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La cea mai mare mină din Valea Jiului Obiective prioritare
Extracția cărbunelui 
pe calea normalizării 

în sprijinul 
agriculturii și al țărănimii

Economia, industria mai 
ales, are nevoie de cărbu
ne I Cer siderurgiștii, cer 
energeticienii. Prioritatea 
priorităților pentru mi
nerii Lupeniului este căr
bunele cocsificabil.

In prima zi lucrătoare 
a noului an, in 3 ianuarie, 
la IM Lupeni s-au extras 
4600 tone de cărbune. Un 
semn bun, o promisiune, 
care justifică afirmația di
rectorului tehnic al mi
nei, ing. Dumitru Dănciu- 
lescu, cum că mina pășeș
te pe* calea redresării. Du
pă 3 zile de repaos, 4600 
tone in 24 de ore este un 
fapt semnificativ.

— Ne-am stabilit la 5000 
de tone pe zi, ne spune 
interlocutorul. Este o ci
fră reală care exprimă 
posibilitățile minei și, este 
pe măsura structurii per
sonalului. Deocamdată ! Ne 
străduim să stăpînim pro
blemele, să facem ca mina 
să producă, să funcționeze 
normal.

Desigur, nu-i ușor. Mina, 
colectivul ei. cadrele teh
nice se confruntă cu pro
bleme complexe. Azi, mai 
mult ca oricînd, ele tre- 
1 uie spuse răspicat, tre

Pe șantiere
Toate echipele prezente la lucru

Din prima zi de lucru a 
noului an, pe șantierele lo
cuințelor din Petroșani, 
constructorii s-au prezen
tat la locurile lor de 
muncă. „Avem șl azi pre
zente la lucru toate echi
pele, ne-a informat sing. 
Uie Gaja, adjunctul șefu
lui brigăzii nr. 10 Petro
șani a Antreprizei con
strucții montaje. Nu ne 
vine să credem că nu mai 
sîntem bombardați și tero
rizați de indicații venite 
„de sus", de la oameni ca
re aveau doar vagi cu
noștințe tehnice de specia
litate din domeniul con
strui țiilor. După primele 
zile de bucurie, de clnd 
dictatura a fost doborîtă, 
abia acum ne dezmeticim. 
Apelul la normalizarea ac

MINA LONEA

Sub semnul muncii și democrației
Oamenii voi beau hotâ- 

rît, acuzind, cerind, nilmin- 
dn și aleșii lor pentru Co
mitetul provizoriu de Sal
vare Naționalii. Piua să-i 
niimt’.'iv.î, i-.; pun disclii.. 
părerile.

— Trebui, i avem gri
jă, să nu existe în aie.t 
comitet oameni care au 
dirijat munca din c imara, 
ca llillcr diri buncăr sau 
Geanșeacu din palate! (Ca 
rol Fi lip, miner). 

buie puse pe tapet, o primă 
condiție, desigur nu sufi
cientă, dar hotărîtoare, 
pentru soluționarea pro
blemelor pe care le ridică 
normalizarea producției, 
ridicarea extracției.

Este vorba, mai ales, de 
lipsa de efective, de un 
minus de personal de vreo 
700 de oameni. Detașații 
au plecat și e puțin proba
bil că vor mai veni. Deci, 
nu se poate conta pe ei. 
’iresc. detașarea a fost tot 

un fel de muncă forțată. 
Un abuz, ca multe altele, 
specifice dictaturii.

Trebuie aduși oameni! 
Trebuie completat efecti
vul. Pentru aceasta, mina 
trebuie să producă, să dea 
cărbune la nivelul poten
țialului real, trebuie să 
fie rentabilă. Și mai tre
buie un lucru. Sa asigure 
oamenilor cîșliguri peste 
nivelul mediu din sectoa
rele economiei naționale.

In preocuparea condu
cerii minei se află corn- 
pleT.'nea dolarii tehnico- 
materiale a întreprinderii. 
E vorba mai ales de ca
bluri electrice și piese de 
schimb pentru complexe
le mecanizate. Se pune ac

tivității, lansat de Con
siliul Frontului Salvării 
Naționale s-a bucurat de 
o deplină înțelegere și a- 
deziune. Ca dovadă, pre
zența la lucru a tuturor 
echipelor. In această si
tuație, am făcut la nive
lul conducerii brigăzii o 
evaluare lucidă, reală, a 
stadiului lucrărilor de la 
fiecare obiectiv de investi
ții și am stabilit să ne con
centrăm asupra unui nu
măr mai mic de obiective, 
asupra construcțiilor a- 
flate în faze avansate de 
lucru. S-a făcut o reeșnlo- 
nare a priorităților fără 
nici un fel de indicații de 
sus. Așa am considerat 
că e bine. Sîntem bucuroși 
că ne putem face meseria 
nestingheriți. Dorim să fa

abatajul 71. Trebuie :.iî 
lucram, să dam cărbune ; 
magazinele ne vor aștepta 
cu multe, trebuie să a- 
\ :*m cu re să le < iimpârăm. 
(ing. Ilie Halim seu)

— Majoritatea regilor ti
rani au avut un sfirșit de
zonorant. Revoluția noas
tră trebuie păstrată cura-

loan Dan HA I AN 

cenL șl pe lucrările de in
vestiții pentru a crea ca
pacitățile de producție, 
pentru a asigura exploata
rea cărbunelui în deplină 
securitate a muncii.

Dar efectul eforturilor 
de redresare solicită aoor- 
tut tuturor, al întregului 
personal. Regimul de 6 
ore de lucru cere ordine, 
disciplină, rigoare în Iro
sirea timpului, în respe” 
tarea tehnologiilor. Dar li
nii nu lucrează nici 6 ore. 
I.a 10,30 se află în rampa 
puțurilor. Sînt cei care nu 
au lucrat nici înainte, nici 
după răsturnarea clicii dic
tatorilor. Vorbesc despre 
revoluție, dar fac prea 
puțin ca revoluția să se 
consolideze, ca țara să 
scape de urmele „moșteni
rii ‘ economice dezastruoa
se a dictaturii, pentru pro
pășirea țarii.

Pentru ca reconstrucția 
țării economică, materia
lă și spirituala, obiectivele 
pe care și le a fixat revo
luția în program să devi
nă realitate, este nevoie, 
mai mult ca oricînd de 
participarea tuturor for
țelor creatoare, de munca 
și efortul constructiv al 
fiecărui cetățean. (I.D.) 

cem apartamente mal bu
ne și le vom face".

Unul din obiectivele un
de sînt concentrate efecti
vele brigăzii este clădirea 
viitoarei cantine a IUM 
Petroșani. Sub conducerea 
inginerului Ion I’etrică, aici 
lucrau în dimineața zilei 
de 4 ianuarie echipele de 
zidari conduse de Con
stantin Teacă, Nicolae Dui- 
cii și Marin Zdrincuț, la 
zidării interioare și la ten- 
cuiri. Mai era prezent și 
tîmplaiul Dumitru Iaco- 
boaie. Alături de construc
tori erau prezenți șapte 
oameni din partea benefi
ciarului. Confecțiile me
talice în care urmează să 
fie montate geamurile, au 
fost lucrate la 1UMP, 
deoarece de luni de zile

La Petroșani s-a constituit

Finalii Uniunii Democratice 
Maghiare din Komânia

In ziua de 4 ianuarie, în 
orașul Petroșani, s-a con
stituit Filiala Uniunii De
mocratice Maghiare din 
România. In ședința de 
constituire, care a avut 
loc în sala Teatrului de 
stat, pa, licipanții, cetă
țeni de naționalitate ma- 
glnară ai o asului nostru, 
și a1 exprimat adeziunea 
deplină la Programul Fron-

La Ministerul Agricul
turii și Industriei Ali
mentare a avut loc, 
miercuri, o conferință de 
presă la care au partici
pat reprezentanți ai pre
sei și radioteleviziunii ro
mâne libere. In cadrul 
conferinței. Victor Surdu, 
ministru secretar de stat, 
a răspuns întrebărilor pri
vind obiectivele priorita
re în sprijinul agricultu
rii și al țărănimii. In a- 
cest sens s-a precizat că 
au fost deja stabilite, în 
mod concret, măsurile ca
re să asigure atribuirea 
de terenuri arabile în fo
losință agricolă îndelunga
tă membrilor cooperati
velor agricole de producție 
din zonele de deal-muntc 
și preorășenești, slab dez
voltate economic, precum 
și altor locuitori din co
mune și sate. Suprafețele 
ce urmcazii a fi atribuite 
vor fi de pînă la 5 000 
metri pătrați de fiecare 
cooperator lucrător din 
IAS, mecanizator sau alt 
lucrător din SMA, cu o- 
bl.gația ca ci să efectue
ze volumul de muncă sta
bilit. In același timp, 

constructorii le-au aștep
tat zadarnic, fiind „ono
rați" doar cu promisiuni 
de către furnizori.

Și la blocul 26 se des
fășoară o activitate in
tensă. Maistrul Ghcorghe 
Savin a pus pe prim plan 
problema asigurării unor 
condiții bune de lucru pen
tru oameni. Pe una din 
casa scărilor sînt montate 
geamurile, iar caloriferele 
sînt calde. Pe cea de-a 
doua, în locul geamurilor 
sînt folii de polietilenă și 
s-au instalat cîtcva sobe. 
Printre cei prezenți aici

Vidrei STICAUȚ

(Continuări* in pag. a 3-a) 

pc care îl manifestă față 
di activitatea Consiliului 
municipal al Frontului Sal
vai ii Naționale.

Cei prezenți iii adresat 
un apel însuflcțitor mem
brilor filialei din Petro
șani a Uniunii, de a munci 
cu toată râs ponderea pa
li iotică și i ivică, pentru a 
sprijini victoria Revoluției. 

pol primi loturi în folo
sință, în condițiile mențio
nate, toți cei ce doresc să 
se întoarcă în sat și să 
devină membri cooperatori. 
Terenurile arabile urmea
ză a fi atribuite numai 
celor apți de muncă, ca-

( ONFERINȚA DE PRESA 
LA MINISTERUL 
AGRICULTURII 
•ȘI INDUSTRIEI 
ALIMENTARE

pabili să obțină recolte 
bune, fără să recurgă la 
forță de muncă angajată. 
Este de menționat că lo
turile personale nu vor fi 
cultivate după un plan de 
producție impus.

Victor Surdu a arătat 
că stațiunile de mecani
zare a agriculturii îi vor 
sprijini pe toți deținătorii 
de terenuri agricole, exe- 
cutînd lucrări mecanizate 
cu plata în natură și în 
bani. Se are, totodată. în 
vedere, ca industria noas

„Solidaritatea și prietenia 
nu au frontiere"

Sînt trei tineri corsicani 
— Florence Demoussac, 
Marc I’iret și Pascal Ar- 
genti, împreună cu alți 
compatrioți, au condus con
voiul de 40 de autovehi
cule încărcate cu ajutoare 
pentru România. In jur 
de 140 tone de medica
mente, haine, alimente, ju
cării. Toate colectate în 
doar două zile de la cetă
țenii din Corsica. Au pă
răsit insula miercuri, 27 
decembrie, și au ajuns în 
Petroșani în 31 decembrie, 
întregul transport adus 
de ei fiind destinat Văii 
.Jiului.

— 210 000 de locuitori 
au răspuns apelului lansat 
de filiala din Bastia a so
cietății „Medicii lumii", 
zice Florence. Noi, cei ca
re am însoțit convoiul, 
am răspuns prezent cînd 
au fost solicitate persoane 
care să conducă autove
hiculele. Și pot s-o spun 
că am fâiut-o din toată i- 
n imn.

■— .Sintoți un popor mi
nunat, foarte cir ijos. \m 
putui su constat asta a- 
cum, aici, la fața locu.ui. 
In multe piivințe vă a- 
semănnți cu noi, corsica- 
nil, intervine Marc. Nu 
înțeleg cum acest popor a- 

tră să realizeze mașini și 
unelte care să poată fi 
achiziționate de produ
cătorii individuali.

Noile măsuri. îndrepta
te efectiv în direcția re
facerii agriculturii româ
nești, prevăd, de aseme
nea, acordarea de credi
te tuturor producătorilor a- 
gricoli.

Referindu-se la struc
tura organizatorică, s-â 
arătat că aceasta se va 
simplifica, eliminîndu-se 
intermediarii, accentul fi
ind pus pe producători și 
pe inițiativa acestora. Ih 
acest context s-a precizat 
că fostele consilii unice 
agroindustriale de stat 
și cooperatiste își înce
tează activitatea, perso
nalul acestora urmînd să 
fie încadrat în unități 
productive.

Toate aceste măsuri, ca 
și multe altele care vor fi 
elaborate în perioada 
următoare — a precizat 
Victor Surdu —, au în ve
dere dezvoltarea pe baze 
reale a agriculturii de 
stat și a agriculturii pro
ducătorilor individuali.

(Romprcs)

Ceaușescu n-a fost ro
mân I

— Am rămas uimit de 
modul în care s-au deru
lat evenimentele din
România, intervine Pas
cal. Comparativ cu cele
lalte țări din E.tul Euro
pei, în care restructurări
le s-au petrecut în mod 
pacifist, la voi, ronxânji, 
ele au fost radicale..- Ața- 
să, mi s-a părut că .ițv. 
formațiile de la radio ,,,șj' 
televiziune erau insufiotenț*; 
te pentru a-mi face o .ma
giile completa a transfoj--, 
mărilor din România.' De 
aceea sînt, acum, aici. Și 
am descoperit în momen
tul de față că ați învins !

Da, am învins I Și ne 
bucură ci am fost pii- 
miți cu brațele deschise la 
pieptul Europei. Ne-au 
spus-o, la Vulcan, in sea
ra zilei de 3 iănuarîe, și 
acești tineri, sosiți de Ia 
mii de kilometri depărta
re să aducă mesajul lor 
de solid iritate și frater
nitate cu poporul român. 
Pentru că, așa cum re
marca Marc I’iret : „Prie
tenia nu ține seamă di, 
(rotii ieri*, de virstă. Franța

i fost si Va răminc ala
iuri «li voi, romanii !".
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Stăm cu frunțile plecate 
in fa- i mormintului proas
păt, apărut de citeva zile, 
in apropierea bisericii 
ort ' loxc din centrul Lil- 
p i..u’ui. Se află chiar lin
gă monumentul eroilor — 
(•j>n uitat de un timp — 
din primul război mondial. 
In timp ce bărbatul zvelt, 
uscă iv, neras de citeva 
zi' se apleacă să aprindă 
o lu " are, citim inscrip
ția . erată, Împreună 
cu o fotografie, pe crucea 
m .< a: „Gociu Nicușor, 
născut la S februarie 1966, 
in I up ni. A decedat in 
21 dect’inbrie 1980, la Bucu
rești. F«-te Eroul, martirul 
tinerilor participanți la 
Revoluția Română. A că
zut la datorie, la 21 de
cembrie l^S't, fiind împuș
cat in București, lingă A- 
< ademia militară, intr-o 
.chunc de prim-ajutor al 
Tănitilor. A Ml RIT I’EN-

i.’l I.1B1RTATE. Odili- 
. '-că-se in pace
Gltuit de emoție, cu o- 

chii înlăcrimați, bărbatul 
înalt roste te și el: „A că
zut la datorie ' Odihneas
că- .■ în pace 1".

...Ne aflăm f«ță în față 
cu ; c iași bărbat înalt, 
int un apartament fru- 
iii \ la etajul VII al blo
cului 2 ii. nu departe de 
locul unde este înmonnin-

tat tînărul erou. Este mi
nerul Ioan Gociu, din sec
torul IV al minei Lupeni. 
Tatăl lui Nicușor Gociu, 
căzut pe baricadele! Revo
luției.

— A căzut ca un erou, 
la datorie. Parcă acestea

prietenii, camarazii luL 
Au sunat la ușă. Au venit 
direct de la gară. Am știut 
imediat... după zilele de 
coșmar, de cînd a dispă
rut Nicușor... și nimeni 
nu ne-a spus nimic pre
cis..., timp !n care am 
presupus doar, auzind că

Doar ginerele nostru, so
țul Marianei, care a fost 
și e) cu ei, a spus, abia 
auzit : „Da, mamă, e mort", 

...Stau înmărmuriți cu 
ochii în lacrimi, tata, ma
ma, și sora lui Nicușor, 0 
tînără cu trăsături ado
lescentine, gingașă, Ma-

au fost cuvintele dum
neavoastră, domnule Go
ciu, rostite Ia aflarea zgu
duitorului adevăr că fiul 
dumneavoastră a fost îm
pușcat de călăii tiraniei. 
Așa ne-au spus prietenii 
lui. Este adevărat,?

— E te adevărat.

— Și cum ați aflat '!

— De la prietenii lui. 
A fost în seara zilei de 
luni, 25 decembrie, aproape 
de miezul nopții... Au ve
nit aproape 20 de tineri,

EROI SlNT Șl 
PRINTRE NOI
mai mulți tineri din Lu
peni sint plecați în Capi
tală... iată-i s-au întors 1 
Au sunat și se uitau la 
noi. Parcă în gol. In tăcere, 
cuprinși de emoție, de în- 
crîncenare. Unii băieți, 
răniții, s-au așezat pe jos, 
in casa scării. N-au mai 
putut sta în picioare.

— Eu am strigat prima, 
intervine Maria Gociu, ma
ma, o femeie înaltă care a 
stat tăcută pînă atunci. 
Am strigat cu disperare : 
Pe Nicușor nu l-ați adus!? 
Nicușor, fiul meu e mort l 
Și au stat în față tot așa 
tăcuți, dîrji, îndurerați.

riana. Pe masă, teancuri 
de fotografii : Nicușor cu 
prietenii, Nicușor cînd a 
fost mic, Nicușor în ex
cursie, cu părinții. Ia nun
ta lui Mariana, care a a- 
vut loc abia în septem
brie...

Cine a fost, ce băiat a 
fost Nicușor ? Un băiat pe 
care toată lumea îl iubea. 
Electrician la Uzina de 
preparare. îndrăgostit de 
muzică; îi plăcea muzica 
rock, ne spune Mariana, 
li plăcea să pescuiască, îl 
pasionau drumețiile în 
munți... Avea și o prietenă, 
pe Mihaela. Avea de fapt,

mulți prieteni și pasiuni. 
Era un tînăr frumos ți li
niștit

Un tînăr care a iubit 
viața I

Un tînăr care, împreună 
cu alți tineri din Lupeni, 
de-o seamă cu el, a luptat 
pentru viață. Cu mîinile 
goale, cu piepturile goale. 
Au plecat la București să 
ajute tinerii de pe barica
de, să salveze vieți, ră
niți. L-a secerat o rafală 
ucigașă a terorii negre și 
criminale. A fost înmor- 
mîrtat cu onoruri, pe un 
loc de onoare, de cinste, 
ea un martir al tinerilor 
din Lupeni care au vrut 
și vor să trăiască în dem
nitate De*pre acești tineri 
o să scriem. Și despre fap
tele lor. Nicușor a rămas 
eroul lor ca și al neamului. 
Na-i vor uita I

— Nu-1 vom uita 1 spun 
părinții lui Nicușor. Fami
lia noastra, originară de 
prin părțile Hușului, a 
mai avut eroi în ultimul 
război. Au căzut tot pen
tru patrie, ca ți Nicușor. 
EI ne va rămîne In suflet 
ca o icoană.

Vom trăi cum a dorit și 
el să trăiască.

Cu demnitate, cu cre
dință în Dumnezeu, ca 
buni cetățeni.

Ioan DUBEK

TERI dimineață un om 
de bine, pensionarul Pe
tru Revipea din Petroșani, 
ne-a relatat că a fost pur 
și simplu contrariat de 
modul In care se „împart" 
ajutoarele din străinătate. 
Subscriem părerii domniei 
sale că este cazul ca or
ganele competente să facă 
ordine, pentru ca această 
acțiune să se deruleze co
rect, civilizat, iar coordo
narea ei să nu fie lăsată 
pe seama unor indivizi puși 
pe căpătuială I (G.O.)

PROPUNERE. Mai mulți 
cetățeni care s-au prezen
tat la redacție ori ne-au 
telefonat, propun ca aju
toarele primite din străi
nătate în aceste zile în lo
calitățile Văii Jiului să fie 
inventariate și stocate în 
vederea distribuirii prin 
școli odată cu reluarea 
cursurilor. Pînă atunci or
ganele autorizate să stabi
lească modal și cantitățile 
ce vor fj primite de fieca
re copil. O propunere la 
care subscriem. (G.I.)

ANIVERSARI. Prima 
dintre personalitățile cul
turii universale a căror 
sărbătorire s-a inclu3 în 
Calendarul UNE.’SCO pe

COTIDIENE

Ajutoarele
In tdtinvle zile •: so

ra in taica .1 ulu; can
tități importante de me- 
<he ime.’.ie, dulciuri, pro
duce alimentare, îmbrăcă- 
m nte. încălțăminte și alte
le, i de 'a oameni de
bine, de la oameni ini
moși care ne-au sărit in 
ajut;- . Dar, aceste pro- 
du au s'.irn.t lăcomii, au 
dezlănțuit apucături greu 
de inia<>nat. Pentru a in
forma r.'.ituru asupra mă
surile abikte ne am a- 
d'csat Consiliului naiini- 
<-.pd ai Frontului Salvă
rii N-P anale unde dom
nii T. r,u Vbidiil.iv, pre- 

și Cornel Burlec, 
p prr .edin'.e ne-au
<nh m '. :

C n i ii munic.|.al s-a 
orivn.T. fepr'.' mă uri care 

a ,.;j v p. o-lusc'.e
■ >.-te la Petroșani ajung 
la de. î tție, adică la cei 
« arora h se cuvin și nu 
nrev-Ze «de ele. Ajutoarele 
sosite de la Grcnoble, 
con i din m dicamcn- 
te și dulciuri se află sto- 
<at". Mitdicnm utile sînt 
m ’ de inventariere 
(...u . rnr .camni'.e care
. i ’ ■ ! coiertate) f i.nd ne- 
<•• » ;i o sistematizare ri
ga ■ as.i uimind să fie dis- 
l.-bu <? undățiior suni-

să ajungă la destinația stabilită!
tare din municipiu pen
tru a ajunge la cei care 
au nevoie. Dulciurile vor 
fi distribuite copidor din 
crețe, grădinițe și Casa 
de copii din Uricani, pre
cum și militarilor. De re
zolvarea acestor probleme 
răspunde un colectiv for
mat din Diana Dijmăres- 
cu, Mihaela Stoica, căpi
tan Sebastian George, Cos- 
man Eugen, procuror Pe
tru Rusu, maior de poli
ție Florin Bică, farmacist 
Elena Lăsat, medic I.o- 
r.ind Kiss, Elena Ștefan.

In ceea ce privește a- 
jutoarele stocate în incin
ta IMP, constînd din a- 
limente, îmbrăcăminte și 
medicamente sosite din 
Austria, cu mașini româ
nești de la Oradea, au 
fo t dirijate o parte la 
Vulcan. Produsele stoca
te la IMP — produse a- 
lunentare de masă (făină, 
ulei, zahăr, cartofi, cafea 
ș.a.) se vor valorifica prin 
ICRA, suinele rezultate 
din vlnziirea către popu
lație urmînd să fie depuse 
in contul „Libertatea 1989“. 
O parte dn aceste pro
duse vor fi distribuite 
studenților pe bază de ta
bele.

De distribuirea corectă 
a acestor produse răspun
de . un colectiv format 
din Ioan Unguraș, Eca- 
terina Kiss, căpitan Mir- 
cea Constantinescu, Istvan 
Hodoș, procuror Nicolae 
Stanciu, căp.tan de poli
ție Nicolae Brănișteanu, 
farmacist Tunde Fekcte, 
medic M.rcea Ghemcș, 
Dorel Neamțu.

Ajutoarele primite din 
Ungaria și Cehoslovacia, 
constînd din alimente, 
dulciuri, îmbrăcăminte și 
medicamente urmează să 
fie valorificate prin ICRA, 
iar sumele rezultate din 
vînzarea către populație 
vor fi vâr âte în contul 
„Libertatea 1989". O parte 
din produse au fost dis
tribuite la căminul de bă- 
trîm din Petrila și Casa 
de copii din Uricani. De 
distribuirea corectă a a- 
ceslor produse răspund Mir- 
cea Munteanu, Gabriela 
Minzat, plutonier major 
Ion lagăr. Viorica Dască
lii, procuror Ioviță Baclan 
căpitan de poliție Vasile 
Hundrea, farmacist l'eli- 
cian Poliopol, medic Mir- 
cca Iacob și Aristică Ca- 
șotă.

Ajutorul sosit din Cor- 
sica — Franța, constînd

din medicamente, îmbră
căminte, dulciuri, jucării 
ș.a. a fost distribuit popu
lației din toate localități
le Văii Jiului de membrii 
delegației franceze îm
preună cu membrii unui 
colectiv desemnat de Con
siliul municipal al Fron
tului Salvării Naționale 
— de altfel ca și celelalte 
colective — format din 
Romulus Burdan, E. Za- 
mora, Petru Verdeș, că
pitan George Sebastian, 
medic Nicolae Marian, far
macist Maria Marian, pro
curor Ștefan Szoke, maior 
de poliție Ioan Șerban.

ConsdiuX municipal al 
Frontului Salvării Națio
nale face un apel căldu
ros către toți cetățenii be
neficiari ai ajutorului ve
nit din străinătate să dea 
dovadă de calm, răbdare, 
ordine și disciplină, să 
demaște bișnițarii și pe 
cei puși pe căpătuială, pe 
cei ce nu au dreptul să 
beneficieze de ajutoare. 
Orice abuz, din partea ori
cui ar veni, să fie deferit 
poliției pentru a se face 
ordine, pentru a nu ne 
călca în picioare demni
tatea.

Dragoș CAIJN

IMPORTANT
La redacție am fost su

nați de mai mulți cetățeni 
care ne solicitau interven
ția în vederea menținerii 
pentru o anumită perioadă 
de timp a sistemului de 
aprovizionare cu alimen
te de bază prin sistemul 
de rații, ceea ce ar asigura 
produsele necesare fami
liilor lor.

Cum era și firesc nc-am 
adresat Consiliului muni
cipal al Frontului .Salvam 
Naționale. Domnii Tiberiu 
Vladislav și Comei Burlec 
— pre-edinte și pnrn-viee- 
președinte — ne-au făcut 
cunoscut că în ultimele 
zile în desfacerea produse
lor alimentare au apărut 
o serie de greutăți gene
rate de cumpărarea exce
sivă de produse pentru 
crearea de stocuri la do
miciliu. Pe de altă parte, 
cozile care sc formează la 
vînzarea unor produse, 
starea de nervi a unor 
cetățeni certați cu discipli
na nu permit tuturor să-și 
cumpere cele necesare. 
Pentru evitarea acestor 
stări de fapte, pentru asi- 
gt taier» produselor de ba
ză tuturor cetățenilor se 
va menține în continuare, 
pentru o anumită perioadă 
de timp, sistemul de apro
vizionare prin rații cu 
produse alimentare.
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Mina Lonea
Sub semnul muncii si democrației

»

In atentia populației!

(I i m ire din pa". I)

t-U \ un munci, vum în-
' l‘<- i .a tr.iim l mo rația.

»*V i ongestlon mi căile
Uf* .11 -.n rezolvăm cum
Vd 1 y-rui vechi, c.:î nu dăm
r .. »‘jnc nrilt și prost, ci
de f i’it <ie. S.i se reduă
din p ■ ’ nn.ilul TESA, i.n

H , care „an vîndut"
6 orc pe cit ■ un ARQ

lua jn dou < ’.’iptamfni
(n.n. una dintre cei mai
> u'io' '.iți f'i.ti șefi de bri- 
Hilu din întreg orașul !’<■- 
inia) nu m ti îpiră. (Gli. 
' t i ii, miner).

— Primele s i fie egale 
și .;i nu m ii plece unii șefi 
• pre ca-i cu mașina de 
16 tone (un alt miner, care 
><• referea Ia ing. Mlrlo- 
g'-anu), să facem cu toții 
economie.

te în ‘61. Dar al apei mi- 
eralc ? Trebuie să mun

cim, dar trebuie să primim 
salariul după muncă. Nu i 
așa ?

Unii din sală au fost cu 
obrajii ro,ii de ru ine, al
ții „au ieșit la o țigară", 
alții „nici n au crezut că 
pot. fi atît de stimați, de 
iubiți în rindul ortacilor". 
Apoi, alegerile, mai fier
binți, greu de descris, l’lnă 
spre ora prinzului s-a ales 
Comitetul : Ilic B ilănescu 
— președinte, Dumitru Răs- 
cole m și Gli. Cioară — Vi
cepreședinți, Marian Ho
rea — secretar, Ureche Ni
colae, Bucur losif, Basa- 
rab Nicolae, Pinten Con
stantin, Boantă Ixizăr, (’ri- 
șan Simiou, Chiabutu Toa- 
der, I'eregan Ion, Ilic Vio-

Geangă Tcofil, Marin Du
mitru, Tâian Ana, Costin 
Gheorghc și Grecii Ion — 
membri, oameni cunoscuți 
de întreaga mină, hotărî ți in 
a face treabă. Și s-a mai 
înțeles ceva Ja mina Lo- 
nea, in ziua de duminică: 
odată cu munca pl.nă de 
responsabilitate minerii 
vor să învețe ce este de
mocrația și cum este ea. 
Fără prea multe angaja
mente, că a«estea ne amin
tesc de... Să mai spunem? 
Deoiamdatâ au libertatea 
cuvintului și încredere In 
ceea ce pot face. Adică să 
dea tării cit mai mult căr
bune și, totodată, să depă
șească o serie de greutăți; 
dar acestea intră în dato
ria lor de cetățeni, in ma
rea lor datorie față de Re
voluție, față de patria

La Spitalul municipal 
Petroșani sînt înregistrate 
în prezent 27 de cazuri de 
trichinoză. Facem pe a- 
ceasta cale un apel către 
toți cetățenii care consumă 
carne rezultată In urma 
sacrificărilor din gospodă
riile individuale să prezin
te eșantioane Ia controlul 
ti icbinoscopic, ce se efec
tuează zilnic 1.» dispensa

rul veterinar, cu sediul în 
piața agroalimentară din 
Petroșani.

Stimați cetățeni, in in
teresul sănătății dumnea
voastră și a copiilor, vă 
rugăm să înțelegeți că este 
obligatoriu să efectuați 
examenul trichinoscopic la 
carnea pe care o consumați.

Dr. George D1R1.F \

Răspundem cititorilor
IIEINZA ROZ ALIA, Pe

troșani, strada Șt. O. lo
sif, bloc 2B: Este pe de
plin Întemeiată sesizarea 
dumneavoastră telefonică. 
Din constatările noastiv 
făcute In Petroșani și al
te localități din Valea Jiu
lui, știm că există mai 
multe blocuri de locuințe 
care necesită reparații ur

ile gospodărie vor dispune 
In mai mare măsură de 
fonduri pentru Întreține
rea blocurilor ca și pentru 
exccutziiea celorlalte lu
crări (salubrizare). Aștep
tăm, de asemenea, ca 
1GCL și unitățile sale să 
dovedească inițiative pro
prii și să asigure folosirea 
mult mal judicioasă a fon-
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1990 este marele povesti
tor român Ion Creangă. 
Tot în acest an. în același 
calendar a fost inclusă, la 
propunerea comună a Ro
mâniei și Ungariei, sărbă
torirea lui Matei Corvin. 
(A. H)

APROVIZIONARE. Șe
ful sucursale, Ivgume- 
fructe Petroșani din ca
drul ICSLF, Aurel Amza, 
ne anunță că la unitățile 
de profil din Valea Jiului 
se găsesc din abundență și 
se vînd la cerere, necon
diționat, cartofi, rădăci- 
noase (morcovi, gulii, sfe
clă, ridichi etc), pioduse 
semiindustrializate (varză 
murată) ți chiar mere. A- 
cest din urmii produs este 
încă deficitar (se găsește 
doar în unitățile mari), 
fiindcă din cele 1000 tone 
nflate in custodie în ju
dețul Olt, au sosit doar 200 
tone, tmerenpi urmînd să 
fie livrata. (C.i.)

LA CENTRUL de schim
bare a buteliilor de aragaz 
d<n cartierul Aeroport Pe
troșani, nu mai e înghe
suială. In depozit, numărul 
buteliilor pline este mai 
mare decit al celor golite. 
CLnd. sosește o mașina, cu 
butelii, toți cei prezenți 
participă la încărcare și 
descărcare. Nu se mat aș
teaptă ore in șir pentru 
schimbarea buteliei Deci, 
se poatel (V.S)

DISCOTECA, i. . . răs
pund de activitățile cul
turale sint solicitați să 
vină în întmipinarea do
rințelor exprimate de nu- 
meioși tineri ți să redes
chidă discoteca de la Casa 
de cultură din Petroșani. 
Tinerii sînt, totuși, in. va
canță și au dreptul la dis
tracție I (V.S.)

DE LA OJT. Filiala OJT 
Petroșani pune la dispozi
ția celor interesați bilete 
de odihnă și pentru cură 
balneară, la toate stațiuni
le balneoclimaterice din 
țară. In baza asigurărilor 
Comitetului Frontului Sal
vării Naționale și ale Mi
nisterului Turismului, în 
toate stațiunile se asigură 
condiți, optime de confort, 
căldură, apă caldă și trata
ment medical de speciali
tate. încă o precizare: în 
perioada vacanței de iarnă, 
pină la 17 ianuarie, tarife
le de cazare se reduc cu 
20 la sută. Biletele se pot 
procura de îa Filiala OJ’J 
Petroșani sau Puneți tu
ristic Lupeni. (I.D)
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Unda de șoc De ce nu există suficientă căldură iu apartamente ?
Să spunem lucrurilor pe nume

Ața cum am promis, ce
le petrecute la Spitalul 
municipal Petroșani cu
împărțirea ajutoarelor pri- 
mi'e din străinătate, nu 
vcr rămlne necunoscute.

Pentru a evita, Insă, zvo
nurile de tot felul, care 
circulă de citeva zile In 
oraș, cazul a fost preluat 
spre cercetare de poliția 
economică.

Să fie lăcomia 
o boală incurabilă ?

De la bun Început vreau 
să-mi cer scuze acelor lu
crători ai Spitalului mu
nicipal, care nu sint im
plicați In cele ce urmea
ză. Dar subiectul trebuia 
abordat, Intrucît presa e 
liberă, iar redacția a fost 
asediată cu scrisori și te
lefoane, toate avînd temă 
comună: împărțirea, sau 
mai precis spus, însușirea 
unei părți însemnate din 
darurile aduse de priete
nii francezi.

Indignarea te cuprinde 
imediat, fiind vorba de 
o grupă p-ofesională care 
a dus-o destul de bine și 
sub vechiul regim, în ciu
da văicărelilor mascatoa- 
re. Pentru mulți dintre a- 
cești oameni, criza de me
dicamente și falsul mit al 
asistenței medicale gratu
ite s-a dovedit a fi mmă 
de aur. Numeroși bolnavi, 
Înainte de a ajunge in ci
mitire, făceau o mică es- 
cajj pe patul spitalului 
pentru a-și lăsa aici o 
parte din economii. Știam 
cu toții că fiecare boală Iși 
avea echivalentul ei în 
țigări de lux ți boabe de 
cafea. Știam că existau ta
rile, incepind cu foile de 
boală și terminînd cu ac- 
cti’Jl la masa de operație. 
Ști m de modul cum e- 
rau tratați bolnavii care 
nu . u ..noul me
canism" sau care nu a- 
veau cele necesare. Știam 
că precaritatea actului me
dical at.nscse cote peni
bile...

Poate că e. jm hotărîți 
să uităm totul. Le-am fi

D e m
Subsemnatul TABAGA- 

RU DANIEL DORIN po
sesor al Buletinului de i- 
dentitate scria B.R. nr. 
273316, cu domiciliul sta
bil In municipiul Petro
șani, str. Constructorului 
bl. Bl, ap. 21, consider că 
înfăptuirile Revoluției se 
apără cu suflet ui și cu 
mir'-, a limpe e. că orice 
funcție cu care poporul 
înnobilează un cetățean 
de al său este pentru a- 
ce’ta o go'a responsabili
tate pusă în slujba DE
MOCRAȚIEI, că m.ile de 
vieți tinere care s-au Jert
fit au generat In noi a- 
ceste convingeri pe care 
trebuie să ni le asumăm 
ca pe rea mai de preț moș
tenire spirituală. In acest 
sens îmi dc-'Jin compot» n- 
ța de a mai face parte din

Pe adir a redacției 7Za
rului „Zori noi" au sosit 
două scrisori semnate de 
oameni ai muncii de la 
SUCT Petroșani și de Di
rectorul întreprinderii, mg. 
Alexandru Todor.

In prima scrisoare 60 
spune; „Colectivul de oa
meni ai muncii din cadrul 
SUCT Petroșani (TE.9A), 
ne exprimăm indignarea 
efl In Comitetul Frontului 
4e Salvare Națională al 
municipiului Petroșani a 
fre-t rnorănt sl domnul

Nu vrem să aruncăm o 
pată asupra nimănui, dar 
In spiritul adevărului, ca 
ziar liber și independent, 
nu vom da deocamdată 
nume și fapte pînă cind 
cercetările nu vor fi defi
nitivate. Atunci veți cu
noaște adevărul adevărat 
și pe toți cei vinovați.

Mircea BUJORESCU 

pus pe toate în spinarea 
tiranului; e foarte la mo
dă și, de ce să nu recu
noaștem, e foarte, comod. 
Dar...

Dar tiranul s-a dus, lă
comia și mentalitatea lui 
au ramas. Din cele rela
tate de zeci de angajați ai 
Spitalului municipal, îm
părțirea darurilor s-a fă
cut abuziv și fără nici o 
perdea. Morala este tristă. 
Ceea ce trebuia să ajun
gă in casele celor săraci 
— să nu ne mai prefacem, 
sint mii de familii sărace 
In Vale — a ajuns să fie 
mărul" discordiei, în sinul 
celei mai bogate caste. 
Sint sigur că Esculap este 
profund rușinat de o par
te a discipolilor săi, atit 
pentru jurămintul terfe
lit ani de-a rindul, cit și 
pentru lăcomia lor rezis
tentă la orice fel de anti
biotice.

Și încă o sugestie adre
sată Consiliului municipal 
al Frontului Salvării Na
ționale și Poliției. De vre
me ce legea Junglei tinde 
să devină tot mai tare, ru
găm insistent ca aceasta 
să fie „redactată" in scris, 
cu paragrafe in regulă, 
pentru ca răgnctul, mior
lăitul, behăitul și grohăi
tul să capete temei legal.

Lăcomia este o boală 
incurabilă ? Titlul a.esta 
nu îmi aparține.

încă o dată imi cer scu
ze oamenilor onești, ne
implicați In această pro
blemă nu tocmai onorabi
lă.

Valeriu IR TULESC U

i s i e
colectivul Consiliului Fron
tului Salvării Naționale 
din I’ctroșani pc conside
rentul că propria mea 
conștiință mă împiedică 
de a mai fi părtaș la une
le acte decizionale ale u- 
nor membri din acest co
lectiv, acte necompatibile 
cu propriile mele convin
geri enunțate mai sus.

Prezenta declarație a 
fost redactată pc data de 
04.01.1990 și -'redată în a- 
ceeași zi, la ora 18, la Con
siliul Frontului Salvării 
Naționale Petroșani, cu 12 
orc Înainte de apariția 
In ziar a articolului: „Unda 
de șoc. Să spunem lucruri
lor pe nume", articol prin 
care sint acuzat de atitu
dine nedt mocratică.

Dan Dorin TM’AtAIRI

Contestație*

Noi considerăm că nu 
este potrivit pentru a de
ține funcții care să i ușu
reze accesul In unități co
merciale, la documente se
crete și In acțiunile de 
control muncitoresc.

în cadrul colectivului 
și-a dovedit neîncrederea 
și cri atare solicităm Inlă-

Am primit în ultimele 
două zile mai multe ape
luri din Uricani. Oamenii 
zac de frig în apartamen
te și ne solicită ajutor. 
Ieri dimineață, ne-am de
plasat la Uricani, mai pre
cis în cartierul Bucura, de 
unde erau adresate ape
lurile, pentru a vedea la 
fața locului ce se întîm- 
plă.

Primul contact cu rea
litatea acestor zile din 
orașul Uricani II luăm la 
sediul Consiliului orășe
nesc al Frontului Salvă
rii Naționale. Lume, foar
te multă lume se îmbulzea 
la ajutoarele sosite din 
Franța. Sînt și nemulțu
miri. Unii au primit prea 
mult, alții prea puțin. E 
destul de complicat In 
sflrșit pătrundem în se
diu și discutăm problema 
căldurii din cartierul 
„Bucura" cu clțiva dintre 
membrii Consiliului. Pre
ședintele Consiliului Ion 
Vlad ne spune că situația 
din cartierul Bucura este 
cunoscută la nivelul Con
siliului. Deja au fost lua
te unele măsuri imediate 
pentru depășirea acestui 
moment greu pricinuit de 
lipsa de căldură din a- 
partamente.

„Principala cauză, ne 
spune Ion Vlad, pentru ca
re oamenii nu au căldură 
în apartamente este proas

După cum este cunos
cut, România a primit un 
important ajutor material 
din partea țărilor lumii, 
îndeosebi din partea Fran
ței. Un grup de cetățeni 
francezi au adus astfel de 
ajutoare materiale con- 
stînd, In principal din 
obiecte de îmbrăcăminte, 
dulciuri, alte bunuri de 
larg consum, care au fost 
împărțite populației. Mul
te din aceste produse au 
fost destinate copi.lor, or
fanilor, familiilor care au 
avut de suferit In urma 
accidentelor de muncă, 
sau celor cu mai mulți 
copii.

Ce s-a întlmplat însă, 
mai ales în orașul Petro
șani 7 Cum au ajuns a- 
cesle bunuri destinate ce
lor nevoiași, în cea mai 
mare parte, in posesia u- 
nor indivizi dubioși, „măs
linii" — asta e altă poves
te. In noaptea de 4—5 ia
nuarie, am fost anunțați 
la redacție de cetățeni că 
la „Sala de Jocuri sporti
ve" din Petroșani, locul 
unde erau depozitate a- 
jutoarelc materiale, se pe
trec lucruri incorecte. In
divizi certați cu orice 
normă de etică au dat 
buzna, încercînd să-și pro
cure, pe orice cale, pro
duse alimentare și de îm
brăcăminte. Organele de 
ordine au reușit să țină
picp’ mulțimii. Am fost
prezenți la fața locului 
și am constatat că, in
bună parte, cei care în a-
ceastă noapte au dat buz
na sint aceiași indivizi pe 

tul ui de Salvare Națională 
al municipiului Petroșani".

Scrisoarea este semnată 
de 2,3 de oameni ai muncii 
și este certificată cu ștam
pila întreprinderii. Cea 
de-a doua scrisoare cu
prinde lin proces verbal 
încheiat In ziua <k’ 4 ia
nuarie 1990 In prezența 
delegaților Frontului de 
.Salvare Națională de la
secțiile ce aparțin SUCT 
Petroșani, și este semnată 
de ing. Todor Alexandru. 

ta calitate a cărbunelui. 
E aproape numai piatră. 
Incepind de astăzi (n.n. — 
ieri), în urma înțelegerii 
cu conducerea CMV.I vom 
primi cărbune de calita
te mai bună de la Coro- 
ești. O altă cauză o consti
tuie lipsa fochiștilor pen
tru centrale. Facem un 
apel către populația ora
șului Uricani (cei care do
resc) să se prezinte la 
Consiliu pentru a fi înca
drați ca fochiști. Apoi 
avem probleme cu insta
lațiile unor blocuri, care 
nu sînt finalizate de bri
gada de construcții ce a- 
parține de Deva. Neca
zuri mari avem la blocu
rile 65, 66, 87, 55, 56, 13, 
11, Dl A. Noi credem că 
dacă vom fi ajutați, in
clusiv din partea unită
ților economice din oraș 
cu mijloace de transport, 
vom putea aduce cărbu
ne de la Corcești și vom 
ieși din această situație 
foarte grea, generată de 
lipsa de căldură în apar
tamente".

Dar să vedem cum stau 
lucrurile în teren. Ne 
însoțesc Ioan Obreja, din 
partea Consiliului și Ni- 
cușor Stoi, șeful sectoru
lui EGCL din Uricani, ce 
aparține de Lupeni (Exis
tă dorința de a se înfiin
ța și In Uricani o între
prindere de sine stătătoa

Pată pe obrazul orașului, 
al oamenilor cinstiți!

care îi știm, de ani de 
zile : bișnițarii I

Vlnzoleala a continuat. 
Ieri, la ora 10, numărul ce
lor care au venit la Sala 
de Jocuri sportive a fost 
de peste 2000 — cetățeni 
de toate vlrstele. Unii — 
puțini la număr — erau 
cei îndreptățiți să pri
mească ajutoare; oameni 
năpăstuiți. Alții — în fapt 
i-au recunoscut pc cei 
care și in cursul nopții 
căraseră cu sacii diverse 
produse — continuau să 
creeze panică, dezordine,
să se dedea la cele mai
josnice fapte. Am văzut
copii aproape striviți în
picioare de mulțime. Cei 
însărcinați cu ordinea au 
rezistat cît au putut. Nu
mărul lor a fost mare, dar 
împotriva indivizilor de
clasați, dezumanizați, în 
goana lor după căpătuia
la, nu se puteau face prea 
multe.

In Jurul orei 11,30 ușile 
au cedat. S-a năvălit cu 
sălbăticie în sala de sport. 
Ce-a urmat, se poate nu
mi vandalism. Iar oas
peții francezi, și ei vino
vați dintr-un punct dc 
vedere, asistau la scene 
oribile. Reporterul, stu
pefiat a asistat la cea mai 
josnică, cea mai cumplită 
manifestare a spiritului 
de gîndire ceau.șist : dezu
manizarea individului Ni
meni nu a ținut cont de 
nimic. Bărbații au tii’at 
dc femei, mamele le

Toate echipele prezente la lucru
(Urmare din pag o

la lucru l-am In’îlnit pe 
Dumitiu Postolachc, Ion 
Bâlășoiu. Fazele tehnolo
gice de lucru sint respec
tate.

Din discuțiile de pe 
șantier mn reținut cileva 
idei care merită să fie 
în atenția forurilor loca- 
le dc decizie. Maistrul 
Petre Cosina : „Ne con
fruntam aproape zilnic 

cu multe sesizări, cu ce

re, de gospodărie comu
nală și locativă).

Primul popas îl facem la 
CT1 Bucura. Nu exage
răm cu nimic, dar frigul 
din centrală este mai pă
trunzător decît cel de a- 
fară. Cinci fochiști, înghe
țați și ei, conduși de Iri- 
na Șerban, întrețin niște 
focuri ce abia pîlpîie. Des
pre căldură nici nu poate 
fi vorba. Cele 8 cazane a- 
flate în funcțiune, din 34 
cîte are centrala, după 
cum ne spun fochiștii, sînt 
pe focuri de rezervă. A- 
dică atlt cit să nu în
ghețe instalațiile. E lim
pede că In acest fel, cele 
30 de blocuri racordate nu 
au nici un „strop" de 
căldură.

Administratorul asocia
ției de locatari nr. 2 Bu
cura, Marin Feraru, ne 
spune că ceie 732 aparta
mente din asociația pe 
care o conduce nu au de 
multă vreme căldură. Este 
și mai nemulțumit de 
faptul că EGCL Lupeni în
casează pe bază de factu
ră, fără acceptul asocia
ției, banii pentru căldura 
pe care nu o furnizează. 
E de părere că trebuie 
pus capăt acestor prac
tici.

Ca să completăm ima
ginea, trebuie să grătăm 
că la CT 1 Bucura există 
peste 100 tone de cărbune 
în stoc, bineînțeles de ca

prunci, pruncii de bă- 
trîni. ”

Am cules declarații ale 
martorilor oculari.

ION STO1NESCU, mun
citor : „Ixicuiesc de 21 
de ani in Valea Jiului. 
Nu-mi vine sa cred ceea 
ce văd. Aceștia-s oameni?".

UN SOLDAT : „Azi
noapte am dus la spital 
trei copii răniți în mulți
me. Nu-mi vine să cred. 
Indivizii declasați, nu sînt 
oameni, ci fiare sălbaticei".

EUGEN PETERFY, di
rectorul Școlii sportive : 
„Sala eJte a școlii. Dis
trugerile sint enorme. Nu
mai podeauna costă peste 
1 000 000 dc lei. S-a ales 
praful. Nu-mi dau seama 
ce și cit s-a furat din 
patrimoniul școlii".

UN OFIȚER : „Plîng de 
rușine. Oaspeții francezi 
vor râmine cu o imagine 
falsă despre România. In
divizi declasați au deni
grat cumplit poporul ro
mân". Vina aparține și 
francezilor care, in loc 
să predea ajutoarele prin 
sindicate și școli, s-au 
erijat în ceea ce ei nu sînt. 
Urmarea : grave prejudi
cii materiale și morale. 
Statul francez ne-a ajutat 
extraordinar. S. ilțumiin 
cu recunoștință. Dar nu 
în felul acesta se proce
dează. Nimeni in Româ
nia nu se substituie auto
rităților legale, chiar dacă 

lor r,â fu făcute diver: c 
. oprirăți i la blocuri. Multe 
din subsolurile noilor 
blocuri sint inundate. Co
loane întregi de irr talații 
sint degradate și nmreu 
solicita reparații. Cred că 
se impune la nivelul 
IGCL Petroșani o evalua
ți: a stadiului fondului 
frica tiv, pentru stabilirea 
unui program dc repara
ții". Ilie GaJa: „Cred că 
ar fi bine să se analizeze 
temeinic necesarul de a- 
parlaminte noi. Mai exis- 

litatea dc care am amin
tit și care după spusele 
fochiștilor nu arde de 
loc. In interiorul centralei 
există doar un bec care 
nu răzbește întunericul. 
In rest, frig, frig, la fel ca 
și in apartamente.

Lq CT 2 din același car
tier lucrurile stau ceva 
mai bine. Dumitru Maco- 
vei, șeful de schimb, îm
preună cu oamenii săi 
sortează din cărbunele e- 
xistent, încercînd sfi alea
gă ceea ce arde. Cu toate 
eforturile lor, temperatura 
„pe tur" abia se ridică la 
21 de grade. Mult prea 
puțin, pentru cele 20 de 
blocuri racordate, dacă 
avem în vedere că din 20 
de cazane existente doar 
12 sînt în funcțiune.

Concluzia e clara, in a- 
semenea condiții întregul 
cartier „Bucura" nu poate 
beneficia de căldură. Este 
nevoie ca și personalul 
de la centralele termice 
și sectorul EGCL Uricani, 
precum și Consiliul oră
șenesc al Frontului Sal
vării Naționale să acțione
ze energetic, pentru ieși
rea din această situație 
total necorespunzătoare 
privind asigurarea căldu
rii în apartamente. Oa
menii, copiii au nevoie de 
căldură. Să li se dea a- 
eeastă căldură 1

Gheoighc ClIJUVASA

dorește să-șl facă recla
mă !“.

DOI CETĂȚENI DIN 
CLUJ-NAPOCA : „Huli
ganii care au devastat sa
la, se pot numi oameni?".

Nu 1 Este timpul să 
punem ordine I Să exclu
dem pe cei ce strigă vor
be mari și se dedau la 
acte iresponsabile ! Deși 
s-au făcut tabele corecte, 
deși au fost prezenți în 
sala unii reprezentanți ai 
Consiliului municipal al 
Frontului Salvării Națio
nale și cadre militare, in
divizii declasați de care 
am vorbit au comis grave 
abateri dc la morală.

Și acum, un fapt divers, 
legat însă tot de această 
situație. Ieri, in holul Ho
telului Centra). în jurul 
orei 12, o parte dintre cei 
care, cu două ore în urmă 
căraseră cu sacii, cu lăzi
le, produ e de la Sala de 
jocuri sportive, făceau dc 
Ja „bișniță" cu aceste pro
duse.

Cerem poliției sa fie 
drastică 1 Cerem aplicarea 
legii I Cerem oamenilor 
de bine să ia atitudine fa
ță dc bișnițari, față de 
„fiarele" care provoacă 
dezordine I

Libertatea atît de scump 
plătită, dc tineri, să fie 
apărată, prin efectul legii, 
de către • cei ce răspund 
de ordinea și liniștea pu 
blicii.

11. ALI X.WDRESCU

cite știu și la Vulcan și 
la Lupeni, un număr în
semnat de apartamente ne
locuite, degradate. Nu ar 
fi mai bine să se facă re
parații capitale la aceste 
blocuri, care să fie redate 
locatarilor, cu cheltuieli 
cit mai mici ?",

Constructorii trăiesc 
bucuria revoluției, a schim
bărilor și libertăților de
mocratice cu luciditate, 
demni, cautlnd soluții pen- 
tj u a munci mai bine, mai 
rit (olo i, p<-ntr<i r. eonstiuc-
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DECRET-LEGE

privind organizarea și funcționarea Academiei Române

Tinînd seama de nece
sitatea organizării, pe baze 
noi, a întregii activități 
științifice și culturale a 
țării, a reunirii celor mai 
de seamă forțe creatoa
re ale națiunii în scopul 
servirii intereselor popo
rului, al propășirii patriei, 
precum și in vederea re
nașterii celei mai înalte 
instituții de știință și cul
tură a țării.

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale 

decretează:
ART. 1 — Academia

Română, cel mai înalt for 
științific și cultural al ță
rii, reunește personalită
țile de o deosebită valoa
re ale științei, tehnicii, In- 
vățămîntului, culturii și 
artoi române, reprezen- 
tfnd spiritualitatea crea
toare a națiunii.

ART. 2. — Academia 
Română va funcționa au
tonom și este finanțată de 
la bugetul de stat

ART. 3. — Academia 
Română Iși întemeiază în
treaga activitate pe prin
cipiul promovării și dez
voltării adevăratelor va
lori, urmărind să contri
buie la așezarea pe baze 
noi, democratice, ale ști
inței șl culturii române, 
la afirmarea acestora pe 
plan național și interna
țional.

ART. 4. — Academia 
Română se compune din 
membri de onoare, mem
bri titulari și membri co
respondenți.

AHT. 1. Se amnistiază 
infracțiunile politice pre
văzute în Codul penal șl 
in legile speciale, săvlrșite 
după data de 30 decembrie 
1917.

Prin infracțiuni politice, 
in sensul prezentului De- 
cret-Lege, se înțeleg fapte
le care au avut drept scop:

a) exprimarea protestu
lui împotriva dictaturii și 
cultului personalității, îm
potriva terorii și abuzului 
de putere din partea celor 
ce au deținut puterea po
litică ;

b) respectarea drepturi
lor șl libertăților funda
mentale ale omului, obți
nerea de drepturi civile 
și politice, economice, so
ciale și culturale. înlătu
rarea măsurilor discrimi
natorii ;

c) obținerea oricăror al
ic revendicări democrati
ce.

Dispozițiile alineatului 
I se aplică în mod cores
punzător contravențiilor 
comrsc In scopurile arăta
te In acest articol.

ART. 2. .Se amnistiază 
infracțiunile pentru caro

In legătură eu existența 
virusului SIDA în Româ
nia, Ministerul Sănătății 
comunică :

Din anul 1985 și pînă la 
.11 decembrie 1989, în țara 
noastră s-au înregistrat 19 
bolnavi .SIDA din care 11 
au decedat. De asemenea, 
sînt în evidență 55 de sero- 
pozitivl adulți din care 12 
cetățeni trăim, care au 
fost obligați -,ă părăsească 
țara.

Investigațiile efectuate 
pînă acum, în condiții deo
sebit de grele, lipsind ma
ior,alele necesare deoare
ce clanul tiranie ceauși'.t 
nu accepta ideea existen
ței acestei boli In țara 
noastră, au depistat 213 
copii cu I sau 2 teste po

Academia Română are 
un număr de maximum 
181 membri titulari și co
respondenți.

ART. 5. — Membrii ti
tulari ai Academiei Ro
mâne sînt actualii membri 
ai Academiei R.S.R. și a- 
cei membri corespondenți, 
care vor fi aprobați cu 
votul a 2/3 dintre mem
brii titulari, în cel mult 
15 zile de la data pre
zentului decret-legc.

ART. 6. — Organul su
prem de conducere al A- 
cademiei Române este 
Adunarea generală, care 
reunește membrii săi ti
tulari și corespondenți.

Adunarea generală a A- . 
cademiei alege pe Preșe
dintele Academiei, pe o 
durată de 4 ani. Preșe
dintele Academiei poate 
fi reales o singură dată, 
pe durata unui nou man
dat, dar nu în continuarea 
celui precedent.

ART. 7. — Membrii A- 
cadcmiei Române sînt a- 
leși dintre oamenii de ști
ință și cultură de înaltă 
ținută cetățenească și mo
rală. care s-au distins prin 
lucrări originale de mare 
valoare teoretică sau 
practică și contribuie ac
tiv la progresul spiritual 
al țării șl propășirea na
țiunii.

ART. 8. — Membrii A- 
cademiei Române se aleg 
de Adunarea generală pe 
baza propunerilor prezen
tate de unitățile de cerce

DECRET-LEGE

privind amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse
Codul penal sau legile spe
ciale prevăd o pedeapsă 
privativă de libertate pînă 
la 3 ani inclusiv sau a- 
mendă.

ART. 3. Se grațiază în 
întregime pedepsele cu 
închisoare pînă la 3 ani 
inclusiv sau cu amendă, 
aplicate de instanța de Ju
decată, precum și măsura 
trimiterii într-o școală de 
muncă și reeducare, luată 
față de minori.

ART. 4. De prevederile 
art. 2 și 3 nu beneficiază 
recidiviștii, cei care au 
săvîrșit infracțiuni de o- 
mor, tîlhărie, vătămare 
corporală gravă, viol, dis
trugere calificată, luare 
de mită, arestare nelegală 
și cercetare abuzivă, su
punere la rele tratamente, 
iopresiune nedreaptă, eva
dare, precum și orice in
fracțiuni sancționate de 
lege cu pedeapsa închiso
rii de 10 ani sau mai mare.

ART. 5. In cauzele n- 
flate în curs de urmărire 
penală sau de Judecată, 
privind infracțiunile care 
nu se amnistiază potrivit 

COMUNICAT
din partea Ministerului Sănătății

zitive. Acești copii se află 
în suprav gliere epidemio- 
logică, procurîndu-se pen
tru ci teste specifice de 
diagnostic (westerblot) in 
scopul elucidării situației. 
Din aceștia 37 de copii au 
anumite boli (parasida) 
pentru care se fac în con
tinuare investigații in ve
derea stabilirii diagnosti
cului.

Pentru depistarea bol
navilor și prcintîmpinarca 
infestării cu virus imuno- 
dcficitar, Mini'torul Sănă
tății a rcn-.it să organizeze, 
încă din anul 1985, la 
Clinica de boli inftețioaxe 
și tropii ilc „Victor Ba- 

tare, învățămînt și pro
ducție, de instituțiile do 
cultură, precum și de 
membrii titulari ai Aca
demiei, potrivit criteriilor 
și procedurilor aprobate 
de Adunarea generală.

ART. 9. — Adunarea ge
nerală a Academiei Ro
mâne poate exclude din 
rindurile sale pe acei 
membri care au desfășu
rat activități potrivnice 
intereselor țării și popo
rului român, dovedite șl 
recunoscute public.

ART. 10. — Academia 
Română are filiale în prin
cipalele centre științifice 
și culturale ale țării sta
bilite de Adunarea ge
nerală.

In subordinea Acade
miei Române pot funcțio
na unități științifice, de 
cercetare fundamentală șl 
de cercetări avansate, cu 
avizul guvernului. Unită
țile Academiei pot depăși 
finanțarea de la buget, 
prin contracte cu alte u- 
nități.

De asemenea, în subor
dinea sa funcționează, ca 
unități cu personalitate 
juridică, Biblioteca Aca
demiei și Editura Acade
miei.

ART. 11. — Academia
Română întreține relații 
directe cu Academii și 

art. 1 și 2, procesul penal 
va începe sau, după caz, 
va continua, iar după sta
bilirea pedepsei se va fa
ce aplicarea prevederilor 
prezentului Decret-Lege re
feritoare la grațiere.

ART. 6. Prevederile pre
zentului Decret-Lege cu 
privire la amnistie se a- 
plică, în mod corespun
zător, faptelor prevăzute 
de legea penală și abate
rilor date, prin lege, în 
competența comisiilor de 
judecată.

ART. 7. Faptele care, 
potrivit art. 181 din Codul 
penal, nu prezintă gradul 
de pericol social al unei 
infracțiuni nu se mai sanc
ționează, iar amenzile și 
celelalte sancțiuni cu ca
racter administrativ apli
cate pentru asemenea fap
te nu se mai execută, în 
măsura In care nu au fost 
executate.

ART. 8. Sancțiunile con
travenționale nu se mai 
aplică, iar în cazul în ca

Președintele
Consiliului Frontului Salvării Naționale,

Ion Iliescu

beș" o formațiune sanitară 
medicală, pentru diagnos
tic și tratament, iar de 
curînd s a organizat la 
Centrul de hematologie 
din București un laborator 
modern, astfel Incit toți 
donatorii de singe din Ca
pitală să fio controlați, 
prevenind infestarea iii 
SIDA.

Totodată, Ministerul Să
nătății a apelat la unități 
specializate din străinăta
te pentru a ne ajuta în 
înființarea de noi centre 
de investigații Ca urmare 
a acestui apel, ministerul 
a pi unit, in ace .tv zile, un 
ajutor de 3 milioane franci 

instituții similare din alte 
țări.

ART. 12. — Academia 
Română va decerna pre
mii pentru stimularea cu 
prioritate a creației ști
ințifice și culturale a ti
neretului.

ART. 13. — Tn termen 
de cel mult 30 de zile de 
la data prezentului de
cret-lege, va fi convocată 
Adunarea generală a A- 
cademiei, care va alege 
Președintele Academici. 
Incepînd cu anul 1990 se 
vor organiza alegeri de 
noi membri ai Academi
ci.

ART. 14. — Academia 
Română are un aparat 
propriu.

Numărul și structura per
sonalului din aparatul 
propriu se stabilesc de A- 
dunarea generală a Aca
demiei, cu avizul guver
nului.

ART. 15. — Activitatea 
Academiei Române și a 
organelor sale se stabi
lește prin statut aprobat 
de Adunarea generală a 
Academiei.

ART. 16. — Pe data pre
zentului decret-lege, se 
abrogă Decretul nr. 97/ 
1984 privind măsuri de 
reorganizare a aparatului 
central al Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia și a unităților din 
subordine.

1’reședințele
Consiliului Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iliescu

re au fost aplicate, nu se 
mai execută.

ART. 9. Cei grațiați, ca
re în decurs de 3 ani să- 
vîrșesc o infracțiune in
tenționată, vor executa, 
pe lingă pedeapsa stabilită 
pentru acea infracțiune, și 
pedeapsa neexecutată ca 
urmare a aplicării pre
zentului Decret-Lege.

ART. 10. Pe lingă fie
care penitenciar și școală 
specială de muncă și re
educare se instituie comi
sii formate din delegați 
ai organelor de Justiție, 
procuratură și poliție, ca
re vor face propuneri mo
tivate de grațiere indivi
duală și pentru alți con
damnați care nu benefi
ciază de prevederile pre
zentului Dccret-Lege, dar 
care, în cursul executării 
pedepsei, au avut o com
portare bună, dînd dovezi 
temeinice de îndreptare.

ART. 11. Dispozițiile pre
zentului Decret-Lege se a- 
plică numai faptelor co
mise pînă la data de 22 
decembrie 1989 inclusiv.

elvețieni pentru organi
zarea a 25 de laboratoare 
de testare a infecției, care 
urmează să intre In func
țiune în curînd. De ase
menea, se duc tratative cu 
PNUD pentru înființarea 
In România a altor 5 uni
tăți de acest gen. Pentru 
asigurarea controlului tu- 
• uroi donatorilor de singe 
(cii ca 800 090 pe an), al 
cc'cr care vin in țară sau 
pleacă pentru o perioadă 
mal îndelungată în străi
nătate, precum și a bolna
vilor și suspecților, s-a 
realizat un contract eu fir
ma SUMA dm Cuba, caro 
prevede livrarea a peste 
un milion de te'.te de la
borator.

(Rompri's)

ACTUALITATEA
INTERNAȚIONALĂ

WASHINGTON 5 (Ager- 
pres). Intr-un interviu te
lefonic acordat agenției 
Associated Press, fostul 
șef al serviciilor de spio
naj ceaușiste, Ion Mihal 
Pacepa, a dezvăluit exis- 
tenț->, încă înainte de re
fugierea sa în străinătate, 
a unui așa-numit „plan se
cret", în baza căruia dic
tatorul urma să părăsească 
țara, în cazul unei revolto 
naționale, și să poarte un 
război de gherilă împotri
va oricui ar fi încercat să-l 
răstoarne de la putere. 
Membrii poliției secrete a 
Securității aveau consem
nul să se deghizeze în 
persoane civile, să se re
tragă în bunkere ascunse 
și să participe la aceste 
lupte de gherilă. „Sarcina, 
mea — a precizat Pacepa 
— era aceea de a-1 scoa
te pe Ceau.șcscu din Româ
nia". Schița planului dic
tatorului de a supraviețui 
unei revolte, descrisă de

întreprinderea minieră 

Dîlja 
încadrează 

direct sau prin transfer următorul personal:

— 1 frezor categoria 3—6

— 1 maistru electromecanic suprafață

Relații se pot obține la biroul O.N.R. 
al întreprinderii.

Mica publicitate
VINZARI

VIND videorecorder .TVC- 
HRD 337, multisistem, nou 
și clăpari Caber 41—43. 
Telefon 50328. (18450)

VIND urgent stație 
2x40 W, casetofon trei 
motoare, toate Unitra. Pe
troșani, strada Indepen
denței, bloc 2, ap. 14. Zil
nic 13,30—16.30. (18412)

VIND videocamcră JV(S. 
Informații, zilnic, telefon 
70 598, între orele 18—19.

SCHIMBURI
SCHIMB garsoniera con

fort I, Petroșani, str. Dr. 
Petru Groza, bl. 28 B, ap. 
30, cu apartament 2—3 
camere, zonă centrală. 
(18443)

PIERDERI
PIERDUT contract în

chiriere pe numele Florea 
Ton, eliberată de EGC'L 
Vulcan. II declar nul. 
(18111)

COMEMORĂRI

S-AU ÎMPLINII’ 2 
ani de lacrimi și sufe
rință de cînd moartea 
necruțătoare l a răpit 
pentru totdeauna pe 
cel care a fost

ing. SPINOCIIE
M BICE A 

soț și tată de o aleasă 
noblețe.

Cil a trăit l-am iu
bit, cit vom trăi îl vor 
plinge soția sa și fiii 
săi Maniiel și Sergilt.

Multe, mullu lacrimi și 
flori pe tristul său mor- 
inînt. (18118)

Pacepa,. corespundo eve
nimentelor petrecute în 
România după 22 decem
brie — comentează agenția.

„Intrucît nu avea încre
dere în armată, el și-a con
stituit propria sa armată" 
— a afirmat, potrivit agen
ției Associated Press, fos
tul șef al serviciilor do 
spionaj ceaușiste.

☆

COPENHAGA 5 (Rom- 
pres). — Poliția de fron
tieră din Danemarca a a- 
nunțat capturarea unui a- 
gent al organelor de secu
ritate ale regimului Ceau- 
șescu, care a încercat să 
pătrundă în mod ilegal pe 
teritoriul danez. După cum 
transmite agenția Taniug. 
citind surse ale poliție’, 
există date concludente ca 
cel arestat făcuse o pre
gătire militară de specia
litate.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stîn- 
gaciu Sofia, eliberată de 
IC Vulcan. O declar nulă. 
(18445)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jacotă 
Ionel, eliberată de
IM Bărbăteni. O declar 
nulă. (18446)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mîrza 
Ioan, eliberată de IM Ll- 
vezeni. O declar nulă. 
(18447)

PIERDUT legitimație de 
serviciu'pe ntimele Burcă 
Neculai, clll^drată de IM 
Vulcan. O ddclar nulă. 
(18448)

PIOS omagiu șl du
reroasă amintire la 10 
ani de la decesul dra
gului nostru

BUTUZA AUGUSTIN 
(GUȘTI) 

surorile Ghizi, Anuța, 
Margareta, cumnații Pe
tre, Sică, Alexandru, 
nepoatele Melania, Do
rina, Adriana, Mihae- 
la. Va rămîne mereu 
In inimile noastre. La
crimi și flori pe tris
tul lui inormînt. (18449)

PIOS și dureros 0- 
magiit la împlinirea 
unui an de cînd s-a 
stins pentru totdeau
na inima celei mai bu
ne și iubitoare soții 
MARIA COCOR - MIMI

Lacrimi și regrete 
profunde. Soțul Dan 
Cocor, familia llesoiu 
din Sebeș și familia dr. 
Daniel Nicolac. (18452)


