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Cărbunele — luni
lori, în schimbul întîi, cantitatea do 

cărbune extras do minele din Valea Jiu
lui a fost nejustificat de mică. So pare 
— sublinia dispecerul CMVJ, Sntr-o 
convorbire telefonică — „simțul dato
riei nu există pentru unii". Au fost 
extrase 4511 tone do cărbuno. Cu ex
cepția minelor Vulcan și Faroșcni, caro 
și-au realizat preliminarul, celelalte 
întreprinderi s-au situat ia cote mult 

Inferioare posibilităților. Șl aceasta în 
condițiile in care, duminică, nu avut 
loc lucrări de reparații șl rovizii în sub
teran. A munci, a-ți faco datoria la lo
cul do muncă în acoste zile înseamnă a 
participa la consolidarea cuceririlor 
pentru caro zeci do mii do oameni au 
pierit. Este nevoie urgentă do ordine și 
disciplină in întreaga viață socială și 
economică.

Livrările —
Ieri, pînă la ora 11, se încărcaseră, 

pentru expediere, doar 5 000 tone, coca 
co esto foarte puțin, dacă se aro în ve
dere că în dala do 15 ianuarie trebuiau 
expediate către cocscrii și termocentrale 
13 000 tone do cărbune In ziua prece
dentă, după cum ne informează ing. 
Victor Iloiu, șeful RCM Petroșani, au 
fost livrate 4 888 tone de cărbune pentru 
cocs, deci cu 793 de tone mai puțin de- 
cît cantitățile stabilite. In felul acesta,

în grafie! 
sidcrilrgiștii de la Galați și ( ălan au pri
mit cărbune sub nivelul prevăzut.

Respectarea graficelor de livrare, se 
precizează din partea RCM-ului. este 
pusă sub seninul întrebării și de bloca
rea liniilor de calc fwită cu vagoane 
ncdescărcatc — ieri numărul lor ridicin- 
du-sc la aproximativ 10(>0 de asemenea 
„depozite" pe roți. Asupra acestui as
pect, do o deosebită importanță, vom 
reveni. (C.T.D.)
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AGENDA
După ce in cursul săp- 

țămînii trocute s-au refă
cut alegerile care au de
semnat pc membrii comi
tetelor și consiliilor fron
tului Salvării Naționale 
din întreprinderi șl insti
tuții, de la nivelul orașelor, 
•cri a avut loc alegerea 
Consiliului municipal al 
frontului Salvării Națio
nale. Pentru veridicitatea 
informării maselor de citi
tori, biroul executiv al 
fostului organism local 
a invitat la ședința de con
stituire pe redactorul șef 
»l ziarului în calitate de 
observator.

Desfășurata in condiții 
de deplină democrație, fără 
nici un fel de idei precon
cepute sau impuse privind 
com|H>tența consiliului, șe
dința s-a constituit Intr-lin 
veritabil act de mare răs
pundere civică. A fost ve
rificată legalitate i tuturor 
reprezentanților aleși In 
întreprinderi și instituții, 
a președinților consiliilor 
orășenești alo frontului 
Salvării Naționale. De alt-

POLITICĂ
fel, de la uncie orașe nu 
s-au prezentat președinții, 
iar de la altelo, plnă la ora 
ținerii ședinței nu S-au 
terminat alegerile. In aces
te cazuri s-au menținut lo
curi libere pentru orașele 
respective, fără să fie no
minalizat membrul Con
siliului municipal. Dc ase
meni a, In cazul reprezen
tanților tineretului și al 
studenților care încă nu 
și-au desemnat reprezen
tanții, locurile au rămas 
libere.

Consiliul municipal al 
frontului Salvării Națio
nale este format din 27 de 
persoane, avînd diferite 
sfere de cuprindere pro
fesională. l’nii delegați au 
tangentă numai cu activi
tatea Întreprinderilor in 
care nu fost aleși, alții 
prin natura funcțiilor pe 
care le îndeplinesc, fac 
parte din organi .me de sin
teză la nivel de municipiu, 
iai alții — președinții con
siliilor orășenești — repre
zintă orașele în totalitat< . 
lor, în condițiile în care

LOCALĂ
competențele consiliilor o- 
riișenc.ști vor crește consi
derabil în conducerea în
tregii activități economi- 
co-sociale din orașe.

I.a  cererea lor, pe moti
ve de sănătate, domnii 
Cornel Burlec șl Septimiu 
Krausz, nu au mai fost aleși 
în funcții de conducere, 
deși întregul consiliu le-a 
solicitat acest lucru, ei 
rămînînd ca membri al 
consiliului.

Tn cadrul ședinței a fosl 
ales Consiliul municipal al 
Frontului Salvării Națio
nale și biroul său execu
tiv. Atît membrii consiliu
lui, cit și delegații din în
treprinderi șl instituții au 
manifestat maximum de 
gri|,i ca noul organism să 
aiba la bază criteriul vă
lenilor piofesionale și mo
rale, astfel ca el să nu mai 
fie contestat, ci dimpotri
vă, ajutat de toți cetățenii 
Văii Jiului pentru a rea
duce viața economică și 
socială in matca normalu
lui

Simitm l’OI"

Iii MUNCIM Iii
Nu este nici simplu, nici Ușor să se 

asigure o componență ideală a comite
telor Frontului Salvării Naționale din 
unitățile economico. In prima fază, din 
neatenția oamenilor de bună credință, 
a fosl posibil ca în aceste comitete să 
se Strecoare mulți neaveniți, care au știut 
să se ascundă destul do abil după vorbe 
mari, crezînd cu prea multă naivitate 
că vor face față oricăror examene pri
vind competența sau probitatea lor 
morală. Rînd pc rind au fost revocați, 
contestați și înlocuițl. (umpâtarca oa
menilor nu avea să intirzic pentru a 
împlini, cu dreptate, procesul atît de 
complex ai primelor alegeri democrati
ce <lin întreprinderi.

Nu afirmăm că acest proces oslo defi- 
niliv încheiat. I’c alocuri poate este în
că necesară o dreaptă cintărire — chiar 
dacă iste severă — a fiecărui membru 
ales în comitetele FSN'. Nu oferim solu
ții căci, mai bine docil oricine, aceste 
soluții vor fi aduse de viață.

Sigur este că se reinlră in normal. 
Dar, uneori, acest proces s<- derulează 
cu încetinitorul. Oamenii au câștigat un 
drept la care au năzuit de multă vre 
me: LIBERTATEA. Cum se folosesc de 
această sublimă cucerire?

M HM llllll'l!
■ •

(ici mai mulți fac — chiar cu un plus 
<le entuziasm — ceea ce uh făcut de-o 
viață întreagă: au realizat partea de 
producție ce le revenea, au asigurat, cu 
țoală răspunderea, execuția .unor lucrări 
tehnologice, de revizii, reparații, pil ac
ționat pentru ca fluxurile industriale să 
se desfășoaro normal. Alții, mai puțini 
la număr, fac și ci ceea ce au făcut pînă 
acum, inscriindu-se cu o parțicijlare scă
zută la realizarea producției. Ei în
țeleg libertatea intr o manieră pllr per
sonală. Va trebui să fie-ztrcziț.î la reali
tate! Dincolo do „atașamentul" față de 
Revoluție, afirmat doar în vorbe, so 
pare că există racile greu de vindecat. 
Și atunci libertatea ajunge să fie pă
tată de egoismul celor care înțeleg a- 
eest drept, atît de greu cîștigat, ca 
„dreptul de a nu munci". De a trăi din 
binefaceri mai mult sau mai puțin con- 
juncturale.

Nutrim un nemărginit respect față de 
numi itorii, inginerii. maiștrii, mecani
cii cari> in aceste zile de mari frămîu- 
tări sorti de nil aii părăsii locurile do 
muncă, au fătul dovada răspunderii 

ton MUSTAȚA

(( ontinuare in pag. a 3-ai

COMPONENTĂ
Consiliului municipal a) 

Frontului Salvării Naționale
Burice Cornel, inginer CMVJ, Vasile I lorca, mi

ner Șef brigadă I.M. Livczcni, Mircea IMlinteanu, 
prolc-sor Liceul industrial minier Petroșani, Eugen 
llogojanu, mecanic < FR, Dîana Dijmărcscu, econo
mist 1CSMI, loan L'nguraș, muncilor IGCL, student 
Facultatea rlc drept. Ion Avădanci, miner șef hri 
gadă I.M. Dilja, It. col. loan Helu, ofițer M.A.N., 
col. Nicolae Mitra, Poliție, Mlhai Munteanu, preot. 
Teodor Părluraru, inginer SUCT, Septimiu Krausz, 
conferențiar universiiar IMP, Carol I izckaș, re
prezentant al oamenilor muncii din Valea Jiului 
cuprinși in Organizația democratică a naționalității 
maghiare din România. Dan Olariu, inginer 
IPSRUEEMP, Mircea Muntean, inginer II MP, Mir- 
cca Ilujorescu, ziarist. Dorica Maniu, Asociația Ju
riștilor, Virgil < ostinaș, inginer ( MVJ, Wilhelm 
Kleibel, Jurist ( MVJ, Romulus llurdan, miner șef 
do brigadă IM l.ivezcni. Dumitru Răscoleau, siiig. 
minier, președintele Consiliului orășenesc I SN I’c- 
trila. Cristian Dincscu, inginer minier I.M. Vulcan, 
președintele ( onsiliului orășenesc l'.S.N. Vulcan, 
I.t. Dan Piclmiiș, ofițer M.A.N. < rieani, președin
tele Consiliului orășenesc al I ,S N. I rieani.

S-au păstrai locuri vacante penii u reprezen
tanții orașelor îninoasa și I.upeni ca >i pentru re 
prczcnhmții tineretului și ai studenților.

COMPONENȚA
Biroului executiv al Consiliului iniinii ip<il <il 

F'ronliilui Salvării Naționale Petroșani
Virgil ( ostiilfiș — președinte, Romulus 

BurcLin — vicepreședinte, Diana bijmaiescii 
vicepreședinte, foan IJnquraș -• secretai, 

I azekaș Carol — membru, Kleibel Wilhelm 
- membru, Cornel Burlec membru, V’.i 

sile Horea — membru.
S <i n.islrat un loc liber nenfru renre/en

ȘTIRI INTERZISE

ADEVĂRUL DESPRE 
EXPLOZIILE DE LA VULCAN

21 MARTIi; 1986
f.a apelul nostru sau 

primit primele răspunsuri 
privind exploziile do la 
Vulcan din martie 1986 : 
prima in 21 martie la ora 
11,15 și a doua iu 22 mar
tin la ora 1 1.01. Organele 
de justiție (procuratura și 
judecătoria), persoane care 
au fost surprinse rlc ex
plozie sau care au cunos
cut cauzele și efeclele a- 
ccstora au răspuns cu 
promptitudine și amabili
tății, expriinindu-și dorin
ța rlc a prezenta publicu ■ 
lui < itilor adevărul și im- 
m.ii adevărul. Rcimioim a 
pclul nostru deoarece apar 
probleme noi a căror ehl 
cidare soli, itâ riale noi, 
complete. I'n singur e- 
xcmplil: pentru a fi cil 
mai bine înțeleși cele două 
explozii din martie, la in
teri il de 21 rlc ore una 
<lc cealaltă, au fost aneln 
late, airiliz.ate împreuna de 
organele <le specialități de 
comisia special întocmită 
și numită. Și după cum 
mu aflat de la judecătoria 
din Petroșani, cea de a 
doua explozie (sau cauză, 
ca sil folosim un termin 
Juridic) nu a fost judeca 

vlnță, rleși iii explozie un 
murit unii dintre cei mai 
mari specialiști din țară 
în domeniul protecției 
muncii, n securității mi
niere. (.'ei cari- cunosc a- 
mănunte legale de această 
explozie smt rugați să lo 
comunice la ziarul „Zori 
noi", redactorului Dorin 
Glicț.i rare se ocupă rle a- 
ecaliă tema, pentru a com- 
plcl.i dalele rle care dis
pune și de a le prr renta 
integral cititorilor.

AH A TERILE NI I R \H 
NECUNOSl 1 ti:

( ilăm din documentele 
c sistciilc :

„Cu prilejul Itniii con
trol cfcrlu.it iu acea t.i zo
na ( .i cloi ui VII, .1 ralul 7 
blocul 0) iu dai i do 31 ia- 
iiii o ic 19(16, de cufre in- 
giuei ui Vioi el l.'.ijulc ■■ u, 
șeful .i i torului de aerai <le 
1 i IM Vulcan, pi ud re .iile 
îiumero'i ii'.'.ijuii'.ui i |>i i - 
\ uirl a< i i;,ii i i lin rarilor 
minieir' dm zon.i — co
loane de aci a| li trei tipie, 
ie < l i( rea ( IU ••hI.iIoi di; 
ier <lc li I roul uri.' ■ de

Dorin Glii | \

în dezbatere publlcă-autonomia 
municipiuhii Petroșani

O NECESITA ri: 
IMPERIOASA

Despre auloumnia V.r.i Jiului se -vocljoșle tot 
mai insistent în ultimele zile. Mai ales după ce a 
revenit în actti.ilHale ca urinar., a discuției purtate 
la Consiliul municipal al l'iontului Șalvarii Națio 
nalo. Cu toate acestea, ideca nu este nouă. Codite 
nii municipiului își amintesc, desigur, cînd mai în 
glumă, mai in serios, — se spunea că județul Ilu 
nedoara este compila din lloiia Jude'/; —• judelui 
pi opriii-’z.is și județul mie, adică Valea Jiului. Afir 
rnația avea la bază nu neapărat multdi'-putatul p.i 
triotisni local, ci realitaU a hisâ -i. Prin suliordo 
urnea la județul Hunedoara, Valea Jiului a avut nu 
mai de pierdut: fonihli; do inv ,r.t'ițit șl dezvoltare, 
dotări sorial-eullui de și iu domeniul sănătății, di 
ferențe in sistematizare, aprovizionare (lijmniia, ca 
'ă nu mai vorbim de buo rația dtr..-i piuă peste 
po.'ile, t.a toate ace t< a craii adaug ite criticilc de 
ligoan l.i modul vezi <<• pui. și vezi cum spui

leii am efectiial un .oi'.- 
daj de opinie pe acea ta 
tema

loan l.azăr. șeful cir- 
ciimsci ipțici finam iarc a 
miinieipiiilni Petroșani : 
,,l lid: .< ul.ibil < a i ’e ie:-
< c .ai a autonomia muiii- 
cipiului. \ ah.' i .1 ului are 
t liel 1 u eli foarte mari. I)< 
pie autofinanțare nii i nu 
put< a fi \>nb(i. De fapt, 
aiitofinanțai < n a fest di
i it o exhibiție financiara
< ai(■ ne a < leat mimai iau 
Numai p litru go< podari-

donvmi mai re-trins', pla 
pul se stabilea la Deva 
De locală la jumătate fa 
ța de (ce i ce (undanicn 
lam noi, in funcție de ne 
ce .arul \ aii Jiului, potrivii 
obiceiului „( inc impui Ic, 
p.'u . t-Ș. l-i'-c". Noi primeam 
i im ulii cit ... nu putem 
'pune c,i mi am primii 
Nu p>' i dau o eifiă, dar 
llitați-i <i cam e .it.i Dev i

Sondai de opinie realizat 
de ( onstantin IDVANlsSI <1

cfcrlu.it
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PENTRU CA APA SĂ FIE POTABILĂ I

In zilele teribile ale Re
voluției, cind bucuria pen
tru victorie s a suprapus 
cu durerea pentru victime, 
tensiunea și așa încărcată 
în rândul oamenilor 
cauza zvonurilor a 
fost amplificată și de 
referitoare la apa potabilă. 
In zorii zilei sunau 
foanele, vecinii se 
gau: nil consumați 
«ste otrăvită.

Aceasta a fost la 
șani, In estul municipiului... 
In același timp, însă, pen
tru majoritatea populației 
din vestul Văii Jiului, apa 
potabilă nu a ridicat pro
bleme. I-a 
puritatea, 
consumatorilor din 
Jitățile în aval de comple
xul Valea de Pești s-a des
fășurat normal. S-a desfă
șurat normal pentru că 
întregul complex, barajul 
ți captările, stația de tra
tare au fost păzite cu vi
gilență de militari, că la 
punctele de lucru oamenii, 
atît de la baraj, cît și de 
la stație, au stat de veghe 
asigurînd buna funcțio
nare a instalațiilor, puri
tatea apei.

în noaptea de 23 decem
brie am fost alarmat 
șeful pazei de la 
„sîntem atacați l“.
devăr, s-au tras focuri de 
armă. I’înă Ia urmă... lu
crurile s-au liniștit. Oame
nii noștri au fost la dato
rie. împreună cu armata, 
cu luptătorii gărzilor pa
triotice au vegheat la pa-

din 
mai 
una

tele- 
averti- 

apă,

Petro-

fost asigurată 
Alimentarea 

loca-

de 
baraj : 
Intr-a-

za tuturor obiectivelor, au 
asigurat funcționarea tu
turor instalațiilor. Șeful 
formației Lupeni a OGA, 
respectiv de la Valea de 
Pești, sing. Aurel Olarii, 
ne mai spune că întregul 
personal a stat zi și noap
te in stare de alarmă. Oa
menii au lucrat în schim
buri duble, cu răspundere 
și vigilență. Așa au făcut 
Gh. Firiza, Mihai Zamfi- 
rescu, Adrian Tecșa, C. 
Dinea, Floarea Firiza, Ta- 
vița Armean, Dumitru Fi
riza, Gh. Hamz, Eugenia 
Gheorghe și Ilina Niculița. 
Și așa vom lucra în con
tinuare, ne asigura șeful 
formației. Barajul are apa 
aproape de nivelul maxim; 
se va asigura funcționarea 
ireproșabilă a instalațiilor 
hidrotehnice pentru ca apa 
să fie furnizată la capaci
tatea maximă.

De puritatea apei
punde o altă formație, cea 
de la stația de tratare, con
dusă de sing. Florentina 
Biro. despre care ofițerii 
care au răspuns de 
obiectivului în zilele 
binți din decembrie 
vorbit la superlativ:
mamă, deși stă la Vulcan, 
subinginera n-a plecat din 
stație 4 zile ți 4 nopți, 
supravegheat probele 
laborator care 
nu la 2 sau 4 
fac normal, ci 
sfert de eră".

„Nu ne-am

răs-

datoria, ne spune Florenti
na Biro. Așa cum și-au 
făcut-o mulți, cei mai mulți 
cetățeni ai acestei țări. Lu
crătorii stației au lucrat 
cîte două schimburi. Cu 
toții au lucrat cu maximă 
răspundere. Și-au făcut 
datoria și electricienii și 
mecanicii, Ionică Roma- 
nescu, Lascu Dodoacă, Ioan 
Stanciu, Ioan Popa, Ștefan 
Mojoatcă, Furdui Popescu, 
operatoarele Floarea Mun- 
tcanu. Ileana Popa, labo
rantele Elena Olareț, Ioa
na Coban, Ilina Băloi ți 
toți ceilalți.

Cu toții ne-am făcut da
toria. Și ne-o vom face în 
continuare. Doar e vorba 
de apa zilnică a peste o 
sută de mii de cetățeni ai 
municipiului".

loan DLBEK

paza 
fier- 

au 
„Deși

A 
de 

s-au făcut 
ore. cum se 
din sfert în

făcut decît

Se constituie 
sindicatele libere

In ultima săptămînă In 
toate întreprinderile mi
niere. In celelalte unități 
economice, în instituții s-au 
desfășurat adunările de 
constituire a sindicatelor 
libere. Minerii, muncito
rii, cadre tehni
ce. oameni de toate 
categoriile ți profesiile 
ți-au ales în cadru demo
cratic, liber, conducătorii 
— persoane cu autoritate 
și competență, cadre care 
prezintă garanția că îi 
vor reprezenta cu cinste 
și le vor apăra interesele.

In fruntea celor apro
ximativ 20 de sindicate li
bere constituite plnă în 
prezent, au fost aleși mun
citori și cadre telinico-in- 
ginerești. Să dăm cîteva 
exemple — la Paroșeni — 
sing. Ioan Oprea, la Vul- 

Vasile
Aninoasa, 
Iosif Gu-

can — maistrul 
Hirșieru, la 
maistrul minier 
ran, la Iscroni — ing. Mir- 
<y-a Alb.’scu, la l’etrila 
ing Miirea Rusu, la CMVJ

ing. Ionel Botoroagi'i, i 
IUMP — maistrul Marin 
Florescu.

Organizațiile în care s-au 
desfășurat alegerile, au 
aderat la Platforma-Pio- 
grarn a Comitatului Națio
nal Provizoriu de Organi
zare a Sindicatelor I ibere 
din România, precum ți la 
federațiile sindicatelor pe 
ramură. Totodată, partici- 
panții au făcut propuneri 
pentru elaborarea statutu
lui propriu nl sindicatelor 
libere.

Zilele următoare va a- 
vea loc. constituirea sindi
catelor libere în celelalte 
întreprinderi. La IM 
peni se fac alegeri din

Deși sînt in curs de 
ganizare, sindicatele 
re trebuiau să intre 
tribuții, să se afirme 
sprijinul 
brilor de 
malizării 
conomice, 
renașterii

Lu- 
nou. 

or- 
libe- 

Tn a- 
în 

mem- 
nor- 

social-e- 
procesulul

intereselor 
sindicat, al 
vieții 

al
naționale. (I.D.)

Contul
„Libertatea 1989“

• A apărut, la Petroșani, un „Calendar Eml- 
nescu", conceput de Dumitru Velea și Mihai Barbu, 
după o idee grafică aparținînd lui Aurel Alexandru 
David. Cuprinde versuri cenzurate ale marelui poet 
național. Calendarul, la tipărirea căruia au contri
buit Traian Boța, Stoica Lascu, Dumitru Goanță, 
Ion Lcșe, Andrei Keresztcsi, Gheorghe Păun, Lucia 
Stoica și Viorica Dascălu este pus în vînzare. Sume
le încasate vor fi depuse în contul „Libertatea". 
(S. B.)

• Un grup de pensionari din cartierul nr. C din 
Petroșani a depus suma de 3 000 lei în contul „Li
bertatea". Informația ne-a fost dată de unul dintre 
contribuabili, domnul Tiberiu Dane. (Al. II.)

• In ultimele zile au depus sume de bani
Contul „Libertatea 1989“ mai multe grupuri de ce
tățeni, oameni cu suflet de om. Intre aceștia se 
află membrii Asociației de locatari nr. 14, Lupeni — 
100 000 de lei, ai Asociației nr. 2 „Bucura" Uricani 
— 50 000 de lei, Enoriașii parohiei ortodoxe Petrila 
1 — 30 000 de lei, Asociația pensionarilor Lonea — 
30 000 de lei, membrii Asociației de locatari nr. 1 
Carpați — 10 000 de lei, membrii Asociației de lo
catari nr. 16. A Vulcan — 10 000 de lei, membrii A- 
sociației de locatari nr. 1 Lupeni — 150 000 lei, 
membrii Asociației de locatari nr. 8 Lupeni — 
200 000 lei, enoriașii Bisericii baptiste Luperii — 
20 000 lei. (Al. H.)

tn

| RETUR. Peste 400 tone 
. de piatră (care a fost a- 
I dusă în lot urile de depozi- 
Itare pentru centralele ter

mice ale orașului Petri- 
Ila) se întorc în I’reparație. 

Această acțiune este de- 
Iclanșată in scopul scăde

rii prețului de cost al în- 
Icălzirii apartamentelor. Uh 

adevărat prilej de satisfac-
■ ție pentru asociațiile de 
| locatari, caic s-au con- 
Ivins, că focul trebuie fă

cut cu cărbune bun (Ion
. Dan Bălan)

! MIERCURI, de la ora 
| 11, la sediul școlii gene- 
Irale nr. 1 din Petroșani — 

clădirea vcebe — va avea 
Iloc cea dc-a doua ședință 

a Societății libere a pro
fesorilor de muzică din Va- 

Ilea Jiului. Sînt invitați toți 
profesorii de muzică din 

I municipiu. Se vor dezbat* 
1 propunerile membrilor 
| societății privind învăță- 
- mîntul artistic și predarea 
I disciplinelor estetice In 
I școli, propuneri care ur

mează a fi Înaintate Mi- 
I nisterului Jnvățfimîntului.

1*1
v.» w

Uzina de echipament hidraulic Vulcan a II’SRUEEMP. Ială cum fac „baie" 
muncitorii acestei secții. Nu există nici măcar un robinet...

Foto: Emil ȘAl’CA

AVEM CARNE!
Am interpelat cîțiva cetățeni la magazinul de 

carne din cartierul Petroșani Nord, magazin 
era deloc 
dență.

Elisabeta Pop, Preparația Petnlu : „Sînt 
cită că nm reușit să ian carne în mai puțin 
do minute. Pentru o gospod nâ 
pe la cozi interminabile...".

Nicolae “
mit că pot i 
la care nici ;

Nicolae i
fie de-acum tot așa..."

Rotea Ștefan, măcelar: „Din 22 decembrie 
carnea nu a lipsit. E foarte adevărat, calitatea 
corespunde sută la sută tuturor gusturilor. Dar 
va îmbunătăți, sînt convins. Avem rațe de import 
și câine de vită, de asemenea, de-o calitate exce
lentă".

Roiban Iordan, măcelar; „Lumea e mulțumită și 
noi la fel...".

Subscriem și noi în numele tuturor celor mul
țumiți.

aglomerat, iar carne exista din

Toma, I.M. Dîlja; 
primi o cantitate 
nu îndrăzneam să 
Ciucaș, pensionar;

i tot așa..."

ce nu 
nbun-

Prupuncri 
de la

feri- 
de 20 

carv-și irosea timpul

„Sînt foarte mulțu- 
apreciubilă de carne 
visez...".
„E foarte bine.

I, LICIU

Să

•89 
nu 
se

DOMNILOR, SA FIM REZONABILI !
E bine, c foarte bine că 

aleșii noștri sînt oameni 
dintre noi. Așa e democra
tic. Semenii au încredere 
In noi și aii pus toate spe
ranțele în <omp< tenț.i șl 
autoritatea noastră. S-au 
du-, vremurile Vcelii, d.ir 
vorbele vechi și pline de 
duh au rămas. Unele din
tre < le se referă la a no 
cunoaște lungul nasului și 
a no iri'-adr.i omenește în 
mșie competențe. Mai pe 
înțeles, să no întindem cit 
ne ține palura ți să ri'imî- 
ncm, în primul tind, oa
meni I

Di ce scriem toate aces
tea ? f’entru că apar ca
ruri în care membri ni 
consiliilor orășenești, din
colo de lucrurile bune pe 
rare le rezolvă, exagerea-

te, frecvente în zilele tre
cute. Cel mai recent s-a 
petrecut la Baza turistică 
pentru tineret Valea de 
Pești. Despre ce eslc vor
ba ? Agenția 0’1'1' Bucu
rești, a repartizat, cu bune 
intenții, produse din cele 
căutate, care au mai fost 
la acest motel și s-au vîn- 
dut. la tejghea Asta se în- 
•irnpla în 10 ianuarie. In 
II și 12 ianuarie, conform 
bonurilor de intrare nr. -11 
și -12, țigări și ciocolată s-au 
vîndut la tejghea. In ziua 
de 13 ianuarie responsabi
lul unității a plecat la Pe
troșani cu treburi finan
ciare ți de aprovizionare. 
In lipsa lui, comisia alcă
tuită din Ion Vlad (fostul 
președinte al Consiliului

ra consiliului, Juristă) șl 
doi martori asistenți (Bă
nuț Holbau, și Gheorghe 
I.ivădaru, ambii de Ia 
ALHS), au dat buzna în 
magaziile motelului, pro- 
dueînd panică ți incitînd 
persoanele aflate la acea 
oră în motel.

Incet-îiicet, spiritele 
■au liniștit. Unii dintre 

membru comisiei S-au mal 
„trezit" la realitate. Șeful 
motelului a scos la vîn
zare, în mod civilizat, pro
dusele pe rare le-a desfă
cut la masă, alături de 
mîncare. Numai că alți 
membri ai comisiei au pro
cedat la intimidări, la a- 
menințări, la țipete. De ce 
oamenii cu pricina nu-țl 
văd lungul nasului ? De 
ce n-au fost în stare să

că motelul nu este unitate 
de alimentație publică, ci 
bază de TI RISM, în 
care produsele se vînd ce
lor cazați, unde vin gru
puri de tineri din întreaga 
țară, tinerii aceștia minu
nați care au început și au 
desăvirșit Revoluția.

Avem încredere în con
silii ? De ce nu ne-o con
firma ? După doar două 
ore. nimeni de la motelul 
Valea de 1’e.ști nu mai a- 
vea nemulțumiri Cei care 
au incitat spiritele beau 
bere la mese, iar cel caic 
s-au lăsa*. ,Jurați" de a- 
ceste mici șicane Ii pri
veau cu o anume neîncre
dere. întrebarea este : nu 
cumva ne grăbim să facem 
pe Judecătorii ? Hai să ne 
privim In oglindă 1

încmeiate 
la Consi- 
Frontului

Ioan 
de

• Propuneri 
ne-au fost făcute 
liul orășenesc al 
Salvării Naționale din U-
ricani, de doi membri ac
tivi, Iovan Cînda și 
Răzmeriță, preocupați 
rezolvarea unor probleme
pentru locuitorii din Cîm- 
pu lui Neag. • Să fie con
tinuate lucrările la școala 
generală de care copiii 
vor avea marc nevoie. • 
Să fie conectate la sursele 
de apă ți de energie elec
trică blocurile de locuințe 
recent construite, dar ne
date în folosință tocmai din 
această cauză. • Să se asi
gure aprovizionarea co
respunzătoare a unităților 
alimentare, renunț indu- se 
la practica de a nu le re
partiza unele mărfuri pe 
motivul că ar fi destinate 
alimentației publice; res
taurantele nu pot avea 
prioritate față de unitățile 
de incintă, cînd este 
ba despre preparate 
carne, mezeluri sau 
alimente de
lato.

vor- 
din 
alte

strictă nccesi-

Dăm curs acestor dorin

țe pe deplin întemeiate șl 

așteptăm să auzim despre

NĂRAVURI CEAUȘIS- 
J TE. La magazinul nr. 9, 
I Dărăneștl, vechile năravuri 

se mențin. Irina Costa, stra- 
| da Dealului nr. 7 Dărăneștl, 
* ne spune că vlnzătoarea A-
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driana Marcș i-a luat pa 
cîteva bucăți de ciocolată 
cu 23,75 lei mai mult de- 
cît prețul rval. Și aceas
ta după ce nu voia nici să 
scoată marfa Ia vînzare. 
Așteptăm să fim lămuriți. 
(G. B.)

CONSEMNAM un gest 
de omenie al șoferului de 
pe autobuzul 31-HD-5132, 
aparținînd AUTL Petroșani. 
Fapta ne-a fost relatată de 
cititorul nostru Tiberiu 
Kelemen, dispecer în 
CMVJ. In ziua de 10 ia
nuarie, în stația autobu
zelor d;n dreptul Hotelului 
Central, în Jurul orei 18,30, 
vreo 15 oameni, așteptau o 
mașină. Gerul era mușcă
tor. A apărut autobuzul a- 
mintit care se retrăgea spre 
garaj. Șoferul a oprit Ir 
stație, a luat călători 
a continuat mersul pO 
traseu, oprind In fiexare 
stație, pînă la Iscroni. Un 
gest care reflectă corectitu
dinea și omenia. Ața ar 
trebui să facă toți. (A.II.)

ESTE TIMPUL ca efigia 
purtînd semnele cu 
secera ți ciocanul, instala
tă pe frontispiciul clădi
rii IM Paroșeni, să dis
pară. N-a remarcat încă
nimeni că, văzînd-o, na
amintim de timpuri revo
lute? I<a fel șl panourile 
încă existente în Vulcan, 
care redau nța-zisa crește
re a nivelului de trai, bel
șugul pe care „genialul" 
ni-1 promitea ia... „paștele 
cailor". Priviți în jur țl 
veți vedea, chiar șl In cen
trul Pctroșaniului, aseme
nea mostre ale propagan
dei de jalnică amintire. 
(G.O.)

UN FAPT reprobabil s-a 
petrecut simbătă, la res
taurantul „Hotel Central1' 
din Petroșani. Patru indi
vizi, în stare de ebrietate, 
s-au Incăierat, tulburînd 
grav liniștea localului. Mai 
mult, ca urmare a încăie
rării, rezolvată pînă la 
urmă de organele poliției, 
s-a spart geamul ușii și au 
fost aduse și alte pagube. 
Astfel de indivizi trebuie 
puși la punct și cerem po
liției s-o facă cu fermitate,



MAIlțl, IC IANUARIE 1990 Z O I i n O î 3JSĂ ÎNVĂȚĂM SA FIM OAMENI în dezbatere publică—autonomia municipiului PetroșaniO NECESITATE IMPERIOASĂ Să muncim
ca să fim liberi I

Orice om, se naște cu 
trei dorințe, pe care toată 
viața trebuie să le menți
nă neștirbite ; libertatea, 
sănătatea și demnitatea.

E greu. In momentele 
actuale, după un sfert de 
veac de dictatură ceaușis- 
tă, să alegem un individ, 
care să-și fi menținut ne
știrbite darurile naturii. 
Intr-o ..epocă de aur". In 
care „bijutierul" și aso
ciații lui, topeau conștiin
țe In creuzetul minciunii, 
era greu să-ți păstrezi dem
nitatea și libertatea. Dacă 
o făceai, erai declarat ires
ponsabil și „tovii". aveau 
de grijă să te aducă Intr-o 
stare de disperare, aproa
pe de nebunie. Clți din cel 
care au decedat In pușcă
rii, prin h'-ciurile securită
ții au m iS de moarte bu
nă ?

Slngeroasa represiune 
din 17 decembrie ae la Ti
mișoara. din 22 decembrie 
de la București și din alte 
orașe ale țârii, au fost doar 
o continuare a crimelor 
mascate sub așa-zisele „in
vitații" la securitate. Mulți 
au pierit.„ Cifre exacte 
nimeni nu deține...

Ca oameni civilizați, 
demni, liberi și integri, 
moral și fizic, avem dato
ria să ne iubim, să învă
țăm să ne iubim unii pe 
alții. E greu, ca după atîția 
ani de ură mascată și în
fiptă In inimile și sufletele 
noastre, de toți acei care s-au

Noi doveii Ați întrebat, vă răspundem
do solidaritate

D la Consiliul municipal 
cl l’.SN. sîntem informați 
că In aceste zile se înre
gistrează noi dovezi al4- soli
darității internaționale fa
ță de revoluția șl suferin
țele populației din Româ- 
nia. In municipiul nostru 
au sosit din Belgia cinci 
vagoane cu produse ali
mentare și articole de îm
brăcăminte. Clte un vagon 
din cele cinci au fost di
rijate, din inițiativa Con
siliului municipal Petro
șani ai Frontului Salvării 
Naționale la Petrila, Pe
troșani, Aninoasa, Vulcan 
șl I.upeni. Pentru orașul 
Uricani urmează să fie di
rijat un vagon, care se 
află la frontieră și ur
mează să sosească In a- 
ceste zile, avlnd o In.ăr- 
râtură a .s/mănătoarc. (V.S ) 

aplecat la cea mai mică din 
„indicațiile" falimentare 
ale ..celui mai iubit fiu al 
poporului" — și știm cit 
l-am iubit, și cit ne-a iu
bit — e greu să uităm 
umilințele și samavolnici
ile pe care le-am Indurat. 
De aceea trebuie să fim 
mai buni ca ei și să le a- 
rătăm că sîntem mai buni 
declt „codoii" și măscă
ricii, să arătăm că sîntem 
oameni și știm să nu căl
căm pe nimeni In picioare. 
Cei vinovați să plătească, 
nu cu sînge ci cu muncă, 
cu ore făcute suplimentar 
sub formă de muncă pa
triotică, așa cum ne-au o- 
bișnuit ei, fără să-i remu
nerăm.

Avem nevoie de brațe 
de muncă, de oameni pri- 
cepuți, de iubire și întra
jutorare. Pentru cei căzuți, 
pentru copiii noștri, tre
buie să învățăm să iubim 
oamenii.

Invățați să iubiți prie
teni oamenii, Inarmlndu- 
vă cu răbdare, înțelepciu
ne, cumpătare, să nu tran
sformăm revoluția noas
tră Intr-o „vlnătoare de 
vrăjitoare". B.P. Hașdeu 
spunea: „Cea mal crudă 
răzbunare este cînd duș
manul tău e silit a recu
noaște că tu ești bun. iar 
dlnsu-i rău". Să învățăm 
să fim buni I

Mircea SIMOTA, 
ILM Petroșani

Mă numesc Ma :an Va- 
sile, cu domiciliul in Lu- 
peni, stiada Viitorului nr. 
7, bl. C2, ap. 51. Am fost 
pensionat din anul 1985, 
în urma unui accident de 
muncă la mina Uricani, 
după care ain rămas fură 
picioare.

Am citit In ziar că n în
ceput împărțirea de aju
toare populației. Să nu 
mi-o luați In nume de rău, 
cu nu sînt un cerșetor, dar 
vă scriu din inimă nu 
pentru mine, ci pentru co
piii mei care nu uu primit 
nici măcar un biscuit de 
cînd m-am accidentat Am 
3 copii și o nepoțică pe 
cate fi Întrețin.

Nu cer ziarului să mă 
ajute pe mine sau copiii, 
dar rog să mă informați 
In clteva cuvinte cui tre
buie să mă adresez. încă 
o Întrebare: nu știu de ce 
nu mi s-a mărit pensia. 
Vă mulțumesc anticipat 
și aștept răspuns cu ne
răbdare.

Vnvile MARIAN, 
pensionar

Vă răspundem :
1. Aveți perfectă drepta 

te, faceți parte din catego

(Urinare din pag. 1)

In comparație cu orașele 
noastre, sau ce spital e la 
Hunedoara, cu 1000 de lo
curi în saloane de cîte 
două paturi, iar cel de la 
Petroșani, construit cu 
șapte ani mai tîrziu (nu 
s-a considerat necesar mai 
devreme?), are saloane de 
6—8 paturi. Școlile noas
tre (în multe plouă) nu 
aveau nici fonduri de re
parații, multe grădinițe 
funcționează în apartamen
te, In timp ce la Deva, 
sînt și grădinițe cu pisci
nă. N-am nimic împotrivă, 
dar ce vină au copiii mi
nerilor că sînt născuțl In 
Valea Jiului? Biblioteca 
municipală funcționează In
tr-un apartament din Aero
port, iar cutiile de carton 
In care sînt ținute fișele 
de carte nu seamănă deloc 
cu fișierele din Palatul 
culturii de la județ. Dar 
cel mai grav este faptul că, 
banii încasați de noi din 
impozite pe terenuri și 
clădiri, după ce îi viram 
la bugetul statului, direct, 
îi primeam prin Județ 
pentru a da salariile per
sonalului din Invățămînt 
și sănătate. Operațiunile 
greoaie făceau ca de cele 
mai multe ori oamenii să 
nu-și ia salariile la timp. 
Unitățile aveau clte două 

ria cetățenilor care ar fi 
trebuit să beneficieze de 
ajutoarele pentru popu
lație. De ce nu ați benefi
ciat. o poate lămuri Consi
liul orășenesc al F.S N. Lu- 
peni. In orice caz, am 
luat legătura cu Consiliul 
și am solicitat să vă aibă 
In atenție. Sîntem siguri 
că. numai prinți -o mai 
bună organizare, prin stă
vilirea bișnițarilor, aju
toarele vor ajunge și la 
cei caic trebuie.

2. Ne am informat la O- 
ficiul prevederilor sociale: 
la dosarul dumneavoastră 
de pensii nu se află nici o 
scris sire sau reclamație. 
Dacă in legătură cu majo
rarea pensiei vă referiți 
la Decretul 210/1988, art 
4, acest act normativ a 
prevăzut majorări numai 
a pensiilor mici, plnă la 
800 lei. (I.D.)

Nota redacției. — In Lu- 
peni există și o altă situa
ție asemănătoare. Este vor
ba de cetățeanul Zoltan 
Colccar, domiciliat pe ale- 
■ a Ti andafirilor, bl. 11/20, 
invalid de 10 ani, care, 
pentru a se întreține, a 
crescut păsări mici și care 
solicită sprijin pentru a 
procura hrana necesară 
vietăților. De la Primăria 
orașului I.upeni am fost 
asigurați că probii ma se 
va rezolva dc urgență. 
(Al. II)

SEVER CONSTANTIN 
ItADUICA, l rit.mi: In cu
vinte ln< ărcate de emoție 
și «lăpinit dc indignare 
față do „epoca de aur" a 
dictaturii de tristă faimă, 
promovată «Ic clanul <•< iii- 
si ,t, ni ați adresat <j »«'i i-
soare „Acum" , care îir.â
putea căpătă mult mai
multe ..titluri'" („( ine mai
Late dai p,dm«' 7" ; „Ci m
șest H și soția - nr- au min-
<at copilăria" ■ M l’oporul
S a îmbrățișai' pe slt lîzile
î evoluției" ș.a.). Acest 
paranoic și machiavelic 
conducător înconjurat dc 
acoliții săi, buni șl devo
tați „lătrători", ne-nu căi- 
» ♦ f !*> rrm tl nhin în I z.1/I ri A

conturi în bancă, în timp 
ce personalul era tot mai 
mic. Iată doar cîtcva ar
gumente pentru a dori au
tonomia municipiului Pe
troșani".

Sing. Cornel Ionică și 
sing. loan Grosu, șefi de 
serviciu la Baza de apro
vizionare Petroșani: „Pen
tru toată aprovizionarea 
se Justifică o asemenea au
tonomie. Deși noi nu toa
tă aprovizionarea o reali
zam prin BJATM, aveam 
de suferit din această cau
ză. Multe materiale, și pic. 
se repartizate prin rela
ții proprii, sau pentru că 
am avut curajul să le ce
rem, nu ajungeau în to
talitate la noi. Cîteva e- 
xemple concludente. Ne 
erau repartizate cantități, 
mai mari sau mai mici, de 
surse de lumină (becuri, 
tuburi fluorescente ctc.), 
dar acestea intrînd prin 
BJATM erau dispersate în 
tot Județul. Este adevărat,

Adevărul despre euploriile de la Vulcan
(Urmare din pag. 1)

lucru active etc. a consta
tat și faptul că a fost 
schimbată metoda dc ex
ploatare dc la abatajele 
frontale, la abatajele ca
meră fără a exista apro
bările legale.

Ga urmare a acestei se
sizări, șeful sectorului VII, 
ing. Matiaș Aurel, a întoc
mit cererea de atacare pen
tru camerele dc abataj fă
ră să țină seama de mă
surile stabilite prin avi
zul ISTI’M, grupa Petro
șani,

Multe necazuri mai pă
țim cu telefoanele astea. 
Mai ales cînd ai nenorocul 
să ai un număr ce a apar
ținut unei instituții. Și nu 
oarecare, ci unui depozit 
al comerțului. Așa pățesc 
eu de mai multă vreme. 
Am avut neșansa să mi se 
repartizeze postul telefo
nic cu nr. 42812, ndică al 
fostului depozit de produ
se electronice și electroteh
nice Petroșani. Zilnic, in
diferent de oră, telefonul 
meu zblrnlie din cinci in 
cinci minute. „Alo, depozi
tul ?“. „Nu, gieșeală". Și 
dialogul se repetă, deve
nind insuportabil, mai a- 
les cînd la magazine se 
vînd televizoare color. Dar, 
fntr-o zi, 11 ianuarie a.c., 
n-am mal suportat Iui a- 
pelul insistent am . spus : 
Da, dep izitul. Și dialogul 
continuă : „Cu domnul Ar- 
linle" ; „Cine mă iaiilă?“, 
„Sărtf mina și I a mulți 
anii Ghiță de la liiadet, 
știți dumneavoastră. Cum 
aș putea să iau și cu un 

re au înlocuit etica și echi
tatea cu nepotismul și fa- 
miliarismul"... Aveți «lup
tate să condamnați toate 
aceste fapte i «-probabile, 
bine asc unse pinii m um ■ ul> 
m.e i nuia umil...

POȘTA REDACȚIEI
luptat, viața intră In 

normal. Vti sugeram să ne 
scrieți și despre fapte con
crete caic dovedesc efortul 
de normalizare In unitățile 
economice și la nivelul 6- 
mtuiliil Hin rr»vî ft flv 

era nevoie de ele peste tot, 
dar cînd spuneam că n-am 
primit suficiente, ni se în
chidea gura de la nivel 
central că am primit cît 
am cerut, dar noi nu ne 
facem ordine In județ. 
Parcă-ți dădea mina să te 
iei de piept cu cineva de la 
județ ? Așa pățeam și cu 
alte produse și materiale. 
Cizmele, săpunul — arti
cole solicitate în toate îm
prejurările de către mineri 
•— n-are rost să mai arătăm 
cît de necesare erau aces
tea în procesul dc produc
ție — de clte ori, la inter
venția CMVJ, ne-au fost 
repartizate, niciodată nu 
am primit la nivelul re
partiției, au mai fost di
rijate și In alte unități ale 
județului. încă o dată o 
spunem, nu avem nimic cu 
nimeni, dar nu înțelegem 
de ce să suferim noi pen
tru o birocrație. Deci este 
necesară autonomia Văii 
Jiului".

In aceste condiții cere
rea de atacare — nedatată 
— a fost aprobată de di
rectorul tehnic al minei 
Vulcan, ing. Cristian Di- 
nescu, deși unitatea nu ce
ruse în acest sens acordul 
forului tutelar (Combina
tul minier Valea Jiului).

Deci abateri de Ia nor
mele de protecție a muncii 
și do Ia metodele dc ex
ploatare existau încă din 
luna ianuarie și au fost 
constatate și consemnate 
chiar din 31 ianuarie 1*988. 
Vom reveni, cum este fi
resc, cu amănunte privind 

televizor ?“, „Vino repede 
cu banii I". Nu trece mult 
și primesc din nou un te
lefon. Un oarecare Gheor- 
ghe dorea și cl un televi
zor color, spunînd să II a- 
Jut, că e lume multă și 
n-ajung.AH, TELEFONUL!

M-am distrat puțin. Dar 
distracția mi-a lăsat un 
gust amar. In vreme cc 
lumea stă la rlnd, unii în
că mai umblă după aran
jamente. N-au înțeles ni
mic din Revoluție, din de
mocrația și libertatea In 
care trăim cu toții.

Și, ca să mi demonstreze 
ră Intr-adevăr e democra
ție, telefonul sună din nou. 
Domnul Gheorghc, ajuns 
Intre timp la depozit își 
revendică dreptul dc a lua 
ti Icvizor, stabilit prin te
lefonul anterior. Pentru 

luptăm cu interes să lăr
gim corespondența cu dv. 
pe o tematică cit mai di
versă.

ANONIMA, Vulcan: A- 
\«ți „sufletul plin de bucu
rie" și numai din acest 

mdiv vă ră 4 undein, în- 
t'iiiit nu sîntem datori 
sa luăm In seamă serisori- 
I - anonime. In climatul 
democratic iftual, opini
ile pot fi exprimate des- 
,1,1. CCirn ronrrrir.ilin i il.'l-

(Urmare din pag. 1J

față d< situația economică 
a întreprinderilor. Ei sînt 
cei care vor asigura redre
sarea economică, ieșirea 
dintr-un mare impas, ei 
vor ridica realizările din 
producție la nivel de per
formanță. Sînt cei care fac 
dovada că, însoțită de răs
pundere, libertatea devine 
o reală forță de progres. 
Să le ascultăm opiniile, să 
le urmăm pilda La locul de 
muncă, deoarece din fie
care îndemn snu povață ce 
va veni din partea acestor 
destoinici oameni al pro
ducției întreprinderile nu 
vor avea decit dc cîștigat

Am dobîndit libertatea. 
Să trecem la acțiune pen
tru ca tot coca ce este 
stînt și luminos In acest 
sublim drept democratic 
să pătrundă în casele noas
tre, să consolideze bună
starea fiecăruia dintre noi. 
Să muncim, așadar, împli
nind vocația milenară a 
poporului român.

derularea acestui „lanț el 
slăbiciunilor" cu efecte 
tragice, pe care dumnea
voastră nu le-ați cunoscut

(Va urma)

☆
Nota autorului: Aștep

tați și analizați situația, e 
vom face și noi cu persoa
ne competente. Nn vă gră
biți să Judecați pripit și 
să acuzați oameni care par 
vinovați dar care s-ar pu
tea, repetăm, s-ar putea, 
să nu fie așa cum îi consi
derăm după o simplă lec
tură numai a unuia din
tre articolele publicatei 

confirmare mi-o dă la te
lefon pe doamna șefă de 
depozit, care mi-a tăiat 
orice poftă de a mai face 
aranjamente In numele 
domnului Arvinte. Din es
croc nu m-a mai scos. Dar 
am meritat-o. De ce să nu 
recunosc. N-am vrut să 
păgubesc oamenii de Ia 
rînd de două televizoare 
care ar fi urmat un drum 
necinstit.

De ce scriu aeoste rîn- 
duri ? Poate din dorința 
de a cunoaște și cititorii 
din Petroșani că unii mai 
încearcă încă să se „des
curce". Ca In trecut Pă
cat, oameni buni. Marc pă
cat. Și am mai scris și 
pentru a afla toți cei in
teresați că la acest telefon 
nu mai răspunde depozitul.

Vă rog, domnilor și 
doamnelor, de la depozit, 
anunțați-vă prietenii și cu
noștințele care este numă
rul dumneavoastră de te
lefon. Pe mine lăsați-mă 
In parc I

Nicolae TICU, 
Petroșani

Din păcate, din scrisoa
rea dv. (destul dc lungii), 
nu putem desprinde dovezi 
concrete cu privire la a- 
buzurilc la care vă refe
riți. Cele sesizate se află 
In atenția noastră și dacă 
se confirmă, vor li pre
zentate, la timișul potrivit. 
In coloanele ziarului. Do
vada vinovăției nu poate 
fi făcută decit In spiritul 
noilor legi ale democrației. 
Daca doriți, reveniți cu o 
no iă scrisoare (m ii scurtă 
și mai concretă), pe care 
vă sugerăm să o semnați. 
Dia practica vieții știm 
că dacă semnați scrisoarea, 
veți «întări mai atent con
ținutul acesteia !
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DECRET - LEGE
cu privire Io utilizarea și salarizarea personalului in perioadele de întrerupere a activității

fa toate unitățile perso
nalul este salarizat in ra
port cu munca prestata.

Pentru a se asigura o 
utilizare cit mai bună a 
personalului șl o salariza
re corespunzătoare a a- 
cestuia In cazuri deosebi
te. clnd procesul de pro
ducție se întrerupe din 
motive independente de 
activitatea personalului.

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale 
decretează:

ART. 1. — In unitațilo 
tn care, In cursul trimes
trului 1 1990, ca urmare 
a neasigurărli condițiilor 
tehnlco-materlale necesa
re sau a temperaturilor 
deosebit de scăzute, pro
cesul de producție trebuie 
sfi fie Întrerupt, se reține 
în activitate pentru între
ținerea și supravegherea 
Instalațiilor, mașinilor șl 
Utilajelor oprite temporar 
QUmal personalul strict ne- 
eesar stabilit de conduce
rea unităților.

De asemenea, ui fi rețb

DECRET - LEGE
privind sancționarea ocupării abuzive a locuințelor din fondul locativ de stat

In timpul șl după victoria revoluției populare 
din luna decembrie 1989 unele persoane, înțelegînd 
In mod greșit sensul și scopurile revoluției, ignorînd 
prevederile legale, au ocupat în mod abuziv unele 
locuințe din fondul locativ de stat, fură a ține 
seama că mulți cetățeni cărora li s-au distius casele 
tn timpul revoluției nu au unde locui și că prin 
fapta lor aduc. In condițiile actuale, o grava atin
gere ordinii și legalității în domeniul atribuirii lo
cuințelor.

Avînd in vedere cele de mai sus. Consiliul Fron
tului Salvării Naționale d e c r e t c a z ă : 

ART. 1. Ocuparea unei locuințe din fondul lo
cativ de stat înainte de încheierea contractului de 
chiriero, constituie infracțiune și so pedepsește cu 
închisoare de la 1 la 3 ani.

ART, 2. Unitatea care arc în admim .trare, oii

care ar urma să preia în administrare locuința res
pectivă are obligația să aducă la cunoștința orga
nelor de urmărire penală că s-a săvîrșit fapta pre
văzută la articolul 1, ori de cîtc ori o constată.

ART. 3. Urmărirea și Judecarea persoanelor ca
re au săvîrșit infracțiunea prevăzută la articolul 1 
se fac de urgență, potrivit procedurii prevăzute pen
tru infracțiunile flagrante,

Dacă țicrsoancle prevăzute la allniatid 1 elibe
rează locuința din proprie inițiativă, urmărirea sau 
procesul penal încetează, iar dacă eliberarea s-a 
făcut după rămînerea definitivă a holărîvii de 
condamnare, executarea pedepsei încetează.

Președintele
t on.sitiuhii I contului Salvării Naționale, 

Ion Iliescu

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
SCURTE ȘTIRI .
• Un grup de experți, in frunte i n vicepreședin

tele Comitetului <lc stat al planificării din R.S.S. Mol
dovenească, Nicolai- Dudău, au plecat, luni, din Clii- 
șinău. Spre Bucure?li, informează agenția TASS.

«Ducem la București un 'pachet' mare cu idei in
teresante" — i-a declarat șeful delegației corespon
dentului TASS. ..Intenționăm să stabilim legături de 
'«Tducție directe, sâ creăm întreprinderi comune, să 

> xtindem schimburile comerciali- intre tnlri prindcrilo 
th>> apropierea graniței Moldovei și României. Voin 
propune și lărgire» colaborării științifice și culturale. 
Consiliul orășenesc ( bișinău a propus încheierea unui 

■ cord pentru instituirea do legaturi <le prietenie intre 
capitala Moldovei și cea a României" — a precizat 
Nicolao Dudău.

Șeful delegației a arătat, in încheieri-, eu au de
venit deja necesare simplifit arca considerabilă n pro
cedurilor de trecere a graniței, «Unire Moldova și 
România, eliminarea tuturor îngrădirilor existente, 
descinderea de instituții consulare aii- Moldovei și 
Romanici.

r

CONVORBIRI. I,.t Pr.ig i 
încep astăzi convorbiri so- 
vifto-ceboslov,iei- eu privi
re la prezența trupelor 
sovietice pe ti rltoriiil (A 
hoslovaclei — informează 
ig-nțole (<TK șl TASS.

i l l1* 11'l-i. fI ’i ig i au In 
'- pi.it luni trai ilive c-ho- 
.lov ico sovietico la nive
lul adjiincților miniștri
lor ilc externe plivind i>' 
h igcrea trupelor .ovicli. <• 
<lc pe teritoriu) t tbo.lov.i- 
' i'-i, transmite: agciPia

î sc atribuia rolul de forță 
politică condu
cătoare în s o c i c t a t c 
— transmite agenția BTA. 
In cadrul sesiunii care și-a 
început, luni lucrărilo la 
Solia, deputății Adunării 
Populare au votat legea 
privind modificarea arti
colului 1 din Constituția 
țârii, anulînd textul ce sti
pulează rolul conducător 
al l’CB,

CATASTROFA, ( locni- 
rea dintre un cargou și un 
vas dc pasageri, produsă 
duminică, pe unul din lăți
rile navigabile din apro
pierea capitalei Bangla
desh, Dhaka, s-a soldat cu 
moartea a cel puțin 100 de 
persoane. Intre care nu
meroase femei șl copil. 
Vasul de pasageri s-a scu- 
fund.it imediat după coli
ziune, singura șansă de 
supraviețuire rămlnînd 
doar celor c ire ti,ni să 
înoate.

DEZMINȚIRE Grecia
i dezmințit știrile potrivit 

cărora .iilmnitali ale for
țelor ei a r iii a t i 
din i iu o d i , i I i vocimi- 
t.iii mi Allrinia au fost 
pine m 3,n c d< alarma — 
a dccl.n.it un reprezentant 
ol i' ial al puv'.'i niilni ideii, 
l’e (Io alia puie, (lupi 
' um ■ itilormmizu I i A- 
" n.i, m u iele oi așe din 
Alb iiii.i au avui loc lul- 
liin a i ri 'laie, o a -'igeilți i 
TASS.

("l'K In prezent, arată 
' "l'K, pe teritoriul l! S.<-

iflă « irca 7.3 OGO—no imn 
)<• militari sovietici eu 
Iritarea tehnică nor o i i. 

nut personalul necesar 
pentru lucrări de revizii, 
reparații și alte lucrări în 
vederea reluării lucrului 
în condiții bune.

Personalul utilizat în 
condițiile alin. 1 și 2 va 
primi pentru perioadele 
respective salariul tarifar 
corespunzător încadrării 
fiecăruia, dacă și-a înde
plinit în totalitate sarcinile 
stabilite, precum șl toate 
celelalte drepturi de sala
rizare.

ART. 2. — In situația u- 
nor întreruperi tempora
re ale procesului de pro
ducție, personalul va primi, 
potrivit prevederilor art. 
86 din Codul Muncii, 75 
la sută din salariul tarifar 
corespunzător încadrării 
fiecăruia, precum și cele
lalte drepturi de salarizare 
aferente perioadelor res
pective.

Acest personal sc aflu 
la dispoziția conducerii 
unității șl va executa în 
perioada de stagnare lu
crări do organizare a lo

SCURTE ȘTIRI SCURTE ȘTIRI

PARTID In It.S (•'clio- 
lovac.î a avut ioc Congre

sul <le constituire a Parti
dului Agrarian. Proiectul 
de program a) p.'irtirJul11i 
supus dezbatem partici- 
p iuților conține principiul 
fli'.ocieui acestui partid <]<- 
politica promovata de p ir 
lidul .'oinunist, i;iic „a an- 
tr« nat .o, ietab i intr-lin 
sistem totalii n t"

■NEGOCIERI. 1,ulmii . 
lor dona coiniiinăli ciprio 
te gl e |I ,| ‘.I I l II < 1 — III
fo' I invit Iți do i ‘ irul
generat al ONU, I ivim' I 
1; l de ( ii'TI ir, -.a i > | i ne 
go< im de al I ite in inip i 
Lina v lito'ii e, 1 i Nev.'
'Zoi k, i iiiIoi mal un pilrLi 
tor de oiimii! al ONII ci

cului de muncă, degaja
rea de zăpadă a căilor de 
acces și alte lucrări de a- 
cest fel,

ART. 3. — In situațiile 
arătate la art, 1, personalul 
stabilit de conducerea în
treprinderii ca nefiind ne
cesar sa fie prezent în uni
tate va rămîne la domici
liu, asigurîndu-i-se pe pe
rioada respectivă 50 la su
tă din salariul tarifar co
respunzător încadrării fie
căruia.

Atunci cînd conducerea 
unității solicită ca acest 
personal să se prezinte la 
locul de muncă, persoanele 
care nu se conformează vor 
fi considerate in concediu 
fără plată,

ART. 4. — In afara per
sonalului programat în 
concediu de odihnă, con
ducerea unității poate 
aproba efectuarea conce
diului de odihnă și perso

tat dc agenția A -ociatwl 
Press,

TRATATIVE. La Geneva 
a început o nouă runda a 
tratativelor sovleto-ame- 
ricanc privind limitarea 
și încetarea experiențelor 
nucleare trao-mitc agenția 
TASS

LUPTE ARMATE. In re
giunile Nagorno Karabah 
și Ilanlar situația se men
ține extrem do Încordată 
ca urmare a ciocnirilor 
intcretnice, în cursul că
rora sc lYiloscsc arme au
tomate și mitraliere. Po
trivit agenției TASS, se în
registrează morți și răniți. 
In sprijinul trupelor loca
le au sosit elicoptere mi
litare dc desant. Populația 
din Nagorno-Karabah a 
blocat căile de acces ale 
noilor trupe spre zonele dc 
confrunt.ire

MITING La En-vnn a 
avut loc, duminiin, un mi
ting la cuie au pârtii ip il 
peste 31)0 (100 de perso mo. 
In legătură cu tulbur iiile 
de 1.1 1 l.ikil 'I atac iii ile 
inai'in.de a npr i loc.dita 
ții irmeno («elașen, voi 
Interii .111 1.1 ut apel Li i'o 
ținere, <li ,( iplmâ, liniște 
• i la evil ii'c.'i p.uiimi .i a 
provin ii iloi

IN ALA.,,A LEGII p, i I, 
diil ( mniiiipt Bulgar nu 
'■I Ine 1,11 >n a de u fiți, i 
1 i'i> ,t i111| miril.i | irm i .ire 

nalului de la locurile de 
muncă unde s-a întrerupt 
activitatea, dacă acest 
personal este de acord.

ART. 5. — Personalul 
salarizat în condițiile pre
zentului decret-lcge be
neficiază pe perioada res
pectivă de vechimea în 
muncă și de alocația de 
Stat pentru copii, conform 
reglementărilor în vigoare.

ART. 6. — Drepturile de 
salarizare stabilite în con
dițiile prezentului decret- 
lcge se eliberează de că
tre bănci în limita fondu
lui de salarii cuvenit fie
cărei unități. Diferențele 
față ac acest fond, sc acope
ră din rezervele de fond de 
salarii constituite la nive
lul organelor icrarhio 
superioare.

ART. 7. Prevederile 
prezentului decrct-lege so 
aplică tn perioada 1 ianua
rie — 31 martie 1990.

Președintele
Consiliului Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iliescu

Complexul legume-fructe 
Petroșani
cu sediul in Petroșani, 

strada Republicii nr. 90 
încadrează*

— un fochist cazane joasa presiune
— muncitori necalificați sezonieri pen

tru reparat ambalaje.
Condițiile de încadrare și retribuire sint 

cele prevăzute de Legile nr, 12'1971 și 
57/1974,

Mica p u
ANIVERSARI

Acum, cînd s-au arătat 
zorii libertății, dragă Ti- 
rim Dragoș Ovidiu, mama 
și tata îți urează „La mulți 
anii", cu ocazia prinderii 
în buchetul vieții a celui 
de-al doilea trandafiri 
(18548)

VINZAK1
VIND Ford Taunus, ex

cepțional, consum 8 1 la 
100 km. Aninoasa, 23 Au
gust 106. (18547)

VIND frigider cu conge
lator șl mobilă sufragerie. 
Telefon 45197. (18550)

VIND IMS șl motor Die
sel, absolut nou Informa
ții Uricanl, strada Mun 
oii 3/27. (18544)

VIND casă, Petroșani, 
strada Nouă nr. 9 — Mun- 
teanu Ion (poarta mina Dîl- 
ja). (18543)

VIND convenabil vi. 
deorecorder, nou. Telefon 
60G72 — Lupeni. (18551)

SCHIMBURI
SCHIMB apartament

Colectivul Băncii de 
Investiții este alături do 
colega lor Neagoc Ște- 
fania în momentele dc 
grea încercare prici
nuite de pierderea ma
mei salo

KRECSO ILEANA 
si-i transmitem condo
leanțe. (18512)

Familia Neagoc anun
ța cu nemărginită du
rere încetarea din via
ță. a calei mai nepre
țuite și scumpe mame, 
care a fost șl o bună 
soacră și bunică

KRE( SO ILEANA 
(74 ani)

Inmormintarea va a- 
vea loc azi, 16 ianuarie 
1990, ora 11,30. Corte
giul funerar pleacă din 
strada Vasilc Roaiiă nr. 
I (dc la domiciliu). 
(18556)

Sorina Costachc șl 
Mircea Corohan aduc un 
ultim omagiu celei care 
a fost

TUCU ILEANA 
profesoară de biologie 
hi I.lipeni.

COMEMORĂRI

Nxl lacrimi, nici cu
vinte uu pot reda du
rerea noastră la împli
nirea a 3 .mi triști și 
grei de «ind : oțul :,i ța 
tal nostru drag

GLIGA IOAN 
ne-a pai ăs t. I 'ina ,ă ,i- 
dnc'.'i'.- aminti Soția, t 
i< a și f ul. (IB.»’<R)

Șa .e <|>lainini do 
l.i i’ t.'țe ■; i doi m ina ,.;i - 
nit < 1, i ii I Imnul no:, 
li ii fiu
JIUZA M UjlU.S (13 anii 

■ plecat py dilînnil i- 
1'111,1.1(11.

Nn vom tiil'i nicioda
tă (.Lipul au drag, hlînd

b I i c i t a t e
doua camere, cu garsonie
ră. Telefon 41154. (18537)

PIERDERI
PIERDUT legitimație ser 

viciu pe numele Fierarii 
Neculai, eliberată de IM 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(18519)

PIERDUT legitimație bi» 
Lliotccă pe numele Cârja» 
Bolog Radu Ciprlan, cIk 
berată de Institutul , do 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (18520)

PIERDUT legitimațio ser
viciu pe numele Clmpu 
Ghcorglie, eliberată do 
UPG Pctrlla. O declar 'nu
lă. (18521)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Âcsinto 
Dorinei, eliberată dr 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. "(16522)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Bu ’ a. 
co Alexandru, eliberată dc 
U.P.C. Pctrila. O declar 
nulă. (18535)

DECESE

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

(18511)

Colectivul dc cadre 
didactico do la Școala 
generală nr. 2 I.upcni 
anunță cu adâncă durere 
și profund regret înce
tarea din viață a celei 
care a fost un dascăl 
minimal, un suflet no
bil.

profesoara 
I.A7.AK ILEANA

Ii vom păstra o vr,- 
nnă amintire, (18557) '

Soția Elena și fiul 
Georgo mulțumesc rude
lor, vecinilor, prieteni
lor, tuturor celor caro 
l-au cunoscut și in spe
cial colectivului de la 
SUCT Petroșani, caro 
au fost alături «le noi 
prin prezență, flori și 
compasiune, la plecarea 
dintre cei dragi a celui 
caro a fost soț, tată șl 
bunic' iubitor

N1C11ITA AUREL
Cit a trăit l-am iubit 

și apreciat Cit vom trăi 
il vom plîngc mereu. 
(18549)

și dilifn, dragostea cu 
care nc-a Înconjurat și 
a fost înconjurat.

Lacrimi și flori pc 
tristul său mormînt. Fa
milia. (18531)

A trecut un an de 
cînd « ruda soarta mi-a 
răpit pentru totdeauna 
pe cei mai dragi ai mei, 
unicul bniat al meu 
RIRCA RADU (31 ani) 
și la 17 zile după el și 
pe soția mea

JURGA CORNELI A 
(T0 ani)

\ ă plîng pînn voi in 
ti i lingă voi In mor 
mint (18529)

fund.it
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