
Cărbunele — joi Ieri, în schimbul I
întreprinderile miniero Petrila, Li- 

vezcni și Paroșeni au obținut in ziua de 
joi, 18 ianuarie, cele mai mari produc
ții, suplimentare nivelurilor medii zil
nice stabilite. Astfel minerii de la Pe
trila au realizat un plus de 674 de tone 
— sperăm să nu fie un foc de paie —, cei 
de la I.ivezeni plus 137 tone, iar Paro- 
șcniul a înregistrat o producție supli
mentară de 81 de tone. Cu producții 
mai miel de 100 de tone, pină la reali

zarea nivelului mediu zilnic stabilit, se 
inscriu minele Uricani (minus 29 tone), 
Petrila Sud (minus 81 tone) și Valea de 
Brazi (minus 85 de tone).

Minele Lupeni și Aninoasa. trag însă 
puternic in jos nivelul realizărilor pe 
combinat. Numai minerii de la Lupeni 
au înregistrat un minus de 1573 tono 
de cărbune.

La nivelul combinatului producția rea
lizată a scăzut ia 21300 tone de cărbune.

Numai 4290 de tone de cărbune au 
fost extrase ieri de minerii Văii Jiului. 
Au realizat preliminarul, și chiar l-au 
depășit, mineri de la Dilja — plus 28 
de tone, Petrila-Sud — plus 10 tone, U- 
ricani — plus 12 tone și Paroșeni. To
tuși puțin față de posibilități. Compara
tiv cu preliminarul pentru schimbul I, 

unitățile CMVJ au rămas datoare eco
nomici naționale cu peste 1000 tone de 

cărbune, deși resurse pentru realizarea 

preliminarului există.

Deci încă 1000 de tone s-au adăugat, 

la sfârșitul schimbului I, datoriei de 

12 029 tone înregistrată piuă ieri. (Al. II.)
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PREPARATORII TREBUIE 
SĂ FIE ALĂTURI DE MINERI!

Dialog intre Ion lliescu, Petre Roman 
și delegații minerilor din Valea Jiului

Normalizarea ramurilor 
de bază ale industriei și 
ne referim mai ales la mi
nerit, depinde foarte mult 
de conștiința profesională 
și morală atlt a minerilor, 
cit ți a muncitorilor din 
preparațiile de cărbune.

Despre modul cum răs
pund preparatorii din Pe
trila sarcinii de a livra 
cantităti sporite de cărbu
ne, de calitate. unităplor 
beneficiare, ing. Victor 
ffhiaburu. r.e-a relatat :

— Preparația Petrila □ 
fost concepută pentru a 
prepara cărbune pentru 
scopuri siderurgice ți e- 
nergetice (semicocs și mix
te) ; de aceea avem di
ficultăți cînd trebuie să 
producem cărbune pentru 
populație. In aceste zile 
și accată problemă o re
zolvăm. Munca noastră In 
prezent este strangulată ta 
activitatea de transport 
șl golire prin funirular. De 
aceea solicit CMVJ-ului. 
sprijin In începerea lu
crărilor de investiții, 
prevăzuse de fapt, pentru 
ramura șase de transport.

—• Dar starea de funcțio

M.H.C. - BUTA 0 picătură în oceanul minriunihir
Tiranul înota in euforia 

minciunilor. Era plăcerea 
lui. D.rija eonii dc min
ciuni, mai mult era „solis
tul corului". Amețeam dc 
a ti tea izblnzi în urcușul pe 
„culmili civilizației" cu 
victorii slăvite de marșuri 
triumfale. Aveam progre
se nemaipomenintc In dez
voltarea industriei, pro
ducții „record" in agricul
tură, la calitatea vieții 
concuram nu știu cîte din 
țările cele mai dezvoltate, 
iar in pr.vința democrației 
socialiste invitam pe alții 
să învețe dc la noi. Etc, 
etc. Și așa cum ii puicca 
să mintă el, „cei mai ilus
tru și mai rnare", de co 
să nu mintă ți cei mai 
puțin iluștri și mai mici 7

...Deunăzi, aflindu-ne In- 
tr o documentare la Cîmpu 
lui Neag, am fost abordați 
dc doi localnici:

— Ziariști 7 Ne pare bi
ne. Ați venit probabil să 

nare a instalațiilor răspun
de solicitărilor ?

— Sîntem în măsură să 
prelucrăm tot ce se pro
duce — și ar fi bine ca 
minerii să producă din ce 
In ce mai mult Precizez 
că pină la Revoluție eram 
încorsetați, nu aveam si- 
gqrantă In funcționarea 
instalațiilor, nvînd la dis
poziție doar patru ore pe 
săptămlnă pentru revizii 
și reparații. Acum, cu noul 
program de muncă al mi
nerilor, avem Ia dispoziție 
24 de ore, adică. fiecare 
duminică, și posibilități 
de t interveni și tn cursul 
săptămlnii la remedierea 
deranjamentelor ce apar.

Cu toate condițiile <;e lo 
av.m pentru revizii și re
parații, mai sint oameni 
care nu răsptnd comenzi
lor. comenzi pe care le 
întocmim cu consimțămin- 
tul muncitorilor (e nor
mal, cei care au In acea zi 
probleme, nu-i chemăm la 
lucru) și al sindicatului 
liber. Glndim ca prin ro
tație, muncitorii să asigu
re fiecare duminică cu 
posturi și chiar să" cuplăm 
două-trel zife libere pe 

scrieți despre hidrocentra
lă, nu 7

Ne uităm nedumeriți la 
cei doi localnici.

— Nu știți ce hidrocen
trală? Cea dc la Buta, des
pre care a scris presa cen
trală aservită lui Ccaiișcs- 
cu, in noiembrie... un „suc
ces in cinstea congresului1'... 
Dar mai bine să mergem 
Ia fața locului...

...Da, ne-am adus amin
te. Am auzit la timpul res
pectiv șușoteli ia adresa 
unei telegrame. .Și, înain
te dc a scrie aceste rin- 
duri, am cautat și chiar 
am găsit textul respectiv 
pe care II și reproducem : 
„Microccntrala Buta — 
Hunedoara produce înain
te do termen. Intr-o tele
gramă adresată tovarășu
lui. _ secretarul general al... 
președintele... Comitetul 
Județean Hunedoara al 
PCR raportează terminarea 
In avans a microhidroccn- 
țralei Huța, situată tn ma

lună pentru cei care răs
pund comenzilor noastre.

Trebuie să ne punem pa 
treabă căci numai așa asi- 
guiâm cărbunele necesar 
siderurgiei, producerii e- 
nergiei electrice, încălzi
rii apartamentelor și ca
selor noastre. Comitetul 
Frontului Salvării Națio
nale, sindicatul liber, con
ducerea tehnică din uzină 
vor fi receptivi la toate 
soluțiile și propunerile 
oamenilor în interesul tor 
și al producției. Totodată, 
preparatorii fac apel Ia 
minerii de la Lonea și Pe
trila (în mod special), pen
ii u a îmbunătăți calitatea 
cărbunelui extras, deoa
rece numai In prima jumă
tate a acestei luni, media 
cenușii admise a fost de
pășită cu aproape 2 punc
te, la Lonea. și 7 puncte 
la Petrila.

Colectivul nostru va răs
punde cu deosebit interes 
obligațiilor ce-i revin pen
tru industrie, cit și cetățe
nilor care au mare nevoie 
de rezultatele muncii 
noastre.

Interviu consemnat dc 
Aurel MOLDOVAN

sivul munților Retezat, pre
văzută in planul anului 
1990. Prin realizarea a- 
ccstui nou obiectiv, caic 
are o capacitate de 1153 
MWh pe an, se asigură in
dependența energetică a 10 
comune de pe raza jude
țului, dintre care 5 erau 
planificate pentru anul vi
itor”. Deci incii o victo
rie raportată „Congresului 
marilor victorii socialiste"... 
Cum arăta această victorie, 
nc-ati arătat-o doi dintre 
oamenii din Cîmpu lui 
Neag, Ștefan Mojoatcrt și 
Fuidtii Pnpcsctl.

Buta — un afluent al Jiu
lui de vest. Un piriiaș cris
talin care saltă zglobiu 
printre pereții de slincă ai 
clicilor cu același nume.

— Vedeți... acestea s-au 
făcut tn octombrie — no
iembrie... Lucrările s-au 
abandonat... că a venit 
iarna, gerul.

O construcție dc beton, 
chiar In fața cheilor Buții.

Domnii Ion lliescu și 
Petre Roman s-au întâlnit 
azi cu r prezentanți ai 
muncitorilor clin toate în
treprinderile miniere din 
Valea Jiului.

Dialogul s-a referit con- 
’cret la problematica cu 
care se confruntă minerii, 
atât pe plan profesional, 
cit și social.

S-au căutat și formulat 
soluții pozitive. realizabi
le. unui șir de propuneri 
care privesc munca în sub
teran, asistența socială, lo
cuințele și odihna munci
torilor din Valea Jiului.

Cele mai multe cereri 
ale minerilor au fost re
zolvate de comun acord cu 
ministrul minelor, Nicoiae 
Dicu, prezent la dialog, 
urinând să intre în vigoa
re la 1 februarie 1990. Ast
fel, minerii vor lucra de 
acum in subteran numai 
cinci zile, în posturi do 
șase ore, delegații angajîn- 
du-so să respecte nivelul 
de producție planificat pen
tru șase zile. Pentru pos

Pe margini stăvilarele a- 
proape terminate, iar In
tre ele batardoul gata 
cam... o treime. In Jos, es
te pozată conducta care 
urma sa transporte apa de 
la captare la bazinul de 
acumulare care este săpat 
de cîțiva ani (anul tre
cut a fost căptilișit'cu dale 
de b.cton) și de aici, mai 
departe, la microcentrală.

Inapoindii nc pe firul pi- 
ritilui, ajungem la niicro- 
cenlrală. „Nu va apropiați... 
poate vă curentează", a- 
rtincâ o glumă Ștefan Mo- 
joatcă. Vedem o construc
ție care c departe dc ceea 
cc seria ziarul... o micro
centrală care produce îna
inte dc termen. Ziduri de 
beton, o fundație pe care 
urma să fie montate tur
binele și... alte ziduri ne-

loan DUBEK
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turile prestate in sărbători
le legale, salariul va fi 
plătit dublu. Vor fi plăti
te șase zile pe an de săr
bătorile religioase și na
ționale (Paște. Crăciun, 
Sfânta Varvara, 22 decem
brie). Concediul de odihnă 
pentru cei cc muncesc în 
subteran va fi de 30 zile 
pină la 36 zile, în funcție 
de vechimea în muncă. 
Sporul pentru munca de 
noapte va crește do la 
15 la 25 la sută. Perioada 
do spitalizare pentru îm
bolnăvirile profesionale 
sau accidentele de muncă 
va fi plătită cu salariul 
integral. In caz dc deces 
al celor cc muncesc in sub
teran și soțiile Reîncadrate 
fn muncă vor beneficia de 
pensie dc urmași. Toate 
cabanele și bazele sporti
ve construite de minerii 
din Valea Jiului se vor re

PUTEM SPUNE ADEVĂRUL

„SISTEMATIZAREA" 
DIN PAR ING - 

UN LANȚ DE ABUZURI
Beneficiind de un cadru 

legal, I.egea nr. 5/1972, oa
meni de diferite profesii și 
vîrste, animați dc pasiu
nile comune ale dragostei 
față dc natură, drumețiilor 
montane și sporturilor de 
iarnă, și-au construit in 
masivele Parîng, Viican, 
Straja .și la Cîmpu lui 
Neag, căințe modeste dc 
odihnă sau mici refugii fn 
zonele alpine. Nu puțini 
au fost cei ce aveau copti 
suferinzi de afecțiuni cro
nice caracteristice popu- 
1 ițiilor din zonele intens 
poluate cum e Valea Jiu
lui, construind aceste că
suțe din considerente u- 
manitare și reușind să-și 
vindece copiii.

La puțin timp după cons
tituirea Comisiei centrale 
care-și propunea să în
făptuiască ideea demenția
lă a dictatorul ui de de

întoarce în patrimoniul în
treprinderilor miniere.

O serie de alte probleme 
pentru a căror rezolvare 
imediată nu există încă 
resurse au fost preluate 
în studiu, urmând a li se 
da un răspuns pozitiv, 
intr-o perioadă stabilită <1c 
comun acord.

Măsurile luate cu ocazia 
acestui dialog iși vor ex
tinde valabilitatea și asu
pra celorlalte mine, în 
funcție dc condițiile con
crete ah: fiecărei exploa
tări.
Delegații minerilor din 

Valea Jiului s-au angajat 
ferm să asigure nivelurile 
de producție planificate, 
atât de necesare economiei 
naționale în aceste zile, de- 
clarîndu-și, totodată, spri
jinul față de Platforma 
Program a Frontului Sal
vării Naționale.

molare ,i d' lor ,-i dc 
„siste. mat.zare" a luc.ilitâ- 
ților, au ap.i-n*. i dem-r- 
surile of:'-,.-)],, p ntru de
molarea c uțeior modeste, 
constru te cu prețul unor 
priviț’uai, de oam'eni cue 
căutau citet.i orc de odih
nă și de ic. reeie in zonele 
montane ii*.a jurul locali
tăților Văii Jiului. Punc
tul culminant al acestor 
demersuri l-a constituit 
lanțul de abuzuri și pre
siuni Odioa e fă. u’.e dc fo
rurile Județene și munici
pale pentru demolarea că
suțelor în anul 1989, cind 
multe din acestea au fost 
făcute una cu pămintul. 
Pentru a înțelege adevăra-

Viorel STRAIJȚ

(ContinuQic in pag. o 2 o)



2 Zori noi SIMBATA, 20 MNUAIUE KMM

OPINII S OPINII Bl OPINII

AVEM ÎNCĂ MULTE DE FĂCUT I
Avem de înlăturat cu 

toții urmele dictaturii, prin 
muncii cinstită, prin apro
piere de oameni și înțele
gere. De aceea venim cu 
rugămintea să aducem în 
atenția autorităților locale 
și a ziarului „Zori noi", 
cîteva probleme pe care 
le considerăm importante și 
actuale. Prima problemă se 

'referă la viitorul copiilor 
noștri. Așa cum știm cu 
toții prin construirea car
tierului Petroșani Nord s-a 
demolat 'o grădiniță de 
copii ce exista aici. Dar, 
pentru construirea alteia 
nu s-a mai întreprins ni
mic. „NU AU FOST FON
DURI”. Poate se vor găsi 
de-acum înainte. Condiți
ile actuale existente la 
grădinița' nr. 4 din Petro
șani Nord, 35 de copii în- 
tr-o singură cameră sînt 
mai mult decît improprii. 
Există și un răspuns le
gat de ■ această problemă 
care dă asigurări că se va 
construi o grădiniță nouă 
în anul 1991. De ce așa 
tîrziu ?

O altă problemă pe care 
o aducem în atenție se

Ne scrie o cititoare
„Dumneavoastră ați inat 

cunoștință de haosul pio- 
dus la Sala sportului din 
Petro ani? Sint o femeie 
Simplă, cu patru clase e- 
lementare, im 55 de ani. 
Am patru copii, cel mai 
mic, in vîrstă de 12 ani 
este elev in clasa a Vl-a. 
Nu îmi trebuie ajutor de 
niciunde. Soțul meu aie 
pensie mică, stăm la bloc 
și știți cite le trebuie co
pului', la școală... M-am 
descurcat cum am putut, 
cu cit am avut. Nu am 
cerșit nimic de la nimeni. 
Copilul meu este dornic de 
portoi ale, de ciocolata, de 
dulciuri care la noi nu au 
prea fost, ori s-au dat pe 
sub mină, metodă care :e 
practica inca și in mo
mentul de față... Dar ce 
se intimpld m acest oraș 
cu ajutoarele care vin din 
Străinătate ?

Sint mulți care au de
vastat Sala sparturilor. A- 
cestea sint libertatea și

0 picătură
(Urrnore din pog 1)

terminate, cofiaje... toate 
acoperite... doar de liniș
tea acestor locuri răscolite. 
Aceasia e m. i rocenti ala 
care produce înainte de 
terme n... din noiembrie 
19119 I

Di, produce mm.re și 
dezgust ca orice minciună. 
Pâră', m locul, trecem dc 
stația de transformare și 
linia de înalta tensiune, 
terminate la timp, adică 
cu mult în devans de IRE.

La Petroșani solicităm 
«1 lui ing. Andrei Simuel, 
șeful secției de distribuire 
a energiei electrice, unele 
explicații la nedumeririle 
noastre. Aflăm câ istoria 
MHC-lui de la Buta în- 
ccpr din '83. Atunci s-a 
deschis investiția, încre
dințată șantierului de hi
droameliorații aparținînd de 
O.G.A. In primul an, 
s-au săpat niște gropi, 
apoi lucrarea s-a tărăgănat, 
an de an, trecînd de la un 
antreprenor la altul 

referă la activitatea comer
cială. încă mai există re
ticențe atunci cînd e vor
ba de a solicita „condica 
de sugestii și rcclamații". 
De ce ? Oamenii trebuie 
încurajați să o folosească. 
E în interesul lor, al nos
tru, să avem un comerț cît 
mai bun. $i pentru acest 
lucru trebuie să acționăm 
cu tpții, inclusiv ziarul lo
cal care poate organiza di
verse raiduri, pentru a ve
rifica cum se soluționează 
sugestiile înscrise în „con
dica de sugestii și recla
mați i". Tot legat de co
merț, sintem de părere că 
măcar pentru o perioadă 
de timp este necesar să se 
reintroducă sistemul de 
distribuire a alimentelor 
de bază, zahăr, ulei, sau 
chiar a unor delicatese : 
portocale, ciocolată, bom
boane import, pe notă de 
comandă pentru a putea 
cumpăra cît mai mulți ! 
Ceea ce ar rămîne în plus 
s-ar putea vinde liber pen
tru cine mai dorește.

Marius BIRS.AN, 
Petroșani

d mocrația ? Știu câ este 
greu, acum, la început de 
revoluție, că nu se fac toa
te bâtînd din palme. Eu 
înțeleg, dar trebuie să 
înțeleagă toți. Sa dăm 
dovadă de calm și răbda
re... Cine știe ce se poate 
intimpla dacă nu se iau 
măsuri imediate... Nu vă 
dau numele, că nu vreau 
să am de suferit eu și fa
milia mea. Organele de 
ordine să-și facă datoria 1"

N.R. Precum ați observat, 
stimată cititoare, referitor 
la situația de la Sala spor
turilor și alte abuzuri pe
trecute, noi am scris o- 
biecliv, am luat atitudini. 
Cit privește, numele, nu 
înțelegem de ce nu l-ați 
scris cinstit, deschis. Nu 
mai aveți du cine vă teme, 
nu mai aveți de ce sâ vâ 
ascundeți. Să spunem cu 
curaj, deschis, democratic, 
lU'TUiilor pe nume. (II. 
ALEXANDRE.,CU)

in oceanul minciunilor
(GIGCL Deva, Ministerul 
Energiei Electrice, execu 
tant ACM Petroșani), ca în 
1989, în toamnă, sa devină 
dc maximii ui genții. De ce 
dintr-o dată atît„ alertă ? 
Pentru că, „potrivit indi
cației superioare" s-a năs
cut o campanie. Se apropia 
iarăși o iarna si, odată cu 
l i, in condițiile unei in
dustrii energofage dezvol
tata anarhic, pe măsura 
megalomaniei „marelui cti
tor", se ivea o nouă pe
rioadă de criza energetică. 
Și se mai apropia Congre
sul, iar la conferința jude
țeană s-a luat angajamen
tul, printre altele, că M1IG 
— Buta va produce ener
gie Și a produs : o tele
gramă.

— E o picătură dintr-un 
ocean dc minciuni, ne spu
ne ing. Samuel. Și ne ex
plică: lucrările de con
strucții sînt gata în pro
porție de aproape 90 la su
tă. Din valoarea totală a 
investiției, de 12,4 milioane

Din cînd în cînd, puțin soare pe străzile Petrosaniului.
Foto: Ion LK IU

„SISTEMATIZAREA" DIN PARÎNC
(Urmare din pag. I)

tele dimensiuni ale acestei 
acțiuni demențiale, dam 
cuvîntul cîtorva din cei 
ce au avut de suferit.

EMIL MARICA : De cînd 
a ars cabana din Parîng, 
muntele nu mai oferea 
condiții de cazare publice, 
oficiale. Cu mai bine de 
10 ani în urmă, am ridi
cat o astfel de căsuță, mo
destă, cu doar două locuri 
de dormit, în zona alpină 
din Parîng, respeeiînd pre
vederile legale. Cu toate 
acestea, am fost somați să 
demolăm căsuța. S-au fă
cut asupra noastră presiuni 
de neimaginat In cele din 
urmă am fost nevoiți să 
cedăm".

VASILE LAȘCU: „Nu 
vă puteți imagina la ce 
acțiuni de intimidare am 
fost supuși pentru a ne 
demola căsuțele. La ser 
viciu ni s-a pus în vede
le că dacă nu cedăm, ni 
se va desface contractul 
de muncă. La organele de 
partid am fost amenințați 
că vom fi evacuași din 
Valea Jiului. Am cerut sâ 
ie se permită să ne aso-
cicin pentru a construi rî-
te o cabana mai răsărită
in cate sâ ne odihnim ci-
tu va familii lai un loc. Nu
ni s-,a per mi . Cel mai în-
verșunat și fă rS sufh t S-.l

lei, s-a execut.,t un volum 
de 7 87 milioane, socotind 
și utilajele care a.tcapta 
sâ fie montate. In orice 
CuZ, in 1—5 luni, dar in 
condiții de varii, lucrarea 
v<, putea fi terminată. Dat 
fiind criza de energie cu 
care ne confruntăm in fie
care an, am insistat într
una pentru tei minarea in
vestiției. Cei 1150 MW/li pe 
an, cit urma sa producă 
MilC lliiii, puteau sa,va 
de beznă, după normele 
ceaușiste, vreo 10 sate. Dar 
cine ne lua in serios? Mi
ci ocenti ala a devenit, ca 
multe altele obiectul unei 
campanii propagandistice...

— îmi pare rău că în 
pragul iernii, am fost o- 
bligați să ducgm o parte 
din utilaje, la Buta, unde 
stau supuse intemperiilor, 
ne spune ing. Ilie Dimoiu, 
șeful brigăzii construcții- 
montaj al IRE Deva. Dc 
ee 7 Pentru că s-a trimis 
telegrama câ microcentra- 
la funcționează înainte de 
termen... 

dovedit Gheorghe Tomoioa- 
gă, inspectorul șef al Oco
lului silvic Hunedoara, care 
își cucerise o faimă asemă
nătoare celei a lui „Ion- 
Teleagă". In materie de 
„sistematizări", ultima lui 
ispravă, înainte de a veni 
în județul Hunedoara era 
legată dc demolarea că
suțelor de odihnă din ju
rul Reșiței".

ION STROIESCU: „Că
suța pe care o aveam a 
fost construită pe un ver
sant inutilizabil, de gro
hotiș montan. Unul din 
gemenii mei are o bronși
tă cronică și medicul i-a 
indicat o terapie în aer 
ozonat, de munte. Argu
mentul bolii copilului n-a 
fost luat în seamă..."

ADRIAN MARINICĂ : 
„Cele două fete ale melc 
s-au vindecat de greaua a- 
fccțiune respiratorie pen
tru că bcneficiam de a- 
ceastă căsuță. Am fost 
pînă la fostul CC al PCR 
să-mi caut dreptatea, îm
preună cu alți 20 de oa
meni din Valea Jiului. Ni 
s-a răspuns, cu cinism, că 
demolările s-au făcut în 
urma unei anonime" care 
a ajuns la tabinetul nr. 1. 
Dar nu ni S-a spus de ce 
n-au ajuns la nr. 1... scri
sorile noastre".

ANA CAZAN : „Inspec
torul șef silvic Tomoioa- 
gă 1-a destituit din funcție

Intr-adevăr, despre ci- 
m.tire cu.ar ca nu s-a scris 
deloc. Cu excepția anunțu
rilor mortuare de la mica 
publicitate, Pacat, mare 
pacul! Cimi.nul, locul de 
veci al fiecărui muritor, 
trebuie sâ beneficieze de 
tot respectul cuvenit. Nu 
vom prezenta acum starea, 
de loc dc invidiat, a cimi
tirelor noastre. O cunoaș
teți mai bine dumneavoas
tră. Este adevarat, ne U' 
ducem aminte de acestea 
doar cînd conducem pe 
ultimul drum pe cineva 
din iamitic sau cite un cu
noscut.

Nu vorbim numai de ci
mitirele obișnuite din Va
lea Jiului, care, fiecare 
in parte, ar trebui să 
fie altfel tratate. Este un 
adevarat curaj pentru cel 
ajuns la necaz să găsească 
un loc de înmormintarc. U- 
nclc cimitire nu au mai 
fost extinse. Despre siste
matizarea acestora, ce să 
mai vorbim. Bine că se 
sistematizau satele — și am 
văzut cu cc scop — dar la 

pe șeful Ocolului silvic din 
Petroșani pe motivul că 
nu „a fost energic" în 
acțiunea de demolare. Nu 
ținea cont de argumentele 
legalității, domnul Tomo- 
ioagă riposta mereu: vă 
demonstrez că vă rad, și 
a cerut miliției oficial, să 
mă aresteze... Un alt în
verșunat demolator s-a do
vedit Filip Lazăr, fostul... 
„primvice" al Consiliului 
popular municipal, care 
mai avea puțin pînă la 
pensionare și își vînduse 
nu demult fundația pregă
tită pentru propria sa 
căsuță de odihnă, din a- 
propierea cabanei Rusu".

Fără excepție, toți cei 
cu care am discutat des
pre aceste acte samavolnice 
și-au exprimat dorința de 
a se repune în drepturi 
Legea 5/1972, care să le 
permifă reclădirea căsuțe
lor pe vechile temelii. Con
siderăm îndreptățită do
leanța, din considerente ce 
țin de ’respectarea drep
turilor omului, care inclu
de dreptul la odihnă și 
rccreere, la ocrotirea să
nătății copiilor. Și, de ce 
nu? Ar fi o acțiune în be
neficiul dezvoltării activi
tății turistice, într-o zonă 
care este generos înzestra
tă de natură in ceea ce 
privește posibilitatea prac
ticării aporturilor de iar- 
n ă.

< iniilire nu s-a mai gîn- 
dit nimeni, d<’)i există și 
in acest sens un act nor
mativ care reglementează 
cxai« cum trebuie sâ se 
procedeze. De aceea, rea
mintim întreprinderii de 
gospodărie comunală și lo- 
calivă din Petroșani să în
treprindă ut gen t masuri, 
prin compartimentul e- 
xislent, in vederea rezol
vării acestor probleme mult 
solicitate de cetățenii Van 
Jiului.

Să ne reamintim că și 
în Petroșani exista un ci
mitir al eroilor a cărui 
soartă este și mai tristă 
decit a celor obișnuite. A 
iost pur și simplu aban
donat. Doar din cînd in 
cînd pensionarii iși mai 
aminteau și organizau cile 
o acțiune de curățire a 
mormintelor sau puneau 
cite o floare. Este prea 
puțini Să avem, așadar, 
mai mult respect pentru 
morții noștri I Primăria es
te prima care trebuie să 
intervină.

C. A. VOINESCU

I UN OM GARE IUBEȘ- 
. TE COPIII. In anul ace.ș- 
| ta, copiii din Aninoasa be- 
| neficiază de un patinoar.
I Aici se bucură de mișcaro 
| în aer liber, pe patine, In 
i sunetul muzicii. Un om do 
| bine, pensionarul Carol 
IVonea, udă și îngrijește 

patinoarul, dovedind grijă 
Ifață dc copii. Rîndurile de 

mai sus au sosit într-O

I scrisoare, la redacție, cu 
cuvinte de mulțumire la 

. adresa inimosului pensio- 
| n*r. (V.S.)
. CETĂȚEANUL Maftcl 
I Marius Radu, din Petrila 
Ia gătit, în Petroșani, un 

plic cu diferite acte, pe 
■ numele ARITON EMIL, 
| din comuna Gîrceni, Ju- 
, dețul Vaslui. Pentru re- 
| intrarea în posesia actelor, 
(păgubașul se poate adre

sa Poliției municipale.
. (G.O.)
I SPECTACOL. La Casa

Ide cultură a sindicatelor 
libere din Petroșani va

Iavea loc duminică, 21 ia
nuarie a.c., ora 19 un spec-

■ tacol de muzică populară 
' intitulat „Cîntec drag pe 
1 plai străbun". In care, 
| printre alții, îi putem as- 
I culta pe Mariana Anghel,

loan Bocșa, Drăgan Mun- 
. tean. Fondurile provenite

| COTIDIENE 
I -=s
I din încasări vor fi depu- 

■ se în contul „Libertatea
I J989" (C.I.)
i BANCNOTE. La sesiza- 
| rea mai multor cetățeni, 
I între care și inginerul lor
• Avramescu, directorul Fi- 
| lialei Petroșani a Băncii 
i Naționale ne precizează;

casierele din unitățile co- 
I merciale și prestatoare de 
, servicii sînt obligate să 
. preia de la cumpărători și 
i bancnotele uzate. Bancno- 
I tele din carp lipsesc bu-
• câți pot fi schimbate, în 
I fiecare vineri, între orele 
i 10—12, la sediul filialei.
| PRECIZARE. Prinlr-o 
I adresă semnată de un re

prezentant. al poliției și

Iunul din partea ICSA-AP 
Petroșani ni se comunică

l faptul că vinzâtoarca A- 
| driana Măreț, care fu- 
Isese acuzată de Irina Cos

ta din Dărăncști că a în-
■ șclat-o, este nevinovată.
| Acesta este rezultatul an- 
■ chetei generate de rinuu- 
I rile noastre. Deci, acuza- 
Iția Innei Costa a fost ten

dențioasă, deși i s-a atras 
atenția asupra veridicității 

| celor afumate. Mulțumim 
J poliției și conducerii ICSA- 

AP pentru restabilirea a-
| devârului. (G.C.)

IUBITORII muntelui
• din Valea Jiului sînt in- 
Ivitați să se întilnească 

marți, 23 ianuarie a.c., la 
Iora 17, la Casa de cultură 

din Petroșani, pentru con- 
Istiiuirea unei asociații ca

re sâ promoveze ideea de

I valorificare a potențialului 
turistic montan local și

Isă restabilească drepturi
le de care au fost depose- 
Idați in mod abuziv de 
dictatura ceaușistâ. (V.S-.)

i GIMNASTICA. Ni se 
I comunică de la Clubul 
I sportiv școlar din Petro

șani că grupele de la cer- 
Icul de gimnastică aerobică 

își continuă activitatea, 
Idupa următorul program: 

lunea și joia, de la ora 18, 
Ila sediul clubului. (S.B.)

CERC. Se primesc în
scrieri la cercul de muzi- 

| că instrumentală — vioa- 
Irâ, chitară și acordeon — 

din cadrul Clubului sin- 
■ dicatclor libere Lupeni. 
• Cursurile au loc miercuri 
| și vineri. (C.T.D.)

I Rubrică realizată de 
| Dorin G1IEȚA
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REȚINEȚI
CINE ÎNCALCĂ LEGEA, 

DE LEGE VA FI PEDEPSIT !
Poporul nostru a făcut o 

Hcvoluție minunată, rc- 
dîndu-ne libertatea și dem
nitatea într-o democrație 
autentică pe care o con- 
itruim acum cu toții. Dar 
mulți dintre noi nu în
țeleg încă această demo
crație. Nu înțeleg că de
mocrație nu poate exista 
fără muncă, fără lucidi
tate. Spunem aceste lu
cruri tocmai din dorința 
de a înțelege fiecare om 
aceste imperative ale mo
mentului. Cu riscul că ne 
repetăm, revenim asupra 
unui aspect esențial al 
vieții noastre : nu este mo
mentul să recurgem la răz
bunări personale, de nici 
un fel. Intr-un mod sau 
altul, toți am avut de su
ferit in odioasa dictatură. 
Să curmam suferințele de 
orice natură. Cu atît mai 
mult pe cele generate de 
stări de răzbunare, de a- 
pucături necinstite, îndrep
tate împotriva unor per
soane, împotriva drepturi
lor noastre, ale tuturor.

Din păcate, unii indivizi 
nu înțeleg acest lucru. Poa
te aceste rînduri nu ar fi 
văzut lumina tiparului da
că faptele petrecute în 
orașul Lupeni nu nc-ar fi 
determinat să le așternem 
pe hirtie.

Să fie anulată o
. Cu puțin t>mp în urmă, în anul 1989, 

printr-o măsură abuzivă a dictaturii 
< eaușiste, care avea drept scop distru
gerea satelor țării noastre, s-a făcut o 
nouă reorganizare administrativă a te
ritoriului. Prin această măsură luata 
arbitrar, Împotriva voinței oamenilor, 
satele Crivadia și Merișor au fost ane
xate forțat comunei Baru Marc, fără 
i se ține cont de obiceiuri, de tradiții

măsură abuzivă !
folclorice și alte caracteristici ale comu
nității etnice.

Consideram că aceată măsură abuzi
vă trebuie anulată, cele 175 de familii 
existente in cele două sate avînd posi
bilitatea să beneficieze de apartenența 
Ia municipiul Petroșani, la fel ca pină 
anul trecut. Solicităm sprijin din partea 
iiitoritaților pentru a ni se reda acest 
drept luat cu forța.

Gh. l’ANTILIE, Gh. ANDRIȚĂ

Din scrisorile și sesizările adresate redacției
TOMA AMALIA — Pe- 

trila, strada Luminii 17/5. 
<■ unoscind situația deosebi
ta in care vă aflați cu lo
cuința, primarul orașului 
I’ctrda, Ion Gingu-lmparat, 
ne-a comunicat că v-a fost 
repartizată o nouă ca.A 
și sinteți invitată la pri
mărie pentru a intra 1 in 
po-,e.ia repartiției.

N.R. \m aflat ieri, cu 
f.jiă știrea piimărie., con
ducerea EGCL Petrda a 
dat locuința altei persoane.

«tRMASU MIOARA —

UNA PE ZI ÎNTÎMPLĂRI DE NECREZUT

Ganea Teodor, din Lu
peni, strada Aleea Tranda
firilor bl. 6/18 și Muntea- 
nu Vasile bl. 2/29 din a- 
ceeași stradă, fără ocupa
ție au fost condamnați pen
tru trai parazitar anul tre
cut Aflați acum în stare 
de libertate, aceștia doi, 
împreună cu Trandafir 
Costel și Moldovan Ioan, 
din același oraș, au pornit 
o adevărată ofensivă asu
pra unor cadre ale poliției 
din Lupeni — cpt. Gh. Dă- x 
buceanu și pl. maj. Tache 
Bulai. Primele atacuri au 
constat în lipirea unor a- 
fișe jignitoare la adresa 
celor doi pe diferite gar
duri din oraș și la profe
rarea de amenințări. Dar 
nu s-au mulțumit cu atît. 
In data de 9 ianuarie 1990, 
in jurul orei 21,30, cei 
patru răzbunători s»au de
plasat la locuința lui Ta
che Bulai pentru a se răz
buna. Fiind la un vecin în 
vizită, pl. maj. Tache Bu
lai a scăpat de răzbunarea 
celor patru răuvoitori. Dar 
Trandafir Costel a pătruns, 
ajutat de Moldovan Ion, 
în locuința plutonierului 
major, unde erau numai 
soția și fetița, care au în
ceput să țipe după ajutor. 
Alertat de situația gravă 
in care se afla familia, plt.

muncitoare la Preparația 
Livezeni. Vă înțelegem 
greutățile relatate m -scri
soare privind spațiul loar- 
te mic (garsonieră) în care 
locuiți 5 persoane. Vă su
gerăm tă vă adresați uni
tății unde munciți și care 
are in obligație stabilirea 
priorităților p?ntru obți
nerea linei locuințe.

L. DRAG AN — Petro
șani. In privința distribuirii 
alimentelor de primă nece
sitate pe așa zisele „co
menzi , părerile sînt îm

maj. Bulai a anunțat ime
diat organul de poliție și 
o patrulă formată din po
lițiști și militari sosind la 
fața locului au pus capăt 
unei situații ce devenise 
mai mult decît amenință
toare pentru familia Bulai.

Faptele, sigur, s-au con
sumat. De dorit este să se 
oprească aici. Cei patru „te
roriști", că altfel nu pot fi 
numiți, își vor primi răs
plata pentru faptele lor. 
Nici o societate nu poate 
tolera asemenea fapte. Cine 
este vinovat să răspundă 
în fața legii și nicidecum 
în fața unor indivizi răz
bunători. In numele cui 
s-au dedat la asemenea ac
te acești „oamenj"? Nu a- 
re nimeni dreptul să pîn- 
gărească democrația și li
bertatea noastră cu astfel 
de fapte. Cu astfel de ac
țiuni pe care nu le putem 
numai decît teroriste.

In numele democrației, 
al libertății și demnității 
umane cerem răspicat să 
se pună capăt răzbunări
lor personale de orice fel! 
Colaborarea, înțelegerea și 
încrederea să ne stăpîneas- 
că gindurile și faptele, în
tr-o țară a democrației și 
libertății cum este astăzi 
România I

George BOGDAN 

părțite. Direcția comercială 
cu avizul Consiliului mu
nicipal al FSN a stabilit 
ca aceste produse să fie 
vindute la liber. Dar se 
face apel la conștiința oa
menilor — și aceasta este 
de mare importanță — să 
nu abuzeze de cumpărături, 
stocind unele prouuse ali
mentare încă deficitarei

I. A. — dactilografa în 
cadrul CMv'.l. mamă a 9 
copu. Am citit cu mare 
atenție scrisoarea dv. și 
aveți dreptate asupra ce

Cu ce 
se ocupă 

denigratorii?
In 12 ianuarie J990, zia

rul nostru sesiza poliția din 
Lupeni, la sugestia unpi 
cetățean pe nume Scnasi 
Zoltan, că în unitățile spe
cializate, plinea se vinde 
la prețuri diferite. Iată 
un extras din răspunsul 
primit: „La secția de pa
nificație Bărbătcni se pro
duc următoarele sortimen
te de pîine: „Dîmbovița" 
de 1,200 kg, cu preț de 7 
lei bucata, franzelă „Bucu
rești", 1 kg, 8 lei și pîine 
albă, 1,200 kg, 8 lei buca
ta. Nu s-au constatat ca
zuri de vînzare a plinii la 
alte prețuri decît cele le
gale. In scopul obținerii 
de date suplimentare, s-au 
efectuat verificări pentru 
a-1 identifica pe Senasi 
Zoltan, însă nu a putut fi 
găsit, întrucît în evidența 
populației de la Poliția o- 
rașului Lupeni nu figu
rează această persoană".

Mulțumim poliției din 
Lupeni pentru colaborare 
și promptitudine în a răs
punde la semnalul nos
tru. Ridicăm însă o pro
blemă foarte importantă 
pentru cititorii noștri. Tre
buie să înțelegem cu toții 
că este nevoie mai mult 
decît oricînd să spunem a- 
dcvărul. Nimănui nu-i este 
permis să acuze pe cine
va pe nedrept. Este nevoie 
să fim responsabili, să fim 
maturi și să ne respectăm 
reciproc și aceasta în nu
mele dreptății, al demo
crației și demnității uma
ne. (G.C.) 

lor întîmplate la distribui
rea ajutoarelor primite de 
la străini, îndeosebi la Sa
la sporturilor din Petro
șani. Redăm o frază-apcl 
din scrisoarea dv. : „Acei 
vandali și putem să le 
spunem „hoți" să învețe 
sa muncească și să trăiască 
în mod cinstit, încadrindu- 
se in muncă, unde să poa
tă primi un salariu cinstit și 
atunci li se vor acorda și 
ajutoare dacă se va consta
ta că au nevoie i.c ele".

Aurel IVIOI.DOVAN

DE LA CLUBUL SPORTIV „JIUL"
In v acrea reluării sezonului competițional, în 

condiții normale, Clubul sportiv „Jiul" Petroșani a- 
nunță că duminică, 21 ianuarie, orele 10. în sala 
mare a Casei de cultură din Petroșani va avea loc 
adunarea generală a membrilor susținători. In ca
drul adunării se va prezenta Platforma-program șl 
se va constitui colectivul de conducere al clubului 
sportiv „Jiul" Petroșani. Le dorim succes, la fel ca 
și echipelor competitoare în sezonul sportiv de pri
măvară care va fi reluat peste puține zile. (G.C.)

Un ciul) de tradiție prinde din nou viată

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
zăutomobil Clubul Ro

mân, prin Comitetul Fron
tului Salvării Naționale, 
constituit în mod democra
tic, anunță membrii săi că 
s-a adoptat propriul pro
gram prin care s-a cerut 
repunerea în drepturile le
gitime ale asociației au- 
tomobiliștilor din Româ
nia.

înființat în anul 1904, 
una din primele organiza
ții de acest fel din lume, 
Automobil Clubul Român 
a fost lovit necruțător de 
samavolnicia dictatorială 
a odiosului clan care a luat 
din patrimoniul obștesc al 
asociației bunuri materia
le în valoare de 270 mi
lioane lei, pe baza decre
telor nr. 22/1984 și nr. 
128/1985, împotriva pre
vederilor art. 27 din Cons
tituție.

Pentru mascarea acestui 
abuz legislativ a fost im
pusă reorganizarea Auto
mobil Clubului Român ca 
simplă federație în ca
drul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, ignorînd statutul 
adoptat în mod legal, care 
nu prevedea numai o acti
vitate sportivă.

In acest fel au fost afec
tate, pe lîngă cerințele ce
lor 350 000 membri, și re
lațiile internaționale ale 
Automobil Clubului Ro
mân ca membru al Federa
ției Internaționale a Au
tomobilului și .Alianței In
ternaționale de Turism, or

Mica publicitare

iI
DUMINICA, 21 ia

nuarie, ora 11, Casa de 
cultură — „Sala ari lor" 

BRIDGE CLUB!

DECES

FAMILIA I’rci-up es
te alături <le Dana și 
Dan Blendea la marea 

ganizații nvguvernamcnta- 
le.

Pentru restabilirea drep
tății, în numele membri
lor zLC.R. din întreaga 
țară, s-a solicitat Consi
liului Frontului Salvării 
Naționale adoptarea mă
surilor legislative de a- 
brogare a necruțătoarelor 
decrete amintite anterior, 
în vederea reorganizări, 
pe baze noi, libere și de 
mocratice a întregii strue 
turi a Automobil Clubulu 
Român. In acest sens, s-- 
înaintat proiectul de d- 
creț pentru restabilire 
drepturilor și activități!.. 
A.C.R.

Cei 85 de ani de existeo 
ță a Automobil Clubulu 
Român, revenirea la st 
tutui tradițional și reîn 
tregirea patrimoniului v< 
crea posibilități structur. 
îmbunătățite pentru toți 
membrii de practicare ■> 
turismului intern și in
ternațional, de asigurarea, 
unor servicii tehnice corn-1 
plexe inclusiv depanare- 1 
remorcară, precum și prac
ticarea sportului autoruf 
bllistic și kartingului.

Membrii Automobil Cii - 
btiltii Român, din județul 
Hunedoara sînt rugați să 
trimită sau să se adrese:e 
Ia clubul județean cu pni- 
puneri care pot îmbunată't 
activitatea asociației no.-, 
tre.

Scaiul A.C.R. Iluneoi .- 
ra — Deva, strada G. C y 
buc nr. 21, telefon 123?/

*? Iu ț;î di- lucru cu 
tu',i .maiorii în vederea 
i . la Federație. 

(18573) 

L

t

dlft-ere pricinuită de de
cesul talului ei. Since
re condoleanțe. (18606)

COMEMORĂRI

l’E CINE PĂCĂLIȚI ?

Mulți șoferi dacă au 
tras ceva la măsea și au 
reușit sa treaca pe lingă 
agentul pol.țici rutiere fă
ră să fie «puți, cred că 
l-au păcălit. Că nu este 
adevărat o dovedesc fap
tele. In ziua de 16 ianua
rie, pe la ora 15 și 30 de 
minute, după ce a consu
mat băuturi alcoiiluc. Mă
lina Lasi-u din Petroșani 
s-a urcat la volanul „Da
ciei" 2 IID 5921 și... p-aci 
ți-e drumul. A luat-o pe 
Miileni in siis. Numai că 
nbiir.i alcoolului i-au cam 
încețoșat privirea și s-a 
izbit violent de roata din 
fața a unei „Rabe" tare 
circula regulamentar. A 
scăpat precum cămila prin 
urechile acului. Dacă nu 
nimerea roata și intra în
tre roțile din față? Tre
abă de clțiva centimetri!

TOT RUTIERA

In ziua de 9 ianuarie, 
In jurul orei 18, Andrei 
Vlad Dumitru — mașinist 
la I.M. Vulcan — își con
du e;i „Mosckviciul" 1 IID 
731 J spre Petroami. Se 
lăsase întunericul și se 
circula cil luminile aprin
se Cert este ca a fost or
bit și n a văzut omul de 
|W șosea. L-a lovit, lacob 
Anton care du -a p umăr 
un eiutac i trav.-rs.it prin 
loc n -pi rmis fără s,i b,. 
a.igu.e, a fost ti an-portal 
la pital. Cauza accidentă 
lui? Necunoașterea regu
lilor de circulație pe timpul 
nopți. folosirea incorecta 
a farurilor.

Rubrică realizată de
S. POP

in colaborare eu organele 
de poliție

DOINA, împreună cu 
copiii și familiile lor 
roagă iu Jele și priete
nii s i păs treze un mo
ment de reculegere în 
ziua de 20 ianuarie pen» 
trn a comemora 6 luni 
de la trecerea In nefiin
ța a dragului lor soț, 
1 it!î și b.i lic

GRIGORE ION
II vom paști,i mereu 

in in mile no.utir. Fa
milia. (18599)

I

ION și Marin B.irbu- 
li-st u — socri, cu adin- 
că durere aduc la cu- 
noștiință c;i ia 20 ianua
rie se impline c șase 
luni de cînd ne-a pă
ru ;t, la numai 50 ani 
cel < : a fost

GRIGORE ION
Sulletul lui blind si 

duios nu I vom uita 
n.ciudată. (18601)

BIOS și dureros oma
giu la împlinirea a șase 
lum de la decesul scum
pului nostru cumnat și 
naș

GRIGORE ION
Nu-i vom uita nici

odată. Oviditi, Sleia Băr- 
bulcs.u și copiii, (18604)

LACRIMI și duioase 
amintiri la împlinirea a 
șa-e lum de la despăr
țirea de dragul nostru 
cumnat si unchi 

GRIGORE ION
Odihne i-ca- .e in pa

ce. (13600)

SI IMPI 1NESC șase 
lum d..’ la dccc .ui scum
pului nostru tată și so
ci ii

GRIGORE ION
Nu-1 vom uita nici

odată. I.iliana și Ș.efan 
Ignat. (18613)
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Din partea Frontului Salvării Naționale 
se adresează următorul apel

nn\MNlX0R Șl DOMNII,OR,

In aceste momente avem nevoie de o piață si
gură. care să permită desfășurarea normală a pro
cesului de aprovizionare a populației. Pentru a nu 
o destabiliza, sinteti rugați insistent, oricit de mare

ar fi tentația dumneavoastră, să nu cumpărați pro
duse de la persoane necunoscute, care nu pot justi
fica proveniența mărfurilor, înlrucît acestea pot fi 
rezultatul unor sustrageri din depozitele do ajuto
rare.

Vă mulțumim I

DECRET - LEGE
privind trecerea în proprietatea statului a patrimoniului fostului Partid Comunist Român

In timpul dictaturii ceau- 
șiste fostul Partid Comu
nist Român a acumulat bu
nuri materiale și fonduri 
bănești care i-au dat o 
forță economică puternică 
și l-au situat practic în a- 
fara economiei naționale.

Toate mijloacele econo
mice acumulate erau folo
site pentru a servi pe dic
tator și clanul acestuia, 
nomenclatura superioară 
de partid, precum și pen
tru realizarea unor obiec
tive politice pe plan in
tern și extern fixate de 
dictator.

Numai la dispoziția dic
tatorului și familiei sale 
se găseau in București și 
In Împrejurimile acestuia 
21 de palate și vile, iar in 
județele țării 41 de palate 
și vile rezidențiale, pre
cum și 22 de cabane de 
vînătoa re.

Din circuitul agricol al 
țării au fost scoase circa 
55 000 ba de teren agricol 
care au fost utilizate pen
tru organizarea a 45 vri- 
tfiți agroindustriale, pro
ducția realizată fiind folo
sită în mare măsură pen
tru interesele organelor su
perioare dc partid, pentru 
încasări valutare care nu 
erau supuse regimului le
gal ce se aplică In eco
nomie.

In pier-, fos’nl Partid 
Comunist Român avea în
treprinderi economice de 
producție, construcții-mon- 
taj, transporturi, poligrafi
ce; de turism și prestări 
de servicii, de comerț ex
terior, institute fie proiec. 
tare .și altele. Toate aceste 
unități ^f.,u reunite In

cadrul Oficiului Economic 
Central „Carpați" și folo
seau peste 48 000 salariați, 
realizind anual un volum 
de circa 16 000 000 000 lei 
producție-marfă, prestații 
și desfaceri.

Ținînd seama de această 
situație anormală din punct 
de vedere economic și so
cial și avînd în vedere că 
fostul Partid Comunist Ro
mân în forma, structura și 
cu regimul vieții interne 
din timpul dictaturii ceau- 
șiste a încetat să mai e- 
xiste odată cu Revoluția 
din 22 decembrie 1989, pre
cum și necesitatea ca bu
nurile aparținînd acestuia 
să fie preluate în interesul 
întregii societăți.

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale decretează:

ART. 1. — întregul pa
trimoniu care a aparținut 
fostului Partid Comunist 
Român trece In proprieta
tea statului, ca bunuri ale 
întregului popor.

Patrimoniul ce se preia 
în proprietatea statului cu
prinde unitățile economice, 
mijloacele de producție șl 
de transport, terenurile, in
diferent de destinație, clă
dirile și dotările acestora, 
bunurile cu caracter cultu
ral și artistic, instituțiile 

de învățămînt, sanitare, mu
zeistice, bazele sportive, de 
odihnă și turism și altele 
asemenea, precum și orice 
alte bunuri materiale și 
fonduri bănești și valuta
re, inclusiv creanțele care 
au aparținut fostului Par
tid Comunist Român, or- 
ganizațiilor și unităților 
din subordinea acestuia, 
indiferent de data și de 
sursa doblndirii lor.

ART. 2. — identificarea 
și preluarea în patrimoniul 
statului a unităților econo
mice, instituțiilor, bunuri
lor și fondurilor bănești și 
valutare prevăzute la art 
1 se fac de către o comi
sie stabilită prin hotărîre 
a guvernului.

Comisia va fi alcătuită 
din specialiști din dome
niul economiei, finanțelor, 
transporturilor, culturii, 
sănătății publice, învăță- 
mîntului și din alte sectoa
re de activitate, în funcție 
de natura bunurilor ce ur
mează să fie preluate.

Preluarea bunurilor se 
face pe baza bilanțului ce 
se va întocmi pentru fie
care unitate în parte, po
trivit legii.

ART. 3. — Trec în pro
prietatea statului și bunu
rile a căror apartenență la 
patrimoniul fostului Partid 
Comunist Român va fi sta
bilită ulterior identificării 
și preluării, potrivit art 2.

ART. 4. — Guvernul va 
stabili, la propunerea co
misiei instituite potrivit 
art. 2, modul de folosire a 
fiecărei categorii de bu
nuri trecute în proprieta
tea statului, precum și re
partizarea, în subordinea u- 
nor ministere și altor or
gane centrale și locale de 
profil, a unităților econo
mice și instituțiilor prelua
te.

De asemenea, guvernul va 
asigura reintroducerea In 
circuitul public a valorilor 
culturale și artistice, do 
interes național.

ART. 5. — Guvernul va 
prezenta Consiliului Fron
tului Salvării Naționale, 
pînă la data de 1 martie 
1990, un raport privind 
trecerea în patrimoniul sta
tului a bunurilor ce au 
aparținut fostului Partid 
Comunist Român și mo
dul în care aceste bunuri 
urmează să fie folosite în 
interesul poporului.

De asemenea, guvernul 
va lua măsuri pentru in
formarea opiniei publice a- 
supra valorii bunurilor tre
cute în proprietatea statu
lui potrivit prezentului de- 
crct-lege, precum și cu pri
vire la modul de punere 
în valoare și utilizare a 
principalelor categorii ale 
acestor bunuri.

ART. 6. — Personalul 
devenit disponibil primește, 
timp de trei luni, 50 la 
sută din drepturile bănești 
cuvenite anterior.
Personalul transferat 

în interesul serviciului și 
personalul devenit dis
ponibil Iși mențin, timp 
de trei luni, 50 la sută din 
drepturile bănești cuvenite 
anterior.

Personalul disponibil ca
re se încadrează în alte u- 
nități în termen de trei 
luni beneficiază, pe aceas
tă perioadă, de vechime în 
muncă și își păstrează ve
chimea neîntreruptă în 
aceeoși unitate.

Nu beneficiază de pre
vederile prezentului articol 
personalul care a îndepli
nit funcții de conducere 
politică.

Președintele
Consiliului Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iliescti

COMUNICAT
din partea Ministerului Invățămîntului

' Ministerul Invățămîntu- 
lui anunță următoarele:

1. Elevii din clasele I — 
VIII de la școlile ajutătoa
re vor începe cursurile tri
mestrului II la 1 februarie 
B990. Grădinițele din me
diul rural își vor relua 
activitatea la 1 februarie, 
cu excepția cazurilor loca
le. Această dată poate 
fi aninată printr-o largă 
consultare cu părinții și 
cu ricordiil comitetului lo
cal al Frontului Salvării 
Naționale.

2. Se află Intr-un stadiu 
ava i it găsirea unor solu
ții pentru rezolvarea si
tuai ei unor cadre didacti
ce uplmitoare din invă- 
țămintul preuni versitar. 
Rec1 iicer= a normei didac
tice la 18 ore pe săptămină 
și r dufloiea efectivelor de 
elevi din clasele supradi- 
mer ,ionat«, înccpînd cu 
trimi .țiul II, permit so
luționarea favorabilă a 
mjl'.or situații ale iplini- 
tori. i .

3. Mini torul Invățămîn 
tulni propune ca foștii ac

tiviști din fostul aparat 
al PCR, UTC, UASCR și 
organizația pionierilor șl 
șoimilor patriei, care au 
catedre rezervate, obținu
te prin concurs sau repar
tiție guvernamentală, să 
revină In Invățămînt, pe 
posturile respective, dacă 
au păstrat legătura cu în- 
vățămlntul în ultimii 8 
ani (ținînd cont că In a- 
nul 1981 a fost organizat 
ultimul concurs de titulari
zare). Ceilalți foști acti
viști pot participa la con
cursurile de titularizare, 
în condițiile care vor fi 
date publicității plnă la 
j.’> februarie 1990.

Concursurile școlare pe 
disciplinele de invățămint 
(olimpiade școlare) se 
vor desfășura conform pla
nificării, ca și în anii pre- 
ccdenți. Tara noastră va 
participa ia olimpiadele 
școlare internaționale dc 
matematică, fizică, chimie, 
informatică și latină.

(Rompres)

APEL CĂTRE ȚIGANI

Să înceteze imediat orice acțiuni 
provocatoare de dezordine !

Bulibașa Ioan Cioaba, 
reprezentantul romilor din 
România, reprezentant al 
romilor pentru Europa, 
Brazilia și America la 
ONU, abia întors din SUA, 
s-a prezentat la Consiliui 
județean Sibiu al FSN pen
tru a-și oferi sprijinul și 
colaborarea, „Primul lu
cru ce vă rog, a spus dom
nia sa, este să transmiteți 
cit se poate de urgent a- 
pelul meu insistent către 
toți țiganii din România 
dc a înceta imediat orice 
acțiune, manifestări sau 
corn por țări producătoare 
<lc dezordine și haos. Jn 
toate localitățile cu popu
lație țigănească să se în
tocmească tabele clare cu 
familiile de țigani foarte 
sărace, tabele care să fie 
avizate de consiliile fron
tului din localitățile rcs. 
pectivc Mai departe, a- 
ccste tabele să parvină 
consiliilor judi țcne, muni
cipale sau comunali-, adică 
la forul care dispune a- 
cordarea ajutoarelor, unde

locțiitorii mei în conduce
rea comunității romilor 
din teritoriu se vor îngriji 
ca toți cei înscriși să pri
mească ajutoare In funcție 
de fondul existent și dc 
nevoile reale, evitîndu.se 
cu orice preț revinderea, 
specula etc. pentru a ne 
putea bucura și noi de li
bertatea atît de scump plă
tită, pentru a putea do- 
bîndi statutul de minorita
te conlocuitoare in Româ
nia, pe care în mod na
tural ni-1 asigură numărul 
nostru de peste 2 milioa
ne. Vă rog insistent, sti
mați concetățeni, a spus 
bulibașa, încetați imediat 
toate acțiunile care deran
jează desfășurarea norma
lă a activității consiliilor 
FSN, a muncii și vieții în 
România acestor zile și 
vă pun Intr-o lumină (iri
tă. Caufați să sprijiniți re
voluția cu ce și cum pu
teți, oferiți-vă sprijinul, 
dar In nici un caz nu pro. 
duceți dezordine".

(Rompres)

I. I. C. DEVA
Abator Petroșani

cu sediul în Llvezeni
i n c a d r e a z ă i

— mecanici frigotehniști
— mezelari
— măcelari
— lucrători comerciali (gestionari)
— sudori
— electricieni întreținere
— lăcătuși întreținere
— muncitori necatificați
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute în Legile nr. 12/1971 și 
57/1974.

Depoul de locomotive C.F.R. 
Petroșani

recrutează candidați pentru cursul de reca- 
Iiîicare în meseriile de îochiști și mecanici 
ajutori locomotive, prin transfer în interes de 
serviciu și prin Oficiul forțelor de muncă, 
abasolvenți de școli profesionale și liceu in
dustrial cu o vechime minimă în meserie 
de 2 ani, vîrsta maximă 35 ani, domiciliul 
stabil sub 30 km față de locul de muncă.

Relații, la Biroul personal — telefon 
41730 — 273.

I. C. R. M.
încadrează de urgență pentru Sucursala 

Petroșani
— 1 conducător tractoare rutiere
Condiții de încadrare *1 salarizare con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57'1974-
Informațîi suplimentare la telefon 17018 

— Deva.

L.P.P. PECO DEVA
Depozitul PECO Vulcan

încadrează de urgență
— doi vinzătorl aragaz
încadrarea și retribuirea conform Legii 

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

CO Vulcan, telefon 70874.

Autobaza uzina de transport 
local PetroșaniV

strada Iscroni nr. 3 

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

telefon 43622 și 43328.

1 •
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