
Cărbunele — miercuri Ier;. în schimbul I
z

Miercuri, minerii Văii Jiului nil ex
tras 20 827 de tone de cărbune, cu 3693 
do tone mai puțin decît preliminarul. 
In ciuda eforturilor depuse de cei cc 
muncesc la minele raroșeni — plus 150 
de tone față de preliminar (mina l’a- 
roșeni este singura care, cumulat do la 
Începutul lunii, înregistrează plus do 
producție). Vulcan — plus 112 tone, 
I’ctrila-Sud — plus 30 de tone, Livezcni 

— plus 28 de tone, rc/ultatele CMV’J 
au fost și miercuri sub posibilități. Cel 
mai marc deficit de producție l-au în
registrat, din nou, minerii de la mina 
Lupeni — minus 11G1 de tone. Departo 
de posibilități s-au situat și minele Lo- 
nca — minus 521 do tone, Uricanl -— 
minus 502 tone, Petrila — minus 130 de 
tone. (Al. II.)

In schimbul I, minerii Văii Jiului au 
extras 1510 tone de cărbune, deci cu 138 
de tone mai mult față de realizările de 
miercuri ale aceluiași schimb. Și-au rea
lizat producția preliminată minerii de 
la I.M. Petrila, Vulcan, Paroșeni, Uri- 
cani și Valea de Orazi. Cu toate a- 
eestea, există încă loc pentru mai bine. 
La I.upeni, Lonca, Livezcni, Bărbăteni 

și la celelalte unități sini resurse care 
pot fi mai bine valorificate, timpul de 
lucru poate fi utilizat mai bine de fie
care miner.

LUCRATORI DIN INDUSTRIA CĂR
BUNELUI !

Contribuția voastră prin muncă poa
te fi decisivă la victoria deplină a Rc- 
voluțieil (Al. II.)
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Prioritar, in protfesvi normalizării

PROBLEMELE OM»
Normalizarea vieții so- 
V-economice Înseamnă, 

in primul rînd, redresarea 
rtivității productive, par

ticiparea prin munca cin- 
tită, responsabilă, a f'db'5- 

ruia la refacere, la realiza
rea producției. Dar pentru 
.1 produce, pentru a-și des
fășura activitatea produc
tivă în condiții normale, 
oamenilor trebuie să li se 

itisfacă cerințele vitale.
La Uricani, Consiliul o- 

rășencsc al F.S.N. a înțeles, 
și, ceea ce e mai important, 
ca organ democratic pro
vizoriu, a acționat în a- 
cest sens. Adică, și-a con
centrat eforturile spre so
luționarea problemelor ar
dente ale cetățenilor.

O primă problemă criti- 
â și de cea mai mare ac

tualitate este căldura în 
ipartamente.

— Am moștenit o situa
ție grea, ne spune vicepre
ședintele Conciliului oră
șenesc al F.S.N., dl. Gheor- 
ghiță Stol. Am intrat în 
urnă fără nici un stoc de 
cărbune pentru centrale
le termice care asigură 
Încălzirea apartamentelor. 
La aceasta s-a adăugat 
,.i faptul că in zilele cele 
mal geroase, preparați)le 
nc-au livrat cărbune do 

■ labă calitate. Am acțio
nat, am protestat și, zic, 

că am fost înțeleși șl la 
conducerea CMVJ, cît și 
la IPCVJ. Preparația Co- 
roești a început să ne 
furnizeze cărbune mai bun. 
As'.fel, centralele termice 
au început să furni
zeze căldură. Nu chiar 
la parametrii prevăzuți... 
dar speiăm să intrăm în 
normal. Totul este ca 
IPCVJ să ne livreze căr
bunele pentru a avea sto- 
cc' strict necesar. Și căr
bunele să fie cărbune, să 
ardă I

Concomitent cu inter
vențiile pentru asigura
rea cărbunelui necesar, bi
roul Consiliului orășenesc 
al F.S.N. a acționai și 
pentru repararea centrale
lor termice, aflate într-o 
st" rc precară. Cu ajutorul 
minelor Uricani, Valea 
(le Prazi și Gimpu lui Neag 
au fost reparate C.T. I și
II. I ucrătorii sec’orului 
EGC'L au înlocuit < .aurife
rele sparte din cauza în
ghețului la școala nr. 2, 
apoi la Casa de copii. Ur
mează aceeași operație la 
blocurile 34, 49 și 11. La 
aceste lucrări o importan
tă contribu,,w au și lu

crătorii brigăzii 5 a IACMM 
Dar se impune o cerință : 
ca și personalul ccntrale- 

(Conlinuarc în pag. a 3-a)
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O cerință indiscutabilei

MUNICIPIUL PETROȘANI
- AUTONOM

Mă bucur că și alții gîn- 
desc ca mine despre „gri-., 
ja" județului față de loca
litățile Văii Jiului. Au 
fost aleși parcă anume c- 
dilii Văii Jiului dintre cei 
care nu voiau sau nu pu
teau gîndi în interesul nos
tru. Barna, David, Negruț. 
Barb, Faur și Ilesiga au 
executat în mod automat 
ordinele județului, ccdînd 
generos și an de an aproa
pe toate fondurile.

îmi aduc aminte cînd 
Lazăr David a refuzat ca
tegoric introducerea ga
zului metan în Valea Jiu
lui motivînd că „minerii 
primesc în mod gratuit 
cărbunele", sau cînd Ne
gruț a respins amplasarea 
supermagazinului Jiul în 
zona pieței, în defavoarea 
extinderii spațiilor de în- 
vățămînt ale Institutului 

Imagine din Petroșani. 
Oamenii și-au recăpătat 
zîmbetul și încrederea 
în ziua de astăzi și iu 
cea <lc iniine.

l oto: I. I.K II

PUTEM SPUNE ADEVĂRUL

Greva din Valea Jiului-1977
STĂPÎNI PE SITUAȚIE

de mine. Am văzut cu t i- 
ții gardurile și cazemate
le arteziene aie lui Ilesiga. 
Povestea gardurilor a mai 
fost și pe vremea lui 
Negruț, cînd frumoasele 
garduri forjate din fața 
liceului (actuala școală 
sportivă) și de la școala nr. 
1 au fost demolate și a- 
runcate pur și simplu. Sin
gura deosebire constă în 
cantitatea de beton folo
sită la actualele garduri, 
cu care s-ar fi putut con
strui o cabană în Parîng.

Termoficarea s-a făcut 
după cea mai ineficientă 
soluție, după ce se demo
lase centrala dc la Var- 
nița pcntiu singurul motiv

Vasile ISAC,,
l.M.  Petroșani

(Continuare In pag. a 2-a)

[ LA ORIZONTUL 360

I ÎNTINERESC INIMILE MINERILOR
( Autobuzele inter-
i vențiile nu vin la timp. 
' Așa că ne-ndreptăm spre 
. mină pe Jos. Peste pu

ține clipe intru cu echipa
1 de întreținere dc la ae- 
l raj prin puțul Procop la 
' orizontul 360, locul meu 
ț de muncă de azi șl „tc- 
t renul" primului reportaj 
) adevărat din adlncuri pe 
l care-1 scriu, alegind drept 

subiecți doar mineri cu 
I o vechime tn subteran de 
\ peste zece ani. Tn blocul

7, cizmele clefăie In no- 
’ roi. Apa mustește prin 
1 multe părți datorită ctv- 
i nalelor necurățite. Vrînd 

parcă să mă contrazică, 
’ primul „Noroi buni" nl-1 
I 

dă o echipă de întreține
re <le la sectorul XII, in 
frunte cu minerul I’etre 
Andrei, care robotește la 
curățirea acestora. Sint 
supărați pe mecanicii de 
pe diesele, care nu vor 
să-l ajute cu manevrele 
necesare eliberării liniilor 
de circulație. Ortacii se 
confesează; „Oamenilor le 
este încă frică. Alegerile 
făcute, deși provizorii, nu 
au fost democratice, pă- 
trunzlnd tn comitete ți 
consilii foștii oameni ai 
regimului" (Nicolae Mi- 
cu, pompagiu, sectorul II) 
„Sînt dato Încă comenzi 
pentru zilele dc duminică, 
deși săptămîna de lucru 

cu cele 6 orc zilnic este 
pentru toată lumea. Da
că tot venim, să ni se dea 
șut dublu" (Mircea Voi- 
tec, dulgher, sectorul X) ; 
„Să nu uitați: fiecare om 
intrat tn mină înseamnă 
cărbunel" (Constantin Po
pa zidar, sectorul X). Se 
discută aprins, se acuză 
fosta conducere a Com
binatului minier, mai a- 
les pcntiu opunerea nc- 
Justificată la programul 
de șase ore. Se pomeneș
te mereu numele Marga-

l'ompiliu COiMȘA

(Continuare în pag. a 2 a)

I/i scuit timp după so
sirea în i.upeni, „comisia 
de organizare" in frunte 
cu Petre Lungu, — care 
era „al doilea" în ierarhia 
județului de partid — a 
inceput ședința dc organi
zare a „vizitei dc lucru" 
de a doua zi. Ședința a 
fost întreruptă, după circa 
20 de minute de la înce
perea ei, fără menajamen
te dc un grup compact dc 
mineri. Aceștia au intrat 
In sala de ședințe, trlntind 
Ușa de perete. Iar unul 
din ei a spus: „Nu vă mai 
săturați dc ședințe? Dacă 
aveți ceva dc discutat, pof
tiți afară, printre mineri, 
să auzim și noii" „Avem 
de discutat probleme im
portante", a răspuns Pe
tre Lungu, încerclnd să-i 
intimideze pe mineri. „Da
că nu ieșiți de bună voie, 
vă scoatem noi afară", a 
ripostat cu fermitate unul 
din greviști...... Comisia", cu
insărciiiări speciale, n fost 

pur'șl simplu dată afară din 
sala de ședințe a fostului 
comitet orășenesc dc par
tid. Afară, înconjurați dc 
un grup numeros de mi
neri, membrii „comisiei" 
au fost conduși, piuă în 
mijlocul mulțimii de gre
viști, în fața porții nr. 2.

Primul episod al efortu
rilor de a regiza, ca dc o- 
bicei, „vizita de lucru" a 
dictatorului, s-a consumat 
astfel, cu victoria mineri
lor. Greviștii cran stă- 
pîni pe situație.

In timp cc „comisia de 
organizare", însărcinată cu 
pregătirea vizitei de a 
doua zi era dată afară din 
sala de ședințe, unul din. 
tre membrii ei, activist in 
fostul comitet Județean al 
culturii, a fost obligat să 
dactilografieze programul 
dc revendicări al greviști
lor în sediul fostului co. 
mitet orășenesc de partid 
al orașului Lupeni. Mili
țienii dispăruseră fără ur

mă. In sediul miliției oră
șenești se afla doar un 
subofițer, pe post de „ofi
țer de serviciu". Securiștii 
erau dispersați să suprave
gheze depozitele dc explo. 
ziv ale m'nclor. precum și 
magaziile in care erau a- 
dăpostite armele și muni
țiile gărzilor patriotice. A- 
dus la poarta nr. 2, locul 
de adunare a greviștilor, 
grupul a fost întimpinat cu 
huiduieli și fluierături. In
ginerul Iulian Costescu, ca
re cu puțin timp în urmă 
deținea funcția ele director 
al minei Lupeni a fost in
vitat la microfon, să dia
logheze cu greviștii. Către 
dimineață, paza organizată 
de greviști in Jurul „comi- 
’sici de organizare" a slă«
bit și plnă la urmă a dis
părut Membrii „comisiei"

Viorel STRAIJȚ

(Continuat*  in pag. a 2 a)
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GRĂDINIȚĂ LIBERTĂȚII
1 nvuț.-îmintul românesc 

este o inima mare care 
bate in pieptul patriei lim- 
jiezind cu hărnicie cerul 
n.i’Uințelor noastre. A- 
ceastă bătaie se face azi 
mai puternic auzită datori
tă eliberării ei din labi
rintul mincinoaselor cău
tări, datorita ade

vărului ru care iși ozonea- 
ză mersul spre un țel lu
minos și demn. In conturul 
acestei inimi, grădinița re
prezintă intiiu celulă conș
tientă de „a fi", un firicel 
de izvor care se varsă în 
marele fluviu al iubirii dc 
oameni.

Alcătuită din marca ma
să a preșcolarilor și a c- 
ducatoarelor, ca vine azi 
să dea votul de încredere 
celor care își vor pleca 
fruntea' spre nevoile ei a- 
tit de mult împinse la pe- 
nfefia marilor interese.

Așa cum țara arc nevoie 
de cărbune; lumină și griu, 
copilul irrt? nevoie de dra
goste ’șt •‘Cbfidiții prielnice 
creșterii1'și p.Jucației 
Etlu că top rț/?, 
,pr,ciungind 
măte.nj sînt 
gețjrczțnie ■ t'»
cej’țpw’iJ să le croiască baî- 
U'j. W’Ru Înțeleaptă .li- 
bertaJc. „do.

lui. 
preluind și 
sentimentul 

chemate sft-i 
dăruire pe

f

Acum, la începutul ce
lui de-al doilea trimestru 
care coincide atît de feri
cit cu anul întîi al Liber
tății noastre, se va pune 
temelie marelui edificiu al 
adevărului înccpînd, așa 
cum este firesc, cu solidi- 
ficarea primului teren 
școlii românești — 
țămîntul preșcolar, 
numele lui vrem să 
mințim tuturor celor 
sînt interesați 
dificiu să reziste, să 
uite nici o clipă pe 
mici! Dacă vrem sa

al 
învă- 

In 
a- 

care 
ca acest e- 

n u-i 
cei 
fim 

cu adevărat oameni dc bi
ne trebuie să ne gîndim în 
primul rînd la copiii noș
tri.

Fi nu au nevoie de gar
duri ascuțite pentru a fi 
apărați.

Ei au nevoie de locuri 
deschise dc Joacă.

Ei nu au nevoie de bir
turi care întunecă dem
nitatea noastră, ci de gră
dinițe luminoase și calde.

Ei nu au nevoie dc min
ciuni sforăitoare, ci dc 
adevăruri simple și ime
diate.

Educatoarele cer dova
da iubirii pentru ei prin 
ridicarea unor probleme 
vitale în ceea ce privește 
grija pentru copii și prin 
p’Zolvarea acestora in
tr-un viitor apropiat.

Ele au fost și sînt o marc 
familie a iubirii și au pur
tat întotdeauna în suflet 
cuibul mîngîierilor atît 

de dorite de puiul de om. 
Dorim să se știe că tîmpla 
lor luminată este de dorul 
de pace. Dorim să se 
știe că veghea lor nu va 
îngădui ca liniștea acestei 
păci să fie tulburată.

Ele primesc de bună voie 
în sfînta Carte a copilă
riei flacăra lacrimilor de 
mame care și-au jertfit 
copiii și cu acest simbol 
desfășurat în vîntul liber
tății vor purta corabia iu
birii de oameni spre țăr
mul însorit al visurilor bu
ne.

Fie ca mîna mică, pe ca
re o vor învăța să ridice 
spre cer semnul victoriei, 
să se prefacă în cea din
ții aripă a izbăvirii noas
tre.

1 ucia MUNTEAN, 
educatoare

MUNICIPIUL PETROȘANI 
AUTONOM* ,4<

țUitnațe.tllD pas- O

ciă a fost făiiiită in timpul 
răzpoiuluiv dej» înti-un loc 
care fu eșe ,ales la cumpă
na cpreițțijpr peutiu a uu 
polua o'ru/țll. ..

.Toate ac<s5țwt s-au 
cut. la indicația jud«;i: ui. 
deoarece in Valea 
nu se putea gîndi, 
se puteau construi 
blocuri cu...con fort 

sau cu pcitiți! incărcați cu 
un amestec din zgură care 
se dezintegrau singuri. Și 
5-a mai experimentat și 
celebra iQț'enție a izolării 
acoperișurilor blocurilor 
tpt cu un' amestec de zgu
ră, pentrd care prin aces
te acoperișuri apa se in
filtrează în voie, iar inves
tițiile făcute pentru repa
rații . au depășit de cî'.eva 
ori realizai« a unui acope
riș cu șarpantă.

Este motivată defectuoa
sa aprovizionare pr,n

fă-

Jiului 
Insă

• loar 
redus

Simpatie 
pentru colonel
Aseară, domnul Szilagy 

Sorin de la Consiliul mu
nicipal al Frontului Salvă, 
rii Naționale ne-a comuni
cat că s-a primit, prin te
lefon, de la comitetul FSN 
de ia IPSRUEEM o notă 
transmisă de ing. Dan 
lariu. întregul pernon.il 
întreprinderii, se spune 
nota tr'letoni< ă, nu este 
acord cu sch.mb.irea d< 
nului locolenenl-colo 
laim zeanti M ilei c 
funcția dc d rector al 
rc< ț,ei comerciale mim 
pale, indih.'ient dc p 
umile ce r rcita asii 
f’onsiliillii; munic ipal 
Frontului Șalvarii Nat 
n le. In 
taie a
IPSRUEEM Petroșani Iși 
va retrage reprezentantul 
din Consiliul municipal al 
FSN și va organiza un mi
ting de protest.

subordonâr.-a la' județ 
municipiului nostru ' 
iTiițial fusese independent. 
Este puțin'spbs. Subordo
narea a urmăîit acapara
rea nu riumăi a fondurilor, 
ci ți a unor instituții și 
întreprinderi care pînă în 
1968 erau în Valea Jiu
lui și deserveau întreaga 
regiune. Astfel, au fost 
mutate la Deva întreprin
derile comerciale cu ridi
cata atît pentru produse in
dustriale, cît $i pentru pro
duse alimentare d,n Pe
troșani (ICRA, ICRM, 
IC'RTI), prin deturnarea 
fondurilor dc investiții 

pentru depozite, iar cu ba
nii plătiți de noi pentru în
frumusețarea localităților 
noastre și pentru alte im
pozite în loc sa se constru
iască drumuri trainice și 
parcuri frumoase, edilii 
noștri au contribuit la în
frumusețarea reședinței de 
Județ.

Sper că se înțelege, toa
te acestea au fost abuzuri 
care au dus la conți jarea 
înrăutățirii vieții oai enilor 
din Valea Jiului și că pen
tru repararea sau, mai co
rect, pentru a putea scăpa 
de aceste abuzuri și refa
ce situația și stabilitatea 
foiței de muncă nu este 
decît o singură soluție — 
municipiul Petroșani să 
redevină unitate teritoriu. 
Iu de sine stătătoare 
cum a fost inițial.

< ;iz

;it i

a 
care

MINERILOR
(Urmore din pag. I)

i
j
I

ț

ț

cetei Surulcscu caro a 
pretins și luat sume de 
domeniul miilor pentru 
repartizare de case și bu
telii. Dar cel ihai impor
tant lucru este că se 
muncește in libertate, căr
bunele curge pe 
șuvoi, înnegrind 
dar întinerind
Aflu că la lucrările dc 
înaintare s-a ajuns Ja un 
metru pe schimb, 
dublu rlccît se 
înainte. Nicolac 
gan, fostul 
frontale în 
undo în 21 
fost prima 
pune reînființarea spita
lelor de recuperare și 
policlinicilor cu plată.

Ir

Prin alegere liberă, 
democratică a fost con
stituit noul consiliu de 
conducere a redacției 
ziarului „ZORI NOI" 
Petroșani, în următoarea 
componență: Tiberio
Spătaru, redactor jet, 
Ion Mustață, redactor 
șef adjunct, Ioan Dnbck, 
Mircea Bujorcscu și 
Constantin lovănescu, 

membri.

benzi 
fețele, 

inimile.

deci 
realiza 
Buzdu- 

mincr de la 
sectorul VII, 
martie 1986 a 
explozie, pro-

Sînt amintiți, in aștepta
rea coliviei care să ne 
ducă la suprafață, vechii 
șefi dc brigadă Sănău- 
țeanu, Csobo Balasz, Bu- 
descti, care pe timpul di
rectoratului lui Bocan
„tăiau și spînznrau' du- ț 
pă bunul plac". Am mai i 
notat că trebuie făcute .• 
noi vestiare, închise col- ț 
țurile de mină, acorda- 
rea de sporuri consistente • 
pentru cei care intrâ-n l 
subteran și apariția Sf. ? 
Varvara în sala de apel. 1 
Ortacii mă privesc parcă ( 
cu mai multă îngăduință, f 
așteptînd apariția artico- j 
hilui despre ei, scris dc ț 
unul dintre condeiele re- ț 
născute, minerul m lam- ț 
pa nr. 10009 dc J.i muia 1 
Vulcan. ?

1

Greva din Valea Jiului—1977
(Urmare din pag l)

s-au strecurat piua ia ■ c- 
diul fostului corniței oră- , dimineața 
șenesc de partid. Aici s-.u 
continuat pregătirile pen
tru vizita dictatorului. A 
fost o pregătire „pe hirtie". 
Membrii de partid „de 
nădejde", stabiliți să ia 
cuvîntul în fața dictatoru
lui, la „mitingul" de la 
Lupeni, cu ’ cuvfntări de 
laudă dinainte concepute, 
dispăruseră fără urme...

Greviștii continuau să 
sc mențină cu fermitate, 
bine organizați, stăpml pe 
situație. In Jurul porții 
nr. 2 de. la mina Lupeni, 
sute de mineri, umăr la u. 
măr, nu lăsau pe nimeni 

se api'opic de obiecti
vul strategic — microfo
nul instalat pe platforma 
gheretei paznicului, 
platformă' se aflau 
brii comitatului de grevă, 
ri'prvzentînd toate 
din Valea Jiului, 
microfon, Constantin 
bre, care venise de la mi
na Paroșeni în fruntea u. 
nui grup de greviști în

3 august, se dovedea un 
bun orator, impunîndu-se 
ea un lider al grevei. In 

zilei de 4 au
gust, în orele de așteptare 
a vizitei dictatorului, C-tin 
Dobre a purtat un dialog 
neîntrerupt cu reprezentan
ții, prezenți, dar nevăzuți, 
ai securității. De la micro
fonul apărat cu strășnicie 
tiv zidul impenetrabil al 
greviștilor i Sra impus în 
cele din urmă gărzii per
sonale a dictatorului eă 11 
predea pe . Ceaușcseu ' 
circa 100 de metri 
poarta nr. 2.

Deși promisese că

la 
de

să

Pe 
mem-

minele 
De la

Do-

Deși promisese că va 
sosi la Lupeni în jurul oreî 
10, elicopterul „preziden
țial", și-a făcut apariția a- 
bia după ora 12. A trecut 
în zbor peste Lupeni și a 
aterizat la Petroșani. De 
acolo, dictatorul a venit 
la Lupeni într-o limuzină, 
ia ora 13. A oprit In fața 
clădirii fostului cazinou din 
Lupeni, la circa 100 me
tri depărtare de poarta nr. 
2. De aici, dictatorul a 
parcurs pe jos, printr-un 
coridor deschis printre gre
viști, fiind huiduit, și flu-

ierat. Securiștii din garda 
personală a dictatorului nu 
J-au putut însoți pînă la 
poarta nr. 2. Ajuns aici, 
dictatorul a fost împins 
din spate și ajutat să 
urce pe scara de incendiu 
pînă pe platforma ghe
retei unde era instalat mi. 
crofonul.

Mitingul a fost des
chis de Constantin Dobre, 
cu un cuvînt de salut a- 
dresat „secretarului gene
ral" din partea minerilor, 
cuvînt urmat de. prezenta
rea revendicărilor mi
nerilor. Constantin Dobre 
și-a' expus intenția de a 
da cuvîntul pe rînd, întîi 
membrilor comitetului de 
grevă, pentru a prezenta 
revendicările. Dar dictato
rul i-a smuls microfonul 
din mînă și și-a impus do
rința de a fi primul la 
cuvînt, pe motiv că mai 
are de rezolvat probleme 
dc stat importante, în a- 
ceeași

Așa 
din 4 
peni.

DE LA SERVICIUL DM 
PAȘAPOARTE al Poliției 
județene am aflat că pro
gramul de funcționare al 
acestuia este în zilele de 
marți (între orele 8,30 —
12 și 17,30 —19), miercuri
8.30— 12), joi (8,30—12 și
17.30— 20) .și vineri (8,30— 
12). Actele necesare pen
tru eliberarea pașaportu
lui sînt: cerere tip (caro 
se obține de la serviciul 
respectiv), 2 fotografii 5/4 
cm (pentru copiii sub 14 
ani sînt necesare 2 fotogra • 
fii 3/4 cm), o chitanță do 
65 de ici achitați la CEC. 
La eliberarea pașapoarte
lor, care se face în mini 
mum 2 zile și maximum 20 
dc zile dc la depunerea ce
rerii, se va prezenta și O 
chitanță de 250 lei, repre- 
zentînd costul documcru 
tului. Persoanele care ou 
avut pașaport eliberat In 
ultimii 5 ani și doresc oă 
și-l ridice trebuie să pfer 
zinte cererea tip și o chi-» 
tanță de 65 de lei.

COTIDIENE
DE LA Consiliul FSN 

Vulcan am primit o notă 
prin care ni se comunieft- 
faptul că se recunoaște k:- 
galitatea alegerii comitetu
lui FSN și a Comitetului 
sindicatului liber din ca
drul ICS Mixtă Vulcan,, a- 
legeri desfășurate în *14  
ianuarie 1990.

PRECIZAREA UNUI CITITOR
Nu am formulat această
Referitor la articolul a- 

piirut in data de 14 ianua
rie 1990, sub titlul „Adu
nări spontante la mina l’e- 
trîla" nu sintem dc a-
cord cu afirmațiile; ....ne
cesitatea înlocuirii.......din
funcția de director a ing.
Bogdan Bujor pentru fap
tul că nu m,.i prezintă 
credit moral în fața oame
nilor. Problema esențială 
este înlocuirea directorului

Bogdan Bujor șl retrage
rea acestuia din alte or
gane ale administrației dc 
stat".

Acestea nu corespund 
textual interviului reali
zat dc domnul ce se as
cunde sub pseudonimul 
„Ioan Ștefan", semnatarul 
articolului, și rugăm a sc 
publica precizarea noastră 
de mai Jos:

„Problema esențială este 
înlocuirea directorului ing.

: importante, 
zi, in Capitală, 
a început mitingul 
august 1977 la Lu-

(Va urma)

apr
Bogdan Bujor și retrage
rea acestuia din alte or
gane ale administrației dc 
stat", nu a fost formulată 
de sing. Rusu Mircea, pre
ședintele sindicatului 
bor dc la I.M. I’etrila 
daca a fost formulată 
altă persoană sa fie 
huită acesteia.

e!

li-
și 

de 
ri

Sing. Mircea RUSII, 
președintele Sindicatului 

Liber de la I.M. I’etrila

Oameni, foarte 
așezat. Nimic 

și urmează să mai

DE CE în comisia în
sărcinată cu distribuirea a- 
Jutoarelor, n.au fost 
duși muncitori din 
brigăzile uzinei ? O I 
bare pe care mulți 
riați din Prcparația 
roești o adresează j 
dintelui Comitetului 
ing. Grindean. De aseme
nea, oamenilor nu la șînț 
clare criteriile după caro 
s-au împărțit articolele do 
îmbrăcăminte: unora hai
ne noi sau aproape nou- 
nouțe, altora... restul I

abia 
tone

mulți «le diferite vîrstc, la coadă la portocale. Unii erau dc alții
nou. Cantitățile do portocale sînt mult prea mici. Pînă acum au venit 80 
sosească incă 30 tone. Mult prea puțin pentru toată Valea Jiului, domnilor!

in- 
toato 

între- 
sala- 
Co- 

preșe- 
FSN,

SUGESTIE. Mai mulți 
muncitori de la IUMP ne-au 
sugerat să intervenim pen
tru ca autobuzele AU TE, 
să respecte orarul de cir- 
culație, reglat în funcție 
de vechiul program de 8 
orc al minerilor. Odată 
cu trecerea la noul pro
gram de 6 ore, autobuzele 
locale nu mai circulă piisă 
la IUMP. In jurul orelor 
14 și 22. muncitorii aces
tei unități sînt nevoiți să 
meargă pe jos. Sperăm că 
semnalul nostru se va fa
ce .T.izit. (G.C.)

„Jll I." DU-
minic.i, 21 i.inuane 1990, 
la ' a 19, in sala mate a 

d<- cultu.ă din Pe
troșani, v i avea loc adu
narea generală cu membrii 
susținători ai Clubului 
*p>l'tiv „Jiul" în cadrul că
reia va fi prezentată Plat- 
forma-program. Se va fa
ce constituirea colectivului 
de conducere al clubului. 
(V.S.)

I 
I

Rubrică realizată de 
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pernon.il
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< ind s-au nuci văzut ..cozi", ea aceasta, la ziare?
loto: I. 1.1(1»)

VĂ PREZENTAM
PLATFORMA-PROGRAM
A PARTIDULUI LIBERAL 

(al Libertății) DIN ROMANIA

PROBLEMELE OAMENILOR
(L'rtnaro din pag. 1)

l'xr terrhice sâ-și facă da
toria.' Oimă un control i- 
nzipir.at. într-o noapte, la 
('.'r.' I' din cartierul Bucu
ra. pcrurălul acesteia, 
7 femei, nu făceau altceva 
decit se Încălzeau în jurul 
jarului scos din centrala. 
Ia ’r^est ‘timp funcționau 
doar’31 cazane, iar la „res
tul" de... 12 pîlpîia doar 
focul de rezervă. „B cărbu
nele prost r. A fost un 
4MKVăr.i,Da' nu și o scuză. 
L’u(«au. alege cărbunele, ca 
«a?utrzjla să futicționcze, 

oum .a. funcționat C.T. 
2.,..Se..UPnuuc ora inc, răs- 
p^mdurc,.. jar pentru a- 
ceasta.,.. șeful sectorului 
EGCL, X. Sloi, trebuie să 
intre în atribuții din plin!

< 1 altă prioritate pe a- 
geu a de lucru a Consi
liului «coșchcsc al F.S.N. 
este aprovizionarea popu-r 
lației. S-au format comisii 
fi in reprezentanții imită-- 
ților -economice care an 
p'rtluat, sdf-tat, inventariat 
bunurile sosite pentru 
populație și se ocupă de 
distribuirea acestora pe 

Prea puține dulciuri!

U N A P E Z I

unități. Membrii biroului 
consiliului supraveghează 
direct desfășurarea aces
tei acțiuni pentru a pre
veni orice nemulțumiri.

J«a rîndul lor, mai mulți 
nj'-mbri ai consiliului și-au 
exprimat nemulțumirea 
față de modul cum sînt 
repartizate unităților co
merciale din Uricani țl 
Cîmpu lui Ncag, anumite 
produse de baz.ă din par
tea ICRA Pclroșani și 
ICSM Lupeni. Ceea ce cer 
oamenii este repartizarea 
echitabilă a mărfurilor, cu 
prioritate magazinelor ali
mentare și nu alimentației 
publice 1 Deci, să ajungă a- 
limcntcle la cumpărători, 
la familiile locuitorilor.

Desigur, membrii consi
liului au în vedere și alte 
priorități ale procesului de 
normalizare a vieții so- 
eml-economice, apărarea 
ordinii și liniștii publice, 
a cetățenilor. Important 
cte că noul organism. Con
siliul orășenesc al F.S.N., 
recon-tituit zilele trecute, 
are In componența sa ca
dre competente și acțio
nează pei severent pentru 

prea mici. După un calcul 
făcut ar veni de fiecare 
copil cam 30 grame de 
dulciuri. Ideal ar fi să se 
suplimenteze aceste canti. 
tăț. în măsura posibilită
ților existente la nivel de 
municipiu. Supunem a- 
ceasta problemă atenției 
autorităților municipale în 
vederea găsirii unei so
luții. Bineînțeles, dacă 
există. (G.C.)

îndeplinirea atribuțiilor 
sale.

loan DUHEK

*

N.R. l’cntru a informa 
cetățenii Uricaniului asu
pra celor aflați in frun
tea organismelor democra
tice ale orașului după res
tructurările din zilele tre
cute, facem următoarele 
precizări: In fruntea Con
siliului," orășenesc al F.S.N. 
au fost aleși: lt. Dan Bel- 
muș, președinte, economist 
Gheorghiță Stoi și prof. Eu
gen Bărbii, vicepreședinți, 
ing. Iuliana Ilus, secretar. 
Ca primar al orașului 
Uricani a fost ales prof. 
Miron Fluieraș, iar ca se
cretar, Melania Atanasiu, 
jurist.

D
Agitație mare, ieri, In 

jurul orei 13, în rindul ce
lor aflați în fața sediului 
Consiliului FSN din Vul
can. l’rintr-o măsură pe 
rare o numim, din capul 
locului, arbitrară, s-a dis
pus ca ajutoarele rămase 
din cele distribuite în 
cursul ultimelor zile să fie 
duse la IM Vulcan. Aceas
tă decizie a creat o stare 
de tensiune în rîndul

ÎNTÎMPLĂRI DE NECREZUT
URMAREA 

INCORIK TITUDINII
Miercuri seara, in jurul 

orei 19,30, în timp ce-și 
conducea Dacia 2 I1D 6977 
spre casă, pe bulevardul 
Tudor Vladimirescu din
Lupeni, ‘,i se intersecta cu 
un alt autovehicul, Na-
vr.ldi Robert a surprins pe 
Nane ai Ștefan 'le 68 de 
ani. pe i'ion.ir, ic iden- 
findu 1 foarte grav. 
Dup ă patru orc 
accidental ui a deci lat. 
!?''!»:,ul su-.l ne ina.ina 
cu cai e a inter .<■;-t..11 cir
cii! i u f za Iu i și 1 a 
iu b.l f.n iii I Impasibila ob- 

u i iui i! iii pe e.iio- 
. ibil. S ,| 'I Iil are porni s 
doar de li luni. Asta in' i 
nu I scuza < a n-a redus 
viteza Iii intilnirea cu alt 
illtovehiclil. Oare șoh’iul 
incorect știe cc-a făi ut?

SPELI I.ANT TRIMIS 
„IN URGENȚA"

Se numește Ilapca Au

Am fost 
leana Schcnk, 
Partidului I.iberal 
virtutea dreptul 
lorilor, dăm <.urs
program a partidului.

Platforma-program va 
fi completată și va fi de
finitivată, la un Congres 
al partidului ce va fi con
vocat cel tîrziii la fineli 
lunii februarie 1990.

1. România trebuie să fie 
un stat de drept, a cărui 
formă de guvcrnamînt să 
fie monarhia constituțio
nală și să se bazeze pe 
principiul aplicării depli
ne și fără echivoc a sepa
rării puterilor '(executivă, 
legislativă și judecătoreas
că).

2. Garantarea libertății 
de asociere. Toate parti
dele politice să fie subven- 
țiortate minimal de stat 
«sediu. organe de presă, 
excluderea oricăror forme 
de cenzură), atît In ce pri
vește difuzarea Informa
țiilor prin mijloacele ,,mass 
media" de stat, cît și prin 
difuzarea presei naționale 
și' străine.

3. Excluderea oricăror
activități politice In rîndul 
cadrelor active ale armatei, 
poliției și justiției. Inter
zicerea activităților poli
tice ca atare (cum ar fi 
organizații de partid), in 
cadrul tuturor instituțiilor 
și unităților statului.- • ■ -

4. In cadrul statului uni
tar român, al cărui terito
riu este inalienabil și in
violabil, se asigură deplina 
egalitate în drepturi a tu
turor cetățenilor — indife
rent de rasă, naționalitate, 
sex și religie —, sprijinirea 
de către stat a dezvoltării 
culturale, a tuturor mino
rităților naționale și ga
rantarea drepturilor co-

E C E
populației. An existat, în- 
tr-adevăr, și din aceia care 
s.au așezat dc 3—4 ori la 
rînd pentru a primi diver
se produse. Dar sînt și al
ții —' în special pensionari 
și văduve — care n-au 
primit nici un fel de aju
tor. Lista lor este nume
roasă. printre ei fiind Ag- 
neta Galoși, Chirichița 
Neamțu, Marinică Marine- 
la, Maria Lăcătuș, Anuța

rel, are 19 ani, de loc din 
Vișeul de Sus, a fost mun
citor necahl'icat la LM. 
Dîlja. Acum este în ares
tul Poliției. In 27 decem
brie, zaua în care a fost 
devastată Sala sporturilor, 
a sustras mai multe bunuri 
provenite din .juloare : o 
pereche de bluci „Stampis", 
trei perechi pantaloni de 
stofă, doua perechi
p a n t a 1 o n i re! iți, 
dou i pulovere 2 ciinia,.i. I 
11 ii nu, dou i pal ivei v de 
d una o g’-'iia de pn-le, o 
biuza tiu li < u ng ■ î liteîi’.
’l’ut ce i-a cfi tu in im.ia.
Vaio’i iv.i tu • da, pe-.te
Iu "()() ;1< |. 1. Num ■ a «a
mur fa l . • i i oi m •t '.i
in Dini H 1 1 kcut
c<**t ' vin<rind hnui i-
(MfniHîi i | i in eiimliwle
ni i'H i. i. t»

Cum ut ou >1 llll m« • * xc
<!<• muJu*  un 1.1 L i s-«i
„tnfun Jnt" i llll ll.iprn.
In 17 tari i iri< • a f unt dc

P. imim un telefon de la 
învățătorul Iulian Doda 
de la Școala generală nr. 
5 Petrila, prin care ni se 
sparte cu și In orașul res
pectiv s-au primit unele
• antitâți de dulciuri pen- 
tr'u cop.i, din ajutoarele 
s- ite din alte țări. Nu
mai că p<ntru oi 5000 de
• opii din orașul Petrila, a-

•*e eonii ați int mult

vizitați ieri la redacție dc 
împuternicită pentru X alea 

(al Libertății) din Român 
democratic de a se adresa 

solicitării

doamna I- 
.Fiului a 

ia. In 
cit i- 

<le a publica l’latforma-

’ective, deplina libertate 
religioasă.

5. Vot universal egal, 
direct și Secret, pentru cre
area reprezentanței na
ționale in sistem bicame
ral.

6. Introducerea hotărîtă 
și fără echivoc a unor e- 
lemente de economie de 
piață, cu excluderea orică
ror manifestări dc centra
lism în economie.

7. Abolirea monopolului de 
stat asupra comerțului ex
terior, concomitent cu încu
rajarea investiției de ' ca
pital străin în țara noas
tră, cu participare româ
nească, in vederea moder
nizării cît mai rapide a 
țării.

8. încurajarea și întări
rea gospodăriei individua
le țărănești, desființarea 
actualelor cooperative a- 
gricole, înlocuirea aces
tora cu forme de asociere 
bazate pe liber consimță- 
mînt, desființarea proprie
tății agricole de stat și 
împărțirea pămînturilor 
respective țăranilor ți a- 
sociațiilor țărănești. Aju
torarea acestora printr-un 
amplu program de sprijini
re a agriculturii printr-un 
sistem adecvat de credite.

9. Reînființarea „Regiilor 
Autonome de Stat" în Ca
lea Ferată, Sectorul Ener
getic Extractiv și privati
zarea treptată a celorlalte 
sectoare industriale, a co
merțului ți serviciilor pu
blice inclusiv încurajarea

GRUPUL DE INIȚIATIVA ORGANIZATOR*  
Adeziunile pentru înscrierea în partid se pri

mesc pe adresa: Ileana Schcnk, str. V. Roaită 9A>»»> 
Petroșani (telefon: 43521)

•

Stegulescu, losif Moga, Li- 
liana Cîrlan și alții. Am 
înțeles că ajutoarele se vor 
distribui de la mină. Dar 
cu ce au greșit pensionarii 
și văduvele ? Nu era mai 
bine sa se fi împărțit to
tul, pînă la ultimul pa
chet, la sediul Consiliu
lui FSN ? Ar fi fost evita
te scenele la care am fost 
martori.

Ghcorghe OLTEANU

la colegul lui dc camei ă 
o haină lungă din piele, o 
cuma.șâ și un fier de căl
cat. Pe cind s-o șteargă, a 
fost prins. Acum așteaptă 
în are,tul Poliției să fie 
judecat după procedura de 
urg<nțț prntiu furi și spe
cul . Din ăștia m.ii sînt și 
tiebuie trim și după gra
tii anunțin 1 poliția.
1)11 ( I VA AS( I NI)E( I ?

Am văzui cu toții câ,
iiic.'i din priin dc zile ale 
i voiii, i, aganții l’tdi • 
i illiei e iu iost ui pi i in.i- 
neiipi la dc ii ie v șți • | 
la 1 ■ ia u,. i in Iau1 
< oii I. i iu i a cilii!
tfil't in i acri c.iu >n loc 

■ i '< iineni: In u-
ivfiiriiia p"n!,iu aiii:-i|'ll 
p. iar.' 1 il.iu, ti inji. i și 
in-'ill.i din ni'is'.il mași
nii. Dacă iivcți ceva de 
‘ pti-- la ad' ■ .a lor, i nf >r. 
mali comandant ul l’-.Si- 
țu.-i! I) ir ti" <>• vi a un- 

Cooperației Meșteșugărești 
și de’ Consum, precum și 
mai ales, încurajarea ini 
tiativei particulare in ,i- 
reste domenii.

10. Refacerea înticyii 
'egr,lății a muncii și reeu 
noașterea dreptului la gm. 
vă, precum și -. libe rtul ii 
'■■indicale. Reducerea • •
tâmînii dc lucru iub o 
pi'mă etapă ia 40 ou- tu- 
s .ptămînă in general și, i 
mai puțin in sect.-.'H ie 
cu muncă foarte grea ivi 
ne, mediu toxic, s> afandri 
etc).
"11. Rcfacarca întregu’u. 

sistem dc învățămînt, re 
cunoscîndu-se posibihta 
tea înființării a unor jnsti 
tuții de învățămînt partieu-. 
lare, sub coniTtJh-de stat. 
Autonomia instituțiilor de 
învățămînt superior.

12. Asigurarea libartăju 
depline a călătoriilor cotă 
țenilor români fie prin 
ONT sau alte organizații; 
fie individual ți orieînd. 
înlăturarea oricăror piedici 
în obținerea pașaportului 
care trebuie să răinîtîft 
asupra cetățeanului ca o 
rice alt document de iden 
filate. Elimipapep * *vizel-r  
de plecarC-țieștre).

13. ' "Politica externă o 
Statului Român trebuie să 
aibă în centru întreținerea 
bunelor relații cu toate 
6tatele vecine, relații <3e 
același tip ca între cele 
două Germanii, între Romă 
nia și R.S.S.M. (Basarabia). 
Extinderea ți îmbunătăți 
rea relațiilor cu ‘Comunita 
tea Europeană ți in specr;’! 
cu statele de aceeași G>'> 
tă. Respectarea angaja 
mentelor externe luate 
acum.

NOUL PROGRAM AL 
RESTAURANTELOR
Direcția comercială a 

municipiului Petroșani a- 
nunță că începînd de astăzi 
19 ianuarie 1990, progra
mul unităților de alimenta
ție publică: restaurante, ba
ruri, berării, bodegi se mo
difică. Ele vor funcționa 
între orele 10—19,30.

Celelalte unități comer
ciale își păstrează oraml 
de funcționare avut ți pî
nă în prezent 

deți ? Oare nu scamana • >• 
lipsa de răspundere g< 
genul „un grup de..." ?

HOȚUL PRINS

Locotenentul de poli 
ție Mihai I>ivădaru ne a 
relatat, cu prilejul unei 
vizite lăcu'.e l.i redacție, o 
faptă josnica petrecută la 
Petrila. Cons’an’in Sbicrea, 
de 22 ini, rlm localitatea 
l'orodnic — Suceava, S-a 
inia.hat la nuna Petrila, 
sec:o:ul XI inve-'.Uții
Loc de mu ică Imn, dar... 
In Ziu i de 16 ianuarie, a 
băut cam mult. In stare de 
<■!■. fi nd, i a dus. la
mia i, ,i ntr.it in încăperea 
v tiarei r ;lc unde n furat 
ua um aș n ha.ne al< 
unui coleg dc muncă la 
același șeilor .A fost prins 
de oameni și. ulterior, a- 
i. tat de ofițerul dc poliție. 
Va fi judecat potrivit pro- 
telui'i do urgenți.



VINERI. 19 IANUARIE 1990

omunicat
al Consiliului Frontului Salvării Naționale

SPORT VARIETĂȚI

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale s-a întru
nit la 17 ianuarie, cu ur
mătoarea ordine de zi :

1. Ratificarea decretelor- 
legi cu privire Ia „Organi
zarea referendumului pen
tru reintroducerea pedep
sei cu moartea" și la „scoa
terea in afara legii a Parti
dului Comunist Român".

2. Reînființarea 
comune și sate 
in 1989.

3. Informare 
la principiile

te ecourile 
tră și din 
nală dezaprobă 
revenire.

din presa noas-
cea internațio- 

această

scoaterea 
legii 

gene-

unor 
desființate

cu privire 
proiectului 

noii legi electorale.

Ton
șl

LA PUNCTUL 1.
Iliescu, Petre Roman, 
Dumitru Mazilu au expli
cat condițiile In care, sub 
presiunea manifestației din 
12 ianuarie din Piața Vic
toriei, au fost adoptate cele 
două decrete-legi — primul 
cu privire la organizarea 
referendumului pentru 
introducerea pedepsei 
moartea, și al doilea 
privire la scoaterea 
afara legii a Partidului 
mun ist Român, 
du-și răspunde, ile 
nale ce revin fiecăruia, ei 
au declarat că adoptarea 
proiectelor de n»; sus con
stituie o greșeală politică 
și o Îndepărtare de la prin
cipiile F ontului Salvării 
Naționale.

Subliniind faptul că a- 
; ’icaria pedepsei cu moar
tea celor doi tirani, Gcau- 
esc'i Nicolae și Ceaușescu 
..i-na. a fost justificată, a- 
* situația critică a 

.elementului, cît și de di
mensiunea crimelor de ca
re se fac v,novați In fața 
poporului român — pre- 
'tdinelc Consiliului a evi- 

măsura 
a 

încă

re- 
cu 
cu 
în 

Co- 
Asumîn- 

perso-.

Cu privire la 
partidului în afara 
— există un curent 
ral de opinie privind con
damnarea partidului co- 
muurt ca formațiune poli
tică. EI a fost confiscat de 
dictatură, devenind instru
mentul demagogiei, min
ciunii și crimei ca metodă 
de guvernămînt. Este un 
fapt că partidul s-a exolus 
singur din viața politică 
a țării. Partidul comunist 
nu mai există. El s-a iden
tificat în conștiința popo
rului cu Ceaușescu. Este 
de înțeles, de aceea, ura 
pe care o are față de a- 
cest partid poporul român, 
ca și cerința ca toți cei ce 
se fac vinovați prin parti
cipare directă la aplicarea 
politicii dictatoriale să fie 
ti ași la răspundere, iar cei 
ce au deținut pînă în ulti
mul timp posturi de răs
pundere în partid și în stat 
să fie îndepărtați din ase
menea poziții.

Scoaterea însă in afara le
gii a unui partid este o ches
tiune politică și juridică, 
cu implicații mult mai 
largi. Aceasta constituie o 
măsură antidemocratică, 
contrară principiilor Fron
tului Șalvarii Naționale cu 
privire la crearea in Româ
nia a unei societăți demo
cratice pluialiste, în care 
au dreptul să ia ființă și 
să activeze orice fel de 
partide și grupuri politice, 
cu excepția celor fasciste. 
A*it  reacții din țară, inclu
siv ale unor partide, cit 
și din străinătate sublinia
ză caracterul nedcmocra- 
tic al unei asemenea mă
suri. Nu prin decrete pot 
fi desființate partidele ; 
aceasta ține de lupta poli
tică și de situația politică 
generala. O țară care 
o democrație demnă 
dreaptă nu poate lua 
semenea măsură.

Analizînd posibilitatea 
reală a organizării unui 
referendum, a rezultat că 
o asemenea acțiune este 
practic imposibil de orga
nizat în mai puțin de 2— 
—3 luni în condiții norma
le, de stabilitate politică 
In țară. Pregătirea unui 
referendum presupune timp 
pentru organizarea comi
siilor de referendum — la 
centru, în județe, orașe și 
comune — compuse din 
profesioniști și reprezen
tanți ai cetățenilor care 
să asigure obiectivitate 
deplină, elaborarea regu
lamentelor de funcționare 
a acestora și instruirea te
meinică a membrilor 
lor, delimitarea și organi
zarea secțiilor de votare 
cu asigurarea, în aceleași 
condiții ca și la comisii, a 
încadrării 16r cu oameni 
corespunzători și instrui
rea acestora, înscrierea 
cetățenilor pe liste electo
rale, arondate pe secțiile 
de votare, cu vizitarea tu
turor cetățenilor la domi
ciliu etc. Ținînd seamă de 
situația actuală a organe
lor teritoriale ale Frontu
lui Salvării Naționale și 
ale administrației locale, 
care ar trebui să asigure 
toate condițiile organiză
rii acestei acțiuni — apa
re cu totul nerealist orga
nizarea unui referendum 
nu numai pe 28 ianuarie, 
dar și în următoarele 2— 
3 luni. De aceea, anunța
rea referendumului pe 28 
ianuarie s-a dovedit ne- 
realistă. In următoarele 
luni, eforturile organiza
torice ale noilor autorități 
administrative și judiciare 
vor trebui concentrate a- 
supra 
zării 
berc.

xandru Bârlădeanu (Bucu
rești), Ion Vasile (Buzău), 
Oliviu Tocaciu (București), 
Columban Gabor (Odor- 
hei), Raicu Romeo (Bucu
rești), Giureanu Gabriel 
(Vaslui), Chețan Mihai (Hu
nedoara), Iacobescu Mihai 
(Suceava), Mircea Dinescu 
(București), Popescu 
xandru (Prahova), 
trescu Emil, Doru _ 
(Iași), Victor 
(Vîlcea), 
hai (Vîlcea), Budura Ro- 
mulus (București), Nicu 
Preda (Brăila), Ana Blan- 
diana (București), Cazimir 
Ionescu (București), Nicu 

Stăncescu (București).

Ion Iliescu a pus la vot 
anularea celor două decre- 
te-legi în discuția.

Gu 117 voturi pentru, 
nici un vot contra-și 4 ab
țineri, Consiliul Frontul**!  
Salvării Naționale a decis 
anularea celor două decrc- 
tc-legi cu 
deapsa cu 
ferea în 
Partidului 
mân.

Ale- 
Dumi- 
Țigău 

Popescu 
Dumitrescu Mi-

privire la pc- 
moartca și scoa- 
afara legii a 
Comunist Ro-

Secretarul Consiliului a 
dat apoi citire Decretului- 
Lege privind trecerea în 
proprietatea statului a pa
trimoniului fostului Partid 
Comunist Român.

a-

dențiat faptul că 
adoptată de abrogare 
pedepsei - u moartea 
din prim.le zile ale revo
luției a fo- t primită de o- 
pinia publică din țară, ca 
și de cea internațională cu 
o marc Satisfacție, ca un 
act poli*  ~ ma|or, de ală
turare a României demo
crate la lumea civilizată, 
ca o contribuție la promo
varea demnității umane 
și la afirmarea drepturi
lor omulii.

Este semnificativ că la 
Pactul internațional rela
tiv la drepturile civile și 
politice vizând abolirea 
pedepsei cu moartea —
doptat de Adunarea Ge
nerală a O.NU. —, Roqaâ- 
eia. dir. dispoziția fostului 
dictator, a fost printre pu
ținele țări care s-a abținut 
de la vot.

Renunțarea la pedeapsa 
cu moartea nu înseamnă 
In nici un caz slăbirea exi
genței față de Judecarea 
•u toată severitatea a prin- 
eip «Iilor asociați al tirani- 

. lor din conducerea țării, 
a șefilor securității cen
tra le și locale, ca și a ce
lor din aparatul de repre
siune și a teroriștilor care 
se fac vinovați de crime 
Îndreptate împotriva popo
rului român In anii dicta
turii și tn zilele revoluției. 
Tribunalele vor aplica pe- 

_ I -, inclusiv 
c«a mai aspră 
Penal — deten- 
munca silnică

dej. ele cuvenite, 
pedeapsa 
din Codul

'țiu i
' pe viață.
J Apariția 
CU privire 
ireferendumulul pentru
Inf -1 iicerca pedepsei 
xnt flca a produs stupoare 
și r iumerire. Aproape toa.

decretului-lege 
la organizarea 

re
cii

pregătirii și organi- 
primelor alegeri li-

consecință, ținînd

are
Și 

o a-

Dezbătînd aceste 
blcme, Biroul Executiv

tI

pro- 
a 

ajuns la concluzia că am
bele decrete adoptate, ca 
rezultat d cedării neprin
cipiale în fața unor pre
siuni, sînt contraie prin
cipiilor noastre democra
tice și le-a supus dezbate
rii Consiliului Frontului 
Salvării Naționale, orga
nul care răspunde In fața 
țării, în drept să ratifice 
sau nu hotârîrile adoptate 
de Biroul său Executiv. De
plin conștient de răspun
derea care-i revine perso
nal pentru greșeala politi
că comisă, președintele 
a apelat Ia Consiliu să dez
bată aceste două hotăriri, 
propunlnd anularea lor.

Totodată, pornind de la 
constatarea faptului că 
Partidul (•nmunist Român 
și-a încetat de fapt exis
tența, s-a supus dezbate
rii și aprobării Consiliului 
Frontului Salvării Națio
nale un proiect de decret 
cu privire la trecerea 
întregului patrimoniu al 
PCR In patrimoniul statu
lui, c.a bun al 
lui popor.

în același timp, 
supu ă dezbaterii 
liului problema organizării 
unui referendum In legă
tură cu cele doua decrete 
— pentru ziua de 28 ia
nuarie a.c.

Intrcgu-

a fost 
Consl-

sportiv bănă- 
un nou cotidian 
Timișoara, In a- 
Adresat tuturor 
de sport din

„Curier 
țean" este 
apărut la 
ceste zile, 
iubitorilor 
România liberă, cotidianul 
lși propune să pună la dis
poziția iubitorilor de sport 
informații, reportaje, dez
bateri, interviuri și alte 
materiale, cu prioritate des
fășurate In județele Timiș, 
Arad și Caraș-Severin. Co
tidianul timișorean iși pro
pune totodată să ilustreze, 
In pagina a 4-a, evenimen
te sportive din toată 
mea.

lu-

☆
PARIS 18 (Rompres). A- 

flată în pregătire în Fran
ța, echipa de fotbal Steaua 
București a susțițiut un 
prim meci de verificare, în 
compania formației de pri
mă divizie Montpellier, 
pe care a Invins-o cu 
rul de 2—1 (0—0).

După ce gazdele au 
chis scorul în minutul
cînd a marcat Ferhaoui, 
jucătorii români au do
minat insistent, Hagi (min. 
79 șL 87), înscriind golu
rile victoriei.

internațional masculin de 
handbal ce se desfășoară 
in regiunea pariziană, e- 
chipa României a Intîlnlt 
la Ghampigny, formația 
Neva Leningrad, In fața 
căreia a pierdut cu scorul 
de 26—29. Evoluția echi
pei române a fost marca
tă de un eveniment drama
tic petrecut înainte de 
meci la o ședință de an
trenament cînd jucătorul 
Gheorghe Andronic șl-a 
pierdut cunoștința șl cu 
toate eforturile medici
lor nu a mai putut fi sal
vat Potrivit relatărilor a- 
gențiel „France Presse", de
cesul s-ar fi datorat unei 
crize cardiace.

&

sco-

des-
66,

In
seama de toate consideren
tele menționate, președin
tele Consiliului a propus 
anularea referendumului 
anunțat pentru ziua 
ianuarie 1990.

de 28

' de- 
de

Dumitru Mazilu a 
clacat că în situația 
tensiune în care era pus 
pentru prima oară, a 
ceptat și chiar a 
cu ușurință la 
unele din lozincile 
date, fără a reuși să 
meze atmosfera. In condi
ții de tensiune ridicată, a 
dat curs solicitărilor de 
adoptare a unor 
legislative, scriind 
le dccretelor-legi, 
tabile din 
vedere și 
principiile 
Frontului, 
tive, el a 
consideră 
cit colegii săi.

i ac- 
preluat 

microfon 
scan- 

cal-

de 
măsuri 
texte- 
discu- 

multe puncte de 
neconforme cu 

și concepția 
Din aceste mo» 
arătat că se 

mai vinovat de.

declarat 
răspun- 
grcșclil 

tn seara

Petre Roman a 
că împărtășește 
derca In privința 
politice săvlrșitc 
zilei de 12 ianuarie. După 
ieșirile succesive In piață, 

ipreună cu Mazilu, a 
lactat Poziția Frontului

împreună cu Mazilu, 
reci 
față de partidul comunist, 
care rămlne valabilă. Tran
sformarea textului In de- 
cret-lege de scoatere In a. 
fara legii a partidului co
munist a devenit o greșea
lă politică Inadmisibilă, 
l’rimul-minlstru s-a aso
ciat apelului exprimat de 
președinte, considerînd, 
totodată, declarația lui Du
mitru Mazilu ca fiind în
cărcată de sinceritate u- 
inană și politică.

La dezbateri au hiat 
cuvîntul Silviu Brucan, 
Dan Iosif (București), Ale.

In expunerea de motive 
se arată că la dispoziția 
dictatorului Ceaușescu și 
a familiei sale se găseau 
In București și în împre
jurimi 21 de palate 

■ special la Snagov, 
Sinaia cu întregul 
Peleș și Pelișor, 
Scroviștea), iar în 
țârii 41 de palate 
rezidențiale, precum și 22 
cabane de vînătoare.

(în 
Neptun, 
complex 
Predeal, 
județele 
și vile

Oficiul Economic Car- 
pați are 60 de întreprin
deri industriale care rea- 
liiează anual circa 16 mi
liarde lei producție-mar- 
fă, din care circa 2 miliar
de lei profituri anuale, iar 
din exporturi 220 milioane 
dolari.

Din circuitul agricol 
țării partidul comunist 
scos circa 55 000 ha de 
ren agricol pe care au 
ganizat 45 unități agroin
dustriale cu 18 000 lucră
tori.

☆
PARIS 18 (Rompres). In 

ziua a doua a turneului

ATENA 18 (Rompres). In
tr-un meci internațional 
amical de fotbal disputat 
la Alena, selecționata Gre

ciei a învins cu scorul do 

2—0 (0—0) formația Bel
giei, una dintre participan
tele la turneul final al 
campionatului mondial din 

Italia. Golurile 
înscrise 
(min. 58) 

(min. 89).

de

Și

au fost
Tsalouhidis
Apostolakis

sir>

Mica publicitate
ANIVERSARI PIERDERI

al 
a 

te- 
or-

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale a aprobat 
în unanimitate 
Lcgo cu privire la
rea in proprietatea 
lui a patrimoniului 
lui Partid Comunist 
nun.

Decrctul- 
trcce- 
statu- 
fostu- 

Ro-

După aceea, președin
tele Consiliului a pus la 
vot chestiunea anulării 
referendumului.

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale a decis a- 
nularea referendumului de 
la 28 ianuarie 1990 cu una
nimitate do voturi.

In continuare. Consiliul 
a ratificat Decretul-Lege 
cu privire la constituirea 
Comisiei Naționale pentru 

și 
cctă- 
fost

rezolvarea sesizărilor 
doleanțelor tuturor 
țenilor țărjj care au 
victimele dictaturii.

Ca o concluzie generală 
a dezbaterii, s-a hotărît 
ca, de acum înainte, toate 
Decrctelc-Loge privind 
probleme politico du prin
cipiu să fie definitivate 
numai după consultarea 
Consiliului Frontului.

BUCURIA comună a so
ților Havlin Iosif și Ana 
— copiii. Deși nu s-au pu
tut bucura de surîsul unul 
copil în căminul lor, toa
tă viața și-au închinat-o 
educării și îngrijirii co
piilor, Havlin Iosif fiind 
profesor de biologie la 
Școala generală nr. 2 Lo- 
nea, Havlin Ana, soră me
dicală la crcșa din Pe
trila.

După o activitate încu
nunată de satisfacții, în 
ianuarie 1990 au ieșit la 
pensie. Familiile Cenușe 
Petru, Vasile Ion, nepoții 
și finii Laura și Laurențiu 
le urează din tot sufletul 
multă sănătate și „La mulțl 
anii", alături de cei 
(18593)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Petre 
Constantin eliberată de 
I.M. Livczcni. O declar nu
lă. (18586)

PIERDUT carnet stu
dent, legitimație bibliotecă 
și periodice pe numele Du
ma Mircea, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Ix- declar nule. 
(18595)

DECESE

dragi.

VINZARI

VIND Dacia 1400, 
cație 1986, cu cinci 
viteze, _î..................

fabri- 
trepte 

vPetrila, Republicii 
52. după ora 17. (18589)

VIND urgent Moskvlcl 
408, Petroșani. Independen
ței 26/6, după ora 17. Te
lefon 41178. (18590)

VIND receptor satelit 
Japonez șl videocascte în
registrate satelit, telefon 
70850 Hațeg.

VIND vidcorecorder, (lc- 
rulator videocascte. 
fon 42333, după ora 
(18592)

Tclc-
17.

I

VfND Dacia, ultimul 
neridicată. Informații, 
troșanl, strada Păcii, bloc 
10/11, după ora II. (18596)

tip. 
Pe-

Redacția șl idmlnhfrația : Petroșani. Ur. Nlcotae tlălccscu, nr. 2 i Telefoane i secretariat t 41062 t tecțll | 41003, 42404. 
lipanii i Tipografia Petroșani, str. Nlcolac flalccsco nr. 2. telefon 41365.

SOȚIA Margareta, fi
icele Geta, Lia, Dana, 

ginerii Neln. Dan. nepoa
ta Alina anunță cu a*  
dinei durere încetarea 
din viață a scumpului 
lor
AVRAMIUG COSTACIIE

Inmormintarca are 
Ioc simbătă, ora 14. Cor
tegiul funerar pleacă de 
la Biserica Evanghelică 
Petroșani. (18588)

COLECTIVUL din ca
drul Comp. ONR, Plan, 
Normare, PIS din CMVJ 
sînt alături de colega 
lor Daniela Blcndea la 
greaua încercare prici
nuită de trecerea în ne
ființă a bunului său ta
tă

AVRAM1UC COSTACIIE 
Sincere condoleanțe. 

(18587)

COLECTIVUL Li
ceului economic Petro
șani transmite sincere 
condoleanțe prof. Ma
zilu Constantin la pier
derea fratelui său. 
(18591)


