii preocupări de căpăth 
pentru a asigura tuturor 
celor care lucrează în zo
na lor de activitate con
diții de deplină securitate. 
Trebuie citați în aceasta 
ordine de idei subinginerul 
loan Dobre, conducător for
mație de lucru, niaisti trl 
minier Petru Stanei, sirb- 
inginerul Vasile Maieu — 
conducător formație de 
lucru, maiștri minieri Ko- 
loji Adalbert, Pintilie Zo- 

schimba hainele de lu
cru — să treacă |>e Ta 
dispeceri pentru întocmi
rea unui raport scris. Mă
sura s-a luat datorită 
faptului că au fost și 
unele cazuri în care S-a 
ieșit mai repede din 
subteran, controlul făcîn- 
du-se superficial.

Pe fondul acestor mă
suri au fost depistate în
ceputuri de aiitoîncălzire 
a cărbunelui în abatajele 
cameră nr. 104 din secto
rul I. nr. 76 din secto
rul JJ și 6.; B din secto
rul 111. Descoperite In 
laza incipientă, măsuri
le lu ite operativ de con
ducerea minei au con
dus la preîntâmpinarea u- 
nor focuri endogene caic 
ar fi scos din produc
ție abatajele pentru mai 
mult timp.

siguranța minei
ril?. Constantin I ichian și 
Teofil Geană) care și-au 
făcut un crez din respec
tarea icgulilor d protec
ție a muncii și se bucură 
de stimă și prețuire djn 
parteț! oamenilor.

Sînt însă unii maî.șUÎ 
minieri care trec cu destu
lă ușurință peste n rcglk 
fără să intervină pentf» 
eliminarea lo-r. Ajaintînt 
printre aceștia pe Ion 
traș din sectorul II, k* 
Balan și Anton Mitrică 
sectorul VI, Nicolâe 
bolaru și sul întineriri ■P- 
haJ.y Gheorgltc din sedat' 
rtri V. Nu este în timpii 
faptul că In aceste secta» 
re și la formațiile de 2» 
cru de care răspund se fer 
registrează și cele *1 
multe abateri de Ia pro 
lecția muncit și -eZURatf 
mai slabe in producție, 
aici este o condiționai* sn- 
ciprocă,

Măsuri pentru 
protecția zăcămintului

genera 
Pentru 
acestui

Mina Ixinea are condi
ții specifice de exploatare. 
Aici Cărbunele se încălzeș
te ușor puțind 
focuri endogene, 
preîntimpinarea
fenomen, ca și pentru pro
tecția zăcămintului, în ge
neral, s-au inițiat măsuri 
deosebite. S-a. dispus ast
fel, ca măsură internă, ca 
șpițurile din culcuș și co- 
pmiș ;ă fie in aceeași li
nie cu frontul de exploa
tare, să nu râmînă în ur
ina. Se preintimpină astfel 
..Uitarea” șpițui ilor, coca 
ce poate duce la izbucnirea 
unor f< ■ ari endogene, cu
toate consecințele lor. Este, 
deri, datoria șefilor de
Schimb, a șefilor formați
ilor de l'i'Pu, -a ?i a m; ș-

fiilor să iirmareasia ■ ■ - 
piuat arca corectă a za<-a- 
mintuhii și respectarea 
strictă a acestei măsuri. Pe 
de altă parte, s-a trecut la 
executarea găurilor de son
dă forate și tubate, în zo
nele de hotar, falii și de
nivelări prin intermediul 
'ăror.i ,e exceulă preventiv 
introducerea cenușii do 
termocentrală in aini stoc 
i ii apa și sul stanțe antipi- 

rări 
abn-

rogene. Asemenea Im 
au fost < xectilafe iii 
lalele cameră 76 din 
torul II, 65 11 d,n 
III, 216 .i 23 din ■ 
V.

Pentru • iIi/jii i i 
‘or I IM i flri de pn/vi 
zncămîntuliii rețr ni i 
innămolire a lost 
■ii ?"oo de m<-1ii.

/vtf;



4 ZORI NOI MIERCURI. 23 MAI 1990

Românii sint real interesați 
față de soarta țârii

(Urmare din pog. 1)

tr-o atmosferă de calm, 
dc fhțclig-.re șl responsa
bilitate față Je momentul 
pe care națiunea l-a trăit, 
întregul corp electoral, 
conști. nt de respansali- 
litatea care ii revine, a 
invadat pur ți simplu 
secțiile de votare, aș’cp- 
tlnd cu stocism ore intregi 
la coadă pentru a-și da 
votul candidaților pre
ferați, fără a se exercita 
asupra lor nici un fel de 
presiuni. S-a demonstrat 
astfel că românii nu sînt 
nici apolitici, nici apatici 
față de viața politică șl 
de 6oarta țării.

O altă concluzie care se 
impune este aceea că 
scrutinul a fost cu adevă
rat liber ți corect Că nu 
au existat fraude care 
să-l altereze rezultatul. 
V'Clte aprecieri au fost 
i’cuta de principalii con
ducători ai echipelor de 
observatori străini care au 
■upravegbeat corectitudi
nea alegerilor ți care an 
ținut să releve că. In ciu
da unei tehnici compli
cate, care nu a făcut de- 
cit si prelungească opera- 
țumile dc votare, scruti
nul nu a fost viciat de 
nici o încercare de falsi
ficare aau fraudă.

Deși rezultatul acestuia 
nu era ptis sub semnul 
întrebării decit doar de 
ni rrfestanții din Piața 
Universității sau de unii 
r orezentanțl al PNȚ-cd, 
cifrele cu care dl. Ion III- 
e ’J aj FSN au obținut 
victoria ou surprins în 
spiței»! pe observatorii* 
străini șl pe unele agenții 
de oresă. La Jumătatea 
n i-nărărli voturilor, dl. 

I. Iliescu obținuse peste 
87 la sută din sufragii. In 
timp ce FSN obținea 69,2 
la sută. Contracandidații 
la președinție ai domnu
lui Iliescu, Radu Cimpva- 
nu din partea l'NL ți Ion 
Rațiu — PNȚ-cd au ob
ținut 10 și, respectiv 2 
la sută din voturi. pro
cente extrem de mici ca
re au surprins pe obser
vatorii scenei politice ro
mânești.

Importantă a fost Insă 
ascensiunea UDMH — 
8,2 la sută din voturi — 
această formațiune venind 
astfel pe locul II In ce 
privește reprezentarea in 
parlament, depășind de 
departe AUR — 1,4 la su
tă — formațiune care in
clude Partidul Republi
can și Partidul do Uniu
ne Națională a Românilor 
din Transilvania.

Numărătoarea voturilor, 
care va continua plnă la 
mijlocul acestei săptămîni, 
nu va fi se pare în mă
sură să modifice radical 
orientarea corpului elec
toral. așa că putem spune 
că In viitorul Parlament 
FSN va deține majorita
tea. fiind îndrituit să for- 
meze un guvern monoco- 
lor. Va fi intr-adevăr un 
asemenea guvern?

Avînd In vedere dificul
tățile economice româ
nești care impun con
centrarea eforturilor în
tregii națiuni ți deci ți a 
formațiunilor politice, 
observatorii înclină să 
creadă că se va forma un 
guvern de coaliție, soluție 
care a și fost sugerată de 
domnii Ion Iliescu și Pe
tre Roman Încă înainte de 
destășurarca scrutinului.

I. SOC AC II

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
******************************************

IN LETONIA GORBACIOV ARE ADEPȚI
MOSCOVA 22 (Rcm- 

pres). — Circa 1 200 de
legați, reprezentlnd mai 
multe mișcări antisepa- 
ratiste din Ix?tonia, Inclu
siv din armata sovietică, 
au creat „Comitetul pen
tru apărarea Constituției 
și a drepturilor cetățeni
lor sovietici". informează 
agenția France Presse. 
Noua organizație, între 
al cărei lideri se numără

IN ESTONIA, RUȘII FAC GREVE
TALLIN 22 (Romprcs) 

— Muncitori de origine 
rusă au declanșat un val 
de greve. In Estonia, îm
potriva încercării acestei 
republici de a obține in
dependența, transmite a- 
genția Reuter. La Tallin, 
11 fabrici s-au alăturat a- 
cestei mișcări, greviștii re- 
vendicind demisia pre
ședintelui Sovietului Su
prem al Estoniei, îndepli
nirea decretului președin

LITUANIA PROPUNE DIALOG 
CU CONDUCEREA DE LA MOSCOVA

VILNIUS 22 (Romprcs). 
— Consiliul de Miniștri 
al Lituaniei a elaborat, în 
cadrul unei ședințe desfă
șurate la Vilnius, proiectul 
unor propuneri concrete 
privind dialogul guvernu
lui republicii cu condu
cerea Uniunii Sovietice, a 
informat premierul litu
anian, Kazimicra Prunski- 
ene, la o conferință de 
presa, citat de agenția 
TASS. Fără să explice fn 
ce constă conținutul a- 
cestui document, ea a sub
liniat că el urmează să 

șl primul secretar al PG 
din Letonia, A. Rubiks, 
este menită să asigure a- 
plicarea Sonstituției și 
leg'lor sovietice fi leto
ne pe teritoriul acestei 
republici. Pe toți ne în
grijorează viitorul pute
rii sovietice In Letonia a 
reclarat Rutilcs, adăugind 
că va susține toate de
ciziile președintelui so
vietic privind apărarea 
Constituției URSS.

Liga sindicatelor miniere libere 
„Valea Jiului**
organizează concurs

pentru ocuparea unui post de

— secretar dactilograf

Cereri pentru înscriere se primesc pină 
in data de 5 Iunie a.c. Concursul va avea 
loc in data de 7 Iunie, la sediul Ligii.

telui URSS, anularea ho- 
tărlrii adoptate de parla
mentul estonian „Cu pri
vire la statutul de stat al 
Estoniei" și a legii „Cu 
privire la însemnele de 
stat ale Estoniei". Cetă
țenii de origine rusă, ce 
reprezintă peste 40 la sută 
din populația republicii, 
doresc garanții privind 
drepturi egale pentru toți 
cetățenii.

fie examinat In comun 
cu Prezidiul parlamen
tului lituanian, după care 
va fi prezentat aeputați- 
lor Consiliului Suprem, 
în vederea adoptării lui.

Râspunzlnd la întrebă
rile adresate de ziariști, 
doamna Prunskicne a 
menționat că documentul 

se referă șl la chestiunea 
suspendării valabilității 
actului din 11 martie vl- 
zlnd restabilirea inde
pendenței statului litua
nian.

Antrepriza construcții montaj 
Petroșani

strada Republicii nr. 90 
angajează 

muncitori și pensionari limită virstă (pină ia 
60 ani), 

calificați In următoarele meserii:
%

— zidari

— dulgheri

— timplari - geamgii

—- i electrician — întreținere.
Încadrarea și salarizarea — conform Le

gii nr. 12/1971 și nr. 57/1974, iar pentru pen
sionari conform Decretului nr. 445/1978.

SPORT ® SPORT • SPORT 0 SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Echipa României (plus Belodedici I) a plecai
fn

Marți dnpă-nmiază a 
plecat îh Belgia, pentru 

nu-ticipa la an stagiu 
<1 ■ p.-er.ătir» m M va In- 
l >< ia limbată n un meri 
,i licriî în compania puter- 
nieci reprezentative a 
țării- ’.izdă, lotul de fot
bal ,-t| României. Al tăcut 
d ofasarca următorii] Sil- 
• o f ung. Nicolae Liliac, 
th.gdan Strica — portari, 
i» n l'etrcscu, loan Andon<*. 
viircea Rodnic, Gh. r<>. 
prst u. Mlchncl Kleln, Emil 
s.'ndoi, Adrian Topcscu 
— fundași) Ovldla loan

Belgia
Sahău, l(lsif Rotnriu. Dă- 
nuț Lupu, Daniel Ti mol te, 
Dorin Matcuț, Gh. Iîagi, 
flio Duniitrcscn, Zsold 
Musznay — mijlocași: Mă
rim Lăcătuș, Gavrilă Fe
le Balint. îiodion Cămă
tar», Florin Rădudoiu. 
cărora li se va alătura, în 
Ih-lftln, liberoul Miodrag 
Belodedici, de la Steaua 
Roșie Belgrad.

Delegația noastră va fi 
găzduită dc hotelul Hos- 
rand din Kasterlee, o mi
că localitate nflată la 20 
kilometri dc Bruxelles.

Italienii se pregătesc
ROMA 22 (Romprcs). — 

Selecționata de fotbal a 
Italiei Lși continuă în a- 
cestc zile pregătirile la 
Centrul național sportiv 
de la Covcrciano, in a- 
propicre d€ Florența, un
de a susținut și un joc 
dc antrenament cu for
mația districtuală Ribie- 
nese, pe care a Invins-o 
cn 6—1, goluri marcate 
de Screna (2), Gianini (2), 
Carncvale și Donadoni. Au 
lipsit mai mulți Jucători 

dc la formațiile Juventus.

Milan, Florentina. S.ngu- 
ra problema pentru an
trenorul Azeglio Vicini 
rămine desemnarea celui
de-al doilea vîrf dc atac, 
Viali fiind titular indis
cutabil. După cum apre
ciază comentatorii, Vici
ni va trebui să aleagă In
tre Schillaci, Serena și
Carncvale, jucători cu
caracteristici tehnice ase
mănătoare. Alegerea va fi 
făcută cu ocazia meciului 
de la 31 mai (la Penigin), 
cu reprezentativa Greci
ei-

10 000 de bilete false. Maiioții I

Atelier particular de vulcanizare 
și reparații încălțăminte 

deschis zilnic de la ora 8 la 20, 
în pia(a agroalimentară Petroșani

Execută :
— reparații otteri, adidași
— flecuri metalice

I
— vulcanizări cauciucuri, camere

I — alte lucrări din domeniul vulcanizării.
I

i___________ . __________

Mica publicitate
O româncă

UIO DH JANEIRO 22 
(1 tom preș). — In concursul 

.ternațional de atletism 
■ la Sao Paulo, proba 

■ ;:coo m a fest clștiga-

Brazilienii
„papa"

ROMA 22 (Romprcs). — 
) hipa dc fotbal a Bra- 
> bei, una din favoritele 
1:’mpirnatului mondiala 

:t Ja Borna aduetnd în 
/nul unde Se aflau ju- 

■'orii două tone de 
imente, medicamente și 

• '■ lucruri necesare In 
’ mpnl competiției. A fă- 
■ 1 ' deplasarea șl unul 

: ei mal renumlțl bu

au venit la

la Sao Paulo
tă de sportiva portugheză 
Alberti.na Diaz, cu 9'08” 
89/100, urmată de român
ca Iulia Negură — 9'10" 
21/100.

„Mondiale'' < u
de-acasă

călări Iriizilicni Mari" 
Viira de Roche, care n-a 
uilrrf să încarce alimente 
specifice sud-a m«-ricane: 
fasole neagră, faină dc 
orez, carne uscată și,
bineințeic cafea. ’ Fotba
liștii brazilieni vor avea 
la dispoziție un veritabil 
arw-nal dc- vitamine. un
guente, tablele ele.

ROMA 22 (Romprcs). — 
Aproximativ 10 000 t il 
false pentru merii’ 
turneului final al Cam 
natului mondial de fot
bal clin Italia au fest vîn- 
dutc, anunță cotidianul 
italian de spoit „Gazzctta 
Sportiva", Totuși, penii u 
a mai îndulci supărarea 
.i •< |,r,.i cotidian precizează

Nou record mondial

NEW YOIIK 22 (Rom- 
|jic’>). In e., Irul con 
cursului infern: , anal ii- 
flctii „Jack in the boș", 
disputat la Lo: Angelcs, 
au fost înregistrate urină 
toarelv rezult de; mascu
lin, aruncare a greutății: 

că pentru finala din 8 in 
lie nu au putui fi gă c 
bilete falsificate, ele ur- 
mînd a fi puse In vlnzarc 
la data de 2 iunie. Rină 
In prezent doar organiza
torii cunosc desenul șl 
culorile [olosite la fabri
carea lor, iar hîitl.i clin 
caie sint confecționat’ are 
o calitate specială.

<r uriinc ar ea greiita|il

lland.v B irnes (SUA) — 
2.1,12 in (nou record mon
dial); 100 in plat: Mike 
Marslr (SUA) ; 400 ni plat: 
D-imiy Ewrelt (SUA); o 
mii... .1 ■ balcon (SUA); 
110 ni garduri; llogcr 
Ring oii (SUA).

\ I\7. \|{l

VINI) Trabant nou. In
formații: stomatolog.e, La
poni TcU fcn 60669. (1251)

VINO Daria 1300. an 
fabricație 1980 șl video 
Sharp. Tri’ fon 12308. (125C)

VIND Dacia 1300, set mo- 
lor Skod.i, motor Dacia, 
videorccoi dor cu casete, 
schimb cauciucuri Skoda 
cu Dacia, cumpăr parbriz 

dlipb x D.i' ia Telefon 1359?
(1257)

CUMPĂR Skoda 120 I*. 

Republicii 114/2. (1254)

Ol l.RTE SEIIVK II

C.AUT femeie îngrijire 
copil 6 luni, cu experiență. 
Informații, Petroșani, stra
da Aviatorilor, bloc 38 B. 
ap. 14. (1253)

l’II.RDI.RI

PIERDl T contrai I închi
riere pe numele Jura- 
chc Elena, eliberat de 
EGGL Li 1 peni II declar 
nul. (1237)

PIERDUT dovadă porumb 
nr. 1289 pentru fBO kg pe 
numele Trăilă Paraschiva. 
eliberată de CGAIG Petio- 
șani. O declar nulă, (1219)

laclfa și administrația : Petroșani, sfr. Nicoiae Uălcescu. nr. 2. Ici-loan • ; secieinrial : 4 IB 62 I secții :4 !6 63, 4 24 61. 
lipartil : tipografia Petroșani, slt Nicolae llălccscti. nr. 2, (ciclon : 4 13 65.


