
Cărbunele — luni Ieri, în schimbul I
Luni. 15 Ianuarie, la nivelul Văii Jiu

lui, întreprinderile minere ale combina
tului nostru au obținut cea mai mare 
producție extras! de la începutul aces
tei luni 24436 tone de cărbune, la nu
mai 4043 tone de prevederile mediei 
zilnice stabilite. întreprinderea cu cel 
mai mare plus, este Valea de Brazi: 
plus 128 tone de cărbune. Alte între
prinderi care au obținut realizări aproa

pe de nivelurile stabilite: Paroșeni, Băr- 
băteni și Aninoasa. Singura întreprinde
re care mai are încă plus de la în
ceputul lunii este Bărbăteniul.

Rezultate slabe, mult prea slabe față 
de condițiile și posibilitățile existente au 
înregistrat minerii de la Livezenl, Petrila 
Sud și Lupeni, care au totalizat un mi
nus de 2244 tone, mai mult de jumătate 
din minusul întregii Văl a Jiului.

„Sub așteptări", a fost aprecierea dis
pecerului CMVJ clnd, ieri, la ora 13, 
l-am rugat să ne prezinte realizările 
din schimbul I. Concret: mina Dilja a 
extras 72 tone de cărbune, IM Livezeni 
98 de tone, Bărbăteniul livrase 140 de 
tone (față de 250 tone cit se prelimina
se), iar la mina Lupeni producția schim
bului 1 a atins 901 tone de cărbune. 
Puțin, foarte puțin. Pentru că, iată, sint 

și alte întreprinderi — I.onea, Petrila, 
Uricani, Vulcan și Paroșeni — în care 
s-a făcut preliminarul. Și se naște în
trebarea: ce s-a intîmplat la Cîmpu lui 
Neag, mină care, în primele șase ore 
ale schimbului I, n-a dat nici un grăun
te de cărbune ? Credem cu toții că este 
timpul ca și minerii de la această uni
tate să se apuce serios de muncă. E in 
interesul tuturor.
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AGENDA POLITICĂ LOCALĂ
O alt! „rundă" de alegeri pentru Ad

ministrația de stat a municipiului Petro- 
șnni a avut loc aseară. Consiliul muni
cipal al Frontului Salvării Naționale a 
numit în funcții de primar al munici
piului pe domnul lt. col. loan Ilelu. In 
funcția de viccprimar al municipiului a 
fost ales inginerul Teodor Tăduraru, do 
ta SL'CT Petroșani. De asemenea, con
siliul a numit în funcția de secretar al 
primăriei pe doamna Gherghina Șcrban, 
juristă. Domnii loan Belu și Teodor Pă
durarii au fost eliberați din Consiliul

municipal Petroșani al Frontului Sal
vării Naționale.

Consiliul a ascultat informări asupra 
modului în care acționează consiliile o- 
rășenești Petrila și Aninoasa și asupra 
problemelor complexe cu care acestea 
se confruntă.

Domnii Cornel Burice și Horea Io- 
ncscu au fost delegați la București, in 
vederea unei întilniri cu Ion Iliescu, 
președintele Consiliului Frontului Sal
vării Naționale. (M.B.)

In dezbatere |jublică-—auionomia municipiului Petroșani

PRE/ MULTE VERi(îl INTERMEDIARE
ION FI.OREA, director 

idjunct in Direcția co
mercială municipală : „Sint 
de pârere că pentru bu
nul mers al aprovizionă- 
riț In Valea Jiului este ne
apărat necesar ca direcția 
noastră rumerci.â să fie 
subordonată direct Minis
terului Comerțul ii Inte
rior. Spun asta >!• arece. 
In 1977, cînd s-a înființat 
direcția comercială mu
nicipală, pc baza De rutu
lui 280/1977, are.;-.'a urma 
să coordoneze activitatea 
omercială a Văii Jiului, 

fiind subordonată provi- 
tonii județului. F .1 preco
nizat ca, ulterior să se 
ubordoneze mi;..'.ci ului. 
Cu timpul, au apărut acele 
„programe" dc aut. aprovi
zionare. iar pro- ,, ,> jj a
continuat, s<-ppr ■ ■ i ne-

Problemele oamenilor, probleme ale Consiliului
orășenesc al Frontului Salvării Naționale• r

I..: șj-lhița cJt iu. «j a 
' on'.diuliii ora.cn- sc T.n- 
peni al Frontului .-..dvării 
Naționale, am v i/ut la lu- 
ru oameni de bine, oa

meni de omenie care în
țeleg să pună intere'ele 
obștei mai presus ele orice. 
Și, cu cit o problemă sau 
alta pusă In discuție pă
rea mai spinoasă, cu atît 
parcă fiecare membru al 
con uliului ales în mod li
ber de unul sau altul din
tre colectivele muncitorești 
din oraș. 11 simțea pe ce
lălalt mai aproape. Miner 
lingă preot și preparator, 
inginer lingă profesor, o- 
fițer șl lucrător comercial. 
Oameni onești, cil fețe des
chise, glndlnd șl acționlnd 
liber, pentru binele obțtcL 

maifiind posibilă. Este 
foarte bine să fim in sub
ordona, e republicană pen
tru că. Întotdeauna, Valea 
Jiului a fost frustrată de li
nele repartiții de mărfari 
și a pierdut prioritatea în 
aprovizionare, stipulată în 
1977. In același timp, tre
buie solicitat ca și uni
tățile comerciale cu ridica
ta să funcționeze cu statut 
dc întreprindere, iar nu ca 
sucursale ale întreprin
derilor ICRA, ICRM, 
ICIITI de la nivelul ju
dețului. Și, tot la acest 
punct, să se prevadă ca 
unitățile economice apar- 
ținlnd industriei alimentare 
(Fabrica de produse lac
tate, cele ale întreprinderii 
de morărit și panificație, a- 
batoruț) să funcționeze cu 
statut dc sine stătător".

Nu înseamnă că nu au fost 
dezbateri. Dimpotrivă, dis
cuțiile contradictorii uneori, 
dar pi incipiale, au dat va
loni <• ședinței. Numai (lin 
dialogul ideilor iese ade
vărul. Și avem nevoie do 
adevăr ma’ mult ca ori- 
cind D adevăr, de ordi
ne, <le muncă, de gîndiro 
Jibcirt șt unitate de acțiu
ne. Dc altfel, pc acești 
piloni se așează acum via
ța nouă. I-am ascultat vor
bind pe Constantin Ilrin- 
dușa. pe inginerul Mircea 
Draga, Juristul VirRil Dudu, 
profesorul Iulian Năsturi- 
că, pe medicul Gheorghe 
Crișan, po ofițerul Tilreriu 
Sibișnn, eu toții membri 
ai Consiliului orășenesc, 
oxpunind puncte do vede

Ing. GIIEOIIGIIE MA- 
Ti I, directorul A( VI : 
„Avind în vedere că mai 
mult de Jumătate din pla
nul de locuințe al Județu
lui este solicitat de Valea 
Jiului, sînt de părere că 
o subordonare directă dc 
București ar fi binevenită. 
Aceasta în sensul asigură
rii unor resurse materiale 
necesare acoperirii planu
lui dc cons’rucții. In con- 
diț.ilc In care ne desfășu
răm activitatea, antrepri
za noastră funcționează ca 
o subunitate cu delegare 
dc autoritate Juridică și

Sondaj dc opinie realizat 
dc Ghcorghc Ol.TEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

re clare, criticînd fără 
teamă că vreun „șef" se 
supără. S-au adoptat cu 
răspundere, hotărîri. Și a- 
ccasta prin vot deschis, 
cum la fel dc deschisa și 
responsabile au fost dis
cuțiile pe marginea pro
blemelor orașului, alo oa- 
mc oilor, probleme care
sini, deopotrivă ale consi- 
lii'lm. Membrii consiliului 
sint și ei oameni ai orașu
lui I Trăiesc și muncesc 
a ci. In văzul tuturor.

Aprovizionarea. Este ne
voi» de pline, de carne și 
lipte, de alimente. Și a- 
cestea livrate echitabil. SA

A. IIORAȚIU

(Cont. în pag. a 3-a)

Nu-i pentru 
cine se 

pregătea...
In 4 august 1989, di

rectorul de atunci al IM 
Paroșeni, ing. loan Be- 
serman, primea un te
lefon prin care i se 
făcea cunoscut că în
treprinderea va fi bene
ficiara unui bloc de lo
cuințe ce se ridică în 
Vulcan. Cine era la ca
pătul celălalt al firu
lui? Domnul Beserman 
nu-și mai amintește e- 
xact: doamna secretară 
a combinatului sau în
suși fostul director ge
neral al CMVJ. Pină 
aici nimic neobișnuit 
Constructorul, respectiv 
brigada 3 a IACMM, a 
continuat lucrările la 
acest imobil, blocul C, 
cu 32 de apartamente, 
care urmează să se a- 
dauge celorlalte două, 
gen „intervenții", exis
tente în localitate.

Neobișnuitul intervi
ne însă în momentul în 
care se primește „indi
cația" ca. pe scara I a

O. GEORGESCU

(( oul. în pag. a 2-a)

PUTEM SPUNE ADEVĂRUL

Greva din Valea Jiului—1977
Eșecul regizării propagandistice 
a vizitei dictatorului la Lupeni

Fără sâ știe dc rele tn- 
timplate la mina Aninoa
sa, minerii din Ltipeni au 
început greva pc fondul a- 
celorași nemulțumiri. Mi
norii I>111111 tril lordachc și 
Vasile Bogdan care [>e a- 
tunci beneficiau de pensii 
de gradul Hi de invalidi
tate și lucrau în munci 
mai ușoare, alături de nlți 
clțiva muncitori dc la mi
na Lupeni, au luat iniția
tiva de a mobiliza oame
nii de pc toate schimburi
le la grevă, înccplnd din 1 
august.

Mobilizarea n fost tota
lă. In schimbul I, minerii 
de la Lupeni In același 
timp cu cei din Aninoasa, 
nu au mal intrat In mină.

i Bl Al ELE Bl HI AlOI
Nu este timpul „vînătorii dc vrăjitoare". Na este 

timpul vendetelor, al calomniei dc tot felul. Na es
te nici momentul întrecerii în a-ți descoperi fațete 
ale disidenței. Unii o fac, au făcut-o și au simțit 
din plin oprobriul public. Destul a guvernat răul 
din noi. Este timpul să deschidem acum acel sipet 
al sulletului în care a stat ferecat binele. Să-l folo
sim. Să-l lăsăm să pătrundă în conștiința fiecă
ruia și să lucreze. Să creeze acel teren fertil dc 
care acum avem neapărat nevoie. Revoluția din 
decembrie anul trecut a fost și izbînda binelui asu
pra răului. In sfirșit descătușat, el nc-a arătat n- 
devărata cale dc urmat!

LA I.M. LUPENI

Este necesară menținerea 
carierei „Victoria" ?

ișa cum a fost exploa
tată pină acum, cariera de 
cărbunc/f-Victoria", aparți- 
nind minei Lupeni, dă mari 
bătăi dc cap preparatori
lor prin proporția extrem 
dc ridicată a sterilului în 
raport cu cărbunele. Alt
fel spus, muncă inutilă, bani 
chelluiți, risipă. întrebarea 
care se pune: trebuie păs
trată cariera sau închisă? 
Iată tema discuției noas
tre cu specialiștii . minieri 
și preparatori dc la IM

De la I.upeni a pornit o 
ștafetă a minerilor, com
pusă din 15 oameni, pen
tru a chema la grevă ce
lelalte colective miniera 
din Valea Jiului. Vestea 
despre grevă s-a răspîndit 
astfel la celelalte între
prinderi miniere, Paroșeni, 
Vulcan, Lonea, Dilja, Pe
trila, Bai băteni, Livezeni șl 
Uricani.

Pc fondul acelorași ne
mulțumiri, greva s-a ex
tins, cu repeziciune în în
treaga Vale a Jiului, ast
fel Incit In dimineața zilei 
de 3 august, industria ex
tractivă flin bazinul car
bonifer al Văii Jiului a 
fost In întregime parali
zata. Episodul sosirii mi

I.upeni  și dc la Uzina de 
preparare a cărbunelui 
din I.upeni.

HORI A SIMA, președin
tele Comitetului Frontului 
Salvării Naționale de la 
IM Lupeni: „Cariera „Vic
toria" nu-și are rostul. Nici 
pînă acum nu și-a avut 
rostul. Bani aruncați șl 
muncă inutilă pentru a

II. AI.EX ANDRESCU 

(Continuare în pag. a 3-a) 

nerilor de lj Aninoasa la 
Lupeni s-a petrecut Ia 
ziua de 1 august.

In după amiaza zilei de 
3 august, In celelalte loca
lități și în reședința de 
municipiu, Petroșani, se 
știa că Valea Jiului e cu
prinsă de grevă. Se răs- 
pîndisc și zvonul că a doua 
zi dictatorul va întreprin
de o „vizită de lucru" fn 
Valea Jiului. Oficial, la 
țară nu se știa nimic.

Ghcorghc Pană din „con
ducerea superioară do 
partid" care deținea ți 
funcția dc minstru al rntin-

Viorel STRAUȚ

(Conllaaara fn pag. • 2-t)
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Cînd infantilismul politic se combină cu spiritul de haită
12 ianuarie) 1990. Pe mi- 

i ui ecran am vizionat cu 
toții scene incredibile, in 
transmisiune directă. Am 
văzut guvernul provizoriu, 
în care ne-am pus și ne 
menținem speranțele, strîns 
cu ușa și obligat să sem
neze decrete pe scară, în 
picioare, in fața unei mul
țimi dezlănțuite. Nu. dom
nilor, să nu cumva să 
credeți că acolo, în piață, 
era poporul român, ci doar 
o părtițică a sa, nerepre
zentativă, infimă. Să tot 
fi fost vreo mic de „oa
meni 
tea ti 
rului 
♦pață 
de fiica oceanului.

Cc au făcut ci acolo a 
fost în primul rînd un sa
crilegiu. Intr-o zi de doliu 
național, cînd trebuia să 
ne plîngem morții cu dem
nitate, acești indivizi nu 
ieșit în stradă, „spontan", 
adică inconștient, cu ură 
in inimi, cu sticle în mîi- 
ni. Ei .purtau blugi, deși 
niște pici de urs i-ar fi 
prins mai bine. Ej au pă
tat în cîtcva ceasuri, două 
săptămini de magnifică is
torie.

Ideologia lor mirosea 
scand.il și a spumă 
drojdie. Ei vorbeau 
fascism. Ei, tocmai ei, ca
re răcneau după partitu
rile înglăbenite ale 
zii de fier.

Știam cu toții că 
ta comunismului 
fost aruncată de pe 
curilc sovietice, aflate pe 
teritoriul țării noastre 
marșul 
Berlin.
Nicolae 
ființase 
ani în 
la acoliții săi și la acei trîn-

tori, de meserie „tovarăși". 
Dar nu putem acuza di
rect milioanele de membri, 
ale căror cotizații se pre
făceau în clanțe și toalete 
de aur. Știam că va veni 
o zi cînd li se vor face 
obrajii la fel de roșii, pre
cum carnetele. E adevărat, 
nici măcar acești figuranți 
nu au scuze convingătoare. 
Expresia „forțați de împre
jurări" este inadecvată. Să 
fim serioși, domnilor, în 
țara aceasta numai învă-

acest marasm cultural, a- 
ceastă mizerie spirituală, 
din care cu greu ne smul
gem. Intr-o zr de doliu na
țional, o mic de oameni se 
adună să huiduiască pc cci 
care i-au scăpat de tira
nie. Rușinel Domnii Mazi
lu și Brucan sînt poate cci 
mai dc scamă disidenți ro
mâni. Deși comuniști, ei 
au înțeles deviația acestei 
doctrine spre monstruozi
tate. Curajul și prestigiul 
lor au trezit Omenirea. Lu-

REPARTIȚII

noi“, care se soco- 
reprezentanții popo- 
tot așa cum o băl- 
are dreptul a se crc-

a 
de 
de

Găr-

rețe- 
ne-a 
tan-

în 
lor triumfal spre 
Știam cu toții că 
cel Cumplit des- 
practic partidul cu 
urmă, reducîndu-1

OPINII S OPINII ® OPINII
țămîntul general și servi
ciul militar erau obligato
rii. Dar de aici și pînă la 
calificativul „fasciști" e 
calc lungă... Frontul Sal
vării Naționale rezolvase 
această chestiune nevral
gică printr-o formulă plină 
de tact și maturitate po
litică: „dizolvarea tuturor 
structurilor ccaușiste". 
Dar se parc că expresia a 
fost prea savantă pentru 
unele capete.

Dar scandalagii din Bucu
rești voiau răzbunare. Și, 
ilară s-ar fi ținut bine pe 
picioare, ar fi început chiar 
atunci o nouă noapte a 
sfîntului Bartolomcu. Ur
lau din răsputeri. Sc sim
țeau „mai tineri cu un mi
lion de ani". Cine mai era 
ca ei! Fluierau și făceau 
să tremure un tînăr prim- 
ministru. Ii agasase fran
ceza și cultura lui. Se 
temeau să nu se molip
sească.

Cea mai Listă moșteni
re a lui Ccaușescu nu este 
ruina economică, ci tocmiri

mea întreagă a înțeles că 
în România, drama se 
transformă în tragedie. A 
urmat o nemaipomenită 
mișcare de solidarizare cu 
cauza noastră. Am înțeles 
că nu sîntem singuri, că 
Lumea e cu noi. In Re
voluția noastră cei doi 
au avut un rol mesianic. 
Ce dacă au fost cândva 
comuniști? Și domnul Gor- 
baciov e comunist, ceea 
ce nu-1 împiedică să fie

cel mai mare politician al 
deceniului nouă. Domnii 
Brucan și Mazilu își ris- 

‘ cau via' i, în vreme ce 
aceia care i-au huiduit ron
țăiau semințe de dovleac 
pe un știu care stadion. Ei 
cred, probabil, că Revolu
ția a început pe 22 de
cembrie și că totul s-a re
dus la a face o gaură ma
re în fostul drapel națio
nal.

Dacă totuși vor mai fi 
manifestații pe stradă, pen
tru că noile legi ne acordă 
această libertate, să ne a- 
mintim mereu că sîntem 
urmașii Romei. Iar Roma 
a însemnat, în primul rînd, 
cultură. Maturitatea și în
țelepciunea să ne fie de
viză. Pentru că e în joc 
viitorul națiunii noastre. 
Viitorul, acest cuvînt su
pralicitat de fosta propa
gandă, capătă astăzi di
mensiuni noi. Viitorul este, 
probabil, singurul lucru 
sfînt care ne-a mai rămas. 
Viitorul este probabil sin
gura cauză pentru care 
merită să trăim.

Laszlo Denes, din 
can, se arata indignat de 
faptul că după amiaza, 
după ce ies din schimbul 
I, oamenii nu găsesc mai 
nimic de-ale gurii prin ma
gazinele alimentare. Suge
rează, pe această cale, mai 
marilor din comerț să re
partizeze în așa fel fondul 
de marfă îneît și, după a- 
miaza, magazinele să aibă 
ce oferi cetățenilor.

Considerăm absolut jus
tificată această cerere, care, 
trebuie să o spunem, nu 
se referă numai la orașul 
Vulcan. (Gh. O.)

Vul-

PRECIZARE

Valeriu BUTULESCU

De la I.M. Aninoasa 
ni s-a comunicat că au 
avut loc noi alegeri pen
tru Comitetul sindicatu
lui liber. In mod demo
cratic au fost aleși în 
fruntea sindicatului li
ber al minei următorii: 
tehnicianul Arman Nis- 
tor, minerul Constantin 
Bucovineanu și subingi- 
ncrul Ilio Torsan.

I OMENIE. Minerul Jfa- 
I rangozo Zoltan, de la mina 
| Petrila, este căsătorit, aro 
‘ doi copii. Om dc omenie, 
| cinstit de ortacii dc mun- 
■ că. Minerul Harangozo, do 
' comun acord cu soția, au 
I hotărit să înfieze un copil 

din cei rămași orfani, ca 
| urmare a luptelor din Ca- 

pitală. Au întocmit deja 
actele necesare pentru în
fierea unui copil. Gest 
semnificativ pentru soli
daritatea poporului nos-

Itru, în clipe grele. .AII.)
DORINȚA AMINATA.

| Constantin Oprea din Vul
can ne-a vizitat la redac
ție, informîndu-ne ca oa
menii adunați la mitingul 

{din Vulcan, săptămîna tre
cută, au cerut ca gestro-

I nărui Milea, de la centrul 
I de butelii să fie schimbit 

1-— -------
l COTIDIENE

Pe scurt din scrisorile 
și sesizările adresate redacției

UN GRUP DE TINERI. 
Domnul Batule cu să scrie 
mereu la, ziar, este opinia 
a 19 tineri de la IUMP. 
Spicu.m din scrisoare : 
„Răspundem la întrebarea 
adresată nouă cititorilor 
de către domnul Butules- 
cu Valeriu și îi rugăm in
sistent să ne acorde pri
lejul de a-i citi articolele, 
alorismele și tot ceea ce 
concepe dînsul, deoarece 
sîntem convinși că sînt 
numai adevăruri".

ARADI EUGEN și JUGA- 
NARU PAUL se pot pre
zenta Ia doctorul Mircea 
lacob pe care îl apreciază

pentru calitățile de medic 
și om. medic care a asigu
rat redacția ca va ajuta 
acești suferinzi < u medica
mente primite din străină
tate. I.e dorim numai să
nătate.

ELENA BRAȘOVEANU 
solicită loc de muncă. Cu
noaște heliografie și xerox. 
Are o situație familială 
precară. Solicită ajutor.

DAR1EION de la I.M. 
Paroșeni. S-a discutat cu 
directorul spitalului din 
Vulcan și vpți fi internat 
pentru tratarea bolii de 
că re suferiți.

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

cii, a venit, în acele zile 
fierbinți la Petroșani. N-a 
avut curajul să se depla
seze în mijlocul greviștilor. 
Din fostul sediu al comi
tetului municipal dc partid 
își culegeau datele telefonic 
despre situația dc la între
prinderile miniere. De pe 
atunci Ministerul muncii și 
sindicatul din 
minieră, 
tcrcsele 
dovedit 
mase și 
tcrcsele 
în realitate 
cum șl un acum, interesele 
clanului dictatorului. Nu sc 
putea altfel, în condițiile 
partidului unic, atotdonri- 
nator. A fiind vestea că a 
dona zi, tiranul va veni 
în Valea Jiului, Ghcorghc 
Pană a încercat să regize
ze vizita de lucru a lui 
Ccaușescu după tipicul ce
remonial obișnuit. In acest 
scop în scara zilei de 3 

august, Gheorghc Pană a 
mobilizat la Casa de cul
tură din Petroșani activiș
tii fostelor comitete 
partid și de sindicat 
județului Hunedoara 
municipiului Petroșani. 
Casa de cultură s-au 
mat colective, de foști ac-

„ramura" 
în loc să apere in- 
muncitoriior s-au 

a fi rupte de 
apărau de fapt in- 
partidului, 

erau,
care, 
după

de 
ale 
ți 

La 
for-

PREA MULTE VERIGI INTERMEDIARE
(Urmare din pag. 1)

este dependentă de Trus
tul dc construcții Județean. 
Din acest punct de vede
re, anumite structuri ale 
activității noastre sînt de
pendente <le organizarea 
trustului. Dc exemplu, ac
tivitatea de producție in
dustrială (betoane și pre
fabricate) și mijloacele de 
mecanizare ne sînt asigu
rate <le SUT Deva și sub
unitatea acesteia, SUT Li- 
vezeni, coordonată direct 
de Trustul de antrepriză 
generală Deva. Dc aseme
nea, activitatea de pre
gătire a execuției, verifi
carea documentației și co
laborarea cu proiectantul 
ți beneficiarul se fac tot 
<Je către serviciile centrale 
ale trustului. In cazul în 
care Valea Jiului va de
pinde direct de guvern, văd 
în asta multe avantaje so- 
cial-economice. Din punct

dc vedere al activității de 
investiți, trebuie revăzut 
întregul statut de func
ționare a Antreprizei con- 
strucții-montaj. In acest 
caz, eu văd o unitate de 
construcții care să aibă 
funcționalitate indepen
dentă, fără altă verigă de 
subordonare între această 
unitate și organele cen
trale republicane. In a- 
cela.și timp, mii glndesc că, 
pentru derularea unei ac
tivități normale de plan, 
este necesară o perioadă 
de tranzit de Ia forma ac
tuală de funcționare a ACM 
la o viitoare formă caro 
s-ar preta subordonării re
publicane.

SEBESTVEN EIINEST, 
electromecanic Of. Mun. 
dc Poștă și Te. Petroșani: 
„Indiferent dacă ne-am 
născut aici pe aceste me
leaguri sau în altă parte, 
indiferent dacă sintem de 
alte naționalități, trăim și

muncim aici. Ca locuitor 
al Văii Jiului mă ralicz 
în totalitate la ideea de 
bine ca municipiul Petro
șani să redevină din toate 
punctele de vedere — so
cul, administrativ, învă- 
țămint etc. — o unitate ad
ministrativ teritorială de 
sine stătătoare de subordo
nare republicană, rczultînd 
din aceasta un pas foarte 
important spre progres și 
civilizație.

Fiind electromecanic în
treținere echipament tele
comunicații la Oficiul Mu
nicipal de Poștă Petroșani, 
întrezăresc următoarele îm
bunătățiri in domeniul meu 
de activitate: Vom avea ac
ces fără aprobări interme
diare de sus, respectiv de 
la Județ (DJPTc), care sc 
știe își iau „partea leului", 
privind înzestrarea tehni
că, materială, materiale șl 
scule de întreținere, p ese 
dc schimb, pereMuil teh
nic, etc".

tiviști, șl au fost reparti
zate în orașele 
Vulcan și Petrila, 
siunea de a da 
minerilor și de a-i deter
mina să reia lucrul. Colec
tivului trimis la Lupeni, îi 
fusese rezervată o misiune 
specială — pregătirea 
orice preț a „vizitei 
lucru" a dictatorului, 
programul de pregătire a 
vizitei se prevedeau, no
minal, oamenii care să răs* 
pundă de pavoazarea ora
șului, de radioamplificare, 
participanții care vor lua 
ciivîntul )a miting, de re
dactarea dinainte a „cuvân
tărilor" cu conținut obli
gatoriu de laude la adresa 
dictatorului, intr-un cu
vînt o riguroasă regizare. 
„Colectivul" a ajuns la 
Lupeni noaptea tîrziu, îm
barcat — separat — în- 
tr-un autoturism elegant 
de teren, în care erau 
instalate personalitățile, în 
frunte cu Ion Lungii, fos-

Lupcni, 
cu mi- 

lămuriri

cu 
de
In

tul secretar cu probleme 
de propagandă, al județe- 
nci de partid, ca șef de 
colectiv șj, într-o autodubă 
alți cîțiva activiști.

La intrarea în Lupeni, pi
chetul de greviști n-a o- 
prit aceste mașini, semna- 
lînd cu lămpile de miner 
spre intersecțiile de pe 
traseu, „cale liberă", ca în 
mină, la manevrarea tre
nurilor electrice. Cele două 
mașini și-au debarcat „or
ganizatorii" în fața clădi
rii fostului sediu al comi
tetului orășenesc de partid. 
Sediul nu era ocupat de 
greviști. Mitingul greviști
lor era încă în plină des
fășurare la poarta nr. 2 a 
I.M. Lupeni, unde Ilie Ver- 
deț și fostul ministru al 
minelor se aflau încă se
chestrați într-o boxă și si
liți pe rînd să răspundă la 
microfon întrebărilor puse 
cu nemiluita, cu sete ne
stinsă, de către mineri.

(Va urma)

Dar, noile autorități încă 
n-au înfăptuit această do- 

I rință.
j SUGESTIE. Sugerăm gos- 
I podarilor din orașul Pe

trila o inventariere urgent 
tă a punctelor gospodă- 

| rești. Unele dintre acestea 
I sînt supraaglomerate cu 
■ gunoi, containerele nefiind 
* ridicate de mai multe luni. 
| Nominalizăm doar unul i 
Icel din strada Burdești 

(capătul liniei de autobuz 
ILonea). Dar mai sînt ți 

altele.

■ LIFT. Cetățeanul Gri- 
| gore Balaș din Vulcan, str. 
I Republicii, bl. D12/70, ne 

spune că din 1987, lifturi- 
. le acestui bloc sînt tot 
| defecte. Aducem și noi a- 
* cest aspect la cunoștința 
| conducerii EGCL Vulcan, 
Iîn speranța că măcar acum 

aceasta va înțelege necazu
rile oamenilor. Așteptăm !

SOLICITARE. Cititorul 
I nostru Nicușor Săcăluș do 

la sectorul EGCL Aninoa- 
Isa face un apel, prin in

termediul ziarului la ce-
. lelalte întreprinderi pen- 
| tru a ajuta gospodarii o- 
. rașului Aninoasa cu O 
| curea de containieril, avînd 
I dimensiunea de 1137 mm.

Cureaua este necesară do 
I urgență pentru a sc putea 
• asigura ridicarea reziduuri- 
I lor njenajere. (Al. H.)

Rubrică realizată dc
I Gh. CII1RVASA

Nu-i pentru cine se pregătea...
(Urmare clin pag. 1)

blocului, să fie amenajat 
'un apartament destinat 
specialiștilor străini ca
re iți desfășoară activi
tatea în minele din par
tea vestică a Văii Jiului. 
$i, astfel, echipele de me
seriași de aici sînt puse 
la treabă. La etajul al 
doilea, așa cum fusese i- 
nițial conceput, erau am
plasate două apartamente 
unul cu patru, iar altul 
cu trei camere. In urma 
dispozițiilor primite, și 
a unui efort in plus (în
trebarea este de ce?) al 
echipelor de constructori, 
a rezultat, la acest ni
vel, un apartament „cu 
îmbunătățiri". Camere 
mai mari, o bucătărie ce 
se deosebește de cele e- 
xistente în celelalte apar
tamente, „parchet ales pe 
sprinceană", cum se ex
prima unui dintre înso
țitori, coloane sanitare și 
instalația electrică modi
ficată (20 de prize duble) 
în tot apartamentul. Pină 
și în baie există monta
tă o priză electrică, (con
trar normativelor), calo
rifere din fontă (în ce
lelalte apartamente au 
fost instalate dintr-ace-

lca „moderne", din tablă, 
cunoscute de cei care -au 
mutat, de curînd, în blo
curile noi), , terase ce 
urmau să fio prevăzute cu 
corpuri de iluminat. în
cheiem enumerarea cu 
toate că exemple care e- 
vidențiază diferența de 
confort dintre acest apar
tament și celelalte mai e- 
xistă. Să fi fost. Intr-a
devăr, această locuință 
destinată specialiștilor 
străini? Oficial da. Așa 
se spunea. Cu toate că/ 
începînd cu meseriașii ca
re ne-au însoțit și au lu
crat efectiv la îmbunătă
țiri și continuînd cu fac
torii din conducerea bri
găzii și întreprinderii, se 
acreditase, mai mult ca 
sigur, ideea că în aparta
mentul cu pricina urma 
să se mute cineva „sus 
pus". Chiar dacă cei din 
urma n-au spus-o direct, 
așa lăsau să se înțelea
gă. înclinam să credem 
aceasta, deoarece, după 
cum spunea ing. Bescr- 
man, „ni s-a zis că tre
buie să dăm trei aparta
mente la constructor, do
uă la Valea de Brazi și 
două sau trei pentru 
străini". Cu alte cuvinte,

specialiștilor străini Or- 
niau să li Se repartizeze 
(după spusele beneficia
rului) 2—3 apartamente. 
Lucru care era mai mult 
ca posibil prin respec
tarea proiectului de 
construcție inițial al a- 
partamentelor de pe sca
ra I. Fără a mai fi ne
voie de volumul de mun
că (și cheltuieli) depus 
ulterior fazei în care a- 
partamentele erau, în ma
re parte, finisatei Aceas
ta este rezultanta unei 
judecăți logice cît se poa
te de simplă!

întrebarea este ce se 
va întîmpla de-acum în
colo cu blocul respectiv. 
Desigur, în actualele con
diții, Comitetul FSN de 
la IM Paroșeni are drep
tul legitim de a face o 
repartizare Justă a aces
tor apartamente. In ceea 
ce privește apartamentul 
de la etajul II ai scării 
I: să fie repartizat unei 
familii numeroase. Sînt 
destule familii necăjite, 
în care 7—8 sau chiar 
10 membri locuiesc în 
condiții de neînchipuit I 
Și credem că tot astfel 
glndesc și cei de la mina 
Paroșeni!

scand.il
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Au fost odată... 
și (din păcate) au mai rămas !

(Tu ani în urmă, nu cu 
foarte mulți ani, dar su
ficient ca să se poată spu
ne. Au fost odată..., in 
Valva Jiului, s-a dus ves
tea despre o faptă incali
ficabilă acum, dar privi
tă cu blindețe în acele 
vremuri. Un mic, chiar 
așa de mic nu era, chef 
într-o zonă din apropie
rea minei Vulcan, cu par
ticiparea .cadrelor din 
fosta conducere a minei 
Vulcan. Să ne înțelegem 
bine conducerea tchnico- 
administrativă. Cheful 
s-a întins, paharele se 
goleau vertiginos și a- 
dcpților lui Bachus le-a 
venit, cîtorva, ideea năs
trușnică de a ține o sluj
bă în biserica din Dealul 
Babei. Și au ținut-o. Pro- 
fanînd un locaș sfînt, un

locaș de cult religios. A- 
tunci, totul a fost privit 
de mai marii zilei cu bu
năvoință. Chiar și preo
ții au trecut cu vederea... 
De ce? Știu dîn.șii și pro
babil ne vor spune și no
uă, ziarului și cititori
lor. Nu-i învinovățim... 
poate că au avut motive 
temeinice. Să zicem! A- 
șa erau vremurile. Dar... 
popa de ocazie a stat un 
pic... pe dreapta, nu din 
această cauză bineînțeles 
și pe urmă a fost pro
movat, din nou, la con
ducerea unei mine. Un
de se află și acum — 
bine, mersi. Mai este oa
re cazul 7

Un alt mirean, care a 
îmbrăcat în nesăbuința sa 
odăjdiile sfinte, profanîn- 
du-le, conduce la rîndul

său o filială din Pe
troșani, oarecum comer
cială, iar un al treilea 
deține o funcție de stat.

Ca să nu-i stigmatizăm 
pentru totdeauna în fața 
concetățenilor și mai a- 
les în fața copiilor lor, 
care nu au nici o vină' 
pentru nesăbuința părin
ților, ar trebui să se re
tragă din funcțiile pe ca
re le dețin. Ar face-o 
spre binele lor și mai ales 
ca un gest de smerenie și 
pocăință pentru profana
rea la care s-au dedat, 
să-i spunem într-un mo
ment de rătăcire, deși e- 
vlavioși nu au fost ci 
niciodată și nu vor pu
tea fi nici de acum în
colo.

Tudor MUNTEANU

Este necesară
(Urmare din pag. D

scoatc și a căra mai multă 
piatră. Eu însumi m-am 
adrdsat • fostului director 
Blaj; cerînd închiderea 
carierei, dar...".

Ing; DUMITRU DAN- 
CIULESCU, director teh
nic producție : „Trebuie
terminat ceea ce am 
ccput. Zăcămintul de 
carieră conține 
tone cărbune 
E păcat să-1 lăsăm 
pentru că este nevoie 
cocs. Problema se 
altfel.- Pînă acum eram 
bligați să raportăm 
producția fizică, și 
„umflată", ceea cc 
dfgpt consecință 
tuarța corespunzătoare a 
lucrărilor dc descopertă și 
de aici amestecarea cărbu
nelui cu piatra. Pentru a- 
ccst an nu ne-am propus 
Să dăm cărbune din carie
ra „Victoria", ci să efec
tuăm corect dcscopcrtarea 
lui. Sînt imobilizați aici 
aproximativ 50 de oameni 
și, un număr dc pînă la 
10 mașini. Putem să dăm 
cărbune bun, nu piatră, pu
tem să ajungem ia un pro
cent mai mic de 50 la su
tă steril, față de media dc 
70 la sută din anul 1989. 
Și aceasta, respectînd teh
nologia I Cum prețul coc-

In
ia 

340 000 de 
cocsificabil. 

acolo 
de 

pune 
o- 

zilnio 
aia 

avea 
neefec-

menținerea carierei „Victoria"?
sului pc plan mondial este 
marc, apreciez că investi
ția merită a fi continuată".

ADRIAN TOROPU, to- 
pograf : „Cărbunele dc la 
paricra „Victoria" face 
pai te din stratul trei. Este 
cărbune bun, în întregime 
cocsificabil. Să nu-1 lăsăm 
acolo, dar să respectăm 
tehnologia de extracție. Nu 
grabă, nu plan ordonat ar- 
tnicial, ci plan realist, 
dozarea judicioasă a forțe
lor Gîndiți-vă: 340 000 dc 
tone înseamnă, la un pro
cent de recuperare dc a- 
proximativ 28 la sută, pes
te 90 000 dc tone 
curat pentru 
neglijat".

DUMITRU 
CU ; „Nu ne 
nimeni cu ; 
„Dă-1 azi". II vom da cînd 
descopcrtarea va fi termi
nată".

MARIA BUZAC; „Cali
tatea cărbunelui livrat de 
cariera „Victoria" a fost 
foarte proastă — steril în 
medic 70 la sută, pină la 
80 la sută. Această inves
tiție poate fi utilă dacă 
respectăm tehnologia, gîn- 
dim în perspectiva, cu ma
turitate și nu ne grăbim".

TUDOR GEAMANU, di
rectorul Uzinei de prepa-

cărbune 
cocs, Nu-i de

DANCIULES- 
■ mai grăbește 
arhicunoscutul

rare a cărbunelui Lupeni: 
„Carierele din Valea Jiu
lui au fost o greșeală, 
decembrie 1989, 
Ie — un fel de a 
„cărbune" 
cariera 
69,9 la 
iembrie, 
tombrie 
tem brie 
mina îl 
centaj mai mic de 50 
sută steril, eu voi fi 
mul care mă bucur. Chiar 
55 la sută e foarte bine. 
Poți face ceva din el. Așa 
cum a fost în 1989, adică 
pămînt pînă la 80 la sută, 
merita lăsat acolo. Pur șj 
simplu încercînd să-1 pre
parăm, distrugem prepa
rat ia".

In 
cărbune- 

spune 
extras din 

„Victoria" a avut 
sută steril. In no- 
73 la sută, în oc- 

72 la sută, în sep- 
68,7 la sută. Dacă 
scoate cu un pro- 

la 
pri-

Opinii, puncte de vedere 
distincte. Specialiștii au 
datoria să găsească solu
ția pornind dc la ideea 
că de investiții nerentabi- 
Ic dc căratul inutil al 
pămintului, dc muncă iro
sită și dc pămint 
drept cărbune nu 
nevoie. Oamenii 
tenți să-și spună 
cuvintul, să 
că această
păstrată sau închisă.

raportat 
avem 

eompe- 
răspicat

răspundă da- 
caricră trebuie

Problemele oamenilor
(Urmore din pog. 1)

poată fiecare om sî se bu
cure de masă omenească.

Cărbunele. A fost și va 
fi prioritar. SA dai cărbu
ne înseamnă să dai oame
nilor cărbune.o. tot ce au 
nevoie. Și nu pe hîrtie sau 
pr.n lozinci demagogice.

Căldura. In case nu-i 
prea pald. S-au repartizat 
Lupeniului cîtcva butelii 
dc aragaz. „Să le dăm ce
lor îndreptățiți. Să anali
zam caz cu caz, cerere cu 
cerere". Au ajuns ajutoa
rele primite de peste ho
tare la oamenii I nd reptă ți ți 
sa le primească ? Da. Și 
încă în ordine, mulțumită 
bunei organizări.

In oraș e nevoie de 
dine, de primărie. A 
ales noul primar. „La
noua, om nou". Se numeș
te Nicolae Voin, este ingi
ner minier și, deși mun
cește u mină de 17 am, e 
un om tînăr, deschis. Un 
om care își spune gîndul 
în fața tuturor: „Voi 
tea face față ?“. Dar 
sensul este consens, 
tru că propunerea dc
gere a inginerului Voin ca

or- 
fost 
legi

pu- 
con- 
Pen- 
ale-

primar s-a făcut in nume
le minerilor de la mina 
Lupeni, de reprezentanții 
acestui colectiv, cu puter
nice tradiții revoluționare, 
ți a fost susținută deopo
trivă de preotul ortodox, 
de cei trei ofițeri prezenți, 
dc tineret, de toată sufla
rea celor din Consiliul o- 
ră.șcncsc in numele celor 
pc care îi reprezintă.

Suflu nou, deschis, cins
tit, aer de primăvară liberă 
la Eupeni. Pînă la alegc- 
riic programate peste cite- 
va luni, acești oameni de 
bine — membrii Consiliu
lui orășenesc și ai primă
riei — au girul oamenilor 
Lupeniului. S-a învestit în
credere în ei. Iar spiritul 
democratic și omenesc în 
care i-arn văzut lucrînd, 
arată că merită această 
investiție. Cetățenii Lupe
niului sînt pi,inii care tre
buie sa le fie alături și nu 
numai cu vorba 
întii cu fapta, în 
tli a cărbunelui 
tutindeni unde e 
ei ; oameni liberi
țară liberă, oameni demni 
într-o țară demnă.

ci întii și 
linia in

sa u pre- 
nevoie de

Intr-o

MITING AL STUDENȚILOR

UN SUFLU NOU ÎN INVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR
f’e stadionul Complexului spoitiv 

„Știința" a avut loc, ieri dupa-amiuza. un 
miting organizat de un comitet de iniția
tivă al studenților din Institutul de mi
ne Petroșani. Timp de doua ore și |u 
mălaie, de la microlon au fost rostite 
foarte multe propuneri privind reașezarea 
învațamintului pe baze noi. Nu este că
derea noastră să judecăm oportunitatea 
doleanțelor exprimate de participanți. 
Ceea ce ni se pare important este că acest 
miting se constituie într-un prim pas că
tre declanșarea unor alegeri cu adevărat 
libere, în scopul formării Sindicatului 
studenților democrați din institut. A fost 
prezentat proiectul unei platforme care 
vizează, în principal, dezidcologizarca în- 
vățămîntului, autonomie universitară, par
ticiparea studenților la luarea tuturor ho- 
tărîrilor care îi privesc.

Fiecare dintre vorbitori a spus, în nu
mele său sau al colegilor, ce a crezut de 
cuviință că reprezintă interesele studenți
lor. S-au făcut referiri Ja raporturile cu 
cadrele didactice, inclusiv la unele in
corectitudini în cc privește promovarea

examenelor. (S-a scandat „Jos mita!"). S a 
denunțat folos.na abuzivă a autocarului, 
a unor fonduri colectate pentru înlocuirea 
veselei de la cantină.

S-a hotărît ca, piuă sîmbălă, să fi< 
terminate alegerile democratice, în întreg 
institutul, pentru desemnarea reprezen
tanților, sindicatului studenților demo 
erați din I.M.P. Și găsim cum nu se poa 
te mai justificat apelul făcut ca aceia 
care primesc încrederea colegilor să fie 
cu adevărat dintre studenții valoroși și 
competenți, cu putere de disccrnămînt

Procesul democratizării, învățămîntu- 
lui superior minier, din perspectiva stu 
denților, este cum nu se poate t mai corn 
plicat. El trebuie, s-a-spus de unii vor
bitori, continuat fără pasiune, fără exa
cerbarea unor interese înguste. Cîștlgul 
esențial al mitingului tocmai In aceasta 
constă: în declanșarea căutărilor, în li
mitele unei decențe universitare, pentru 
restructurarea de substanță a învățămîn 
tuiui superior din institut

C. T. DIACONI)

Un semnal de alarmă Descurcați vagoanele!
In dimineața zilei de ieri, 

redacția noastră a organi
zat, împreună cu Regulato
rul de circulație Petroșani, 
o teleeonferință cu 
CFR din municipiu, 
ritoarc la situația 
nclor nedescărcate, 
țiul tipografic nu 
mite să intrăm în 
amănuntele aflate 
coastă cale. Vom 
qsupra aspectelor 
te.

In gara Petroșani, aflăm 
dc la Ion Dobrică, șef de 
stație pc schimb, se află 
150 de vagoane la descăr
care. Urgențe sînt la cele 
care staționează de 
mult timp: dc pildă, 
cu bolțari pentru 
Lunea, care au sosit 
16 zile. Același termen au 
și patru vagoane cu moto
rină — beneficiar prepa- 
rația Petrila. Ritmul 
descărcare este foarte 
la vagoanele destinate 
nei Petrila (în număr 
18) din pricina defectării 
macaralei. Recordul îl de
ține Antrepriza de con
strucții: 16 vagoane cu di
verse materiale așteaptă 
de trei sâptămini — și din

stațiile 
refe- 

vagoa- 
Spa- 

nc per- 
toate, 

pe a- 
insista 

flagran-

mai 
două 
mina 
acum

de 
lent 
mi-
de

canza temperaturii 
te din unele zile 
raua nu poate 
sub minus 17 grade), 
șl pentru 
fac cum

Situații 
nalează 
stații. După cum 
mează Vasile Crețan, 
junctul șefului dc 
de la Livezcni, diverși be
neficiari (între care IM Li- 
vezeni, IM Iscroni, IACMM) 
nu reușesc să preia din va
goane materialele de care 
au nevoie pentru produc
ție. In gara Bărbăteni, sem
nalează Ion Joca, șeful 
stației, IM Uricani, are 
nouă vagoane cu balast 
(ncdescărcate dc 26 de zile), 
IM Valea de Brazi două 
vagoane eu cărbune, care 
blochează linia de 15 zile. 
Pe adresa 1FA Vîscoza au 
sosit 32 de vagoane cu a- 
cid, celuloză sau păcură, 
dar beneficiarul nu dă 
semne dc interes.

O imagine dc ansamblu 
o prezintă ing. Victor Ilo- 
iu, șeful 
Domnia sa ne spune 
pe liniile din 
erau la descărcare, la ora 
5, 928 de vagoane, ceea

scăzu- 
(maca- 

funcționa 
dar 

că oamenii ntt-și 
trebuie datoria, 
similare se sem- 
și în celelalte 

infor- 
ad- 

stație

HCM' Petroșani, 
că 

municipiu

imense: 
I mobil i- 

trans-

ce îngreunează foarte mult 
manevrele pe calea ferată 
„Facem un apel, șl pe a- 
ccastă cale, la toți benefi
ciarii noștri să facă așa 
cum trebuie preluarea ma
terialelor sosite, pentru că 
există riscul unei „sufo
cări" a transportului fero
viar. Capacitatea dc des 
cărcare este de 450--500 dc 
vagoane zilnic, dar nu s-a 
atins decît jumătate din 
ea, în aceste zile. Dificul
tățile create sînt 
pe de o parte se 
zează mijloace dc
port, pe de alta materiale
le nu ajung la timp în 
producție, iar în al treilea 
rînd, repet și accentuez 
asupra «acestui fapt, ne 
blocăm liniile, neputînd 
■ă asigurăm cum trebuie 
fluența traficului feroviar".

Ne asociem și noi acestui 
semnal de alarmă: descăr
carea vagoanelor trebăie 
făcută operativ, pentru că 
tergiversările în această 
privință pot duce la per
turbarea aprovizionării el) 
diverse materiale, inclusiv 
cu alimente, a localităților 
clin Valea Jiului I

C. TOMESCU

ADUNARE SPONTANĂ [Jn șgf care nU maj poate fj ... șef
Trei muncitoare și anu

me Marioara Ursan, Ibo- 
lya Moraru și Ioana Bura- 
ga dc la brigada Paroșeni 
a antreprizei cnergo-con- 
strucții din Timișoara s-au 
prezentat la redacție, soli- 
citînd prezența noastră la 
discutarea, în cadru de
mocratic, a unor nereguli 
din șantier și din activi
tatea șefului lor, Ion Ce
lofan. A doua zi, am a- 
sistat la această adunare. 
S-a discutat „cu cărțile pe 
față", in limitele bunului 
simț, mai ales abaterile 
săvîrșite dc șef cu sau fă
ră aprobarea șefilor ierar
hici ai antreprizei.

RccLîm din cuvintul par- 
ticipanților la această adu
nare. Ion Căpităncscu, șef 
echipă: „După trei săptă- 
mîm de la declanșarea Re
voluției, noi nu am reușit 
să ne organizam un comi
tet la FSN și sindicat li
ber. Se tot așteapta „in
strucțiuni" de la conduce
re. La noi în brigada, din 
34 muncitori, 13 sînt șefi, 
deci doi muneiin pentru 
al treilea. Actuala con
ducere este incompetenta. 
Să nu mai fie scoși oa
meni din producție pen
tru interese personale. Să 
se execute lucrările după 
deviz, iar cîștigurile să

fie afișate, ca să știm cum 
s-au calculat. U.E. Paro- 
șeni are nevoie de munca 
noastră și de cîteva zile 
ea a stagnat din cauza ne
înțelegerilor cu conduce
rea. Trebuie să ne punem 
pe treabă, dar mai întii 
să se facă ordine în bri
gadă. Elena Edves: „Șe
ful și-a adunat în jurul lui 
cîțiva oameni pe care îi 
ajută și care, la rîndul lor, 
îi fac servicii personale. A- 
ceasta se vede la salarii 
și la ncrespectarea pro
gramului de lucru a celor 
din TESA. Pentru activi
tatea pe șantier în condi
ții de muncă spe. ialc e- 
lectricienij primeau lapte. 
Și după plecarea lor de 
pe șantier, o perioadă pri
meau cei 3 litri de lapte 
pc care ii dadeau soției șe
fului". Alexandru Uifulea- 
nu, conducător auto: „In 
zilele trecute, șeful Celo
fan «a trecut pe lingă ma
șina ce o dcervesc și fără 
nici un motiv, cu sadism, 
cu ambele picioare mi-a 
spart pai In izul -care era 
rezemat de mașină și ur
ma să-I montez. Să plăteas
că valoarea pai l>i izului!" 
Ludovic B.ilog, șef echipă 
zidar: „Am cinci copii mi
nori și locuiesc în 11 o gar-

sonieră în Vulcan. De ne
numărate ori am cerut să 
fiu ajutat, bar fără rezul
tat". Sucilă Dănuț: „Șefii 
mi-au angajat și soția și 
locuim în incinta șantie
rului. Din păcate, soției nu 
i s-a stabilit ce să mun
cească și ziua trece... dar 
pe salar", (n.r. — noroc
că au cîțiva porci și so 
mai ocupă de ei și de ai 
șefului).

In cadrul adunării s-a 
exprimat încă, o indigna
re a oamenilor. Muncitorii 
dispun de condiții preca
re la vestiare iar dormi
toarele au un grad ridicat 
de uzură (în special insta
lațiile sanitare) multă mi
zerie și dezordine (aceas
ta depinde și de civilizația 
oamenilor). Fără exagerare, 
cotețele pentru păsări și 
porci, beciul și garajul a- 
rată mult mai bine. Deno
tă Lpsa t 
dar a și 
și a celor 
mici" din

Aceasta 
oglinda a
fan, pe care, de fapt, nici 
n-a contestat-o în fața oa
menilor ca ulterior să vi
nă la ziar pentru a prezen
ta un, le Justificări, după 
dîir.'il. întemeiate.

de gospo- 
de brigadă 
„șefi mai 
său.
adevărata

Despre cele întîmplate 
la brigada energo-consti'ue- 
ții am informat Consiliul 
orășenesc Vulcan al FSN, 
care în aceeași zi (11 ia
nuarie) a constituit în mod 
democratic comitetul FSN 
și sindicatul liber la a- 
ceaslă brigadă.

„Un membru al frontu
lui nou ales. Eugen Rusu, 
ne-a vizitat la redacție cu 
rugămintea de a informa 
cititorii că, pentru abate
rile săvirșite de șeful bri
găzii — și anume: folosi
rea oamenilor pentru rezol
varea unor probleme per
sonale, construcții de ga
raje, beci, cotețe, neglija
rea problemelor sociale 
ale oamenilor, neconcor- 
danța între munca unor 
oimcni (pensionari, a Ma- 
riței Sucilă și Ștefan Frun
ză) și salariul primit, fo
losirea o perioadă a lapte
lui antidot pentru intere
se personale, 
parbrizului — s-a 

con lucerii antreprizei 
ni rgo-con ■Irucțu din 
mișoara destituirea 
funcție a lui Celofan Ion 
Ne-am reluat activitate;) și 
vom munci eu răspundere 
pentru noua viață pe ca
re o trăim intr-o Românie 
liberă". (A. Moldo) an)

spargerea 
ceriit 

e- 
Ti- 
din
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Comunicat
de la Ministerul învătămintului

1 In luna Ianuarie 1990 
se țin qlegcri libere pentru 
stabilirea consiliilor de 
conducere și a directorilor 
In școli și grădinițe, pre
cum și a inspectorilor din 
tnvățămfntul preuniversi- 
tar. Ministerul Invățămln- 
tului recomandă următoa
rele :

1).  In perioada 18—20 
rmuarle: alegerea organe
lor de conducere In toate
unitățile preșcolare și șco
lare;

a). In școlile cu clasele
1—VIII șl
cum șl 
nițele cu 
didactice vor 
tnai directori, 

1—IV, pre- 
în grădi- 

4—10 posturi 
fi aleși nu- 
aceste uni

tăți fiind dependente de 
consiliile de conducere ale
unităților coordonatoare ;

b) . în școlile speciale, clu
burile sportive școlare și 
casele de copii se aleg 
consilii de conducere;

c) . alegerea noilor or
gane de conducere se face 
In cadrul adunărilor gene
rale ale personalului din 
fiecare unitate ; la adunări 
participă cu drept de vot 
reprezentanți ai elevilor 
desemnați In adunări or
ganizate pe ani de studii 
sau pe unitatea școlară. In 
licee și in școli profesionale, 
numărul reprezentanților e- 
levilor va fi de 20 la sută 
din totaliri personalului u- 
nității; în invățămîntul gim
nazial acest procent va fi 
de 10 la sută; in licee de 
specialitate șl școli profe
sionale participă la alegeri 
și sînt eligibili inginerii I

d) . consiliile de conduce
re V' r include pe direc

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Pe banca acuzaților Solidaritate polono-cehoslovacă

Bl IU.IN 16 (Rompres). 
Lub I cuvlntul în cadrul 
lucrurilor „mesei rotunde", 
primul ministru al RD 
Germane, Hans Modrow, a 
cerut partidelor și grupu
rilor de opoziție partici- 
cipante la dezbateri să co
opereze cu actualul guvern 
al țării. De asemenea, el 
a transmis disponibilitatea 
guvernului de a colabora 
cu reprezentanți ai Mesei 
Rotunde In soluționarea 
problemei desființării for
țelor de securitate.

Pe de altă parte, in
formează agenția ADN, vi
cepreședintele secretaria
tului Consiliului de Mi
niștri, Manfred Sauer, a 
informat, în cadrul lucră

MODIFICĂRI IN CONSTITUȚIE DEZMINȚIRE
SOFIA 1G (Rompres). La 

Sofia s-au încheiat lucră
rile sc i un ii Adunării 
Populare a RP Bulgaria. 
Participanții au hotărlt 
crearea unui „grup de con
tact" care să analizeze și 
■ă prcz.nte propuneri se
siunii din februarie referi
toare la modificarea tex
tului articolului 1 din Cons
tituție care Stabilește carac
terul sistemului social-e- 
conomic al țării și denumi
rea acesteia. De aseme
nea, a fost adoptată o ho- 
târîre privind eliminarea 
deformărilor față de popu

tori, directorii adjuncțl, 
2—6 cadre didactice, 1—2 
reprezentanți ai părinților 
și ai unităților economice 
cu care conlucrează școala» 
precum și reprezentanți al 
elevilor (cîte 1 elev pen
tru fiecare an de studiu 
In licee și școli profesio
nale; cîte 1 elev din cla
sele a Vil-a și a VlII-a în 
celelalte școli);

e) . consiliile de condu
cere, directorii și directo
rii adjuncți vor fi aleși 
prin vot secret; se vor a- 
vea In vedere cadrele di
dactice compcntente, inte
gre, indiferent de vîrstă șl 
gradul didactic;

f) . deciziile de numire In 
diversele funcții vor fi 
elaborate de inspectorate;

g) . alegerile deja făcute 
sînt considerate valabile 
dacă respectă spiritul a- 
cestor recomandări, cu co
optarea de elevi în consi
liile de conducere.

2) . In perioada 21—24 ia
nuarie: alegerea inspecto
rilor școlari de specialitate;

a) , alegerile au loc In 
adunări ale delegaților ca
tedrelor de specialitate din 
unitățile de Invățămînt cu 
participarea directorilor;

b) . In funcție de necesi
tăți și schemele existente în 
inspectorate, vor fi aleși 
inspectori pentru toate spe
cialitățile.

3) . pe 25 ianuarie: la a- 
lcgeri participă inspectori 
de specialitate șl reprezen
tanții învățămîntului In 
consiliile teritoriale ale 

rilor forului, că piuă la 
ora actuală au fost conce- 
diați 30 000 colaboratori ai 
organelor de securitate din 
HDG și în curînd vor fi 
concediați încă 20 000 per
soane. Se caută încadrarea 
lor in activitatea produc
tivă, a declarat Sauer. Tot 
cu același prilej, procuro
rul general al HDG, Hans 
Jurgen Joscph, a anunțat 
că Erich Ilonccker și fostul 
șef al poliției secrete, E- 
rich Mielke, sînt acuzați 
de înaltă trădare și cons
pirație anticonstituțională. 
Capetele de acuzare îm
potriva acestora se limita
seră pînă acum numai la 
abuz de putere și corupție, 
scrie agenția.

lația mu ulmană din țară, 
reminiscență a fostului re
gim totalitar, și.s-a consti
tuit o comisie parlamenta
ră pentru elaborarea unui 
program atotcuprinzător în 
problema naționalii, care 
i?i va încheia activitatea 
înainte de alegeri.

In fața parlamentului 
bulgar a avut loc luni sca
ra o demonstrație in cursul 
căreia participanții au ce
rut schimbări a Imediată a 
textului articolului 1 din 
Constituție și demisia de- 
putaților Adunării Popu
lare, informează agenția 
BTA.

Frontului Salvării Națio
nale.

4).  Pînă la alegeri toate 
structurile de conducere și 
îndrumare au statut inte
rimar.

*
Ministerul InvățămlntU- 

lui anunță următoarele i
1. Clasele I—VI vor în

cepe cursurile la 1 februa
rie a.c.

2. Norma cadrelor di
dactice din învățământul 
gimnazial, liceal, profesio
nal șl de maiștri va fi de 
18 ore pe săptămînă.

3. In luna aprilie a.c. 
se vor organiza o sesiune 
de numiri șl transferări 
In mediul rural și un con
curs pentru ocuparea pos
turilor vacante în orașe. 
Stagiarii care lucrează în 
Invățămînt pot fi detașați 
și au dreptul să se prezin
te la concurs.

Alte amănunte legate 
de modul de rezolvare a 
diverselor situații ale ca
drelor suplinitoare vor fi 
comunicate în presa din 
18 ianuarie 1990.

4. A fost definitivată 
structura anului școlar In 
curs și au fost revizuite 
planurile de Invățămînt, 
programele și manualele 
școlare. Toate acestea au 
fost transmise inspectora
telor școlare județene ast
fel: trimestrul II — la cla
sele VII—XII Invățămînt 
de zi, și pînă la clasa a 
XlII-a seral se va des
fășura In perioada 18 ia
nuarie, 7 aprilie, iar va

FRAGA 16 (Rompres). 
I.a Fraga a avut loc pri
ma ședință legală pe teri
toriul Cehoslovaciei a mi- 
litanților „.Solidarității po- 
lono-cchoslovace", fondată 
la începutul anilor '80. S-a 
hotărlt ca, In viitorul a- 
propiat, „Solidaritatea po- 
iono-cehoslovacă" să acțio
neze pentru înlăturarea do 
la frontiera comună a ră
mășițelor „cortinei de fier" 
moștenire a perioadei sta- 
liniste, care frlnează dez
voltarea contactelor bila
terale. Ministrul de exter
ne al Cehoslovaciei a pro
mis o intensificare a ac
țiunilor vizlnd facilitarea 
trecerii frontierei,

BERLIN 16 (Rompres). 
Un înalt funcționar al Con
siliului de Miniștri din 
R.D.G., Manfred Sauer, a 
dezmințit zvonurile potri
vit cărora dosare ale poli
ției secrete ale R.D.G. 
(STASI) ar ii fost remise 
securității din România, 
Înainte de căderea regimu
lui Ccaușescu, informează 
agenția France Prcsse. în
trebat de participanții „Me
sei Rotunde", Sauer a de
clarat că factorii respon
sabili însărcinați cu des
ființarea securității din 
R.D.G. i-ar fi declarat „în- 

canța de primăvară, între 
8 aprilie și 22 aprilie.

€lasele I—VII, IX și XI 
vor încheia anul școlar la 
30 iunie. Clasele VIII, X, 
XII, curs de zi, și, respec
tiv, X șl XIII seral vor 
încheia cursurile la 16 iu
nie.

5. In planul de Invăță- 
mînt s-au făcut unele mo
dificări datorate reduce
rii încărcării săptămînale 
a elevilor, restrîngerii și 
chiar a anulării practicii 
In producție la mai multe 
profile de Invățămînt, pre
cum șl restrîngerii predării 
disciplinelor tehnologice.

6. In legătură cu autono
mia unităților de învăță- 
mînt, menționăm că pro
gramele analitice vor fi 
adoptate corespunzător In 
cadrul catedrelor, iar pur
tarea uniformei In clasele 
V—XII nu mal este obli
ga'crie, urmînd ca, prin- 
tr-o consultare largă cu 
elevii, să se aleagă unifor
ma și, eventual, denumi
rea școlii.

Pentru grădiniță și cla
sele I—IV uniforma este 
obligatorie.

In întregul Invățămînt 
românesc, s-au aplicat prin
cipiile depolitlzării și dezi- 
deologizării. Astfel, uni
formele de șoimi ai patriei 
și pionieri nu se vor mai 
purta datorită desființării

putui didactic.

organizațiilor politice ale
copiilor.

7. In toate Județele se
reînființează casele cor-

(Rompres)

La Intilnire au participat 
președintele Cehoslovaciei, 
Vaclav Ilavel, ministrul a- 
facerilor externe, Jiri 
Dienstbier, prelatul cato
lic reprezentant al „Foru
mului cetățenesc", Vaclav 
Maly, Adam Michnik șl 
Zbiegniew Janas, deputați 

*"în SEIM din partea „Soli
darității", șl alții. Au fost 
examinate probleme refe
ritoare la dezvoltarea tu
rismului, la ecologie, pre
cum și probleme organiza
torice.

Următoarea Intilnire va 
avea loc In zilele de 3 și 4 
martie In Polonia.

tr-Jin mod credibil" că do
sarele nu au fost trimise 
în România.

Anterior, pastorul Itainer 
Eppelmann, membru al 
partidului „Reînnoirea De
mocratică", a informat 
că un Intieg tren de mar
fă ar fi transportat dosa
rele In România. Potrivit 
deci națiilor pastorului, un 
membru al președinției 
partidului său ar fi con- 
'’atal, în timpul unei vizi
te recente in România, că 
dosare ale securității est- 
germane s ar fi aflat In 
hemuri ale securității ro
mâne.

Autobaza uzina de transport 
local Petroșani

strada Iscroni nr. 3 
încadrează!

— conducători auto gr. B, C, D, E
Relații suplimentare la sediul unității, 

telefon 43622 și 43328.

L.P.P. PECO DEVA
Depozitul PECO Vulcan

incadrează de urgență
— doi vinzători aragaz
încadrarea și retribuirea conform Legii 

12/1971 și Legii 57/1974 republicată.
Informații suplimentare la Depozitul PE

CO Vulcan, telefon 70874.

Mica publicitate
VINZARI

VIND radiocasetofon Ma
ximal 628 dublucaset, stare 
perfectă. Petroșani, str. 
Micu Klein nr. 52/1. 
(18552)

VIND urgent magneto
fon Rostov în stare bună. 
Lupeni, str. Aleea Lilia
cului, bl. 4, ap. 6. (18555)

VIND videorecorder 
Sharp V.C. 477 multisistem, 
preț convenabil. Telefon 
70126, după ora 16. (18558)

VIND Oltcit Club. Te
lefon 4116-1, pînă la ora 15. 
(13561)

VIND casă, dependințe, 
două grădini. Aninoasa, 
str. 23 August 95. Infor
mații, Aninoasa, telefon 
1 18. (185G2)

VIND video Akal șl Qlt- 
cit Club. Telefon 60G62 — 
60635, Lupeni. (18564)

SCHIMBURI

Schimb casă colonie cu 
grădină și dependințe, con
tra garsonieră confort 1, 
zona Petroșani sau Pe- 
trila. Informații, Petro
șani, strada Funicularulul 
nr. 8. (18554)

PIERDERI

PIERDUT certificat de 
calificare In meseria de 
miner, scria II 112417/1989,

DECESE

FAMILIA îndoliată n- 
nunță cu adincă durere 
încetarea din viață n 
scumpei lor

DRAGANESC ANA
Inmoiiniiitarca arc 

loc în 18 ianuarie, ora 
13. Cortegiul funerar 
pleacă din strada Poli
gonului nr. 2, Petroșani. 
(18560) 

pe numele Asofronie Va- 
sile, eliberat de IM Pe- 
trila. II declar nul. (18553)

PIERDUT certificat do 
calificare — instalator în
călzire centrală, seria A 
nr.' 26041, eliberat de 
IACMM Petroșani, pe nu
mele Mănălău Daniela. II 
dcelar nul. (18559)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Bon- 
dalic-1 Ioan, eliberată do 
I.M. Vulcan. O declar nulă. 
(18536)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Drago- 
mir Ionel, eliberată de I.M. 
Livezeni. O declar nulă. 
(18539)

PIERDUT contract de În
chiriere pe numele Zlota 
Gostlcă, eliberat de EGCh 
Vulctin. II declar nul. 
(18545)

PIERDUT certificat do 
calificare miner seria II 
nr. 111771 pe numele Sîn- 
georzan Ion, eliberat de 
I.M. Petrila. TI declar nul. 
(18546)

COMEMORĂRI

Ncștearsă durere la 
împlinirea a doi ani de 
cînd draga noastră fiică, 
soție și mamă

FLORESCU SILVIA 
(LILI) 

ne-a părăsit pentru tot
deauna.

Nu o vom uita nici
odată. (18563)

Soția Borta, fiicele 
Monica și Cristina anun
ță că astăzi se împli
nesc 20 de ani de la de
cesul iubitului lor soț 
și tată

COSTACHE 
GHEORGIIE

Chipul lui blînd și 
luminos vn rămlne veș- 
nia în inimile noastre. 
(18568)
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