
Cărbunele — vineri
Ziu.i dc 12 i.iiiuarlo a fost o zt rod

nică pcnhu minerii Văii Jiului. Produc
ția extrasă depășește 22 100 tone do 
cărbune, fiind unul dintre cele mai ri
dicate niveluri obținute în acest înce
put de an. Kezultate deosebite au înre
gistrat minerii de la Dilja, I.lvezenl, 
I’aroșoni, Ltărbătoni șl Uricanl, care nu 
totalizat peste nivelul mediu zilnic sta
bilit, o producție suplimentară de 252

tone de cărbune, cel inai mare plus cx- 
trăgindu-1 minerii do la Paroșeni : 127
tone. O producție apropiată do nivelul 
stabilit au înregistrat minerii de La I*e- 
trila Sud șl Vulcan. A crescut substan
țial producția realizată do mina Valea 
do Brazi. Cele mal slabe rezultate le-au 
înregistrat minerii do la Pctrila (minus 
911 tone) șl Anlnoasa (minus 273 tone), 
(D.G.)

Cocsul și mixtele energetice
inginerul șef al IPCVJ, Silviu Con- 

stantinescu, ne-a comunicat: „In momen
tul de față; activitatea de preparare Se 
desfășoară, cu preponderență, în uzinele 
cu tradițio: Pctrila, Coroești și I.upeni. 
In 12 ianuarie, iU fost expediato com
binatelor siderurgice G 292 tone de căr
bune pentru cos. In atenția preparatori
lor stă și asigurarea cărbunelui destinat 
termocentralelor. In ziua la caro mă

refer, termocentralei din Mintia i-rm 
(ost trimise 6 559 tone de mixte energe
tice, iar celei din Paroșeni 1 575 tone. 
Menționez că, pe luna în curs, am ex
pediat Mintiei 37 753 tone do cărbune, 
iar termocentralei Paroșeni 9 821 tone. 
Puterea calorifică a acestui cărbune, 
cumulat pe luna in curs, este de 3 115 
Kcal/kg.
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I.M. Paroșeni

SA VORBEASCĂ ! Opinii la schimbul doi
Urgențele 

satisfăcute...
trebuie

de urgență!
Aceasta a fost dorința celor cu caic am vor

bit dc la mina Livezeni. Faptul că do cîteva zile 
Întreprinderea își realizează plantă, In ziua de 12 
ianuarie consc-mnlndu-se chiar o ușoară depășire 
demonstrează că reașezarea planului jx) baze reale 
conduce la îndeplinirea acestuia, fără angajamente 
formale, care nu au nici o acoperire în condițiile 
crcj’te. „Nu ne-a obligat nimeni să ne facem dato
ria in aceste zile — ne spunea Ion Mălăianu, mais
tru electromecanic la sect. III. Doar conștiința noas
tră ne-a determinat să muncim mai bine. De cîtc- 
va zile schimbul se (ace la locul dc muncă, mal 
înainte cu 30 sau 4.» de minute".

In aceeași idee a venit șl părerea minerului 
Var.ilc Tulbure, șef de brigadă la sectorul de tran
sport, care pe bună dreptate consideră că „fieca
re să câștige după cit muncește, ilar concret, la lo
cul dc muncă, pentru că mai sînt șl dintre cei care 
tși fac veacul pe la suprafață .șl sînt plătiți din 
subteran. Nu-i mal putem ține pe spatele nostru". 
Și pen’iu it întări această afirmație, Victor A'bea- 
■nu, șef dc brigadă l.i lectorul I, ne declara că loți 
mine ii d;n brigada lui, și ca el sînt și ceilalți de 
Im’uă „doresc r.ă scoată < ît mai mult cărbune 
pentru că numai nja pot dștig’i 
ginerii trebuie Jîi 
perle, sa găsească

tiulorul nri.tru'1

•3

bine. Dar și in- 
binc și mai re- 
măsiirl urgente

iov.\nj;s< ti

Gclu Toma. ajutor miner: 
Gc-ar fi dacă noi, minerii, 
n-ain da cărbune și 
face numai adunări 7 
se spună asta și la televi
zor. Ne trebuie bani, 
tunel să muncim.

Costache Babei, șef 
schimb : Eu 
cu fiecare 
să-și aleagă 
nu se bage

log. Mircca
Ca să putem obține drep
turi, trebuie să producem 
ceva. Adică să dăm căr
bune O altă problemă: un 
partid se aiitofinanțcază. 
Nu cred că este 
partidei. să fie 
d< la bugetul 
In.ăși .epurarea 
implică nefinaoțare.i par
tidelor politico, Afta e pă 
cerca mc<i.

Itadu Atnartei. din 
torul I • Dom’le, se du 
bune mai mult ca-ri 
orc. O altă chestiune: 
vorba do legea prin

am 
Să

a-

de 
sînt de părere 

întreprindere 
comitetul Să 
alții peste noi. 

Popcscu :

normal ca 
finanțate 
statului, 

plitei ii

sc< 
căr
ei d, 

este 
care

Cetățeni și cetătene!
Răspundeți cu încredere întrebărilor 

din chestionarele sondajului organizat în 
aceste zile in toata Vala Jiului privind sub
ordonarea republicana a municipiului Pe
troșani, fără actuala verigă intermediară a 
județului 1

posibil ?

liber,

H

noi nm 
ursul

îm

l'iet arc dintre 
urrnănt în c 
serii de " vineri, 
tingul din Piața Victoriei 
de-fnșiirat într-o litnw- 
feră de ban , datorită lip
sei unității de vederi a 
marnfi stanțilnr și a ini a 
pai if.-ifii de a-și esprim.i 
clar puni tel” do vedere 
( :• i ce in a uimit, însă, a
fost comportarea discuta- 
bilă a domnului Dumitru 
Mazilii, p. im ■ viccpreșc 
dinte .al C b'.S.N., compor
tare care, după p.'îri'ie.i 
irica, este incompatibilii < u 
poziția ofii ial.'î pe care o 
ocupă. Oare nu e.l
timpul . indii ,cm rai po

J dir a dezbinării, a lozitv, 
lor stz’ioritipc, a rep; tăi ii 
la infinit. a iinoi cuvinte al 
■ ‘ulir ■ m- ll'l I li lelt’gcm

le 
agi- 
mo 
da

ctililor 
i-a fost

pe dephii șl pC COI • 
.'.iililinictn cu pimniil 
tal agresiv chim' și in 
mentiil (li
toral m 
ne.iniiilin ? ('ui 
clain intenția 
Mazilii do a-l , 
președintele C.i'’.S.N., dom 
nul Ion Hi leu, profitiml 
de alii.iția (onflIZa crea
ta 7

tuli un iii’iincnl ci itm, î11 
r.uc tii'liiiie .a st'iligem 
i indmale ponti u a rea;.( 
za viața soci.i> politii A și 
• onomica p<- Ing ișiil ei, 
(IC lovim de eleinetih c."l-

reculegere 
pictat' 

i nu 
domnului 

„deljari a" pe

Andrei IJI \l SZ. 
silnicul d I a< ullății <li-

Jcrt rol clin ii ă, ( Itl j

(( imlinu m în pa>; a 2 a)

se opreau 50 la sută om 
beneficii, pe care ți le dă
dea înapoi după ce Împli
neai cinci ani lucrați la 
întrepi indere. E inumană. 
Să fie abrogată și să ni se 
dea banii. E vorba de su
me de 8000—9000 lei.

Ion ( lambn, lăcătuș : 
Iese cărbune fost. O trea
bă pe care ain rldlcat-o 
și mai demult, dar a ră
mas fură răspuns : sînt
mulți care-s plătiți subte
ran,' dar stau afară. Pe la 
magazii, pe la o grămadă 
de ateliere. Ce facem 7 
Muncim în continuare și 
pentru ei ? Șl încă un lu
cru : sînt oameni care vor 
să meargă în agricultură. 
Ăstora să li se dea transfe
rai dacă solicită. Apoi, ul
tima mea părere. Sînt 
mulți care s-au îmbogățit 
de pe urma funcției Chiar 
și fostul nostru
Poate justifica averea 
son.al ă 7

Ion Dumitru, ajutor 
ner ; Sînt necăsătorit 
vrea să șli-u dacă mai 
tim sau nu taxa. Birul,
bine spus, pe celibat. Cred 
că trebuie terminat șl cu 
legea asta ceaușistă I

— Domnule inginer șef 
Otto Abraliam. prima în
trebare este sugerată de 
un apel al cnergettclcnilor 
de la Paroșeni—

director.
per-

mi-
Aș 

plă
teai

Glirorglic OI.’fJiANlI

— înțeleg, este vorba dc 
respectarea promisiunilor 
dc a livra cel puțin 1 500 
tone dc cărbune zilnic, 
pentru asigurarea nccesa 
ruliii de materie primă a 
tcrmocentraleL Este una 
dintre prioritățile muncii 
din aceste zile și am luat 
măsuri pentru expedierea 
cantităților prevăzute. Mai 
mult decît atit, am ridicat 
puterea calorifică a cărbu
nelui, de la 2 200 dc kcal 
la minimum 3 (>00 kcal. In 
aceeași ordine dc idei, a 
satisfacerii cerințelor ce
tățenilor din Petroșani in 
re pricește combustibilul 
pentru încălzirea locuin
țelor, repartizam, de hlid, 
cîte un vagon, zilnic, din 
preparația Coroești. Am 
fost nevoiți să procedăm 
astfel, pentru ră prepara
torii dc la I’elrila — 
cern și pe această 
încă un apel către 
livrează populației 
bune cti prea multă piatră.

zilnic, căibmi.- energetic, la 
nivelul solicitat de enc-r 
geticieni. In acest scop, cii 
rijăm în plus cîte 1 500- 
1 700 tone de cărbune se- 
micocs de la Pctrila, pen
tru 
atît
cu.

a face față urgențelor, 
sub raport cantitativ 

mai ales calitativ.

— Domnule ingincr-șcf, 
este binecunoscut faptul că 
satisfacerea cerințelor bc 
ncficiarilor din energie și 
siderurgie este in funcție 
do volumul extracției pro 
«lucției 
dactori 
cui. la 
ci leva 
Do ele iau cunoștință 
(Horii noștri din paginile 
acestui număr. V-nin soli
cita o apreciere de an 
stimbhi.

brute. Astăzi, re 
ai ziarului au fă- 
fața locului, în 
mine, constatări.

ci-

— Desigur, nu 
gurcle urgențe.

— Trebuie să 
și termocentralei

și fa
calc 

el — 
căv-

sînt sin

trimitem
Mintia.

Putem spune adevărul!

— I’e lingă cele aiăl-.tle 
in privința celor două ter 
mocerdralo, este necesar 
-î livrăm cărbuna pentru 
cocs la Galați, Hunedoara, 
Ctilan șl Călărași într un 
ritm do 5 290 do tone 
Zi. Treimile Să arăt, că

Convorbire consemnată 
C. TOMESCH

pe
a

d«

(Continuare în pag o la)

Greva din Valea Jiului—1977
țț Nu intra tu iu mină piuă cind 

rceiști^a drepturile!“nu ne vom
a greva 

in
r.ir i îridoi.'ilă i 

oare i. a generalizat 
Valeu .Imliii la toate mi
nele n-a fo'.t organizata A 
avut un c.ii'.Ht'-r pontam 
1 ecou‘J ifuii ”.i cvoiiimon -
fuior care au avut loc în 
zilele picim-rgatoaro mi 
linr ilui iiin laip iii, la l.M. 

s-a dci lam 
grevă, pune in 

ari -t fapt, lata 
11 Iar uză muici ni 

Diimilm ()c la vinii, unul 
dinlie liderii mișc.o,i gre- 
vi ,tc din augu -I 1 177 ;
Din anul după ce

am făcut ai mala in d I 
ș.'iriienlNi de muma din 
Valea .fiului, m m i.ț.ibi • 
Jil la Aiiii:ii.i”.,'i Arii inun- 
< d icirri”. in '.m'lre u| I

Alunoa i, unde 
șat prim.i 
i videnți
ce ii”

pin i crud in-,jiu ponsiom’it 
In P.I77, minerii erau ne
mulțumiți ia li '.'C reți
neau pe nedivpt bani din 
sal.n iu, in condițiile 
rcspi clin ii 
i ontr i( tulii, 
contract in 
fica olil ig.it i vil.itca 
ducerii tntrepi iudei ii de a 
asigiim materi.'ilch iu < i- 
arc b’igm'ilor din snbu 

itin pi nti u o alizareu rit 
niii.'î a saii'iiiilor de pl.im 
De la un an la altul, 
cinilo de plan er ai tot mai 
ni ui, larii a se ține se.i- 
Ul.l (le 
ce, in.ilcriale și 
mint ale minei, 
ului ( oiiii'ițiiliii, 
1 f,ci miI i■'

iu -
prcveili.i Hin
di’ miiniii. 

cate :c peci 
con-

sar-

larii a
posibilitățile telini - 

de zăcii- 
I n domo 
ni ari 
al ii izi 1r

le, mita și servirea pre 
ferențial i erau in floare, 
provocând nemulțumii i în 
lind'il oamenilor. Citul 
am aflai d” prevederile din 
proiectul noii legi a pen 
siilor, in condițiile în cari 
o bunii parte din minorii 
cu ani îndelung.iți d<? muri 
ca .iveau silicoza sau al 
te boli profesional.' și bc 
iu fu iau de pensii (li- gra 
(Iul II sau III, hm înțeles 
< i vom pierde la salariu 
da< v.i fi a[.'i-ob.it acest 
proiei I de l' ge Eiind bol 
n iv de alico, â, aveam și 
Cl| o pensie d” bn.'ilă (le

V iorcl st KAII'J

t( ”n*inili r in pag ■ ’’ ț)
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Mă numesc Mircea Bu- 
Jorescu și sînt, în sfîrșit, 
gazetar liber. Mărturi
sesc că, de cîteva zile, 
am început, în nopțile de 
insomnii, să-mi decan
tez glodurile. Primul: sînt 
cetățean al 1 
bere. Nu sînt 
de cuvint al 
Poporul și țara 
părinți. Măria TA, 
PORUL îmi ești 
moral și spiritual, 
de ce, vin către tine cu 
smerenie, cu supușenie 
chiar, să tc rog cîteva 
lucruri. Am avut șansa 
istorică de a redeveni 
liberi. Să avem demo
crație. Știm ce să facem 
cu libei taica și cu de
mocrația 7

Libertatea se păstrează, 
în primul rînd, 
muncă. Fiecare la 
lui. 
le I 
Nu 
nii 
au avut dreptate în ceea 
ce au întreprins pentru 
a-și exprima doleanțele. 
Dar n-au intrat în mină 
vineri seara și sîmbătă 

dimineața. Da, au drep
tate ! Dar mina lor a 
pierdut mult, mult căr
bune in acest timp și U- 
zina electrică Paroșeni 
nu funcționează doar cu 
vorbe. Noua conducere 
a CM\’J a rezolvat ope
rativ doleanțele 
lor. E bine.

Libertatea se 
ză cu calm, cu 
cu răbdare și, mai 
cu gindire. Sîntem 
dacă gîndim logic, 
gîndim cu capetele 
tre — nu ca pînă 
— deși capetele 
luaseră forma 
idei. Pericolele 
ției '■fnt. nerăbdarea, in
toleranța, somnolența ți 
nerușinarea. Sîntem un 
popor care am suportat 
insuportabilul, iar acum

României li- 
t purtătorul 

nimănui, 
îmi sînt 

PO- 
tutore 

Iată

prin 
locul 

Ne „doare" cărbune- 
Să dăm cărbune I 

contestăm că oame- 
de la mina Petrila

oameni-

păstrea- 
cchilibru. 

ales 
liberi 

Să 
noas- 
acum

noastre 
vechilor 
Revolu-

L

vrem totul deodată, 
repede. Ne pripim, cădem 
in nemulțumiri și cerem 
soluții imediate. Să a- 
vem răbdare 1 Iritarea 
din noi duce la un sen
timent de intoleranță, ple
cată de la o lipsă de e- 
chilibru. Să nu devenim 
judecători ad-hoc. Vrînd- 
nevrînd am căzut într-o 
stare de somnolență — 
detestăm „angajarea", 
„hotărîrca" de a face ceva muncii a- 

nu se

Punct si de
f

la

pentru țărișoara aceasta 
oropsită. Alt pericol este 
nerușinarea. Sînt oa
meni care se grăbesc să 
p-actice stiniturile vechi. 
Si o fac eu volubilitate, 
sînt imoudic de volubili, 

a 
de 

a 
Să

E nevoie 
interioară 
dintre noi. 
o purificare 
renunțăm la 
stupide. să

șa-

încă dm prima etapa 
Revol uției. 
o reformă 
fiecăruia 
trecem la 
morală, să 
sintagmele
le dăm dracului de 
bloane („să facem totul", 
„să nu precupețim nici 
un efort" ele), să stîrpim 
lichelismul gratuit 
varul momentului 
care trecem este că 
buie ca persoana
să aibă multe îndatoriri 
față de toți și ca toți să 
aibă multe diepturi asu
pra mea. Tirania 
modificat capetele, 
spunea că „somnul
țiunii naște monștri". 
Să ne ferim însă de

Adc- 
prin 
tre- 
mea

ne-a
Goya

ra

somnul națiunii, auzeam 
într-un interviu televizat. 
Acum este foarte impor
tant să rcmodelăm „că
rămida umană". O so
cietate, ca și o casă, nu 
se construiește din plăci 
de BCA, din material 
prost.

Eșafodajul minciunii a 
căzut 1 Să fim rezonabili, 
să mai lăsăm un pic de 
respirație între două șe
dințe și mitinguri I Pînă 
la urmă tot la 
Jungem. Altfel
poate I Haideți să ne pri
vim in ochi și 
încredere în noi, în 
pe care-i alegem în frun
tea noastră I Cine deține 
puterea o deține pentru 
a sluji poporul și vai de 
cei care mint poporul I 
Cazul Mazilu c cel 
la îndemînă. Aleșii 
tri nu sînt 
supun, ei 
drum I

Boala de 
ferit era frica de 
Acum 
Deci sîntem sănătoși. Să 
acționăm sănătos. De cine 
ne e frică ? Poliția e de 
partea noastră, fraților, 
dar legea e lege I Poliția 
trebuie ajutata să-și facă 
ferm datoria. Ce 
au răzbunările, 
tcle indecente la 
sistăm ? Lucrurile 
așeza. Greu, dar 
Depinde numai și 
de noi. Noi sîntem 
rul. Și atunci, vom pune 
punct și o vom lua de 
la capăt. Și atunci, dragii 
noștri concetățeni vom 
sta la o masă lungă, cît 
toată Valea Jiului, șl 
vom ciocni un pahar de 
viață lungă I Și Dum
nezeu e cu noi I

sa avem 
cei

șefi, ei
deschid

care am

s/

CONFIDENTE

mai 
noș- 

nu 
un

su- 
șefi. 

nu mai sînt șefi.

rost 
vende- 

care a- 
se vor 
sigur I 
numai 
popo-

Mircen BUJORESCU

TREBUIE SA ȘTIM!
De Ia Uzina electrică

B'â rugăm să faceți cu
noscute opinii i publice ur
mătoarele :

1. fn primele 11 zile a- 
Ic lunii ianuarie furnizorul
de cărbune IPCVJ a li-
vrat ui medic 66(1 tone
cărbune pe zi, față de un
consum mediu zilnic d<5

1400 tone. In acest ritm
de livrare, uzina i>i o-
puizează stocul <Jc cărbu
ne in 10 zile, după care 
oprirea acesteia este Ine
vitabilă.

2. Persoane neaiitoriza- 
te. acționează m diferite 
punct»1 ale sistemului de 
termoficaie al Văii Jiului, 
rupînil sigiliile, acționînd 
vanele I i mlimplare, in- 
ilepărtind diafragmele do 
regim hidraulic sau sus- 
trăgmd apă din circuitul 
primar, pentru diferite al
te activități decit cele de 

fiincțio- 
<!e termo- 
instabilă, 
de adaus 

la

incălzire. Astfel, 
narea si'-h inului 
licăre n devenit 
iar dibilul apoi
în magistrală a crescut

200 nu/oră șl mai mult. I’o 
<lc alta parte, personalul 
«Ic specialitate al uzinei, 
care se ocupă cu suprave
gherea și întreținerea sis
temului de termoficare, nil 
este lăeafj să-și facă dato
ria de cetățeni certați cu 
disciplina.

„Energetic icnii amatori" 
care acționează la intimpla- 
re sistemul de termoficare 
trebuie să știe că produ
cerea șl distribuirea ener
giei electrice și termice es
te un proces t< hnologic 
complex, de înaltă tehnici
tate. Consumatorii racor
dați direct do la magistra
le să acționeze imediat pen
tru reducerea pierderilor 
prin sustragerea apei din 
circuitul primar.

Cerem insistent ca Il’t VJ 
să ne asigure zilnic 1500— 
2000 tone cărbune cu o pu
tere calorică de 3000 Kcal/ 
kg. De asemenea cerem a- 
cestor „cnergcticicni a- 
matori" să ne lase sâ ne 
facem meseria. In caz. con-

Paroșeni
trar, ne declinăm orice răs
pundere privind nsiguia- 
rea continuă a agentului 
termic la parametrii nor
mali.

Ing. Alexandru r LAID Ml, 
directorul UE Paroșeni

(Urmarn din pag. 1)

giadul III, de 1400 lei. Dar 
lucram într-o muncă mai 
ușoară, 
lCriilor, 
jumătate de
Cu p e n 
mătalea de 
gam atît cil 
familia, cei

Urgentele trebuie satisfăcute
<e te niveluri au fost sta
bilite pe baza posibilități
lor reale ale întreprinderi
lor miniere, comunicate de 
In-eși minele din Valea 
Jiului. Din păcate, nu 
toate unitățile Ișl res
pectă cuvîntul dat, așa In
cit ne situăm, deocamdată, 
zilnic cu 2 500 de tone 
rl* rArlitiro hmf «11» nîn-

fonul fixat, repet și su
bliniez, prin iri aimarca 
cantităților promise de fie
care mină In parte. O con
statare care se impune de 
la sine; date fiind urgen
țele pe care le avem pen
tru satisfacerea solicită
rilor d>n Valea Jiului, din 
industria energetică ți si
derurgică, este de datoria 
noastră, a tuturor, să ne 
rncnfw'f fini mvfntii! dai I

la Intreți nerea ga- 
beneficiind de o 

n o r m â. 
s i a și ju- 
normă, clști- 
să-mi pot țino 
trei copii — 

minori pe atunci — și so
ția care nu avea serviciu. 
Pierderea pensiei și obli
gativitatea de a lucra cu 
normă întreagă, prevăzută 
de acel proiect de lege, în
semna diminuarea 
ri'or lunare, fiindcă 
mai eram apt de a 
in condiții de efort 
susținut.

Clnd am Înțeles 
așteaptă, am hotărit 
opunem. Ea intrarea 
schimbul I, In ziua do 
august 1977, împreună 
un grup de mineri 
nați ia puțul auxiliar, am 
hotărit să nu intrăm în 
subteran. Am lansat che
marea de a înceta lucrul. 
Am mers cu toții la sediul 
comitetului sindicatului, n- 
l’fr-'l eiivifnlnl

venitu- 
n n 

mur»' i 
fizio

ri e 
no 
In

1 
cil 

adu-

ce 
să

In dimineața zil"i ce 22 
decembrie am ajuns și cu 
prins de valul Revoluției 
în clădirea Consiliului mu
nicipal. Nu m-am dus pen
tru a prelua puterea. In- 
tîmplarea a făcut să mă 
aflu în primele rînduri. 
Cînd vechea administrație 
se retrăgea, Deva 
indicații vagi de, 
„formați urgent un comi
tet, cu ce puteți și cu cine 
puteți. Păstrați ordinea". 
Doamna Edelhauser, ca 
psiholog probabil înțelege 
că in acel haos și vacarm 
era imposibil să facem ,,a- 
legeri democratice" după 
criteriul competenței. Eu 
am înțeles că cineva tre
buia Să preia PROVIZORIU 
ștafeta, pentru a nu lăsa 
totul la voia întîmplării. 
Așa am ajuns „la putere" 
eu .și domnul Krausz, ală
turi de un grup de tineri i- 
nimoși pe care dumnea
voastră îi acuzați în ter
meni atît de categorici.

Și la noi, ca peste 
în țară, totul a fost 
semnul întîmplării. 
am încercat sa păstrăm 
ordinea așa cum ne pri
cepeam noi, diletanți în 
ale politicii, pînă la lim
pezirea apelor, pînă la so
sirea COMPETENȚEI.

Nu ascund faptul că da
rurile francezilor au com
plicat și mai mult situația. 
Noi am acceptat propune
rea lor de a descărca aju
toarele la Sala Sporturilor. 
Rezultatul îl cunoașteți. A- 
vem numai cuvin
te de laudă pen
tru corsicani, dar trebuie să 
recunoaștem că unii din
tre el au dat tonul, îm 
părțind la întîmplare în 
dreapta și stingă. Lucia 
Popa e vinovată cel 
mult pentru faptul că a 
acceptat aceste daruri.

d ’ea
tip. 1:

tot 
sub 
Noi

Cum este
(Urmare din pag. I)

rieriste, oportuniste care 
zdruncină bruma de sta
bilitate a unei orientări 
politice de tip nou, dar 
care, din fericire, își pri
mesc riposta cuvenită din 
partea oamenilor de bine 
din popor. Sau nu acesta a 
foct motivul refuzării 
către poporul strîns 
piață de n-l asculta 
domnul Mazilu în încer
carea acestuia de a da 
tire unui decret?

Este de bun augur 
în fața unei asemenea 
tuații, poporul a dispus 
prin voința sa respectarea

de 
In 
pe

ci-

că, 
si-

nu intrăm în mină pînă 
cînd nu ne vom recîștiga 
drepturile, prin abrogarea 
proiectului legii pensiilor. 
Au fost multe discuții și 
tergiversări. Dar nu am 
cedat presiunilor făcute de 
organele locale de partid, 
de conducerea ministeru
lui, pentru a ne relua lu
crul. Clnd am aflat că 
la Lupeni, la Paroșeni și 
la cele'alte întreprinderi 
niiniere toți se aflau în 
grevă, am hotărit ca o 
parlc din greviști să rftmî- 
nem la Aninoasa, pentru a 
asigura funcționarea in
stalațiilor vitale și ocupa
rea minei, iar ceilalți să 
plecăm la I.tipeni. Au fcsl 
oprite toate autobuzele și 
autodubele, care ne asigu
rau transportul In conven
ție, iw-am urcat în ele și 
am plecat la Lupeni, așa 
cum eram Imbrăcați,
lămpile și măștile de ga
ze. La Lupeni nm fost pri
miți cu strigăte de bucu
rie. Ni s-a dat din mînă 
fn mînă piine. Am primit, 
la fel, și țigări".

Detașamente de mineri nu
I. • — i

CU

Nu am spus că refuzăm 
darurile francezilor, i-am 
rugat numai să nu ne u- 
milească, arui*cînd mul
țimii cutii de ciocolată și 
apoi filmînd aceste scene. 
Am organizat un mic re
velion pentru francezi. 
Credeam că e de datoria 
noastră. Am închinat cu 
ei două, trei pahare. Toată 
lumea procedează la fel la 
revelion. Nu este ceea ce 
insinuați dumneavoastră, 
doamnă Rodica Flaider în
tr-o scrisoare pe care eu 
aș numi-o calomnie sau 
atac la persoană și nu „in
vitație la dialog". Dumnea
voastră citați ca sursă „sis
temul de informare de la 
om la om". Mai demult 
asta se numea bîrfă. Iată, 
doamnă, că vă dau satis
facție. Mă retrag. Dar nu 
înainte de a pune două 
întrebări. Stimată doam
nă Flaider nu cumva dum
neavoastră sînteți soția di
rectorului Uzinei electri
ce Paroșeni pe care, în 
numele puterii provizorii 
l-am chemat la consiliu 
pentru a ne da explicații, 
nouă și populației de ce 
nu e căldură ? Iar siste
mul de informații „de la 
om la om" pe care vă ba
zați dumneavoastră, for- 
mulîndu-vă șl tipărinda»vă 
calomniile, nu cumva re
prezintă conducerea de 
la Hotel Petroșani căreia 
eu i-am trimis ,pe cap" o 
comisie de control, în ur
ma sesizărilor unui grup 
de 17 încadrați ai hotelului?

Eu m-am retras. Mă so
cotesc — nu incompetent, 
ci pur și simplu „prea mic 
pentru un război atît 
mare".

| ALEGERI, După cum ne 
r informează colaboratorul 

nostru ing. Viorel Pascu de 
| la IM Loncci, duminică, 14 
' ianuarie a.e. ora 8,00 la 
I sediul acestei întreprin

deri minere are loc adu- 
I narea pentru constituirea

sindicatului liber al mi- 
Inerilor de la IM Lonea și

alegerea comitetului aces- 
a tuia. (C.I.)
* NU AȘA I Cetățeni care 
I nu-și dau numele, ca în 
’ vremurile de tristă amin- 
1 lire in care se acorda credit 
• anonimelor, au afișat, ieri 
I la intrarea în magazinul 
’ „Jiul" o fițuică în caro 
(se calomniază lucrătorii 

cinstiți ai magazinului. Să 
Ifio vorba de o provocare, 

pentru a produce dezordi- 
ine7 Oricum, dacă sînt in

dicii cu privire la necins- 
Itea vînzătorilor, cetățenii 

sînt rugați sâ facă apel la 
l căile legale. Anonimele nu 
■ pot fi luate în considera- 
| re i Precizăm că știrea pu- 
. blicată în ziarul nostru la 
I „Cotidiene", în ziua de 10 
I Ianuarie a.e., cu privire la

vînzarea preferențială nu 
I este adevărată, fiind sem- 
. nalată de un cetățean cu 
• nume fictiv.

COTIDIENE

de

I
II
I
I

Asist. univ. dr.
Tiberiu VLADISLAV, 

matematician

posibil?
valorii umane discreditată 
în momentul confuz al li
nei. intrigi prost mascate, 
ceea ce conferă încrede
re în viitorul libertății cî.ș- 
tigate cu prețul atîtor su
ferințe.

Personal cred că dom- 
a „jucat" o 

carte „mare", dar a pier
dut, pregătin lu-și apoi o 
ieșire demnă printr-o de
misie urgentă, neaccepta
tă de altfel. Pentru că ați 
uitat, domnule Dumitru 
Mazilu, un lucru esențial: 
poporul ține în mînă re
gulile Jocului, 
acesta 
sar să renunțe la serviciile 
dv., o veți afla la timp.

nul Mazilu

iar dacă
va considera nece-

la toate întreprinderile mi
niere din Valea Jiului și 
chiar de la Motru, din 
GorJ. In seara zilei pre
mergătoare mitingului, în 
Jurul minei Lupeni se a- 
dunaseră zeci de mii de 
oameni. Permanent, între 
greviști și comitetul de 
grevă, format din 9 oa
meni, s-a purtat un dialog, 
asemănător cu cel al mi
tingurilor pe care le-am 
trăit sau le-am văzut în 
aceste zile la televizor. S-a 
conturat treptat un pro
gram de revendicări, ela
borat în noaptea care a 
urmat, cu intenția de a fi 
prezentat dictatorului, 
care, după cum se

P« 
știe, 

l-au obligat minerii să vină 
de la palatul din Neptun In 
Valea Jiului, la Lupeni.

A fost o noapte lungă, 
plină de frămîntări, în ca
re, pe lîngă cristalizarea 
programului de revendicări, 
a fost pulverizată inten
ția organelor locale de 
partid de a „organiza" vi
zita tiranului din a doua 
ti.

B

I 
I 1I 
I 
I
I
i■
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

SUGESTIE. De la mina 
Livezeni, Petru Prodan ne 
sugerează ca o parte din 
soldații aflați la datorie 
să fie stimulați din aju
toarele primi e în Val' 
Jiului. Este de părere că
printrei cei stimulați să
fie soldații care au asigu
rat paza releului de tele
viziune din Parîng, prin 
care noi am avut perma 
nent imagini de televiziu
ne, inclusiv în 2ilele rte 
voluției și în noaptea de 
revelion. Le mulțumim I 
CEC.)

SPECTACOU Casa d» 
cultură din Petroșani găz
duiește marți. 16 ianuarie, 
două spectacole avînd«-l 
drept protagoniști pe Stela 
Popescu și Alexandru1 Ar 
șinei, precum și formațiile 
„Acustic" și „Anotimpuri" 
încasările, inclusiv onora
riile artiștilor, vor fi- de 
puse în contul „Liberta
tea". Biletele s-au pus îjc 
vînzare de ieri, la casa de 
cultura, programele fiind 
stabilite pentru orele 17 
și, respectiv, 20. (S.B.J

APEL. De la bibliotecă 
municipală a sindicatelor 
se face un insistent apel 
către toți cititorii care au 
împrumutat cărți să le a- 
ducâ înapoi pentru a st 
putea încheia inventarul 
anual și pentru a crea bi 
neînțeles, posibilitatea șl 
altor cititori să împrumu
te aceste cărți. (G.C.)

INVITAȚIE. Către toțj 
artiștii liberi profesioniști 
din Valea Jiului: Rugăm pe 
toți membrii A.T.M. și ar
tiștii liber profesioniști să 
participe la formarea „Li
gii municipale a sindicate
lor libere" ce se vor cons
titui po data de 17 ia
nuarie a.e. la ora 1 1, la 
Casa de cultură din Pe
troșani. Semnează Geo 
Popa, în numi'lc comisiei 
de organizare.

i CERCURI. La Casa do 
I cultura din Petroșani — 
| ne comunică doamna Ro- 
Idica Rcnai — instructor — 

și-au reluat activitatea nor
mala cercurile tehmeo- 

| aplicative. (Al. H.)
CU PRILEJUL unei a- 

I dunări caic a avut.loc la 
: sediul CAR al pensionarilor, 
I in cursul căreia s-a ales șl 
I Comitetul provizoriu, parti- 

cipanții au exprimat do- 
| rința ca pensionarii cu 
■ pensii mici să beneficieze, 
I asemenea tuturor celor cu 
’ situație materială grea, 
I de ajutoarele primite din 
I strAinAtate. (Al. H.)

I Rubrică realizată da
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purificat

La steaua Eminescu necenzurat

minte să te am

Emmescl in viziunea gralieâ a

Calendar
...lată, acest ianuar liber, purifi

cat de megalomania unei perechi 
de tirani care maculau pînă și ca
lendarul aniversarilor neamului.

...Iată, acest ianuaf liber pe a 
cărui filă nepieritoare s-a înscris, 
întru veșnicie, sub străluciri de

Luceafăr, dala do 15 ianuarie. Ziua 
în care parcă limba română s-a 
născut a doua oară, în împerecheri 
ncmaiîntîlnite de cuvinte.

...Să ne reamintim, în acest cens 
aniversar, câteva sonuri emines
ciene.

La Eminescu
Geniu. Opera sa, ca un miraculos polen, vn ști 

să se agațe mereu de memoria «imunilor vii.
■if

Veșnicie. Clepsidră fii ă ni6ip.
■i»

Poezia « ea aureola Unei stele Crește, cînd e vă
zută prin prisma unei lacrimi.

☆
Dragoste 'le PAmînt «• orice că'jcre.

Să te arunci In gol, nepăsător ca o pasăre.
șir

Minunat cînt.1 plopii, lmpotrivindu-sc vlntului.
☆

Dacă închizi ochii se face noapte Dar c absurd să 
oauțu stele.

☆
Ckhu Lumii, șrăpărîm! dublu ca o armă du vlnă- 

toare.
V ulcriti IR TULTSCn

JJ

La steaua care-a răsărit 
E-o cale-atlt de lungă, 
Că mii de ani i-au trebuit 
Luminii să ne-ajungă. 
Poate de mult 6-a stins in 

drum 
Tn depărtări albastre, 
Iar raza ei abia acum 
Luci vederii noastre. 
Icoana stelei ce-a murit 
încet pe cer se suie: 
Era pe cînd nu s-a zărit, 
Azi o vedem, și nu e.
Tot astfel cînd al nostru dor 
Pieri în noapte-adîncă. 
Lumina stinsului amor 
Ne urmărește încă.

Și dacă ramuri bat în geam 
Și se cutremur plopii, 
E ca in
Și-ncet să te apropii. 
Și dacă stele bat în lac 
Adîncu-i luminîndu-1, 
E ca durerea mea s-o-mpac 
Inseninîndu-mi gindul. 
Și dacă norii deși se duc 
De iese-n luciu luna, 
E ca aminte să-mi aduc 
IPe tine-ntotdeauna.

Kamadeva
Cu durerile iubirii
Voind sufletu-mi să-l vindec
Iz.nn chemat în Somn pe Kama — 
Kamadeva, zeul indic.

El veni, copilul mlndru, 
Călărind pe-un papagal, 
Avtnd zimbetul fățarnic 
Pe-a Iui buze de coral.

Aripi are, iar în tolbă-i
Iii păstrează, ca săgeți.
Numai flori înveninate 
Dc la Gangele măroț.

Puse-o floare-atunei-n arcu-i, 
Mă lovi cu ea in piept.
Și de-atunci in orice noapte 
Pling pa patul meu deștept..

Cu săgeata-i otrăvită
A sosit c.. să mu certe
1 iul cerului albastru 
Ș-al iluziei deșerta.

ÎNVIEREA
Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii, 
Al morții rece spirit se strecură-n tăcere;
Un singur glas îngintî cuvintele de miere, 
închise în tartajul străvechii evanghelii. 
C-un muc în mîini moșneagul cu barba ca 

zăpada 
Din cărți cu file unse norodul îl învață 
Că moartea e în luptă cu veșnica viață. 
Că de trei zile-nvirlgc, cumplit muncind'uu|i 

prada.
O muzică adîncă și plină de blîndețe 
Pătrunde tînguîoasă puternlcile bolții 
„Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colț. 
Căci a căzut în însuși izvorul de viețe.
Nimica înainte-ți e omul, ca un fulg, 
Și-acest nimic îți cere o rază mîngîioosâ, 
In pilcuri sunătoare de plînsete duioase 
A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg*. 
Apoi din nou tăcere, cutremur și sfială 
Și negrul întuneric se sperie de șoapte... 
Dou isprezece ceasuri răsună... Miez da

noapte... 
De odată-n negre ziduri lumina dă năvăli. 
Un clocot lung de glasuri vui de bucurie 
Colo n altar se uită și preoți și popor, 
Cum din mormint răsare Cbristos în vin gât®, 
Iar inimile toate se-une3c în armonie r 
Cin țări de laude-nălțăm

Noi Ție Unuia, 
Primindu-L cu psaltni șl cu ramuri,

Plecați-vă neamuri, 
Cîntînd Aleluia 1 

Christos a înviat din morțî,
Cu cetele sfinte, 

Cu moartea pre moarte căleînd o,
Lumina dueînd-o
Celor din morminte I

DORINȚA4

OMUL PURUREA TÎNĂR"
Speetacoliil-colaJ din 

opera omim iană, 
pregătit do ac.toiii 

Teatrului din Petroșani, 
arc den -it.itea unui au
tentic act de cultură. 
Virtuțile lui Iși au sorgin
tea, Intri, tntr-o cunoaște
re din interior, a poeziei 
și publicisticii marelui 
scriitor național. Iiloea 
mbt l i a mozaicului de 
Versuri și proză, care 
..desen'- ,/$" un profil dis
tinct și unitar, perfect 
verosimil In ordine es
tetică, e ar cea că genia
lul poet „plutirea avtnd 
In eiintc trecutul Întreg", 
ti. <■•!<• istoria și este 
trăit d<_. ea,

C1 hulit In ternii, nii c- 
| chilibrați ai unei 

metafora te.atra" 
Ic rotunjite, spectacolul 
lși descifrează 'cnsmăle 
adinei pe măsuiă ce dese-; 
nul regizoral se desfășoa
ră. Frn.'Țmnntetc din po
ezii mai mult sau mal 
puțin accesibile publicu
lui larg recompun, alături 
de citate-idei din publi
cistică. o perspectivă asu-

pra operei eminesciene, 
se refuză locului co

mun. Noutatea nu este 
dată doar de acele ver
suri ținute sub obroc de 
c cenzură ce și-a aruncat 
unrb.r întunecată și asu
pra opv’ei poetului na
țional. AL ătunrd colajul 
spectacolului, Dumitru 
Vc]i i, cunoscător pînă la 
minuție al creației emi-

lăturară atiag atenția a- 
stipra unei org-micitați de 
substanță intre cele do
uă ipostaze eminesciene.

(line a asis’at la rc- 
) petițiile dinaintea 

fitu irii spectaco
lului n i a pulul să nu 
remarci; stăruința tutu
ror actorilor Intru cizela
rea 1 ii — și tr rivc rir im 
aici, fără o o.iline anu-

Un act de cultură
nes' ieue In totalitatea ci, 
a avut curajul sa iasă din 
canoanele genului. Hc- 
zistlnd tentației unui suc
ces focii, ce ai fi fost ga
rantat prrntr-o lectură 
„rlasicizată" și convcnțio- 
nal-festivislă, el provoacă 
publicul la descifrarea 
sensurilor mai adinei nlc 
operei Luceafărului. Lu- 
minlndti-se reciproc, tn- 
tr-o vecinătate osmotică, 
versurile șl publicistica 
rostite pe scenă, tocmai 
ririn această neașteptata a-

Ni 
Adrian 
Plaur, 

lîosmarin 
Chiliaia, 

t.crida 
idica Lu 
>ra, Nico- 
șl copl- 
Gberghc. 

lui Eini- 
într-o a-

mc, pe Mihni Clita, 
colac Ghcrghe, 
Z.i'.loschi, Florin 
Corvin Alese, 
Delira, Florica 
Lut a Francisca, 
Bucliholtzer, Ito 
pu. Elena Zamo 
ii’.i Olateanu 
Iul Co.miii 
Creația 
nescu, mai alea 
semenea viziune scenică, 
este un examen 
pentru oricare artist 
scenei. Și, ntît cît au 
sat să se întrevadă 
netitiilc. rnn‘ nu fonf

dificil 
al 

ta
re-

atîtca proba de seriozitate 
și dăruire profesională, 
este clar că vocile și 
geturilc actorilor slnt 
In rezonanță cu ideea fe
cundă a spectacolului. 
Dincolo de unele stri
dențe, și pe alocuri, de 
oarecare emfază, actorii 
noștri se vădesc a fi re
ceptivi coautori la acest 
autentic act de culturii.

cnt. u că unul din
tre meritele spec
tacolului — și nu 

dintre cele minore — es
te și acela de a 1 face 
mai familiar publicului 
larg pe ziaristul Emines
cu, transcriem, In finalul 
acestor rlnduri ce se do
resc o invitație în sală, 
nn fragment revelator, cu 
rezonanță aparte: „Națiu
nea romfinft trebuie 
se pună pe terenul 
drept pe rare 
celelalte națiuni.
mai mult și nici o Iotă 
mai puțin. Dar pentru a 
efr. tua această reformă 
mare trebuiește o ener
gie eroică".

Vino-n codru la izvorul
Care tremură pe prund. 
Unde prispa cea de brazde 
Crengi plecate o ascund.

Și în brațele-mi întinse
Să alergi, pe piept sft-mi cazi, 
Șft-ți desprind din crrșfct vălul 
Să-l ridic de pe obraz.

Pe genunchii mei ședea-vei, 
Vom fi șinguri-singurei, 
Iar în păr înfiorate 
Or să-ți cadă flori de tei.

Fruntea albă-n părul galben 
Pc-al meu braț încet s-o culci, 
I.ăsînd pradă gurii mele 
Ale tale buze dulci...

Vom visa un vis ferice,
Ingiii.i-ue.-vor c-un ciul 
Singuratece izvoare. 
Blinda batere de vini ;

Adormind de armonia 
Codrului bătut de giiidurt, 
Flori de tei deasupra noastră 
Or să cadă rmduri-rindtlri.

L A C U !

<■

să 
de 

stau tonte 
nimica

Lacul codrilor albastru 
Nuferi galbeni îl încarcă ; 
Tiesnrind in cercuri albe 
El cutremură o bană.

Șl eu trec dc-a lung de mălin i, 
l’arc-ast olt și parc-aștept 
Ea din trestii să răsară
Și să mi cadă lin pe piept;

Să sărim in luntrea mică, 
Inginați <lc glas de ape, 
Și să scap din mină cirmn, 
Și lopețile să mi scape ;

Să plutim cuprinși de farmec
Sub lumina blindei lunc — 
Vinlit-n trestii lin foșnească, 
Unduioasa apă sune I

Dar nu vine... Singuratic 
In zadar suspin, și sufăr 
Lină lacul cel albastru 
TnrAtwrt nil finii cL» nnftir
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Un apel al Papei loan Paul al ll-lea Demonstrație de protest în R.D.G. <

CETATEA VATICANU- 
J.UI 12 (Rompres). Adrc- 
sînckt-se membrilor Consi
liului pontifical pentru cul
turii, Papa loan Paul al 
U-lea fi lansat vineri Un 
apel la înțelepciune în ac
tualul moment, deopotrivă 
dramatic și grandios, cînd 
l'luropa și lumea caută noi 
echilibre. El a subliniat, că 
,,din Est și plnă In Vest, 
din Nord și plnă în Sud 
istoria în mișcare repune 
in cauză o ordine care se 
tntemela în primul rînd 
pe forță și pe teamă, A- 
oeastfi deschidere către noi 
echilibre reclamă medita
ție înțeleaptă și o prevl-

1 riune lndrăzneațâ“. Socic- 
I lalea de niîine — a spus 
l’apa loan Paul al II-lca 
— va trebui să fie diferi

Democratizarea vieții la frontiera României 
cu R.S.S. Moldovenească

i

I

■ GHIȘINAU 12 (Rompres). 
'Agenția TASS transmite că 
tn RSS Moldovenească fi
re loc o democratizare a 
Vieții la frontiera cu Româ
nia. Grănicerii au trecut la 
desființarea gardurilor de 
tlrmă ghimpată, care au 
foet înlăturate pe sectoare 
cu o lungime de 50 kilo
metri. Pe baza unei înțele
geri cu partea română, nu 
fost deschise 7 puncte de

Noile reglementări privind întreruperea cursului sarcinii
' Ir» legătură cu regie- 

• îneci țările referitoare la ia- 
treruperea cursului sarci
nii. un redactor al Rorn- 

1 preș s-a adresat domnului 
doctor Sebastian Nicolau, 
director adjunct în cadrul 
Direcției asistență medi
cală pentru ocrotirea ma
rnei. copilului șl tinereții
♦ ui din’ Ministerul Sânătfî- 
tu. Varc a declarat ur
mătoarele : Intervenția
chirurgicală se va efectua 
numai în secțiile de obste- 
IricA-ginecologi.- ale spita
lelor teritoriale pe raza 
Cărora are domiciliul. Sta
bil sau flotant, femeia în 
USreinată și tn care vi
li «menajate c-pații co <■ 
punzătoarc 

tă, Intr-o lume care nu 
mai tolerează structurile de 
stat inumane. In ceea ce 
privește viitorul ce trebuie 
construit In cursul acestei 
treceri de la o epocă cul
turală la alta și în legă
tură cu care se întreabă 
in acest moment întreaga 
Europa, Papa a afirmat că 
„prăbușirea sistemelor to
talitare reclamă o înnoire 
profundă a politicilor" și 
provoacă o „renaștere vi
guroasă a aspirațiilor spi
rituale ale popoarelor". Lu
mea a descoperit că, „de
parte de a fi un opium al 
popoarelor, credința în 
Crislos este cel mal bun 
garant și stimulent al li
bertății lor", a spus suve
ranul pontif.

trecere facilitată a fronti
erei. Se acționează totodată 
pentru simplificarea ac
cesului in unele zone de 
graniță rămase închise, 
pentru eliminarea, cu aju
torul organelor diploma
tice, a obstacolelor din ca
lea dezvoltării contactelor 
economice, comerciale, 
culturale, sportive, perso
nale șl de altă natură cti 
România.

Pornlndti-se de la fap
tul că întreruperea cursu
lui sarcinii este un act do 
mare responsabilitate me
dicală, modalitatea de re
zolvare (cu internare sau 
ambulatoriu), va fi stabi
lită dc către medicul șef de 
secție în funcție do nu
mărul de solicitări, capa
citatea dc spitalizare, pro
blematica ridicată de fie
care- caz In parte. Interna
rea este obligatorie pen
tru tonte cazurile cu risc. 
Persoanelor spitalizate 11 
se va acorda concediu me
dical.

Medicul care efectuează 
întreruperea sarcinii va 
stabili, prin consult medi

BERLIN 12 (Rompres). 
Camera Populară a RDG 
a aprobat cu o mare ma
joritate de voturi declara
ția guvernamentală pre
zentați! de premierul Ilans 
Modrow, informează agen
ția ADN. Pe dc-altă par
te, premierul a afirmat, în 
cadrul dezbaterilor, că pî- 
nă la alegerile parlamen

Un medic chilian a fost în beciurile 
securității

SANTIAGO DE CHILE 
12 (Rompres). Un medic 
chilian încarcerat de no
toria securitate română, în 
urmă cu șase luni, a fost 
eliberat la București, fapt 
care a fost notificat fami
liei sale — a anunțat — 
potrivit agenției ADN — 
ministrul de externe fii 
Republicii Chile, Ifernan 
Felipe Errazurlz. Se preci
zează că este vorba de 

RESTRICȚII. Presa din Beijing — citată de a- 
genția TASS — informează că, în conformitate cu 
Legea R.P. Chineze privind demonstrațiile șl mani
festațiile de masă, care au Intrat în vigoare la sfîrșl- 
ttil anului trecut, autoritățile orășenești au adoptat 
o hotărîre prin care sînt stabilite locurile interzise 
pentru asemenea acțiuni de masă. Astfel, marșurile, 
demonstrațiile și mitingurile de masă sînt interzise 
în Piața centrală Tien Anmen și în zonele din Jurul 
ei, precum și în apropierea aeroportului principal, a 
gării feroviare a orașului, a reședinței oaspeților de 
onoare și în alte puncte ce dețin un loc important în 
viața soclal-politică a capitalei chineze.

cal, vîrsta sarcinii, efcc- 
tuînd intervenția numai 
în primele trei luni ale a- 
cesteia, ovînd în vedere că, 
peste această vlrstă, se 
pun tn pericol sănătatea și 
chiar viața femeii.

Oportunitatea întreru
perii unei sarcini mal mari 
de trei luni va fi stabilită 
de medicul-.șef de secțio, 
cu avizul medicului di
rector, pe baza certifica
telor medicale doveditoa
re că evoluția în continua
re a cursului sarcinii pune 
în pericol viața femeii șl 
a produsului do concepție, 
că există o malformația 
fatală confirmată.

întreruperea cursului 
sarcinii în altă unitate 

tare din 6 mal nu va fi 
creată nici un fel de nouă 
instituție pentru securita
te națională.

Mii de cetățeni au de
monstrat, în fața parla
mentului în semn de pro
test împotriva proiectului 
guvernamental de a se 
crea o nouă forță de secu
ritate, arată agenția.

Manuel Galaz, membru al 
Mișcării de Stingă Revo
luționară (MIR), care a 
trăit în exil în România 
după lovitura de stat mi
litară ce a avut loc în 
Chile in 1973. In iunie 1989, 
cînd intenționa să pără
sească locul de azil și să 
plece în Suedia pentru a 
se reuni cu soția și fiul 
său, el a fost reținut de 
oamenii securității române.

decît în cea de care feme
ia însărcinată aparține 
teritorial se face prin in
ternare obligatorie, apll- 
clndu-se prevederile De
cretului 279 din 1983 șl 
normele Ministerului Să
nătății privitoare la asis
tența medicală cu plată.

Pentru cetățenii străini, 
aflați temporar pe terito
riul României, la întreru
perea sarcinii se aplică ta
rifele stabilite prin Ordi
nul Ministerului Sănătății 
numărul 19fl din 1987. Ce
tățenii străini cu domiciliul 
în România beneficiază de 
același regim care se apli
că cetățenilor români.

(Rompres)

Complexul legume-fructe 
Petroșani
cu sediul în Petroșani, 

strada Republicii nr. 90 
încadrează:

—• un fochist cazane joasă presiune
— muncitori necalificați sezonieri pen

tru reparat ambalaje.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de I.egile nr. 12^1971 și 
57/1974.

Mica publicitate
V1NZARI

VIND Skoda S 100, por 
fectă stare dc funcționa
re . Vulcan strada Repu
blicii 69, bloc D8, ap. 70. 
(11527)

VIND Dacia 1300 — Del
ta. Vulcan, Aleea Crizan
temelor bloc 5, scara 1, 
ap. 17 — Dinu Gheorghe. 
(18533)

VIND convenabil mag
netofon Rostov 105 cu

DECESE I

Familia îndoliată n- 
nunță cu adîncă durere 
încetarea din viață n 
celui care a ‘fost 

preot NICODIM 
ItADULESCU 

slujitor devotat nl Bise
ricii și oni de aleasă o- 
menie. Vj trăi mereu 
în amintirea noastră.

Inmormîntarea are 
loc azi, 14 ianuarie, ora 
13, la Biserica Ortodo
xă din strada Avram 
Iancu, Lupeni. (18532)

SOȚIA Doina, fiica Iris 
și mama, anunță cu a- 
dmcă durere încetarea 
prematură din viață, 
după o grea suferință, 
a celui caro a fost un 
neprețuit soț, fată și 
fiu

ing. VTI AN 1V.AN
Inmormintarea, tuni. 

15 ianuarie, ora 11,00, 
din strada Caragialc, 
I.upcnl. 

modificări, amplificator 
2x35 W cqualizer și boxe 
2x32 VV, Telefon 50816, Ix> 
nea, între orele 20 —22 
(18531)

PIERDERI

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Pupe 
ză Valorica, eliberată de 
ACI Petroșani. O declar 
nulă. (18525)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Dra 
goș Viorel, eliberată dc IM 
■lîărbătenl. O declar nulă 
(18528)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Ifrim 
Mihăiță, eliberată dc I.M 
■Lupeni. O declar nulă, 
(18330)

PIERDUT legitimație ser 
viciu pc numele Muntean 
Daniela, eliberată de 
CMVJ Petroșani. O declar 
nulă. (18517) ■>)’

PIERDUT legitimație se? 
viciu pe n umelo Bogdan 
Rodica, eliberată de IPCVI 
Petroșani, O declar nul#. 
118518) i

. I
COMEMORARE

Soția șl fiicele anun
ță cu ndincă durere’ dă 
se împlinesc 7 ani dc 
la decesul celui care a 
fost

ȘEUI.EAN VASILE
Multe lacrimi și flori 

pc tristul său mormîțit. 
(10526)

Adunări .spontane la mina Petrila
Vineri ț-c.ira. minerii -ji 

ic urmau -i intre in sub- 
lcr-*t. la mina Petrila, în 
schimburile trei și, respec
tiv, patru au participat h 
adunări spontane cu ca
racter protestatar.

Io cadrul a lunarilor care 
. au desfășurat în mod 

pașnic, fără a se produce 
INNgubv materiale, minerii 
nil formulat mai multe rc- 
vendit âTl, dintre care cele 
mai imporîanh; sînt desti
tuirea directorului Bujor 
Bogdan, reorganizarea con 
ducerii întreprinderii prin 
promovării cadrelor corn- 
peiente în fum ții de ni . 
pondere, b- hidarea liao- 
imk'i riin întreprindere. 
(*'i tu rii.irf, ieri, a a nl 

loc o -edi; ț/i roniut.n ,i Con 
Kiltiuui l’r >>itul ni Salvă- 
i ii N jiana.i'. conduci i ii 
IM l ’--ti il.i, i •prezr-nian
țib r m I. ului libei nl 
min i >'■>' • .ii inii oj.i nt
'li re f ■ ■ mdlX 1 > li Colilie

ri itill il. miliar \ -lira Jiu 
lui Aii lii.it - ijv intui nu 
iun și ■ Miri telii. i . i .g, 
ncri riv-tnln i ai oi g .
nisror-lor amintiți In i loan Șl 1.1 \N

R> d.ii |m idminoh.iți.i : l’cfrnpinl, slr

cirul ședinței a fost expri
mată adeziunea participam 
ților la Programul Frontu
lui Salvării Naționale, S-atl 
făcut propuneri detaliato 
cu privire la persoanele 
■■ "■ in.-i fi înv. .t,'..-
cu funcții rlc conducere, 
cu privire la problemele 
cu care se confruntă mina. 
Cei prezenți, rcluînd cere
rea minerilor, nu subliniat 
necesitatea înlocuirii din 
funcția dc director a ingi
nerului Bujor Bogdan, pen
tru faptul că nu mai pre
zintă credit moral In fața 
oamenilor. Domnul direc
tor general a luat act do 
această cerere, dc celelalte 
propuneri, subliniind că, 
în spiritul adevărului, a! 
drept îții toate problen 
le i idi< ati dc nimeri voi 
fi soluționate

Dii| a în In icrc.i a.- c ,t«-| 
iuti uniri un ‘f it do vu-bă 
eu mai mulți parii ipinți.

Ghem glie Morl.-in, |,ri 
ș< dintele Con ilin'ui l'ron ■ 
tiilui .Salvării Naționale 
din iuti ej» indi i e, „Așa 
<iim i:i . i cerul d-.- căiți, 
■l'-rnuiil ilii lor g'-noral, 
\ Om aștei ne pe Imljc re

vendicările minerilor, sub 
foima unei petiții pe care 
o vom lumina conducerii 
combinatului. Avem con
vingerea că fiecare cerere 
Se va soluționa. Cit pri
vește adunările spontane 
file minerilor din schimbu
rile III șl IV, clțiva inși 
aflați sub influența Alco
olului, au generat o „nt- 
mnsfcrâ încărcată". Cu fi
rești indivizi, minerii, fi- 
devărații mineri nu nu ni
mic comun".

Sing. Mirean Rusii, pre
ședintele provizoriu al sin
dicatului liber din între- 
piindcrc: „Vineri scara,
P< rsoanc pc care nu le 
(jno'.c, au agitat spiritele 
bl 'ala <le apel Ca urma
te au avut loc adunări 
spontane la schimburile III 
și IV. Producția a avut de 
suferit. E te bine să ne 
■punem ctnintul răspicat, 
dar a< li vilnțiie politice 
tiebuir să se d<-Jrișoatc In 
afara programului de lu
ciu Ptoblema esențială 
<• le inlo' iiire.i direi toru
lui ltii|or Bogdan și relr.-i 
goiea acestuia din alte or- 
gulie .ilr .villiinisl' .ițiel de 
■lai

Niroirir ll'ilccsru, or, 2 « 1 i li.-lnaiic • sccrcînrinf

In legătură cil articolul 
„De cc să plece colonelul?", 
apărut in ziarul dv., do 
ieri, 13 ianuarie a.c., care 
a creat confuzie printre 
cetățenii Văii .Țiului, pen
tru o informare corectă a 
opiniei publice, ne simțim 
datori să facem următoa
rele precizări :

Lucrătorii comerciali 
slnt do acord că se impun 
schimbări în conducerea 
Direcției Comerciale Mu
nicipale, dar acestea să se 
facă In mod democratic, 
ceea ce rm s-a făcut.

Cele cîtcva „sule de mii" 
de ouă au fost în rcalltato 
80 dc mii care din lipsa 
mijloacelor dc transport, 
nu au putut fi ridicate dc 
la Avicola Iscroni. Cele 
■10 tone carne din abatorul 
Petroșani erau constituite 
din carne vită import Ir
landa, produs cu care u- 
nitnțile comerciale au fost 
aprovizionate anterior, c- 
xi'tind permanent la vîn- 
zare ; cunoaștem e- 
xi'J.ența celor 50 tone ulei 
in sloi I i ICR A, din care 
nu au putut fj distribuite 
la unitățile comerciale dc- 
cit li tone, uleiul fiind în 
gin ț.il;

I.ii' iiiloi o djn comerț 
pn au intreriipt lucrul și 
i u il un- iuții,-! upe, nu silit 
in llgidori pi intre el, așa 

cum afirmă dircctoi’ul Di
recției Comerciale Jude
țene, Dumitru Bogdan.

Lucrătorii comerciali fao 
parte din popor, au soți șl 
copt5 care lucrează în mi
nă și pe șantiere, șl nu 
au un nit obiectiv decît a- 
previzionarea populației. 
Sîntem de acord că și prin-

Precizări

tre noi există oameni care 
ne „pătează" nctivitatea, 
dar nu trebuie generalizat. 
Facem apel la toți lucră
torii comerciali ca acum, 
mal mult d« cît oricînd, 
sa-și facă datoria.

Referitor la aprovizio
narea populației Văii Jiu
lui cu produse alimentare 
facem următoarele preci
zări : stocurile dc produ-.o 
alimentare existente în d< 
pozite nu pol «sigma In 
momentul de față o apro 
vizionau la cerințele ac

Pentru lucrătorii comerciali
Din ninlivi- uliiceti v<-, ud ti narea do coiul itiliro 

a « onsiliultii I .S.N. al Direcției coim-rcialc ,-i mu- 
niciiiiithii l'.lroșanj a fost aimnaiă pontul o dată 
(.-o vii fi comunicată din (imp.

41662 ; srciil ) I1GG3, 42ICI. 

tualo ; repartițiile de măr 
furi nu fost fixate do rai 
nisterele de resort cu în 
tîrzicrc, dar fie că nu sînt 
precizați furnizorii, fie că 
unii furnizori nu «u posi
bilități de livrare decît 
în parte. Faptul ne obligă 
să luăm unele măsuri. Tn 
primă fază, să limităm vin • 
zările unor produse, ur 
mind ca pe măsură ce Se 
reglementează Hvrărlje 
la nivelul prevăzut,” Vin- 
zările să fie după necesi
tăți.

Facem apel la toți facto 
rit caro concură la buna 
aprovizionare a populnțlci 
(ICRA, Fabricile dc moră 
rit șl panificație, dc pro
duse lactate. Industria Căr 
nil, ICRM, JCRT1, CLI', 
Fabrica dc Bere, ITA), să-și 
respecte obligațiile caro le 
au față dc comerțul cu 
ami’inuntul.

Ec. I iot in ( «KSTOllf, 
Doici NEMVIȚU.

Ilc. Elena ȘTEFAN. J 
Aristică (AȘOrt


