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I.M. LIVEZENI
„Ne vom îndeplini necondiționat 

sarcinile medii zilnice“

COMUNICAT
din partea Consiliului 

Frontului Salvării Naționale
La mina LIvezeni, mină mult discutată ți pre

zentată deseori In coloanele ziarului nostru, cu ani 
in urmă, din cauza ncrealizărilor înregistrate, am 
solicitat un interviu directorului întreprinderii, 
ing. ILARIE HORA.

— Stimate domnule di
rector, planul a fost res
tabilit și la Întreprinderea 
dumneavoastră, așa cum 
era normal. In funcție de 
condiții și posibilități.

— Sigur, planul, acum 
pentru primul trimestru al 
anului, este cu aproximativ 
50 la sută mai mic decit 
era sarcina inițială. S-a 
ținut cont efectiv de capa- 

.tățile reale ale minei, mă 
refer la capacitățile de 
producție, dar și de struc
tura profesională a perso
nalului muncitor. Planul 
mediu zilnic stabilit este 
de 1 100 tone de cărbune, 
stabilit la șase zile cu șa
se ore, dar va trebui să-1 
realizăm și In condițiile de 
lucru cu sâptămirt.i de 5 
zde și șase orc. I >u;m pla
nul vechi trctiiL.i , rea
lizăm 2400 de tui. dc cur- 
bune pe zi. Era . i ațic 1

Cărbunele
Creșterea de producție pe care o con- 

emnam In ziarul de ieri pentru schim
bul I, al zilei de marți, comparativ cu 
ziua de luni, se confirmă. In zma de 23 
ianuarie, in cele patru schimburi, minerii 
au extras cu aproximativ 1500 tone dc 

irbune mai mult față de ziua preceden- 
‘ă. S-au extras deci, aproape 23 500 de 

>ne. Depășiri față de cantitățile prevăzu
se pentru ziua dc marți, au înregistrat 
minerii dc la Lonen — plus 5 tone, Pe-

ila — plus 47 de tone, Paroșeni — plus

— marți
152 de tone, Uricani — plus 38 de tone, 
la care se adaugă minerii de la I.M: Cîm- 
pu lui Ncag — plus 726 de tone. Iată că 
la Cîmpu lui Neag, revirimentul este o 
realitate. S-au apropiat de prevederile 
zilei, nunele Dilj.t, Livczeni, Hârbătcni și 
Valea de Brazi. Singura inină care, cu
mulat dc la începutul lui ianuarie, în
registrează cantități superioare de cărbu
ne față de cantitatea prevăzută, este mi
na Paioșeni — plus 543 de tone. (Al. II.)

— Și nici nu o puteați 
spune.

— Nici eu șl nici dum
neavoastră. Vă mai amin
tiți, de multe ori cădeam 
la Învoială să găsim vreo 
expresie sau frază care să 
nu supere urechile fine 
ale șefilor.

— Scoteam o fraza in 
doi peri din care fiecare 
putea să înțeleagă orice. 
Ilar să revenim. Erați una 
dintre cele mai mecanizate 
întreprinderi...

— SIntem bine dotați din 
punct de vedere tehnic și 
vom fi In continuare. Nu 
vom renunța la mecanizare. 
Este singurul mijloc de a 
ne Îndeplini planul In con
diții economice eficiente. A- 
șa vom ajunge rentabili, cu 
adevărat rentabili. Vom 

păstra șl folosi Insă nu
mai utilajele care sînt a- 
daptate condițiilor noastre 
de zăcămînt. Acum avem 
sîmbăta și duminica la 
dispoziție pentru revizii și 
reparații, pentru Întreține
rea utilajelor In condiții 
optime. Trebuie să ni se 
acorde Insă pe viitor o 
mai largă posibilitate de 
achiziționare a pieselor de 
schimb și subansamblelor 
necesare unor combine de 
import, altfel sîntem In 
imposibilitate de a le re
para, iar noi dorim să le 
folosim...

— Cum stați cu efective
le ?

— Nu cred că ne putem 
plinge, mai ales că noi 
nu am abuzat de folosirea 
militarilor. Numărul lor 
a scăzut continuu, și acum 
m ii avem 100. In felul a-

liiterviu realizat dc
G. DORIN

(Continuare In pag. o 3-a)

Marți, 23 Ianuarie 1990, 
a avut loc reuniunea Con
siliului Frontului Salvării 
Naționale.

In dezbatere s-au aflat 
următoarele :

1. Frontul Salvării Na
ționale și viitoarele alegeri.

2. Măsuri in sprijinul 
țărănimii și al unităților 
agricole.

Președintele Ion Iliescu 
a arătat că, în ultima vre
me, Frontul a fost tot mai 
insistent solicitat, de către 
numeroși oameni de toate 
categoriile sociale, să-și 
definească poziția in legă
tură cu participarea la a- 
legeri. Aceste solicitări au 
apărut mai ales ca urmare 
a unor opinii, exprimate pu
blic, potrivit cărora Fron
tul Salvării Naționale nu 
ar trebui să participe la 
alegeri, ci doar să le orga
nizeze, deoarece el exerci
tă puterea în stat și nu 
este un partid. In legătu
ră cu această importantă 
problemă s-au prezentat 
următoarele : >

1. Faptul că Frontul Sal
vării Naționale exercită pu
terea politică în stat nu 
este incompatibil cu parti
ciparea la alegeri. Acesta 
este, în orice stat, condiția 
formațiunii politice care 
se află la putere.

2. Faptul de a nu fi un 
partid politic ci un Front, 
o mișcare de masă, gene
rată dc un proces revoluțio
nar, fără structuri rigide 
dc partid, nu este un de
zavantaj, ci din contră, 
poate să devină o virtute, 
un clement pozitiv și di
namic, — care dc altfel a

pare ca o trăsătură a zile
lor noastre ; mișcările eco- 
logiste din unele țări occi
dentale nu constituie un 
partid și totuși participă la 
lupta electorală, Solidari
tatea din Polonia a cî.ști- 
gat alegerile deși nu e un 
partid, iar Forumurile din 
Ungaria, Cehoslovacia, 
RDG, care nu se definesc 
ca partide, se înscriu de 
asemenea, activ, în desfă
șurarea procesului electo
ral.

3. Legitimitatea Fron
tului de Salvare Națională 
nu poate fi pusă la în
doială de nimeni. Ea a 
fost dată de revoluția 
populară. „In discuțiile pe 
care le-am avut cu nu
meroși muncitori, a ară
tat președintele Ion Iliescu, 
cu mineri din Valea Jiu
lui, din Maramureș, din 
mai multe uzine mari din 
Capitală, reprezentanți ai 
unor organizații locale ale 
Frontului, ai unor Sindi
cate Libere, ai unor or
ganizații de tineret, pre
cum și ai unor partide 
care au aderat la platfor
ma Frontului, s-a formu
lat cerința expresă ca 
Frontul, ca atare, să de
clare deschis că va parti
cipa la alegeri. Ei nici nu 
înțeleg cum s-ar putea ca 
Frontul să nu participe la 
alegeri". Noi am fost din 
primul moment al revolu
ției împreună cu Frontul 
și cu el vrem să votăm I 
— au spus minerii din 
Valea Jiului.

Frontul de Salvare Na
țională, ca mișcare, a fost 
rezultatul procesului re

voluționar, este emanația 
revoluției populare din 22 
decembrie. El a preluat 
conducerea politică a re
voluției, s-a situat In 
fruntea maselor de tineri, 
muncitori,, intelectuali, și 
împreună cu armata a în- 
frînt forțele detașamente
lor speciale ale securită
ții, ale teroriștilor, asigu 
rînd victoria revoluției.

Această realitate 11 o- 
bligă să nu abandoneze 
amplul proces de recons
trucție democratică pe ca
re l-a pus In mișcare.

Plalforma-program cla 
borată de Consiliul Fron
tului a întrunit o largă a 
ileziune patriotică. Asumîn 

■i-și înalta răspundere de 
,i asigura conducerea po 
litică a țării într-o perioa
dă atlt de grea și compli
cată, Frontul s-a angajat 
într-o muncă uriașă de 
salvare națională, de re
dresare a economiei, a 
vieții sociale și politice, 
operă complexă și de 
lungă durată. Cum ar 
putea, In aceste condiții, 

să-și înceteze activitatea 
odată cu alegerile și să-și 
ignoie responsabilitatea?

4. Platforma Frontului 
dc Salvare Națională nu 
e valabilă doar pentru cl- 
teva luni, ea vizează o 
întreagă orientare de 
perspectivă privind înnoi
rea societății românești pe 
plan politic, economic, so
cial, moral. Iar obiectivele 
privind salvarea națională, 
realizarea stabilității pe 
toate planurile, nu se epui- 

(Continuare în pag. a 4-a)

Preparațile — 
randament bun
Domnul ing. I Tancisc 

\ppel,’ directorul Ii’CVJ, 
ne-a inform.it că, In cursul 
zilei de marți, prcparațiile 
Văii Jiului au livrat eco
nom.oi naționale 5C91 tone 
de cărbune special pentru 
<ocs, 9715 tone dc cărbune 
energetic cu o putere ca
lorifică de 32-jO K d/kg ți 
1 178 tone d< brichete. 
„Pentru Uzina electrică 
Paroșeni — a continuat in
terlocutorul — m încăr-

□ t 817 tone dc cărbune In 
vagoane care in cuibul 
nopții trebuiau tractate din 
('reparația Coroeștl la uzi
na electrică. Uzina nu le-a 
raclat, motivînd că are 

dificultăți cu locomotivele. 
Situații similare an mai 
fost, deși 6-a discutat o- 
perativ cu conducerea UE 
Paroșeni. Dacă uzina elec- 
’rică are nevoie de cărbu
ne, trebuie să depună șl 
-forturi pentru u-1 aduce 
din preparați?". (Al H.)

ȘTIRI INTERZISE

ADEVĂRUL DESPRE 
EXPLOZIILE DE LA VULCAN

Jn procesul verbal de 
anchetare a celor două ex
plozii de la Vulcan, la ca
pitolul III: „Cauzele acci
dentelor de munca" se mai 
trage o concluzie, pe lingă 
cea prezentată anterior ; 
,In concluzie, accidentul co
lt rtiv dc munc i produs la 
22 martie a.c. a fost ge
nerat de faptul că s a sub 
apreciat starea de pericol, 
ncintnindij--e prezența u 
nel surse rern.ii.> ntc.

Retragerea Prc.i
Sflntul Sinod al Biseri

cii Ortodoxe Rotnăno a a- 
probat cererea de retrage
re a Prea Sfintului Episcop 
Emilinn Rlrdaț de la con
ducerea Episcopiei de Alba 
Ittlin. Odată cu retragerea 
Prea Sfinției Sale, condu- 

ar fi făcut posibilă inițiCr 
rea unei noi explozii. Nu
mărul mare de victime se 
explică prin aceea că, în 
zona avariată s-au aflat 
și persoane ce nu au avut 
atribuții legate direct dc 
lichidarea urmărilor eve
nimentului din ziua prece- 
ii ntâ I"

Să ii prezentăm pe cei 
i: e , iu ubapreciat starea 

>.(.■ pericol" și au fost „lip
.!■• intuiție"; profesor

Stiniiilui episcop 
cerea activității adminis
trative a Eparhiei a fost 
preluată de Permanența 
Consilului Eparhial, prezi
dată de Prea Cucernicia Sa 
Pr. loan Andrelcuț, vicar 
administrativ. 

dr. ing. Con tantin Tco- 
dorcscu, directorul CCSM, 
fost ani de zile șeful dis
ciplinei de protecție a mun
cii dm cadrul Institutului 
dc mine din Petroșani și 
a cărui teză de doctorat a- 
v i ca temă focurile de 
mină; ing. Mihai Pătrașcu, 
șei.ii la' ii itorului, aeraj

1>. GIIEI A
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Emil ian Birdaș
Din punct de vedere ca

nonic, plnă la alegerra nou
lui episcop, Eparhia dc Al
ba Iul ia va funcționa sub 
jurisdicția înalt Prea Sfîn- 
tulul Antonie Plămădeală, 
Mitropolitul Ardealului.

HOTARIREA GUVERNULUI
privind numirea unei Comisii 

interministeriale pentru soluționarea 
problemelor ridicate de reprezentanți ai 

muncitorilor din întreprinderile miniere 
din Valea Jiului

Guvernul României
li o 1 ă r ă ș t e :

AHT, 1. — Se constituie 
Comisia interministerială, 
care va analiza probleme
le ridicate dc către repre- 
zi ntanții muncitorilor din 
tonic întreprinderile mi
niere din Valea Jiului la 
întilnirea dc lucru din 19 
ianuarie 1990 cu conduce
rea Consiliului Frontu
lui Salvării Naționale și 
guvernului României.

AUT. 2. — Comisia con
stituită va acționa imediat 
pentru soluționarea ope
rativă a problemelor eco
nomico și sociale, atit a 
celor 'specifice combinate
lor miniere din Valea Jiil 

lui, cit și a celorlalte u- 
nilăți mi im ere din întrea
ga țară.

ART. 3. — (.emisia va 
raporta conducerii Con
siliului Frontului Salvării 
Naționale și guvernului, 
piuă la data dc 15 februa
rie 1990, asupra modului 
cum au fost soluționate 
propunerile prezentate, pre
cum șl măsuri pentru re
zolvarea p.-oblemelor ri
dicate dc unitățile miniere 
din întreaga țară.

Priin-ministru, 
PETRE ROMAN

23 ianuarie 1990

inform.it
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Cum se rezolvă problemele 
sociale ale minerilor?

Am fost sîmbată la mi
na Iseroni. Ne-a mînat a- 
colo dorința de rezolvare 
a unor probleme de or
din social ale minerilor. 
Ceea ce am văzut ne-a ri
dicat multe semne de ne
dumerire. Condițiile exis
tente, dacă Je numim im
proprii, este puțin spus.
Cu alte cuvinte băile, și 
vestiarele sînt mai mult

I decît nccorespunz itoare. 
' Cîțiva mineri, printre care 
GIl Boitap, ne demonstrea
ză, pe viu, că haindle de 
lucru nu se pot usca și 

\sînt ncvoiți să le îmbrace 
așa. La fel ne spune și 
Ilic Albulescu, un tinăr cu 
7 copii acasă, care mai 
adaugă și faptul că încă 
nu a primit butelie și a- 
partament ?!

■ Cel mai nemulțumit de 
Situația, indiscutabil criti- 
«â, a băilor și vestiarelor 
ește șeful de schimb Vnsile 
Boitan. Are și de ce. Un 
accident la picior, in urma 
cuiuia” i-a fost amputata 
laba, il obligă sa poarte 
proteză, dar nu-1 impiedi- 
că să lucreze în subteran.

POSTA REDACȚIEI
PROF. JANA STANC, 

Aninoasa: Din păcate, scri
sorile dumneavoastră ne-au 
parvenit cu întîrziere. Dar, 
din fericire, opinia dum
neavoastră a avut cî.știg 
de cauză, in presa centra
lă, la radio și TV.

OLIMPIA POP, Petro
șani. Abia in 17 ianuarie 
am primit scrisoarea dum
neavoastră. înțelegeți, deci, 
că e tardivă.

CONSTANTIN IACOB, 
lăcătuș la I.M. Vulcan : 
„Acum, cind dreptatea a 
fost ridicată deasupra tu
turor intereselor, cind spu
nem adevărului-adevăr și 
ticaloșiei-ticăloșie, avem 
posibilitatea să ne spunem 
părerea despre ceilalți. Dar 
trebuie să avem răspun
dere pentru părerea expri
mată, să înfierăm minciu
na, dar să nu alunecăm 
spre denigrare. Să nu fim 
nedrepți cu anumite per
soane, pentru că nedrep
tatea doare mai greu ca 
orice boală. Acum cel mai 
important lucru este par
ticiparea. Angajarea noas
tră să capete mai multă 
densitate faptică, mai mult 
conținut. Să fim drepți, dă- 
ruiți cu pasiune muncii ți 
luptei. Să iim lucizi și în
crezători în viitor, liberi 
într-o țară liberă.

Aș adăuga că unii din 
domnii din consiliile FSN 
tși mai permit să subapre
cieze capacitatea noastră, 
a minerilor, de a aborda 
chestiuni majore, subapre- 
ciază capacitatea noastră de 
a înțelege ceea ce se în- 
tîmplă in unitățile minie
re. Minerul nu va mai 
lua poziția ghiocelului în 
fața nimănui. Am dovedit 
și vom dovedi că ne-am 
desprins de vechiul obicei 
de a lăsa pe alții să gîn- 
dească In numele nostru și 
In locul nostru"'. Aveți 
dreptate. Sint considerații 
personale pe care cu bu
curie și satisfacție le re
dăm liber, democratic. Ele 
exprimă in cuvinte puține, 
id> ea de condens general, 
atit de nece ar de înfăptuit 
în are' tc mom nte ale re
voluției.

IJN GRI iP de sindi alisti, 
Vulcan ; Aveți dreptate. 

Ne arată cît de ude îi sînt 
hainele cu care merge în 
șut. La fel ne arată și alt 
miner Ștefan Agafiței.

Nc-am convins că situa
ția existentă la mina Is- 
croni este total necorespun
zătoare. Improvizațiile de 
la băi și vestiare creează 
multe necazuri minerilor. 
Este o situație moștenită 
și ca nu trebuie să mai 

întreprinderea minieră Iseroni

dăinuie. De altfel, aceasta 
este și părere;/ conducerii 
intreprjnderit.. Directorul 
unității, ing Ion Ilortopan, 
ne spune : „Investiția a 
pornit prost de la început. 
Orice organizare de șan
tier presupune crearea u- 
nor condiții sociale co
respunzătoare. Ceea ce am 
improvizat noi a fost ceea 
ce am p’.i<ut face. 'Sintcm 
și noi de părere că trebuie 
si găsim o alta soluție". 
I-a aceeași concluzie au a- 
i ns și rt prezentantul CFSN

♦

Vom ț;ne seama de suges
tiile dv.

IOAN SITE A. Petroșani: 
„Supunem atenției 1GCL 
o problemă care se cere 
soluționată grabnic. Este 
vorba de conductele de 
termoficare înlocuite pe 
strada Aviatorilor, lingă 
blocul 10. Aceste conducte 
sint neacoperite. Se pierde 
căldura prin ele, pină la 
apartamente. Oamenii stau 
în apartamente reci, neîn
călzite suficient. Gropile 
neaslupate stinjenesc și 
circulația pietonilor". Se 
cere, pe bună dreptate o 
intervenție urgentă din par
tea IGCL Petroșani 1

FLEISC-HER ȘTEFAN, 
Vulcan: Ne pare rău că 
de fiecare dată la maga
zinul alimentar din cartie
rul dumneavoastră se pro
duce dezordine și nu se 
respectă rîndul.

Deocamdată nu deținem 
adresa exactă a Crucii Ro
șii Internaționale. Dacă o 
obținem o vom face cu
noscută tuturor cititorilor.

UNGUREANU CRIS
TIAN, Uricani : Nu cre
dem că este posibil sa se 
rezolve problema atașării 
unui vagon de persoane la 
trenul de marfă. Este mai 
simplu ca autobuzul care 
circulă pe ruta Lupeni — 
Uricani să-și coreleze pro
gramul cu orarul de școală. 
Vom avea în atenție și pu
blicarea rezultatelor tra
gerilor loto-pronosport. In 
legătură cu poezia, nu o 
putem publica fără con- 
simțămintul autorului.

CRISTINA SPERIATU, 
Petroșani : Ne bucură ho- 
tărîrca pe care ai luat-o 
de a învăța cît mai mult. 
Acea-ta trebuie să fie 
hotărîrea tuturor elevilor 
din țară și nu ne îndoim, 
că așa este.

GHEIJAUR MARIANA, 
Vulcan : Așteptăm și alte 
corespondențe care să ai
bă un conținut mai con
cret, despre modul în care 
lucrează colectivul din 
care faceți parte, pentru n 
■«iiijini libertatea și de
mocrația, câștigate cu a- 
semenca preț.

Țopan Dorin, precum și al 
sindicatului liber, Angela 
Mihuț. împreună eu con
ducerea unității și cu re
prezentanții minerilor am 
parcurs toată incinta mi
nei, pentru a găsi o solu
ție. Mai discutăm pe par
curs u lăcătuș® Ion Ples- 
can, cu ing. Cristian Flo- 
ronescu și alții. Toți sînt 
de părere că trebuie gă

sită o altă soluție pentru 
băile și vestiarele mineri
lor.

Ba?a materială a I.M. 
Iseroni ar oferi o posi
bilitate prin reactivarea ce
lor 12 barăci (o baracă se 
riflîcă la prețul de 80 000 
lei). Aceste barăci există. 
Dar sint dezechipate sau 
mai bine zis au instalați
ile de încălzire, electrică 
și alte utilități complet 
distruse. O primă propu
nere ar fi gruparea lor 
lîngâ centrala termic.» e- 
xistentă și reutilarea lor. 
Timp mult și multă chel
tuială, fără o garanție si
gură că ar putea oferi căl
dură și apa caldă sufici
ente pentru mineri. Și a- 
tunci se naște o a doua 
propunere, venită din par
tea minerilor : construi
rea unei clădiri, din bol- Gheorghe CHIRVASĂ

„Ilustrată din I’aring". Foto : Vasilc POLLAK

DESPRE SCHIMBAREA 
DOMICILIULUI

Schimbarea domiciliului 
Se face conform Legii nr. 
5/1971 cu actele cerute la 
procedura respectivă. Pen
tru a se nutea efectua 
schimbul de domiciliu în 
alte localități trebuie în
deplinite două condiții : 
potentul să aibă locuință 
legal asigurată, în care să 
locuiască efectiv și să Jus
tifice prezența în localita
tea respectivă. Vor trebui 
prezentate certificatele de 
stare civilă ale tuturor 
membrilor familiei, adeve
rință de la locul dc mun
că, un act legal care să 
ateste că posedă spațiu și 
timbru fiscal de 3 lei pen
tru fiecare persoană. Cei 
obligați la stagiu militar 
vor face dovada luării în 
evidență la centrul militar.

Persoanele care schim
ba domiciliul in interes fa
milial vor face dovada 
lusteții solicitării schimbu
lui dc domiciliu. 

țari care să ofere loc pen
tru băi și vestiare și mai 
ales condiții optime pen
tru mineri.

Dînd dovadă de bună
voință și înțelegere, con

ducerea întreprinderii a ac
ceptat această propunere. 
Problema este construirea 
ci. Minerii s-au angajat să 
facă acest lucru în timpul 
lor liber. Construcția va 
începe chiar din această 
săptămînă.

Deci, o problemă care 
își găsește o rezolvare bu
nă ca urmare a înțelege
rii și colaborării dintre oa
meni și conducerea între
prinderii, în interesul tu
turor minerilor. Am con
statat cu satisfacție că la 
mina Iseroni problemele 
oamenilor sînt ascultate și 
se trece imediat la rezol
varea lor. Și am mai con
statat încă un lucru îm
bucurător: oamenii sînt să
ritori și înțeleg faptul că 
toate problemele lor nu 
pot fi rezolvate decît prin 
munca, prin înțelegere și 
colaborare intre ci și con
ducere. Vrem să credem că 
cele stabilite acolo, direct 
la fața locului, vor prinde 
viață și minerii de la I.M. 
Iseroni vor beneficia de 
condiții mult mai bune, în 
băile și vestiarele lor. Bu
năvoință există și de o 
parte și de alta.

MEMRl/L DESPRE 
EXP107IIIE DE Li lULCA^

(Urmare din pag. 1)

metan focuri, inginer cu o 
vechime, în meserie, dc 
peste 35 dc ani, cunoscut 
nu numai în țară, ci și 
peste hotare pentru înal
tul nivel de pregătire pro
fesională, ing. Dumitru Io- 
nescu cercetător în do
meniul metanului, numit 
între prieteni „Ioncscu me
tan" ceea cc spunea multe 
despre cunoștințele pe care 
le deținea, ing. Mihai Pu- 
sac, specialist în domeniul 
electromecanicii, și ing. 
doctorand Francisc Bana. 
Aceștia sint o parte din 
cei care făceau parte din 
comisia de specialiști cc 
urmau să analizeze la fața 
locului, t nizele primei ex
plozii, și au murit la da
torie.

Un neadevăr 
in....... Adevărul"

Am citit cu indignare în 
ziarul „Adevărul", de 
sîmbătă, 20 ianuarie 1990, 
nn articol care se cheamă 
„Arde cărbunele ăsta ? Cum 
să ardă piatra 1", semnat 
de Constantin Moraru. In 
acest articol, printre al
tele, se scrie că inginerul 
Marius Schmidt și lăcă
tușii Ioan Grumeza și Du
mitru Scorțea au declarat 
ziaristului că în cariera lor 
(Jieț) conținutul de cenușă 
din cărbune este de 65 
la sută și, în continuare, 
că în cariera Defor a mi
nei Lonea se stă și mai 
rău. Ca unul care îmi des
fășor activitatea în ca
riera Defor dezmint aces
te afirmații cu acte dovedi
toare. Aduc la cunoștința 
celor trei domni că, în a- 
nul 1989, conținutul de 
cenușă din cărbunele ex
tras de noi a fost cu
prins între 47,5 la sută 
(luna iunie) și 54,5 la sută 
(octombrie) față de un 
plan de 55 la sută. Media 
pe întregul an este dc 
50,5 la sută, deci cu 4,5 
puncte mai puțin decît 
planificarea, drept pentru 
care am primit și o boni
ficație de aproape 2000 
de tone de cărbune.

Noi muncim sub cerul 
liber, acolo la Defor, în 
zloată, in ninsoare și nu 
vrem să fim împroșcați cu 
noroi decît de basculante
le noastre, nu și de cei 
care vorbesc în numele al
tora.

Ing. Petre DOBRE,
f.lVT. I.onei

Intr-o vizită făcută la 
redacția ziarului nostru, 
doamna Ana Tcodorescu, 
soția prof. dr. ing. Constan
tin Tcodorescu, împreună 
cu doamna Adele Pătraș- 
cu, ne spuneau printre al
tele: „Nu dorim o redes
chidere a procesului, doar 
memoria lor, a tuturor, să 
rămînă nepătată de vreo 
umbră de suspiciune pri
vind pregătirea profesio
nală". Aceeași dorință am 
reținut și din partea so
ției fostului inginer șef cu 
securitatea minieră, la 
IM Vulcan, ing. Ioan E- 
1< ui.

Vom reveni și cu alte a- 
mănunte furnizate de cei 
care au avut bunăvoința i 
ne comunice noi date pri
vind exploziile de la Vul
can.

I ACCIDENT. în 22 i.>
: nuarie a.c., pe Ja ora 
| o remorcă trasă de tracto 
irul înmatriculat sub nr.

41 IID 2889 s-a desprins 
| și a fost proiectată prin- 
’ tre pietoni, fără Să io- 
I vească, din fericire, pe 
■ cineva. Accidentul s-a pro- 
| dus în Piața Victoriei, din 
I Petroșani. S-a constatat c3

remorca nu a fost asigu-

Irată cu legătura hidrau
lică, iar brațul de remor-

Icare era deteriorat Mai 
multă atenție, stimați teh
nicieni, la* verificarea mij-

I loacelor de transport au- 
' to, înainte de a se da calo 
I liberă în circulația .publi- 
* că! (V.S.)
I NĂRAVURI. Unii din- 
• tre șoferii AUTL Petroșani 
| continuă practicile vechi 
• de a nu opri într-o stație 
I sau alta, pe parcursul tra- 
> scului. Așa s-a întîmplat 
| marți, 23 ianuarie, cînd an- 
i tobuzele 31 IID 8412 și 
’ 31 IID 5232, circulînd din 
I direcția Aninoasa și, ros- 
Ipectiv, Uricani au trecut 

prin stația de la Livezen.i 
; Ia orele 16,03 și 16,15, fără 
' a opri. In stație se aflau 
J aproximativ 20 de per- 
I soane, iar cele două auto- 
Ibnzc aveau suficiente posi

bilități de a lua pasageri.
| Numai că șoferii... (Al H.)

j COTIDIENE

i HANDICAPAȚI. Duini 
tru Viorel Ciulei, din Pe- 

I trila, invită, pentru dumi 
’ nică, 28 ianuarie a.c., la 
| ora 10, pe toți handicapați i 
Idin Valea Jiului în fața 

Casei de cultură din Pe
troșani pentru a se orga- 

| niza și a-și spune păsu- 
■ rile. Fiecare dintre par- 
} ticipanți este rugat să vi- 
* nă cu propunerile scrise.

(M.B.)
RESPECT. In majorita- 

| tea unităților de alimcn- 
. tație publică, avînd linie 
1 dc autoservire, se consum;.1 
I frecvent băuturi alcoolice, 
I cumpărate din altă parte.

Facem un apel călduros 
I către toți cetățenii să .res- 
’ pecte regulile de comerț 
I din aceste unități. (G.C.) 
I SESIZARE. La sesizarea 

lui Emeric Bcnedek, fa- 
Iccm un apel conducerii 

Complexului de alimcnta- 
- ție publică din Lupeni să 
I acorde m ii mare atenție 
' bunei servili a clienților, 
I dar nu așa cum s-a în- 

timplat, cum reiese din 
zilele trecute la servirea 
berii. (A.M.)

GRIJA. Eugen Aldea, 
miner la sectorul I al IM 
Aninoasa, avînd cinci co- 
p:i, a beneficiat de priori- 

’ tate în acordarea ajutoa- 
| relor primite din străină- 
. tate. Numai că, la desfa- 
I cerea pachetului cu fm- 
Ibrăcăminte, de care tre

buiau să se bucure, firesc, 
I copiii, a constatat că e-

rau haine pentru adulți. 
I Soția sa, care a venit la

redacție, ne-a spus că s-a 
1 adresat comitetului sindi

catului de la mină, cerînd 
■ să i se schimbe pachetul, 
| dar a fost refuzată. Soli- 
Icitanta este convinsă a 

ar trebui, totuși, să benc- 
Ificieze de alte obiecte po

trivite nevoilor familiei. 
Este, credem, îndreptățită, 

I pe cit de îndreptățită este 
Iși observația că, in ase

menea situații, trebuie mai 
multă grijă pentru ca aju- 

Itoarele să fie, cu adevă
rat... de ajutor! (V.S.)

i CHEI. Un om de bino 
I a adus la redacție o legă- 
I tură de chei, pe care a 
■ găsit-o In inc.nta ACCF- 
| ului din Petroșani. Cheile 
. se găsesc la administra- 
I t'-a ziarului nostru, de un- 
■ de păgubașul poate intra 
• in posesia lor,
* Rubrică realizată do
• C.T. DIACONI)
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Din nou despre ajutoare...

cc- 
oa- 
fac 
pu
ii c-

Repartizarea
Marți, 23 ianuarie a.c., 

pe adresa, redacției au fost 
transmise telefonic sesizări 
cum că ajutoare sosite din 
Străinătate sînt distribui
te la voia întâmplării și 
după bunul plac al unora. 
Nu este adevărat! Dacă ar 
fi fost să dăm crezare 
tor relatate telefonic, 
meni dc bine, carc-și 
cu răspundere meseria 
teau să fie învinuiți pe 
drept.

Am fost la fața locului, 
în depozitul ICRA Petro
șani, unde sînt tranzitate 
aceste ajutoare. împreună 
cu domnul Romulus Bur- 
dan, membru al Consiliu
lui municipal al Frontu
lui Salvării Naționale, am 
constatat că sesizările nu 
se adeveresc.

Ajutoarele sînt reparti
zate corect, în funcție de 
priorități, familiilor cu co
pii mai mulți, pensionari
lor cu pensii mici ș.a.m.d 
întreprinderile și instituți
ile din municipiu, primă
riile au întocmit tabele cu 
oamenii care beneficiază 
în mod prioritar de aces
te ajutoare — constînd din 
obiecte de îmbrăcăminte și 
alimente. O comisie forma
tă din mai mulți reprezen
tanți ai consiliilor Fron
tului Salvării Naționale 
triază și repartizează în 
mod echitabil toate ajutoa
rele sosite din străinătate. 
Există o evidență clară 
asupra tuturor ajutoarelor 
primite. Nu există nici un 
dubiu cu privire la repar
tizarea acestora.

In ceea ce privește aju
toarele primite de lucră
torii depozitelor, ICRA pre-

se face în mod echitabil!
vizează următoarele: per
sonalul muncitor din ICRA 
a participat la descărcarea 
și transportul ajutoarelor, 
precum și a mărfurilor pro
prii, zi și noapte, prestind 
ore suplimentare, inclu
siv în zilele de sărbători 
legale. Ca urmare, lucrăto
rii ICRA au fost, în săp- 
tămîna trecută, cu aproba
rea Consiliului municipal 
al Frontului Salvării 
ționale, beneficiari ai 
cestor ajutoare, după

Na- 
a- 
o 

listă de priorități, semnată 
de toți beneficiarii. Din a- 
ceastă repartiție au rămas 
nedistribuite unele obiecte v. stUâi ț

Se acordă atentie 
elevilortuturor

Petrila" 
prea... 

scrisoa- 
că, nici 

de

dat
Emil 

școlii :
timp

l’rimim de la „niște oa
meni de bine din 
(o semnătură mult 
cuprinzătoare), o 
re în care se arată 
după cea dc-a doua zi 
școală, nu se distribuiseră 
ajutoarele pentru elevi, 
depozitate la Școala gene
rală nr. 1 din localitate. 
La întrebarea „ce așteaptă 
conducerea ?", ne-a 
un răspuns prof. 
Krcitcr, directorul 
„A fost nevoie de 
spre a face pachetele, pen
tru fiecare dintre cei 4 752 
de elevi și copii, deoarece 
la noi au sosit ajutoare 
destinate celor șase școli 
generale, liceului, grădini
țelor și creșelor din oraș. 
Bomboanele, biscuiții și 

do îmbrăcăminte, cu valoare 
mai mari, cum sînt haine
le din piele și altele. A- 
cestea nu puteau să fie 
împărțite fără a se ajunge 
la suspiciuni. Ca urmare, 
ajutoarele în cauză, rigu
ros inventariate, vor face 
obiectul unei tombole la 
nivelul ICRA. Contravaloa
rea obținută din vînzarea 
ajutoarelor prin tombolă 
se va depune în Contul Li
bertatea.

Așadar, ajutoarele care 
sosesc sînt repartizate în 
mod echitabil!

ciocolata au fost împărți
te în mod egal, în prezen
ța și cu participarea re
prezentanților comitetelor 
F.S.N. de la oraș și din 
școli, ai comitetelor de pă
rinți. Distribuirea a înce
put sîmbătă (a patra zi 
de școală — n.n.), pc cla
se, fiind efectuată de învă
țători și diriginți. Cînd și 
ceilalți elevi (clasele I—VI) 
vor veni la cursuri, pache
tele vor fi înmînate în fața 
clasei, pentru a preîntâm
pina orice suspiciune".

Semnatarii scrisorii sînt 
de părere că ajutoarele 
s-ar fi cuvenit să fi fost 
distribuite, cu prioritate, 
elevilor cu greutăți fami
liale. Este o opinie îndrep
tățită, dar, cum se vede, 
faptele sînt deja consuma
te. Intr-o situație viitoare, 
recomandăm să se țină sca
ma de această realitate so
cială. (C.T.D.)

NOTA O urgență- pe adresa I.G.C.L
In numele unor locatari 

de pc strada Slătioara, din 
Petroșani, cetățeanul Fran- 
cisc Morafu ne-a scris cu 
indignare despre indolența 
de care dau dovadă lucra
torii care întrețin rețelele 
de apă. Este vorba de o 
conductă de apă potabila 
aflată pc terenul viran de 
lingă fostul Mignon, vis 
a vis de casa Lănci linjan. 
Dc doi ani a fost sesizată 
conducerea IGCL Pctro- 

„Ne vom îndeplini 
necondiționat sarcinile"

(Urmare din pag. 1)

cesta ne-am preocupat de 
stabilizarea și pregătirea 
civililor. Am avut pre
siuni în această direcție, 
ca de altfel și p< ntru mă
rirea posturilor în abata
je, dar nu am cedat. In
tr-un abataj mecamzi.it o-
mul trebuie să fie bine — Dom nuli director, vă
pregătit și să aibă conți- veți iudeidini sarcinile de
nuitate, ori uri militar du plan ?
pă un an pleacă. De fapt
pină la 1 b’hruaric vom — Di. ln ■ pind a 1 ma
definitiva un studiu al ÎWbrUJriL voin da 1300 o
nostru privind capacitățile ne pe zi. Spun cifra e: ic-
de producție, forța die? ni un- tă, nu ca in.unto, pe vom
câ, păstrarea unor utilii |e Strădui ’i ‘ re .teni p o-
din dotare și eliminări fi 1 1 li f i A "
altora depășite ■ mi di fia

HI». tjn.,

brutale scăzută. — Și d ii-a iui 1 3.iți '*

— 1 li a Ic cuvinte, ;i< ’iim.
vă puteți organiza •.Nituri - - \ i m ici nu r n i le
activii.di a ? nimeni d vina 11 11 i i.

Iu nrtii.il ■ 1 ■ cn•:i! 1111 :in
— Cu autonomia . Ir ,1 m.ii pifrin da v i | ■ ni

fost acordată îrm> prin Ir- nirni *d j

Eugen Galinski — un bun strungar, bun proiec
tant și tot atit <lc bun desenator tehnic, de la Pre
parați» Livezeni. Foto: I. LICIU

PRIETENII 
OLANDEZI
La începutul acestei 

luni, a sosit in Valea 
Jiului domnul P. Kom 
din orașul Stryen — 
Olanda. In semn dc a- 
jutor umanitar acordat 
României, au fost adu
se medicamente și o- 
biccte dc îmbrăcăminte 
pentru locuitorii orașe
lor Petroșani, Lupeni, 
Vulcan și '1 -rgu Jiu. Se 
cuvine să mulțumim dl. 
P. Kom și pastorului 
\V. J. Lamfers, care au 
organizat această ac
țiune, precum și tuturor 
prietenilor din Olanda 
care au contribuit la a- 
cest ajutor. Un gest dc 
adincă solidaritate ome
nească. (Al. II.)

șani despre scurgerea ne
controlată de apă rlin a- 
ceastă conducta. Am scris 
și In ziar. Dar fără efect. 
După îndelungi tergiver
sări, conducta fisurată a 
fost dezgropată și s-a im
provizat o „reparație" .de 
mîntuială. Apa ’ continuă 
să se infiltreze, a umplut 
groapa rămasă după „lu
crare". Apa din groapă 
pulsează în ritmul în care 
se derulează restricțiile 

rilor miniere este posibilă 
o organizare specifică fie
cărei 
folosi 
neau 
cine 
deau 
țioase și 
mai prost.

nune. Nu vom mai 
schemele care ne ve
de sus, cil ,,de sus" 
mai știe, că toți dă- 
indicații cit mai pre- 

treaba merg a tot

plecat 
de 

tran- 
■ și 

necesare 
Capitală.

Domnișoara Angola Niis- 
tase din Lupeni a fost una 
dintre tinerele care, în 
zilele fierbinți ale Revolu
ției ș a aflat în Capitală. 
Consemnăm un apel al ti
nerei Angela Năstase, a- 
dresat cetățenilor Lupe- 
niului. „Sînt registrator 
medical la Spitalul oră
șenesc Uricani, dar locu
iesc in Lupeni. In ziua de 
23 decembrie am 
împreună cu un grup 
tineri la București, t 
sportînd medicamentă 
alte materiale, 
spitalelor din 
Ne-am îndeplinit misiunea, 
predind ajutorul nostru 
la Spitalul Witting al CFR. 
Ne-am alăturat tinerilor, 
în apărarea revoluției. Am 
văzut cum au căzut eroic 
cei doi fii ai Lupeniului, 

I

de apă, fapt 
că infiltrațiile

care 
a- 
de.

cere 
se

zilnice 
denotă 
jung la consumatorii 
apă potabilă !

Semnatarul scrisorii 
în mod îndreptățit să 
facă o reparație ca lumea 
la această conductă, în cel 
mai scurt timp, 
această scrisoare 
conducerii IGCL 
șani, fiind vorba 
blemă a cărei 
nu mai poate fi 
tă. (V.S.)

Supunem 
atenției 

Petro- 
dc o pro- 
rezolvare 
tărăgăna-

în-

La

Marți scara, în jurul o- 
rci 19,50, factorița poștală 
Damian Slana, care locuieș
te în „Aeroport", se 
torcea acasă obosită după 
o zi grea de muncă, 
coborîrea din autobuz, uși
le se închid și-i prind mi
na și geanta. Autobuzul 
pleacă și o tirăște după el. 
Femeia țipă, oamenii flu
iera. Șoferul oprește, des
chide ușa pneumatică și 
eliberează femeia. Aceasta 
se du e revoll i'.i la șofer, 
adnvmesl im Iu -1 pentru lip
sa de atenție, 
ai; i ea i Ir

l’eineia .i 
ii lien ța li ic 

timp io i ■( 
trenai ,( |. . |;.,
eea rti
)'<a;

I 
dl

i
ae. |

Je

în 
in

>< •
A- ți

i

111) 
ri i>

;n •>
1 f •

AIJ ÎNCEPUT

Verificările 
tehnice anuale 

ale autoturismelor
Aflăm că atelierul 

AGR din Petroșani a 
obținut reînnoirea au
torizației anuale pentru 
efectuarea verificărilor 
tehnice ale autoturis
melor proprietate par
ticulară. Posesorii de 
autoturisme înmatricu
late in luna ianuarie sînt 
așteptați la acest atelier 
binecunoscut pentru ca
litatea serviciilor pres
tate.
f onsemnăm că în con

tinuare se păstrează re
gula ca pentru fiecare 
autoturism verificarea 
tehnică să se facă ta 
luna de înmatriculare • 
acestuia. (I.M.)

Nicușor Gociu și Tiberiu' 
Lukacs. Cînd am revenit 
în Lupeni, m-am bucurat > 
că aici nu au fost eveni
mente grave, dar am ră
mas stupefiați auzind zvo
nuri diverse și chiar de
făimări la adresa celor doi 
eroi. La înmormîntarea lui
Tiberiu Lukacs nu a fost, 
nimeni din parte-a Consi-' 
liului orășenesc al Frontu
lui Salvării Naționale, ceea 1 
ce spune mult. Fac un apell 
către toți cetățenii Lupe
niului de a participa prin I 
subscripție publică, sub ■
conducerea Frontului, la, 
ridicarea în oraș a unuîț
monument sau plăci come
morative pentru cinstirea 
celor doi tineri eroi".

Ne asociem propunerii | 
făcute de Angela Năstase.

II. ALEXANDRESCU

INTiMPLARI 
DE NECREZUT

ȘI-AU FĂCUT SINGURI 
DREPTATE

Cu cîtva timp în urmă, 
Ion Fabricantu a împrumu
tat niște bani urmînd să-i 
reslituic conform înțelege
rii. Numai că Sîrbu Adrian 
și Boncea Aristrcă nu au aș
teptat ziua scadenței. In 
28 decembrie au tăbărît în 
casa lui Fabricantu și }-au 
bătut măr A stat omul în 
spital vreo 16 zile pînă 
sa i se vindece leziunile. 
Cînd au ieșit cei doi din 
casă, de degetele lui .Sîrbu, 
s-au „lipit" și vreo 250 de 
lei. Pentru cl fapta nu es
te ceva ieșit din comun, 
a mai fost cercetat de două 
ori, tot pentru violență.

Acum așteaptă amîndoi 
în arestul Poliției.

FENOMEN PERICULOS
Unii înțeleg pe dos cele 

ce se întimplă la noi. Cred 
că libertatea și democrația 
îți dau voie să faci ce 
vrei și cum îți place. Po
liția rutieră ne sesizează 
că in ultimul timp 
șuieri profesioniști și 
lori consumă tot mai 
alcool, uind dovada 
gravă inconștiență, 
nind in pericol viața 
oameni care circula 
rect, ca și propria ’ 
Poliția i litiera 
< ii iuros luai.or

nu se ui ic la 
ailor d au 

‘ b ur.Uri alcoolice.
in l ii lor I

R.ibric i veni z.ilă dc
S. POP

< olaho are cu organele 
dc poliție

unii 
ama- 

i mult 
de o 

pu- 
i unor 

co- 
viață. 

recomandă 
șoferilor 
volanul 
ronsu

l'Mc'

in

mecamzi.it
nrtii.il
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
din partea Consiliului Frontului Salvării Naționale

(Urmare din pag. 1)

zează o dată cu alegerile, 
'ci rămln comandamente 
majore pentru o perioadă 
[mai' îndelungată. Fără în
doială. insă, această plat
formă va trebui să cunoas
că o mai precisă definire, 
atît pe plan conceptual cit 
și concret. îmbrățișlnd di
versele laturi ale vieții 
sociale. In acest scop va 

i trebui să se constituie o 
‘comisie competentă care 

■ să lucreze la elaborarea ei 
în perspectiva campaniei 

' electorale.
5. Participarea Frontu

lui Salvării Naționale la 
alegeri nu este o chestiu
ne de ambiții personale, 
ci o chestiune ae princi
piu. de interes național, 
pentru promovarea unei 
platforme folitice care 
urmărește unirea forțelor 
active ale țării în jurul u- 
nor țeluri 
ale înnoiri și 
României.

i’ornind de 
sderente,

; n Iliescu a spus: ..Eu aș 
participarea 
alegeri, ca

na-
In interesul

fundamentale 
propășirii

la aceste 
președintele

< irni.i că 
I- oltului în

:tor de echilibru
• nai, este

i ar și al unor partide 
litice care

■dvesare ale 
iii. Naționale. Pe 

tuturor acestor 
te. supun dezbaterii și 
probării Consiliului 
rire > de a participa 
alertei'.

Lui.-.it in considerație 
discu :ie din ședința pre- 
reuer. A a Consiliului. Co
misia legislativă a defini
tiv it proiectul Legii electo
ral-.’. caro va fi prezentat 
spre consultare în cursul 
acestei săptămfni, parti
delor politice și altor for-

se prezintă ca 
Frontului Sal- 

baza 
argumen- 

a- 
hotă- 

la

mațiuni interesate, 
mînd ca după aceea 
fie dat publicității și 
pus dezbaterii publice.

Proiectul de lege pre
vede măsuri care să asi
gure caracterul liber și 
obiectiv al desfășurării ale
gerilor.

In cadrul ședinței, dom
nul Ion Iliescu a precizat:

„Pentru a dovedi buna 
noastră credință, dorința 
de a asigura un caracter 
cit mai obiectiv desfășură
rii alegerilor, propun să 
declarăm din partea Con
siliului Frontului Salvă
rii Naționale că sîntem 
gata să primim în perioada 
alegerilor un grup de ob
servatori ai ONU, care să 
observe respectarea re
gulilor procedurale de 
desfășurare a alegerilor. 
La timpul potrivit urmea
ză Să I 
cesar 
neral

In i 
marea 
curs propunerilor primite 
din partea diverselor par
tide și ținind seama de 
timpul scurt care a mai 
rămas, ceea ce face prac
tic imposibilă organizarea 
lor în cursul lunii aprilie, 
s-a propus fixarea alegeri
lor pentru ziua de 20 mai. 
O amînare mai mare nu 
este posibilă. Trebuie să 
se treacă spre structuri 
mai stabile, deoarece nu 
se poate continua guver
narea In situație de provi
zorat.

In legătură cu campa
nia electorală, s-a propuâ 
să se elaboreze un decret 
privind subvenționarea de 
către stat a formațiuni
lor politice, prcvăzînd, tot
odată, interzicerea utili
zării dc fonduri și mijloa-

sc 
la 
al

ce

ur- 
sii 

su-

facă demersul ne- 
Secretariatul Ge- 
ONU".
privește progra- 
alcgerilor, dînd

ce materiale din străinăta
te.

Totodată, s-a lansat che
marea către toate forma
țiunile politice pentru a 
asigura o campanie elec
torală civilizată, bazată pe 
o confruntare loială de 
programe, idei, puncte de 
vedere și care. In final, 
să asigure alegerea In fo
rumurile reprezentative 
ale statului a unor oameni 
de calitate, de competen
ță recunoscută, cu autori
tate morală, devotați in
tereselor țării, ale poporu
lui.

A urmat o discuție am
plă la care au participat î 
Mircea Pușcă (Cluj), M. 
Iacobescu (Suceava), Mol- 
sil Pamfil (Bistrița-Năsă- 
ud), Domokos Geza (Bucu
rești), Horia Adrian Un
gur (Satu Mare), Petrișor 
Morar (Timiș), Patrubany 
Miklos (Cluj), Dumitrescu 
Mihai (Vîlcea), Celac Ma
riana (București), Florin 
Cilinca (Combinatul Si
derurgic Galați), Pataki 
Em. (Harghita), Preda Ni- 
cu (Brăila), Alex. Bîrlă- 
deanu (București), Ana 
Blandiana (București), Stu- 
paru Timotei (Teleorman), 
Țanțaș Mihai (Maramureș), 
Chețan Mihai (Hunedoara), 
Enache Marian 
Andrei Pleșu ( 
Petre Roman ( 
Liviu Stoiciu 
Ruse Corneliu 
Dan Hăulică 
Sorin Botnar 
Borza 
Gelu
Dan Gîlea (Iași), Dan losif 
(București), Burlacu Mihai 
(Brașov), Ion Vasile (Bu
zău), Călincscu Ștefan 
(București), Fabini Ifer- 
man (Sibiu), Filipescu Ra
du (București), Silviu Bru- 
can (București), Victor

Surdu (București), N. S. 
Dumitru (București), Ră- 
dulescu Iordan (București), 
Mady Solomon (Iași), Ro- 
meo Raicu (București), Ni- 
cu Stăncescu (București), 
Bogdan Popovici (Bucu
rești), Oliviu Tocaciu 
(București), Gabriel 
dreescu (București).

S-a trecut apoi la 
Cu 128 voturi pentru, 8 

contra, 5 abțineri, Con
siliul a liotărît participarea 
Frontului Salvării Națio
nale la alegeri.

Consiliul a votat cu 139 
voturi pentru, nici un vot 
contra și 2 abțineri, amî- 
narea alegerilor prevăzute 
inițial să aibă loc in luna 
aprilie pentru data do 
duminică, 20 mai a.c.

Reglementarea subven
ționării campaniei electo
rale a 
stat și 
rii de subvenții din străi
nătate 
consiliu cu 
pentru și 2 abțineri.

Pentru acceptarea 
observatori din 
ONU, în vederea 
vegherii aspectelor 
nicc, procedurale, 
fășurării alegerilor au vo
tat 135 de

4

An-

vot.

partidelor de către 
interdicției primi-

a fost aprobată dc
139 voturi

de 
partea 
supra- 

tch- 
alc des-

ABROGAREA MĂSURILOR ABUZIVE DE 
DESFIINȚARE A UNOR COMUNE

Pe baza măsurilor stabi
lite i:i sesiunea Consiliu
lui Frontului Salvării Na- 
'țion.ile din ziua de 17 ia
nuarie 1990, ca urmare a 
solicitărilor îndreptățite 
exprimate de locuitorii co- 

. munelor desființate abuziv 
de fostul regim dictatorial, 
Consiliul Frontului Salvă
rii Naționale a adoptat re
cent un Decret-lege prin 
rnn slnt abrogate prevede
rile Ix?gii nr. 2/1989 și re
puse In vigoare cele ale Le
gii nr. 2/1968 privind orga
nizarea administrativ-teri
torială a României, cu mo
dificările pe care 
le-a suferit pînă 
1989

Pun dispozițiile 
tui act normativ
înființează comunele 
ror < istență Încetase 
nul 1989, iar satele scoa.șc 
din evidență Iși recapătă 
dreptul legitim la e\ist»n- 
ță.

D'Tretul-ligc prevede, 
totcxl 6.1, menținerea noi-

aceasta 
in anul

se
aces-

re- 
a că- 
în a-

lor comune in județul 
Constanța și a celor 23 o- 
rașe înființate prin Legea 
nr. 2/1989.

Noul act noimativ nu 
mai prevede existența co
munelor suburbane 
subordonarea unor 
față dc municipiile 
tanța și Petroșani.

Consiliile Județene
Frontului Salvării 
ționale și primăriile 
țenc urmează să ia măsuri 
pentru constituirea consi
liilor comunale ale Fron
tului Salvării Naționale șl 

a primăriilor din localitățile 
reînființate, care vor asi
gura organizarea și des
fășurarea tn bune condiții 
a întregii activități econo
mico-soc ia Ic.

Reglementările cuprinse 
In acest decret-lege urmea
ză să se aplice pînă la 
data adoptării unei noi 
legi dc organ.zero admi
nistrativă a terlfoi iubii 
Românie'.

;i nici 
orașe 
Cons

ule 
Na- 

Jude-

C O M N I C A f
Hi il d« pre ă al Fron

tului Salvării Naționale 
cons Icră că informația 
trarc misă de Europa 
ră in buletinele de 
din dimineața zilei 
miercuri, 24 Ianuarie,

l.ibe, 
știri 

de 
------ ...... că 

„Frontul Salvării Naționa
le n hotărlt să se transfor-

( .___________________

ine fn partid" constituie un 
caz elocvent de dezinforma
re n opiniei publice. Se 
constată că este singurul 
post de radio care a redat 
In acest fel ședința Con
siliului Frontului Salvării 
Naționale.

I

(

(Rompres).
in 
de 
al 

din
a- 

par- 
miș-

(Vaslui), 
(București), 
(București), 
(Vrancea), 
(Prahova), 

(București), 
(București), 

Octavian (Alba), 
Voican (București),

Siliullli, 
abținut.

membri ai Con- 
contra și 2 s-au

7<

doilca punct alLa al 
ordinii de zi s-au prezen
tat unele propuneri ale 
guvernului privind măsuri 
In sprijinul țărănimii, 
prin alocarea de loturi In 
folosință îndelungată. Tot
odată, au fost făcute cu
noscute unele mă6Url de 
natură economico-financia- 
ră In beneficiul țărănimii 
și al unităților agricole, 
cooperatiste și de stat.

PRAGA 24 
După cum a declarat, 
cadrul unei conferințe 
presă, un reprezentant 
Frontului Național 
Cehoslovacia, citat de 
genția CTK, numărul 
tidelor, organizațiilor, 
cărilor, uniunilor și sindi- 

.catelor nou create în 
ceastă țară a depășit 250. 
Pe de altă parte. Ia 
cinci partide politice exis
tente In Cehoslovacia, de 
la sfîrșitul anului trecut șl 
pină In prezent s-au adău
gat alte 30, ce urmează să 
fie înregistrate.

☆
BERLIN 24 (Rompres). 

Forțele opoziției din RD 
Germană au hotărlt să în
trerupă, pentru moment, 
discuțiile la „masa rotun
dă" de la Berlin, la care 
au fost chemate de premie
rul Hans Modrow în pers
pectiva participării lor la 
guvernarea țării. Agenția 
Associated Press informea
ză că această suspendare, 
cel puțin pînă la începutul 
săptămînii viitoare, a fost 
motivată de intenția opozi
ției — profund divizată și 
fără experiență politică — 
de a-și coordona pozițiile.

☆
SOFIA 24 (Rompres). Din 

Sofia se anunță că prima 
rundă 
cadrul 
dintre reprezentanții 
tidului ~ 
și ai opoziției unite 
încheiat marți seara, păr
țile ajungind la un acord 
privind necesitatea unor

a-

cele

de convorbiri din 
„mesei rotunde" 

Par- 
Comunist Bulgar 

s-a

Mica P ti
FELICITĂRI

A FOST APROBAT IMNUL DE STAT AL 
ROMÂNIEI

decret-lege adoptat de Consiliul Fron- 
Naționalc s-a hotărît ca Imnul do stat 
să fie „DEȘTEAPTA-TE ROMANE!"

l'rintr-un 
tului Salvării 
al României 
(„Un răsunet"), pe versuri de Andrei Murcșanu și 
muzica de Anton rann.

PENTRU CONSTITUIREA SOCIETĂȚII 
SCRIITORILOR DIN ROMANIA

Din partea Comitetului 
provizoriu pentru înființa
rea Societății Scriitorilor 
din România, Agenția de 
presă „Rompres" a primit 
următoarele :

Dlnd urmare convocării 
apărută în presă și trans
misă la Radiotelcviziunea 
română liberă, un comitet 
de inițiativă, în deplin spi
rit democratic, aderind la 
principiile Platformei- 

program a Consiliului Fron
tului Salvării Naționale din 
România, In consens cu 
prevederile Decretului lege 
privind organizarea și func
ționarea în condiții dc au
tonomie economică a orga
nizațiilor de scriitori, ar
tiști plastici, compozitori, 
supunem atenției tuturor 
seri itori lor u rinătoarele 
propuneri :

1. Constituirea Societății 
Scriitorilor din România pe 
baza principiilor democra
tice ce guvernează și vor 
guverna întreaga viață so- 

<■ ial-politică din patria noas
tră. In acest scop se consti
tuie un Comitet provizoriu 
ales de noi, care ne va 
reprezenta pină la Aduna
rea generală și va alege un

Comitet constituit conform 
reglementărilor statutare.

2. Vom supune discuției 
publice, pentru reactuali
zare, Statutul Societății 
Scriitorilor români.

3. Solicităm pe colegii din 
capitală și din alte centre 
de pe Întreg cuprinsul ță
rii să-și exprime adeziunea 
față de principiile noastre 
— subliniem, profund de
mocratice — angajîndti-ne 
să promovăm in activitatea 
societății noastre interesele 
primordiale ale poporului 
nostru, precum și interese
le recunoscute, profesiona
le, ale membrilor Societății 
Scriitorilor din România.

4. Vom da mandat re
prezentanților noștri ca 
să ne reprezinte, fn sensul 
celor expuse mai sus, In 
fața forurilor statale. In 
speță, a Consiliului Fron
tului Salvării Națiqnale.

Declarăm că prin în- 
ființarca societății nu do
rim și nici nu impunem 
desființarea Uniunii Scri
itorilor din România.

Pentru informații, ade
ziuni și propuneri telefo
nați la 17 29 92 și 13 55 01 
Intre orele 11—18.

Soția Rodica și fiul 
rin urează cu prilejul 
lei de naștere a iubitului 
lor

STANCAU IOAN 
multă sănătate și fericire, 
un sincer „La niulțl anii". 
(18639)

VINZAR1

So- 
zi-

VIND Lada 1200, 
foarte bună, telefon 
(18659)

VIND 
kg fin, 
Petros,

VIND
stare bună. Petroșani", 
viatorilor, bloc 26, ap. 13. 
(18657)
SCHIMBURI LOCUINȚA

Schimb apartament, 4 
cam re, Petroșani Nord,

stare 
■13969.

urgent 2500—3000 
Baru Mare, sat 
nr. 217. (18646) 
televizor „Sport", 
’ “ A-

COMEMORĂRI

CU aceeași durere so
ția, fiul Mircea și fami
lia anunță împlinirea 
unui an de cînd ne-a 
părăsit pentru totdeau
na cel care a

GOLGOȚIU 
Nu te vom 

odată. (18634)

fost
CAROL 
uita nici-

SE împlinesc 6 luni 
dc cind a plecat pc dru
mul fură de Întoarcere 
scumpul nostru soț, ta
tu si bunic

DOROFTEI MIHAI
Nn le vom uita nici

odată: soția Natalia, fi
ica Ileana, fiul Viorel, 
nora și nepoții. (13658)

Redacția șl a<lmlnlf.tro(ta i Petroșani. str. Nlcolae Uâlccscu, ni. I < Tcicfonnt : secretariat : 41662 i 
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Ni colac (lălccscu nr. 2. telefon 41.165.

■■z '• noi' < ,te tipărit cu contribuția colectivului din scoția ziar a Tipografiei din Petroșani, format din : Alexandru 
DAMIAN, loan I.EȘE, linotipiști, Diimltrn GOANȚA. zincograf. Emil IH MI.AN, Glieorghe CIȘLARIU, Tlbcriu LOY, 
lORDACffE, . -.rtipari, Mugurel STOICA, mașinist > rtativfi.

lecții i <1(161 12 ICI

schimbări urgente In sis
temul politic al Bulgariei. 
Convorbirile vor fi reluate 
lunea viitoare, cînd vor fi 
examinate problemele In 
suspensie, precum și men
ținerea sau renunțarea la 
socialism și stabilirea datei 
pentru alegeri democratice 
și libere.

☆
(Rompres). 74 

populația RFG 
' i favoarea 

reunificării celor două Ger
manii, iar 68 la sută apre
ciază că aceasta se va
realiza fn mai puțin da

zece ani — relevă rezul
tatele unui sondaj anunțata 
de televiziunea vest-ger- 
mană ZDF. Numai 14 la 
sută din cei întrebați s-au 
pronunțat împotriva reu- 
nificării, precizează son
dajul.

BONN 24 
la sută din 
se pronunță in

☆
BELGRAD 24 (Rompres). 

Comitetul Central al U- 
niunii Comuniștilor din Slo
venia a hotărlt să „înghețe** 
relațiile cu Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia 
pînă la 2 februarie, cînd 
va avea loc o conferință 
specială a comuniștilor din 
această republică, In cadrul 
căreia se va stabili forma 
viitoare de cooperare cu 
UCI, transmite agenția 
TANIUG. Decizia a fost 
comunicată ziariștilor de 
președintele CC al UG din 
Slovenia, Ciril Ribicici.

Reamintim că delegația 
UC din Slovenia a părăs ’. 
luni, lucrările congresti'” 
al XlV-lea, extraordinar, . 
UCI, desfășurat la Belgra-

b I i c i t a t e
cu apartament 3 camere.
Petroșani Nord. Telefon 
45197. (18651)

PIERDERI

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Matei 
Georgică, eliberată de UP0 
Lupeni. O declar nulă. 
(18648)

PIERDUT trei certifica
te de naștere pe numele 
Hencz. Cine le găsește es
te rugat să le predea la 
Poliția din Petroșani. A- 
cord recompensă. (18649)

PIERDUT dosar cu acte 
decadă IREH. Găsitorul 
este rugat să le aducă la 
sediul din strada C Mii
le nr. 1.
(18650)

Recompensa

carnet stu-PIERDUT
dent pe numele Lupu Fă- 
nei, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (18655)

PIERDUT adeverință dc 
primire cereale nr. 177, pe 
numele Preda llie, 
rată 
9498 
1988.

elibc- 
!n baza contract nr. 
de IIC Petroșani In 
O declar nulă. (186 Ti

DECES

COLEGII do la IUM 
Petroșani — mecanic 
șei — silit alături de 
familia greu încercată 
prin pierderea celui ca 
re ne-a fost un bun co 
leg

IIAISA MC Ol.AI 
și transmit sincere con
doleanțe. (18G53)

l.EȘE. Nicolao TRAISTARU, Glieoiglm 
paginatori. Constantin COKNO1U. Ion

t

f


