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Agendă politică
Incrptnd de astăzi, ru

brică permanentă care cu
prinde preocupările, fră- 
minLările, măsurile și ho* 
tărîrilc Consiliului mu
nicipal Petroșani al Fron
tului Salvării Naționale.

• Ieri a avut Ioc sesiu
nea consiliului. Punctul 
central al dezbaterilor: a- 
jutoarelc și împărțirea lor. 
S-au făcut și greșeli, dar 
cel m d mult au greșit oa
menii — neoameni. Peni
bilele întimplări au trecut, 
comentariile continuu. Se 
vor lămuri toate, pe rînd. 
In ordinea priorităților.

HOTĂRIRI ALE FRONTULUI 
SALVĂRII NAȚIONALE 

CONSILIUL MUNICIPAL 
-PETROȘANI-

HOTÂRIREA nr. 5/1990
rUIVIMI NUMIRE \ ORGAMULUI I.OCAI. M 

ADMINISTRAȚIEI DE STAT
Consiliul municipal Petroșani al Frontului Sal

vării Naționale,
In temeiul art. 8 din Decretul-Loge privind 

constituirea, organizarea și funcționarea Consiliu
lui Frontului Șalvarii Naționale și a Consiliilor te
ritoriale ale Frontului Salvării Naționale,

II O T A It A Ș T E :
AUT. UNIC. — Numește organul local al a.i 

ministrației 'le .ta! in ui matoarea componență 
l’iimar Membrii :

Rărlca Aurel
Viceprimar

Uuszar Eaflislau
Secretar

Vcrdi-ș Fetru
Petro.-.'.-.!, ?• mila

HOTĂRIREA nr. 6/1990
PRIVIND NI MIRE,A COMANDANTULUI 

POLITIEI Șl A COMANDANT! LUI 
DE POMPIERI

Consiliul municipal Petroșani al Frontului Sal
vării Naționale,

In t<meiul art. 8 din Decretul-Iz'gc? privind 
constituirea, organizarea și . uncțion.uea Consiliu
lui Frontului Salvării Naționale și a Con uliilor te
ritoriale ale Frontului Salvării Naționale, .

II O T A R A Ș T E :
ART. 1. — Numește pe colonelul MITEA NI- 

C'OLAE corr ndantul Poliției municipiului Petroșani.
ART. 2. — Num >te pe căpitanul MIRZA TOA- 

DER comandantul Unității de pompieri militari 
Petroșani, G ianuarie 1990

Președintele alinii.
Vl idi-lav Tiberiu

HOTĂRIREA nr. 7/1990
PRIV INI» DESEMN \RI \ ( ANDIQAȚILOR 

PENTRI < ONSII It I, JUDEȚEXN AI 
IRONII LI I S XI,VARII NAȚIONALI

Cor iliul municipal Petroșani al Frontului S.il 
vfirii Naționale,

In t’-meiul art 8 din D rretul-Lege privind 
constituirea, oiganizarea și funcționarea Con iiliu- 
lui Frontului Salvai ii Naționale și a Consiliilor te 
ri’ori.al ale Frontului Salvării Naționale,

II O T A R A Ș T F
Al I’ t NIC. — I). emnează delegații penii ii 

Cftiisiliu) Județean al Frontului Silvanii Național.■ 
in următoar",i ( oniponcn'a

I. Vladi-.lav Tibrri’l
2 Burice Cornel
3. Burdan Romiiliis
1 Ki.iii z Septimiu

I -Ic., e i, 6 ll.ll I l'''IO
Președintele ■,<• .idiin,

• Consiliul a a'os, in 
spiritul legii, democratic, 
primarul, viceprimarul,

secretarul șl membrii ad
ministrației de stat, pe 
comandanții Poliției mu
nicipiului Petroșani șl U- 
nității de pompieri mili
tari. De asemenea, au fost 
desemnați delegații pen
tru Consiliul județean al 
Frontului Salvării Națio
nale.

• A fost aprobată, în 
unanimitate, excluderea * 
din Consiliu a Luciei Po
pa, despre ale cărei abu
zuri am intormat în zia
rul nostru.

Glieorghc Matei 
Lazăr loan
David Glieorglie
Bogdan Nieolae 

1999
Președintele sesiuni 

V ladi .lav Tiberiu

• Consiliul a fost de a- 
cord cu cererea de retra
gere din Consiliu a dom
nului Dan Tăbăcaru, ur- 
mînd ca Frontul Tinere
tului biber să-și aleagă alt 
reprezentant în acest or
ganism.

• O ultimii și foarte 
importantă informație — 
începînd de astăzi, toato 
problemele sociale, rccla- 
mațiile și sesizările cetă
țenilor sc rezolvă, în ex
clusivitate, de Primăria 
municipiului Petroșani.

Mircea Bl JORESCU

Mina Paroșeni

La nivelul 
posibilităților 

maxime I
S-a pus capăt, in minerit, 

momentelor optimismului 
de circumstanță, fcsliviș
inelor dc paradă. Truda 
oamenilor din subteran tre
buie așezată pe bazele trai
nice ale realismului și 
conrîpclețrței. Improvizați
ile fostului îegim dictato
rial, elu linii logica proce
sului dc < xtracție sau alin- 
gind graX chiar drepturile 
elementare ale omului
(sistemul detașărilor, de 
pildă), au adus grave pre
judicii unei profesiuni de 
marc importanță socială, 
mai .des într-o țaiă în
rare este atita nevoi' dv 
materii prime.

Desigur, un nece .ai pro
ces dc reconsiderare și 
restructurare va fi declan
șat. Cadrul general social, 
al libertății și adevărului, 
cile asigurat. Dar acest

C.T. DIACONII

(Continuare în pag. ri 2-a)

Aleșii noștri să apere dreptatea !
In numerele IreeuU? alo 

ziarului no.stru am relatat 
de-pre ajutoarele primite 
din afara țarii în Valea 
Jiului, mai ales din Fran
ța, cit și despre modul 
cum acestea au ajuns la 
cetățeni, nu întotdeauna 
la c>’i care ar fi meritat să 
1< piimească. Referitor l.i 
act asta problema am pri
mit ia redacție numeroa ,e 
screoii, telefoane și cluar 
st izuri personale despre 
ncimilțurnirile crc.de. I’e 
baza unei a seini nea sesi
zări nr am depla t la 
Petrila, undi nm cnulat 

■ i al'lain dacă ! a procedat 
bine și ajutoarele au ajuns 
la cui care aveau nevoie 
dc ele. Din capul Incului, 
l'ebliic să precizam ca nu, 
deși In epu o bine După 
ce medicamentele au lost 
rcp.oiizato direct '.pitalii- 
Ini și farm miilor, cc-lel.dfe 
inâifuii și dulciuri!» nr-

Comunicat româno-sovietie
La 6 ianuarie 1990, E.A. 

Șevardnadze, membru al 
Biroului Politic al CC al 
PCUS, ministrul afaceri
lor externe al URSS, a 
efectuat o vizită oficială 
la București.

Ion Ilicscu, președintele 
Consiliului Frontului Sal
vării Naționale din Româ
nia, și Petre Roman, prim- 
ministru, au primit și au 
avut convorbiri cu E.A. 
Șevardnadze. Cu acest pri
lej, oaspetele a transmis 
conducătorilor Consiliului 
Frontului Salvării Națio
nale un mesaj verbal și

Convorbiri între miniștrii de externe 
ai României și LLR.S.S.

Ministrul afacerilor ex
terne al României, Sergiu 
Celac, a avut convorbiri 
cu ministrul afacerilor
externe al URSS, E.A. Șe
vardnadze.

Au fost examinate as
pecte ale stadiului actual 
și perspectivelor de dez
voltare a raporturilor bi

Declarația Ministerului Afacerilor Externe
Victoria revoluției in 

România, care a dus la în
lăturarea tiraniei și cuce
rirea libei tații, a marcat 
un moment de cotitură 
istoricii pentru poporul 
rom â n și în dome
niul politicii externe.

România a fost și este 
o țară europeană. Poporul 
român a nutrit întotdeau
na dorința de a dezvolta 
legaturile prietenești și 
colaborarea cu țările eu
ropene, de care istoria și 
civilizația comună nc-au 
legat atit de strîns.

Dinii expresie voinței 
pope tulul pentru recons
trucția și reînnoirea 
României, Programul Con
siliului Frontului Salvării 
Naționale prevede ca poli
tica externă a țârii să ser
vească promovării Irlinei 

direcLi coordonare a Con
siliului oiașcncsc al Fron
tului Șalvarii Naționale 
car., pe Iiiz.i t.ibelelor de 
indemnizații penii u ma
mele cu mai mulți copii, 
a început distribuirea bu
nurilor l.i familiile cu mai 
mult de trei copii, precum 
.și la oi fam „iii la iamiliile 
nevoiașe. Dar, cum toata 
lumea dorea să primească 
din prima clipa, operațiu
nea a Io I îngreunată. ,S a 
prrxlir. îmbulzeală, rvrifi- 
carca billctiliclrir și a cer
tificatelor de naștere pen
tru copii a devenit impo- 
flnliî. I’< std toate acestea 

a mai intervenit și dorința 
■ r.mccziloi <Ju a di ti ilmi 
el acest" bunuri, anulind 
ptacli mii .urile organe
lor Ici ale, I | aceasta - a 

nliilmit și tendința uno- 
i a de a c onte -ta dreptul 
altera la Imnuri 

un salut din partea lui 
M.S. Gorbaciov.

Din partea Consiliului 
Frontului Salvării Națio
nale și a Guvernului Româ
niei s-au exprimat sincere 
mulțumiri pentru mesajul 
prietenesc transmis de 
M.S. Gorbaciov, pentru so
lidaritatea exprimată de 
conducerea și poporul so
vietic la adresa poporului 
român din primele mo
mente ale revoluției care 
a avut loc ca urmare a miș
cării dc masă ce a adus 
la putere Frontul Salvării 
Naționale, precum și pen

laterale româno-sovietice 
și s-a efectuat un schimb 
de păreri în legătură cu 
probleme internaționale 
de interes comun.

Cei doi miniștri s-au 
pronunțat pentru intensi
ficarea conlucrării dintre 
ministerele de externe ale 
celor două țâi i.

vecinătăți, prieteniei și 
păcii in lumi', in tegrîndu-se 
în procesul de construire 
a tmei Europe unite, casă 
comună a tuturor popoa
relor continentului, cu res
pectai ca angaja meni el or 
internaționale ale Româ
niei.

Ținut de vechilii regim, 
împotriva voinței sale, de
parte de procesul inițiat 
prin .Actul Fin il de la 
Helsinki, poporul român, 
liber pe destinele sale, 
este gata, în noile condiții 
deschise de instaurarea 
unei societății cu adevărat 
democratice, să se asocieze 
pe deplin la procesul ge- 
net-a)-european.

Mini Ierul Afacerilor Ex- 
tei no este împuternicit 
să declare oficial ea Româ
nia își retrage? „rezervele 

sesiz it, mama a cinci fo- 
pii. In momentul cind a 
fo't strigata pe l ibei, cite- 
va „vînzutoare de semin
țe" din oraș au ripostat, 
•trigind că nu merită să 
primească. Alte femei au 
strigat că arc dreptul. I’e 
acest fond de dezordine 
(vă imaginați că nu se vor
bea în șoapta), reprc'zen- 
tanlii com.iliiilui au încer
cat ilt rc-itabilească ordi
nea, clar, cum calmul nu 
<■1-1 posibil, au fost inde- 
paitile și persoane care a- 
xeau dreptul să primească 
ajutoare. A trebuit Sâ in
tervină poliția și milit u ii 
cate a igur.nl ordinea. A 
ccmtiniiat disl nlniii ea, e- 
videni in condiții mai gre
le dar a luat c im cine n 
apucat

l:a ere âm i recoir ti- 
luim cele uitimplate. Vi 
neri, la consiliul oinșenc
.e aflau 20—30 dc? femei 

tru sprijinul concret acor 
dat operei de renaștere din 
România. S-a subliniat că 
aprecierea corectă de că
tre URSS a evenimentelor 
din România are o mare 
importanță pentru popo
rul român.

In cadrul convorbirilor, 
o mare atenție ș-a acordat 
schimbului larg de infor
mații privind situația din 
România și UftSS.

Din partea română au 
fost prezentate transfer

(Continuare în pag. o 4 a)

E.A. Șevardjpidze a in
vitat pe ministrul român 
al afacerilor, externe, .Ser
giu Celac, să efectueze o 
vizită în Uniunea Sovietică. 
Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei 
va fi stabilită pe cale di
plomatică. -i 

și declarațiile interpl el iii 
ve" formulate din ordinul 
vechiului regim la l.r> ia
nuarie 1989, în legaturi 
cu documentul final al 
reun ai, n gencral-europe-- 
nc pentru securitate și co
operare de la Vicna și să 
confirme acceptarea dc 
către România a acestui 
do-’iimcnt în totalitatea 
lui.

România v.i acționa pen 
tru aplicarea integrală și 
cu bună credință a tutu 
ror prevederilor acestui 
document și este hotărâta 
să contribuie, alături dc 
celelalte state europene, 
la instaurarea pe conti
nent a unui climat de pa 
ce și siguranță, dc conlu
crare liberă între popoare, 
pc cele mai diferite tărî- 
muri. n

cu lux de /ip),î|)>inte dos- 
(asitr n ea .'.c.țțțipjj, indig-
r ile fiind de cele intim-
plate.’că orașul a fost fă
cut dc? ris, mai ales datori 
tu organizării I nc orespun- 
zntoare, și ati cerut r.î pi
cat ea asemenea acțiuni 
Să !-c desfășoare In școli 
și grădinițe unde se i ega 
se ,: toți copii orașului. Dar 
sa fie în alenJiei in primul 
rind, orfanii, copiii cu o si
tuație mai rit ca și apoi cei 
care, de bine de rău, mai 
gasc e cite ccMâ pc-acasă. 
Dar, in primul rînd, tre
buie s și Iacii datoria re
prezentanții lor, aleși in 
consiliul orășenesc, aceș
tia impretina cu cetiițenii, 
fiind chemați s;î vegheze? 
a'.iipra dreptății care tre
buie făcut., pentru toati 
lumea. Subscriem întru
I. tul la cele cerule de ce 
taV nii petrileni.

crc.de
igur.nl
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Vești optimiste despre
Tot mai mulți oameni 

rc.T.in. I faptul că In o- 
rașul Petroșani, in zonele 
II- mes, Oituz și în altele, 
căldura c !e insuficientă 
în apartamente. Am recep
ționat t -ale aceste mesaje 
ți ne-am adresat mai in- 
tîi la UE Paroșcni, direc- 
to ut'j. Alexandru Flaidâr, 
p.—.tru a informa cititorii 
t im s‘..u lucrurile aici.

— Domnule director, vă 
rugăm sa caracterizați ac
tivitatea uzinei din aceas
tă perioadă.

— Pot spune că activi
tatea noastră s-a desfășu
rat normal. Oamenii au în- 
țc s ini i din primele cli- 
P ale Revoluției că este 
n< -osor si lucreze pentru 

pu'.-.-a furniza agentul 
t« : mi.- și au fost toți p.e- 
z-n.i la lucru, as:gu«-înd o 
funcționare corespunzătoa
re a in t.ilațiilor, inclusiv 
in zilele dv sărbătoare.

— l are este situația in 
uium ntul de țață ?

— Uzina funcționează 
• 1 toată capacitatea, o- 
b'ectivul nostru fiind a- 
ragurar.a termpf Scării.
T« mp---a*ura pe tur este 
în medie dc 103—110 gra
de, iar pe retur de 53—60 
giade. Livrăm în medie 

J30 Gcal/h, cu vîrfurj de 
145 Gcal/h. Funcție de 
temperatura de afară pu
tem furniza pînă la 160 
Gcal/h. Mai mult nu pu
tem realiza pentru că și 
uzina noastră a avut de 
suferit în timpul dictatu
rii ceaușiste, în sensul că 
toate investițiile nc-au fost

Interviul nostru

blocate, neputînd executa 
unele modernizări și ex
tinderi. Iar acum facem 
față cu greu.

— Cum slați cu cărbu
nele ?

— Jn perioada de după 
22 decembrie 1989 nu am 
mai primit cărbune. .Așa 
că am intrat în stocul de 
rezervă. Mai avem în stoc 
în prezent 25 000 tone de 
cărbune care ne asigură 
consumul pentru două 
săptămîni. Facem un apel 
călduros și pe această ca
le la CMVJ să ne livreze 
urgent cel puțin 1 000 tone 
de cărbune pe zi, cu o pu
tere calorifică de 3000 
Kcal/kg, în așa fel Incit 

termoficare
sâ putem asigura căldură 
în apartamentele mineri
lor și ale celorlalți oa
meni din Valea Jiului.

— Cum apreciați că vom 
traversa, din punct de 
vedere al căldurii, această 
iarnă ?

— Noi spuneam că o 
vom traversa acceptabil. 
Dar trebuie îndeplinite 
cîteva condiții: să avem 
cărbune In puterea stabi
lită, să se acționeze din 
partea consumatorilor in
dustriali, pentru elimina
rea oricăror pierderi de 
temperatură; să se eli
mine neapărat furturile de 
apă caldă din magistrală. 
Dacă se realizează acestea 
vom putea asigura în mod 
corespunzător căldura ne
cesară.

N.R. .Aceasta este păre
rea celor de la UE Paro
șcni, pe care o apreciem 
drept optimistă. Dar cu 
toate acestea, cum bine 
știm, nu esto căldură în 
toate apartamentele. Așa 
că în numărul viitor al 
ziarului nostru vom pu
blica și părerea conduce
rii IGCI, Petroșani în ca
litate de beneficiar al ter- 
moficării.

Ghcorghe (JIIRVASA

Contul „Libertatea 1989"
• Colectivul minerilor de la Lonea a depus in 

Contul „Libcrtuff-a 1989“ suma de 157 975 lei.

• lucrătorii feroviari de la Gara CIR au de
pus suma dc 21 010 Ici. Informația nc-a fost comu
nicată de Constantin Ștcfănescu șî Ghcorghe Sta- 
matoiu, membrii ai acestui puternic colectiv mun
citoresc.

• /Alexandru Horo; clin sectorul XII al LVI I.u- 
peni ne a informat că acest harnic colectiv mun
citoresc a depus suma de 71 005 lei. (.31.11.)

• Credincioșii Parohiei ortodoxe române «lin 
Rărbătcni au depus în Contul „Libertatea 1'«S9“ su
ma de 30 090 hi. (I.D.)

• După cum ne-a informat Mai ia .'Vioriii, șef 
de tură la Filiala CEC a municipiului Petroșani, in 
cursul zilei de ieri a continuat depunerea dc sume 
in Contul „Libertatea 1989". La ghișeul 1 ilialei, ieri 
au fost depuse 16 770 lei. La agenția Vulcan au 
fost depuși 9 295 lei, la agenția „Aeroport" s-au 
depus 5050 lei, iar la Uricani, 1050 lei. Acțiunea 
continuă. Sumele depuse ieri la ghișeele filialelor 
și agențiilor C.E.C. din municipiu au ridicat Ia a- 
proape 13 milioane Ici contribuția color ce mun
cesc și trăiesc în Valea Jiului, la ajutorarea oame
nilor caro au avut de suferit dc pe urma bandelor 
teroriste. Fiecare depunere in contul „Libertatea 
1989" devine astfel o dovadă de înaltă omenie.

(11. Dobrogeanul.

| URGENȚA. In Valea JîU- 
I lui s-au semnalat cazuri 
1 de îmbolnăviri dc trichi- 
Inoză. Cei suferinzi se află 

internați în spitale din 
I orașele municipiului. Su

gerăm factorilor în drept 
Ica, din multitudinea me

dicamentelor expediate 
Idin străinătate, să fie sor

tate și distribuite urgent

I spitalelor cele care con
tribuie la vindecarea de

Itrichinoză. (Gh.O.)
„JIUL". Vineri la sta- 

1 dionul Jiul din Petroșani 
• s-au întîlnit componențiî 
| echipei divizionare A de 
• fotbal, în vederea rcluărij 
I pregătirii sportive pentru 

meciurile din retur. Să 
I sperăm că, printr-o bună 

pivgătire fizică și psiho- 
I volitivă, în retur echipa ne

va aduce satisfacțiile unor 
I rezultate mai bune decît

în anul trecut I (V.S.)
| ASTA ZI, potrivit ca-

Ilcndarului creștin orto
dox, sărbătorim Sflntul 

I Ion. De mult nu mai cu> 
* tezam să ne sărbătorim 
| 2iua numelui în mod ofi- 
■ cial. Acum o putem face, 
■ liberi. Așadar, la mulți 
| ani cu sănătate pentru toți 
. cei ce poartă numele stră-

| COTIDIENE

La nivelul 
posibilităților maxime !

(l'-m.irc din pag. 1)

p r •• •■ ni J -><* \'<J

p u t u a i n f ă p t u i
1 trjapti:. l*rgen ța ur-

’!. .1 : ■ L" <■ ■ atingi-rea.
î rn i ‘‘J ' i, in fiec.i-

.T’îbiie rr.. â in par-
tl . »■ ■> v. î.î: :P-r 1- extra---
TI«‘ »r«r imuni p« «Abile.

■ ti brli-nt,
«f.iM.- rrivini a. l-am

. iniua m.
‘ ■ :» ■ ■'1 mi* «ului I

■ • - .. .» 1 1 ~l irie. In-
Șp " ’cjjT J ah ;r dc Hi
< 1 . I.-r.« e - in.ji .’.'iptă

..-'mi ■■ it par-
. • p'in C' i -t i‘ â ( <>r. «i,

mih in b ig.id.i
i \ i i - ’ 1 r-.~ i ru, In

• un uplimcnt
«4 «i -r.i tii.’bUj».’. l.i in'ia-
r ■ .. o- .u- Toiul bun al
r . 1«<1' i . i j' i ’ « produc-
t 1 x■ o la : am muncit

i to'u -'im .știm ■A ne
f . r.t meseria. Nu am a- 
m' i i< i o defecțiune la 

< nipic:. i la fiu-;. Totul 
a «i< ui ■ normal și am fo- 
1 't «i-n plin ■ ele șase 
« ic Iu u". Mihai A- 
g: ' ir., șef de brigadă la 
l:r—xirile de pregătiri, în 
!. iorul I, ne vorbește 
i • -,p; <• cti .«daniile forma- 
t pn'.ru realizarea pro
gramului st ibilit, pe acest 

himh. mnalînd totoda
tă, o re.,..late din brigada 
pe «■;>-« o - uvlucc și, în 
g n-ral. dm minerit, «trîns 
i« i A d ■ < ftricnța produc- 
I vă n f-rței de muncă. 
..Uu« < m lipsă do mineri, 
/'.ăbi și din prii.nă fă unii

dintre ortaci preferă să 
nu trea«ă intr-o categorie 
superioară, pentru a nu 
pierde alocația de stat 
pentru copii. Credem că a- 
eca -tă situație trebuie stu- 
• '■ ta de cei în drept și 

i fi. rezolvată'1.
O imagine de an umblu 

a .upra autivit iții clin a- 
ceste zile la mina P.iroșeni 
ne oferă dialogul cu ing. 
Dane Ignat, inginerul șef 
a! întreprinderii. Reținem 
id .ca de baza : anume
că in .tabilirea programe
lor de luciu, inclusiv a 
nivelului extracției, s-a 
pornit «le la po bilitațile 
i-ale ale unității, de la 
evaluarea, cit mai corec
tă a .'ara efectivelor și 
an. acităților de extracție. 
Medi i zilnicii de 2C00 tone 
«ie f ibuni1 exprimă punc
tul c< 1 «iai înalt pe caie 
îl poate atinge unitatea 
in prezent, pi in valorifica
re a la nia-inrom a tuturor 
resurselor pe care le are. 
zău fost con tituite două 
brigăzi specializate în mon
tări și demontări de com- 
ple;e mecanizate. pentru 
a se degreva. în felul a- 
cest.a, formațiile de pregă
tire. „Dcrim să eliminăm 
improvizațiile, să gindim 
și să muncim ni adevărat 
minerește, r. -.pune inter
locutorul. Asta înseamnă, 
Intre altele, '.-ă configurăm, 
din vreme, viitoarele ca
pacități de extracție, să 
-tim, in deplină cunoștință 
«le cauză, tehnic vorbind, 
soluțiile ce se impun".

O PINI I

Moment de reculegere 
pentru omenia pierdută

Sa păstrăm un moment 
«Ic i< ni -o rc pentru „mor- 
(ii" «Ic «lup i revoluții-, 
..morții" <1<- la spitalul mu 
nil ip.ll Petroșani și sala 
de sport, ii.imrin morți 
penii ii societatea nouă c« 
vrea să se creezi Hidoa
sa meschinărie, avarițin, 
imisăvia, ticăloșia, remi- 
ni,cenți- ceaușiste nu ieșit 
la iveală oilata cil sosiroa 
ajutoarelor franceze.

( onsițfer ți vreau să
> . ...................ii.i j-

monștri trebuie ajutați și 
că ilcmoi rația ii va face 
să dispară chiar dacii ci 
se lltimesi- midiei, profi 
sori, „liber-profesioniști", 
meseriași ele.

( «intimii s.i cred, «lupă 
lot ceea ce am văzut și 
auzit, că muncitorii cinstiți 
și devotați, civilizați și 
demni vor constitui in 
continuare categoria so
cială cil adevărat revolu
ționară și democrată.

Tiberiu SII’OS

Incredibil, dar adevărat!
Oameni de o lăcomie nerușinată și 
agresivă au devastat Sala de jocuri 

sportive din Petroșani. Cine ar fi crezut?

Furt < a-n codrii, « ii sacul, nu cu umii-
ii n n t u I

< ei care n-nu ajuns la saci, nil cărat 
cu poala sau cu brațele. Să se aleagă 

cu ceva, nemernicii !

t c-a rămas ilupft hoți șl borfași se vede. Așa nrntă acum sala unde no pu 
(cam bllcllra nsistind la jocurile sportive ide tinerilor «lin Valea Jiului. Ivfi troliu
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vechi creștinesc, a) Sfîn- 
tulm Ioan Botezătorul I 
(Al.II.)

SUGESTIE. De la mina 
Iăvezeni, cetățeanul Brum- 
fi Stoica ne sugerează că 
este necesar ca la stația 
PECO să se țină o evi
dență a celor care ridică 
benzină, pentru a nu se 
crea posibilitatea acumu
lării unor stocuri pesta 
nevoi, de către posesorii 
de autoturisme. Sugestia 
este binevenită și cre
dem că este necesară 
pentru a curma unele a- 
buzuri în supraaprovizio- 
narea cu benzină. (G.C.)

CĂLDURĂ. Prin tele
fon, sîntem sesizați că în 
cartierul „Mineiui" din 
Petrila oamenii nu au căl
dură în apartamente. A- 
ceeaji problemă ne-a ridi
cat-o și Maria Serafim 
ccanu din str. Republicii 
bl. 97 din Petroșani, care 
sesizează faptul că blocu
rile din centrul orașului, 
care depind de punctul ter
mic nr. 12, nu au căl
dură de trei xile, iar 
cetățenii primesc aceleași 
promisuni de ani de zile. 
Se întreabă : cînd se va 
termina totuși cu promisi
unile ? Pentru amănunte, 
rugăm toți cetățenii a- 
flați în această situație să 
urmărească numerele vi
itoare ale ziarului nos
tru unde vom publica 
constatările unui redac
tor al nostru pe traseele 
termoficârii și posibilită
țile de îmbunătățire a si
tuației.

PENTRU IACCV.I. Doi 
vagonetari de la FM Pe- 
trila-Sud — Viorcl Vișan 
și Petru Dumitru — ne 
sesizează că ei și alți trei 
colegi, care locuiesc în că
minul 6 Saturn, împreu
nă cu familiile, vor fi e- 
vacuați (li s-a pus în ve
dere) din «actualele sp.i- 
ții de locuit, acum în pli
nă iarnă, fără a li sc O- 
feri alta locuințe, deși 
s-ati stabilizat în Valea 
Jiului din rîndul foștilor 
detaș iți. Cerem comitete
lor Salvării Naționale de 
la IACCVJ și IM Petrila 
Sud să găsească soluții u- 
manitare in cazul celor 
cinci muncitori, dar și al 
altor asemenea oameni 
care se pot afla în aceas
tă situație. Totodată, con
structorii să definitiveze 
urgent blocurile aflate 
în finisare pentru a fi pu
se la dispoziția celor care 
așteaptă cam demult locu
ință.

Rubrică r< ilizală de

I

I 

I
I

i
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ION CREANGA scriitor clasic (I)
In literatura română, 

Ion Creangă este un scri
itor singular, greu de în
cadrat într-un anume stil 
sau curent literar. Cultura 
sa populară, felul său de 
a scrie i-a îndemnat pe 
criticii și istoricii literari 
să afirme că prin talentul 
său de povestitor Creangă 
continuă, realizînd însă 
un salt uriaș, pe Ion 
Neculce, iar mai apoi pe 
Anton Pann, cu care se 
Înrudește, cu primul, prin 
oralitatea stilului. izbu
tind astfel să restituie po
veștii funcția ei estetică 
primară, și, cu al doilea, 
prin folosirea proverbelor 
și zicătorilor, care, înca
drate artistic Intr-un con
text adecvat spo
resc frumusețea 
operei Sa. Tntr-o măsură 
oarecare s-a spus că Ion 
Creangă îl continuă pe 
Costache Negruzzi, autor 

Idei-manifest ce au reușit să ocolească cenzura
»

Aforismele lui Valeriu Butiilcscu nc-au in- 
cintat totdeauna. Adevărate bijuterii de cultură, a- 
ccstc gmduri exprimate liber, scrise cu finețe și 
simțire românească se izbeau, nu o dată, dc cen
zură. Unele insă reușeau să ocolească cenzura și să 
apară in presa romanească datorită măiestriei au
torului dc a spune adevărul intr-o formă subtilă 
și elegantă prin care putea adormi „vigilența cer
berilor" de la cenzură, precum și datorită acelor 
redactori ai publicațiilor romanești care s-au făcut, 
nu o dată, că nu înțeleg, că nu „văd" adevăratul 
mesaj al aforismelor, riscind cu curaj să-și piardă 
piinca, prin editarea lor. Ne amintim cu plăcere do 
rubricile „Cronică ncrim.ită" și, mai tîrziu, „Gin-
duri" (mbrica adaptată 
carea „Cronicii nerimali” 
moment), rubrici apărute 
roșu". Prezentăm, in s« 

apărute in anii trecuți, ii 
pi ste hotare. ( Al.II.)

Pompicii ignoranței. 
Un le văd o strălucire, pre- 
supun imediat un incen
diu. (SU-agul roșu, 1982)

Prostia e mai puțin 
densă decît inteligența. De 
e • a e tot timpul dea
supra. (Oaze de nisip — 
Cartea Românească, 198(1)

După un anumit timp, 
traiul de rugini devine

Una pe zi

Caricatură de Ion BĂRBII

ol Iul „Păcală și Tindală", 
giuvaer de umor și de 
înțelepciune, inspirat din 
folclor.

Creangă nu-și poate 
găsi însă echivalent nici 
în literatura română și 
nici în cea europeană, 
deși criticul francez Jean 
Boutiere, în monografia 
pe care i-a consacrat-o, îl 
asemăna cu Charles Per- 
rault Țăran prin origine, 
prin educație șl prin 
întreaga sa structură su
fletească, Creangă este 
un artist genial al cuvîn- 
tului, unic In felul său 
„care execută trecerea 
de la nivelul popular al 
literaturii la nivelul el 
cult pe o cale pur spon
tană. prin dezvoltarea or
ganică a unei înzestrări 
exercitate în întregul tre
cut al unei vechi culturi 
rurale, ajunsă acum să se 

jicniru a continua publi- 
', interzisă la uo anii mo 

in fostul zîTir Steagul 
lecția autoiului, aforisme 

1 publicații <lm țară și de 

[>. itc tor. (PrzekroJ, nr 
41/J.'35, Polonia)

Ciad adevărul va de
veni palpabil va crește 
muit consumul de săpun. 
(Siema, nr. 9/1985)

Profeții nu mint. cel 
mult se in;cală. (UJ Eh t. 
nr. 9/1986)

Cult provine de In cul
tură. Nu e o prescurtare, 

depășească pe sine". (Vla- 
dimir Streinu).

Despre basmele și po
veștile sale s-a spus, pe 
drept cuvînt, că sint de 
o originalitate incontesta
bilă prin bogăția detali
ilor și a descrierilor, prin 
oralitate, prin farmecul 
cu care știe să se lase as
cultat Personajelor sale 
le împrumută trăsături 
ale țăranilor din satul său 
natal, ceea ce l-a deter
minat pe criticul Garabet 
Ibrăileanu să le defineas
că „adevărate nuvele din 
viața satului (...), care în
găduie povestitorului să-i 
înzestreze pe eroii săi cu 
însușiri sufletești și tru
pești pe măsura omeneas
că". Atît în „Povestea lui 
Harap Alb", „Fata babei 
și fata moșneagului", cit 
și în „Dănilă Prepeleac", 
„Capra cu trei iezi" sau 

cl o amputare. (Orizont, 
nr. 20/1986)

învierea. Vă imaginați 
ce va fi atunci în auto
buze ? (zlteneu, nr. 10/ 
1986)

Astăzi vor curge numai 
rîurile cu număr par. (Re
bus. nr. 19/1985)

Am mult curaj, dar mi-c 
frică să-l folosesc. (Tak 1 
Nie, nr. 24/1986, Polonia)

Mulți părăsesc barca 
de salvare, cînd văd spre 
ce țărm plutește. (Tribu
na, nr. 27/1986)

Pădurea. Eterna ședință 
a copacilor. (Scinteia 
neretului, nr, 38/1986)

ti-

Capetele goale se re-
marca printr-o mare ca-
paritate. (Magazin, nr.
12/1987)

Adevărul a triumfat. hi
balanță, minciuna se ri-
dică. (Trybuna robotni- 
oza, nr. 119/1987. Polonia)

Din contradicția palme
lor se nasc aplauzele. 
(Fjala, nr. 3/1987, Iugo
slavia)

DISCO TOP Z.N. (124)
Piesele anului 1989

SECfîA ROMANA: 1. Doar noaptea — HO- 
LOGRAF; 2. I avinia — ANOTIMPURI; 3. Dă-mi 
o veste — COMPACT; 4. Val de mare — ROȘU ȘI 
NEGRU; 5. Vrem să fim — CONTRAST; 6. Cîntâ
— M1IIAI POCORSClîl; 7. Iubirea mea — RO
MANTICII. 8. Drum în doi — SEMNAU M; 9. Po
veste cu un clown — KRIPTON; 10. Mi e dor de
ține — CĂTĂLIN CRIȘAN.

SECfîA STRĂINĂ : 1. Lambada — KAOMA ; 
2. Ixmdon Nigbls — LONDON BOYS ; 3. The Ixzok
— ROXETTE; 1. Magie Symphony — DI,UE SYS- 
TEM; 5. The Best — TINA TURNEU; 6. lloliday 
Night — DEN HARROW; 7. Anolher Day In Pa
radise — PUII, COLI.INS; B. Like A l’rayer — 
MADONNA; 9. Big Time — CC. CATCÎ1; 10. You 
Gol It — ROV ORBISON.

D.imincâ, 17 decembrie 1989, la Casa de cultu
ră a sindicatelor Petroșani, în prezența n peste 800 
de tineri, s-a desfășurat tradiționala manifestare — 
aflată la cea de-a 6 a ediție — „Gala Disco Top". 
In urma unei anchete ce a cuprins peste 500 de for
mulare completate dc iubitorii genului, au fost de
semnate primele zece piese românești și străine, 
precum și cîștigătorii care nu acumulat cel mai 
mare punctaj. Premiul 1 n fost obținut de Alexan
dru Petru, 23 ani, de la IUMP, premiul II de Da
na Onu, 18 ani, elevă la Lic. Matematică Fizică Pe
troșani, Iar premiul III de Paula Darie, 17 uni, c- 
levâ la Lic. Ind. nr. 2 Lnpeni.

Alături dc gazde, invitatul serii n fost elino', 
cuiul redactor muzical Florin Silviu Ursulescu, pre
cum și Solistul vocal al foi niațb-i Anotimpuri, Geo 
Popa, care a prezentat și pic sa sa de pe Jocul 2, 
„Lavinia". A fost o seară minunată, .iprcciată de 
toți cei prezenți.

Pentru viitoarele noastio rubrici de ..Disco to
pului", așteptăm opiniile și pi opunerile mbilm iloi 
muzicii, pe a l-esa zlaiului „Zori noi".

Gemi TUȚII

în „Soacra cu trei nurori", 
eroii, fie că sint feciori de 
împărați, fie că sînt dia
voli sau niște biete anima
le, frapează prin modul 
lor de gîndire și simțire, 
prin vorbirea lor presă
rată cu proverbe și zică- 
tori, prin mentalitatea 
lor tipic țărănească. Uma- 
nizînd fantasticul, mira
culosul, Creangă își pla
sează eroii într-un univers 
real, de puternică ampren
tă rurală, deseori moldav. 
Deși personajele sînt su
pranaturale. ele acționea
ză ca niște țărani humu- 
leșteni: se duc la pădu
re și la secerat, se tîrgu- 
iesc sau se ceartă, înju
gă boii la carul încărcat, 
sînt gospodari harnici sau 
pierde-vară, isteți șan 
slabi cu duhuL

I’rof. dr. Vasilc GO11AN, 
Petroșani

Gestionari, jucați la lo
to. Soarta vă poate zîmbi 
în mod oficial. (Szabad 
szo, nr. 108/1987)

Tncerclnd să desfigure
ze monstrul, l-au făcut a- 
proape simpatic. (Neuer 
Weg, nr. 360/1988)

Ca să primesc aripi a 
trebuit să jur că nu voi 
zbura. (Ramuri, nr. 6/ 
1988)

Vîntul bate de la Răsă
rit, iarba se înclină spre 
Apus. (Language Bridges, 
nr. 1/1988, SUA)

Unii poeți amintesc de 
cățeii scoși la plimbare. 
Orice drum alegi, ei merg 
Înainte. (Vatra, nr. 8/1988)

Ruinele se maturizează 
în timp. (Eulenspiegel, nr. 
28/1988, RD Germană)

Diavolii. Dumnezeu to
lerează opoziția, dar ii pu
ne coarne. (Karpatcn 
Rundscliau, nr. 201/1989)

Cînd prostia va căpăta 
aripi sc va întuneca ceru). 
(Flacăra, nr. 20/1989)

Propuneri referitoare la 
invățămînt din partea 

Comisiei pentru Știință și 
Invățămînt a Frontului 

Salvării Naționale—București
A. Pentru învățăinintul 

elementar, gimnazial, li
ceal

1. — Menținerea trepte
lor în actualul sistem de 
concurs în licee pentru a 
asigura o pregătire con
stantă, eficientă, pentru 
promovarea valorilor.

2. înființarea liceelor 
teoretice, cu profil real 
și umanist, sau a unui 
singur tip de liceu. Des
ființarea liceelor industri
ale.

3. — Reînființarea lice
elor de artă, sportive ți 
de alt profiL

4. — înființarea fnvă- 
țămîntului postliceal e- 
conomic, sanitar, admi
nistrativ și de alte profi- 
le, deoarece în prezent 
liceul nu dă cadre cores
punzător pregătite. Aceas
ta presupune desființarea 
facultăților serale de 4 
ani (de exemplu subin- 
gineri) — după absolvirea 
ultimei serii.

5. — Desființarea liceu
lui seral după absolvirea 
ultimei serii.

6. — Anual, să se insti
tuie un singur concurs 
de admitere la facultate.

7. — Introducerea li
nei limbi străine din cla
sa I sau a V a.

8. — Program de 5 zile 
pe săptămină, începînd cu 
semestrul II pentru stu- 
denți și trimestrul iii pen
tru elevi.

9. — An pregătitor pen
tru admiterea la facultate
— cu plată — renunțîndu- 
se în acest fel la medita
țiile foarte costisitoare, pe 
caic nil le pot finanța fa
miliile elevilor cil situații 
financiare mai grele.

10. — Structura anului 
școlar pentru elevi : 15.IX
— 20.X II — cursuri tri
mestrul 1; 21.XII — 10.1.
— vacanță; 11.1 — 27.III
— cursuri trimestrul II; 
28.111 — 10.IV — vacan
ță; 11IV — 27. VI — 
cursuri trimestrul III; 28. 
VI — 14.IX — vacanță și 
perioadă de examene (ad
mitere in liceu, trepte 
etc.).

11. — l’ractica elevilor 
sc va reduce Ia 3 săptă- 
mini pe trimestru, avînd 
în vedere că aceștia pri
mesc un certificat de cali
ficare.

12. — Elevii liceelor te
oretice nu vor desfășura 
activitate practică.

13. — Dreptul dc a da 
concurs de admitere la 
facultate este egal pen
tru toți absolvenții liceu
lui, indiferent de profilul 
liceului absolvit.

14 — Exccptînd anul
1990, bacalaureatul va fi 
suținut la 5 obiecte, obli
gatorii fiind examenele la 
limba română și o limba 
străină, celelalte 3 obiec
te de examen fiind stabi
lite facultativ, in luni țiu 
de profilul liceului.

B. — I’cnlru Invăță- 
rnintul universitar :

1. — Structura anului 
universitar va fi următoa
rea : l.X — 20.XII — se
mestrul I — cursuri; 21. 
XII — 7.1 — vacanță; 8.1
— 21.1 — cursuri semes
trul I — continuare; 26.1
— 10.11 — sesiune de exa
mene; 11.II — 18.11 —
vacanță; 19.ÎI — 31.V — 
semestrul II; l.VI — 30 
VI — sesiune de examene. 
In zilele de Paști, atît stu
denții, cit și elevii vor fi 
liberi (ca și părinții lor de 
altfel), conform unor pre
vederi legale care urmea
ză să fie hotărite de Con
siliul Frontului Salvării 
Naționale.

2. — Desființarea cursu
rilor fără frecvență', după 
absolvirea ultimei serii.

3. — La discipline cu 
mai mulți profesori care 
predau aceeași materie 
studenții să poată audia 
doar cursurile profesoru
lui cel mai dorit, urmînd 
ca examenul să fie susți
nut cu acest cadru didac
tic.

4. — Menținerea sera
lului ca formă dc stimu
lare a celor care nu intră 
la facultate de p; Ima da
tă. Desființarea seralului 
la facultățile de ai tâ.

5. — Inversarea progra
mului la s^rai: cursuri în
tre orele 8 și 12, muncă 
în schimbul II (ora 15...); 
cu posibilitatea <a toți 
studenții de la seral să 
muncească nuin;u 4 ore. 
în cazul câ există slu- 
den ți care dorea să mun
cească 8 orc. a .asta să 
fie posibil.

6. — Cadrele lin cer
cetare să aibă normă di
dactică plătită, cu scopul; 
a) dc a cîștiga bani; b) 
de a permite descoperirea 
valorilor; c) de a permite 
cooptarea acestora pen
tru cercetare.

7 — Practica studenți
lor se va face în perioa
da l.VII—20.VII, cu sar
cini concrete și examen în 
final, egal ca valoare cu 
examenele la celelalte dis
cipline.

8. — Posibilitatea de B 
da examen din programă 
Ia cerere (sesiune iarnă 
MU vară) în 2 ani, fără a 
afecta promovarea din- 
ir-un an in altul.

9. — Barem valoric co
mun de evaluare a cu
noștințelor la examen a- 
tît pentru cei de la seral, 
i ît și pentiu cei dc Ia zi.

10. — Posibilitatea dc a 
urma două facultăți în 
paralel (una seral, alta la 
zi), pen'.u a se putea rea
liza baremul minim dc 
prezență la cursuri, lucrări 
practico etc.

Vă rugăm să vă ex
prim.iți în scris opiniile 
rcf<:iitonic la uceste pro
puneri pe a li '-a noastră

Președintele ( emisiei prnlrU știință
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Comunicat româno-sovietic ACTUALITATEA
(Unno/e din pag. 1) 

mările revoluționare din 
viața țării, rnâsnrile Între
prinse de Frontul Șalvarii 
Naționale pentru stabili
zarea Situației politice și 
rezolvarea problemelor so- 
cial-economice prioritare. 
S-a evidențiat adeziunea 
deplină a întregului popor 
la platforma Frontului 
Salvării Naționale, expre
sie a voinței populare 
pențru reconstrucția și re- 
fttnolrca României. Au fost 
relevat© primele măsuri 
•le noii puteri privind a- 
nirtărea legilor șl regle
mentărilor antipopulare, 
îmbunătățirea condițiilor 
de vtață ale oamenilor, 
elaborarea liniilor direc
toare ale strategiei econo
mica de perspectivă pen
tru a pune economia țării 
pe baze sănătoase, precum 
ți pentru promovarea de

DECLARAȚIA
Frontului Salvării Naționale cu privire la drepturile 

minorităților naționale din România
♦ »

Revoluții J,'n România, 
ict istoric al întregului 
popor, al națiunii române 
și al minorităților națio
nale, atestă unitatea și so
lidaritatea tuturor fiilor 
patriei, dornici de liberta
te șl democrație autenti
că. Sîngele vărsat in co-' 
mun n ară'. it că politii a de 
m-zrăjb're națională, ba
rată pe o practică șovină, 
Ic asimilare forțată, pre- 
um șl încercări uccesi- 

vc de def i.mar a lunga
nei ve-dme și a maghinri- 

>r ihn Român , nu au 
leușft sa înhingn încre- 
ierca, piietenin și unita- 
li-a dintr ■ națiunea ro
mână și minorității n.'ițio- 
n Je.

Frcmt'i'. Silv.iui Națio- 
n de ia act ■ u atlTc-țd 
<k- declarați i caprin a in 
Proclamați i Uniunii De
mocratice Maghiare din 
România, din 25 dcti ro
bi ie- 1989, în c u c sc stipu
lează că acea-.tu organiza
ție se siliii-a/.i pe poziția 
respectării unității terito
riale și n suveranității na 
țlonalc ale Homâniei, afir
mării depline — pe prin
cipiile ante; >mi?i locale

- a tuturor naționalități
lor în strins.'i colaborare 
cu poporul român și In 
cadrul stalului român in
ii vizibil.

Frontul Salvării Națio
nale condamnă cu hotă- 
rîre politica promot alâ de 
fo.-.la dictatu ■ față rlc mi
noritățile naționale și de 
clară solemn ră va realiza
și garanta drepturile și
litiertățile individuale și
rol ceti v© ;iile tuturor mi-
nori Uiți 1 or naționalo.

Dreptul la autodeterminare al minorități lor tfernuuie
Noul gtivirn român re- 

cimoașt© dreptul la auto
determinare a! minorilă- 
ții germani — a precizat 
președintele Partidului Li
ber Dcrnoe ral din RFQ, 
Otto Igimbsdoi If, după 
.'«♦©vorbirile avute cu mai 
rnulțl Kiembii .ii guvi.imi 
fui romfiri.

Rcfcrindu ■ la .itu.iți.i 
economicii a României, de . 
pro care a avut convorbiri 

mocrației In toate sfcrelo 
vieții sociale, asigurarea 
respectării drepturilor și 
libertăților omului.

E.A. Șevardnadze a in
format despre actuala 
etapă a restructurării In 
URSS, rezultatele celui 
de-al doilea Congres al de- 
putaților poporului, acti
vitatea pentru întărirea 
continuă a puterii popu
lare, crearea statului do 
drept întemeiat pe prind-, 
piile umanismului și dez
voltării largi a democra
ției. Ministrul sovietic a 
subliniat solidaritatea oa
menilor sovietici cu popo
rul român, care se pronun
ță pentru înfăptuirea i- 
dealurllor de libertate, in
dependență șl demnitate 
națională, a declarat spri
jinul Uniunii Sovietice fa
ță de eforturile Frontului 
Salvării Naționale pentru 
lichidarea urmărilor ra- 
gimului totalitar și forma

In programul său Fron
tul Salvării Naționale 
consideră incompatibilă cu 
caracterul democratic al 
revoluției săvîrșite orice 
manifestare de naționa
lism, șovinism, de ațîțare 
a urii rasiale și politica 
de asuprire pe temei na
țional.

Orice manifestare dc 
exclusivism sau separa
tism național sau rasial 
conți ivinc atît interese
lor vitale ale națiunii ro
mâne, cit și ale minorită
ților naționale deopotri
vă. Conjugarea intereselor 
minoritare specifice cu 
cale ale națiunii majorita
re este o condiție de bază 
a tind conviețuiri armo- 
nioa-.-. a încrederii reci
proce. Egalitatea reală, 
deplină in drepturi in- 
s nnnă, în același timp, 
și a' umarca egală a obli
gațiilor care decurg din 
legile țării, precum și din 
normele morale bazate pe 
cele mai bune tradiții ale 
destinului comun multi- 
sec ul.ir.

In politica sa față de mi
noritățile naționale, Fron
tul S ilvarii Naționale por
nește dc la principiul că 
demociatia este una șl 
indivizibilă. Nu poate e- 
xi ,1a democrație distinc
tă numai pentru romuni, 
sau numai pentru ma
ghiari, sau pentru orice 
alt i naționalitate.

In căutarea soluțiilor 
privind o nouă așezare a 
raporturilor naționale în 
țara noastră, ne inspirăm 
din patrimoniul de gin- 
dire umanistă, din expe
riența democratică euro
pe mă — in primul rînd 

cu reprezentanți ai vieții 
economice românești — in
formează agenția I)PA —, 
I .imbsdorff a apreciat că 
problemele ceh mai difici
le sînt legați! dc planurile 
megalomanie© ale r-x-die- 
t.ilmuliii Ceauș-- ::u. Vor
bitorul a precizat că Româ
nia nu are datorii externe.

Pe de altă part<*, înti -lin 
miei viu at-oi dat postului 

rea structurilor democra
tice ale puterii.

Au fost examinate pro
bleme ale raporturilor bi
laterale. S-a exprimat ho- 
tărirea comună de dez
voltare a acestora pe o ba
ză sănătoasă, eficientă, u- 
tilă ambelor părți, por
nind de la respectarea 
principiilor independenței, 
suveranității, egalității în 
drepturi, neamestecului în 
treburile interne, încrede
rii reciproce, libertății de 
opțiune, integrității teri
toriale. Noi posibilități în 
acest, sens deschid profun
dele transformări revolu
ționare înfăptuite în Româ
nia șl URSS. In acest con
text, s-a convenit dezvolta
rea relațiilor bilaterale In 
domeniile economic, teh- 
nico-științilic și cultural. 
S-au realizat înțelegeri de 
principiu asupra deschide
rii caselor de cultură la 
București și Moscova, pe 

din propriilo tradiții, de
clarația Adunării Națio
nale de la Alba Iulia din 
1 decembrie 1918 — cu 
hotărlrea de a da noi di
mensiuni conviețuirii ar
monioase a tuturor colec
tivităților etnice.

Avlnd In vedere trista 
moștenire lăsată de regi
mul dictatorial și pornind 
de la principiile enunțate 
mai sus, Frontul Salvării 
Naționale consideră nece
sară elaborarea unor ga
ranții constituționale ale 
drepturilor și libertăților 
individuale și colective ale 
minorităților naționale.

Dorim să asigurăm drep
tul minorităților naționa
le de a-și rezolva proble
mele politice, sociale .și 
spirituale prin organisme
le lor democratice, prin re
prezentanții lor trimiși, 
respectiv aleși In organele 
puterii, ale administrației, 
precum .și în alte organis
me ale societății civile.

In cadrul programului 
de asigurare a pluralismu
lui și a democrației în 
țara noastră, minoritățile 
naționale vor avea posibi
litatea realizării, fără nici 
o îngrădire, a tuturor as
piraților, atit din punctul 
de vedere al organizării, 
cit și al afirmării interese
lor lor specifice.

l’i in urmare, Frontul 
Salvării Naționale procla
mă :

1. Recunoașterea și ga
rantarea drepturilor și li
bertăților individuale și 
colective ale minorităților 
naționali! prin noua Consti
tuție a țării.

2. Elaiiorarca și adoplp- 
reli I.cgii minorităților na

dc radio bavarez, Lainbs- 
ilorff și-a exprimat speran
ța că nu va avea loc o e- 
migrarc masivă a minori
tății germane din Româ
nia în RFG. El a subliniat 
cui guvernul federal tre
buie să acționeze pentru 
îmbuna tați rea condițiilor 
din România pentru ca 
germ mii :,n rnmînă acolo.

(Romprcs) 

bază de reciprocitate, a- 
supra dezvoltării contac
telor între persoane și 
simplificării vizitelor reci
proce ale cetățenilor celor 
două țări, In special în 
zonele de frontieră, pre
cum șl asupra altor pro
bleme.

Părțile au constatat coin
cidența punctelor de vede
re în principalele proble
me ale vieții internaționa
le și au exprimat disponi
bilitatea lor de a da un 
nou impuls colaborării 
între cele două țări pe a- 
rena mondială, inclusiv 
în cadrul organizațiilor 
internaționale, în vederea 
soluționării problemelor 
stringente ale omenirii.

Ion Iliescu și Petre Ro
man au fost invitați, în 
numele eonducerii sovie
tice, să efectueze vizite 
în Uniunea Sovietică. In
vitațiile au fost acceptate 
cu ^plăcere. Datele vizitelor 
vor fi convenite ulterior.

ționale caro să concretize
ze prevederile Constitu
ției. Legea urmează să fie 
adoptată de parlament cel 
tlrziu în 6 luni după in
trarea în vigoare a noii 
Constituții.

3. Se vor lua măsuri, sta
bilite prin lege, pentru a 
asigura cadrul instituțio
nal necesar exercitării 
drepturilor fundamentale 
ale minorităților, folosirea 
limbii materne, promova
rea culturii naționale și 
apărarea identității etnice. 
In acest scop, se va insti
tui și un minister al mino
rităților naționale.

Frontul Salvării Națio
nale consideră posibilă 
și justificată existența și 
desfășurarea normală a re
lațiilor minorităților na
ționale din România cu
națiunile dc care ele sînt 
legate prin comunitate de 
limbă, tradiții culturale și 
istorice. Aceste raporturi 
firește nu pot afecta loia
litatea minorităților națio
nale față de patria lor. 
România democrată, dim
potrivă, aceste relații con
tribuie la adîncirca senti
mentul"! de fidelitate față 
de patria comună.

Frontul Salvării Națio
nale își exprimă convinge
rea că așcz.area pe baze 
noi a raporturilor etnice 
din România va crea un 
climat de încredere și pre
țuire reciprocă, va contri
bui la consolidarea prie
teniei dintre națiunea ro
mână și minoritățile națio
nale, la unil-itea dintre 
toți cetățenii țării, factor 
esențial al progresului și 
al propășirii României.

INTENȚII
STOCKIIOLM G (Rom- 

pres). întreprinderile mici 
și mijlocii din Suedia sînt 
interesate tot mai mult 
în comerțul cu țările ră
săritene, a declarat exper
tul în comerțul cu Europa 
răsăriteană al Consiliului 
suedez al exportului, Staf- 
fan Stenitrom. Potrivit es
timărilor sale, în 1990 ex
porturile suedeze spre Eu
ropa răsăriteană vor ajun
ge la circa opt miliarde 
coroane, dar în anii urmă
tori se așteaptă o creștere 
importanta a acestora.

INTERNAȚIONALĂ
Cerere oficială pentru recuperarea fondurilor

BERNA 6 (Romprcs). România va trebui să pre
zinte înaintea datei de 31 ianuarie o cerere oficială 
de ajutor judiciar pontru a recupera fondurile 
fostului dictator Ccaușcscu, blocate în Elveția — a 
anunțat postul dc radio Suisso Romande, citat dc 
AFP.

ROMA 6 (Romprcs). Si
tuația din România și pro
cesele de transformare ca
re se desfășoară în Euro
pa de răsărit constituie te
mele asupra cărora se va 
referi ministrul de exter
ne al Italiei, Giannl de 
Michelis, Intr-o ședință 
programată marți, 9 ianua
rie, In cadrul Comisiei 
pentru relații externe a 
Senatului italian — infor
mează agenția ANSA. Pe 
de altă parte — precizea
ză agenția citată — la sfîr- 
șitul acestei săptămlni în
cep operațiunile de încăr
care pe nava „San Marco" 
a marinei militare a mate
rialelor de ajutorare pro
venind din toate colțurile 
Italiei și destinate Româ
niei.

w
PARIS 6 (Romprcs). E- 

diția dc vineri a ziarului 
«LIIumanite“ a fost con
sacrată in întregime Româ
niei. In această zi, prețul 
ziarului a fost dublu față 
de cel obișnuit — iar be- 
ncficiilo au fost destinate 
populației române, „victi
mă a unei dictaturi sînge- 
roase, care sc înfășură cu 
steagul comunist". Sub ti
tlul „Viața acum", ziarul 
publi Ji un editorial în ca
re sc arată că „adevăratul 
socialism are ca unic scop 
o viață mai bună și în li
bertate",

WASHINGTON G (Horn- 
pres). Un avion ,,DC 8“ — 
primul dintr-un pod ae
rian între Statele Unite șl 
România — a decolat spre

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.

M i c a p u
ANIVERSARI

AGUM, cînd prinzi cel 
de al 40-lea trandafir în 
buchetul vieții, dragă E- 
caterina Damincscn, fiul 
Nicușor și Ildt iți urează 
multă sănătate, fericire și 
„La mul ți ani I". (1815 1)

i'iiitniRi

PIERDU']' legitimație dc 
serviciu pe numele Ghin
dă Nicolae, eliberată de 
UPC Coroești. (?) declar 
nulă. (18 151)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Băloi 
Dan Măritiș, eliberată de 
IUM Petroșani. O declar 
milă. (18153) 

Sapitala țării noastre. La 
bordul avionului se află 
40 de tone de medicamen
te și aparatură medicală, 
precum șl un grup de 10 
persoane reprezentînd o 
agenție particulară de a- 
jutor, în frunte cu Burton 
Lee, medicul personal al 
președintelui Statelor U- 
nite ale Americii, George. 
Bush.

Pînă în momentul de 
față, agențiile particulare 
de ajutor din SUA au ofe
rit României asistență me
dicală în valoare de 1,4 
milioane dolari.

■2?
BRUXELLES 6 (Rom

prcs). Piața Comună a pus 
In dispoziție, pînă în pre
zent, pentru ajutorarea 
României circa 29 milioa
ne dc mărci vest-germano 
— informează agenția ADN. 
In următoarele trei luni 
vor fi aduse în România 
aproximativ 4 G80 tono dc 
alimente, mcdicamento și 
alte bunuri. Aceste aju
toare nu includ pe acele a- 
cordatc individual dc sta
tele membre ale CEE.

☆
ANKARA 6 (Romprcs) 

Solidaritatea poporului turc 
cu poporul român, încă dc 
la începutul luptei sale is
torice și eroice pentru li
bertate și democrație, pro
fundul regret pentru vărsa
rea dc sînge și pierderile 
de vieți umane, sînt sub 
liniate într-o notă transmi
să agenției române de pre
să „Romprcs" de către am 
basadorul Turciei la Bucii 
reștl.

I) I i C i t d i c
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Fugarii 
Doina, eliberată de FMP 
Petroșani. O declar nulă 
(18455)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Todi 
rcanu Dorin, eliberată dc 
IM Băibutcni. O declar 
milă. (I8J58)

inx i s

COLEGII <lc la sec
ția modelări© IUM Pe
troșani aduc un ultim 
omagiu celui care a fost 

IIABOR GIIEORGIIE 
Sincer© condoleanțe 

familiei îndoliate.
(18 157)


