
Cărbunele — marți Cărbunele — miercuri
Puternică mobilizare la Întreprin

derile miniere , Lonea, Dilja, Paro- 
șenl șl Bărbăteni care au extras 
marți, 9 ianuarie 1990, împreună, 
peste nivelul de producție stabilit 
570 tone de cărbune. Cea inai mare 
producție suplimentară au extras-o 
minerii de la Lonea: 288 tone. La 
nivelul combinatului s-au extras 
21 604 tone.

Cele mal slabe rezultate le-au în
registrat minerii din Vulcan: minus 
1 294 tone de cărbune și Valea de 
Brazi : minus 667 de t.*ne.

întreprinderea minieră C'impu lui 
Neag nu a dat nici o tonă de căr
bune. Mineri I In felul acesta nu 
contribuiți la refacerea economiei 
naționale a României libere. (D.G.)

In schimbul I al zilei de miercuri, 
10 ianuarie 1990, cele mai bune 
rezultate le-an obținut minerii de la 
Petrila, Dilja, Petrila Sud, Aninoa- 
sa, Paroșeni și Valea de Brazi. 
Peste nivelul stabilit al schimbului 
I, au extras cărbune minerii de Ia 
Dilja, Anlnoasa și Valea de Brazi 
(cea mai mare depășire, 106 tone). 
Combinatul minier Valea Jiului a 

totalizat o producție de 4 784 tone 
de cărbune, nivelul planificat 5750 
tone. Cele mal slabe rezultate le-au 
înregistrat minerii de la Livezeni 
— 140 de tone — mai puțin de ju
mătate din nivelul stabilit pentru 
schimbul I (300 tone de cărbune). 
Nici miercuri, IM Cîmpu lui Neag 
nu a extras nici o tonă de cărbu
ne. Pînă cînd ? (D.G.)
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Știm să ne înrolăm 
în Revo’uție?

întrebarea nu este retorică. Este o întrebai e pe 
■ -are ne-o punem cu toți, pornind de la un adevăr 
I pe care-1 constatăm pretutindeni — incă ne găsim 

cu greu matca. Ce mai mulți au înțeles să partici- 
pc la revoluție prin eforturi la locurile lor de muu- 

j că, undo sînt ma: utili decît oriunde. I.a fel de a- 
devărat este, însă și faptul cA mai sînt destui care 
cred că sfînta libertate cucerită cu atltea Jertfe în
seamnă sA ceri ce crezi și vrei, și desigur să ți se 
șl dea. Imediat dacă se poate. Iar unii mai nerăb
dători trec cu de la Sine putere la exercitarea drep
tului discreționar de a lua nil întotdeauna ceea ce 
li se cuvine.

S-a mai spus și o mai spunem — singuia aco
perire a drepturilor bănești ce nt se cuvin este 
munca, munca bine organizată, în cea mai per
fectă ordine și disciplină. Acesta trebuie să fie ma
rele adevăr și piincipiu de viață, pe care l-am do
rit șl l-am obținut. Putem spune că este definitiv 
cî.ștlgat. Dar, ocupindii-ne în continuare de proble
me minore, l i ilrtrimenlul color de maximă im-

Constantin IOV INESCO

(Continuaro în pag. a 3-a)t

Știri interzise

Prin munca și 
conștiința tuturor

(Continuaro în pag. a ’t a)

Adevărul despre exploziile de la Vulcan 
din martie ’86 și septembrie ’89

•Subsemnata Bana Ma
na. profesoară, domicilia
tă în Timișoara, str. Tipo
grafilor nr. 5, ap. 11, te
lefon 24848, doresc, po a- 
ccasW cale, să fac cunoscu
ta una dintre crimele să- 
rîrșlto, în Valea Jiului, de 
Ceausescu ți banda Iul.

In ziua de 21 martie IWîC 
S-a produs un accident co
lectiv de muncă la IM 
Vulcan. In urma exploziei 
în subteran, au murit 20 
de mineri. A doua zi di- 
mincață s-a format o comi
sie gt.tvcrnafncntală din cei 
mai buni specialiști în 
minerit, care au fost obli
gați. li S-a ordonat, să in
tre în ruină, deși normele 
de securitate minieră nu 
permiteau alunei intrarea 
io subteran.

Probatul L'e.ni, .cu și ni 
iui au ordonat sa intre. 
N’eavînd încotro, au intrat, 
fiind surprinși de o nouă 
explozie. In care .-iu murit 
4 oameni, 4 erau de la 
’ f-.'î'l J’JÎM (cum i se spune 
icum), 3 do la IM Vulcan 
,i un '•.cetiri .1 Amintesc 

TcrZorescu, directorul Cen
trului, inginer Milial l’fi 
trașcu, inginer Miliai I’u- 
sac și diplomat inginer 
d ictorand l'rancisc Bana, 
soțul mau. In virată de 40 
de ani.

Menționez că au avut 
noroc să scape din explo
zie trei persoane; minis- 
tml adjunct al minelor, 
și fui secui ității din Petro
șani — Cherciu și ing. Tal 
Sabin de in C'CITl’bM Pe- 
tioșani.

Acești <■ imenl nu au a- 
vut curajul atunci să spună 
cine i-n trimis la moarte. 
Acum, in democrație și 11 
b<'itate e'te necesară o re
deșteptare a conștiințelor 
ți rcnncliet.ii<.a tristului 
C.IZ.

Procesul d>; const.il.'ire a 
cauzelor exploziilor a fost 
clasat. 6 a de obicei în act 
fel de căzui i. Adevnrații 
vinovat,i nu au fost pedep 
'iți.

Fa- ape), prin iiilernie 
diul riuiais avoastră, cum 
am fflrut apel și la ziarul 

1 • • .,1 1

Revoluția a învins. Vic
toria este a poporului. Bu
curia izblnzii, ca și dure
rea Jertfelor, este a tuturor 
fiilor adevărațl al patriei. 
Dar șl viitorul, lumea pe 
care au visat-o tinerii c- 
roi al Revoluției, pentru 
care a suferit și la care a 
năzuit întreaga națiune, 
este tot al tuturor. Spre 
acest vbtor, spre această 
lume pășim cu încredere, 
cu ciedința fermă că, fie 
tineri sau vrrstnicl, xom 
putea trăi după deceniile 
de mizerie și umilință, cil 
demnitate, eliberați do 
minrnmj și teroare, de 
.ri- a zilei de miino

Victoria, libertatea, dl 
mocrațla sînt alo poporu
lui, ale fiecărui cetii'eau 
al țarii. Dar, alo fiecăruia 
sînt șl răspunderile, mari 
le Îndatoriri pentru cauza 
Revoluției, pentru făuri
rea societății democratice, 
a patriei lilrere șl cu adevfi.

zul mal sus arătat.
Doresc să fac apel la 

cci care cunosc îndeaproa
pe situația șl Ii știu pe cel 
care au contribuit la aces
te crime ale Văii Jiului 
să vegheze ca cei care au 
for.t vinovați să nu-și mai 
furii loc în poslurilo de 
conducero din Ministerul 
minelor și în cadrul Com
binatului minier din Va 
lea Jiuiui.

Fac ap'1 l/i toate văilu 
vele dhi Valea Jiului, ai 
căror soți ,-iu murit dato
rită orditiclor dement' nk 

V«i rugăm po toți coi curo < unoașteți 
împrejurările, duzele și efectele exploziilor 
de l<i mina Vulcan din martie 1986 și sep
tembrie 1989, sau de|ine|i documente, să 
t<i adresați ziarului „Zori noi", telefon 42464, 
in scris sau personal, redactorului nostru 
DORIN Glii | A, pentru <1 completa dalele* pe 
care Ic deținem și pentru a le prezenta ia 
aceasta rubiica. Aceeași rugăminte o adre- 
Sam organelor de poliție rare au anchetai 
c auzele celor doua explozii.

Iste momentul să cunoașteți adevaml,

rat prospere. Aceste idea
luri — BINELE spre care 
toți năzuim cu ardoare, 
pentru a-1 trăi zi de zl, ca 
o realitate efectivă, pal
pabilă, poate fi cucerit doar 
prin consolidarea demo
crației, prin normalizarea 
întregii vieți social-econo- 
mico. Prin munca cinstită 
șl participarea cu răspun
dere civică a tuturor cetă
țenilor.

In Valea Jiului se fac 
pași însemnați pe calea 
normalizării Democrația 
îșl ’piinc ciivtntul. Orga
nismele noii puteri ale 
Frontului Salvării Națio
nale au fost constituite 
la toate nivelele și au in
trat în atribuții, preocii- 
pindii-su efectiv de soluțio
narea problemelor vitale 
iile populației. Sînt în curs 
de organizare și sindicatc- 

loau DtHlK

clanului Coaușcscu, să a- 
duca la cunoștința poporu
lui acesto crime; numai așa, 
ele nu vor mal fl nicio
dată repetate.

Dragi prieteni șl foști 
concetățeni, zdrobiți pe
riculosul lanț al sliîbichini- 
lor, care Intr-un oraș mic 
este mai puternic decît 
intr-un centru ca Timișoa- 
1 a.

Prin demascarea crimi
nalilor rcdobtndiți-vă dom- 
rulnlea pierduta

Mari.a IIANA.
Timișoara

DOMNULE
In calitate de cetățeni al 

municipiului Petroșani, cu 
libertatea cîștigatâ prin sîn- 
gele tineretului revoluțio
nar, în momentul de față 
încercăm să stabilim în
crederea în actualele for
me de conducere ale re
voluției, revoluție care nu 
s-«'i încheiat și care trebuie 
sa triumfe pi in libeilate 
și democrație reală.

In acest sens, cerem ca 
dv. personal să faceți cu
noscut prin presa liberă, 
reprezentații de ziarul 
,,Zori noi", adevărul pri 
vind incidentul care a a- 
vut loc la restaurantul 
(lotelnl-l- Petroșani (III*)

INVITAȚIE LA DIALOG
Iu numele meu, ilar și al 

multor concetățeni, doresc 
să adresez, citeva întrebări 
Consiliului municipal al 
Frontului Șalvarii Națio
nale.

In condițiile Î11 care
Consiliul Național al F.S.N. 
.'1 lansat un program la
care Consiliul F.S.N. din
municipiul Petroșani și-a
declarat adeziunea, rum 
explicați încălcarea unor 
obiective pentru care atî- 
tca inimi tinere și curat» au 
încetat să mai bată? Un 
principiu esențial al progra
mului menționat îl consti

Gindurile unui țăran
Cu toate că lucrează de 

vreo 20 dc ani ca lăcătuș, 
ilin care 18 la JM Aninoa- 
sa și ultimii doi la mina 
Iscroni, loan Bnrăiac se 
consideră tot țăran. Adică 
momîrlan din iscroni. Om 
care, precum bunicii și pă
rinții sui, a ținut ca la ti
chii dm cap la casa, pu- 
inîlitlll, oile și vacile sale. 
Iar ca el sini mulți (jiu 
aceia care, ani de a rîndnl, 
au încercat să împace și 
capra și varza: să di-a .la
tului cei a ce i s a impus, 
și să mai păstreze, și pen
ii 11 gura familiei, o parte 
din roadele muncii

Dip.irle de noi gîndul 
de a prezenta .icea iă 0)1- 
tegorie sociali: 1 i fiind
cei mni oropsită. In ciiidu 
vicisitudinilor, unii din- •. 1 . . 1., 1 ■ ,.

PREȘEDINTE
în seara zilei de 31 decern 
liric 1989, unde, ați parti 
cipat personal, alături dc 
reprezentanți ai Consiliului 
municipal Petroșani al I'ron 
tulul Salvării Naționale, a- 
lături de tineri revoluțio
nari, sliidcnți și mimeilori, 
precum și do cetățeni fran
cezi, care au adus ajutorul 
umanitar pentru populația 
cc a suferit din plin c 
foctele tiraniei fostei dic 
taluri

Rodi-a I LAIOÂft,
Vulcan

(Conlinii/ire in pag. a 2-a)

tuie COMPETENȚA, ca 
pacitatca cuiva de a se 
pronunța a-tipra unui lu
cru pe temeiul cunoașterii 
adinei a problemei în dis
cuție, însoțită de integrita
tea morală. Ce dovadă de 
competență dăduse Lucia 
Popa, înlăturată numai în 
U r m a unor improba
bile fapte ? Ce dovadă dc 
competență a dat Dan Tă 
băcani ? Cine și pe cc cri 
terii i-a desemnat na n

Psiholog
Viorica Iă»FJJ(A( S(JR

(Continuare ia pag a 2-a)

vut-: la locurile de muncă 
din întreprinderi, cit și 
de cele din propri i go.ipo 
darie. ( hiar daca, uneori, 

o -.puiu-m cinstit, la unii 
bal mța perseverenței a 
irir-lin/it spre a doua v,l 
riant.l Revenind în actua 
lILite, iată părerile Im 
loan Hărniac referitoare la 
modul in care vede el re
învierea nti< u proprietăți 
țărănești.

— Atlet.1111 1 ăsta, dom 
nule; oamenii d<- aici au 
ținut multe vaci. Dacă 
\om fi spriliniți, vmn cre.ș 
te in continuare și vite, și 
oi. Trebuie să fim liiciira- 
j.iți: ‘.1 ni se dea furaje 
— linul pe cari- l facem 
1 ■ >1 nu e dc ajun . —, apoi

Olu-nrflii- (H. I I LM
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Competentă și autoritate morală!
„Foai te multe bunuri în 

I loc să ajungă acolo unde 
J le era locul, adică la or- 
; fani, bătrini fără ajutoa- 
i re sociale, suferinzi de boli 

profesionale și cronice, co
piilor care și-au pierdut 
tații în accidente de mun
că și altor oameni inapți 
de muncă cu situații mate
riale grele, au ajuns pe mi
na unor indivizi cu infați- 

| țâre umană... dar cu carac
tere josnice și culori în- 

| chise la obraz (oricum 
i foarte gros). Indivizi care, 
I deja, la nici 200 de metri 
; de sala sporturilor din Lu- 

peni unde le-au acapa- 
, rat au început să-și vindâ 
i marfa. Alții nu vîndut-o

In fața cinematografului 
i „Cultural" sau la Comple

xul de alimentație publi
că, vînzAri făcute fără nici 
o opreliște din partea Po
liției, iar cei de la Consi
liul orășenesc al FSN au 
răsuflat ușurați că au scă
pat de „belea", spunind : 
„dacă ei vor, pot chiar 
să-și vîndă lucrurile primi

te, pe noi nu ne interesează. 
| Pentru situația creată, 
. se relatează In scri

soarea trimisă re
dacției de Comitetul Fron
tului Salvării Naționale și 
Comitetul Sindicatului Li
ber de la mina Lupeni, 

l »crisoare semnată de Ho-

(I rmarc din pag. 1)

le libere în fruntea cărora 
Bînt aleși, în mod liber și 
democratic, oameni cu au
toritate profesională și mo
rală, cei care sc bucură de 
prestigiu în fața colective
lor. Democrația Lși spune 
euvlntul, liber, răspicat, 
și prin manifestările spon- 
tanc prin care cetățenii. Iți 
exprimă opiniile, nemulțu
mirile și lși impun punqhil 
de vedere. Prin voința fer
mă și liber exprimată a 
cetățenilor, au fost schim
bați din funcții conducători 
dc Întreprinderi, cadre din 
administrația dc stat. Ce
tățenii își spun euvlntul. 
Vor dreptate, vor să trium
fe cinstea, adevărul, com
petența, ca valori supre
me a:e Revoluției. In nu- 
mt’e -icestor idealuri cetă- 
ț'.rui, tineri, virstnici. mi
neri și studenți, au formu
lat revendicări, nu dat

Scrisori deschise adresate Consiliului municipal al Frontului Salvării Raționale
Invitație la dialog

(Urmare din pag. 1)

cești a să ne reprezinte, ș.'i 
reconstruiască și să SAL
VEZE țara 7 Slntcm oare 
la cheremul hazardului, al 
bunului plac al celor ce 
au dat buzna după, repet, 
după ce alții In nlle părți 
ale ț.ăiii au luptat pentru 
libertate 7 Majoritatea ce
tățenilor din Petroșani au 
trăit momentela de revolu
ție cu uflc-tul, dar stind 
In fotoliu In fața televizoa
relor. Timpul ne presa, vi
dul de putere -»».> cerea um
plut și la noi. Dar de cei 
competenți și cu integrita
te morală. Să nu uităm că 
am ajuns In pragul fali
mentelor (economic, dar și 
moral), din cauza unor 
incompetenți. Noi, cetățe
nii cinstiți, cerem ca 
Consiliul municipal 
F.S.N. să fie format 
adevărați patrioți, 
in mod democratic. De ce 
atunci cind ni s-a comuni
cat componența acestuia 
In ziarul „Zori noi" nu s-a 
procedat ca In Deva (do e- 
Xemplu), unde s a anunțat 
ți profesia membrilor I A- 
eeștia sînt ingineri, econo
miști, juriști, medici, oa- 

al 
din 

aleși

ria Vasilc Sima, Marius 
Furdui, Iosif Vincze și Ște
fan C s o r i k, — vi
na cea mai mare o poartă 
membrii Consiliului Fron
tului Salvării Naționale al 
orașului Lupeni, deoarece 
nu s-au organizat destul 
de bine pentru a nu repe
ta greșelile făcute la Pe
troșani, Petrila, Uricani. 
Un proverb bă- 
trînosc spune că „Lupul 
tși schimbă părul, dar nă
ravul ba”. Piin urmare, 
noi trebuie să le schimbăm 
năravul, trimițindu-i în 
producție, în activități con
duse de oameni serioși ca
re cu caracterul lor burj 
să-i îndrepte.

Precizăm că noi, Comi
tetul Frontului Salvării 
Naționale și Comitetul Sin
dicatelor Libere de la IM 
Lupeni am propus CFSN al 
orașului Lupeni ca ajutoa
rele să fie repartizate în
treprinderilor și instituți- 
lor, iar acestea prin sin
dicatele libere, să le dis
tribuie celor în drept să 
le primească. Propunerea 
a rămas fără ecou, deci 
neaplicată, iar consecințele 
le-am văzut...

Avlnd în vedere situa
ția rușinoasă creată prin 
distribuirea acestor ajutoa
re, Comitetul FSN și CSL 
de la IM Lupeni propun : 

Prin munca și conștiința tuturor
glas unor nemulțumiri Jus
tificate. Este vorba mai 
ales de modul cum acțio
nează la nivelul munici
piului aleșii obștei, cei 
din fruntea Consiliului 
municipal al Frontului 
Salvării Naționale. Desi
gur, toată lumea știe că 
este un organism provizo
riu. plnă la alegeri. Dar, 
de.și sînt aleși provizoriu, 
cei din fruntea obștei, 
trebuie să-și intre în atri
buții cu fermitate, onesti
tate, comjzetențâ, pentru 
soluționarea promptă, efi
cientă a problemelor ma
jore ale vieții sociale. Sînt 
uncie nemulțumiri care 
solicită timp pentru solu
ționare. Dar sînt și feno
mene care trebuiau și pu
teau fi stăpînite mai bine 
prialr-o bună organizare. 
A nemulțumit modul cum 
a fost organizată distribui
rea ajutoarelor, ca și apro
vizionarea populației. Pînă 

contribuție va avea un li
ber profesionist 7

Studenții și-au manifes
tat și ei indignarea impln- 
zinil zidurile orașului cu 
fluturași, prin care ii de
mască pe prof. Vladislav, 
pentru modul în care n 
Înțeles să „colaboreze" cu 
acei oameni de suflet ve- 
niți din Franța spre a ne 
ajuta. Soluția „țiganiadei" 
a fost singura pe caic dom
nul profesor a găsit-o 7 Șl, 
In plus, studenții nu și-au 
putut publica in presă o- 
piniile ? Ix; cenzurează 
„cineva” 7 Existau soluții 
civilizate, evitate cu multă 
abilitate, pentru a ne face 
cu toții de rușine căci, ni
mic nu a putut fi mai dez- 
gu .tfitoi, mai penibil șl 
mai trist, declt, imaginile 
de la Sala dc sport, și 1- 
maginile sacoșelor, fi
resc (77), pline văzute In 
mlinile multor membri ai 
F S.N.

Soluția a fost dc altfel 
recomandată de presa cen
trală. Aceste bunuri tre
buiau valorificate prin re
țeaua comercială, iar banii 
Încasați urmau să fie de
puși In eontul „Libertatea 
1989”.

O altă Întrebare vizează 
mă'urile care se Întreprind, 
in conformitate cu olat- 

• Cercetarea cauzelor care 
nu generat această situa
ție • Stabilirea vinovaților 
din cadrul CFSN al ora
șului Lllpeni și luarea u- 
nor măsuri de schimbare 
a celor direct vinovați, în- 
locuindu-l, cu cetățeni com- 
petenți, apți pentru luarea 
unor decizii care să pre- 
întîmpinc și să rezolve ast
fel de situații • Constitui- 
rca unor comisii de con
trol și supraveghere, me
nite să depisteze indivizi 
caic au abuzat de această 
situație • Publicarea în 
presă a listei membrilor 
CFSN a orașului Lupeni și 
a funcțiilor deținute nomi
nal intrueit cetățenii ora
șului Lupeni nu au fost 
informați asupra acestei 
componențe și nici nu au 
de unde primi relații în 
această privință, sau fiind 
total dezinformați”.

Semnează Comitetul 
Frontului Salvării Naționa
le al IM Lupeni și Comi
tetul Sindicatului Liber de 
la IM Lupeni.

Acestea sînt aspectele 
ridicate în scrisoare. Prin 
rezolvarea lor democratică, 
fucrurile trebuie să intre 
pe făgașul dreptății, al 
demnității ce caracterizează 
cinstea și onestitatea mine
rilor I 

la urmă s-au luat n^îsurL 
Doi de ce cu Întlr2icrc, de 
ce aceste fenomene de 
nestăpînire a unor proble
me vitale pentru popu
lație 71

Oamenii așteaptă din 
partea organismelor demo
cratice, a celor aleși în 
fruntea lor dovada răspun
derii și competenței In so
luționarea problemelor lor. 
In satisfacerea intereselor 
lor. Mai presus de toate 
trebuie inițiativă, curajul 
răspunderii, al participării. 
Am scăpat de „indicațiile 
și orientările prețioase”, de 
sus, de la centrul dominat 
de paranoicul dictator. 
Democrația cere inițiativă 
șl participare efectivă 
la viața Cetății, a fiecăruia 
dintre noi, dar mai ales 
din partea celor aleși.

Desigur, nemulțumiri vor 
mai fi. Și diversitatea de 
opinii șl confruntările do

\ind îmbunătățirea grab
nică a nivelului de trai al 
populației. Sîntein infor
mați de televiziune și pre
să că s-au luat măsuri de 
Îmbunătățire a aprovizio
nării cu alimente, căldură 
și apă caldă. Este adevărat 
că s-nu vindut și la noi ca
fea, portocale, carne (la car
ne, programul de vlnzaro 
— stabilit de cine 7 — este 
Inrtî numai pină la ora 
15. Cei ce lucrează ce 
fac 7). I’Iinca, cxceptlnd-o 
pe cea din 23 decembrie, 
are o calitate tot atit de 
necorespunzătoare ca 1- 
n a in te, și în plus alimen
tele de bază, înainte carte
late, lipsesc cu desăvirșire 
după ora 15. Buteliile de 
aragaz se vlnd ca înainte, 
cu aceleași cozi, fără pro
gram și cu același tarif de 
50 de lei (fără scuza de ri
goare pentru lipsa mărun
țișului), iar apa caldă este 
ceva aproape inexistentă 
(cel puțin In zona blocuri
lor de la piațn ngroalinien- 
tară).

Firește, înțelegem cu to
ții că nu se pot găsi re
zolvări Imediate ia toate 
problemele, dar, din nou, 
inerția caracteristică In 
Valea Jiului în privința 
Asigurării nonulntlel r<t

Contul 
„Libertatea 1989“

• ,,IVLA cheamă Ion Angliei, sini pensionar. Din 
pensia mea dc 2470 lei, am dat, în Contul „Liber
tatea 1989“, suma de 500 lei. Ce aș vrea eu: un a- 
pol ca, in ziua de salariu, cei cu suflet să contribuie 
mai mult la contul acesta. Pentru că, vă spun drept, 
știu o familie — nu oameni năcăjiți — care au dat 
30 de lei !!’’. Comentariile sînt de prisos. (Gh. O.)

• Colectivul sectorului IV de la I.M. Aninoasa 
n donat in Contul „Libertatea 1989“ suma de 
10 720 lei. Asociația sportivă „Minerul" din aceeași 
întreprindere a contribuit, din propriile fonduri, cu 
10 009 lei. (Gh. O.)

• Minerii de la întreprinderea minieră Aninoa- 
sa, piuă la data de 8 ianuarie 1990, au depus in 
contul „Libertatea 1989", suma de 154 253 lei, co
lectivele sectoarelor I, II. 111, VII, X și XI dove- 
dindu-se a fi deosebit de receptive. Vom continua 
și in perioada următoare să muncim pentru recu
perarea minusului la producția de cărbune de 637 
tone și să contribuim în măsură mai mare la 
ajutorarea familiilor afectate. (Al. II.)

• Pensionarii din cartierul 3 Petroșani au depus 
ieri la CEC Petroșani <u chitanța nr. 1143887, suma 
de 0 100 lei.

• Un telefon primit la redacție ieri, în jurnl 
orei 12 : „Sint Uuldur Constantin, contabil șef la 
Autobaza I’I'A Petroșani. V’reau să comunic că, 
in 10 ianuarie, colectivul de salariațl al autobazei 
a depus, in contul „Libertatea 1989", suma do

29 695 l»-i Chitanța arc numărul 755771/10 I 1989*’. 
(Gh. O.)

idei. Intr-o societate de
mocratică, sînt firești. Dar, 
dincolo de opinii și compe
tiția de idei diverse, este 
nevoie de participare e- 
fectivfl, reală, prin muncă 
cinstită și competență la 
realizarea obiectivelor Re
voluției. Intr-un apel adre
sat de consiliul orășenesc 
Petrila al Frontului Salvă
rii Naționale către cetățe
nii orașului se spune că 
discuțiile și vociferările 
interminabile la locurile de 
muncă diminuează pro
ducția, dăunează întregii 
Eunăstări a tuturor.

Intr-adevăr, bunăstarea, 
BINELE spre care năzuim 
prin procesul revoluționar 
al renașterii nu sc poate 
concepe fără munca și con
tribuția tuturor cetățeni
lor.

Victoria Revoluției cere 
•iuda șl conștiința fiecă
ruia I 

deși ar trebui să avem 
factori de dinamizare. Pe 
acești factori, respectiv 
consiliul F.S.N. din muni
cipiul Petroșani, II rog să 
ne răspundă, să ne țină la 
curent pentru evitarea de
zordinii și a panicii, ce 
măsuri concrele a între
prins.

Dacă semnele dc între

DOMNULE PREȘEDINTE
(Urmare din pag. 1)

Prin sistemul de Infor
mare de la om la om, In 
localitățile Văii Jiului se 
discută incidentul la care 
ați participat personal, du
pă consumul de băuturi 
alcoolice, dezvăluindu vă 
părerea personală că 
populația nu avea nevoie 
de ajutorul acordat dc po
porul francez. Considerăm 
că modalitatea In care ați 
făcut-o nu face cinste ce
tățenilor care v-atl acordat 
inc rederen de a vă alege 
conducătorul lor și că, in 
funcția pe care o Îndepli
niți In momentul de față, 
aveați posibilitatea să vă 
expuneți punctul de ve
dere personal In faza ini
țială dc contact cu râ

< DE I A FROCVRA- 
TURA, domnul Cornel 
Ciucian, procuror șef-ad- 
Junct, ne-n Informat că 
Procuratura locală Petro
șani acordă zilnic consul
tații tuturor cetățenilor cu
ro solicită diverse preci
zări eu privire la actele 
juridico nou apărute, de 
interes personal sau cetă
țenesc.

IN CARTIERUL Petro- 
șani-Nord s-a deschis o 
unitate do patiserie a păr
tinind AGROCOOP. Do la 
șefa unității. Sutana PetrL 
șor, aflăm că zilnic, între 
orele 8—1G, con suma (ori
lor le esto pus la dispoziție 
un sortiment variat de
produse specifice: plăcin
tă cu mere, plăcintă eu 
varză ctc. (AI. II.)

bare cu privire la compe
tența dumnealor se vor 
menține, vom cerc nu nu
mai schimbarea, ci să se 
facă dreptate.

P.S. Stimate domnule 
profesor dr. S. K raus, vă 
mgăm ajutați-ne cu ex
periența dumneavoastră 
de sociolog.

tului de medicamente, ali
mente și Îmbrăcăminte a- 
dus în Petroșani.

Vă cerem, în calitate de 
concetățeni liberi ai Româ
niei libere, să prezentați a- 
devărul în presa locală 
pentru ca dv, și Consiliul 
municipal Petroșani al 
Frontului Salvării Naționa
le siî clștige Încrederea 
noastră, a tuturor cetățe
nilor. Aveți datoria mora
lă să contribuiți direct șl 
personal la stabilirea ade
vărului dc care avem atita 
nevoie, poate mai mult de
clt ajutoarele primite, a- 
devăr pe care nu ni-1 poa
te da nimeni din afară.

Este absolut necesar ca 
dumneavoastră, reprezen
tanții ți conducătorii noș
tri, In aceste zile frămta- 

| REDĂM un comunicat 
■ primit la redacție : „Mun-
• citori I In data de 14 ia- 
| nuarie 1990, ora 11, In sa-
• la clubului muncitoreso 
I din Aninoasa, sînteți che-
• mâți a participa, în număr* 
I cit mai mare, la constitui- 
' rea sindicatului liber al

IIM aninoasa’*.
SI GESTIE. Mulți cclă- 

Ițeni s-au adresat redacției 
ziarului nolicitînd să inter* 

I venim pe. lingă primăria 
municipiului Petroșani pen* 

Itru a se redeschide măce
lăria din piața agroalimcn* 

| tară din Petroșani. Consl- 
’ derăm cererea oamenilor 
I Justificată și supnncm 3- 

tenți 1 factorilor do deci* 
Izic această solicitare, ai 

cărei rezolvare vine In
I sprijinul populației din 0- 

rasul Petroșani. Cele două 
I măcelării existente acum, 

in Cnrpnți ți lîngă Spita- 
I lui vechi, se dovedesc in- 
J suficiente pentru satisfa- 
| cerca nevoilor oamenilor, 
I (G.C.)
1 SERVICII. Ani fost sesl- 
| zați că la unitatea de re

parații rndio-TV din corn*
• plexul „Parîngnl” al eo- 
| operativei „Unirea”

I COTIDIENE
i=-^-----------------
(Petroșani, nu sini 

primite pentru a fl

I reparate aparatele da ra
dio, Jntrucît această pnita-

!te este specializate numai 
In reparații TV. Astfel, ce- 
Itățcnii din cel mai mare 
cartier ol Petroșaniulul 

Islnt obligați să vină tn 
centru pentru a găsi o U- 

Initate de profil. Ar fi â< 
așteptat ca serviciile si 

Ivină în înttmplnarea popu
lației și nu invers. Așa cum

* s-a practicat pînă acum. 
| Atragem atenția conduce 
■ rii cooperativei „Unirea14 
| că a venit timpul să gin- 
Idim și să acționăm mal 

mult în folosul cetățeni-
I lor. (€.1.)
J UN CITITOR. loat» Csl- 
] lcscr, din Vulcan, ne-a în- 
■ trebat dacă există posibili- 
I tnlcn prelungirii perioadei 
I de efectuare a abonamen- 
I tclor, pe. trimestrul I, In 
I„Zorl noi". Omul S-3 pre

zentat la Oficiul PITH 
I din localitate in 3 ianua- 
■ rle și i s-a răspuns cS ope- 
I rațiunile de acest fel r 
Ifos! încheiate. Supunem 

atenției factorilor cempe-
| tenți doleanța sa.
J PROPUNERE. Din par- 
I tea cetățenilor orașului 

Vulcan, localitate atit do 
afectată de poluarea at
mosferei de către Uzina 
electrică Paroșeni și do 
Uzina de preparare a căr
bunelui Coroeștl, PompiliU 
Comșa propune achizițio- 

I narea urgentă de filtre, 
1 (G.C.)
I Șl TOTUȘI— unii comer- 
I clanți nu s-au dezbărat 
Iincă de obiceiul dosirii 

mărlurilor. Marți, în Jurul 
Iorei 15, la Ioipcni, vînză- 

toaren Victoria Moldovan, 
Ide la unitatea de cofetărio 

situată în apropierea Pa
latului Cultural, a dosii 
o ladă cu aproximativ 3 
kg tort cu frlșcă. Faptul 
a fost constatat de unu) 

I din lucrătorii Poliției din 
! I upeni. Așteptăm măsuri 
I (AH)
' NEGLIJENTA. Parterul 
I căminului muncitoresc al 
I TAGCM Deva, aflat în 
| Lupeni, pe Aleea Liliacu- 
Ilul, este Inundat. Situația 

datează dc mai multă vre- 
imc. Ea se datorează înfun

dai ii canalizării. Pentru 
| rezol ven ea defecțiunii este 
I nevoie de un motocompre

sor. In Lupeni există unul 
singur. Și aceln defect I A 

| fost cerut unul de la IGGB 
I Petroșani, unitate care a

tot promis, dar nu se ține 
Ido promisiune. In acest 

timp, oamenii suferă. lai 
I valorile materiale se de-

eradează. tAL IIJ
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ceaf ă plinea noastră 
de toate zilele nu este de 
cea mai bună calitate, as
ta vedem și simțim cu to
ții. „Pîinea din Petroșani 
este de cea mai proastă 
calitate. Nu mai poate fi 
consumată în jitia urmă
toare", scrie cotidiahul „A- 
devărul", în numărul de 
marți, 9 ianuarie. Iar noi, 
in ancheta „Este bună pli
nea noastră cea de toate 

consemnam păre-
mai multor cetățeni 
susțineau, de aseme- 
că pîinea nu e bună, 
cum să fie pîine bu- 
Iată rețeta de fabri- 

făină de orez, făi-

pline, 
Takacs

lilele"! 
rile 
care 
nea, 
Păi, 
nă 7 
cație : 
nă de c^ fi. cremogen (a- 
djcă mălai făcut pufuleți, 
care apoi sînt, din nou, 
mâcinați), zerpan (asta vi
ne de la zer), făina de 
soia, glucoză. ulei (de cele 
mai multe ori de rapiță). 
De făină de grlu se aude 
mai rar. Să ne amintim 
vorbele rostite pe patul 
morții de bfttrlnu) rabin: 
„Să știi, fiule, că vinul se 
mai face și din strugurii". 
Deci, stimați cititori, aceas
ta este plinea pe care nc-o 
dădea ceaușescu! Dar iată 
că situația mai persistă și 
la două săptămini după 
dictatorul și analfabeta 
au trecut, în sflrsit, 
lumea „celor drepți".

Culmea este efl, după 
pariția articolului, condu-

ce 
lui 
In

a-

cerea Fabricii de 
prin ing. Viorica 
(director) și cc. Gheorghe 
Boțea (contabil șef), în loc 
să ia măsuri pentru îmbu
nătățirea calității plinii, 
dau o replică directă, scri
să pe un ton provocator, 
Intr-un limbaj care ne a- 
mintește de intimidările de 
altădată, jignitor, la adresa 
subsemnatului. Spicuim din 
răspuns : „Da, sînt cuvin
tele dumitale domnule Bu- 
Jorescu care (cacofonie!) de 
clnd cu presa liberă nu 
faci alceva (se scrie altce
va 1) de cit (se scrie 
decît!) să împroști cu no
roi In colectivele de oa
meni care In timpul Re
voluției au stat la datorie 
pentru a asigura minimul 
necesar traiului. Te-ai răz
bunat pe comerț așa cum 
îți era obiceiul și în vre
murile nu prea de mult 
(se scrie demult I) apuse.
Ai început să inciți lumea 
împotriva celor care fa
brică pîinea fără ca mă
car să fi avut curiozitatea 
să te deplasezi să vezi în 
ce condiții se fabrică a- 
ceasta ți mal ales din ce._ 
Nu pentru a ne scuza, dar 
pentru a se ști adevărul 
iți spunem domnule, că 
griul este sub STAS, este 
un grîu furajer, dar acești 
oameni pe care tu (parcă 
înainte eram dumitale I) 
li faci în fel șl chip depun

serioase pentru caeforturi
pîinea pe care o produc să 
fie cît de cit acceptabilă".

Apoi, cei doi șefi, în loc 
să aducă la cunoștință oa
menilor ce au de gînd să 
întreprindă pentru 
nătâțirea 
fac aluzii 
ziaristică 
lui. Deci 
atac vădit la persoană. Fa
cem și noi la fel! Doamnă 
directoare, nu cumva ați 
absolvit, de curînd, cursu
rile. postuniversitare la A- 
cademia de studii sociale 
șl politice de pe lingă C.C. 
al P.G.R. 7 Acolo ați în
vățat rețeta de pîine pe 
care o măntncă cetățenii 
Văii Jiului 7 Domnule con
tabil șef, nu cumva v-ați 
„desăvîrțit" studiile la 
A.S.E. Craiova, pe cînd 
unchiul dumneavoastră era 
decan la facultatea cu pri
cina, iar dumneavoastră e- 
rați... măcelar? Pe vremea 
aceea era carne destulă și 
ușile se deschideau cu ca
pul I Apoi ați făcut un 
„pepas" pe la ziarul nostru 
unde v-ați completat cul
tura. A fost, de fapt, un 
curs intensiv de alfabeti
zare. Din cînd In cînd ne 
întrebați dacă 
cabotin se scrie 
cu K ? Vă mai
Colegii noștri —

Acum ne răspundeți în

Imbu- 
calității plinii, 
la studiile de 

ale subsemnatu- 
continuă cu un

termenul 
cu C sau 
amintiți ? 
da 1

Gîndurile unui
(Urmara din pag. 1)

să 
sâ 
de 
cu

prețul de contractare 
fie convenabil. Munca 
fie plătită. Un kilogram 
«arn« de vită era plătit 
12 lai. Nu pretindem pre
țuri mari. Dar acolș, vreo 
ciți va lei In 
contractată 
Și Încă un 
foarte rar, 
neret bovin
Lator era inclusă La cate
goria I. Acum văd că se 
poate. S-a schimbat regi
mul. s-n schimbat ceva șl 
In asta. Niște vecini au 
predat recent, carnea con
tractată, șî am auzit că li 
s-a plătit la a-ntlia. Noi, 
adică familia mea, am n- 
vnt. In ultimii 10 ani, cîte 
5, fi. 7 contracte încheiata 
anual cu statul. JYntru

plus la carnea 
se pot adăuga, 
lucru: foarte, 
carnea de ti- 
predată la a-

viței nl a-nu promis fura
je. Nu le-am primit Pen
tru porci, dacă primeai, 
trimestrial, cîte 20 kg do 
arpacaș. Ce vreau să zic: 
planul de contractări să 
tie realist. Omul să nu mai 
fie Jupuit. Să nu ajungem 
acolo — cum a fost — să 
tundem oaia sub piele ca 
Să putem preda cantitatea 
de lină impusă la contract. 
Pentru că așa era 1 Răml- 
ne.im doar cu munca și cu 
bălegarul I Apoi, e vorba 
de pămînt. Aici, in Iscnoni, 
s-au demolat case frumoa
se, gospodării trainice. Au 
rămas bărăcile 
știm, adevărate 
infecții. Noi 
(strada) Costeni
eu teama că vom fi demo
lați. Cel puțin pentru 5—6 
ani încolo. Dar aveam

pe care le 
focare de 
cei de pe 
n-am trăit

țăran»
pămlnt în zona 
Dacă lucrurile 
ne stricau și
Am ținut și ținem la pă- 
mlnt S-avem de unde să 
ne procurăm sarmnța 
porumb, hibrid timpuriu, 
sămlnță de sfeclă, de zar
zavaturi, folii de plastic 
pentru solarii și atunci 
se va face treabă ca lu
mea. Să nu uit: Ocolul sil
vic să ne înlesnească pro
curarea materialului pen
tru ca sâ refacem stinele 
de la Mur'șoara și Drăgoiu. 
Și încă un lucru, așa, 
suflet : țăranii noștri 
vrea ca Iscroniul să răml- 
nă h "oni. Adică pe indi
catoarele de la intrare șl 
ieșire din satul nostru 
să scrie așa cum era nu cu 
mult timp Tn urmă : IS* 
CRONI.

blocurilor, 
continuau, 
pămlntuL

de

de 
nr
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IOAN NICOLAE CĂ
PRAR, Inginer, cercetător 
științific CCITPSM 
troșani : Am citit cu ma
ximă atenție și cu legitim 
interes scrisoarea dv. din 
30 (lircmbrie 1989 și vă 
Incri dințăm cî pentru 
pinule exprimate In 
dr" clils vă purtăm 

stimă. Am dori 
cunoaștem noi 
vi icre n)>’ dv.

ale altor colegi)

Pc-

o- 
m:>d 

lntrca- 
doar 

puncte 
(chiar 

care 
Stimu- 

pe

ga 
să 
de
Ș‘ 
prin publicare pot 
la procesul înnoitor 
circ 11 trăiește Intieaga ta
ră.

Atitudinea dv. 
fiță de redacție ne 
drcptățnștc să credem 
veți fi In continuare 
biecf i v, acord nilu -ne 
nouă dreptul de a nu 

■ord cu unele faimo
și aprecieri bazate 
nmlt pe presupuneri 

pe o informație e- 
p.ir nci'-.tn e ie dc- 

doar un unanunt.
lisenția'iil c te faptul că 

întreaga presa din țară 
(radiotelevizlunea, pi esa 
centrală și loială) a susți
nut din prima zi ți sus
ține fără ezitare Infăp'uî- 
re.1 programului Frontului 
Salvării Naționale. Dacă 
dv eiinoașteți o altă față

directivă 
ia
că 
o- 
și 
fi

oa- 
dragi 

la

numele comitetului FSN 
din fabrică, unde ziceți că 
sînteți președinte. Oare as
ta vă dă dreptul la inti
midări 7 Folosiți-vă autori
tatea pentru a rezolva pro
blemele oamenilor 1

Dar să revenim la pli
ne. Asta interesează 
menii. Nu e bună 
concetățeni I Mergeți
Deva, la Călan, la Bucu
rești, la Craiova sau ori
unde In țara asta. E albă, 
„crescută", pufoasă. La noi 
de ce nu e așa 7 Nu cum
va e lipsă de competență, 
sau de interes din partea 
cuiva să contracteze cele 
necesare ? La doar 80 de 
km, In Județul nostru, la 
Gălan plinea e albă. A- 
colo cum se ponte 7 Aceas
ta este întrebarea la care 
trebuie să răspundă con
ducerea Fabricii de pline 
— nu ziaristului Bt’jores- 
ctt — zecilor de mii de 
cetățeni care mănîncă pli
ne In fiecare zi în Valea 
Jiului I

Mircca Bl'JORESCU

portanță — munca, pro
ducția, reconstrucția țării, 
cu participarea fiecăruia 
după puterile sale — s-ar 
putea să nu mai vedem 
pădurea de copaci. Vechia 
vorbă românească, „țara 
arde ți baba se piaptănă", 
ar intra în actualitate. Să 
nu ne pierdem în amănun
te I

îndemnurile noastre, ca 
de altfel ale tuturor oa
menilor cinstiți, la muncă 
In deplină ordine și disci
plină au suport cruda rea
litate — veniturile noastre 
încă din această lună tre
buie să fie numai cele 
din munca noastră a fiecă
ruia. A venit, In sfîrșit, 
timpul ca fiecare să cîști- 
ge numai din munca lui, 
tar cel care s a bazat toa
tă viața doar pe „mica 
ciupeală", pe minima re
zistență, înșellnd în dreap
ta și-n stingă, numai să 
se pricopsească, va fi în
depărtat diu fiecare colec
tiv. Viața însăși îl va în
depărta. Dar, sâ nu uităm.

ceva, 
rotunjiți salariile", 
maniere, sperăm, 
domeniul t re cu tu - 
trecut de care nu 

ne amintim.

La munca, frați țigani, 
la muncă!

Și noi, țiganii, slntcn» azi 
oameni liberi, că oameni 
Sintem și noi, intr-e țară 
liberă. Dar asta nu În
seamnă că sintem liberi 
să facem orice ne taie ca
pul. Din partea țiganilor 
cu ginduri bune — și 
nitilți In Petroșani și 
Valea Jiului — vreau 
le zic La toți, adică la 
cane mal au vechile năra
vuri, de ciordeală și biș- 
nițăreală — să le lase la 
o parte. Dacă sintem libefi, 
și sintem liberi, să punem 
mina la muncă ți să aju
tăm și noi țara. Să nu se 
mai zică despre noi cum 
se spunea care este asc- 
manarea intre cuc șl ți
gani ? Cucu nu clocește și 
țiganul nu muncește, 
scoatem 
noastre 
nevoie 
potcovăria sau tiniebiget ia.

Și vă mai zic la toți: 
linii v-ați Îmbulzit, v-ați 
Îmbulzi ca la pomană să 
luați ajutoare venite din 
stră.nătate. Știrn și noi, 
știu și românii că ați fost

sînt 
in
U

fii a

Să 
la iveală vechile 

meserii, că este 
de ele, fierăria,

cel mai neniincați și mai 
dczbrăcați. Le-ați luat, 
le-ați primit, mincați-le a- 
casă sănătoși, dați-le la 
copii. Nu ieșiți cu ele în 
piață sau pe la colțul stră
zilor să le vindeți la biș
niță, la speculă, că tot ne- 
mlncați și dezbrăcați ră- 
mîneți. Cei care-i vedeți, 
voi țigani de ai noștri, lua- 
ți-i de mlnecă și trimiteți-i 
acasă pină nu-i ia poliția, 
pe cinstite.

Și vă mai zic o dată: să 
lăsăm chilipirurile, man
gleala și bișnițăria și să 
ne apucăm de muncă, așa 
cum fac cei mai niulți 
dintre țigani. Este adevărat 
că țiganul seamănă cu 
bradul, că nici unul nu-și 
schimbă culoarea, dar nă
ravurile putem să ni le 
schimbăm. Și să o facem 
ca să ajungem toți oameni 
în rîndul oamenilor.

Semnez ni numele țiganilor 
eu ginduri bune din 

Petroșani
Glicorghe PA VII) (DODL)

poate fi argumentată prin 
afirmații făcute „la gene
ral'*, iar în aceste «izuri 
vă rugăm să vă referiți în 
mod concret la ceea ce 
apreciați că nu corespun
de dorințelor dv. — pe 
deplin Întemeiate — ca 
cititor.

POȘTA
REDACȚIEI

Am reținut sugestiile dv. 
cu privire la o sv.im.i de 
aspecte b'gate de cinste, 
corectitudine și ei hi'atc în 
i •* iți-le așezate destul de 
strimb piua m u adineauri. 
Rl" se all'i m ati nți.i uoas- 
11,i ,i vor fi tr.ii.i'.e. 11 ip.i
< lini ..ngm ați < ou tdUtft
< ’onsilini l''rontiiliii S.i
i ii Naționale a Im ut m . 
multe apililri — și 
mls <11.ar decrete leg,
penii n ca soluționarea 
nor < azm 1 Icșiti- din 
mim să nu se facă în 
arbitrar.

a

u 
co

mo 1 
Îmbrățișăm ideea

atît de Înțeleaptă ilintr un 
recent Apel, potrivit că
reia nimeni nu este nici

pînă cînd Legea nu-și spu
ne cuvlntul. Iar vinovăția 
trebuie bineînțeles do
vedită! In măsura în ca
re o put-.in face, noi nu 
vom pregeta, dar in pri
vi nh-j celor sugerate de 
dv. numai Justiția — în 
care avem toată încrederea 
—va face lumina și drep
tatea nece ară. Vă încre
dințăm că după soluțio
narea lor, toate cazurile 
care prezintă interes mai 
larg, vor fi prezentate în 
coloanele ziarului.

O seamă de afirmații fă
cute de dv. nu pot li e- 
lucidate deșii printr-o dis
cuție rare ar necesita mai 
mult. timp. Dacă socotiți 
că este necesar, vă aștep
tam să ne faceți o vizită 
l.i redacție. De asemenea, 
v.i așteptăm cu noi scri
sori la isslactarea căro
ra vă sug .'răm sâ țineți 
s-, imn și dc lungimea tex
telor, in‘i m it spațiul res- 
tiîiis ii zi,i1 ului nu ne 
lng Inie sa dăm publici
tății texte avlnd dtrrien- 
..uni prea ni.f i.
Oricum, v.i rniLțurnim 

pentru gîndurile dv., va 
așteptam cu noi colaborăi i, 
liind îneu lințați <a 
vcm în persoana dv 
prieten al ziarului.

a-
un

munca nu mai poate F 
mințita. Nu esia suficient 
să fii prezent ia serviciu, 
să faci figurație. Cele 6 
orc de muncă, In cazul mi
nerilor, tin drept cerut de 
ei încă din 1977, sau 8 ore 
în cazul celorlalte cate
gorii, trebuie să fie mun
cite efectiv. S-a terminat 
sau trebuie terminat cu 
plimbârcala. cu ședință- 
raia sau facialele în timpul 
orelor de program. Dacă 
nu se realizează normele 
sau producția stabilite, 
nimeni nu-și va mai per
mite să dea indicații con
ducerii tntreijrinderil de 
genul „găsiți și voi o so
luție, dați o primii, 
să mai 
Aceste 
sînt de 
lui, un
mai vrem să
Și încă ceva : la mină t-a 
terminat eu acordul glo
bal, în numele căruia lu
crau doar cîțtva. Iar la 
cîștiguri dădeau năvală în
că pe-atîția. Bineînțeles, 
oamenii harnici, cinstiți e- 
rau nemulțumiți. Ieșeau în 
pierdere, în timp ce chiu
langiii triumfau. lat* de ce 
banii (cît mai mul ți dacă 
sc poate) trebuie să intre 
doar în buzunarele celor 
ce muncesc. Iar cei care 
mai mult așteaptă sau se 
uită, spectatorii (cum li 
numesc oamenii cinstiți), 
să nu primească nimic. Ba 
mei mult, să fie puți la 
plată. Dintotrk-mina spec
tatorii au plătit, iar dacă 
spectacolul a fost de ținu
tă prețul a fost dublu. Și 
munca este un spectacol 
magnific.

Ața considerăm noi că 
trebuie să aMl l<c înro
larea în revoluție. |
r 
I 

I 

I

Invitație

I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I

Da, 
inie 1 
a tinerilor 
libertate ț 
Sărbătorile de 
Crăciunul șl Anul 
uu trecut aproape 
observate pe lingă 
Revoluția continuă. Si
tuația generală este in 
plină normalizare. Ti
nerii, acești minunați 
tineri sînt încă in bine
meritata vacanță. Co
lectivul motelului Valea 
de I’cști, șeful 
Tony Terteei, 
ză o invitație 
doritorilor la 
turism, tinerețe. O a- 
provizionarc fără cusur, 
camere încălzite, apă 
caldă curentă, patinoar 
cu instalație nocturnă 

si muzică, instalație dc 
baby schi, discotecă per
manentă, personal ama
bil — toate acestea sînt 
o pledoarie pentru dis
tracție liberă, l ără cra
vată neapărat, fără ți
nut.) obligatorie, 
dat drumul la 
jeans — viața liberă o- 
ferind dreptul la cură
țenie sufletească, la ex
primare slobodă. Fără 
îngrădiri, fără opreliști 
dar civilizat și înțelept!

\ dea de 1‘ești vă aș
teaptă. Nu doar simbătă 
si duminică, ci tot 
timpul. Sâ ne gindim să 
Ic rodăm tinerilor tine
rețea, să simtă că tră
iesc vremuri noi! Valea 
de l’ești este un exem
plu pe care tn hule si* I 
urmeze
(ele de cultură. Tinerii 
merită I

viața merge h»a-
Jertfa de stnge 

ne-a «dus 
și democrație. 
- -!-■ iarnă. 

Nou
ne
noi.

acestuia 
adresca- 
tuturor 

bucurie,

S-a 
bltic

I
I
I

care trebuie să 1 ■ 
toate așirzămin- I

” I
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ÎNDRUMAR
privind desfășurarea activității consiliilor teritoriale 

ale Frontului Șalvarii Naționale
sx>asitule teritoriale ci

le Frontuiui Șalvarii Națio
nale sînt organe ale pute
rii de stat, alese in mod 
democratic, în județo ți 
municipiul București, mu
nicipii ți sectoarele mu- 
luicipiului București, ora- 
je și comune din repre
zentanți ai forțelor pa
triotice de toaio categori
ile sociale și do toate na
ționalitățile.

In vederea punerii In 
aplicate a prevederilor De- 
cretului-Lege privind con
stituirea, organizarea și 
funcționarea Consiliului 
.Frontului Salvă
rii Naționale și a con
siliilor teritoriale ale Fron
tului Salvării Naționale, 
precum și ale Decretului- 
Lege privind organizarea 
și funcționarea organelor 
tocale ale administrației 
de stat se stabilesc ur
mătoarele măsuri :

L Cu privire la organiza
rea șl activitatea consili
ilor teritoriale

1. Alegerea consiliilor 
teritoriale aie Frontului 
Salvării Naționale potrivit 
art. 6 din D< crctul-Lege nr. 
1/1989. Alegerea se face 
din rindul reprezentanților 
consiliilor Frontului Sal
vării Naționale din unită
țile economice și social- 
culturale, precum ți ai 
celor din municipii, ora
șe șl comune.

2. Alegerea birourilor c- 
xecutive ale consiliilor te
ritoriale.

3. La consiliile teritoriale 
Județene se vor stabili ur
mătoarele comisii de spe-
inTitatc :
— Comisia de rcconstruc-

i.-j  și dezvoltare eronomi- 
- A :

— Comisia pentru rcor 
ganlzarea ți dezvoltarea a- 
ericulturil;

— Comisia org uiizaloil- 
.-î și administrația locală 
de .lat ;

— Comisia pen'-su tine
ret ;

— Comisia pentru invă- 
țtmlnt, culturii și știință;

— Comisia pentru să
nătate și ocrotiri socialei

— Comisia pentru me
diii, echilibru ecologic șl 
urbanism ;

— Comisia pentru mino
ritățile naționale (după 
»z) ;
Se pot organiza și alte 

am, .<1, tn funcție <ie 
•jrccificul local.

4. Corni.Iii- de speciall- 
I i'." ce urmează ,i funcțio

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
GENEVA 19 (Rompres). 

O oficialitate a Oficiului 
ONU do coordonare a n- 
l'itoaretor In caz. do de
zastre (UNI)RO), Sergio 
i’iazzi, a declarat că Româ
nia are în continuare ne
voit) de ajutoare alimen- 
) Ire pentru încă cel puțin 
trei luni de zile. El a 
specificat că, pir. I i sfîr- 
plul lunii martie, sînt 
necesare circa mi milion 
Ic tone do produse ali
mentare. Reîntors d<- Ia 
) lur-urcșl-l, unde u avut 
onvorblri c'i ofic ialități 

Im cadrul Con.iiiului Fiori- 
• ului Salvării N'.ițio- 
>i ile, 1'rtuzi a atatat c i 
Itom.înia și-a manif< sta’ 
dl ,pon>t>l)ilatea 'le -i trimi
te mijloace de tran pm t 
pentru a aduc a .rincni'a 

na la nivelul municipiilor, 
sectoarelor municipiului 
București, orașelor și co
munelor so vor stabili do 
către consiliile județene și 
al municipiului București 
ale Frontului Salvării Na
ționale.

5. Consiliile teritoriale a- 
le Frontului Salvării Na
ționale iși desfășoară ac
tivitatea in sesiuni care so 
convoacă lunar, sau ori 
de cîte ori este necesar, do 
către biroul executiv sau 
la cererea majorității sim
ple a membrilor consiliu
lui.

Sesiunilo consiliilor te
ritoriale sînt publice. Dez
baterile in sesiune se fao 
în limba română, asigu- 
rindu-se în unitățile ad- 
ministrativ-teritorialc lo
cuite și de alte naționali
tăți decît cea română fo
losirea limbii materne a 
acelei populații.

6. Birourile executive so 
întrunesc saptăminal sau 
ori de cîte ori este nece
sar.

7. Consiliile teritoriale 
ale Frontului Salvării Na
ționale adoptă hotârîri cu 
majoritatea simplă a vo
turilor membrilor săi. IIo- 
turlrile se semnează de 
președintele și secretarul 
Biroului Executiv al Con
siliului teritorial al FSN.

Intre sesiuni biroul exe
cutiv soluționează proble
me operative care sînt 
supuse aprobării consiliu
lui in prima sesiune.

llotârîrile care prezin
tă interes cetățenesc vor 
fi aduse la cunoștința popu- 
I iției prin mijloacele de pu
blicitate de care dispune.

II. -Atribuții și răspun
deri ale consiliilor terito
riale

Consiliile teritorial; alo 
Frontului Salvării Națio
nale ca organe ale puterii 
de stat în județe, munici
piul București, municipii, 
sectoarele municipiului 
București, orașe și comune 
au următoarele atnbuții:

1. Aprobă programul mi
nimal ni activităților c- 
conomicc din unii.atca te
ritorial administrativă |

2. Hotărăsc în probleme
le privind realizarea pro
gramului minimal, dez
voltarea Industriei mici și 
a prestărilor de servicii, 
creșterea producției agri
cole, go.jiodărirea apelor, 
gospc.Uăriroa pădurilor șl 
pășunilor, go'.podăiia (O- 
munală și locativă, tran

Ajutoare pentru România
ajutoare. Pe de ahă par- 
t<, el a subliniat că în 
România se simte de ase
menea, nevoie de medica
mente și de îmi. răcăminte.

*

I’MUS 10 (llornpres). In 
zilele do 20 și 21 ianumie, 
I NESCO va iniția o am
plă acțiune consacrată rc- 
tacerii biblioh-cllor din 
Românin, grav a!e< late in 
ultimele două decenii și 
în special m < ursul r < 
culelor evenimente.

După cum informează a- 
geiiția Fraiv-c l’icsse, 
I S'FSt <• a lansat un a- 
(>e| editorilor, librarilor 

sportul local, proiecția me
diului înconjurător, des
fășurarea activității co
merciale și aprovizionarea 
populației, dezvoltarea ac
tivității de învățămînt, cul
tură, sănătate și asistența 
socială.

înființează, potrivit le
gii, unități economice și 
sociai-culturalo de interes 
local.

3. Aprobă bugetul local 
și contul de încheiere a e- 
xercițiului bugetar; stabi
lesc impozitele și taxele lo
cale ;

. 4. Aleg și revocă biroul 
executiv. Revocă membrii 
consiliului care au săvîr- 
șit fapte incompatibile cu 
calitatea de membru în 
acest organ;

5. Numesc organul local 
al administrației de stat 
și conducătorii organelor 
de specialitate subordona
te acestuia;

6. Consiliile Județene 
șl al municipiului Bucu
rești ale Frontului Salvă
rii Naționale aleg și revo
că, la propunerea organe
lor centrale de resort, con
ducătorii organelor loca
le de poliție șl ale unități
lor de pompieri ;

7. Consiliile Frontului 
Salvării Naționale vor or
ganiza activitatea de rela
ții cu publicul, cu funcțio
nare permanentă.

8. Consiliile teritoriale 
ale Frontului Salvării Na
ționale rezolva orice alte 
probleme prevăzute în acte
le normative in vigoare.

9. Birounlo executivea- 
le Consiliilor teritoriale a- 
le Frontului Sal văii i Na
ționale coordonează, în
drumă și sprijină activita
tea comisiilor de speciali
tate.

III. Cu privire la organi
zarea șl funcționarea or
ganelor locale alo admi
nistrației de stat

1. In municipiul Bucu
rești, în județe, municipii, 
sectoarele municipiului 
București, orașe și comune 
se constituie primarii, ca 
organe locale alo adminis
trației de stat.

Organele locale ale ad
ministrației do stat exer
cită conducerea activității 
administrative în județe, 
municipiul București, mu
nicipii, scctoarelo munici
piului București, orașe ș! 
comune pe baza șl în ve
derea realizării obiective
lor cuprins? în programul 
Consiliului Frontului Sal

și dilil/orilor <lo cărți, or
ganismelor științifico și 
culturalo, precum și ca
drelor didactici*, studen
ților, scriitorilor șl ma
relui public pentru a face 
donații de cărți destinate 
României, dar și mașini do 
scris și do fotografiat, ca 
și casele video.

IIWO.APE.ST'A -) itoiu 
|>nr). Camei.( ungară a 
pedagogilor, al cărui cen
tru se afla I i Prcss, a J ui- 
sat im apei pedagogilor 
dm intri.ig.i țara să acor 
d< ajutor immânict In 

iliiționarc i pi oble melor 
(iin dom.mul iuvățăinin- 

vării Naționale și hotărîrl- 
lor consiliilor teritoriale 
ale frontului, aslgurînd a- 
plicarea tuturor prevede
rilor legale în vigoare,

2. Organele locale ale 
administrației de stal sînt 
formate din :

— la municipiul Bucu
rești : 1 primar, 2 viccpri- 
marl, 1 secretar și 7 mem
bri ;

— la Județo : l primar, 
1 viceprimar, 1 secretar 
și fi membri ;

— la municipii și sec
toarele municipiului Bucu
rești: 1 primar, l vicepri
mar, 1 secretar și 4 mem
bri ;

— la orașe șl comune- 
1 primar, 1 secretar șl 3 
membri.

Componența organelor 
locale ale administrației 
de stat so stabilește pe 
funcții în sesiuni ale con
siliilor teritoriale ale Fron
tului Salvării Naționale.

La desemnarea în func
ții so va avea în vedere 
pregătirea, competența și 
experiența profesională, in
tegritatea morală șl presti
giul în colectivul de mun
că șl în rîndul populației.

3. Organele locale ale 
administrației do stat în 
unitățilo în care funcțio
nează rezolvă problemele 
economiei locale, socialo, 
culturale, de învățămînt, 
sănătate, comerț, asistență 
socială, muncă, asigurări 
sociale, financiare, do a- 
gricultură, gospodărie co
munală și locativă, dru
muri, edilitar-gospodărcștl, 
transport local și altele, 
stabilite prin lege, prin or
ganele și unitățile de spe
cialitate care le sînt sub
ordonate.

4. Organele locale ale 
administrației de stat aduc 
la îndeplinire liotărîrile 
consiliilor teritoriale ale 
Frontului Salvării Națio
nale, execută legile sta
lului.

5. Primarii municipiilor, 
sec: toa rclor municipiului 
București (cu excepția Sec
torului Agricol Ilfov), ora
șelor și comunelor înde
plinesc atribuții do ofițer 
de stare civilă.

fi. Piuă la confecționarea 
noilor sigilii se vor utiliza 
sigiliile fostelor organe 
locale alo administrației 
do stat.

Ion Ilicscu, 
prcședintolo 

Consiliului Frontului 
Salvării Naționale

tuliil. Acțiunea constă in 
colectarea și trimiterea în 
țară de ajutoaro do studii 
precum și acordarea de 
sprijin profesional, orga
nizatoric și social, relevă 
agenția MTI. Se arată că 
pe motive de identitate de 
limbă, acest ajutor va fi 
acordat în primul rînd 
școlilor maghiare din 
Transilvania. Totodată, se 
prih'ede posibilitatea stu
dierii în Ungaria a profe
sorilor maghiari din Româ
nia.

intiuît la ordinea do 
'i în Rom mia se afhî pro- 
1'1' ni.i reformei sistemu- 
l'il școlar, Camera unga- 
i i a pedagogilor poate 
acoids ajutor și in ncest 
domeniu relevă agenția 
MTI

Spitalul orășenesc
Petrila

organizează in data de 15 ianuarie 1990, ora 
10, la sediul unității din strada T. Vladimi- 
rescu nr. 2, Petrila, concurs pentru ocuparea 
postului de

• biolog-chimist (stadii superioare) 
in cadrul Laboratorului de analize medicale 

din spital
Condițiile de Încadrare sint in conformi

tate cu Legea 12/1971, anexa nr. 1 din LICM 
235P1969 și anexa nr, 5 cap, II din Legea 
57/1974.

Centrul de colectarea, 
prelucrarea, industrializarea 

laptelui Petroșani
Încadrează urgent i

• un sudor și un electrician
Relații suplimentare se primesc 1<i sediul 

unității CCPIL din I.ivezeni nr, 100, telefon 
41823.

Mica p u
VTNZARI

VINO video I’layer Fa
nai. Telefon, 45126, după 
ora 15. (18473)

VIND videorecordcr A- 
kay, VS 23 EV telecoman
dă, infraro.șii și casete în
registrate. Telefon 43445. 
(18474)

VIND urgent video Na
țional, sigilat, șl TV co
lor. Telefon 45119 (18178)

VIND videorecordcr IIQ 
Funai, Urlcani, strada 
Muncii, bloc 17, ap. 39. 
(18480)

VIND Dacia 1300, Vul
can, strada Al. Muncii, 
bloc E. 2, ap. 37, după o- 
ra 15. (18481)

DECESE

SOȚIA Marin, fiica 
Alina, fiul Sebastian și 
Viorcl anunță cu adin- 
că durere încetarea pre
matură din viață a ce
lui caro a fost

BORDEI PETItU 
(13 ani)

Inmormîntaroa arc 
loc vineri în orașul Jim- 
bolia, județul Timiș. 
(18193)

FINII Mitni și f lnll- 
diu regretă profund dis
pariția prematură din 
viață a scumpului lor 
naș

IIORDEI PETRU
Nu-1 vom uita nici

odată. (18193)

COLECȚII UI, secto
rului V al I.M. Vulcan 
anunță cu adincă dure
re încetarea fulgerătoa
re din viață a bunului 
lor coleg, minerul șef 
dc brigadă

BORDEI PETRU
Aducem un ultim o- 

magiu celui care a (ost 
minunatul nostul ortac 
și transmitem sincer» 
condoleanțe familiei 
îndoliate. (1818,))

blicitafc
GAUT profesor de limb.i 

germană, Petroșani, .stra
da Republicii, bloc 63, ap 
34. (18485)

PIERDERI
PIERDUT carnet dc ar 

tificier pe numele Moisă 
Ioan, eliberat de'țSTPMH, 
Grupa Petroșani, cu nr. 
13—2045 din 1 septembrie 
1984. II declar nlil. (18475)

PIERDUT legitimație ser, 
viciu pe numele Birton 
Ella, eliberată de IACCV.I 
Petroșani, O declar nulă. 
(18477)

PIERDUT legitimație ser 
viciu pe numele Cioca Ro 
dlca, eliberată do IG Vul 
con. O declar nulă. (18486)

FAMILIILE Ungu- 
reanu șl Boghian aduc 
un ultim și pios oma
giu colul caro n fost 
un minunat prieten 

BORDEI PETRU
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate.
(18493)

FAMILIA Gherasim 
Adrian este alături dc 
familia greu încercată 
prin decesul celui care 
a fost un bun prieten 

BORDEI PETRU
Sincere condoleanțe. 

(18194)

VECINII din scara 2, 
blocul 19, strada Mi
nerului, sint alături dc 
ing. Cotoroiu Ion și fa
milia în greaua încer
care pricinuită dc dece
sul mamei. Sincere con
doleanțe (48176)

COMEMORĂRI-;

PIOS și dureros oma
giu la împlinirea a 
doi ani dc la decesul 
scumpului nostru .soț, 
fată, socru șl bunic 

VESA SJMION
Nu-I vom pita nici

odată. (18-16(1)


