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Ieri, după-ami.iză, « avut loc o nwft 
sesiune a Consiliului municipal Petroșani 
al Frontului Salvării Naționale. In cadrul 
sesiunii au fost dezbătute nu probleme 
(ca altădată!), ci modul in care trebuie 
soluționate problemele, care, după cita 
vedem șl auzim fiecare, după cum sim
țim, sint cu ghiotura...

— Prin Hotărîre a Consiliului munici
pal au fast eliberați din funcții do di
rector al Direcției comerciale a munici
piului Petroșani MIRON ȘERB, iar din 
funcția do director adjunct al aceleiași 
direcții GIl RGIU N1COI.AE.

— In funcția de director al Direcției 
comerciale a fost propus și aprobat in 
unanimitate Lt. col. ec. MATEI Ll'ME- 
ZIANU, iar ca director adjunct a fost 
propus și aprobat economistul ION 
F1XJREA.

— Cei do< noi diriK-tori ai Direcției 
comerciale împreună cu comitetele Fron
tului Salvării Națiomdo din cele patru 
întreprinderi comerciale din Falca Jiu
lui, vor prezenta Consiliului municipal 
propuneri concrete pentru stabilirea di
rectorilor și directorilor odjuncți din a- 
CCSte întreprinderi.

— Ilc nsemenea, au fost puse în dis
cuție mai multe cadre <!<• conducere din 
unitățile cconomico-sociale „cheie*’ din 
Petroșani, urinind ca. într-una dintre se
siunile următoare, să fie luate și alto 
măsuri organizatorice, care să corespun
dă intereselor exprimate do oamenii 
muncii.

DE ULTIMA ORA: In gara Petroșani 
au sosit 18 vagoane cu ajutoare primite 
din străinătate. Pentru evitarea intimplă- 
rilor penibile, care pătează onestitateu 
locuitorilor Văii Jiului, acestea VOR FI 
DIRIJATE, ȘUII PAZA ARMATA ȘI 
ȘUII SUPRAVEGHEREA POLIȚIEI LA 
ÎNTREPRINDERILE DIN MUNICIPIU. 
Comitetele Frontului Salvării Naționale 
din aceste întreprinderi au obligația și 
prilejul de a-și dovedi competența, cins
tea și corectitudinea astfel ca aceste a- 
jutoare, repartizate pe baze corecte, 
cinstite și reale să ajungă la cine tre
buie! Fiecare comitet, la fiecare între
prindere trebuie să-și organizeze astfel 
activitatea, incit să nu mai fio cazul 
de rcclamații.

Vlircca B( JORESCI

Nu s-a pornit rău, dar 
inai sînt multe de făcut
— Stimate domnule di

rector Ilenoni Costinaș, 
cum aprcciați modul do 
stabilire a planului piuă 
in ziua Revoluției popo
rului român, în epoca de 
tristă amintire a clanului 
ecaușist ?

— Fără să folosim vorbe 
mari, mai ales că, in fond 
situația am acceptat-o cu 
toții, trebuie să spunem 
deschis că, în vorbe, pla
nul se stabilea de jos în 
sus, și filiera era cunoscu
tă — oamenii In adunări 
trebuiau să-și dea adeziu
nea față de sarcinile sta
bilite — dar, de fapt, pla
nul venea de sus în jos. 
Greutatea cea mai mare 
era la împărțirea sarcini
lor pe unități miniere, pe 
colective. Deci porneam de 
la necesități la posibili
tăți și nu invers, cum era 
normal. Dar să fl încercat 
să te opui...

— Acum cind trăim in
tr-o țară liberă-,

— Pînă la 25 ianuarie, 
mergem cu nivelul mediu 
Zilnic Stabilit de 2'1520 to
ne de cărbune. Este un 
iu vel stabilit, .deocamdată, 
pe baza propunerilor uni
tăților miniere.

— Ce se va intimpla din 
25 ianuarie ?

— Pînă în data de 25 
ianuarie se vor termina 
analizele posibilităților la 
nivelul fiecărei întreprin-

Interviu cu 
inq. Benoni Costinaș, 

director tehnic 
al C.M.V.J.

deri miniere în parte, în 
funcție și de programul 
Stabilit și acceptat, a per
sonalului muncitor exis
tent, a forței de muncă dc 
care dispunem, mai ales 
că se discută problema 
scoaterii militarilor din mi
nă. Nu este o situație prea 
ușoară f

— Cum stați cil linia de 
front activă '!

— Din acest punct de 
vedere, al situației liniei 
dc front active, nu stăm 
chiar atît de rău. Avem 
linie de front, dar trebuie 
multă disciplină și ordine, 
pentru valorificarea ei, o 
mai bună organizare a ac
tivității în abataje, și mai 
ales, pentru că dispunem 

de o zi litieră pe săptămt 
nă, duminica, este neccsa 
ră o programate judicioa 
să a reviziilor și reparați
ilor la utilaje. aștfe| îneît 
să începem șăptămîna de 
lucru fără accidente teh 
nice. Pe lingă apestea, re
venind la ordineu-și disci
plină, dacă "&*a aeceptat 
programul de< luorUode 6 
ore pe schimb, acest timp 
trebuie folosi^ integral și 
eficient.

— Dar aceasta nu este 
totul ?!

— Nu! O atenție deose
bită, trebuie s-o acordăm, 
acum, cînd nivelul dc pro
ducție va fi stabilit pe 
baze reale, calității cfirbtt 
nelul atît prin activitatea 
din subteran, dar și prin 
acțiuni întreprinse la su
prafață.

— Domnule director, 
din cariere js-a extras căr
bunele cu cel mai ridicat 
procent dc cenușă...

— Și în acest domeniu, 
am stabilit, deja, primele 
măsuri. Cariera Vîncu, din

Interviu realizat dc
Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag a 2-a)

0 ntâsură arbitrară 
care se cere revocată
Avînd în vedere împre

jurările deficitare ce [>er- 
t.istă In buna de-.fă?urare a 
activității de cercetare în 
domeniul minier, colectivul 
laboratorului de tehnolo
gic minieră din cadrul 
ICITPMII Petroșani, cu 
sediul în Vulcan, solicită 
sprijin pentru analizarea și 
rezolvarea intr-un spirit 
democratic a tuturor aspec
telor negative întâlnite pî- 
nâ în prezent, mai nle;. 
prin di vizarea forței dc 
muncă în diferite sedii, ra
re au condu- ta îngreuna- 
rca activității noastre pro- 
fcsionalc.

Vă vom prezenta doar 
cîleva din a>pc * d-- și pro
punerile no.r.tn' în acest 
SCOp:

1. In data de 20 IX 19«G, 
colectivul f, iboi torului

Opinii

Să învățam să spunem 
adevărului - adevăr

.Sînt unul dai nuni -roșii 
(.ctaterd care nu .ci fo t 
dc acord cu vc'h poli
tică, și care m ace • zile 
im văzut in Or.i ii nostru 
multe Schimbă i ,.i multe 
bunuri de care nu '.e bu- 
' tir iu numai unii dintre 
noi și Copiii loi.. Slut de 
acord ca iri prun'-P- rîn
duri .4 rr i r u nl'ii 

tehnologie minieră a fost 
mutat cu forța, cu bruta
litate chiar. In timp de 
2 ore, dc directorul insti
tutului, ing. Miciră Ale
xandru, de la sediul din 
Petroșani în clădirea Con
siliului orășenesc Vulcan 
(la etajele 3—4). Mutarea 
nu a fost și nu este jus
tificată nici pînă în pre
zent și sc .mpune să fie 
elucidată. Ilc ce” și „din 
ordinul cui" s-a întreprins 
aceasta mă ,ura ?

Din parii a comitatului 
I .S.N. al Laboratorului <le 

tehnologie minieră al 
I.f .I.T.I’.M.H.

Ing. Marin ( IIIRIȚA, 
Sing. Dcneș III.AGA

(Continuoro in pag, o 2 a)

un singur copil nil far alt
ceva decît să puini copi
lului âu multe lucruri ca
re sint rv’jir ti fie ate ilm 
punct de vedere omenesc.
Nu Se pu’ea A se g.'r.ea".- 
ră o modalitate ca din pu 
ținu! t ne a fost donat o

Aurel I SUREI II, 
l’cl roșarii

Miting
Ieri, In fața clădirii pn- 

nuii iei orașului Vulcan a 
avut loc un miting spon
tan. Reprezentanți ai sin
dicatului liber care s-a 
constituit duminica trecu
ta la IM Vulcan au che
mat minerii să nu intre 
în mină în schimbul doi 
și sâ demonstreze in fața 
primăriei pentru obținerea 
unor revendicări cu carac
ter imediat. In schimbul 
doi nu s-a luciat la IM 
Vulcan.

Participanțil la miting 
au cerul : inlocuire.i ime
diata a distribuitorului dc 
butelii de aragaz, Dumitru

Au fost poStc 20. Dintre 
el, doi au cazul sub rafa
lele bci/'așe alo călăilor 
dictatorului. După Nicu- 
șor Gocai, grupul tineri
lor din Lnpeni a mai rt- 
vut o victima. F,ind grav 
rănit, a încetat din viața 
la un ' pital din Capitala 
și elevul Tilierm I.ukacs, 
dc 17 ani. A fost inmoi- 
rnint ’t, la Lnpeni, cu ono
ruri, ca un croit.

Și mai sînt i.miți, m.u 
sint cițiva care nu ■ au 
întors și despre care nu 

știe încă nimic.
E dureros, c zguduitor.
— Dc ce ? De te ? in 

tieb cu sfială, fiîiă siî fiu 
convins eh- pci tinenț.'i între 
bai ii. Și replica nu iriți) 
zie a vin i tu 1- ; mil.itc, 
chiar cu reproș:

— Ne un dus ea i Iun 
dc folos color cue și au 
in vin , frica și ati tpnral 
cu ii,. ni vieții iau/,1 iii-,i .

spontan la
Milea, dc la Centrul din 
Vulcan; înlocuirea clin 
funcție a inspectoarei Mar
gareta Surulescu, de la 
secția gospodărie a primă
riei orașului; destituirea 
lui Iosil Darninescu din 
funcția dc director al ICS 
Mixtă Vulcan și destitui
rea iui Dorn I,uca din 
funcția de șef birou co
mercial al aceleiași între
prinderi comerciale; înlo
cuirea gestionarei Elena 
Chiceanu de la magazinul 
de articole electrice, radio 
și TV; verificarea în cel 
mai scurt timp a lucrători
lor gestionari din unitățilo 

genune lieațl, mințiți și n- 
rmliți. Nouă, celor care 
avem viața in față, nu ne-a 
fost și r.u ne este indife
rent cum vom trăi...

Replica a venit din par
tea unui tinăr dc 21 de ani,

Demnitatea tinerilor
Erno Korn, electrician la 
mina I.upcni și care nu 
este altui clocit cumnatul 
ti mirul ui martir al Lupe 
miilui Ni< ușor Gociu.

— Sa fie clar : nu ne am 
du . să intu im. Nc-am dus 

i ..ilvfim vieți, sâ ajutăm 
a< do unde am știut cii e 
mai gi<”i și c ti m.u ma
re mvoie d" a)u’oi. I.i 
I ’.uiurc ,.tl.

Precizări a aparține lo’ 
unui tiu.ir, NicoJac Me-.a-

Vulcan
comerciale ale orașului 
Vulcan, după criterii dc 
studii și etică profesională, 
în vederea înlocuirii celor 
ce nu merită să fie menți
nuți în munca de gestionar.

A fost susținută și o re
vendicate politică: inter
zicerea cooptării în func
ții de conducere în orga
nele administrației de stat 
a foștilor activiști de par
tid. In acest context s-a 
formulat un protest in le
gătură cu alegcrc i lui Ail-

4 iorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 3-a) 

abia cu cițiva ani mai ma
re de< it cei din grupul IS 
acrilor plecați la Bucu
rești. Acest giup dc tineri 
a „curățat" incinta minei 
de portretele dictatorului 
și sloganurile expuse pe 

toți peri ții și acoperișuri" 
le clădirilor, dc care tu
turor le a fost lehamite...

Tim rii au viut să fie 
ptcz.iiiți, r.ă participe efec
tiv la biruința i upra tira
niei. Așa s-a născut 1- 
deea, ca un răspuns ta a- 
pelni 'l'eleviziuriii Româno 
l.iliere, să plece la Bucii- 
H'ști cu m-dic»meiite, s.i 
ajute l-i salvarea victime
lor terorii, a rnniților. In 
pofida în lenmurilor unor

DI: ItiRl,
9 lANHARlI: 1990

Combinatul minier 
Valea Jiului, are un 
nou director gene
ral.

Ieri, 9 ianuarie 1990, 
la Combinatul minier 
Valea Jiului a fost nu
mit un nou director ge
neral în persoana dom
nului ION VASII.ESCU,

pot fi teroriști", au rămas 
neclintiți în hotărlrea lor. 
Au strîns medicamente, au 
pregătit steaguri tricolore și 
pancarte cu inscripțiile ,,Mi 
norii sirit cu voii" și „T.u 
peni 1929—19119“ pe care 
au ținut Să le desfășoare 
[>o străzile Bucureștiului

Desigur, nu toți care s-au 
însefi* pe lista celor hotă- 
rîți să plece în Capitală 
au și plecat. I,a ora stabi
lit.i..., in fața primăriei, u 
nii au vejiit, .alții nu. Au 
venit însă tineri care riu 
se înscriseseră pe listă și 
au plecat, și au și ajuns 
totuși, un grup destul de 
numeros.

Au predat medicamente 
le. Au încercat să ajungă 
la Televiziune. Dar nu au 
ajuns. Teroriștii trăgeau 
din toate părțile. Și to 
tr.a: pentru a nu avea vie-

loan DUBI K

N1COI.AE
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Să sprijinim cu toții
• 1procesul înnoitor Mai sînt multe de făcut I 

I

Ceca ce diversiunea nu 
o putut să facă în zilele 
revoluției iată că reușește 
acum, discreditînd (prin 
calomnii și denunțuri ne
fondate) Consiliul Fron
tului Salvării Naționale, 
care, repetăm, este provizo
riu.

Ne așteptam la mai mul
tă maturitate politică, la 
un sprijin real din partea 
populației, care trebuie să 
înțeleagă că nu putem pu
ne lacăt pe ușile consiliu
lui municipal pînă la ale
gerile din aprilie. Aceste 
alegeri, spre deosebire de 
parodiile electorale de 

^pînă acum, vor fi cu ade
vărat libere.

Cetățeni, înțelegeți că 
1 nimeni nu vrea să mono

polizeze puterea, că mem
brii consiliului au statut de 
reprezentanți interimari. 
Acești oameni nu vor să 
re căpătuiască. Ei au ac- 

! ceptat benevol să partici
pe la normalizarea situa
ției. încercind să umple vi- 

, dul de putere creat prin 
prăbușirea vechilor struc
turi. Acest vid trebuie um
plut cu oameni competenți 
pînă la viitoarele alegeri.

Acordind încredere con
ciliului provizoriu, conți-

ntiînclu-ne cu seriozitate ac
tivitatea productivă aju
tăm Revoluția. Dimpotrivă, 
protestînd și lăsînd i 
ca la voia întîmplării 
cern mari deservicii. 
tem informați că la 
meroase întreprinderi 
crurile decurg după 
chiul tipar. Aflăm cu 
poare că se amestecă 
piatra cu cărbunele și că 
nu s-a renunțat la raportă
rile fictive. Atragem 
ția asupra gravitații 
tor fapte. Existența 
ciunii și-a pierdut 
rațiune. La ce ne-ar 
minciuna ? Cu ce ne 
călzesc cele 60 
tone de cereale, care 
(apt s-au dovedit a 
doar 17... 7

Cetățeni, e bine să 
cern cu toții politică, 
s-o facem organizat, 
cadrul Frontului și In a- 
fara orelor de serviciu. Am 
obținut o izbîndă nespera
tă. S-a realizat ceea ce 
nici măcar nu îndrăzneam 
să visăm. Dar trebuie să 
ne trezim din euforia suc
cesului, trebuie să spriji
nim cu toții prin muncă 
acest proces înnoitor.

(Urmare din nas. I)

mun- 
adu- 
Sîn- 

nu- 
lu- 

ve- 
i stu- 

iar

aten-
aces- 
min- 
orice 
ajuta 

în- 
milioane 

de 
fi

fa- 
dar 
in

vestul bazinului, a fost în
chisă. Pentru carierele 
Cîmpu lui Neag și Vic
toria, ultima din Lupeni, 
s-au luat măsuri ferme 
pentru executarea unei 
descoperte optime, care va 
permite, nu numai o ex
ploatare la un nivel ridi
cat de eficiență, dar- și o 
calitate mult 
a cărbunelui, 
ceste măsuri 
la o calitate 
care să 
limitele 
lucrare 
ril. Se 
funcțiune carierele Cimpa 
unde cărbunele are un con
ținut de cenușă de sub 30 
la sută — și Jieț Vest. Pî
nă una alta aceasta 
situația carierelor.

— Revenim la nivelul 
planului pînă în 25 ianua
rie. Cum vor fi plătiți oa
menii, atita vreme cit, nu
mai după data amintită se 
va stabili un nivel real ?

— Formațiile de lucru 
au stabilit norme In func
ție de condițiile de lucru 
și de programul de lucru 
adoptat. Deci formațiile de 
lucru pot cîștiga în func
ție de cantitatea de căr-

îmbunătățită 
Luîndu-se a- 
vom ajunge 

a cărbunelui 
se încadreze 
maxime de 

de 55 la sută 
vor menține

sub 
pre- 
ste- 

în

este

bune extras, de modul In 
care s-au încadrat în nor
mele stabilite.

— Este vorba cumva do 
acordul global ?

— Nici nu intră In dis
cuție. Acordul global a fost 
cea mai mare greșeală ca
re s-a făcut Cu acest sis
tem puteau cîștiga bani ne
munciți și cei care stăteau 
de o parte și nu partici
pau cu nimic la activita
tea productivă. Și asta pe 
seama celor care depuneau 
eforturi pentru acești bani. 
Nu era stimulativ sub nici 
o formă. In anii ’60 aveam 
un sistem de salarizare ca
re era mult mai stimula
tor. Este bine să preluăm 
tot ce a fost bun.

— Despre lucrările 
pregătiri ți investiții 
ne puteți spune ?

de 
ce

— Răspunsul este foar
te limpede. Nici o mină nu 
poate trăi, ca să spunem a- 
șa, fără să execute la timp 
lucrările de deschideri și 
pregătiri. Fără capacități de 
producție nu se poate ex
trage cărbune. Așa că nu 
neglijăm aceste domenii, 

deosebit de importante, pen
tru bunul mers al 
producției.

înainte de a încheia aș 
dori să precizez că avem 
unități, întreprindeți mi
niere care au atins, în a- 
cest început de an, nivelele 
de producție stabilite pînă 
acum. Astfel de întreprin
deri miniere sînt: Bărbă- 
teni, Paroșeni, Dîlja, Vul
can și Uricani. Și mai sînt 
încă unități care pot atin
ge aceste nivele. Nu 
pornit rău, dar mai 
multe de făcut.

s-a 
sînt
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( rcdincloșii parohiei ortodoxe din Petroșani II, comemorînd eroii 
pentru libertatea I’ub'xi.

Azi, 9 ianuarie 1990, a apărut numărul 4 al zia
rului săptămînal al Sindicatului Studenților Demo- 
crați din Institutul de mine Petroșani GAUDEAMUS. 
Din cuprinsul publicației : Propuneri adresate Con
siliului municipal al Frontului Salvării Naționale de 
către Sindicatul Studenților Democrați din Institu
tul de mine Petroșani; Proiect de statut — Sindi- - 
catul Studenților Democrați din Institutul de mine; 
Studenții au un cuvînt de spus... ; Himember: Din 
scrisorile primite la redacție.

Este bine, stimați colegi mai tineri. Continuați șl 
va fi și mai bine I Succes I (Dorin GIIEȚA)

O măsură
(Urmare din pag. 1)

urma 
mu- 
din

arbitrară

hi legătura cu ajutoare
le eon sinul in medicamen
te șj materiale uinitarc pri
mite de Spitalul municipal 
din Petroșani din 
■nor organizații si 
lației din Franța și 
pentru municipiul 
țani.

Pînă In prezent au 
trai 
cum

• 
brie 
r.ișului Grenoble —

partea 
popu-

I’.tne

In- 
trei transporturi după 
Urme.vză :
In data de 30 decern 
19?..) — din parted o- 

Fran-

inandamcntul Consiliului 
municipal nl Frontului Sal
vării Naționale, In sensul 
că ne declinăm răspunde
rea. Medicamentele rămase 
după distribuire de către 
delegația corsicană j.e află 
în farmacia spitalului, ca și 
fn secțiile Spitalului muni
cipal și ale celor orășenești 
d n Valea Jiului.

Facem precizarea că în 
marca nnjoritate medica-

In data de 1 ianuarie
— din partea provin 
tor.K.i 
In lata
— din Belg:a. 

Ajutoarele
și Belf i 
In 
macia cu circuit Inrh.s n 
Spitalului munioipal, undi 
c .istă o strictă evidență n 
lor pe condici și inventare; 
din cantitățile totale pri
mite s-a i Lk ut repartiții și 
pentru farmaciile cu cir
cuit închis de la spitalele 
Vulcan, I upeni, Pctrila, pe 
bază de inventar.

Transportul din provin 
cia Corsica n fost distri
buit direct, de numeroasa 
dc’egație corsicană, șefilor 
de secții, compartimente, 
din Spitalul municipal ți 
celelalte spitale, precum și 
diverselor persoane aflate 
pe stradă ți In incinta spi
talului, delegația rcfuzlnd 
să lase înregistrarea și 
distribuirea medicamente
lor prin ■ farmacia cu cir
cuit InciiiS-

1900 
clei

1JOO

— Franța, 
de 7 ianuarie

din Grenoble 
nu fost preluate 

totalitate de către far

Precizări

ternați In spital, militarilor, 
personalului din spital și 
din afara acestuia (IUMP, 
IPSRUEEM), care 
tat la descărcarea 
nurilor.

Medicamentele 
rialele sanitare 
celorlalte spitale, 
ridicate de către 
țiile acestora, fiind 
sportate și cu mașini par
ticulare.

Precizăm că medicamen
tele primite sint neîndestu
lătoare pentru a satisface 
necesarele spitalelor, fapt 
pentru care vor fi repar
tizate numai prin rețeaua 
farmaciilor cu circuit 
chls.

Am solicitat organele 
anchetă să dea dovada 
o deosebită exigență 
potriva 
că există — și 
treaga populație 
lui să sprijine

au aju- 
autotre-

ți m.itc- 
destinate 
au fost 

delega- 
tran-

în-

i:.- 
muni • 
tran- 

ți

mcntcle nu sînt sortate pe 
• pecialilăți, ele provenind 
de la persoane particulare, 
fiind descompletate, unele 
•a pă ite ca ti-riTien de uti
lizare, fnrmaciaW.de din 
municipiu lăclnd 
deosebi*'’ pentru
.1' e'-tora.

Discuțiile care s-au 
it în spital și în

■ ipiu se datorează
sportului din Cordea 
aruncă o p.’ită neagră asu
pra întregului personal nl 
spitalelor. Organele de po
liție, procuratură și mem
brii Consiliului muisicipril 
nl Frontului Salvării Na
ționale efectuează o an
chetă complexă penii u dc- 
pixtnrva persoanelor care 
au comis nete contrare 
principiilor deontologiei 
medicale ți l'-’gii, urmlnd ’ă 
fie trrcJ» La răspundere.

Membrii delegației din

de 
de 

Im- 
vinovaților — da- 

rugăm In- 
a Văii Jiu 
cercetările 

re se întreprind pentru de
ții starea acestora.

încredințăm cititorii zia
rului că marea majoritate 
a cadrelor mcdico-sanitare 
din rețeaua noastră, cuc 
și-nu dedicat activitatea în
grijirii sănătății populației 
din Valea Jiului și In con
diții grele (lipsa de medi

camente) — dar care In pre
zent sînt profund afcctalo 
de denigrările ce ne-au 
fost aduse — ne vom face 
și In continuare datoria I

l)r. Glxorgho DAV11), 
directorul Spitalului 
■runk-ipal Petroșani,

Menționăm că In 
desfășurării acestei 
țări impuse, o parte 
personalul de cercetare im
plicat a fost premiat, lu
cru mai rar Intîlnit în 
stimularea personalului cu 
rezultate bune în activi
tatea de cercetare pro- 
priu-zisă.

Ceea ce cerem este un 
lucru firesc; pînă la sflr- 
șitul lunii ianuarie 19J0 să 
fim mutați înapoi la se
diul cercetării din Pe
troșani, strada Republicii 
(lingă Grupul școlar pro
fesional) iar pînă la acest 
eveniment fericit și de 
mult dorit să avem asigurat 
mijlocul 
mașina 
promisă 
rtil ing. 
In data
dar dată uitării.

Precizăm că deplasarea 
noastră, a 70—75 lucrători, 
femei și bărbați, a fost un

de tran-port — 
in convenție — 

solemn de directo- 
Miclea Alexandru, 
de 20 IX 1906, —

adevărat calvar în ultimul 
an, din „lipsă de mașină 
de transport", dar, de ce 
să nu spunem lucrurilor pe 
nume, din cauza nepăsării 
conducerii unității noastre. 
Ni s-a răspuns cu ridicări 
din umeri, pe ton de co
mandă: „Și ce dacăl" „mer
geți la tren!" nepăsîndu-i 
conducerii că prin depla
sarea cu trenul se fura 
mult din timpul nostru li
ber, de care socoteau că 
dispun tot dînșii, adică cei 
care stăteau la căldurică și 
confort. Mai spunem că 
multe din colegele noastre 
s-au îmbolnăvit din cauza 
orelor pierdute, a staționă
rii în ger și ploi, 
de autobuz.

Un alt aspect 
de important îl constituie 
pierderea timpului util 
din orele de program prin 
deplasări în diferite stații 
de autobuz, pentru orice 
problemă de serviciu, ne
cesare de rezolvat la sediul 
întreprinderii sau la CMVJ.

in stații

deosebit

Demnitatea tinerilor
(Urinare din pag. 1)

time, au rămas de pază la 
Spitalul Witing, gata 
intervină, 
țiunile de 
asemenea 
cat intr-o 
au plecat 
dornici Militare pentru 
salva îăniții. Aici 
timpinat rafalele 
tilor, care nu 
timp de peste 
jumătate. Aici 
Nictișor Gociu, 
răniți Tilrcriu 
doua victimă, precum 
alții. Din grup au mai fă
cut parte Virgil Sandula- 
clic, Ionel Tolca, Adrian 
Sarea, Ferenc Muller, Flo
rin Die, Nicolae Bărbosu, 
Zoia Zoltan, Sorin Moldo- 
van, Erno Korn, loslf Fie
rarii... Muncitori ți elevL 
Tineri care prin puterea lor 
de saarlficlu au dat, ca

să 
ac- 
un

să sprijine 
salvare. M 
apel s-au Imbar- 
aulobasculantă și 
In direcția Aca- 

a 
i au 1n- 
teroriș- 

slfibit 
Și

au
o oră

a fost ucis 
aici au fost 
Lultacs, a 

ți

de 
de

21

țiel, o autentică lecție 
demnitate, curaj civic, 
patriotism.

A fost In noaptea de 
spre 25 decembrie...

„Nu ne pare rău de ceea 
< e am făcut, ne mai spu
ne Nicolae Mesa roș. Regre
tam și ne plîngcm rnorții. 
Ne mai pare rău că văd 
mulți în aceste zile dînd 
buzna pentru a ieși in fa
ța, pentru a profita. Sînt 
și chiulăi și bețivi care 
țipă că sînt revoluționari... 
Jertfele noastre, ale între
gului tineret, zic eu, 
bitie să fie un apel 
conștiințe, către cei 
încă nu s-au trezit 
somnolență, care stau 
parte, Ia plndă, ața
l-a învățat regimul odioa
sei dictaturi. Lumea pen
tru care ne-am Jertfit, la 
care visnm cere partici
parea tuturor, dar nu cu 
egoismul, cl cu conștiința

fre
că tre 
care 
din 

de o 
cum
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CHEMARE. Am primit 
din partea unui grup do 
profesori de muzică urmă
toarea chemare: „Profesori 
de muzică din Valea Jiu
lui! Să ne întllnim joi, 1* 
ianuarie, la ora 11, la 
Școala generală nr. 1 din 
Petroșani — sediul vechi —i 
pentru a pune bazele So
cietății libere a profesori
lor de muzică. Să căutăn» 
împreună cele măi bune 
căi pentru a reașeza viața 
muzicală a municipiului pe 
baze trainice, conlinuînd 
astfel tradițiile spirituale 
ale Văii Jiului". (A.H.)

PRECIZARE. Informația 
apărută în ziarul nostru 
de ieri sub titlul „Dulciuri 
pentru copiii din școli", 
este valabilă numai în o- 
rașul Petroșani, unde în- 
cepînd de ieri, copiii au fost 
invitați să se adreseze pro- 
fesorilor diriginți și învă
țătorilor pentru a-și primi 
pachetele cu dulciuri.

EXPOZIȚIE. Mîine, la 
ora 17, va avea loc verni
sajul expoziției organizate 
de membrii cercului „Pa
leta" din Lupeni, la Gale
riile de artă din localitate. 
Tablourile vor fi donato 
pentru ajutorarea familii
lor sinistrate din București, 
Inițiatorii expoziției îi in
vită pe toți colegii lor din

COTIDIENE
Valea liulul să participe 
cu lucrări originale la a- 
ceastă expoziție.

TRANSPORT. Comitetul 
Frontului Salvării Națio- 
sale de la SUCT a hotă- 
rît ca începînd din 29 de
cembrie 1989 mijloacele de 
transport în convenție să 
oprească în toate stațiile, 
iar călătoria să fie gratui
tă. Din păcate, 
nu toți șoferii dau dovadă 
de onestitate și de respec
tare a acestor hotărîri. Aș
teaptă și acum bani de la 
călători. Concret; dumini
că, 7 ianuarie, în jurul o- 
rei 11, un autobuz și auto
duba 31 I1D 1056 au oprit 
lingă stația Parîngul — 
Aeroport, iar șoferii au în
casat bani de la călători. 
(M.A.)

ÎNTREBAM. Mai mulți 
cetățeni din Valea Jiului 
ne-au Întrebat unde s-or 
mai fi aflînd mașinile lor 
de scris — confiscate în 
anii dictaturii — țj ce șanse 
au să reintre în posesia 
lor. Punc-m ți noi e- 
ceastă întrebare, î» numele 
cetățenilor. Cine răspunde?

AJUTOARE. A» sosit a- 
jutoare și din partea cre
dincioșilor dintr-o locali
tate minieră din Repub’i- 
ca Ungară — Dorng. Ali
mente, haine, Jucării. Au 
fost distribuite, duminică, 
la parohia romano-ratolică 
din Petroșani. Distribuite.» 
vorba vine! Pentru că, așa 
cum am fost sesizați tele
fonic de cetățeni, acest act 
nobil, generos s-a consu
mat tot ca un spectacol 
grotesc. Nu au ajuns să 
beneficieze do bunuri cei 
îndreptățiți, ci o ceată hră- 
părcață de precupețe. An 
dat năvală «i-duminică și 
stau la pîndu în continua
re, aștcptînd să se înfrup
te din „ajntoarilii" trimi
se. E revoltător, c dureros! 
Chiar nn se poate faco 
nimic? (I.D.)

INIȚIATIVA. Pentru 
dezvoltarea mișcării turis
tice ți de alpinism în rîn- 
dlil populației, mai ales 
printre tineri, membri al 
secției de alpinism a AS 
„Jiul" Petrila s-au consti
tuit Intri un grup de iniția
tivă pentru înființarea Clu
bului alpin „Valea Jiului", 
ca filială a Clubului Alpin 
Român, în curs de orga
nizare. S-a elaborat șl un 
proiect dc program car® 
cuprinde activitatea alpl- 
nlsticfl. Grupul «te Ini
țiativă artenpta propuneri
le celor interesați pe adre
sa: AS .Jiul" Petrila —

fnrmaciaW.de
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Unda de șoe
Să spunem lucrurilor pe nume! 

iată, oameni buni, 
ce ne dădea 

dictatorul să mîncăml
(i)

Trecem direct la adevăr. 
Fără ocolișuri, fără ascun
zișuri I Ieri, la prinz, la 
Abator. Ce-am aflat, ne-a 
cutremurat I Citiți și vă 
minunați, oameni buni, ce 
ne dădea nouă dictatorul 
să mîncăm 1

In ultin ! timp, mai 
ales după emiterea Decre
tului 233, din septembrie 
1989, s-au „îmbunătățit" 
preparatele din carne, a- 
dăugindu-se înlocuitori, In 
procent de 12 pînă la... 100 
la sută (I). Anul trecut, fu
sese omologat salamul „Va
lea Jiului". In luna no
iembrie. a venit ordin „de 
sus" să i se schimbe denu
mirea în salam „Cișmigiu". 
De parcă minele din Valea 
Jiului ar fi așezate pe ma
lul lacului de agrement 
„Cișmigiu"... La acest sa
lam „Cișmigiu" s-au adău
gat soia și apă în procent 
de 12 la sută. Prețul a ră
mas același: 64 de lei. Prin 
același decret, salamul de 
porc nu prea vedea... por
cul. Avea 38 la sută Înlo
cuitori (pastă de cartofi, 
făină de soia etc). Micii 
eon țineau 54 la sută carne 
și in rest_ soia și apă. 
Chiftelele aveau doar 43 
la sută carne (restul se 
„completa" cu soia, pes
met ți apă). Carnea de 
porc tocată și cea dc vită 
aveau 30 la sută „înlocui
tori ’. Despre sarmale, ce 
să mai vorbim... Mai era 
în comerț, rar, rar de tot, 

anume produs, care 
se chema „științific" pari
zer dietetic. Ei bine, acest 
parizer conținea... 80 la 
sută apă. Asta prin STASS. 
Un STASS absurd, împo
triva oricăror legi fizice și

CONTUL „LIBERTATEA 1989“
între cel care au do

vedit In aceste zile de grea 
Încercare un "înalt simț pa- 
tr.otic ți dragoste pentru 
oameni se numără ți mili
tarii de la unitatea din Lu- 
peni. Contribuția lor la 
Contul „Libertatea 1989" 
se cifrează la 1 301 707 lei. 
Din această sumă depusă 
la CEC, peste 1 100 000 re
prezintă contribuția milita
rilor îr> termen. Mențio
nam la loc de cinste con
tribuțiile ofițerilor Dânuț 
Stanciu și Anton Tanczel 
— inițiatorii acțiunii in u- 
nitate — precum și ale mi
litarilor din subunitățile 
comandate de ofițerii Ion 
Rotaru, cu peste 200 000 de 
ici, Virgil loniță — peste 
169 000 lei, Alexandru Co- 
tranu — peste 140 000 lei, 
l’etrică Jipa — peste 143 000 
lei. Adrian Lia — peste 
125 000 lei, Decebal Iorda- 
rhe — peste 129 000 lei, Dă- 
nuț Stanciu — peste 91 000 
de lei. Constantin Cocoro- 
veanu aproape 90 000 de 
tei, Gheorghe Gheorghiu — 
peste ’62 000 lei.

Dar contribuția militari
lor la refacerea țării se 

omenești, logice și... psiho
logice. Păi ce, parizerul es
te castravete să conțină 
90 la sută apă 7

Să lămurim lucrurile. 
Deci, regimul lui Ceaușes- 
cu ne impunea un... regim 
alimentar „științific". Iar 
noi mîncam. Mîncam și 
tăceam. Tăcerea aceea 
trebuie să ne doară, fiind
că ea înseamnă complici
tate, deși n-aveam cum să 
fim complici cu el. Ce în
semnau rețetele acestea 7 
Cum au reușit. Doamne, 
să ajungem aici ? Iată ce 
intra în acești „înlocuitori": 
„emulsie" de șoric (de obi
cei... verde), pastă de sub
produse, mațe, texturat 
proteic din soia, pigment 
de sînge, stomac de vilă, 
buze, urechi, pastă de oa
se, zer. pastă de carne de 
pe oase și alte multe re
ziduuri și deșeuri. S-a a- 
juns la introducerea de 
saramură de apă pînă la 
40 la sută, apoi, treptat, 
pînă la „înlocuitori" sută 
Ia sută. Mai auziți minuni. 
Șunca „Muntenia" care 
costa 63 de lei kilogramul, 
conținea 90 la sută dis
persie proteică (e>. ract de 
soia) și 10 la sută amidon 
de cartofi. Nici un gram 
de carne t Era 65 de lei ki
logramul I Să fi mîncat. 
tu. ceaușescule, așa ceva l 
E adevărat, erau și rețete 
mai... umane. Șuncile
„București". „Dîmbovița", 
sau din ceafa de porc a- 
veau înlocuitori de cane 
doar pînă la.„ 55 la sută.

Să ne spălăm fuța cu apă 
tece și să ne trezimI A- 
cesta este adevărul 1 Iată 
ce-am mîncat I

Mircea DUJORESCU 

treime din producția dc 
cărbune a minelor I.u- 
peni, Uricani și Valea de 
Brazi extrasă In aceste zi
le fiind rodul muncii rod
nice a ostașilor alături de 
bravul detașament mun
citoresc al minerilor de la 
cele trei unități amintite. 
Să reținem că In această 
perioadă militarii s-au a- 
flat permanent la datorie 
asiguiînd paza bunurilor, a 
edificiilor publice, liniștea și 
'almul vieții orașelor I >r 
peni și Uricani.

• In cursul zilei de ieri, 
la Filiala CEC a munici
piului Petroșani și la a- 
gcnțiilc din localitățile 
Văii Jiului nu fost depuși 
219 870 )<-i In Contul „Li
bertatea 1989". Cei mai 
irnpoit.mți depunătoii au 
fost membrii Asociației de 
locatari nr. 11 — I.upenl, 
care nu depus suini» de 
150 074 lei. S-nu dfpus, 
de asemenea, de către ce
tățeni, In același cont, 
0965 tei la ghișeele Filialei

*1011 îol In

Apeluri către cetățenii municipiului
In următoarele zile urmează să se predea blocu

rile G1 cu 33 de apartamente în cartierul „Aero
port" și două blocuri de garsoniere — 4 și 5 Sta
dion — precum și alte spații finalizate de construc
tori. Ele vor fi repartizate după cum urmează:

I.M. LIVEZENI — 8 apartamente în blocul D6 
și 30 de garsoniere confort I în blocul 4 Stadion; 
I.M. DIL.IA — 10 apartamente în blocul G1 și 30 
de garsoniere în blocul 5 — Stadion; I.A.C.M.M. — 
10 apartamente în blocul Gl; IPSRUEEM — 4 a- 
partamente în blocul Gl; I.P.C.V.J. — 5 apartamente 
în blocul G1; IACCVJ — 2 apartamente în blocul 
Gl; ITA — 2 apartamente în blocul Gl.

Către comitetele Frontului Salvării Naționale 
clin aceste unități: discutați fiecare propunere în 
comitete, repartizați locuințele în spiritul dreptății 
și echității. Tabelele se trimit la IGCI, pentru în
tocmirea formelor legale de intrare în apartamente.

A P E L.
către cetățenii orașului Petrila

Consiliul orășenesc al Frontului Salvării Națio
nale și primăria orașului Petrila sînt preocupate și 
depun eforturi pentru soltfționarca tuturor proble
melor sociale și economice din orașul nostru. Pînă 
în prezent s-au luat măsuri pentru îmbini lățirea 
încălzirii apartamentelor și aprovizionării popu
lației, a repartiției locuințelor și distribui i buteli- 
lor de aragaz.

Datoria noastră primordială este să nr prezen
tăm la locurile de muncă și să muncim cinstit pen
tru bunăstarea noastră, a tuturor. Orice problemă 
ivită In procesul de producție trebuie soluționată 
prin organele F.S.N. și sindicatele libere. Situați I 
problemele generale ale colectivelor înaintea celor 
individuale, dacă ele pot fi amînate.

APEL CĂTRE SPITALELE DIN MUNICIPIU
Vi se cere să puneți la dispoziția oamenilor 

muncii din minerit și din celelalte domenii de ac
tivitate medicamentele necesare în tratarea bolilor 
căilor respiratorii și pulmonare, a bolilor reumatis

male și a altor afecțiuni I
Sortați cit mai repede medicamentele pentru ca 

ele să ajungă într-un timp cit mai scurt la cei care 
au nevoie de ele I

Miting spontan Ia Vulcan
(Urmare din pag l>

rel Bârlea în funcția de 
primar al municipiului 
Petroșani și s-a cerut schim
barea lui din funcția de 
primar.

Întreaga desfășurare a 
mitingului a avut un ca
racter pașnic. Nu s-au 
semnalat manifestări de 
violență. Oamenii au drep
tul la democrație și și-au 
spus liber punctul de ve
dere.

Se cuvine Insă să fie 
făcute clteva precizări. 
Cu prilejul mitingului, un 
adevărat exercițiu de de
mocrație In libertate, par- 
tlcipanții și-au exprimat 
dorința, la care subscriem, 
de a se curma pentru tot
deauna corupția, servirea 
preferențială și după 
principiul „pile, cunoștințe, 
relații", din comerț, 
servicii și administrația 
dc stat.

In legătură cu revendi
carea politică se cuvine să 
facem cîteva clarificări 
necesare, de pe poziția zia
rului nostru independent 
de orice influența politică, 
dar care subscrie la ideile 
formulate In Platforma- 
Program n Frontului Sal
vării Nnționale. In primul 
rînd b. buie să reținem că 
mitingul a fost inițiat de

2700 de lei la agenția din 
Petrila și 17 200 de lui la 
agenția Lupeni. SInt ges
turi semnificative privind 
omenia celor ce trăiesc și 
muncesc în Valea Jiului. 
Informațiile ne-au fost 
transmise de Viorica Bo
nei, șef de tură la Filiala 
CEC Petroșani. (Al. II.)

Tot despre căldura 
din apartamente

APEL i Al ici. I <•< I 
PETRILA

ring. Uimei lluoii, Inci
tai- al blocului 12 din 
cartieiul 8 Martie Petrila, 
Iși manifestă indignarea in 
numele colocatarilor față 
de condițiile vitrege din a- 
partamente. Lip-.a căldurii 
și u apt i calde. &n exem
plu . In apartamentul său 
de la etajul I, in ziua de 
II ianuarie, temperatura e- 
ra de... —2 grade. ( e u'j 
de spus mai marii de la 
E.G.C.L. Petrii.-, 7

TESTE 360
APARTAMENTE

FAR A C AI.DUR A 

sindicalul liber al unei 
singure întreprinderi — 
IM Vulcan — din orașul 
Vulcan, deși pe parcursul 
lui i s-au alăturat și cîteva 
zeci de cetățeni ai orașului. 
Respectăm opinia sindica
lului liber de la mina Vul
can cu privire la interzi
cerea alegerii foștilor 
activiști de partid în func
ții de conducere din noua 
administrație de stat Res
pectăm și opinia cu privi
re la primarul municipiului 
Petroșani. Dar se cuvine 
să spunem că primarul a 
fost ales de reprezentanții 
comitetelor orășenești din 
întreg municipiul, inclusiv 
de cei ai orașului Vulcan, 
care reprezintă întregul 
oraș și nu o singură între
prindere. Alegerea prima
rului este provizorie, pînă 
la viitoarele alegeri libere 
din luna aprilie, clnd va 
fi sau nu va fi schimbat,

Cetățenii vor căldură în case. 
Nu mai pot fi tolerate justificările!

Ieri au venit la redacție, 
animați de o Justificată in- 
dijțtwire cetățenii loan 
Ciobanu, președintele aso
ciației de locatari d»n car
tierul Aeroport, de (>e stra
da Păcii și Carol Ijiskay, 
din zona centrală a l’etro- 
șaniullli. Cauza indignării 
lor — lipsa de căldură, fri
gul din apartamente.

Investigația făcută In 
căutarea cauzelor pune în 
evidență o stare de fapt 
care nu mai poate fi to
lerată sub nici un motiv. 
Despre ce este vorba? De 
In sursa din Paroșeni s-a 
anunțat o cădere a unuia 
din cele trei cazane de 
termoficare de cîte 50 dc 
gigacalorii. Defecțiunea nu 
e gravă și se acționează cu 
răspundere și promptitudi
ne pentru rem> lierea ci. 
Cu toată această cădere, in 
(lunetele de termoficare din

Asociației de locatari nr 
17 din Lupeni. Dai a in zi- 
)<-li dc sărbătoare, I—2 ia
nuarie au avut căldură, a- 
cmti statul în apartamente 
este imposibil. Relatarea i 
ne a fo.-,t făcută de preșe- I 
dintele Asociației de loca- . 
tari, Nieolac .Stavilă și Li- 
vi:i l.az.îi din corni'.ia de 
cenzori. Ineă un amănunt: , 
de doi ani nil a fost i'idi- | 
cat gunoiul menajer din 
punctul gospodăresc al a ,o- , 
ciatiej, dar pl tta către 
EGCL Lupeni s n fii. ut fă
ră acordul asociației nr. 

17. Apelul nostru credem că 
a fost recepționat de con- 

după cum se va hotărî cu 
majoritatea de voturi. Pînă 
atunci este necesar să în
țelegem 'cu toții că prima
rii și primăriile nou alese 
au a ■’voie de liniște pentru 
a putea rezolva problemele 
de aprovizionare a întregii 
populații cu alimente, de 
asigurare a căldurii ți e- 
nergiei electrice, de asigu
rare a desfășurării nor
male a întregii activități 
economice și sociale.

La cele spuse mai sus 
trebuie să spunem răspicat 
că astfel de mitingdri, con
form prevederilor legale, 
pot fi organizate numai 
în condițiile In care sînt 
anunțate la poliție 
cu 48 de ore înain
te de începerea lor.

Putem și trebuie să fim 
uniți pentru a păși cu 
demnitate, pașnic, pe calea 
deschisă de revoluție. Și 
se cuvine să ne facem cît

Petroșani agentul termic 
a intrat cu o temperatură 
de circa 100 de grade și 
un debit de peste 2000 mc 
pe oră, ceea ce poate asi
gura, teoretic, în aparta
mente circa 40 de grade, 
la calorifere. In rețeaua de 
retur, agentul termic se 
întoarce cu temperaturi de 
circa 30 de grade, doar 
cu clteva excepții, cum sînt 
P.T. 18 A, 9A și 9A-ex- 
tindere, după cum ne-a 
informat sing. Viorcl Ra
du, coordonatorul activi
tății de termoficare din 
Petroșani Nord.

Există, deci, mari pier
deri de căldură de la punc
tele termice pină în apar
tamente. In subsolurile mai 
multor blocuri conductele 
care duc agentul termic — 
sau mai bine zis ar trebui 
să-l ducă — la temperatu
ra cerută, încălzesc, dc 
fapt, apa care inundă de 
luni și ani dc zile aceste 
subsoluri. Cazurile sînt cu
noscute, în asociațiile de 
locatari din cartierele 
„Constantin Miile", „Her- 
mes", „Aeroport". Căldura 
de care ni'Jm bucurat in 
zilele de 23, 24, 25 decem
brie și pină a nil veni ge
rul <hn aceste zile s-a da
torat și temperaturilor mai 
lijinii .

Adevărul <• că de ani dc 
zile se ști'i. Conductele de 
s îngere de la multe din 
blocurile de locuințe •— 
și nu numai din Petroșanii 
— au fost și sînt înfundate, 
nu nn legătură cu rețele 
(le canalizare, așa cum ar 
trebui să aibă. Reclamați- 
ile pe această temă au fost 
cu sutele pe adresa orga
nelor locale nlc puterii p<>- 

mai bine datoria fiecare 
la locul său de muncă, 
pentru înfăptuirea pe pă 
rrșîntul patriei a idealurilor 
de democrație, civilizație 
în demnitate, dreptate și 
libertate, cî.știgate cu pre
țul greu de sînge al tine
rilor noștri după doborîrea 
terorii ceaușiste.

Este semnificativ faptul 
că, după încheierea mitin
gului, Viorcl Rădulescu, 
președintele sindicatului 
liber de la IM Vulcan și 
Aurel Mitri, directorul 
minei, au stabilit ca mine
rii care un au intrat în 
schimbul doi să fie pr 
miți la lucru alături de 
cei din schimbul trei, pen 
tiu a asigura o bună pla
sare a frontui ilc.r din a- 
bataje și realizjcea pro
ducției de cărbune de care 
este atît dc rn ir • nevoie 
în aceste zii<- friguroase dc 
iarnă.

li|x.ă de respect față A» 
om, de litiertațiie și de 
nevoile file.

Este moin. aiul adevă 
rului! J.G.C.L. a c o moș 
tenire grea ls> i.omeniul 
fondului locativ. De am
de zile fonduri!#, materia 
lele alocate pentru în
treținerea fondului locativ 
au fost cu mult mai mici 
derît necesitățile reale 
imperios cerute de repara
țiile blocurilor de locuin
țe. Ce se cerc de făcut a- 
cum, imediat, pentru ca 
agentul termic să ajungă 
In calorifere Să fie mo
bilizate toate mijloacele 
tehnice, pentru curățirea 
și punerea la punct a sub
solurilor noilor blocuri 
Sarcina cade, desigur In 
seama IGCL. Dar se cc> 
și sprijinul locatarilor, al 
oamenilor de bunii credin
ță, al Întreprinderilor cari 
[iot oferi ut la jele necesare, 
pentru eradicarea acela»" 
c,încerc care macină sub 
solurile, scade tempera 
tura agentului termic, con 
tribuie la ruginirea și dc 
gradarea con inelelor, I i 
perpetuarea țîn țarilor.

Domnilor de la T.G.C.I.., 
este cazul să se treacă di 
la perioada de triștii amin
tire a justificărilor, la cea 
a fa|itclor. Cetățenii nu ne
voie de călduri ți nicide
cum dc justifică, île dc ca
re sînt sătiii jiînă în gî* I

Mai marii c nnerțultii din 
municipiul nostru sînt invi
tați și ei să in măsuri pen
tru a aduce cit mai repe 
de in magazine radiatoare, 
calorifere electrice, acrotcr- 
mc, reșotiri. pentru a veni 
In inlimpinatea unei cereri 
dc vlrf a populațieiI
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DECRET — LEGE
privind abrogarea unor legi și decrete

In vederea continuării ac
țiunii de eliminare din le- 
.'gislația țArii a legilor și 
'.decretelor antidemocra
tice, administrativist-biro- 
cratice, demagogice, pro- 
fund dăunătoare interese
lor poporului român, emi- 

i se de fostul regim dictato- 
Iriak Consiliul Frontului 
iBalvării Naționale, 
Ia abrogat - o serie de 
decrete adoptate în timpul 

f dictaturii referitoare la : 
'? — Congresul și conferin-
< (ele Județene ale țărănimii, 
■ organisme care aveau un 
ț caracter formal, pur dema- 
i gogic, chemate să ratifice 
i automat hotărîrile luate de 
i dictator și acoliții săi;

— conferirea titlului de 
„Erou al Noii Revoluții A- 
grare". Instituit de dicta- 
tor șl a cărui acordare era 

i condiționată de obținerea u- 
’ nor producții agricole vege- 
' tale și animale nerealiste, 
'ce nu puteau fi realizate, 
. motiv pentru care se ra- 
. portau frecvent producții 
Bețiva.

In afara unor unități a

gricole, selecționate după 
alte criterii decît cele ale 
rezultatelor obținute, acest 
titlu nu a fost conferit nici 
unei persoane fizice, cu 
excepția dictatorului șl a 
cumnatului său, Vasile 
Bărbulescu ;

— aprovizionarea popu
lației cu pline, făină și mă
lai numai în localitățile în 
care cetățenii domiciliază 
sau lși au locul de muncă 
și considerarea ca infrac
țiune a cumpărării de pli
ne sau alte produse făi
noase pentru a fi folosite 
la furajarea animalelor ;

— constrîngerea produ
cătorilor agricoli din zone
le necooperativizate de a 
intra în asociații de diver
se profiluri ;

— stabilirea tăierilor de 
tineret ovin, aparținînd u- 
nităților socialiste sau per
soanelor fizice, numai la 
greutatea și cu respectarea 
strictă a unor normative 
prevăzute la nivel cen
tralizat. Astfel, tăierea ber- 
becuților se putea face nu
mai în limita numărului 

stabilit centralizat șl numai 
la vîrsta de minimum 3 luni 
și la o greutate minimă de 
15 kg. încălcarea acestor 
prevederi constituia infrac
țiune ;

— stabilirea de cote o- 
bligatorii de lină de 1—3 
kg pentru fiecare oaie sau 
berbec, producătorii care 
aveau mai mult de 20 de 
oi, fiind obligați să predea 
întreaga cantitate do lînă 
de la animalele care depă
șeau acest număr ;

— obligația unităților a- 
gricole de stat de a con
tracta și preda întreaga 
producție horticolă, a uni
tăților agricole cooperatis
te — cel puțin 70 la sută 
din producția realizată, iar 
a membrilor cooperativelor 
agricole și ai celorlalte 
gospodarii, de a preda can
titățile stabilite prin plă
nui ile de contractare și li
vrare impuse de organele 
locale ;

— evaluarea, în cîmp, 
înainte de recoltare, a pro
ducției agricole vegetale, în 
raport cu starea de vegeta
ție, după norme metodolo

gice și tehnice prestabilite 
centralizat, care nu țineau 
seama de realități ;

— stabilirea centraliza
tă a planurilor de cultură 
și de producție pentru toa
te unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, precum 
și pentru gospodăriile mem
brilor cooperativelor agri
cole de producție și ale 
producătorilor particulari;

— stabilirea de haremuri 
maxime dc cheltuieli pen
tru principalele produse 
vegetale și animale și sanc
ționarea cu amendă de la 
2000 la 5000 lei a nercspec- 
tării acestora ;

— stabilirea de pre
țuri dc producție cu ren
tabilitate limitată, ncrealis- 
te, la produsele vegetale și 
animale ale unităților agri
cole de stat, fapt ce a de
terminat reducerea substan
țială a beneficiilor acestora 
și înregistrarea unor pier
deri însemnate de un marc 
număr de unități;

— împărțirea arbitrară a 
fondului de marfă pentru 
export în două categorii ri

gide: Fondul valutar cen
tralizat al statului și fon
dul valutar pentru plata 
importurilor planificate, 
potrivit destinației sumelor 

prevăzute a fi încasate. Plă
țile pentru importuri se 
puteau efectua numai din 
fondul valutar pentru pla
ta importurilor, în limite
le stabilite prin plan, iar 
utilizarea fondului valutar 
centralizat pentru efectua
rea unor plăți necesita 
aprobare la nivel de decret;

— instituirea obligației 
ca toate operațiunile de ex
port să prevadă încasarea 
mărfurilor vîndute în cel 
mult 30 de zile de la ex
pedierea lor din România. 
Orice export care avea în 
vedere încasarea contrava
lorii mărfii vîndute în 
condiții de credit, la ter
mene mai mari dc 30 do 
zile, trebuia aprobat prin 
decret special;

— interzicerea deplasă
rii în străinătate pentru 
negocierea contractelor ex

terne a personalului dc 
conducere și execuție din 
activitatea de producție, 
prevăzîndu-sc că negocie
rea și semnarea contractelor 
se fac numai de persona
lul specializat din între
prinderile de comerț ex
terior și do directorii co
merciali ai centralelor pro
ducătoare;

— desființarea nejustifi
cată a unor întreprinderi 
de comerț exterior, în con
dițiile în care la întreprin
derile rămase numărul do 
personal a fost irațional re
dus, impunîndu-se, totodată, 
o structură organizatorică 
tip. Personalul de specia
litate a fost rigid împăr
țit pe relații comerciale 
(devize convertibile și țări 
socialiste), schimbîndu-se, 
totodată, criteriile de re
tribuire;

— stabilirea unei struc
turi organizatorice rigide

pentru Ministerul Comerțu
lui Exterior, care nu ținea 
scama de sarcinile acestuia 
și de activitățile pe care 
trebuia să le desfășoare.

r
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DECRET
t

privind măsuri pentru comemorarea eroilor Revoluției
Consiliul Frontului Salvării Naționale 

docrctcază:
ART. 1. — Ziua do vineri 12 ianuarie 1990 se 

declară, pe întregul teritoriu al României, zi do 
doliu național, in memoria martirilor Revoluției, a 
tuturor celor care și-au Jertfit viața luptînd împotri
va regimului dictatorial, pentru libertatea ți demni
tatea poporului român, pentru dreptate socială.

In fiecare zi dc vineri se vor oficia slujbe Sil 
lăcașurile de cult, in amintirea martirilor Revoluției.

ART. 2. — Orașele Timișoara și Ilucurești so 
declară orașc-martir.

ART. 3. — Piața Palatului din Capitală, undo 
■ u căzut numeroși fii ai Patriei in apărarea idealu
rilor Democrației, Libertății și Demnității Neamului, 
•c va numi Piața Revoluției.

ART. 4. — In centrul Orașului-martir Timișoa
ra, precum și in Piața Romană și ia Piața Revolu
ției din Orațul-martir București vor fi ridicate mo
numente închinate eroilor Revoluției, tuturor celor 
caro au căzut în numele și pentru idealurile acesteia.

In vederea elaborării proiectelor de monumente 
se instituie un concurs public. înainte do lunrea 
hotărîrii definitive, cele nani reprezentative proiecto 
de monumente prezentalo la concurs vor fi supuse 
aprecierii opiniei publice.

Președintele
Consiliului Frontului Salvării Naționale.

Ion lliescu

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale

Să învățăm să spunem 
adevărului - adevăr

I'reședințele Consiliului 
Frontului Salvării Națio
nale, Ion lliescu, a primit, 
marți, la Palatul din Pia
ța Victoriei, pe șefii mi
siunilor diplomatice acre
ditați la București, care 
i au prezentat felicitări 
<-u prilejul victoriei revo
luției din decembrie 1989, 
,> il Anului Nou, 1990.

I.ulnrl cuvîntul in nu
mele șefilor misiunilor di
plomatice prezenți, amba- 
..ifloriiJ sovli tic E.M. Tca- 
, Imkov a spu. printre 
dtele :

Pentru țările noastre. 
• •• nțialul II '<>n tituic 
voința poporului român, 
opțiunea pe care a făcut-o. 
Statele noastre sprijină 
eforturile Conr ilililui Fron
tului, care a proclamat 
un program dc prefaceri 
democratice profunde ce 

i deschis teren pentru plu
ralismul politic ,i sistemul 
pliiripartit, măsui i pentru 
înnoirea României, solu- 
lionarea sarcinilor social 
•rnnomicc prioritare. 

Guvernele '.talelor noas
tre își exprimă hotărin i 
dc li promova relațiile cu 
România în toate domini
ile pe o bază sănătoasă, 
'■licientrt și reciproc avan
tajoasă, cAlăilzindii ;e du
pă principiile independen
ței, suveranității, egalită 
ții în drepturi și neames

a primit pe șefii misiunilor diplomatice
tecului In treburile inter
ne.

Poporul român a des
chis un capitol nou al is
torici sale. VA Înțelegem 
greutățile, Intrucit trebuie 
să lichidați toți mărăcinii 
șt urmele trecutului, să re
zolvați cele mai complexe 
probleme ale înnoirii de
mocratice, să ridicați eco
nomia, știința și cultura, 
bunăstarea poporului.

Dorim Consiliului Fron
tului, Guvernului, popo
rului României, mari suc- 

<• pc aceasta cale a 
construcției.

Guvernele și opinia pu
blică din țările noastre 
nil dat o apreciere pozitivă 
Declarației Con .ilililui 
Frontului, potrivit căreia 
România își va respecta 
obligațiile intern iționale, 
va acționa in interesul 
consolidai ii bazelor păcii, 
dezarmării, colaborării șl 
progresului.

Implicare i activa -i 
României noi în procesul 
g< noi il i'iiopi'.'in va con
tribui, filă Îndoială, la 
redoblndii < i li/ionomici 

d< anii ntji- . iiropi ne, a 
in.Jiului ,n pi- tigiu ifi 
teinațiunii.

A rr pun'. președintele 
Consiliului I mulului Sal 
sării N iționalo, Ion Iii'"' 
iu, cam v spir :

Domnule decan.
Domnilor ambasadori șl 

însărcinați cu afaceri,
Aș dori, în primul rînd, 

în numele colegilor mei 
din Consiliul Frontului 
Salvării Naționale și al 
Guvernului României, să 
vă mulțumim pentru cu
vintele calde adresate con
ducerii României, poporu
lui român, revoluției popu
lare clin țara noastră. Să 
vă mulțumim pentru a- 
j rccierile calde la adresa 
eroismului și Jertfelor po
porului român în lupta 
pentru răsturnarea dicta
turii.

Vă rugăm să transmiteți 
conducerilor politice ale 
țărilor dumneavoastră, gu
vernelor, opiniei publice, 
popoarelor domnea voastră 
•■0011111011(010 noastre dc 
recunoștință pentru mani- 
fe'țările de simpatie, pen
tru larga solidarități in
ternațională pe plan poli- 
tic, moral, material care 
r.onstiliiie o incurajare și 
un supoit moral impui Lini 
In oh,i tul pc cai o poporul 
român il rli'.'.fâșo.'ii i .■i'.|.'i/l 
poniiii înnoiri i țării

A,.i cum liim iți i “mai 
<al, intiijni intr-o pi i ioa 
dă iui ușoară, mull m u 
»■ 1 a și m ii complicată 
■I' cmsti nirc i unui nou 
1 li fi' 111. -al i ddi. i ni ui 
10'mânii i iinioiti- |pi n, 

politic șl pc plan econo
mic. întregul popor este 
mobilizai pentru a asigura 
normalizarea vieții econo
mice și așezării pe baze 
noi, democratice a relați
ilor social-politioe din țara 
noastră. In același timp 
vrem ca, în viața interna
țională, România să facă 
o largă deschidere spre 
lume, să înlăture tot ceea 
ce a întunecat relațiile 
cu unele state, să deschidă 
toate Rarierelc, care să 
permită o largă dezvoltare 
a colaborării multilatera
le cil toate țările lumii, în 
primul rind cu vecinii noș
tri, cu statele europene, 
cu toate țările cu care a- 
vem relații diplomatice, să 
fim activi în viața politi
că internațională, în orga- 

■jii: mele internațion/te, să 
constituim un partener ac
tiv in lupta pentru dezar 
mare, pentru destindere, 
pentru largă coopprare cu

10,1.1 |

toate popoarele
Vă mulțumim inea <>

'l.it.i. VA rug im :,ă tr.in
mileți iir.ii di- noastre de

■ 1 e- in nou] an popoare
Im ihiimic.ivi>ti tra și con
du i-i Hor '.Hi lor domin' i

I .i mul țt .mi i

illompi os)

(Urmare din pog. 1}

rașulul să se împartă, a- 
ccste bunuri la școală șl 
totodată să li se spună co
piilor că acestea sînt un 
simbol al prieteniei unor 
firme din străinătate, al 
unor familii care au o al
tă situație, față de noi și 
doresc prin acestea să facă 
șl copiii noștri să gindeas- 
că la ei și să colaboreze 
cu alți copii prin schim
buri de timbre, dc vederi, 
de poezii și altele.

Trebuie avut grija de 
toți copiii și tinerii, trebuie 
avut în vedere că ci au în
făptuit cu sînge această 
minunată Revoluție dc care 
noi ne bucurăm aici unde 
nu am avut din fericire 
victime și pierderi mate
riale. Așa cum pînă acum 
am primit la rație tot așa 
se putea, la alimentară sau 
la asociație să se știe toți 
copiii, care nu au simțit 
această Revoluție decît din 
imagini televizate, că a- 
ccste bunuri primite sînt 
în egală măsură pentru 
toți, iar cei care au ajuns 
acum în fruntea orașului, a 
noastră a tuturor trebuie să 
știe că acum orice nemul
țumire trebuie analizată și 
epusă pe înțelegerea tutu
ror.
l’înă acum cîtcv.n zile 

îmi era frică să vorbesc crt 
ina ridică și-mi las fami
lia singură, dar acum ar 
trebui să nu ne mai fie

Mica p ii
VINZARI

VINI) Trabant Guo. iri- 
lefon 11902. (18170)

l'D (IDI R1
PIERDU T legitimație

serviciu pc numele Găitan
DIX FS

SO ' 111., copiii, ginerii, 
nepoții, cumnații și < um
erii anunță cil adm că 
durere iiicet.ii i .1 din vi i- 
tă a scumpi i lor

(• \RI’ II INC \ 
înmoi militarea are lin 

joi. Cortpgiul funerar 
pleacă din strada In
dependenței, bloc 10, Pe
troșani. (IfllGtn 

frică decît de Dumnezeu 
care odată și odată va 
pedepsi pe mulți dintre 
noi. Pe această cale vreau 
să întreb redacția ce s-a 
întîmplat cu domnul hîico 
la Aurel care deși era unu) 
din membrii consiliului și 
a plecat de Jos din mină, 
dar pe lîngă cel ce era 
obligat de vechea politică 
să-i ajute, găsea și pentru 
noi măcar o vorbă bună 
sau un sfat bun. Cum am 
auzit la televizor că foștii 
conducători pricepuți cura 
cred că era și Nicola Au
rel și vor să aJGte popo- 
rul trebuia să fie printre 
noi pentru că din greșe
lile care s-au făcut în tre
cut foarte multe impuse u- 
nora se pot învăța multe 
lucruri. Iar cu experiența 
multora din ci se pot fac • 
multe lucruri bune. Să 
nu ne pripim să-i judecăm 
și să-i înlăturăm. Să le 
dăm prilejul să se vinde
ce de vechea rană și să 
recuperăm ce mai este bun 
In fiecare. Trebuie să no 
facem datoria să răspun
dem apelului Frontului la 
cinste, omenie și demnita
te. Acum cei mai mulți oa
meni cinstiți sc află la 
locurile de muncă și lu
crează cu drag și cu ade
vărata lor valoare. Noi 
sîntem acum ca niște copii 
și trebuie să învățăm ce 
este libertatea și mal ales 
să spunem adevărului a 
devăr.

b 1 i c i t a t c
Gheorghc, eliberată dc IM 
Iscroni. O declar nulă. 
(18167)

COMEMORARE

SOȚUL, fiicele, gine
rii și nepoții anunțil cu 
nrlincă durere că astăzi 
se împlinesc 2 ani dc la
crimi și suferință de 
fiind moartea necruțătoa
re a răpit-o pentru tot
deauna pe con cari-- a 
fost

JUȘCA MARI \
Multe Inerimi și fior; 

pc tristul șău mormînt 
(18172)


