
Cărbunele — marți Ieri, în schimbul I
Producția de cărbune din riu'a de Ifl 

ianuarie s-a situat cu aproape 4000 do 
tone sub cea înregistrată luni. Nercali- 
rJSri mari au înregistrat ieri, din nou 
mina Lupeni — minus 1500 de tone, mi
nele Aninoasa și Vulcan. Plus de produc- 
țio au obținut numai minele Pctrila- 
Sud — 207 tone și Valea de Brazi — 20 
de tone. Cumulat de la începutul anu
lui. nici o întreprindere minieră nu a- 

ro sarcinile de plan realizate. La nive
lul CIVIVJ, minusul față de plan este do 
peste 35 mii de tone. Siderurgia și ener
getica, întreaga economio națională au 
nevoie do cărbuno. Esto nevoie de căr
bune 1 In accsto zile, oamenii adevărați 
își fac datoria la locul de muncă. Fie
care oră este prețioasă pentru producție. 
(Al. II.)

Față de preliminarul de 6000 di1 tom1, 
ieri, minerii din schimbul I au extras 
numai 4372 do tone. Rezultatele sînt 
mult sub posibilități. Singurele între
prinderi miniere caro au obținut reali
zări la nivelul preliminarului au fost 
minele I’aroșeni, I’ctrila și Aninoasa. 
După un început bun, și mina Bărbăteni 
a alunecat pe panta iicrcalizărilor. Nu 
facem apeluri de forma.

Mineri, este nevoie de cărbune! Să 
<lâm lotul pentru cărbune! Ncrcali zarea 
producției planificate creează mari 
greutăți economiei naționale. In aceste 
zile, libertatea trebuie consolidată prin 
muncă! Să lăsăm deoparte preocupările 
minore și să trecem la muncă! Cu toții 
avem nevoie de lumină și căldură. Nă
dejdea este în voi, mineri ai Vâii Jiului! 
(Al. II.)
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ÎN CONȘTIINȚE!
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Zilele trecute, după mi
tingul din Piața Victoriei, 
transmis tn direct da Te
leviziunea Română Libe
ră, la redacția noastră au 
sosit mai multe scrisori, 
s-au primit telefoane prin 
care, tn numele colective
lor pe care le reprezintă, 
cititorii, oameni de diferi
te profesii și categorii so
ciale, își exprimau con
sternarea, dezaprobarea și 
amărăciunea față de ceea 
ce s-a înttmplat la acea 
adunare spontană din sca
ra de 12 ianuarie. Oame
nii au fost revoltați îm
potriva manifestărilor de 
violență, de brutalitate, tn 
fața incapacității de a dia
loga civilizat cu reprezen
tanții organismelor demo
cratice născute din Revo
luție. I-a intrigat pe oa
meni și comportarea du
bioasă, cinică a domnului 
Mazilu care. In loc să tem
pereze, a agitat și mai 
mult vacarmul. A fost pe- 
nibil, ca și haosul degra 
dani provocat de elemente 
care, mai mult din umbtă, 
au transformat adunarea 
spontană intr-un coșmar 
rușinos pentru întreaga 
oațiune. Dorința unanimă

La Paris a fost deschis contul „Solidarite France —Roumanie“

Un nou gînd de recunoștință față de prietenii francezii
Deși se află la o distan

ță geografică apreciabilă 
țață de țara noastră, și 
de orașul Petroșani, dom
nul Alexandre Scafariu 
din Pari6 — cunoscut de
ja cititorilor noștri — 
continuă să ne fie foarte 
apropiat, dovedind o preo
cupare neslăbită pentru 
a găsi noi căi de întraju
torare a victimelor re
gimului dictaturii de tris
tă amintire din România. 
Este cu atît mai remar
cabil cu cil masurile în- 

I Deprinse de acest prie. 
’ ton de excepție au 

pe tărîmul .ănătățli. 
întrevedem dc pe i 

loc 
■ Și, 
acum 

că rruilți suferinzi — co
pii sau vârstnici — îl vor 
purta recunoștință pen
tru efortul care înnobi
lează ce) mai mult ges
tul de Intrajutoi arc.

a celor caro s-au adresat 
redacției a fost normaliza
rea vieții economice și so
ciale, stabilizarea clima
tului de ordine, de liniște 
și încredere reciprocă. Es
te, de fapt, condiția sine 
qua non a redresării c- 
conomiei, a înfăptuirii o- 
biectivelor renașterii - na
ționale, ale Revoluției.

In acest context au fost 
exprimate nemulțumiri și 
față de fenomenele de in
stabilitate din viața social- 
politică locală, față de de
zordinea și indisciplina în 
unele colective, provocări
le și vociferările intermi
nabile care frînează pro
cesul de normalizare. Sint 
sesizate — și viața însăși 
scoate la suprafață — o 
seamă de comportamente 
care pun în evidență cit 
se poate de concludent e- 
fectcle morale ale tiranici, 
defectele cele mai regre
tabile din sinea oamenilor, 
râul din noi.

Dincolo de marșurile 
triumfale de fiecare zi, 
de odele aduse dictatori-

Ioan DUBEK

(Continuare In pag. a 2-a)

de 
fi-

Ne-a vizitat la 
fratele domnului 
fariu, locuitor 
Jiului, care ne-a 
despre cele mai 
demersuri umanitare în
treprinse la Paris. Aflăm 
că o personalitate 
prestigiu din lumea 
nanțelor, domnul Ion Ila- 
log, tot din Paris, a des
chis contul „Solidarite 
France — Roumanic", in 
care pînă ieri a fost de. 
pusă suma do 103330fl,W) 
franci francezi, rezultată 
din contribuții care o- 
norează mai mulți cetă
țeni francezi de origine 
română din capitala țării 
prietene. _ Gu fondurile 
strlnse în ~ acest cont, 
domnii Scafariu șl Balog 
intenționează să de3chidă 
posibilitatea unor tra
tamente medicale pentru

rcdacție 
Al. Sca. 
al Văii 
informat 
recente

I.a Lupeni se poate vorbi, 
cu destulă certitudine, des
pre normalizarea vieții 
soclal-economice. Opinia 
ne-a fost întărită la Con
siliul orășenesc al Fron
tului Salvării Naționale, un
de ing. Tiberiu Sibișan, 
președintele consiliului, 
ne-a înfățișat preocupări
le acestui organism demo
cratic aflat la început de 
drum. Normalizarea, du
pă cum am înțeles, are 
la bază atitudinea admira
bilă a majorității locuitori
lor din oraș, care în zile
le grele ale Revoluției au 
dovedit mult simț patrio
tic, păslrînd ordinea atît 
dc necesară în asemenea 
momente. Pe fondul unei 
atitudini disciplinate — 
care nu stă la îndemina 
oricui — s-a făcut, siste 
m > tic, trecerea la noua or
ganizare a vieții economii.!- 
și sociale.

NOI AJUTOARE PENTRU VALEA JIULUI
l>c Clirîud la Petroșani a 

sosit un transport de 11 
tone ajutoare din Munclien 
— R conținînd ini
b răcă m i n te, m cd ica men t 
aparatură medicalii și aii 
mente.

Ajutorul a fost colectat 
de firma „JOSEPJUM" re
prezentată de directorul ad 

suferinzi afectați dc boli 
care în prezent nu 
fi vindecate cu 
cele — ă 
modeste — 
românești.

Redacția a fost solici
tată Sii facă în acest sens, 
un apel la adresa ipcdi- 
cilor din Valea Jiului, 
dar și din alte județe ale 
țării do a ne recoman
da cazuri apreciate pen
tru gravitatea lor, fie în 
vedere,i unui tratament, 
medical în Franța, fie 
pentru obținerea medica
mentelor necesare vinde
cării în țara noastră. De
sigur, se pot adresa re
dacției și pacicnții aflați 
în această situație — sau 
părinții și rudele ace tu
ra — cu precizarea că 
este necesar să prezinte 
recomandai ea unei unități

pot 
mijloa- 

recurioaștem, 
ale spitalelor

Constituirea consiliului 
orășenesc al F.S.N. nu a 
fost însă lipsita de frămîn- 
tări. Și aici, „sita a cer
nut" de mai multe ori, iar 
limpezirile aduse în com
ponența consiliului nu au 
făcut altceva decît să dis- 
cearnă între valori și non
valori, fără abateri de la 
principiile democratice a- 
le Revoluției.

— In prezent avem o 
slructSJu a Consiliului pe 
dcpl i n corcspun zătoa re.
nc-a declarat ing. Tiberiu 
Sibișan. După părerea 
noastră, ea corespunde pri
mului criteriu — compe
tența — și ne străduim să 
corespundă și celui dc-al 
doilea — eficiența — cri
terii pc care Revoluția lc-a 
așezat la baza vieții noas
tre soclal-economice.

Am privit, cu obiectivi 
late, structura consiliului. 
Oameni potriviți, la locuri 
potrivite. Oameni cu ex

mimstrativ Alois Circii. 
Transportul a fost însoțit 
de dr. Prânz lieigenhauser, 
trimis, special al ministru, 
lui sănătății din Uavaria, 
dr. Ghebhad Gluk.

Aducem cele mai calde 
mulțumiri acestor oameni 
dc bine. (S.P.)

II

ce

mcdico-sanitare de refe
rința (clinicii, spital ju
dețean, municipal, orășe
nesc). Redacția va asigura 
o informare operativă a 
partenerilor Lâncezi asu. 
pra tuturor cazurilor 
ne vor fi aduse la cu
noștință, urmînd ca tot 
în mod operativ să co
municăm pacienților solu
ția propusă dc Al. Sca- 
fariu și Ion IJalog.

l’entru a evita depla
sarea inutilii a unor
meni, precizăm că nu vor 
fi luate în scamă decît 
cererile Însoțite dc avi
zul medical necesar.

După cum vedem,

oa-

o 
menla unor prieteni ade- 
varațl nu cunoaște mar
gini. l’entru acest gest, 
întreaga noastră gratitu
dine.

fon MUSTA f A 

periență de viața — ingi
neri, economiști, medici, 
profesori, juriști, maiștri, 
muncitori, tineri și tinere. 
Desigur, competența nu 
conduce de la sine la e- 
ficiență. Pentru obținerea 
randamentelor sociale și 
economice superioare mai 
slnt necesare cîteva cali
tăți — vocația, dăruirea, 
puterea de muncă. Viața, 
acest judecător imparțial, 
va aduce încă „îmbunătă
țiri" într-un proces care 
se cristalizează pe măsură 
ce fiecare consiliu își îm
bogățește experiența.

— In mod deosebit, aș 
dori să rețineți că toate 
comisiile dc lucru și în pri
mul rînd biroul executiv 
au pornit la drum, re- 
găsindu-și atribuțiile din _ 
Dccretul-Lege în spiritul 
căruia ne desfășurăm ac
tivitatea. Am luat cunoș
tință de îndrumarul ela
borat de Consiliu! I-Ton

ȘTIRI INTERZISE

AOllÂRVL ItSPDl 
[IPIfZ/IILl Dl / I llliw

MARTIE '86
Continuăm evidențierea unor aspcclc cuprinse 

in documentele existente care, practic, ntl au ne
voia dc nici tiu comentariu din partea nimănui, a 
nici unui specialist, atît sini dc dare.

Din evidențele existente 
la întreprindere rezultă cil 
acumulările dc gaz me
tan în concentrații pericu
loase au fost sporadice. Cu 
toate acestea, în contextul 
climatului de indisciplină 
constatat cu ocazia anche
tei, a neglijențelor grave 
dc care a dat dovadă con
ducerea întreprinderii, 
personalul tehnic cu sar
cini de control și îndru
mare, precum și a modu
lui defectuos în care au 
fost amplasate cele 3 ca
pete de detecție a gazului 
metan din zona avariată, 
se poate trage concluzia 
că această problemă nu a 
fost urmărită cu respon
sabilitatea necesară, și ca 
atare, concentrațiile peri- 
< pioase nu au fost eviden
țiate în totalitate.

I’cntni a vă putea face 
O imagine foarte clară dc 
cit „do defectuos" erau 
amplasate aceste capete <lo 
detecție, Vă facem o sin
gurii precizări- unul din 
tre ele (numărul 21) caia-,

IIISCII’IINtl
tului .Salvării Naționale, 
dar ne raportăm în pri
mul rînd la Dccretul-Lege 
din care rezultă suficient 
de clar obiectivele noas
tre: organizarea și desfă
șurarea activităților econo
mice, comerciale, de ocro
tire a sănătății,- dc învuță- 
mînt și cultură, cdilitar- 
gospodărești, precum și de 
apărare a avuției poporu
lui, de ocrotire a drepturi
lor cetățenești, asigurarea 
legalității și menținerea or
dinii publice.'

Sînt îndatoriri care re
clamă o mare răspundere 
din partea, goilor organis
me democratice .teritoriale. 
Iar la Lupeni, unde se 
vorbeșle cu îndreptățire 
despre normalizare, sînt 
semne certe ale răspunde
rii cu care fiecare membru

(Continuare în pag n 2-a)

deși a fost ampla at in 
stratul 7, blocul 0, a figu 
rat în stațiile telegrizumc- 
trice că funcționa in stra
tul 5, blocul 0",

I.A CE A CONDliS 
A( ll.ASTA NEGLIJENTA 

(RASA ?
a urmare-, și după 

producerea primei explo
zii informațiile transmise 
din subteran la stația tele- 
gri7U,m<trică privind c- 
xistența, unor concentrații 
pericuioa c de gaz metan, 
au condus la adoptarea u- 
nor decizii pentru îmbună
tățirea aeraiului în stratul 
5 și nu acolo unde în ren 
litate exista pericolul".

Nu vom intra' în celelal
te amănunte și detalii teh
nice privind sursa ele ini
țiere a exploziei, pentru că 
ar fi cu mult prea compli
cat. Ele au fost deslușite 
dc cominia dc anchetă cons
tituita în acest scop. Va

Dorin GIIE'J'A

((Onlirmarc in pag. a 3-a)
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REGLEMENTĂRI PRIVIND 
REPARTIZAREA APARTAMENTELOR

Revoluția continuă 
în conștiinței

Tn orașul Lupeni, tncă 
din primele zile ale revo
luției, Consiliul orășenesc 
al Frontului Salvării Na
ționale s-a confruntat cu 
numeroase probleme care 
î>i cercau o rezolvare ur
gentă. Una dintre acestea 
o constituie soluționarea ce
rerilor de locuințe cu mai 
multă operativitate, după 
criterii echitabile. In a- 
cest scop, începînd -de sim- 
bătă, 6 ianuarie a.c., s-a 
organizat o acțiune de e- 
valuarc a locuințelor dis
ponibile, de verificare a 
fiecărei cereri pentru lo
cuințe.

Pentru a cunoaște situa
ția reală, se cuvin să fie 
făcute cîtcva precizări. In 
urma acțiunilor de recru
tare, de transferare și 
stabilizare a forței de 
muncă în mineritul Văii 
Jiului, care a reprezentat 
un atentat la cele mai e- 
lemcntare drepturi cetă
țenești ale oamenilor, pur 
ți simplu forțați, canstrînși 
să vină din diferite Jude
țe să se încadreze în mun
că în unitățile miniere, 
precum și din dorința dî-a 
raporta cu orice preț con
struirea unui număr cit mai 
mare de apartamente, în 
orașul Lupeni s-au dat In 
folosință mai ales garso- 
n.ere, în detrimentul fami
liilor cu mai mulți copii. 
Așa se face că la începu
tul acestui an circa 400 
de cereri de locuință își 
așteaptă rezolvarea. Deose
bit de semnificați , i este 
situ iția existentă la cea 
mai mare unitate economi
că de pe raza orașului —

PETRILA

OAMENII SFINȚESC LOCUL 
și cînd este vorba despre 
căldura din apartamente

In ultimele zile am aflat 
și tn orașul PctriLa du

pă constituirea noii pri
mării, tn frunte cu îoan 
Glngu împărat, s-au depus 
strădanii pentru ca viata 
economică și socială să in
tre pe făgașul ei firesc. Pri
mele probleme de care s-a 
ocupat primăria au fost 
<ele ale oamenilor. In sca
ra zilei de 9 ianuarie s-au 
stabilit măsuri pentru a 
se asigura încălzirea apar
tamentelor. Cauza lipsei de 
căldur i este cărbunele cu 
grad ridicat de cenușă. Din 
10 ianuarie, centralele ter
mice au fost aprovizionate 
cu cărbune de calitate bu
na, livrat de preparația 
din Petriia, nu de la Co
ri» .ti, cum era lna.ntc. In 
magrizinele alimentare și 
In măcelării s-au putut 
găsi In 10 ianuarie carne 
de vită și de pasăre, pline 
di.i făină de grîu, fabri
cată fără alte adausuri la 
biutăria orașului. La ali
mentara minei Petriia se 
puteau cumpăra jambon, 
slănină, ..dam și alte pro
duse care cu trei săptă- 
mlni In urmă nu se gă
seau sau se dădeau < u 
rația de înfometare, pe 
care o știam Uin viața 
noa rtră do zi cu zi.

Problemele pe care le 
ridică oamenii le rezolvă 
tot oamenii, cei care sînt 
cu adevărat oameni cinstiți. 
’ xcmplc sînt nenumărate. 
Iată unul din acestea: In 
centrala termică nr. 4 din 
cartierul fi Martie, și-an 
ifte-nt datoria, după cung 
■ea Informat îoan Dan 

mina Lupeni. Aici există 
271 de cereri pentru locuin
țe, din care 102 sînt ale 
tinerilor familiști nevoiți 
să stea cu părinții în a- 
partamente cu suprafețe 
locuibile ce reprezintă ju
mătate sau chiar mai puțin 
din cea prevăzută să le re
vină, de drept, prin norma
tivele, încă în vigoare. Al
te 58 de solicitări de lo
cuințe de la mina Lup-mi 
sînt făcute de tineri fa-

LUPENI

miliști care se află „în 
gazdă".

Tinerii care au venit din 
constringere să lucreze la 
mină, în marea lor majo
ritate s-au întors în jude
țele de unde au venit. Din 
evaluările făcute pînă ieri 
cu privire la locuințele ră
mase disponibile reiese că 
o bună parte din cereri pot 
fi rezolvate. De astăzi, la 
nivelul întreprinderilor mi
niere Lupeni și Bărbăteni 
și al celorlalte unități eco
nomice din oraș, se vor 
întruni, la ora 12 comisiile 
care acordă, pe întreprin
deri, locuințele. Se cuvin 
să fie făcute următoarele 
precizări: locuințele dis
ponibile se vor acorda, cu 
prioritate, tinerilor fami
liști, In conformitate cu 
vechile normative, pe baza 
priorităților stabilite de co
misiile pe întreprinderi. Nu 
se dau locuințe persoanelor 
singure, decît in căminele 
pentru nefamiliști. Fină la

Bălan care face parte din 
comisia ce răspunde de 
problemele tcrinoficării în 
fața Consiliului orășenesc al 
frontului Salvării Naționa
le din Petriia, toți foch.știi. 
lală-i: Nicolina Itusu, îoan 
Vincze, Francisc Kiș, Mi- 
ron Gheorghe, Francisc 
i.udany, Nicolae Simion, 
Oprea S'oiculescu. Ca să 
știe locatarii blocurilor ci
ne lc-a dat căldura In a- 
partamente. Dar sînt ți 
exemple de neomenie. Un 
schimb la CT 3 schimbul 
II. condus de Ion Oprica, 
din care fac parte fochiș- 
tii Viorica BIrsan, Ținea 
Bondoc, Micșunica Lupu, 
Petru Goguță, Margareta 
Covaci, Marin M.iniu, ți 
Anton Bcciu, nu și-au fă
cut datoria. Comisia i-a 
surprins noaptea cu cazo
nele aproape reci I

Din motive asemănătoa
re, după cum am aflat de 
la Veronica Buluz, centra
la termică n grădiniței cu 
creșa. nu merge bine și 
copiii nu nu căldură 
și apă caldă de mai multe 
zde.

Omul sfințește locul, spu
ne un vechi proverb româ
nesc. A fi om de omenie, 
înseamnă a munci pentru 
binele tău și al obștei. A- 
cestea sînt comandamen
tele zilelor de iarnă pe ca
re lc trăim nctim, pentru 
ca valorile democrației șl 
libertății să fie consolidate, 
pentru a contribui fieca
re, pe măsura puterilor 
sale, la Înfăptuirea idea
lurilor de bunăstare și 
demnitate.

S. VIORET 

darea în folosință a apar
tamentelor aflate în con
strucție, nu se vor mai fa
ce „redistribuiri" de lo
cuințe. Cei ce au- făcut ce
reri pentru locuințe către 
comisiile din întreprinderi 
sînt rugați să se prezinte 
săptăminal, în fiecare zi 
de marți, la ora 12, la co
misiile din întreprinderi, 
unde li se vor da, pe mă
sura posibilităților, locuin
țele la care au dreptul, în 
funcție de priorități sau ex
plicațiile la care au drep
tul, în spirit cu adevărat 
democratici

Pentru anul 1990, apar
tamentele noi care urmea
ză să fie date în folosință, 
sau pentru care sînt con
diții de a fi construite, re
prezintă un număr mai 
mare decît cel al solicită
rilor de locuințe. Consi
liul orășenesc Lupeni al 
Frontului Salvării Naționa
le face apel, pe această ca
le, să dovedească răbda
re, pînă la rezolvarea, în 
funcție de priorități, a ce
rerilor de locuințe, in
clusiv din redistribuiri.

V. STRAUȚ

DE NOI DEPINDE REDRESAREA
Euforia revoluției în- 

tirzie in multe locuri. Ne 
bucurăm de victoria demo
crației, dar uităm că es
te încă foarte greu, că ța
ra traversează o stare de 
criză. Sînt incă mulți oa
meni care nu știu ce vor, 
în timp ce mareei majori
tate a început să desfășoa
re o activitate producti
vă normală.

Considerăm că, din mo
ment ce ziua de 12 ianua
rie 1990, a fost declarată 
zi de doliu național, ma
nifestarea huliganică de la 
București, care a și fost 
televizată, trebuia amîna- 
tă. Considerăm că aceste 
mitinguri pot avea loc în- 
tr-un cadru organizat și 
numai după ce am pus 
toată economia țării să 
funcționeze normal. Tre
buie să înțelegem că dacă 
nu producem, ramurile de 
bază ale economiei vor

Normalizare,
(Urmare din pag. 1) 

al consiliului își îndepli
nește statutul social încre
dințat de locuitorii orașu
lui.

Ion MUSTAȚA

N.lî. Dăm curs solicită
rii mai multor locuitori din

(Urmare din pag. D

lor, de bîlbîielile stupide 
ale marelui bărbat, „omul 
nou" a fost învățat să su
porte nu doar frigul și în
tunericul, lipsa alimentelor 
de bază, ci și climatul ci
nic al resemnării și dedu
blării. Minciuna și frica, 
demagogia și impostura 
și-au pus inevitabil am
prentele pe caracterele „o- 
mului nou", ca egoismul și 
neîncrederea, indiferența 
față de valorile civilizației, 
față de îndatoririle civice, 
chiulul să nu se manifes
te în multiple ipostaze. Un 
elocvent exemplu este fu
ga de muncă, de răspun
dere. In loc de muncă, 
continuă vociferările fără 
sfîrșit, fervoarea unor ele
mente inculte puse pe 
zarvă.

„Intîi să punem produc
ția pe picioare și apoi să 
venim cu revendicării" 
spunea deunăzi conducă
torul unei întreprinderi. 
Așa estel Oamenii care au 
suferit atîția ani de lipsuri 
și privațiuni, este firesc 
să-și revendice dreptul la 
o viață demnă. Dar, ei ui

avea de suferit. Trebuie să 
ne facem datoria toți a- 
colo unde sîntem puși! Es
te cel mai profund oma
giu adus revoluției. Tre
buie să înțelegem că da
că nu producem, ramurile 

OPINII

de bază ale economiei vor 
avea de suferit Nu pu
tem trăi numai din ajutoa
rele primite de la alții. 
Mai mult ca oricînd este 
nevoie să muncim, să a- 
rătăm întregii lumi că a- 
șa cum singuri am răs
turnat dictatura, tot singuri 
vom fi capabili să ne re
zolvăm problemele.

Trebuie înțeles că des
fășurarea unei activități e- 
conomicc normale, redre

pe fondul ordinii
Lupeni de a afla compo
nența biroului executiv al 
Consiliului orășenesc al 
F.S.N.: președinte ing. Ti- 
beriu .Sibișan (de curînd a- 
Vansat la gradul de ma
ior al Forțelor armate); 
vicepreședinți: prof. Dan 
Sergiu Dănilu, ing. Mircea 

tă că nu se poate dintr-o 
dată. Și mai este un ade
văr: acela că baza reface
rii și propășirii economice, 
condițiile unei vieți demne 
și îndestulătoare, consoli
darea democrației cîștigate 
cu atîtea jertfe nu vin de 
la sine. Orice civilizație 
și-a făurit valorile exclu
siv prin muncă și eforturi, 
prin cunoaștere și lucidita
te.

Țara a pășit în etapa 
constructivă a Revoluției. 
O etapă dificilă și comple
xă. Realizarea sarcinilor 
Revoluției cere oameni de 
profunzime, cu discernă- 
mînt și competență pro
fesională, cu putere de 
muncă și calități organi
zatorice. Mai presus de 
toate cere continuarea re
voluției în sinea fiecăruia, 
lupta acerbă cu povara pro
priilor defecte. Democrația 
trebuie învățată. Și tre
buie trăită cu demnitate, 
cu luciditate, cu un grad 
sporit de cultură și răs
pundere civică și mai ales 
prin muncă — izvorul tu
turor valorilor.

Revoluția continuă a- 
cum in conștiințe 1 

sarea producției este pri
ma noastră urgență. Acest 
lucru depinde de noi, de 
opinia colectivă, a muncito
rilor care constituie ele
mentul principal în întări
rea ordinii și disciplinei — 
condiție a apărării libertă
ților cîștigate prin Revolu
ție.

Noi, cei peste 1000 de 
muncitori din cadrul secto
rului XII transport de la 
mina Lupeni, sîntem hotă- 
riți să muncim și să luăm 
acele măsuri îneît să asi
gurăm un transport con
tinuu pe verticală și ori
zontală, știind că de noi 
depinde bunul mers al 
producției la mina noastră, 
asigurarea cărbunelui coc- 
sificabil necesar economici 
naționale.

Ing. II.IE STEPANESCU, 
șef sector XII, membru al 

comitetului FSN, IM Lupeni

și disciplinei
Draga; secretar Ion Păcu
rar, membri: lt col. Mihai 
Drăgănoiu, economist
Gheorghe Mirca, dr. Gheor
ghe Crișan, prof. Iulian 
Năsturică, maistru Constan
tin Brlndușă. Primăria arc 
următoarea componență : 
ing. Nicolae Voin, primar, 
Mihai Maxim, secretar, An
drei Ostorvski, di Istvan 
Major, Ion Ulari, membri.

• IMPORTANT. Azi ora 
17, la Clubul din Petriia, 
va avea loc adunarea pen
tru nlegeren Comitetului 
orășenesc al Frontului De
mocratic al oamenilor mun
cii dc naționniilalo ma
ghiară.

CONVOCARE. Grupul 
de inițiativă pentru consti
tuirea reprezentanței con
cetățenilor de naționalita
te germană din Valea Jiu
lui invită pe cel interesați 
la o primă întrunire: du
minică, 21 ianuarie, ora 
10, la parohia evanghelică 
din Petroșani. (I.D)

I PRECIZARE. Lucrătorii 
J de la ICS Mixtă Vulcan 
| ne-au solicitat 6ă precizăm 
Ică adunarea pentru alege

rea Comitetului FSN și a 
I sindicatului liber din în- 
’ treprindere va avea loc Tn 
| ziua de 21 ianuarie 1990, 
. începînd cu ora 9, la Glu- 
| bul muncitoresc Vulcan.
| VIDEODISCOTECA Din 
I inițiativa tinerilor de Ia 

mina Lupeni, prin con-

Itribuția nemijlocită a ing. 
îoan Tătar, au fost relua
te la Palatul cultural sc-

I rile de videodiscotecă pen- 
‘ tru tineret. Ele oferă tine- 
I rilor binemeritate ore dc 
’ destindere și recreene și, 
| de ce nu, șl de culturali. 
’ zare. (I.D.)

CERTIFICAT. Tn Piața 
I Victoriei din Petroșani a 
> fost găsit un certificat de 
I naștere (exemplar original), 

pe numele Crasuc Ana — 
Ionela. Actul se află la ad
ministrația ziarului nostru 
și poate fi recuperat de 
cea care l-a pierdut (V.S.)

I =====

i COTIDIENE
FIER VECHI. Conduce

rea Centrului Livezeni al 
IJVMR Deva face apel și 
pe această cale către ce
tățenii din municipiu și 
către unitățile economice, 
de a relua livrările de fier 
vechi. Centrele siderurgi- 

■ ce ale țări au mare ne- 
’ voie de fier vechil

’ EXCURSII PESTE HO- 
I TARE. Filiala O.J.T. Pe- 
I' troșani face înscrieri pen

tru două excursii: prima,
• în URSS, între, 2—14 mar- 
| tie (Asia Centrală). Ex- 
■ cursia se face cu avionul 
J dus-întors. O altă excursie 
■ Intre 2—9 martie în R.D. 
i Germană, la Dresda —•

Leipzig — Berlin. Tot ci) 
| avionul. (I.D.)

! UN APEL CĂTRE AUTB. 
! Personalul Stației de e- 
| purare a apelor de la Va- 
Ilea de Pești solicită din 

partea AUTL o măsură 
Iprin care să se asigure ca 

fiecare schimb al stației să

I poată beneficia de tran
sportul în comun. Este 
vorba r. ii ales de lucră
torii clin schimbul II, fe
mei și bărbați, care termi
nă programul la ora 22 
și nu mai au cu ce ajun
ge acasă, la Lupeni sau 
Vulcan. Aceasta, pentru că, 
după ora 20, respectiv, 
cursa programată pentru 
ora 22, de cele mal multe 
ori nu mai vine. Oamenii 
stau sub cerul liber, tn 

a întuneric și frig, după vreo 
| ocazie. Nu e bine I (I.D.) 

| * * DESTINAȚIE. Tone de 
I metal și de alte materiale,

costînd sute de mii de 
Ilci, au fost încorporate în 

panourile (amplasate pe 
. unde vrei și nu vrei f) cu 
| fosta propagandă vizuală. 
INu este cazul să 11 se gă

sească o destinație cu ade- 
| vărat utilă ? (Gh. O.)

IAPEL. In vederea ade
rării la Asociația Generală 
a Economiștilor din Romft-

I nia, grupul de inițiativă 
1 invită, în ziua de 29 ianua- 
| rie 1990, ora 17, la sediul 
I Liceului economic Petro- 
| șani, reprezentanții econo- 
Imiștilor din toate unități

le Văii Jiului. Cu această
I ocazie, se va desemna nu- 
' cleul cercului teritorial șl 
I se va elabora textul ada- 
| ziunii la Asociație. Infor- 
. mâții se pot obține la te- 
' lefon 42252, între orele 
| 8—13.

Rubrică realizat! de
■ C.T. DIACONU
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In ziarul „Adevărul" de joi, 11 ianuarie a.c. a 
apărut articolul „Ia cinci milioane de dolari și 
du-mă la Pitești", din care aflam că, pentru a se 
„salva", tiranul i-a oferit polițistului care-1 păzea 
cinci milioane de dolari dacă-1 duce la Pitești unde 
avea o ascunzătoare. Dacă nu poate la Pitești, a- 
tunci să-i scoată cum o ști din cazarma In care se 
aflau și să-i însoțească pină la Voineasa. Dat fiind 
faptul că In primele zile după 22 decembrie circu
la prin Valea Jiului zvonul că securiștii municipiu
lui nostru au fost văzuți pe Jieț, îndreptîndu-se 
spre Voineasa, mai mulți cetățeni ni s-au adresat, 
Intrebîndu-ne dacă nu cumva este o legătură Intre 
aceasta și dorința dictatorului de a ajunge la Voi
neasa, știind desigur că aceasta se află aproape de 
granița municipiului nostru. Pentru a da răspuns 
la această întrebare, am stat de vorbă cu maiorul 
Valeriu Cherciu, fostul șef al fostului serviciu al 
securității municipiului Petroșani. La discuție a 
participat și domnul lt col. loan Belu, comandan
tul unității militare din Petroșani, In subordinea că
ruia se află în prezent toți ofițerii și subofițerii fos
tului serviciu. Redăm în cele ce urmează discuția 
purtată.

— Au fost pe Jieț sub
ordonații dumneavoastră ? 
Ca ce scop și din ordinul 
cai 7

— In primul rlnd tre
buie să precizez că încă 
de pe cind se vorbea de 
mutarea mea din munici
piu, coordonarea activită
ții din Valea Jiului a pre
lua t-o lt. coL Sfetcu, ad
junctul șefului securității 
județului. După ce a f<5st 
dată starea cie necesitate, 
acesta, din ordinul colone
lului Văceanu, șeful secu
rității județului, a organi
zat distrugerea unor docu
mente de serviciu, fapt 
statuat, de altfel, prin or
dinele noastre de serviciu. 
După ce a găsit patru 
mașini, una a instituției și 
trei particulare, ale lu
crătorilor, opt oameni au 
plecat să execute ordinul 
dat Pentru că nu mă a- 
flam In sediu, eram prin

In fruntea sindicatului liber - oameni de încredere
Ca și la celelalte unități 

miniere, la IM Uricani s-au 
desfășurat alegerile pen
tru constituirea sindicatu
lui liber al minerilor. Au 
iest a.tkeri cu adevărat li
bere atice la fleca
ra jw. ■., pe fiecare 
schimb, unde nimerii, maiș
trii, tehnicienii și inginerii 
și-au ales reprezentanți.

Au ales oameni cu pres
tigiu, cu o bună pregătire 
profesională Oamenii și-au 

UNA P F. ZI

oraș, nu cunosc mai multe 
amănunte. Știu doar că a 
durat cam patru ore. Am 
aflat după ce au revenit 
oamenii că au fost pe Jieț 
și au ars o parte din do
cumente.

— Cum a fosl stabilit 
locul și cum a fost exe
cutat ordinul ?

— Pur tntîmplător. Gel 
opt oameni au glndit că 
cel mai bine ar fi pe Jieț. 
Ceea ce au și făcut. Eu 
am aflat de la ei, prin te
lefon, cind s-au întors. Tot 
atunci mi-au spus că nu 
au reușit să ardă toate 
documentele, deoarece în 
timp ce ardeau documente
le au auzit coborlnd din 
munte un peridoc cu fores
tieri și, știind că aceștia 
au țapine la ei, le-a fost 
teamă și au abandonat ac
țiunea, retrăgîndu-se pe 
la casele lor, de unde au 
telefonat să raporteze și 

ales reprezentanții în care 
au avut Încredere deplină 
și care să i reprezinte cu 
cinste în comitetul pe 
mină După clteva zile, re
prezentanții fiecărui sec
tor s-au întrunit în sala de 
apel, pentru a alege comi
tetul sindicatului liber al 
minerilor de la Uricani. 
Președintele comitetului 
provizoriu a fost ales sing. 
Ioan Mogoș. un om de 
prestigiu, onest și munci

să știe ce fac. Din data de 
23 decembrie ne aflăm cu 
toții la dispoziția unități
lor militare din Valea Jiu
lui.

— Putem ști ce ați fă
cut • dumneavoastră în toa
tă această perioadă ?

— După ce am venit din 
oraș, înainte de a se afla 
de la televizor ce s-a în- 
tîmplat în București, am 
primit ordin să depunem 
la ofițerul de serviciu ar
mamentul. De acolo am fost 
ridicat de lt col. Coita de 
la gărzile patriotice și oa
menii de la Consiliul mu
nicipal al Frontului Salvă
rii Naționale. Fiecare a- 
veam în dotare doar cite 
un pistolet tip „Carpați" și 
12 cartușe, care se purtau 
doar la ordin. Din 22 de
cembrie nu am mai exe
cutat nici o misiune. La 
scurt timp am văzut că 
nu toate pistoalele au fost 
duse la consiliu. Le-am 
luat pe cele opt rămase și 
le-am predat la consiliul 
frontului, împreună cu ce
le 96 de cartușe.

Gîteva zile am stat nu
mai în cazarma unității 
militare. Tot aici a fost și 
Sfetcu. El a fost chemat 
la consiliul municipal al 
Frontului Salvării Națio
nale în ziua de 23 decem
brie, pe la ora 14. La ora 
17 am mers și eu. Ni s-au 
pus mai multe întrebări, 
de către membrii consiliu
lui la care se adăugase și 
Dobre, cel cu greva din 
1977. De atunci slntcm la 
dispoziția armatei și aș
teptăm să se hotărască vi
itorul tuturor, dar și al 
fiecăruia In parte.
Discuție consemnată de 
Constantin IOVĂNESCU

tor, care a dovedit multă 
inițiativă în desfășurarea 
alegerilor actuale.

Tot cu această ocazie, 
minerii au făcut propuneri 
pentru activitatea comite
tului sindicatului liber, pro
puneri care au vizat reali
zarea producției, asigura
rea unor condiții de mun
că și viață mai bune pen
tru cei care lucrează în a- 
cest important domeniu.

Florin BIJAN, 
Uricani

P R E C
Domnule asist, univ. dr. 

Tiberiu Vladislav — mate
matician.

Mă numesc Alexandru 
Flaidăr și sînt directorul 
Uzinei Electrice Paroșeni. 
Mă adresez dv. cu titlurile 
sub care semnați articolul 
„Confidențe" în ziarul 
„Zori noi" din 14 ianuarie 
1990: Citez: „Stimată doam
nă Flaidăr, nu cumva dum
neavoastră sînteți soția di
rectorului Uzinei Electri
ce Paroșeni pe care, în 
numele puterii provizorii, 
l-am chemat la consiliu 
pentru a ne da explicații 
nouă și populației de ce 
nu este căldură ?“.

Lăsînd la o parte modul 
insinuant în «are formu
lați întrebarea dv., folosind 
numele și funcția mea, în
cercați de fapt să discre
ditați activitatea colecti
vului de oameni ai muncii 
de la Uzina Electrică Pa
roșeni. Să fie clar pentru 
toată lumea că dumnea
voastră nu m-ați chemat 
niciodată „In numele pu
terii provizorii" așa cum

ȘTIRI INTERZISE
(Urmare din pag. 1)

prezentăm doar concluziile 
care le-a desprins ancheta. 
Cităm : „In concluzie, e- 
venimcntul produs în da
ta de 21 martie 1986, care 
a generat accidentul co
lectiv do muncă, a fost o 
explozie de gaz metan, i- 
nițiată de lucrările de îm
pușcare executate in aba
tajele cameră din flancul 
estic al stratului 7, blocul 
0 la care s-a utilizat și 
dinamită.

Mai facem o precizare 
și anume că unul dintre 
artificieri a luat dinamită 
din firida altui artificier 
și a folosit-o la lucrările 
de împușcare în cărbune, 
contrar tuturor prevederi
lor legale care stipulează 
cu claritate unde anume 
și de către cine pot fi fo
losite anumite tipuri de 
exploziv".

Surprizele apar însă în 
ceea ce privește cea de a 
doua explozie care a avut 
loc la numai 24 dc ore, în 
22 martie, ora 14,04 și în 
care au murit cum mai a- 
minteam unii dintre cei 
mai renumiți cercetători ai 
țării In domeniul protec
ției muncii.

I Z A R E
afirmați. Personal, nu vă 
cunosc, nu am dialogat cu 
dumneavoastră nici ver
bal, nici în scris și nici în 
vis.

Vreau să vă precizez că 
toți lucrătorii de la Uzina 
Electrică Paroșeni, îm
preună cu subsemnatul, în- 
eepînd cu 17 decembrie 
1989, sîntem zi și noapte 
la datorie, fie Crăciun, fie 
Anul Nou, pentru a asigu
ra buna funcționare a ter
mocentralei, așa înțelegînd 
să fim din toată inima 
pentru victoria finală a 
Revoluției. In toată această 
perioadă am livrat agentul 
termic cu o temperatură 
de 103 grade Celsius — 110 
grade Celsius, fiind prin
tre puținele termocentra
le ale țării care am reali
zat acești parametri.

Este adevărat că sînt și 
apartamente insuficient în
călzite, situație determi
nată cauze obiective.

Este nedrept, domnule 
Vladislav, să vă abateți de 
la ideea urmărită în arti
colul „Confidențe", încer- 
cind să puneți sub semnul 
întrebării activitatea unui 
colectiv de oameni ai mun
cii In fața opiniei publice. 
Ar trebui să vă cereți scu
ze, dar se pare că la dum
neavoastră „minciuna stă 
cu regele la masă".

Alexandru FLAIDĂR

Contul 
„Libertatea—1989”

• Domnul Tiberiu Cșiszer 
de la SUT Livezcni, apar- 
ținind TAGCM Deva ne-a 
informat că lucrătorii sta
ției au depus în contul 
„Libertatea — 1989" suma 
de 22 015 lei. Iată deci un 
nou gest de omenie !

• Peste 30 000 de leii A- 
ccasta este suma rezultată 
din vînzarea biletelor la 
spectacolul organizat ieri, 
la Petroșani, de Casa de 
cultură, sumă care a fost 
depusă în contul „Liberta
tea — 1989“. Și-au dat con
cursul Grupurile „Anotim
puri" și „Acustic", inter
pretul George Negraru. Au, 
luat, de asemenea parte, 
cunoscuții actori Stela l’o- 
pcscu și Alexandru Arșincl.

• Ieri, la Vulcan, Clu
bul muncitoresc a găzduit 
un spectacol literar-muzi-

PRIORITĂȚI
Atît în blocul 53, cit și 

în celelalte imobile do pe 
straaa Pinului din Vulcan, 
există o stare de lucruri 
care persistă de*  vreo pa
tru ani: la robinetele apar
tamentelor n-a curs, în a- 
cest interval de timp, nici 
un mililitru de apă caldă. 
Ne-a spus-o Ion Chirodea, 
șeful scării I, muncitor la 
mina Paroșeni, ne-a rela
tat-o și tînărul Alexandru 
Ilie, care locuiește la eta
jul al patrulea al aceleiași 
scări In plus, și apa rece 
este livrată cu zgîrcenie. 
Alexandru Ilie ne-a mal 
arătat cum se prezintă 
tavanul locuinței sale I Deși 
abia a terminat de zugră
vit apartamentul (aici, po
vestea este mai lungă, sta
rea în care i-a fost predat 
apartamentul fiind de ne- 
descris), la scurt timp, p« 
plafon și-au făcut, din nou, 
apariția infiltrațiile de apă. 
De acord că, acum, iarna, 
nu se poate trece la izola
rea terasei blocului. Dar 
In primăvară această acti
vitate trebuie să ocupe un 
loo prioritar pe agenda de 
lucru a EGGL-ului din lo
calitate. Și nu numai la 
acest bloc. Există multe a- 
sentenea .dosare deschise" 
care-și așteaptă rezolvarea I 
(Gheqrghe OLTEANU) 

tril, iar supozițiile transmi
se dumneavoastră s au 
l.-a/at pe convingerea că nu 
trebvie să mai ezitați în 
ceia ce faceți, altfel se 
nasc Îndoieli. De a'ernenca, 
v-am comunicat convin
gerea personală că nu se 
va mai accepta reluarea, 
•li filți actori, a vechilor 
rlndaicli, obiceiuri, prin
cipii și toate celelalte, cl 
schinibărijc vor fi reale, 
azi sau mîinc, Indiferent 
că ne vine să credem sau 
nu In final, am transmis 
rugămintea ca dmnnoa- 
vorstră să deveniți pilrn'i 
caic rredeți în acest noii

cal susținut de formațiile 
de muzică ușoară Bendis", 
„Rockton" și „Ultima oră" 
din oraș. A participat, de 
asemenea, solistul vocal 
Cristian Manea. Banii re
zumați din vînzaiea bile- 
telcr vor fi depuși In con
tul „Libertatea — 1989".

• Minerii din sectorul 
XI al minei Vulcan, au de
pus în Contul „Libertatea
— 1989", peste 59 de mii de 
lei.

Pînă ieri erau depuși în 
Contul „Libertatea — 1989" 
peste 15 milioane lei, bani 
care au fost donați de oa
meni de bine — cetățeni 
ai municipiului Petroșani
— care își exprimă depli
na adeziune a tuturor ce
lor ce muncesc în Valea 
Jiului, față de cauza revo
luției. (H. DOBROGEANU)

— Niculc, cheamă imediat bijutierul — iar s-au 
stricat robinctclo astea nmărito din auri

 Desen de VAI.I J.OCOTA

IOAN NICULAE CĂ
PRAR, inginer, Petroșani : 
Redăm în întregime textul 
ultimei scrisori pe care 
ne-ați adresat-o : „Domni
lor ziariști, rog să anali, 
zați oportunitatea solicită- 
rif pe care o fac, de a 
clarifica publia toate as
pectele pe care vi le-am 
comunicat deja personal, 
în cele două vizite făcute 
la redacție. Solicit cu res
pect acest lucru, deoarece, 
după publicarea răspun
sului dumneavoastră la 
rubrica „Poșta redacției", 
mai mulți colegi, cunoscuți 
și chiar necunoscuți mi-au 
adresai întrebarea: „De
fap*  ce am scris In 30 de
cembrie 1989 7". Răspunsul 
doresc să-l dau cu acceptul 
dumneavoastră, ca real 
semn că ceea ce am expri
mat anterior verbal, reci
proc, nu ascunde nici un 
gind ascuns, nici o suspi
ciune, ci o bună înțelege
re. Pe scurt, în materialul 
transmis anterior, la care 
se face referire, mi-am 
exprimat nemulțumirea că, 
In ioc să se abordeze di
rect și deschis probleme
le care ne frămîntă cu a- 
devftrat, privind cauzele, 
ofertele șj soluțiile vjnl.i -

le de ieșire din acest haos 
cconomico-social, prin în
credere și credință în ceva 
sflnt, ideal, la rubrica 
„Dreptul la replică" s-a 
lăsat loc unor justificări 
mincinoase, spațiul ziaru
lui risclnd să devină sau 
teren dc dispută fără rost 
sau pasaj idilic cu persona
le nevinovate. Mi-am pus 
întrebarea de cc acest lu- 

POȘTA REDACȚIEI

să credeți sincer și activ, 
să deveniți primul grup so- 
cio-profesional constituit 
prin consens, în spiritul 
esenței și nevoilor acestei 
etape de evoluție româ
nească. Astfel ne puteți 
sprijini pentru a ieși din 
negura mincinoasă în care 
ne am mișcat, gîndit și 
trăit. Avem nevoie de opi
nii clare, viguros exprima

te deoarece sînt rezultat 
al desfășurării fizice a 
adevărului și dreptății.

Constatind, In numerele 
npărute In acest an, că și 
dumneavoastră ați trăit 
aceleași sentimente, nu 
stirnite de apelul meu, ci 
rezultate din capacitatea 
profesională șl calitatea 
umană, lucruri pe care 
le-ați concretizat prin con
ținutul materialelor pu
blicate, am ven t la redac
ție in 10 ianuarie 1990, deci 
lr.vntc de a citi răspunsul 
și invitația adrcsalft, vizi
tă repetată ime-Jiat ce 
v am primit oli> itarea. 

Așa cum am făcuV-o deja 
verbal, vă transmit și pe 
această cale aprecierea 
personală a modului In 
care reușiți acum să expri
mați opinii, gînduri, fră- 
mîntări, precum și convin
gerea că aveți capacitatea 
de a forma opinia demo
crată, liberă a publicului, 
pentru fericire și viață 
cinstită".

TIBERIU MELNERO- 
VITS, inginer, Ltipcni ; 
După cum ați putut con
stata, problemele cadrelor 
de conducere și lucrătorilor 
din comerț s-au aflat In 
atenția ziarului nostru. Și 
In continuare, ne vom o- 
cupi de acest domeniu so
cial de mare însemnătate. 
Din păcate, scrisoarea dv. 
nu este vcncludentă. Deși 
afinu-iți că „a fost redac
tată pe baza dosarelor 
pers >nale și cu concursul 
unor lucrători cinstiți din 
comei ți , scrisoarea cuprin
de unele date personale e- 
rouate. In cuce caz, nu 
ați greșit triinițind același 
text forurilor centrale care 
vor lua cunoștință despre 
cele sesizate, avind com
petența sa aprecieze opor
tunitatea unor măsuri.

Ion MUSTAȚĂ
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ FOTBAL VARIETĂȚI

Apel al organizației „Amnesty Internațional" 
adresat președintelui Ion lliescu

VIENA 17 (Rompres). 
Secția vest-germană a or
ganizației „Amnesty In
ternațional**  a adresat pre
ședintelui Consiliului Fron
tului Salvării Naționale din 
România. Ion lliescu, o 
scrisoare prin care se lan
sează apelul de a se evita 
reintroducerea pedepsei cu 
moartea în România prin 
referendumul prevăzut 
pentru 28 ianuarie — a de
clarat un purtător de cu- 
vînt al acesteia agenției 
„France Presse**.  „Amnesty 
Tntcrnatlopal" își exprimă 
./ or^ternarea" că „prima

pe 
este 
cea 

privind pedeapsa cu moar
tea. Totodată, organizația 
își manifestă îngrijorarea 
față de posibilitatea „unui 
val de execuții și de 
lență" în România, și 
exprimă respingi rea 
principiu a ixdepsei 
tale. Organizația s-a 
nunțat pentru 
de 
cările

decizie democratică" 
care poporul român 
chemat să o ia va fi

vio- 
î.și 
în 

capi- 
p re

deschiderea 
anchete privind încăl-' 

grosolane ale drep
turilor omului sub vechiul 
regim și a cerut trimiterea 
în fața justiției a autori
lor acestora.

REÎNTOARCEREA in patrie a unor 
REFUGIAȚI ROMÂNI

17 (Ronipres). 
rumâni s-au 
Iugoslavia in

UttLGRAD
200 refugiați 
icîntors din 
patrie. 80 dintre aceștia — 
cea mai mare parte de na
ționalitate germană — an 
sosit tncepînd de la 16 de
cembrie 1989, afirm i coti
dianul din Belgrad „Politi- 
ka Ekspres", citind infor
mații obținute de la înal
tul comisar al O.N.U. pen
tru refugiați și de la Mi-

nisterul de Interne iugo
slav. In prezent. în trei 
centre de refugiați din Iu
goslavia continuă să se a- 
fle circa 750 de români — 
menționează agenția 
niug.

Ziarul relatează ca 
milor 60 de refugiați
s-au întors în România 
s-a făcut o primire 
ziasti'i la frontieră, 
greu de imaginat în trecut.

Ta-

pri- 
care 

li 
entn-
scenă

SCURTE ȘTIRI tiii?

Situație încordată in Azerbaidjan
de obiecti- 

sustrasc 
de foc și 
cartușe.

MOSCOVA 17 (Rompres). 
După cum transmite agen
ția TASS, în ultimele zile 
situația din Azerbaidjan 
s-a menținut încordată, ca 
urmare a ciocnirilor in- 
teretnice. Un comunicat 
al Ministerului de Interne 
arată că 56 de persoane și- 
au pierdut viața. în special 
cetățeni de naționalitate 
armeană, alte 156 fiind 
rănite. Continuă evacua
rea din Baku a populației 
de naționalitate armeană. 
In ultimele două zile, cu 
ajutorul mijloacelor mari
time și aeriene, au fost c- 
vacuați aproximativ 2000 
de locuitori. Un comuni
cat al reprezentanței per
manente a Armeniei Ia 
Moscova arată că din cei 
aproximativ 220 000 de lo
cuitori «>e origine armea
nă din Baku au mai rămas 
acum doar c'tcva mii.

© situație deosebit 
tensionată se mențino

atacate o serie 
ve păzite, fiind 
1 642 de arme 
peste 30 000 de

☆
C.’a urmare a 

situației, Prezidiul 
tului Suprem al 
a hotărît, la 15 
decretarea stării < 
nale pe teritoriul regiunii 
autonome Nagorno-Kara- 
bah și în zonele adiacente 
acesteia din R.S.S. Azer
baidjan, In regiunea mun
toasă a R.S.S. Armene, pre
cum și de-a lungul grani
ței de stat a URSS de pe 
teritoriul R.S.S. Azerbaid- 
jene.

agravării 
I Sovie-

URSS, 
ianuarie, 
excepțio-

Noi dezvăluiri făcute

Echipa Costa Rica își 
va începe preparativele 
pentru campionatul mon
dial cu două partide în 
compania formației TFK 
Goteborg după care intre 
2 și 4 februarie va partici
pa la turneul internațional 
de la Miami Vor urma 
jccuri de verificare cu 
VPB Stuttgart la un turneu, 
cel de la Los Angeles (cu 
Vass, Iugoslavia și echi
pa mexicană Guadalajara) 
' *£' .

In vederea mondialelor 
Irlanda și-a ales ca spa- 
ring-parteneri selecționa
tele Danemarcei și Turciei 
pe caie le va întîlni în 
den asare, în cursul lunii 
mai.

☆
Belgia își va testa juca 

torii pentru campionatul 
mondial în patru partide 
,-ivind în față reprezentat i

vele : Greciei, Suediei, 
României șl Poloniei.

☆
Reprezentanți ai minis

terelor de interne difi An
glia, Irlanda, Olanda și 
Italia se vor reuni Id Ga- 
gliari și apoi la Palermo 
pentru a stabili măsurile 
ce vor trebui adoptate în 
timpul campionatului mon
dial de fotbal pentru a 
preveni eventualele mani
festări de violență ale su
pe iterilor ce se presupu
ne că vor veni în Sardinia 
și Sicilia pentru a asista 
la meciurile grupei F.

☆
Echipa de fotbal a Ar

gentinei va disputa în 
cursul acestei luni un meci 
de verificare cu selecționa
ta Guatemalei și un altul 
cu reprezentativa ■ Mexi
cului. acesta d n urmă pro
babil la Los Angeles, pe 
marele stadion olimpic.

de Ion Pacepa

de
?1

în zonele adiacente regiu
nii Nagorno-Karabah, pre
cizează TASS.

Pe de altă parte, se re-
latează că în capitala Ar
rneniei •— Erevan — in
ultimele 24 de ore au fost

SCURTE ȘTIRI
itAMIZ, ALIA, prim-sc- 

,rotar al CC al Partidului 
Muncii din Albania, 
cțarat, cu prilejul 
vizite efectuate la 
de tractoare „F.nver 
gea“, că „nicăieri în 
nia nu există stare de ur
gență, manifestații de pro
test, tulburări și asasinate" 
— informează agenția A'l’A.

n de- 
unei 

Uzina 
Hod- 

Alba-

nunțat poliția ungarii, cita
tă de agenția DPA. Banc
notele respective sînt pro
duse utilizîndu-se o teh
nică modernă, ceea ce face 
să nu fie depistate decît 
de experți. Toate Iwincno- 
tcle falsificate provin 
pe piața ilicită.

de

TN CEHOSLOVACIA a 
Ost comemorat pentru 
prima dată în mod oficial 
-iotul de sinucidere a stu- 
deoti^uî Jan Paiach. care 
și-a dat foc în piața cen
trală din Braga, acum 21 
do -ni, în urma im azi 
forțelor unor stat m mb 
■ do Tratatului de l i Var
șovia. Ceremonia s <i de . 
f .pirat îri prezența pre- 
.-dintelui Vaclav H iv< I.

SPANIA va fabrica pen
tru Turcia 52 de avioane 
militare de transport de 
tipul „CN-235“. Valoarea 
acestei comenzi depășește 
o jumătate de miliard 
de d o 1 a r i, infor
mează agenția France l’res- 
sc, citind tin purtător de 
cuvint al firmei construc
toare „CASA".

și violențe soldate cu vic
time — relatează agenția 
France Presse. Cehoslova
cia, a spus președintele, 
trebuie să găsească o for
mulă de democrație origi
nală. Sistemul pe care spe
răm să-1 făurim nu poate 
fi o copie a ceea ce a e- 
xistat odinioară și nici a 
ceea ce există în alte părți.

TN ULTIMELE zile, în 
zona xudică a Ungariei, au 
4n?t -depistate mai multe 
bancnote false do 100 
■■ărcl vest-germane, a a-

INTR-O declarație fă
cută postului de radio bri- 
t .nic BBC, președintele 
Cehoslovaciei, Vaclav Ila- 
vel, a arătat că va acționa 
pentru ca îp țara :.a trece
rea spre democrație sn fie 
făcută cit mai pașnic po
sibil, fără suferințe inutile

ECHIPAJUL'. navetei 
spațiale americane „Co
lumbia1*,  plasată pe orbită 
în urmă cu o siiptumînu, a 
efectuat o scrie de cerce
tări științifice .și medica
le și a fotografiat diferite 
zone ale Tcrrei Cadrele 
luate in cursul fotografie
rii regiunilor Văii Nilului, 
lacului Ciad șl cele repre- 
zcntînd incendiile din ina- 
siveleuoresticre ale Kenyei 
vor fi utilizate în 
„Planeta Pămînt". 
lilm urmează să demonstre
ze daunele provocate na
turii de unele activități 
cotidiene ale omului.

filmul 
Acest

Intr-un interviu acordat 
ziarului francez „Le Figa- 
ro“, fostul șef ai securită
ții ceaușiste, Ion Pacepa, 
afirmă că, în momentul 
fugii sale în 197C securi
tatea putea să intercepte
ze convorbirile a aproxi
mativ 40 la sută din popu
lația României, cu ajutorul 
aparaturii electronice de 
care dispunea. Pe atunci 
— adaugă el — se prevedea 
executarea unor dispoziti-, 
ve care să permită urmă
rirea în paralel a 10 mi
lioane de telefoane. 90 la 
sută din membrii guver
nului și 80 la sută dintre 
cei ai armatei erau in
terceptați, iar întreaga poș
tă era, de asemepea, con
trolată. In aCest scop ser
viciile secrete utilizau 
un computer „IBM 36(J,'‘.

Potrivit afirmațiilor lui 
Pacepa, Securitatea nu 
dispunea numai de arma
ment greu, ea era înarma
tă șl pentru eventuali ta
tei d-clanșăril unui război 
chimic și bacteriologic.

’Z.'arul „France Soîr“ ci
tează afirmațiile lui Pace
pa conform cărora ex-dic- 
tatorul ar fi fost în pose
sia tuturor cuvântărilor 
lui llitlcr și că, prin alocu
țiuni rostite în fața oglin
zii, ar fi încercat să-l imi
te pe „Fulircr", F.l s-a 
comportat, de altfel, la fel 
de intransigent ca șl pre
mergătorul său,

(Rompres)

Mica publicitate
DIVERSE

i 
J DUMINICA, 21 ianua

rie, ora 11, Casa de cul
tură — „Sala artelor" 

BRIDGE CLIJB !
Ședință de lucru cu 

toți doritorii, în vederea 
afilierii la Federație. 
(18573)

MEMBRII cercului de 
arte plastice sînt invitați 
să participe, vineri, 19 
ianuarie 1990, ora 17, la 
Muzeul Mineritului din 
Petroșani, la o întrunire în 
vederea rezolvării uno’’ 
probleme organizatorice- 
(Doru Roman) (18584)

VINZARI

VIND video Național bo
xe 110 \V, video portabil 
și cameră autofocus I’a- 
nasonic. Telefon 70850. 
(18566)

VIND video I’ta.yer Fu- 
nai. Informații, telefon 
45126. (18571)

VIND videorecorder A- 
kai, video Player și casete, 
Petroșani, Republicii 109/2. 
(18579)

VIND videorecorder 
Samsung telecomandă ir.- 
fraroști. Petrila, cartier 8 
Martie 20/53. (18583)

PIERDERI

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numelo Schene 
Mariana, eliberată de IIT' 
Deva. O declar nulă. 
(18570)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Lăcă
tuș Petru, elilyerată de UK 
Paroșenl. O declar nulă. 
(18574)

PIERDUT dovadă pen
tru porumb nr. 01477 pe 
numele Cic Petru, elibe
rată de întreprinderea ?de 
Industrializare a Cărnii Pe
troșani — centrul de pre
luare Lonea. O declar nu
lă. (18575)

PIERDUT contract . de 
închiriere pe numele Ivaș- 
cu Ioan, eliberat de EGCP- 
Vulcan. II declar nul. 
(18577)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Vcresezan 
Alexandru, eliberat’■ * 'de 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (18578)

PIERDUT legitiniațit: 
serviciu pe numele Brln- 
zeu Gheorghe, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar ritlf- 
lă. (18581)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Tarea 
tu Iăvia, eliberată de UPG 
Petrila. O declar nulă. 
(1«58?)

DECESE

Israelul a plătit milioane de dolari pentru 
„răscumpărarea" evreilor din România

ir.raclul a plătit milioane 
!<• dolari pentru a „cum

păra evrei**  de la regimul 
rostului tiran al României 
—• au arătat ziaristul is- 
raelian Yossi Melman și 
Dan Raviv, corespondent 
d companiei americane 
AP.G la Londra, intr-o de- 
larație făcută ziarului „Tiv- 
Washington Post". Ei au 
relevat că acești bani ,,se- 
reți" au fost folosiți în 

mare parte de Ceaușescu 
... soția sa. (România a 
lost. singura țară din Plo
ui răsăritean care nu a 

1 Upt relațiile cu Israelul 
lupa războiul din iunie 
1567).

Cei doi ziariști au pre- 
izat că peste 120 060 de 

■vrei au prirmt în ultimii 
32 de ani perme iunea de 

< pleca in israel. Ei au

adăugat că Israelul era 
perfect conștient că Geau- 
șescu este un „dictator mc. 
galoman**  brutal și au ci
tat o oficialitate israelia- 
na care afirma intr-un do

șescu mari sume de bani 
în numerar. In funcție de 
pregăti rea imigranților, 
„casierului" Dan i se alo
cau sume diferite de bani, 
ajungîndu-so piuă lă 60

Din presa străină
(Agenția KUNA)

cument secret c.î „imigra
rea a dictat prioritățile" 
Israelului.

In schimbul acei pitirii de 
cflțtre Ceaușescu a emigra, 
rii evreilor din România 
— arata cei doi ziariști —, 
agentul israelian Yesha- 
yaliu Shaike Dan (cunoscut 
ca Ycsliayahu Trachlen- 
burg) îi oferea lui C'ean-

milioane dolari Ju perina, 
da 1967—1989 — au rele
vat ziariștii.

Israelul a plătit șl sub 
alte forme pentru evreii 
din România, asigurind in
struirea unor militari ro
mani și cumpărînd muri 
cantități de mărfuri cuce 
nu ei ru realmente necesa
re entității evreiești. Dic

tatorul a dorit ca toate a. 
cestca să fie ținute sub tă
cere pentru a nu provoca 
nemulțumirea țărilor a- 
rabe și pentru a împiedi
ca și alte minorități, cum 
ar fi germanii și maghiarii, 
să ceară și ele să plece. 
Dar în anii *70  Ceaușescu 
„a încheiat o înțelegere si
milară cu Germania occi
dentală și, In consecință, 
și-a sporit probabil veni
turile**  — au declarat cei 
doi ziariști.

Ei au citat declarațiile 
unui cetățean român care 
a fugit din România în 
1978 și care afirma că 
Ceaușescu glumea spunînd 
ciî „cea mai bună marfă 
de export --liO evreii și 
gei ni mii"

(Rompres)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Ilinca 
Marian, eliberată de I.M. 
Dilja. O declar nulă. (18565)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Iovu 
Ioan, eliberată de I.M. 
Bărbătcni. O declar nulă. 
(18569)

COMEMORĂRI

Colectivul de ofician- 
(o PTTR Petroșani este 
alături <le colega OU- 
vier .Tuia Elcnn in du
rerea pricinuită do pier
derea tatălui 
AVRAMIUC COSTACHE

Sincere condoleanțe. 
(18585)

SOȚIA, fiul, fiica, no
ra, ginerele și nepoții 
anunță împlinirea a șa
se luni de cind ne-a 
părăsit scumpul nostru 

MARTON GYULA
Amintirea lui va ră- 

mîne veșnic în inimi
le noastre. (18567)

SOȚIA, fiica și ne
poții anunță cu adîncă 
durere împlinirea unui 
an de la moartea celui 
care a fost un bun soț, 
tată și bunic
KECSKES ADALBERT

Lacrimi și flori pe 
mormîntul lui. (18577)

Redacția șl administrația: Petroșani, sfr. Nicolac Rfilcescu. nr. 2 î Telefoane: secretariat: 416G2 ; secții : 41663. 42164.
Tiparul: Tipogtafia Petroșani, slr. Nicolac Dălccscu nr. 2. telefon 41365.

FAMILIA Paul Truică 
anunță cu adîncă dure
re încetarea din viață 
după o lungă și grea 
suferință a fiicei lor 

TRUICA I.AURA
(11 ani)

O vom plînge cit vom 
trăi. (18580)

SOȚUL Ioan. fiica 
Cornelia, fiul Vasilc, gi
nerele Gheorghe, nora 
Natalia, nepoții Gigi, 
Diana și Adrian anun
ță cu adîncă durere în
cetarea din viață a 
scumpei lor
CIMPEAN VERONICA 

Inmormîntarca arc 
loc azi, ora 12, în ora
șul Tg. Jiu. strada Vic
toriei 122.


