
Cărbunele — joi Cărbunele — vineri
t 8 UNITĂȚI MINIERE ȘI-AU DE

PĂȘIT SARCINILE DE l’LAN ALE ZI- 
IJ41 * CEA MAI MARE PRODUCȚIE 
A CJVLV.J. DE LA ÎNCEPUTUL ANU
LUI * MINA VULCAN A EXTRAS, 
SUPLIMENTAR PLANULUI ZILEI. 581 
DK TONE DE CĂRBUNE < MINA 
HARBATENT ÎNREGISTREAZĂ UN 
PLUS DE PRODUCȚIE. CUMULAT DE 
LA ÎNCEPUTUL LUNII, DE 267 DE 
TONE.

Vești do la mineri! Joi, opt unități mi

niere și-nu realizat și depășii sarcinile 
de plan alo zilei. Acestea sînt: mina Vul
can — plus 581 tone de cărbune, cea 
mai frumoasă realizare a zilei; minele 
Lonea — plus 26 tone, Aninoăsa — plus 
146 tone, Lupeni — plus 4 tone, Bărbă- 
teni — plus 129 tone, Uricani — plus 88 
tone, V'alea de Brazi — plus 85 tone șl 
Livezeni — și-a realizat integral planul. 
Practic, s-a înregistrat cea mai ridicată 
producție de cărbune extras de unitățilo 
CMVJ do in începutul anului.

lori, la sfîrșitul schimbului I, minerii 
din Valea Jiului înregistrau un plus do 
1025 tone de cărbune față de cantitatea 
extrasă în schimbul I, cu o zi înainte. 
Deci producția ascendentă continuă. Ra- 
portato la preliminar, cele mai bune re- 
zultato le-au obținut în schimbul 1, mi
nele I.onea, Petrila-Sud, Paroșeni, Ilăr- 
băteni și Uricani. Cantitatea do cărbune 
extras de minerii din aceste unități în 

schimbul I însumează 2280 tone. Reali
zările minerilor so ră.sfrîng pozitiv asu
pra prcparațiilor care pot acum asigura 
cantități sporite de cărbune special 
pentru cocserii.

In aceste condiții este posibil să se 
asigure do către prcparațil și cărbunele 
cu putere calorifică ridicată necesar ter
mocentralelor, în mod deosebit ter
mocentralei Paroșeni,
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Cetățeni ai Văii J in lui

SPUNEȚI-VÂ CUVÎNTUL!
l)c la no:, cei din Valea Jiului, țara 

lilteru așteaptă cărbune. Pentru a susți
ne victoria revoluției poporului român 
trebuie să ne organizam mai bine, să 
creăm condiții mai bune de trai și do 
muncă.

Pentru că Valea Jiului este o enti
tate economică cu preponderența a in
dustriei extractive a cărbunelui, cu spe
cific geografic, cu o problematică spe
cificii deosebit de complexa, majorita
tea membrilor Consiliului municipal al 
Frontului Salvării Naționale consideră 
necesară consultarea largă a cetățeni
lor Văii Jiului privind subordonarea 
municipiului P'-tioș.ini — format din 
toate localității0 componente — direct 
la nivel republican, fără actuala verigă 
intermediară a județului.

Efectele subordonării la nivelul Ju
dețului sînt bine inoscute, Pornind de 
la aprovizionarea defectuoasă a popu
lației pina la tu .nea măruntă privind 
planurile d-.> tematizaie, tipizarea
Construcțiilor li altele. In vreme ce in 
ccședința de Județ .-.ui construit blocuri 
cu arhitectonică modernă eleganții, la 
l’etro'.an , cartierul Aeroport a fost mo
bilat hr bună parte cu blocuri ale căror 
apartamente aveau băile desenate pe 
pereți, de confort .3 și 4. iar noul centru 
civic al orașului Lupeni nu seamănă nici 
pc departe cu noul bulevard Decebal 
<Jm Deva. Nu puține au fost obiectivele 
sociril-culturale care nu s-au realizat In 
Valea Jiului, dar s-au finalizat In reșe
dința de Județ — sala polivalentă, hote
lul ș.a.

Considerăm că In Valea Jiului slut 
nutenof-punzătoaro urbanistica, dotarea

OMAGIU
IflKtnortil Gvorgo Nra- 

g(M«, <1*  In mina Diljn. no 
transmite. i ..In somn <lo 
chastire n memoriei eroi- 
1*r  Revoluției, minerii cnrc 
au Intrat ieri în subteran Iii 
mina noastră, in schimbul 
doi, AU aprins luminări, au 
păxtral un moment de rc- 
CWif^trro in snl.-l de apel și 
au promis hă rializizc’ și 
$6 depășească planul do 
producție pe ziua do ieri. 
Rcspcctindu și cuvintul, 
minerii din schimbul doi 
au dat hiiplimcnfar planu
lui, 109 tone de cărbune

Inapte d< muncă alo oa
menilor iwIiik urilor — o- 
fianibi erol'.muhii.

I-’iipto caro drmoiv.li cază 

ce înseamnă cu adevărat 

conștiința minerească, ade 

zluno la cauza Revoluției, 

Am Informat cititorii 
despre modul In care lu
crătorii comerciali au pri
mit hotărîrea Consiliului 
municipal al Frontului 
Salvării Naționale privind 
numirea unei noi condu
ceri la Direcția comercia
lă a municipiului. In vre
me ce peste 100 de lucra
tori comerciali s-au adu
nat la sediul direcției, la 
Consiliul municipal se dis
cuta problema comerțului 
din Valea Jiului. Conclu
zia ce se desprinde e,te 
că in Valea Jiului apro
vizionarea populației nu 
este corespunzătoare. Cile 
va cifre sînt concludente; 
deși stocul de ulei existent 
era de !»0 tone, se știa doar 
de 6 tone; peste 40 tone 
carne de vită erau '.toi ile 
in abator; citeva sute de 
mii de ouă erau, de ase
menea, stocate. Di ce? Nu 
se șl ie I Iată stenograma 
di tiflei mu.al'1 de mem-

cultural-sporlivă, rezolvarea transpor
tului în comun, baza materială a turis
mului, calitatea mediului înconjurător, 
toate inflticnțtnd negativ asupra calită
ții vieții oamenilor Văii Jiului. Datori
tă lipsei de autonomie în activitatea de 
investiții nu s-au alocat fonduri pentru 
dezvoltarea capacității Uzinei electrice 
Paroșeni, care nu mai poate asigura căl
dura apartamentelor. Soluția dată de 
a se dezafecta unitățile industriale de la 
rețeaua de termoficare a dus la construi
rea de centrale termice proprii Care 
poluează atmosfera aproape ca înainte 
de termoficare, iar apartamentele Unt 
și In prezent neîncalzite.

Aceste cauze au implicații și asupra 
stabilității forței de muncă. asupra 
locurilor de muncă pentru femei și ti
neret. Mai trebuie amintit faptul că 
municipiul Petroșani a mai avut subor
donare republicrmă la fel ca municipiile 
Bucur ști și Constanța, numai cil prero
gativele ace .Iul statut au fost preluate 
Licit prin subordonai ca la nivelul Ju
dețului.

lată de ce s • propune ca Ml NIUII’IIII. 
PETROȘANI SA REDI VINA UN1TATI 
ADMINISTRA TIVA TERITGRIAI X l)E 
SINE STATATOARL.

In acest scop, In zilele iiimilloan? ;,e 
va faco un larg sondaj public privind 
opțiunea subordonării republicane. Vă 
rugăm participați Ia acest sondaj pen- 
tru ca hoturîroa ce se va lua să aibă 
un caracter profund democratic.

RĂSPUNDEȚI CU ÎNCREDERE ÎN
TREBĂRILOR DIN CHESTIONARELE 
SONDAJULUI.

Sîinlon POP

De ce să plece 
colonelul ?

mimicipiul nostru :
III. Ilogihm. directorul 

Direcției comerciale a Ju
dețului:

„Am venit cu misiunea 
de a discuta cu oamenii 
fondul de marfa repartizat 
pentru V'alea Jiului, să 
discutăm cu furnizorii ce 
măsuri f;ă luăm, pentru că 
sînti in în impas cu apro
vizionarea. Avem de adus 
de ia Timișoara „titc și 
sute do tone de produse. 
Dar din 150 l.nne carne 
nu s au adus docil !'• tone. 
Trebuie să primim de la 
COMTIM 270 tone prep.'i 
rate din c irnc. Am stabilit 
măsuri concrete legat de 
ceea ce trebuie Ificut aici. 
Am stabilit noi orare do 
funcționale a magazine
lor. Nu putem sta liniș
tiți. Trebuie mers înainte, 
pentru că o.Ie vorba de1 
api ovi/ionai ea populației,

George BOGDAN

Prețuire eroilor Revoluției
Ieri, iu toate bisericile <lin municipiul 

nostru au avut loc slujbe <lc pomenire a 
celor caro și-nu jertfit viața pentru no
bila cauza ti Revoluției din decembrie 
1989. Animați do sentimente curate, mii 
do credincioși nu luat parte la aceste 
emoționante ncio do cult, aducind pri
nosul do recunoștință eroilor cirzuți îit 
apriga îllcJcștiiro cu tirania. I'urtind in 
cuget prețuirea co so c.uvino martirilor- 
croi, credincioșii nn trăit clipe de adîn
că reculegere sufletească.

Putem spune adevărul!

Greva din Valea Jiului—1977
Dictatorul a fost obligat de mineri 

să vină de la Neptun la Lupeni ! (I)
Puține lucruri so știu despre evenimentele care 

au avut Inc in Valea Jiului in vara anului 1977. 
Propaganda oficială do pc atunci a ascuns adevă
rul. Asuprii mijloacelor do informare in masă se 
exercita un control nemijlocit de căi re partid. Am 
participat in calitate de martor ocular in 1977, din 
ziua premergătoare celei in care dictatorul și-a ros
tit „cuviolarea" la mitingul din Lupeni. Dar n-am 
avut permisiunea să scriu <l< spre miting. X ersium a 
oficială cu priviri’ la „vizită", a (ost „prelucrata" I i 
București și s-n transmis de acolo, pi in telex’, tu
turor ziarelor din țară. Acum pot spune adevărul.

( < r.’i ce a fo.,1 la Lup'ni 
in august ”77 reprezintă 
punctul culminant al grevei 
minerilor de la toate mi
nei' din VaJ< a Jiului l-’mii 
îndoială că a fost o gre
va ('u o zi înaintea mii in -

Aninoa-.i, apoi li <. elel.ilL' 
Ini i aprinderi miniere. Cu
vintul de ordine a fo.t: , 
ne adunăm I i I.'ip-ni. S .iu 
< om.tituit pe întreprinderi 
comilele ale greviștilor, l./i 
Lupani comitetul do gro-

A fost adresai indcmnul < .< iu mun
ca plină de folos pc cari; fivearo •» des
fășoară, să facă dovada credinței fnțu 
de cauza Revoluției, să nu pregete pen
tru a ajuta la renașterea ccononîieă și 
spirituală a patriei străbune.

După cum s-a anunțai, slujbe, de po
menire <i eroilor-marlirî din decembrie 
’89 vor avea loc in fiecare zi de vineri. 
(I. M.) 

progr.im do rcvendii ai', ca
re cuprinde,i inițial 18 
puncte si a fost extins, pe 
parcurs, la ’1 de puncte. 
Scînleia care a produs ex
plozia de roinie a greviști
lor a lost proi. ciul unei 
legi .lipii- : unei parodii 
de „d< zb.it. ■ pnblii i", in 
< adi ul < iu ■ i minerii erau 
oblig.iți a d K-I.ii <■ in pre- 

i, la l.idiri ă televiziune 
cit >int de acord < u prove 
delii» proi.'i-luliii tic lege.
A <•-.i-.t.'it, in a, o perioadă 

do a- iimnl.ii - a unor nemul
țumiri provoc.ilc <!<■ ii

\ ior.-l S I RĂU I
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Avem lapte pe
Fabrica de lapte din Petroșani a trăit 

primele momente ale Revoluției la dato
rie. Vă mai amintiți, nu? A doua zi di
mineață am avut lapte pentru copii. A- 
vcm și acum. Discuția noastră cu sing. 
Marusia Cuzancgra, șefa producției are 
inevitabil ca punct de pornire cea mai 
firească întrebare ce poate exista:

— < uni sc face că acum avem lapte în 
cantități suficiente ?

— Odată cu minunata noastră revoluție 
cantitățile de materie primă au fost su
plimentate și reușim să producem lapte 
mai mult decît In trecut. Mai concret, am 
pi.mit lapte praf. Nu este nici un secret 
că laptele pe care il livrăm In rețea con
ține și lapte praf, ]>e care îl amestecăm 
cil cantitățile de lapte natural adus de la 
Timi;i;ara și Arad. Așa că producem zil
nic 2500 litri lapte, 2000 litri iaurt și clie- 
fir, 250 kg smintind.

— In legătură cu smintina există unele 
nemulțumiri pris ind calitatea, (arc este 
adevărul ?

— Producem două sortimente de smîn- 
Ună. Unul conține 25 la sută grăsimi, iar 
celălalt conține 14 la sută g-ăsinti. Dar 
amlndcttă sortimentele sînt de calitate. 
Mai produc.m, pe zi, 175 kg frișcă pen
tru laboratoare și 300 kg cremă „Exce- 
1< nt".

— (c rețete aveați pentru pi gătirca 
Laptelui înainte de 22 decembrie ?

— Ni s-a impus ca In lapte și iaurt să 
iie.rediiC'.'m 10 la sută soia ți în brinza 
proaspătă 10 la sută lapte de soia. Dar 
va rpun un secriA al nostru; nu am res- 
!>• stat niciodată aceste rețete ți nu am 
introdus nici un procent de soia. Acum 
putem ă spunem că n-am „otrăvit" oa- 
n. r.n din Valea Jiului cu adaosuri.

Dar cu postul ce-ați avut ?
Imaginea <le mai sus vă c-tc cunosi ută. Toți ați 

trc< ut pc lingă postul «le «ontrol al poliției din in
tri secția de la I.ivczeni. Controlați, nccontroluți.„ 
I ste necesar a< est post, loarti necesar. Siguranța 
circulației < ktc ni folosul nostru al tuturor.

Lată insă, <ă. in toiul Revoluției, oameni lipsiți 
d«- demnitate au găsit de itiviință să spargă geanu» 
rilr, să devasteze cu ură ncest post de control. Am 
înțeles că ar fi avut ceva cil agenții de circulație, 
care poale i au amendat pentru nercspcclarea pre
vederilor legale. Dar cu postul < e ați avut? (M.H )

l oto- I I.l( IU

• Din informa, in trans
misă telefonic de Mar ins 
Turdiii. vicepreședinte al 
comitetului frontului Sal
vării Naționale de la I.M. 
I.up< ni aflăm că, pină in 
prezent, colectivul de mun
ca de nici a depus in con 
tul „libertatea IWi" suma 
do .T57.J9I Ici. Intrueit nu 
este in lusă contribuția tu 
turor sectoarelor, acțiu
nea continuă. Deci suma 
va fi considerabil spori
tă. (CI.)

• Enoriașii I’aidliie.i or
todoxe Petrila — Cimpa 
iu rleniis. In contul Li- 

preotu) Negrii Nicolac Un 
gest de om. nie, un ge.,t, a- 
• omeni sutelor de mii, mi
lioanelor de Resturi care

Contul 
„Libertatea 1989“

masa copiilor
Iată, deci, că oamenii de la Fabrica de 

lapte au încălcat cu bună știință o rețetă 
antiumană care îi obliga să producă lap
te ce ar fi amenințat sănătatea noastră a 
tuturor. Ei au fost alături de noi, așa cum 
sînt și în aceste zile, în care își fac da
toria, chiar în condițiile unor greutăți 
deosebite pe care le au. Este vorba, mai 
întîi, de procurarea laptelui natural. Din 
sursele locale, înscmnînd punctele de co
lectare existente, abia dacă se adună 3000 
1. lapte. Din Valea Jiului nu se preia ni
mic. Doar de la unitatea de pompieri din 
Petroșani (au o singură vacă) zilnic se 
dau la fabrică 7—8 1 lapte și cam atit 
Populația nu dă nici măcar 1 litru.

O altă greutate este cea generată de 
parcul auto. Mașinile de transport din do
tare sînt ca și moarte. Lipsa de cauciu
curi, piese de schimb, impo; ibilitatea 
unor revizii și reparații și-au pus atît de 
mult amprenta asupra acestor utilaje In
cit abia mai fac față solicitărilor zilni
ce. Laptele trebuie să ajungă în rețea și 
bieții șoferi nu știu ce să mai facă să 
poată ieși în cursă. Trebuie să se întindă 
urgent o mînă de ajutor acestei fabrici 
pentru a putea asigura zilnic în rețea 
laptele pentru copiii noștri. De asemenea, 
se desprinde concluzia că producția actua
lă a fabricii este limitată din lipsa sti
clelor și borcanelor pentru lapte, iaurt și 
smîntînă. Facem un călduros apel către 
toți locuitorii municipiului nostru să 
predea la magazinele alimentare sticlele 
și borcanele, atît de necesare ambalării 
produselor lactate, ce prisosesc în gospo
dării, pentru ca acestea să fie umplute și 
date în rețea.

Ghcorglic CIIIKVAS.A

RUGĂMINTE
Frate, prietene, veci

ne, omule, ți bine 
cunoscutul, precum 

și necunoscutul meu, îți 
adresez rugămintea mea : 
oricît ai fi de ocupat și 
grăbit, te rog fă-ți timp 
și zăbovește în orașul flo
rilor, unde în penultime
le zile ale anului 1989, 
în preajma ajunului de 
Crăciun și în preajma A- 
nului Nou, au fost rupte 
din rădăcini mii de fra
gede flori din ordinul a- 
celora care cînd au venit 
în orașul florilor au fost 
primiți cu flori, cu pîine 
ți cu sare.

Copiii le-au dat flori, 
în schimbul unor zîmbe- 
te și în schimbul săru
tului lui Iuda Iscariotul, 
ca după aceea aceste 
mlădițe să fie răsplătite 
cu plumbi.

Frate, prietene, vecine, 
omule bun și de bine, 
gîndește-te la bunicul care 
în prima zi a masacrului 
se întorcea cu nepoata de 
la cumpărături. Cu o mî
nă o ținea pe Liliana, iar 
în cealaltă mînă avea o 
plasă de 1 leu, cu un ki
logram de oase, rația lui 
ți a soției sale pentru o 
lună de zile. Dar dintr-o 
dată semnalele morții

s-au făcut auzite — pir, 
pîr, pir, ta, ta, ta. Ce se 
aude acolo? îl întreabă 
Liliana pe bunicul ci.

Bunicul i-a dat un răs- 
nuns care să n-o însDăi- t 
mînte pe Liliana, grăbind ’ 
în același timp pasul că- ț 
tre casă unde n-au mai I 
apucat să ajungă nici cl, 1 
nici Liliana. După un ț 
colț de stradă au apărut i 
ucigașii. i

Înainte să-și dea ul- * * 
tima sufiare, bu- | 
nicul a reușit să-i ’ 

dea Lilianei răspunsul 
adevărat: ne-au împușcat 
tîlhariil Trupul bunicului 
și al Lilianei zăceau în
tinse pe caldarîmul bu
levardului, cu chipul au
reolat de părul alb. Și a- 
lături de bunic Liliana, 
frumoasă ca un heruvim, 
cu ochii de culoarea ci- 
coarei îndreptați către ce
rul de aceeași culoare, pe 
care i-au acoperit pen
tru totdeauna pleoapele. , 

Ip rate, prietene, ve-

reflectă bunătatea din 
inima românilor.

• ( liiinistii si ceilalți Itl-

’ cine, semen al meu 
de pretutindeni, 

sînt mai mult ca si
gur că rugămintea mea 
și-a avut ecou în inimile 
voastre. Să nu uităm I 
Mirion Ion VOINEȘARU, 

Petrila

Ce se întîmplă cu sportul?
Acum, cînd în țara 

noastră liberă fiecare ac
tivitate în parte începe 
să intre în făgașul ei nor
mal, dorim să aflăm prin 
intermediul dumneavoas
tră, unele lucruri care ne 
interesează. Sîntem un 
grup de iubitori ai spor
tului — numiți la sfirși- 
tul acestor rînduri — ca
re dorim să ni se facă și 
nouă cunoscut care vor fi 
în viitor activitățile spor
tive ce ni se vor oferi. 
Dorim să știm cum se va 
desfășura activitatea la 
clubul nostru de tradiție 
din Valea Jiului. Este 
vorba, după cum desigur 
înțelegeți, de clubul 
„Jiul".

Ce noutăți ne poate o- 
feri, cum se va desfășura 
campionatul de fotbal al 
diviziei A ? Sînt schim
bări în componența echi
pei, față de cea prezen

Greva din Valea Jiului—1977
(Urmare din pag. 1)

nele abuzuri «lin comerț, 
din întreprinderi. Dar mai 
ales nemulțumirile se re
fereau la programul de 
lucru, la duminicile In ca- 
re ci.ju chemați și obl.gați 
să lucreze minerii. De luni 
și ani de zile, minerii nu 
mai beneficiau de fapt de 
duminica lăsată dc Dum
nezeu pentru odihnă. Iar 
proiectul de legi' prevedea 
mrxlificări in sis'emul de 
pensionare de gi.idui II și 
III, cu drept dc lucru cu 
Jumătate de normă. Era, 
deci, o ptopunere dc „pro
iect dc lege" «le reducere

198'1" avansul cuvenit din 
beneficii pentru anul tre
cut, insumind 254 G1H Ici. 
Informația ne-n fost trans
misă printr-o adresă sem
nală <le directorul unității 
— inc. Artur Aârîng.'i, pre
ședintele comiți tului f ron
tului Salvării Naționale din 
întreprindere, inc. Mircea 
Draga, ți de contabilul șei, 
economistul Dionisitl
Muntean.

• Și In zilele următoare 
acțiunea va continua. Ți
nem să mulțumim lucră- 

I

tată în turul campiona
tului 7 Care sînt gîndu- 
rile jucătorilor pentru re
tur 7

In general vrem să 
știm tot ce sc poate — 
noutăți, desigur — în le
gătură cu această foarte 
veche (70 de ani!) repre
zentativă a minerilor din 
Valea Jiului. Sîntem, de 
asemenea, interesați să 
aflăm vești de la echipa 
de rugby „Știința", pe ca
re o vrem din nou prin
tre formațiile valoroase a- 
le țării. Ce vor face hand- 
baliștii și voleibaliștii din 
Petroșani, pentru a de
veni cu adevărat compe
titivi ?

Sîntem siguri că dum
neavoastră ați înțeles do
leanțele noastre și, cu 
amabilitattca și solicitu
dinea cunoscută, ne veți 

iii face doleanța.
Cu mulțumiri anticipa

n veniturilor minerilor ca
re sc îmbolnăviseră din 
motive profesionale, mai 
ales de silicoză, dar mai 
erau apți, parțial, de lu
cru.

Punctul strategic al gre
viștilor era platforma ca
binei de la poarta nr. 2 
«i minei Lupeni. Accesul pe 
platformă se putea face pe 
o scară metalică, de in
cendiu. Aici, comitetul «le 
grevă și-a inst dat statul 
major cu o zi înaintea așa- 
zlsei vizite de lucru a dic
tatorului. De aici, dc la un 
microfon suținut de cîteva 
stații ele amplificare de 
marc putere, de becuri pu
ternice care luminau noap
tea, s-a purtat un dialog 
permanent între greviști și 
comitetul de giovă. Aici au 
fost reținuți de greviști, cu 
o zi înaintea „vizitei", fos
tul ministru al minelor, 
Ion Bâbăluu, și Iile Ver- 
deț, nr. 2 pc atunci în 
ierarhia dc partid. Ilic 
Verdeț, ui secretar cu pro
bleme organizatorice al 
fostului C.C. al I’.C.R., a 
venit la Lupcni cu inten
ția dc a potoli greviști). 
Dar organizația de partid 
n orașului Lupeni era la 
fel de „existentă" ca acum, 
cînd dc fapt e desființată. 
Greviștii l-au sunus ne 

te, în numele numeroșilor 
iubitori ai sportului Ioan 
Doncișor, Valeriu Matei, 
Victor Vorodi, Robert 
Nyilka, Petru Poenar, 
Desideriu Laszlo, Vasilc 
Sîrb, Constantin Pirici.

Duminică, 11 ianuarie, 
ora 10, pe stadionul 
„Jiul" va avea loc e 
întîlnire de lucru la 
care sînt invitați să par
ticipe toți iubitorii spor
tului cu balonul rotund 
din orașele Petroșani 
și Petrila, in vederea 
discutării destinelor 
echipei de suflet a mi
nerilor. Participanții
sînt rugați să-și pre
gătească, din timp, pro
puneri concrete vîzînd 
impulsionarea și spri
jinirea noii forme de 
organizare a clubului. 
Scurt, foarte scurt? Ilai 
„Jiul"! (MB)

n«>aptea. In acest răstimp, 
de patru ori Jlie Verdeț a 
fost condus de mineri, sub 
escorta, fără arme, la poș
ta din Lupcni pentru a lua 

legătura telefonică, cu ceau- 
șeștii, cart se „odihneau" 
pc litoral, ca de obicei, la 
Neptun în palatul preziden
țial. După fiecare convorbi
re, Ilic Verdeț a fost adus 
In fața microfoanelor pen
tru a-i informa pe greviști 
despre ce a vorbit cu dic
tatorul. Abia la a treia con
vorbire minerii au aflat că 
dictatorul „acceptă" 6ă vi
nă în Valea Jiului. In ul
tima convorbire, greviștii 
i-au solicitat să-i ceară lui 
Ueaușescu sa spună cu ce 
și la ce oră va veni la Lu
pcni. Abia după ce au aflat 
că dictatorul acceptă să 
vină, la Lupcni, a doua zi, 
la ora 10, cu avionul pi
nii Ia Sibiu, iar dc acolo cu 
elicopterul, greviștii s-au 
declarat satisfăcuți dc «1c- 
inersnrilc făcute telefonic 
de Ilic Verdeț. In noaptea 
care a urmat, la intrarea în 
orașul Lupcni, la principa
lele intersecții, în jurul 
fostului comitet orășenesc 
dc partid nl orașului s-au 
instalat pichete dc greviști. 
Practic, orașul Lupeni se 
afla în mîinile greviștilor. 
Asa-zisele „organe de ordi-

■ DE LA CONSILIUL
J MUNICIPAL AL F.S.N.

* In ședința din 10 ia- 
Inuarie a.c. a Consiliului 

municipal al Frontului

1 Salvării Naționale, dom
nul Aurel Bârlca, prima- 

Irul municipiului, a soli
citat eliberarea sa din

1 funcție. Consiliul muni- 
‘ cipal a luat act dc accas- 
I tă cerere.

UNITĂȚILE comerciale 
I din municipiu fac un apel 
I călduros către toți cetățe

nii să se prezinte la cum- 
Ipărături cu cît mai mulțl 

bani mărunți — 5 lei, 3 
lei, 1 leu și 25 bani pentru 

Ia se putea da corect restul 
la casele magazinelor.

J FOCHIȘTI. Comitetul 
| Frontului Salvării Națio- 
(nale din orașul Petrila a 

luat hotărîrea ca pentru 
I funcționarea corcspunză- 
. toare a centralelor termice 
| să încadreze, din rîndul 
| pensionarilor din oraș, fo- 

î COTIDIENE 
i-------------------------------------------

chiști pentru întreținerea 
focului în centrale, asigu- 
rînd condiții avantajoase 

| pentru aceștia. (O.C.) 

| AFUMATOARE IN BLOS, 
• Am fost sesizați de cetă- 
| țeana Elena Bîrgovanu, ca- 
. re locuiește în blocul 66 
I (în gestiunea AC Ind. Cluj) 
( sc. II, ap. 25, de pe strada 
* Aviatorilor, că în acest 
| imobil, cu îngăduința an- 
. treprizei cu sediul în Pe 
| troșani, a fost amenajată o 
| afumătoare, iar unei femei 
. i s-a permis să-și lnstale- 
• ze, într-o magazie, o ma« 
| șină electrică de tricotat 
’ Să sc renunțe în camere 
. la instalații dc încălzire 
• improvizate și de mare pi>- 
I tere I Așteptăm măsuri din 
I partea AG Ind. dar și • 
| pompiei. ir militarii (A.M.) 

I Rubrică realizată de 
| Hoiațiu ALEXANDRESCU

j Precis ire
I In urma mai multor se- 
I' sizări adresate redacției cu 

privire la vinzarca unor 
produse din comerț, direc-

I torul Direcției comerciale 
a municipiului Petroșani,

Ilt col. ec. Mntei Lume- 
zeanu, face următoarea pre- 
I cizare :

„Pină la asigurarea u- 
I nor cantități suficiente de 
• pjodusc cum sînt televizoa- 
I re color și alb-negru, con- 
* gelatoare, frigidere și ara- 
Igaze, magazinele de spe

cialitate din municipiul Pe- 
I troșani vor ține cont și vor 

servi cumpărătorii după 
I listele întocmite de mai 

mult timp (in special pen- 
Itru congelatoare și frigide

re), aflate la gestirma- 
| rul raionului respectiv. 
J Cei caic au obținut deja 
* butelii vor avea priorita- 
I te și la obținerea aragazu- 
| lui.
. Pentru toate produsele 
I mai sus menționate (pentru 
• frigidere și congelatoare se 
I continuă înscrierea la ve- 
' chea listă) la magazinele dc 
I specialitate s-au deschis 
1 registre pentru înscrierea 
i celor co doresc asemenea 
Iprcxluse. înscrierea se fa

ce pe bază de buletin ș!

I domiciliu. La primirea >t 
vînzarca produselor se țî- 

Ine scama de oedinea în
scrierii. In cazul că «lin

I anumite motive unii cetă
țeni nu pot fi prezenți la

I vinzarea acestor produse ei
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Adevărul despre distribuirea 
energiei electrice

€u amărăciune. șeful 
centrului de distribuire a 
energiei electrice d.n Pe- 
troșaia, ing. Andrei Sa- 
aauel a prezentat starea 
precară a instalațiilor de 
furnizare a energiei elec
trice, In special pentru 
consumul casnic — tot o 
urmare a odioasei dicta
turi care făcea totul în 
defavoarea omului.

— Vă rog să prezen
tați cetățenilor Văii Jiului 
adevărata stare a rețelelor 
ți a consumului casnic de 
energie electrică.

— Datorită condițiilor 
deosebite ale Văii Jiului, 
cu lungi perioade de frig, 
cu stagnări nepeim.se Sn 
asigurarea căldurii în *-  
partamente, consumul cas
nic de energie electrică se 
ridică la 30—32 la sută din 
totalul de 3200 MWh pe zi 
In perioada de lamă. Pen
tru a veni in sprijinul 
populației ți a nu aplica 
dispozițiile pentru între
ruperea furnizării energiei 
electrice, raportam 
consumuri mai mici.

— Datorită căror fapte 
a crescut ața de mult con
sumul casnic 7

— Repet: datorită fap
tului că apartamentele sint 
prost încălzite, consumul 
de energic electrică ajunge 
la 1000 MWh zilnic, cînd 
caloriferele slnt fierbinți, 
atunci consumul se reduce 
la 300—400 MWh. Aduc 
la cunoștința cetățenilor că

Noi ajutoare 
pentru 

Valea Jiului
De la Consiliul munici

pal al Frontului Salvării 
Nație .ntem informați
că nc-au sosit noi ajutoare 
cuprinzînd alimente și 
Îmbrăcăminte. Acestea au 
fost repartizate orașelor, 
după cum urmează : Pe
trila 3 vagoane, Aninoasa 
2 vagoane. Vulcan 3 va
goane, I.upeni 3 vagoane, 
Uricani 2 vagoane și Petro
șani 5 vagoane.

1^1 propunerea cetățeni
lor aceste ajutoare vor fi 
distribuite, pe bază de ta
bel, în întreprinderile e- 
conomice.

nu am făcut ți nu facem 
întreruperi planificate, cele 
care apar se datorcsc su
prasolicitării instalațiilor.

— Starea instalațiilor e- 
lcctricc este intr-adevăr 
atit de precară ?

— Da. Instalațiile nu 
sînt construite pentru a 
prelua acest consum enorm. 
Un exemplu: în Valea Jiu
lui avem 169 cabluri de
fecte și bineînțeles, ele 
sînt pozate în pămînt. Rău 
este că nu avem cablu de 
înlocuire. Cu ajutorul unor 
întreprinderi au fost în
tinse. provizoriu, bucăți de 
cabluri aeriene pentru a 
nu întrerupe furnizarea e- 
nergiei electrice.

— Mulți locatari ai blo
curilor noi incă nu sint 
racordați la rețeaua de e- 
ncrgic electrică. Dc cc ?

— Față de un necesar de 
26 kilometri cablu de joasă 
tensiune ni s-au asigurat 
doar 4 ki’ometri. De aici 
situația de provizorat care 
ne poate costa mult ți pe 
noi și pe locatari. La ora 
actuală sîntem în imposi
bilitate de a alimenta 
blocurile <1 și 5 din cartie
rul „Stadion" Petroșani, 22 
ți 23 din Petrila. Am in
tervenit la toate nivelele 
dar plnă acum am rămas 
numai cu promisiuni.

— Cc veți face pentru un 
iluminat public corespun
zător 7

IMPORTANT!
In ultimul timp am pri

mit la redacție mai multe 
sugestii și solicitări In le
gătură cu distribuirea ali
mentelor în unitățile ali
mentare. Pe baza acestora 
ne-am adresat Consiliului 
municipal al Frontului Sal
vării Naționale, care ne i 
comunicat următoarele :

Consiliul încearcă să nu 
reintroducă distribuirea a- 
limentelor pe bază dc ra
ție, în speranța că factorii 
responsabili vor lua mă
suri pentru o mai bună re

partizare a fondului de mar
fă pe unități ți pe pe
rioada unei zile. De ase
menea. se are In vedere 
faptul că populația va în
țelege că nu este cazul să-și 
facă la domiciliu sto*Mi  de 
alimente, mai ales ținînd 
cont de faptul că In ur
mătoarele zile vor sosi pe 
rctea cantitățile de măr
furi stabilite prin repar
tiție.

Consiliile municipal șl o- 
rășenești ale Frontului Sal

— Tn Valea Jiului sînt 
instalate 4678 puncte lumi
noase din care In funcție 
doar... 1217. Aceasta în 
baza „indicațiilor" de re
ducere a iluminatului pu
blic. Pentru a avea în toa
tă Valea Jiului (în toate 
zonele inclusiv periferice) 
un iluminat public cores
punzător avem nevoie de 
aproape 8000 de puncte lu
minoase. Am prezentat un 
necesar de materiale la 
forul nostru tutelar. Dacă 
vom primi aceste materiale 
în 6—7 luni iluminatul pu
blic va funcționa cores
punzător.

La ora actuală prioritar 
pentru noi este asigurarea 
energiei electrice pentru 
locuințe. Colectivul nos
tru este zi ți noapte la da
torie și nu merită să fie 
amenințat și Jignit de unii 
cetățeni. Intrucît mijloace
le noastre de transport 
pentru deplasare la de
ranjamente sînt necores
punzătoare și nu pot face 
față la toate intervențiile, 
solicităm unităților cu 
parc auto să ne închirieze 
o mașină și astfel am pu
tea dubla in schimbul II 
echipa și am reduce mult 
din timpifl acestor deran
jamente.

Așa cum am mai spus 
preocuparea noastră este: 
cit mai multă lumină ți 
căldură în casele oameni
lor.

Interviu realizat de
Aurel MOLDOVAN 

vării Naționale fac apel 
către întreaga populație să 
înțeleagă aceste lucruri, că
tre opinia publică din mu
nicipiul nostru să ia ati
tudine față de acele per
soane care cumpără tn mod 
abuziv cantități sporite de 
alimente. Este necesar ca 
acele persoane care nu în
țeleg cerința cumpă~ării 
pentru nevoile imediate să 
fie popularizate în ziar, la 
gazetele de perete ți să se 
meargă chiar plnă la a- 
nunțarea organelor de po
liție, pentru a lua măsu
rile necesare.

In caz că nu se vor pu
tea realiza aceste lucruri, 
datorită neînțelegerii dc 
către populație a renun
țării la crearea unor sto
curi de aprovizionare, Con
siliul va fi nevoit să ia 
măsura trecerii la distri
buirea raționalizată a prin
cipalelor produse alimen
tare pînă la normalizarea 
situației.

ÎNDRUMAR 
privind organizarea și desîașurarea 

activităților consiliilor Frontului 
Salvării Naționale 

din unitățile economice
Frontul Salvării Națio

nale, rezultat al revoluției 
populare din România, s-a 
constituit și reprezintă u- 
nirea tuturor forțelor pa
triotice și democratice ale 
țării, în vederea concen
trării celor mai largi aspi
rații ale maselor de oa
meni la o viață liberă ți 
demnă, pentru reînnoirea 
economică și socială a ță
rii.

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale la nivel 
central și consiliile terito
riale ale Frontului Salvă
rii Naționale in municipiul 
București, în Județe, muni
cipii, sectoarele municipiu
lui București, orașe și co
mune, îndeplinesc funcția 
de organe ale puterii de 
stat

In procesul de afirmare 
a noilor relații democrati
ce din România, stimulat 
de revoluție, s-au consti
tuit consilii ale Frontului 
Salvării Naționale și în 
unitățile economico. Pen
tru a asigura buna desfă
șurare a activității econo
mice ți sociale este necesar 
să se înțeleagă că aceste 
organisme ale Frontului nu 
pot avea funcții politice, 
de conducere și control a- 
supra aparatului tehnico- 
admînistrativ.

Rolul consiliilor este dc 
a reprezenta interesele co
lectivelor care le-au ales 
și de a menține un contact 
direct și permanent cu oa
menii muncii, acordfnd 
sprijinul lor conducerii 
tehnico-administrative în 
rezolvarea tuturor proble
melor economice și socia
le. Consiliile frontului 
Salvării Naționale nu sînt 
Investite cu competențe 
în Behinfbarea conducerii 
tehnico-administrative a 
Întreprinderilor.

Numirea ți eliberarea 
din funcții a cadrelor din 
conducerea unităților eco
nomice se fac dc organul 
ierarhic superior, în con
dițiile legii, ținind scama 
șl de opinia colectivului de 
muncă prezentată de Con
siliul Frontului Salvării 
Naționale din unitate.

In timp ce Direcția co
mercială ți conducerea 
ICSA-AJ’ se ocupă de ches
tiuni cu puțină importan
ță practică, diverse alimen
te de origine animală (le- 
băr mozaic, stavrid cu cea
pă, pește marinat, pastă 
de pește) sint comerciali
zate avind termene de va

In cazul în care colecti
vul de oameni ai muncii 
consideră că unele cadre 
din conducerea tehnico- 
administrativă sînt neco
respunzătoare din punct 
de vedere ai competenței 
profesionale și integrității 
morale, ele au dreptul să 
se adreseze organelor teri
toriale ale Frontului Salvă
rii Naționale, cît și orga
nelor lor ierarhic superioa
re pe linie administrativă.

Pentru realizarea unită
ții de scop și acțiune, con
siliile Frontului Salvării 
Naționale din unitățile e- 
conomice, ca reprezentante 
ale colectivelor de muncă, 
dezbat și fac propuneri 
conducerii tehnico-admi- 
nistrative cu privire la :

— îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de via
ță ale membrilor colecti
vului pe care îl reprezintă;

— buna organizare și 
desfășurare a activității 
specifice din fiecare uni
tate ;

— eliminarea metode
lor administrativ-birocra- 
tice, instaurarea unui cli
mat de ordine și disciplină 
în unitate ;

— apărarea bunurilor 
aflate în dotarea unității,

— asigurarea de condi
ții corespunzătoare de lo
cuit, de odihnă, asistență 
socială etc ;

— asigurarea unor con
diții optime pentru funcțio
narea crețelor și grădini
țelor, organizate pentru 
peiscnalul unității ;

— organizarea și desfă
șurarea în bune condiții a 
asistenței medicale în uni
tate.

Consiliile Frontului Sal
vării Naționale din unită
țile economice se compun 
din 7—35 membri, în func
ție de numărul de perso
nal permanent al unității.

Consiliile aleg dintre 
membrii săi un președinte, 
un vicepreședinte și un 
secretar.

Pe măsura constituirii 
d» sindicate libere în în

DE LA CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ
labilitate depășite, fură ca 
toți cei în .drept, adică, di
rectorii, merceologii, șefii 
de unitate, să ia măsuri e- 
ficiente pentru a nu crea 
premise de apariție a toxi- 
infecțiilor alimentare in 
riadul populației.

Reamintim că Legea 
60/1974 și Decretul 253/ 

treprinderi, instituții 
alte unități economico-so- 
ciale, acestea vor putea 
Fdera la Platforma Fron
tului Salvării Naționale și 
prelua atribuțiile consili
ilor Frontului Salvării Na
ționale din aceste unități.

Pînă la elaborarea unor 
noi reglementări privind 
conducerea întreprinderi 
lor economice se consti
tuie Consiliul de adminis
trație al unității format 
d.n directorul general (di
rectorul), directorii gene
rali ad.uncți (directori ad- 
juncți), inginerul șef, con
tabilul șef, șeful compar
timentului juridic.

Președintele Consiliului 
de administrație este di
rectorul general (directo
rul) al unității, care cola
borează permanent cu 
Consiliul Frontului Salvă
rii Naționale, respectiv, 
cu reprezentanții sindica
telor libere.

Conducerea telinico-ad 
ministrativă din unitățile 
economice stabilește, do 
sine stătător, potrivit le
gii, măsuri In vederea a 
plicării legilor și poartă 
jntieaga răspundere mate
rială și financiară pentru 
activitatea unității

Cele spuse cu privire 
la rolul ți funcțiile -orga
nismelor de Front al Sal
vării Naționale din unită
țile economice sînt cu atit 
mai mult valabile pentru 
colectivele de muncă din 
ministere și organe cen
trale și locale ale adminis
trației de stat, pentru in
stituții de cercetase, pro
iectare, cultură, sănătate 
etc. Activitatea acestora 
nu trebuie să deranjeze In 
nici un fel buna funcțio
nare a acestor instituții, 
ru trebuie să sustragă a- 
paratul lor de la activitatea 
curentă, ci să cwicure la 
imprimarea uaui climat 
de muncă conștiincioasă, 
coeziune și principialitate 
în îndeplinirea obligațiilor 
lor.
Președintele

Consiliului Frontului Kalvărvi Naționale, 
Ion lliescw

1978 NU SINT ABROGA
TE și deci trebuie respec 
tale. Igiena sanitar-veteri
nară a alimentelor este o 
obligație pentru toți cei 
care lucrează In comerț.

Ociavian rOPESCU, 
mixîic veterinar, 
inspector dc stat

1,'ăzuți la datorie De ce să plece colonelul ?
(Urmoia din pog I)

SOLDAT MARIN 
STOICA, 21 de ani. Că
zut la datorie, opărind 
Rezoluția ru arma in 
mi nfi.

ELECTRICIAN NICU- 
ȘOR GOT IU, 22 de ani. 
Căzut la dnforie, apă- 
rînd R-voluția cn arma 
in mină.

ELEV TIBLR1U III- 
KA( S, 17 ani. Căzut ia 
datorie, opărind Revo
luția cu urina in mină.

Mlădite frinte intr-o 
clipă do plumbul Vrăj
maș, acolo, in crfnrena 
bătăii*  din Capitală. 
MIAdițo care au înmu
gurit. dar care a-«u mai 
■vut timp să lege rod. 
Și toate acestea pentru 
ca viața liberă să pul
seze din nou in Româ
ni n.

Sint numai trei nu
me, trei fii ui Văii Jiu
lui cc s-au înscris, prin 
jertfă supremă alături 
de zecile de mii dc oa
meni că/ilți Ia datorie, 
in letopisețul patriei, 
spre aduceri» aminte 
veșnică.

Se cuvine să Ic cin
stim totdeauna numele 
și fapta, tot așa pre
cum ii cinstim pe aceia 
rare au căzut la l’osa- 
da șl Rovine, In Podul 
înalt ți Cfilugăreni, In 
Grivița, Plcvna, Sinir- 
ilan ți Mărftțești, 
la (Iarba de Mureș, Pfiu- 
liț și Cărei. Fio-le veș
nică pomenirea In vea
cul veacului Amin I 
(H DOBROGEAN!!)

care trebuie făcută ritmic. 
In fiecare zi omul trebu
ie sa mănince. Oamenii 
care sint acum adunați la 
Direcție, ccr să revină dl. 
Șerb și să plece colonelul. 
Părerea mea este că sint 
acolo clțiva instigatori. 
Trebuie să stăm de vorbă 
cu ei Să-l ch mîm aici".

Dl. Septimiu ICriiusz: „Să 
se scrie in ziar ți dacă nil 
merg la serviciu, o sa 
meargă lumea peste el. Să 
vadă dacă pot rezista ci 
fiopulației 17 Sa se explice 
n presă tot".

Dl Romului Ilurdnn : 
„Nu ncceplăm nici un fel 
de parlamentare cu ei șl 
nu cedăm din poziție Cine 
nu vrea să-ți dovedească 
patriotismul In nccste 
zile, să plece. In presă să 
fio trecut si trunctul d<

Dl. Bogdan: „Tn comerț 
trebuie lucrat ritmic cu 
asigurarea mârfuiilor din 
depozite spie magazine. 
Trebuie trimise mașini du 
pă mai fu, trebuie asigura
ta motorină. Să sc Ințc'ca 
gă că stocurile existente 
din luna decembrie sc ter
mină. Trebuie luate măsuri 
urgente".

Dl. 1(. col. I.uinczcanu : 
„Și trebuie, in ii al'S, stî 
sc înțeleagă că fără disci
plină nu se ponte face față 
situații i".

Deci, iată cîteva amă
nunte oaie nai) fost cu
noscute de oamenii adu
nați joi la Direcția comer
cială și nici de ziarul nos
tru, In momentul docu
mentării. Ba mai mult dc 
ntît, ieri un grup dc oa
meni de la JCSMI Pctro- 
țnni au adus la redacție 
un memoriu care aie 15

sonului ui TliSA, în care 
se arată : „Noi nu am con
testat schimbarea condu
cerii Direcției, ci, dimpo
trivă, slntcm de acord eu 
numirea celor doi directori. 
Nu ■intern de acord cit 
sch i m ba rea d i rect oni 111 i
nostru și vrem să arătăm 
că am fost dezinformați 
în ceea ce privești pre
zența noatril la acea în- 
tîlnire"

D«»ci se pare că lucruri
le iau cu totul altă întor
săturii decit cea care exis
ta in momentul acelei n- 
dun.îri spontane. Un lucru 
i cert măsura stabilită 
di Consiliul Frontului, 
fiind însușită Ut organul 
leiarhic administrativ. Di
recția comercială Județea
nă, este absolut legala. 
'I rebuie ca lucrătorii din 
comei ț sa înțeleagă acest 
lucru și să procedeze ca

Bariera
Inti tina din zile

le trecute, cetuțe.uia Cor
nelia Costoviri din Petro
șani a solicitat să scriem 
în Ziarul nostru despre o 
proljJcină de interes pu
blic. E'-te vorba de circu
lația rutieră din zona ba
rierelor semiautomate se
maforizate de la trecerea 
diurnului peste calea fera
tă de pe strada 23 August. 
Din cauza scurgerilor dc 
apă din rețele rămase în 
stare deteriorați» dnpft de
molarea unor clădiri, în 
zona barierei și dr-a lun
gul carosabilului s-au for
mat denivelări de gheață, 
rare îngreunează considc- 
r.d.il rÎT'.'i tlația rutieră și 
pu tonală.

Intrucit este vorbi de o 
zonă dc intens trafic ru 
tiet • pietonul, cerem ca 
IC,t.l. 'A intervină urgent.

nepeim.se
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Miting
t,a încheierea ceremoni

ilor de doliu organizate în 
diferite puncte ale Capita
lei, la caro au asistat zeci 
do mii dc cetățeni, mulți 
dintre aceștia s-au îndrep
tat spre Piața Victoriei, 
unde se află sediul Consi
liului Frontului Salvării 
Naționale și Guvernului, 
scandînd lozinci prin caro 
cercau pedepsirea teroriș
tilor, a comuniștilor vino- 
vațl de tragedia masacre- 
lor care au avut loc în 
timpul și după Revoluția 
română.

In fața Palatului Victo
ria, pe un tanc improvizat 
în tribună, au urcat nu- 
tiioroși vorbitori din Capi
tală, din Timișoara, Bra
șov și Constanța, care și-au 
exprimat nemulțumirea 
pentru faptul că nu există 
încă informații cu privire 
ia numărul teroriștilor a-

în fața Palatului Victoria
restați, I” procesele care 
urmează să li se intenteze, 
că nu se spune nimic des
pre zvonurile potrivit că
rora o parte din aeesti te- 
ror ști ar fi fost eliberați. 
Ei au cerut organizarea 
unui referendum care să 
hotărască în legătură cil 
aplicarea pedepsei capitale 
în țara noastră.

In uărilo de cuvînt în 
cadrul adunării din Piața 
Victoriei a fost exprimată 
nemulțumirea că în Con
siliul Frontului Salvării 
Naționale se află [>ersoano 
legate de partidul comu
nist. S-a cerut, în numele 
victimelor din perioada 
revoluției .și dinaintea re
voluției, ca partidul co
munist să fie interzis prin 
lege, comuniștii să nu 
facă parte din organele de 
conducere alo administra
ției do stat, din organis

mele Frontului .Salvării 
Naționale, din conducerea 
unităților economice și in
stituțiilor, A fost in
sistent formulată ce
rerea ca fontii mem
bri ai conducerii partidu
lui comunist să fie jude
cați public. Totodată, a 
fost formulată cererea, de 
a cc preciza dacă Frontul 
Salvării Naționale esto un 
partid, precum și dacă va 
participa la viitoarele ale
geri. Vor'ji'orii au insistat 
asupra faptului că parti
dele formate recent nu 
pot participa pe picior dc 
egalitate »u Frontul la a- 
Jegeri atît din lipsă de 
fonduri, cîl și pentru că 
data alegerilor este prea 
apropiată,

~k
Scara tîraiu, s-a desfă 

șurat la Palatul Victoria, 
un dialog întro membri ai

conducerii Consiliului Fron. 
tului Salvării: Naționale și 
reprezentanții participan- 
ților la mitingul din Piața 
Victoriei.

In încheierea acestui 
dialog s-a anunțat adop
tarea a trei decrete-legi pri
vind :

— declararea în afara 
legii a Partidului Comu
nist Român ;

— organizarea la 20 ia
nuarie 1990 a unui referen
dum privind reintroduce
rea în Codul Penal a pe
depsei eu moartea ;

— instituirea unei comi
sii naționale pentru rezol
varea sesizărilor și dolean
țelor tu'uror cetățenilor ță
rii.

Textele acestor decrete- 
legi au fost citite din bal
conul Palatului Victoria 
în fața participanților la 
miting, care le-au primit 
cu multă satisfacție.

DECRET - LEGE

privind scoaterea hi afara legii a 
Partidului Comunist Român.

In această zi do doliu național — 12 Ianuarie I 
1990 — ținînd seama de faptul că Partidul Comunist l 
a fost confiscat dc dictatură, devenind instrumentul 
demagogiei politice și minciunii utilizate ca metode 
de guvernare, do această dictatură, împotriva pono
rului.

împreună cu oamenii de bună credință din în
treaga țară. Consiliul Frontului Salvării Naționale 
decretează :

ARTICOL UNIC. — Se declară în afara legii 
Partidul Comunist Român, considerindu-se că acest 
partid se situează împotriva spiritului național șî 
a legii strămoșești.

Biroul executiv al
Consiliului Frontului Salvării Naționale

Dialog cu delegații manifestanților
I»up4 aceasta, s-a desfă

șurat dialogul dintre mem
brii conducerii Consiliu
lui Frontului Salvării Na
țional o și o delegație re- 
pierentind pe manifestanți 
din diferite Județe și din 
CtfapitaK In acest cadru, 
delegații au ridicat o se- 

*.> do probleme' legate de 
UMația politică, economi
st și sOci/dă din țară, do 
..Tridnl cum acționează 
'ronlut pentru a soluțio- 

15 gravele preblemc cu 
'aro este confruntată țara.

Au fost făcute o serie 
1 ■ clarificări privind par- 
•i'.iparCa egală la alegeri 
' parlitlclor politice, re- 
larțtzarea unor fonduri 
.'galo fientru organizarea 
campaniilor electorale, cu 
șanse egale pentru fiecare. 
:n ce privește constituirea

organelor focale ale Fron
tului au fost evidențiate 
aspecte dovedind, în une
le locuri, lipsa unui demo
cratism real, coca ce a 
permis să fio alese ele
mente necorespunzătoare, 
care nu pot asigura mer
sul societății românești în 
direcția libertății și demo
crației. Totodată, s-a cerut 
Judecarea cu toată aspri
mea a elementelor crimi
nale care au luat parte la 
reprimarea participanți
lor, la actele teroriste co
mise Împotriva copiilor, 
femeilor, tinerilor și mili
tarilor.

Președintele Consiliu
lui Frontului a atras a- 
tenția că în prezent nume
roase întreprinderi nu lu
crează la întreaga capaci
tate, ceea ce provoacă o 
reacție în lanț, avîrnl în

vedere interdependența 
dintre unitățile economiei 
naționale. In sectorul mi
nier, prin retragerea mili
tarilor care lucrau aici, 
s-a creat o mare lipsă de 
brrf- de muncă, ceea ce 
afectează producția și, im
plicit, asigurarea cu căr
bune a necesarului cner- 
cetio al întreprinderilor 
economice. Reprezentanți 
ai Județelor Prahova și 
Vilcea au vorbit despre 
lips.i de locuri de muncă 
afecțlnd în prezent popu
lația tînără a țării și au 
cerut adoptarea de măsuri 
care să-ducă la folosirea 
cît mai completă a forței 
de muncă. In legătură cu 
aceasta, s a precizat, că 
se va acționa pentru di
versificarea sectoarelor de 
industrie mică, a servici

ilor pentru a cuprinclo în 
muncă tot mai mulți ti
neri. De asemenea, se per
mite lărgirea inițiativei 
particulare. In principal, 
a spus președintele Consi
liului, forța de muncă va 
fi utilizată într-o măsură 
sporită în marile unități 
economice cu condiția ca 
acestea să-și desfășoare ac
tivitatea la capacitatea nor
mală.

In încheierea acestei 
discuții, care a fost tele
vizată în direct, președin
tele Ulescu a făcut un 
apel la unitate, la acțiune 
constructivă caro să per
mită rezolvarea probleme
lor grele existente, la re
luarea activității produc
tive în unitățile economice 
pentru a se asigura însă
nătoșirea situației țării.

(Rompres)

DECRET-LEGE
privind organizarea și desfășurarea 

referendumului național
Ținînd scama dc crimele săvîrșite do dictatura 

ceaușistă,
La cererea generală a poporului, Consiliul Fron

tului Salvării Naționale 
decretează :

ARTICOL UNIC. — Duminică, 2(1 ianuarie 1990, 
se organizează pe întreg teritoriul României referen
dumul național pentru reintroducerea in Codul 
Penal a pedepsei cu moartea, în vederea pedepsirii 
cum so cuvine a tuturor celor vinovați de crime 
împotriva poporului.

Biroul executiv al
Consiliului Frontului Salvării Naționale

memoria eroilor Revoluțieit

D E C R E I-L E G E

privind instituirea Comisiei Naționale 
pentru rezolvarea sesizărilor

I.uînd în considerare multiplele dificultăți prin 
care trccc populația de pe urma moștenirii dezas
truoase lăsată de dictatură.

Consiliul Frontului Salvării Naționale 
decretează: ,

ARTICOL. UNIC. — Se instituie o Comisie (Na
țională pentru rezolvarea sesizărilor și doleanțelor 
tuturor cotățenilor țării care au fost victime ale 
dictaturii.

Această Comisie funcționează direct sub condu 
cerea Frontului Salvării Naționale.

Biroul executiv al 
Consiliului Frontului Salvării Naționale

Vint-ri, frt ora .ele- martir 
București și Timișoara — 
in alte localități ale țării, 
•i fost celebrată ziua eroi
lor căniți pentru cauza Re
voluției Române, zi de do- 
Jill național, prin care în
tregul popor român, cin
stește memoria celor care. 
Hi prețul Jertfei supreme, 
rftl redat patriei )il>ertatea 
șl democrația.

Pe locurile mvlo au că- 
'ut martirii, la cimitirele 
kt caro au fost înmormîn- 
fațl s-au depus coroane și 
lerlx? dt> fiorL Au fost fă- 

■ Ule slujbe religioaso, s-au 
aprins luminări, s-a îngo- 
eițpclicat cu pioșenie.

Au fost trase clopotele 
tuturor bisericilor în semn 
de adîno omagiu și recu
noștință veșnică.

In Capitală — acolo un-

Miting la
l-i Timișo.ua, după cc- 

emon/u dedicată aminti
rii martirilor revoluției 
populare, o rnaie mulțime 
■Ic tineri s-an adunat In 
i.ița sediului Consiliului 
Județean al Frontului Șal
varii Naționale, îritr-un 
mi hk» in cadrul căruia 
s au fă. rut auzite proteste 
,.i riern i'țumiri împotriva 
unor membri ai Consiliu
lui. In fața acestei mani 
festații, pre■/■dintele Con- 
iliului Frontului Salvării 

Naționale al Județului Ti
miș, Izirlri Fortuna, a a- 
niințat că i,i d;t demisia. 
In continuare, genei,(| m;i 
<'ir Ghcorgiic l’opc.cil, co

de Jclfa dc singe a fost 
dintre cele mai grele — au 
fost di puse coroane do 
flori in Piața Revoluției, 
Piața Universității, Piața 
Romană și Cimitirul eroi 
lor tineri din partea Con
siliului Frontului Salvării 
Naționale, Guvernului 
României, Ministerului A- 
părării Naționale, Consi
liul Frontului Salvării Na
ționale ol Municipiului 
București, a cetățenilor, a 
studenților, a unor unități 
economice șl instituții pu
blice.

I.a solemnități au parti
cipat Ion IlicscH. președin
tele Consiliului Frontului 
Salvării Naționala, Petro 
Roman, prlm-minlstru al 
guvernului, general do ar
mată NicoLac Militarii, mi
nistrul Apărării Naționa-

Timișoara
mandantul garnizoanei Ti
miș, a comunicat că, în ur
mătoarele 5—7 zile se va 
trece la alegerea unui nou 
consiliu al I-rontului Jude
țean al Salvării Naționa
le, iar pînă atunci condu
cerea Județului va fi asi
gurată dc domnia sa. Mul
țimea a primit această ves
te scandind „Armata e cu 
noi", „Vrem alegeri libere".

S-a stabilit ca, in vede
ri a alegerii noului consi
liu Județean al Frontului 
.Salvării Naționale, coini- 
fct< le locale din intre 
prinderi și in uluțit să și 
trimită delegații

Ie, Gelu Voican Voicules- 
cu, Mihai Drăgănescu, Au
rel Dragoș Munteanu, 
membri ai Frontului, ge
nerali și ofițeri superiori.

I«'i locurile unde au fost 
împu.șcați tinerii, oficiali
tățile au păstrat iui mo
ment de reculegere șl au 
îngenuncheat In acorduri
le Imnului eroilor.

Po eșarfele coroanelor 
se puteau citi cuvinte iz- 
vorîlo din inima îndure
rată u participanților la 
accsto ceremonii. ■ „Vouă 
va datorăm totul", „Juram 
ca sîngele vărsat cu atîta 
eroism să-l cinstim veșnic", 
„Jurăm să fim demni de 
suprema voastră Jertfă șl 
neprețuitul vostru eroism 
care ne vor călăuzi inimi
le, glodurile ți faptclo", 
„fictățenii Bucureștiulul

Interviul procurorului 
general al României

In interviul acordat vi
neri scara Televiziunii Ro
mâne libere, procurorul 
generai al României, Gliror- 
glie Robit, a precizat că, 
in prezent, toți factorii 
importanți din conducerea 
Partidului î.'oniunist Român 
slnt arestați și .nviictați, 
procesul lor uimind să În
ceapă in următoarele 10 
zile. S-a atras intre altele 
alenți,! asupra faptului că 
fratele ilicl.itonilui, gene 
ralul li .edilitate Nicolae 
Andmța (’c.itișe .< u. r are 
era șeful școlii de securi
tate din București, C',tr j. 
reit și (•erect il de orga 

jjber nu vor uita nicioda
tă jertfa sîngclui vostru, 
tînăr pentru ca noi să de
venim liberi".

Membrii Frontului au 
asistat, dc asemenea, la 
slujba religioasă do la Pa
triarhie închinată celor 
eâzuți în lupta împotriva 
tiraniei.

I.a acesta ceremonii au 
participat mii do locuitori 
ai Capitalei caro au adus, 
ia rîndul lor, cu inimile 
îndurerate, un pios oma
giu celor uciși în crffsul 
Revoluției. In cursul mani
festațiilor, el au cerut pe
depsirea aspră a celor 
care au participat sau au 
contribuit la masacrarea 
tinerilor nevlnovați.

(Ilompris)

nelo de procuratura. Tot
odată, sînt arestate toate 
cele trei progenituri alo 
dictatorului, ale căror do
sare se afla în faza finală 
de cercetare, ele urmind 
să compară în fața tribu
nalelor militare extraordi
nare.

Procurorul general a 
precizat, de ademenea, că 
'.e afla ul> .tare dc arest 
și sînt anchetați citcv i 
uti di- teroriști. El a ;iltl- 

t.it r.i prore,ele împotriva 
tuturor vinovaților vor fj 
publice și vor fi transmise 
la teici iziuiic.

Mica p li
ANIVERSARE

ACUM, cînd prinzi cel 
de-al 1 (1-lea trandafir în 
buchetul vieții, dragă Vâr- 
lănuță Aida, părinții Ioan 
și Elena, frățiorul Adl Iți 
urează multă sănătate, fe
ricire și un călduros ,.La 
mulți ani l". (18523)

VIN ZĂRI

V1ND vldeocameră Mo- 
vio Național M7, după ora 
10. Telefon 41397. (18509)

CUMPĂR gater, Tg. Jiu. 
Telefon 43902. (18511)

VIND convenabil viden- 
record Orion, stare excep
țională Petroșani, Păcii 10r 
ap. 22. (18521)

SCllIMIi LOCUINȚA

SCHIMB două garsonie
re, Petroșani Nord cu a- 
partament 2—3 camere, a- 
cceași zonă. Informații: 
Petroșani, intr. Eroilor nr, 
1, ap. 18, sc. 1 (lingă comi
sariat). (18510)

PIERDERI

PIERDUT contract închi
riere pe numele Gîtă Ghcor- 
ghe, eliberat do EGCL Vul
can. II declar nul. (18510)

PIERDUT legitimație ser
viciu pc numele Mișik Alc- 
X.indm, eliberată dc IM 
BarbAteni. O declar nu
lă. (18512)

PIERDUT legitimație ser. 
viciu pc numele Jliuță E- 
lisabeta, eliberata dc KJ

b 1 i c i t a t e
Vulcan, O declar nula. 
(18513)

l’IERDUT contract închi
riere pe numele Drăgnn 
Cristian, eliberat de IGCB 
Petroșani. II declar nul, 
(18514)

PIERDUT legitimație ser
viciu j>o numele DădiUig 
Aurelia, eliberată do UPG 
Petrila. O declar nulă. 
(18515)

COMEMORĂRI

Pios șl dureros omagiu 
la împlinirea unul an dc 
la decesul scumpului 
nostru

ALBU GHEORGIIE
II vor pllnge mereu 

soția Kati'șl fidl Ădl.
Multe florr pc1 trialul 

lui mormlnt (1(1003)

Pios omagiu la Împli
nirea unui an de' la 
decesul bunUlUi noîtru 
coleg

ALBU GIIEORGJ1E 
Colectivul APTA — 

IPSRUEEM. (j’âăOB)'

Familiile băncț ți 
Ciontea anunță ' cu" ne
mărginită durere1 că1 au 
trecut 0 luni de la de
cesul scumpei noastre 
mamă, soacra șl buni
că

CONTEA FLOARE
Nu te vom uita nici

odată suflet blind și j- 
nimă curată. (18182)

Timi%25c8%2599o.ua

