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Cotidian iude p en d e n t al m u nici pi ului Petroșani
in mineritul Văii Jiului
De la un schimb la 

crește producția de
altul, 

cărbune

Intîlnire de lucru a Biroului Executiv al

fiiformațiile primite <lo 
la dispeceratul Combi
natului minier Valea 
Jiului probează un fapt 
incontestabil: activitatea 
de extracție a cărbune
lui se normalizează trep
tat, Două dintre repere 
Sini concludente: canti- 
tatcu de cărbune trimisă 
prcpnrațiilor iii primul 
schimb al zilei do ieri 
este de 2,1 ori mai marc 
docil cea expediată iu 
data de 3 ianuarie.

liste un lucru cum nu 
se ponte mai îmbucură

A I*  K I.

(Conlinuare in pag. a 1-a)

ne, ca bunuri de care să 
beneficieze toți copiii și 
elevii patriei.

3. — Taberele pentru 
sludenți vor fi organiza 
te de Ministerul învăță 
mîntulul împreună cu re
prezentanții autorizați ai 
studenților.

4. — Tabăra de odihnă 
pentru elevi de la Eforie 
Sud trece în subordinea 
Inspectoratului Școlar al 
județului Constanța.

5. — Prezenta hotărîre a 
intrat în vigoare începind 
cu data de 1 ianuarie 1930

către mineri și preparatori!
In numele cetățenilor Văii Jiului 

și al nostru, al energeticienilor, fa
cem un apel din inimă către mi
neri și preparatori să ne trimită ur
gent cantităț.ie de cărbune ener
getic necesar instalațiilor de ter- 
moficare. Din data de 22 decem
brie 1989 și pină in dimineața zi
lei de 4 ianuarie a.c. nu am pri
mit decit o singură dată, in 30 de
cembrie, o cantitate foarte mică — 
2000 tone de cărbune. Trebtre să 
înțeleagă fiecare că ne aflăm in 
plină iarnă. A venit gerul, iar in 
apartamentele noastre, ale tuturor, 
este frig. Pentru a produce agen
tul termic necesar este nevoie în 
primul rînd de cărbune. II aștep
tăm. Noi vom fi la datorie pentru 
a da căldură in casele tuturor.

Ing. Alexandru FLAIDAR, 
directorul Uzinei electrice Paroșeni

tor. Dar, în aceiași timp, 
se cuvine să arătăm că 
nu s-au atins încă posi
bilitățile reale create 
de capacitățile de pro
ducție existente. Termo
centralele și industria si
derurgică au nevoie ur
gentă de cărbune ener
getic și cărbune cocsiti- 
cabil. Repetăm acest a- 
devăr, pentru că el este 
unul elementar, și. in nu
mele lui. al normaliză
rii vieții economici' in 
sectoarele <l<- bază ale 
industriei trebuie extras 

și expediat beneficiari
lor cit m:d mult cărbune 
de bună calitate !

De la Regulatorul 
circulație din 
aflăm < â, pină 
a zii. i <1 • icii.
>ncărcato cu 
spălat 5C> de 
ilrmind să fie 
tă do către 
prima garnitură de 
a acestui an, 
rodul subteranelor

de
Petroșani 

la ora 13 
fuseseră 
cărbune 
vagoane, 

completa •
preparatori, 

tren 
purtiod

X .iii
Jiului către siderurgișlii 
țării.

Am recepționat apelul!
Este justificată cererea celor de 

la Uzina electrică Paroșeni. La 
cantitatea livrată în ultima zi a 
anului trecut am mai adăugat 
1247 tone in primele trei zile din 
acest an. Dar să se rețină, am în
cepu*  să intram în normal cu pro
ducția și vom intensifica livrările 
către termocentrale. In plus, un 
fapt deosebit de îmbucurător: am 
îmbunătății calitatea. Față de pu
terea calorifică de 2200 Kcal kg, 
cit prevedeau vechile ,,indicații”, 
livrăm acum cărbune cu o putere 
calorifică de peste 2750 Kcal kg, 
ceea ce vine in sprijinul energe
ticienilor. Vom continua să livrăm 
prioritar pentru producerea ener
giei electrice și termice deosebit 
de necesare în această perioadă.

Ing. Silviu CONSTANTINESCU, 
inginerul șef al I.P.C.V.J.

Consiliului 
cu președinții

.Toi, la București a avut 
loc o înlîlnire de lucru 
a Biroului Executiv și a 
altor membri ai Consi
liului Frontului Salvării 
Naționale cu președinții 
consiliilor județene ale 
Frontului Salvării Națio
nale.

Jntîlnirca a fost prezi
dată de Ion Ilic-scu, pre
ședintele Consiliului Fron
tului Salvării Naționale.

Primul-ministru. Petre 
Roman, a prezentat o in
formare din partea gu
vernului privind situația 
din economia țării și mă
surile angajate in direcția 
normalizării activității in 
toate sectoarele, definiti
vării și înfăptuirii planu
lui pe primul trimestru al 
anului. S-a subliniat că în
tre preocupările esențiale 
ale acestei perioade se în
scriu fundamentarea seri
oasă a obiectivelor de pllin, 
asigurarea tesurselor de 
energie și materii prime 
corespunzătoare, regîndi-

Comun i c a t
de 3a Ministerul Învățămîntului

Tiiiind scama de situa
ția crcaln prin încetarea 
ictixitut.il fostelor orga
nizații ale copiilor și stu
denților, Ministerul Invii- 
țamîntuliii comunică :

1. — Casele de cultură, 
bazele culturale, spoitive 
și de agrement pentru 
studcnțl, publicațiile, ma
joritatea aflate pinii în 
anul litri în gestiunea di
recta a ministerului, trec, 
împreună cu toată baza 
materială, bugetul și per
sonalul aferente în pre
zent, in subordinea Mi

Frontului Salvării Naționale 
consiliilor județene ale F.S.N.

pro-

preo-
con-

rea și modernizarea 
coselor tehnologice

Au fost înfățișate 
cupările și acțiunile 
crete desfășurate in ve
derea aprovizionării popu
lației, sporirii cantităților 
de produse destinate fon
dului pieței, îndeosebi a 
celor alimentare de bază, 
precum și la bunuri de 
consum de folosință înde
lungată. S-a informat, 
asemenea, in legătură 
urgențele existente iu 
meniiie investițiilor, 
parațiilor capitale ale 
stalațiilor pe durata 

echipării 
importante 
naționale, 

a- 
creă- 

vederca 
du

de

de 
cu 
do- 
re- 
in- 
ier-

nii, utilării .și 
unor sectoare 
ale economiei 
O grijă deosebită este 
cordată de guvern 
rii condițiilor în ’ 
respectării întocmai 
ratei și programului 
luciu prevăzut.

In cadrul ședinței, 
mitru Mazilii, 
președinte al 
Frontului Salvării

a

T)u- 
pt im-vice- 
Consiliului 

Națio

nisterului In văl umilitului, 
ca bunuri de care să be
li ficieze întraga studen- 
țini- din Romania.

2. — In aceleași condi
ții, fo tui palat al pionie
rilor și șoimilor patriei 
din București trece în 
subordinea Ministerului In- 
vațamintnlui, iar fostele 
case ale pionierilor și șoi
milor patriei, satele de 
vacanță, bazele sportive 
și de agrement din muni
cipii (sectoare ale Capi
talei). orașe și comune 
trec în subordinea inspec
toratelor școlare județe

nale, a informat despre 
principiile ce stau la ba
za proiectelor noii Consti
tuții și a noii Legi electo
rale, precum șt a- stadiu
lui redactării acestora.

In continuare, : au fost 
dezbătute pe larg proiec
tele de documente referi 
toare la constituirea, or
ganizarea și funcționarea 
consiliilor Frontului Salvă
rii Naționale la nivelul Ju
dețelor, orașelor și comune
lor, in cadrul unităților e- 
conomice și social-cultura- 
le.

Reprezentanții consiliilor 
județene ale Frontului au 
vorbit despre felul în care 
cetățenii patriei, tineri și 
virstnicl. trăiesc bucuria 
revoluției, a schimbărilor 
și libertăților democratica 
pe care le cunoaște țara, 
despre felul cum se acțio
nează, cu maturitate, fn 
.sprijimJ soluționării tutu- * * 3 4 5
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Declarații de adeziune la 
frontul Salvării Naționale

APEL 
către întregul tineret liber 

din județul Hunedoara 
TINERI Șl TINERE,

Am învins ! Sintcm cu adevărat liberi ! Topo
rul este cel care cu prețul vieții a restituit adevă
ratul sentiment al libertății și demnității naționale. 
Sintcm primii care cu singeic nostru scriem acuin 
o nouă istorie a României, a poporului său liber, 
indept ndent și suveran.

Revoluția a răsturnat odioasa dictatură.
Revoluția are nevoie de noi.
l’e frontul reconstrucției țării și al făuririi n- 

devăiatei democrații să fim cei dinții care ne unim 
forțele.

Vâ adresăm următoarele chemări pentru :
1. Adeziunea sinceră la Comunicatul către țară 

al < onsiliuiui I rontului Salvării Naționale ;

Z. Reluarea și normalizarea întregii activități 
în întreprinderi, instituții, școli și facultăți ;

.1. Constituirea la nivelul municipiilor, orași lor 
și comunelor a comitetelor provizorii locale de ac
țiune ale tineretului liber din România ;

1. Apărarea, cu orice preț, a avutului obștesc și 
personal, asigurarea liniștii și ordinii publice, res
pectarea neabătută a legilor noastre, pentru ca, 
sub nici o formă, elementele declasate, dușmănoa
se, provocatoare să nu poată întina noblețea revo
luției înfăptuite de noi ;

5. -darea demnității umane fundamental leza
tă de dogmatism și cultul personalității, respectarea 
necondiționată a drepturilor omului, indiferent de 
apartenența etnică și confesiune religioasă;

6. zăpârnrea cu strășnicie a valorilor culturii și 
patrimoniului național.

TINERI Șl TINERE,
Să strmgem rindiirile, să fim uniți pentru că 

tara -urc încredere în noi și nevoie de forțele noas- 
| irc 1

Prietenii din întreaga lume ne cinstesc ți sint 
alături de noi.

Făcîndu-nc pe deplin datoria vom păstra nc- 
ștearsă amintirea eroilor căzuți pentru cauza noastră.

foMITLTLT PROVIZORII- DE AGJJ'IUNE
M TINLRLTl LI T LIBER DIN .11 DI II 1

HI NlîDOARA
i

Urare celor 
aflați la datorie!

.Noaptea Anului Nou. Am 
simțit ;u toții nevoia de 
a auri prin telefon, vocea 
• ■ lor ce ne sint dragi, a- 
flați In-..T In alte lovalitTiți 
ale țării. La datorie, in 
.vastă noapte. teb'foms- 
b le ofi -iilor I’TT din mu- 
rv pm. Rojxirterul a sim
țit nvoia i le ureze 
„La mulți ani 1", lor, a- 
i i.-r.lfl,- mironate muncitoa
re din toterominii-ațn. fri 

s- mn r!e snilțiimi:e pen-

•jlui municip il P'l 1’ au 
; t V ira Șiriamt, tele

t >1 i itulinea cu c are
<i 1 ră» P’in; ap?lu ilar fie-
i î r. 1. < ■ n. ni r.urr ii iri
a ca .Vii rv'.apte c tel
l.mpn* 1

I a < ■ împăna ariilor, In
< ■! a t< 1 i-fonir a a ofi-

LA LIBRĂRIA „Ion 
Creangă" din Petroșani se 
amenajează, în aceste zi
le, o vitrină a noutăților 
editoriale, unde, sperăm, 
vom vedea mari opere alo 
literaturii române, editate 
fără a fi cenzurate de 
nimeni I

OPERATIVITATE. A- 
flăm de la ICSMI Petro
șani că imediat după nota 
critică „Obiceiuri vechi'* 
apărută în numărul de 
ieri al ziarului s-a luat 
măsura ca difuzarea nor
mală a presei pentru zona 
Carpați și Mignon să se 
facă la raionul de papetă-
rie al magazinului . de ju
cării de vis-a-vis de chioș
cul de ziar, aflat pentru o 
lună închis, gestionara fi
ind în concediu de odih
nă. (C.I.)

JENANT 1 Cititorul nos
tru Ernest Stummcr ne 
aduce la cunoștință un 
fapt absolut jenant. Deja 
au apărut fel de fel de 
indivizi „bronzați" care, 
pri;i diverse locuri din oraș, 
vînd ia speculă ciocolată, 
fel de fel de produse pri
mite ajutor de la prieteni 
din străinătate. Poliția 
trebuie să-și spună răspi
cat cuvîntul I (M.B.)

ADEZIUNE. Intrețțul per
sonal al Liceului Econo
mic și de Drept Adminis
trativ Petroșani, își ex
primă încrederea și ade
ziunea deplină la idealu
rile noii renașteri națio
nale, angajindu-se cu toa
tă forța și participarea 
spirituală în îndeplinirea 
tuturor imperativelor a- 
cestui viilor de fapte și 
împliniri în libertate. Co
mitetul provizoriu al Sal
vării Naționale din Liceul 
Ecunomic și de Drept Ad
ministrativ lMroșu: .

SA 1 SE IA CRIMINA
LULUI TITLUL DE MI
NER DE ONO Mtls. „A- 
tunci în '77 cînd oamenii 
își cereau drepturile, el vro
ia să fie miner și s-a fă
cut o festivitate. Că, de, 
trebuiau festivități I Zicea 
că-i „miner" penii u că 
era obișnuit cu „săpături
le". Aceste cuvinte au fost 
spuse ieri in redacția noas
tră de un vecii i lucrător 
în economia Văii Jiului. 
Subscriem propunerii I

leu i < in 1 • ■ I*-<-rri>111>>i< ații.

f » .i ;; i . egLv'.sui c
1M: h.:-’’t Chîi’j, CamcIiJ
1 . «ii; ♦. ■ i, M.li ni I < V li
v-i f

1i .'i <lo; un un an Ini.i.
fit iluwin.’ avo.T.lr.i muu

aiatili i de tclvfoniite, in 
noaptea Anului Nou, < i 
I niști'.i muncii, ă nu fa?

< 11 M 1 (11 il roi' liii i âl ii ilor
ofi' iilor 11 I ! Ititm sâ ■■ î
adm ,î numai bucurii !

V ■ i i ii.. ? o a Irt" ini
oflțr: ului ăl . mdiu Sau-
i i, oniui < a, e a vegheat

Să nu uităm niciodată!
încă ne mai «înt Vii in 

inimi și memorie răpăi
turile mitralierelor și șu
ieratul gloanțelor care 
vesteau zorile noii Româ
nii libere și apusul, defi
nitiv, al celei mai în
tunecate epoci cîrmuită 
de odiosul criminal Ceau- 
șafccu și clanul său, pie- 
rulc-ar In veci numele. Sâ 
nu uităm niciodată, sâ 
ținem minți? și să trans
mitem generațiilor vi
itoare îndîrjita confrun
tare a tineretului Întregii 
țări, a celor din Tirnipia- 
r i, Sibiu, Cluj și Bucu

FRONTUL FEMEILOR 
LIBERE DIN VAI.EA JIU- 
LUL Comitetul de iniția
tivă pentru constituirea 
Frontului Femeilor Libere 
din Valea Jiului își ex
primă totala adeziune fa
ță de platforma-program a 
Consiliului Frontului Sal
vării Naționale precum și 
față de programul pre
zentat de comitetul de 
inițiativă pentru consti
tuirea Frontului Femeilor 
Libere din România. Co
mitetul de inițiativă face 
apel către toate femeile 
din municipiul Petroșani, 
de a se constitui în co
mitete provizorii pe între
prinderi și instituții, în 
vederea constituirii Co
mitetului Frontului Femei
lor Libere la nivelul Văii 
Jiului.

Comitetul de inițiativă.
MEMBRII DIN MUNI

CIPIUL PETROȘANI AI 
ORGANIZAȚIEI „COPIII 
ROMÂNIEI LIBERE".

Noi, copiii din localități
le municipiului Petroșani, 
membri ai Organizației 
„Copiii României Libere", 
ne exprimăm alături de 
întregul popor, bucuria ne
țărmurită față de victoria 
revoluției împotriva o-
dioasei dictaturi ceaușiste. 
Dăm glas re
cunoștinței noastre pen
tru cei ce au luptat cu 
arma în mină, căzînd eroic, 
pentru toți cei care au în
făptuit revoluția. Înțele
gem să cinstim memoria 
acestor martiri ai neamu
lui românesc — unii din
tre ei avînd chiar vîrsta 
noastră — prin muncă, prin 
învățătură, formîndu-ne 
astfel sub îndrumarea pă
rintească și plină de dra
goste a cadrelor didactice, 
ca oameni cu un înalt o- 
rizont de cultură, ca oa
meni cu adevărată conș
tiință. Dorim să fie pace, 
să nu mai inoarâ nimeni 
în România și nici pe pla
neta noastră ră
pus de arme I Ne ex
prim rt depiina adeziune 
la Programul Consiliului 
Frontului Salvării Națio
nale.
Mt mbrii «lin municipiul 
Petroșani ni Organizației 
„Copiii României Libere" 

rești cu fanaticii regimu
lui dispărut pentru tot
deauna. Prezentăm cîteva 
imagini din București, 
Biblioteca Cenlralâ Uni
versitară a ars, au fost 
distruse inestimabilele 
valori pe care le conți
nea. Ostașii bravei noas
tre armate, care a fost 
alătur i de popor, încă mai 
sînt pe tancuri cu arma 
în mînă, pentru a apăra 
cuceririle Revoluției po
porului român. Imagi- 
le sint suficient de grăi
toare pentru a uvu fl 
comentate. <D.G.)

I 
I
I
I

La cumpăna dintre ani, noi, lincrii din cartierul 
Aeroport : Gabriela, Dana, Liliana, Doina, Gcno- 
veva, Dan, Adrian, Florin, Remy, solidari cu toți 
tinerii țării noastre care au fost la datorie în acest 
singeros sfirșit de decembrie, aducem un pios o- 
magiu tinerilor „MARTIRI" căzuți pentru înfăptu
irea sfintei Libertăți.

Foto : Ion I) 1LOI

Participanti activi 
la cursul de înnoire

La redacție am primit 
o scrisoare <’ n partea ți
nui grup de concetățeni 
de limba germană, adre
sată concetățenilor lor 
care vorbesc aceeași lim
bă matern''.

.... Ne-am adunat cîțiva, 
în ultima zi a anului tre
cut, pentru a ne exprima 
speranța și încrederea în 
libertatea ab.a cucerită, în 
viitorul care abia începe, 
pentru a ne ura „La mulți 
ani I", dar, mai ales, pen
tru a ne exprima dorința 
ca în noul an să fim ele 
mai mare folos patriei ai 
cărei fii sintcm, procesu
lui renașterii naționale.

Ne-am Intllnit la biseri
că. Lăcașul ce ni s-a ofe
rit Dar, religioși sau ne- 
Teligioși, nu ne asumăm 
nici o obligație, nici un 
punct de vedere, religios, 
nici politic. Sîntem animați 
doar de dorința de a ne 
tace datoria, sa contri
buim, în cadrul Frontului 
Salvării Naționale, a- 
tît la locurile noastre de 
muncă, precum și în ca
drul comunității noastre 

I

I

— care va putea fi un 
factor stimulator — la con
solidarea democrației, la 
propășirea țării. Concret 
nu ne-am propus încă 
un program.

Vrem să fim partieipanți 
activi, nemijlociți, pe ba
ricadele muncii, la cursul 
de înnoire. Totul trebuie 
să funcționeze, să fie efi
cient, să țină pasul cu 
valorile civilizației uni
versale. Rosturile comu
nității noastre le vedem, 
deocamdată, într-un aju
tor specific acordat spita
lelor minelor, altor între
prinderi și instituții, prin 
cunoștințele noastre de 
limbă germană. Un alt 
rost ar fi să ne cultivăm 
limlsa și tradițiile cultura
le specifice. Atât deocam
dată. Ulterior ne vom mai 
clarifica intențiile.

Ca reprezentanți provi
zorii ai comunității, la 
care așteptăm să se adre
seze telefonic cei interesați, 
sînt următorii — Iosif Tel- 
Imann — Ltipcni, Hans 
Theil — Petrila, Ștefan 
Somlo — Petroșani".

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I
I 
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PRECIZARE. Informăm 
că reprezentanții aleși ai 
Comitetelor Frontului Ti
neretului Liber sînt soli
citați să participe la adu
narea tinerilor liberi, caro 
va avea loc luni, 8 ianua
rie 1990, ora 12, la sediul 
Frontului Tinerilor Liberi 
din Petroșani și nu pe 
data de 9 ianuarie 1990, 
cum a fost anunțată ini
țial.

INIȚIATIVA. De la mi
na Paroșcni, Pompiliu 
Comșa ne relatează: „Dul
ciurile rămase de la serba
rea pomului de Crăciun, 
la care se adaugă o serie 
de jucării, au fost donate 
celor 12 copii abandonați 
care se află la Spitalul o- 
rășcnesc din Vulcan". O 
inițiativă demnă de toată 
lauda, care subliniază, în
că o dată, omenia mineri
lor de la Paroșcni, pentru 
care le adresăm sincere 
felicitări și mulțumirile ce
lor 12 copii necăjiți.

RECITAL EMINESCU. 
De astăzi actorii Teatrului 
de stat din Petroșani încep 
pregătirile unui recital de 
poezii din creația emines
ciană. Reîntilnirea spec
tatorilor cu poeziile ținu
te atiția ani sub tăcere 
va avea loc în 15 ianuarie, 
ziua cînd s-a născut E- 
minescu. (T.S.)

COTIDIENE

I
I
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Ullda de ȘOC Să spunem lucrurilor pe nume!
Fapte

• LUCIA POPA, tehni
ciană la IUMP, membră 
a Consiliului municipal al 
Frontului Salvării Națio
nale și-a însușit, Intr-un 
mod cu totul necinstit, a- 
buziv, bunuri din ajutoa
rele primite de la priete
nii din străinătate. Des
cinderea la domiciliul său 
a produs stupoare: o pun
gă de cafea de 250 gr, o 
alta „Corsica", de 500 gr., 
două perechi de ciorapi 
tip „sport", fabricați în- 
tr-o țară a Pieței Comu
ne, o cămașă franțuzeas
că, o bluză de damă din 
Italia, un tricou sport, un 
hanorac franțuzesc, un tri
cou turcesc, un pulover 
de damă, un alt tricou 

cu in .ția „Anchora- 
ge", o pe.. he de cizme 
albastre franțuzești „Pier- 
re Cardin“(l), două pe
rechi de papuci de casă 
(italienești), un pachet 
de smochine, un pachet cu 
ciocolate „Lyoa”, alte cio
colate In batoane, o cutie

l\linge iarăși Ați realizat un lucru admirabil
peste țară

(l rmare din paj. 1)

zile <le-a rîndul, așteptam 
Revelionul, mulți cu spe
ranța că la cumpăna din
tre ani, Intr-un mesaj 
(despre care nu mal vrem 
să auzim) ni se mat pro
mitea cite ceva ți doar, 
doar vom ți primi. Și, 
deodată cadc._ trăznctul. 
Românii, acest popor care 
n-a fost hulit de nimeni, 
care n-a luat nimic de la 
nimeni fără să plătească, 
sau să dea ceva-n loc, 
după cum s-o fi făcut tir- 
gul — nu fi-au mai su
portat .fiul", (ce fiu ?!, 
o stirpitur» cu 
cap de hidră, născut pro
babil la îl luni, sau din 
leacuri băbești), ți au por
nit să-l urcchească, sau 
poate chiar să-i tragi o 
chelfăneală. Dar, ce să 
vezi, nebunul, exact ca 
ăla care-a ajuns împărat 
„întii pe ta'su l-o tăiat", 
s-a pornit cu o furie dia
bolică tocmai împotriva 
poporului său. Și a curs 
mult linge. Mult, atit 

de mult cit să înece toa
te fărădelegile ăluia (că 
nu mai vreau să-i spun 
numele). Dar n-a scăpat 
nici el că prea pe mulți 
i-a osindit. Poporul, sin
gurul Judecător, el cu fiii 
sltf (Vi mai tineri i-au dat 
dreapta răsplăti pentru 
minciună ți faptă.

...Ninge iarăți peste ța
ră. Era fi păcat să nu 
mal ningi. Că dintoUlcau- 
na, din batrini o ftim, 
cind iarna e bogată (în 
zăpadă) ți vara aduce 
roade multe. S-aducă, 
pentru că e nevoie. Ninge 
frumos, nfnge-n conti
nuu. Te iertăm frumoasă 
iarnă că ți-ai oprit o cli
pă cur ul, atita doar cit 
să scăpăm de răul /sărnin- 
tului, pe care nici tu nu 
l-ai mai putut. suporta. 
Ninge /ieste România 
liberă ! 

Stimati cititori I
*

Am primit m ultimul timp hai le multe srri 
sori la ri da< ție. Oamenii simt nevoia să și expri
me ginilurile. I neli dintre aceste scrisori au apă
rut in coloanele ziarului. Altele urmează să apa
ră, in măsura în care spațiul tipografic no va per
mite. Dar, stimați cititori, vă rug.s’m să vă adresați 
redacției cil sc risori prin care să vă ajillăm in ri - 
zolvarca unor probleme alo dumneavoastră. Noile 
condiții in care ne desfășurăm activitatea ne crea
ră posibilități mari in a vă ajuta la rezolvarea Iti-

cu alune din Olanda, o 
pungă de cafea „Mathieu", 
alte două pungi de cafea 
(in total — peste două 
kilograme de cafea), o 
altă pereche de cizme (de 
data asta albe, aceeași 
mărime — 38). Curat Jaf I 
De unde și pînă unde ? 
Cine împarte parte-și fa
ce ? PENTRU ACESTE 
FAPTE INCALIFICABI
LE, CONSILIUL MUNI
CIPAL A HOTARIT EX
CLUDEREA ACESTEI 
INDIVIDE DIN 
ORGANISMUL DEMO
CRATIC — FRONTUL 
ȘALVARII NAȚIONA
LE ; unde s-a infiltrat cu 
interese meschine, străine 
frumoasei cauze a libertă
ții și demnității noastre.

De acum, urmează ca 
poliția să-și facă datoria.

• Un alt membru al 
Consiliului Municipal, DAN 
TzUlACARU, fost electri
cian la Teatrul de stat 
„Valea Jiului", apoi liber 
profesionist, mandatar în

Cu domnul Pierre
— Domnule l’ierrc 

Jcan I.uccioni, ați înso
țit convoiul cu ajutoare 
pentru Valea Jiului, in 
calitate de redactor al 
Televiziunii franceze. 
Am dori să aflăm cine 
n inițiat și finanțat 
acțiunea de ajutorare.

— Eu am însoțit convo
iul venit din Corsica, așa 
că mi voi referi la acesta. 
Vestea revoluției române 
și apelul Ini Ion Iliescu au 
produs senzație, moblli- 
rînd extraordinar întreaga 
Corsica — insulă cu numai 
două sute de mii de locui
tori. Corsicanli. ca și ro
mânii, fac parte din ginta 
latină. Solidaritatea lor a 
fost promptă. S-a format 
comitetul Corsica-Româ- 
nia. S-au strlns de urgen
ță 200 tone de diverse pro
duse. Firmele de transport 
ne-au pus la dispoziție 
benevol camioane și fur- 
gonetc. Aproape o sută de 
voluntari s-au oferit să 
Însoțească transportul. Con
voiul * * traversat Mai-ea 
Tirenianâ la bordul unei 
nave maritime. Apoi a 
Străbătut o cale de 1700 
km prin Italia, Iugoslavia, 
Ungaria, pînă aici în Româ
nia...

FVMIIIV îndurerată 
nnil'uiiicșlr luluror co
legilor din secția „sus
țineri miniere" din ca- 
iliul II.'MP și tuturor

* vecinilor și rudelor, ca- 
ji.e prin lacrimi si flori 
Tau fost alături dc noi la 

greaua pierdere n ce
lui tare a fost bun soț, 
tată, socru și bunii 

— Cine sint oamenii 
care nu însoțit acest 
trnnrport ?

— După cum vă spuneam, 
slnt voluntari. Printre ei 
se găsesc medici, asistenți, 
ziariști, muncitori, stu- 
denți, țărnni. Cu toții și-au 
petrecut Revelionul In ca-

CONTUL
Tn cui -.ul zilei de i> ri _

nl s-a comunicat de la 
Filiala < UC Petroșani — 
au fost depuși in Contul 
„Libertatea — 1989", 248 705 
lei. Dintre aceștia 108 721 
lei au fost depuși la ghișe
ele Filialei municipale, 

electronică, s-a erijat în 
reprezentantul tineretului 
democrat din această ve
che vatră de cărbune și is
torie. Dincolo de faptul 
că, practic, nu are cum 
să stăpinească problemele 
tineretului muncitor și 
studios din Valea Jiului, 
adoptă și o atitudine to
tal sfidătoare, care nu are 
nimic comun cu democra
ția. Iată ce ne spunea des
pre presa liberă : „Trei 
lulele, trei surcele". Nu, 
domnule Tăbăcaru, presa 
liberă este altceva. Oa
menii din presă nu mai 
sînt obligați să scrie că e 
bine, cind văd bine că nu 
c bine ! In toată lumea, în 
toate țările civilizate, pre
sa este a patra putere In 
stat, iar ziaristul este con
siderat VIP (persoană foar
te importantă). Asta, așa, 
pentru dumneavoastră...

• Poporul întreabă, noi 
răspundem. Doamna VA
IER! A l’OENARU (vă 
mai amintiți articolul nos

Jean Luccioni despre acțiunea de ajutorare
binele camioanelor. Cind 
au aflat că românii au ne
voie de ajutor, nu i-a mai 
speriat nici frigul, nici lun
gimea drumului.

— Considerați că c- 
xistă posibilități de n 
stabili relații trainice 
între Corsica și Petro
șani ?

— Bineînțeles. Din Cor
sica va sosi un nou trans
port de 200 tone produse. 
Apoi am stabilit, ca orașele 
Bastia (50 mii locuitori) și 
Petroșani să fie declarate 
orașe înfrățite. Vom putea 
extinde relațiile și în alte 
domenii, cum ar fi econo
mia și cultura. Franța și 
celelalte țări vcst-curope- 
ne vor acționa In favoarea 
dezvoltării relațiilor cu 
România. După cum știți, 
noi visăm o Europă liberă, 
fără frontiere. Comunita
tea europeană va face tot 
ce I stă în putință pentru 
a ajuta România să lasă 
din iz- larea la care o con
damn e vechiul regim.

— România traver
sează o perioadă mar
cată de mari prefaceri. 
Lucrurile sînt departe 
ric a f’ puse la punct. 
Cu ce impresii părăsiți 
Valea Jiului ?

— Știam relativ puțin 
despic țora dumneavoas
tră. In calitate de publi
ciști, ne era practic impo
sibil să venim aici. Totu.i, 
eram la curent cu eveni
mentele j>etrecule. Distin
gerea satelor a zguduit pi
uă la indignare opinia

„LIBERTATEA 1989“
117 747 lei la agenția CEC 
din Vulcan, 8 115 lei la n- 
genția Petrila și 13 850 lei 
la agenția Lupeni--2.

De la data deschiderii 
Contului și pînă aseară la 
ora 19, suma depunerilor 
In acest cont este de
12 135 812 L-i.

e Piin telefon, de l i
m na Paroșciii, P.impiliu

O noua mica publicitate
• S. Iiimb np.r tament 

„n" camele Ultra i'entml, 
cu sitrul.ir zona la.i. Adre
sați fam. C'o.nișesi u.

• Oferim meditații In 
probleme de prosperitatea 
și bună .tarea poporului A- 
dresați Nic. Ceauși seu și 
niatolahiil K liomeyny. 

tru „Adevărul îese la I- 
veală") a fost schimbată 
din funcția de șef de u- 
nitate. Poliția economică 
a municipului anchetea
ză, In continuare, cazul, 
urmînd ca investigațiile să 
se extindă și asupra ave
rii personale. Ne alătu
răm opinci publice, tutu
ror celor care trăiesc și 
muncesc cinstit, nu pe 
spinarea altora, și cerem 
răspicat ca astfel de oa
meni să nu mai aibă ce 
căuta în comerț. Destul 
ne au furat I

• IN LOC DE FINAL. 
Numeroși cetățeni s-au 
adresat, verbal sau în 
scris, redacției, informtn- 
du-nc asupra unor abu
zuri crase, săvîrșite la îm
părțirea ajutoarelor la Spi
talul municipal. Vă promi
tem amănunte concrete și 
n imele vinovaților.

Mirccn BUJORESCU 

publică franceză. Corsica- 
nii sînt foarte legați de 
satele lor. Pentru noi satul 
reprezintă un simbol al 
istoriei și spiritualității u- 
nei națiuni. Deplasarea în 
România ne-a convins că 
ați dus-o greu, incredibil 
de greu. Doctorii noștri 
au fost pur și simplu șo- 
cați. Dar sîntem siguri că 
românii, proverbiali prin 
inteligența lor, vor găsi 
căile cele mai potrivite pen
tru a izbîndi.

— C'um vedeți dum
neavoastră Revoluția 
noastră ?

— După mine. Revoluția 
română este unul din ma
rile eseni.neme ale seco- 
I lui XX Un lucru admi
rabil, care vă deschide 
perspective minunate. Ti
nerii au făcut revoluția, 
dar vîrstnlcli de bună 
credință trebuie să 1 ajute. 
E nevoie de vigilență, pen
tru n nu p rmite infiltra
rea foștdor stegari ceau- 
șiști. Sîntem siguri că 
veți reuși. In ce ne pri- 
vețle, noi vom fi mereu 
alături de dumneavoastră.

— Domnule I uccioni, 
vă rugăm să transmi
teți tutui of cetățenilor 
din Cordea salutul cald 
al populației Văii Jiu
lui, mii de mulțumiri, 
ca expresie a recunoș
tinței noastre pentru 
<; es tul lor ndmirabil. 
la reve/lcrc !

Interviu consemnat de 
Viilcrill BUTIT.ESCU

Cornșa, n .- comunică : „-Din 
partea sindicatului liber 
din întreprinderea noastră 
au fest depuși In Contul 
„Libertatea 1989" peste 
230 000 lei, reprez'ntînd ilo- 
binzile ( VII, iar din par
tea AS Paioșeni a fost de
liu ■ i suma de 16 000 lei".

II. DOBROGEANl)

da", fn final „Mini .i 1 ai
viei inii".

® Pierdut carnete de
CEf' |ii. numele Nicii, Zoi a
și Valentin Ccailșcscu. Ga-
sitmiilni recompensă din
partea jiărinților.

Întreprinderea de rețele 
energetice Deva

incadreazâ imediat,
in condițiile legilor nr. 12/1971 și 57/1974

— electricieni șefi turâ pentru stații e- 
lectrice de transformare

Persoanele interesate se pot adresa la 
sediul IRE Deva, biroul POPIR, telefon 
15750, interior 121 sau la CDEE Petroșani, 
telefon nr. 41850,

Mica p n
TEL1CIT VIU

CU OCAZIA aniversă
rii zilei de naștere, colec
tivul Secției compresoare 
de la IM Petrila urează 
maistrului principal Teo- 
dosiu Viorel multă sănă
tate, fericire și un căldu
ros „La mulți ani I". 
(13437)

V INZ.ARI

VIND magnetofon Akai 
6x — 77, șase capete, au- 
to-revers, pikup Sharp au
tomatic. Telefon 42487. 
(18429)

VIND videorecorder A- 
kai, sigilat, posibilități 
multiple, telefon 44181, Pe
troșani. (18426)

VIND convenabil video
recorder JVC, derulator 
casete și casete înregistra
te, telefon 50061. (18423)

VIND videorecorder A- 
kai 220 IIQ, nou, și tele
vizor color 4106 monito
rizat. Telefon 41902. 
(18424)

VIND videorecorder 
I’hilips, nou, str. Republi
cii, bl. 9J, ap. 22, Petro
șani, după ora 16. (18425)

VIND TV color ți video 
Național, sigilate. Tele
fon 956/50966 și 45119. 
(18403)

SCHIMBURI

SCTIIMD garsonieră con
fort I, zonă centrală Pe
troșani, cu apartament 2 
sau 3 camere, 2onă cen
trală. Informații telefon 
41379, între orele 18—20. 
(1P.421)

FlEltDERf

PIERDUT legitimație ue 
serviciu pe numele Raita 
Georgeta, eliberată de 
1PSRUE0M Petroșani. O 
declar nulă. (18420)

PIERDUT ku'ilimație de 
serviciu pe numele Larie 
Dumitru, eliberată de 
IUM Petroșani. O declar 
nulă. (18109)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Bîrlădea- 
nu Gabriel, eliberată de 
IM Paioșeni. O declar nu
lă. (18413)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Birta Vic
tor, eliberată de IUM Pe
troșani. O declar nulă. 
(18415) .

PIERDUT legitimație de 
serviciu jac numele Bă
trânii Vasilc, eliberată de 
IM Aninoasa. O declar nu
la. (HI 122)
' PIERDUT legitimație ser
viciu pe miinckr Gogii 
Costina, eliberată de IC 
Vulcan. O declar nulă. 
(18416) 

PIERDUT leg i 1 i maț ie dc
s< -viciu pe numele Daju
Petic, clibei alu <le IU M
Petroșani. O declar nulă.
(18 112)

PIERDUT legitimație ser-
viciu pe mim le Potclc.i- 
nil Aurii a, eliberată ile 
ll’SRUEEM l’ctro?ani. O 
declar nulă. (18127)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Romcca 
Ștefan, clibeiată de IM 
Vulcan. O declar milă. 
(18 130)

PIERDUT legitimație ser
viciu ne numele Kulanik

b I i c i t a t e
PIERDUT adeverință nr. 

150193, în valoare de 
1599,33 lei, pe numele Pe- 
trcscu Ioan, eliberată de 
DCA Petroșani. O declar 
nulă. (18435)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Cristea 
Maria, eliberată de IPCVJ 
Petroșani. O declar nulă. 
(18436)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Angheluș 
Lucian, eliberată de Țesă- 
toria de mătase Lnpeni. O 
declar nulă. (13 438)

riERDTJT legitimație ser
viciu pe numele Șirioncao 
Ioan, eliberată de CMVJ 
Petroșani. O declar nulă. 
(18139)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Aramă 
Maria, eliberată <le UI3 
Paroșeni. O declar nulă. 
(18440)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Trifu
Ioana, eliberată de IM 
Lnpeni. O declar milă. 
(18141)

DEC ESE

SOȚIA Agi. c»plii 
Csaba, Melinda yj Ali- 
ka, ca adîncă du i er e in 
suflet, anunță nio&rtea 
fulverătoarc a Imnului 
soț șl tată

KURTA ALADAU 
(LALA)

Irnnormintarea arc 
loc nzî, ora 16. Corfe 
jiul funerar pleacă 4e 
la domiciliu! din stra- 
du IndrprndimM ar. 
2X (18 «33)

COLEGII de muncă 
de la IM Aninoasa, •- 
tclierul cleetric-sud siut 
alături de familia greu 
încercată prin pierde
rea celui care a f»sf un 
minunat coleg

KURTA ALADAR 
și transmit sincere con
doleanțe. (18132)

COLECTIVUL de lă
cătuși de la IM Ani- 
noasa, ntelierul-sud a- 
duc un ultim și pios o- 
m.igiu celui care n Cost 
un bun coleg

Kl RTA AI A DAR
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate. 
(18131)

IAMII.III.I Bui.i și 
Trij>on mulțumesc tutu
ror celor care Hii fost 
alături de noi in mo
mentele dc grea încer
care pricinuite de de
cesul celui care n fost

TIOI’ON IOAN 
(13117)
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întibiiire de lucru
(Urmare din pag. 1)

ror aspectelor ce privesc 
munca și viața nouă a oa
menilor.

Pe parcursul Intîlnirii 
și la încheierea acesteia, 
președintele Consiliului 
Frontului Salvării Națio
nale, Ion Iliescu, s-a refe
rit la aspectele prioritare 
în momentul de față. Un 
loc important în sublinie
rile făcute a fost consacrat 
bunei desfășurări, la toate 
nivelurile, a activității con
siliilor Frontului Salvării 
Naționale, concentrării a- 
ccstora asupra probleme-

DEPOLITIZAREA
IX- la Ministerul Invă- 

țămlntului sîntem infor
mați că pentru acest an 
școlar un element esen
țial pentru învățămîntul 
românesc II constituie de- 
pollUzarea acestuia. Ast- 

1 fel, Incepînd cu 1 martie, 
se va preda în licee o sin
gură disciplină umanistă 
eu titlul provizoriu „No
țiuni de democrație", care 
va înlocui „Cunoștințele 
social-politice". Cadrele 
didactice respective, vor 
urma un program special 
de instruire.

Incepînd cu trimestrul 
al I II-lea, elevii vor urma 
cursuri de 5 zile pe săptă
mână. In cea de-a șasea zi 
(care nu va fi neapărat 
sîmbâta) se vor organiza 
activități facultative — cer
curi artistice și științifice, 
conferințe, dezbateri și 
pregătire In școală cu cei 
mai buni profesori, ceea 
ce va contribui la rcstrîn- 
gcrca treptată a meditați
ilor particulare. In ceea ce 
privește practica, aceasta 
se va restrînge ca volum 
de ore și ca durată — 3
săptămini pe trimestru, or
ganizată elastic, în funcție 
de Drofil. Se va asigura, 
astfel, continuitatea pro
cesului didactic. Dacă ci
titorii an alte propuneri, 

' xf-i rup ți să le trimită 
|x- adresa ministerului.

'’entrn anul școlar 1390/ 
1991. se mențin condițiile 
de înscriere în treapta l și 
admitere în treapta a Il-a. 
Detaliile privind profilu
rile liceelor și cele privind 
examenul de bacalaureat 
v<t fi date publicității în 
cel mai scurt timp.

In ceea ce privește în- 
vățămlntul superior, se
siunea de iarnă se va des
fășura In perioada 2(1 ia
nuarie — 8 februarie, cu 
excepția anilor terminali. 
Examenele și verificările

HOTĂRIRE
privind înființarea și organizarea 

întreprinderii de comerț exterior „Mercur"
Guvernul României
li o t ă r ă ș t e :

ART. 1. — I’e data pre
zentai lioUrîri se înfiin
țează întreprinderea de 
comerț e.Veiior „Mercur", 
pcrai.imi juridică, cu se
diul In București.

ART. 2. — Obiectul de 
activitate al întreprinde
rii „Mercur" îl constituie 
exportul, importul, schim
burile de mărfuii și alte 
operațiuni de comei ț ex
terior, indeo-.'bi pentrii 
bunuri de larg consum și 
utilaje comerci de, Inclu
siv schimburile dintre în
treprinderi comerciale, ma
gazine univer al ■, organi
zații roop atiste.

Întreprinderea ,,M- i m"
i.sigiiră  necesitățile din 
•ceste domenii ale Minis
terului Comerțului Interi
or, Mini .tci ului Turismu
lui, Qentrocoop și altor 
ministere și org.iniz iții ca
re se ocupă de produce
rea și vînzarea bunurilor 
de larg consum. 

lor cu adevărat esențiali, 
.doptării, în orice împre

jurare, de soluții temeinic 
fundamentate.

Tnsistînd asupra însem
nătății pe care o are func
ționarea normală și eficien
tă a unităților economice, 
buna aprovizionare a popu
lației, președintele Ion I- 
liescu a atras atenția în 
legătură cu necesitatea ca 
Frontul Salvării Naționa
le să vegheze la asigurarea 
ordinii publice, a unui cli
mat de liniște deplina, de 
siguranță pentru toți cetă
țenii țării.

INVÂȚĂMINTULUI
cu notare pe parcurs din 
această sesiune la disci
plinele social-politice sînt 
anulate (cu excepția facul
tăților de profil).

Incepînd cu semestrul 
al II-lea al acestui an u- 
niversitar, studenții vor 
avea 5 zile de curs (acti
vități didactice) pe săptă- 
mînă; In semestrul al 
II-lea al acestui an uni
versitar se va preda o 
singură disciplină uma
nistă cu titlul provizoriu 
„Noțiuni de democrație" 
la toate facultățile (cu ex
cepția celor de profil).

Practica se va organiza 
la sfîrșitul anului uni
versitar.

Pentru anul universitar 
1990—1991 învățămîntul 
de zi, la profilurile la care 
nu se fac modificări în 
conținutul disciplinelor de 
concurs, admiterea în în
vățămîntul superior va 
începe la 15 iulie 1990 ;

— pentru învățămîntul c- 
conomic, juridic, de isto- 
rie-filozofie și pentru 
învățămîntul agronomic, 
răspunzînd unor nevoi de 
reorganizare, concursul va 
începe la 1 septembrie 
1990;

— se află în studiu pro
punerile privind învăță
mîntul seral și fără frec
vență (exemplu: desfiin
țarea învățămîntului seral 
la arhitectul ă și la învă
țămîntul artistic) și cele 
de desființare a diverselor 
discriminări legate de con
dițiile de admitere (in- 
corporabili - neincorpora- 
bili, o practică prealabilă 
de un an pentru admite
rea In învățămîntul agri
col și altele);

— în foarte scurt timp 
se vor comunica discipli
nele de concurs pentru 
toate profilurile, speciali
zările și formele de Invă- 
țămînt.

(Rompns)

ART. 3. — întreprin
derea „Mercur" funcțio
nează pe criterii de efici
ență economică și Iși a- 
copera cheltuielile In lei 
și valută din veniturile 
proprii.

ART. 4. — Operațiunile 
de comerț exterior ce se 
efccVu Jbză de întreprin
derea „Mercur" se auto
rizează de Ministerul Co
rn rțului Exterior.

ART. 5. — Organiz irea 
și numărul de personal al 
Întreprind' rii „Mercur" se 
stabilesc de Ministerul 
Corn a țuhii Inlarior.

ART. C>. — Ministerul 
Economiei Naționale și 
Ministerul Finanțelor vor 
lua mu .uri pentru a intro
duce modificările cores
punzătoare in indii itoriie- 
coiiomici și financiari pe 
anul 1990 ai org.ini; diiloi 
interesate.

Primul minisliu 
al guvernului, 
I’elre Romul

DECRET
privind trecerea gărzilor patriotice și a 

activității de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei la Ministerul 

Apărării Naționale
Consiliul Frontului Sal

vării Naționale 
decretează:

ARTICOL UNIC. — Pî- 
nă la elaborarea unei noi 
reglementări. Statul Major 
Central al Gătzilor Patrio
tice trece la Ministerul A- 
părării Naționale.

Statele majore ale găr
zilor patriotice de la fos
tele comitete județene, mu
nicipale, de sector ale 
municipiului București, o-

Președintele
Consiliului Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iliescu
'Ministrul Apărării Naționale, 

General de armată 
Nicolae Militaru

DECRET
Consiliul Frontului Sal

vării Naționale 
decretează:

ART. 1. — Teofil Pop 
se numește în funcția de

Consiliului

DECRET
privind desființarea Comitetului pentru 

Problemele Consiliilor Populare
Consiliul Frontului Sal

vării Naționale 
decretează:

ARTICOL UNIC. — l’e
Președintele

Consiliului Frontului Salvării Naționale. 
Ion Iliescu

DECRET
privind înființarea Ministerului 

Transporturilor și Ministerului Poștelor 
și Telecomunicațiilor

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale 

decretează:
ART. 1. — Te data pre

zentului decret se înfiin
țează Ministerul Transpor
turilor și Ministerul Poș
telor și Telecomunicați
ilor, prin divizarea Minis
terului Transporturilor și

( onsiliului

DECREȚ 
privind înființarea 

Ministerului Comerțului Exterior
Consiliul Frontului Sal

vării Naționale 
decretează:

ART. 1. — Pe data pre
zentului decret se înfiin
țează Ministerul Comerțu
lui Exterior, prin reorga- 
nizaiva Ministerului Co-

( onsiliului

Declarație a Agenției de presă „Rompres"
In legătură cu unele 

informații apărute în pre
sa internațională, Rompres 
este autorizată să precize
ze iirinătoarcli' :

1. — Dintre membrii fos
tului Comitet Politie Exe
cutiv al P( R au fost ares
tați și sînl în prezent cer
cetați numai acei membri 
care an fost legați în mod 
direct do măsurile repre
sive, și abuzurile de pute
re privind victoria statu
lui, comise de foștii dicta
tori ai României.

2. — In legăturii cu nu 
mărul victimelor înregis
trate la Timișoara, Bucu
rești, și în alte părți ale 
țării, primele cifre dale 
pilblnitliții .iu fost >■ agi 
rate. In prezent se fac cer
cetări riguroase pentru a

II O M Ă N I A
bis«fiiniI Șalvarii Naționale

DECRET-LEGE
privind unele măsuri ca urmare a încetării 
activității sau reorganizării unor organe 

centrale și locale de stat

rășenești șl comunale, 
precum șl de la unele or
ganizații economice, în
treprinderi și instituții vor 
activa pe lingă centrele 
militare județene și vor 
fi subordonate Statului 
Major Central al Gărzilor 
Patriotice.

De asemenea, trece la 
Ministerul Apărării Na
ționale activitatea de pre
gătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, 

ministru al justiției.
ART. 2. — Teodor Va- 

siliu se numește în func
ția de președinte al Curții 
Supreme de Justiție.
Președintele

Frontului Salvării Naționale. 
Ion Iliescu

data prezentului decret, 
se desființează Comitetul 
pentru Problemele Consi
liilor Populare.

Telecomunicațiilor, care 
se desființează.

ART. 2. — Cornellu Bu- 
rada se numește In func
ția de ministru al trans
porturilor.

ART. 3. — Stclian Pin- 
telie se numește Ir» func
ția de ministru al poște
lor și telecomunicațiilor. 
Președintele

Frontului Salvării Naționale, 
Ion Iliescu

merțulul Exterior și Co
operării Economice In
ternaționale, care se desfi
ințează :

ART. 2. — Nicolae M. 
Nicolae se numește în 
funcția de ministru al co
merțului exterior.

Președintele
Frontului Salvării Naționale, 

Ion llicseU

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale 

decretează:
ART. 1 — Persoanele 

din aparatul organelor cen
trale și locale de stat ca
re și-au încetat activitatea 
sau au fost reorganizate ca 
urmare a stabilirii unor 
noi structuri de organizare 
vor primi, timp de 3 luni, 
drepturi bănești avute an
terior.

ART. 2 — Consiliile te
ritoriale ale Frontului Sal
vării Naționale vor asi

Pre7cdintcle
Consiliului Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iliescu

DECRET
privind desființarea Consiliului 
Organizării Economico-Sociale

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale 

decretează:
ARTICOL UNIC. — Pe

Președintele
Consiliului Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iliescu

DECRET
Consiliul Frontului Sal

vării Naționale 
decretează:

ARTICOL UNIC. — Ni

privind înființarea
Consiliul Frontului Sal

vării Naționale 
decretează:

ART. 1. — Pe data pre
zentului decret, se înfiin
țează Ministerul Geolo
giei. prin reorganizarea

Consiliului

DECRET
privind desființarea Consiliului Central de 

Control Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale 

decretează:
ARTICOL UNIC. — pe 

data prezentului decret, se

Consiliul Frontului Sal 
vă rii Naționale 

decretează:
ARTfCOL I MIC. — Mir-

< onriliuhli

DECRET
privind numirea lui Vasile Voloșeniuc 

in funcția de președinte al Băncii Române 
de Comerț Exterior

( onsilii.il Frontului Sal
vării Națiunile

d e c r o t e a z â :
ARTICOL UNIC. — V.i-

( onsiliului I

COMUNICAT 
din partea guvernului

In i.iht.iU- de împuter
nicit al Consiliului Fron
tului Salvării Național”, 

gura încadrarea în muncă 
a persoanelor prevăzute 
la art. 1, potrivit pregă
tirii acestora.

ART. 3 — Perioada pî- 
nă la încadrarea în mun
că, în limita termenului 
de 3 luni, se consideră 
vechime neîntreruptă în 
muncă.

ART. 4 — Fondurile ne
cesare pentru plata drep
turilor bănești, în condi
țiile prezentului decret, 
se asigură de la bugetul 
de stat.

data prezentului decret, S< 
desființează Consiliul Or
ganizării Economico-Soci
ale.

colae Dicu se numește în 
funcția de ministru al mi
nelor.

Președintele
( onsiliului Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iliescu

DECRET
Ministerului Geologiei

Centralei-Departament a 
Geologiei, care se desfiin 
țează.

ART. 2. — Ioan Folca 
se numește în funcția de 
ministru al geologiei.
Președintele

Frontului Salvării Naționale, 
Ion Iliescu

desființează Consiliul Cen
tral de Control Muncit» 
rcsc al Activității Econo 
mice și Sociale.
Președintele

Consiliului Frontului Salvării Naționale. 
Ion Iliescu

DECRET
cea Mitsan se numește îi 
funcția de adjunct al mi 
nistrului afacerilor exter
ne.
Președintele

Frontului Salvării Naționale, 
Ion Iliescu

sile Voloșeniuc se numoș 
te în funcția de președin 
te al Băncii Române de 
Comerț Exterior.

Președintele 
rontuiui Salvării Naționale,

Ion Iliescu

dl. Miliai Lupoi asigura 
interimatul ministrului l.i 
Ministerul Turismului.

Pi im-ministru. 
Petre Roman

se stabili cu exactitate nu
mărul marților și răniților, 
atit din lîndul forțelor ar
mate, cit și al civililor. 
Niciuna din cifrele caic 
circulă în prezent nu este 
d finitivă și nu este con
firmată de forurile compe
tente.

3. — In legătură eu l'ron 
tul Sahnrii Naționale sin- 
tem în măsură să preci
zam t ă el nu < ste și nu se 
va constitui în partid. 
Frontul se va prezenta la 
alegerile din aprilie ca o 
largă organizație politică 
ce leimoștc toate persona
litățile și grupările care 
s-au ridii ut cu curaj In 
apăr,'ii ea libia lății și dem
nii Rii în .mii tiraniei to
talitare.

onsilii.il

