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La mina Bărbăteni
Hotărîtoare este 

dorința de a munci
Una dintre unitățile ex

tractive cu realizări con
stant bune în acest înce
put de an este mina Băr- 
bătcnL Acesta a fost, de 
fapt, șl motivul prezenței 
noastre la unitatea amin
tita. I’rofitînd de încheie
rea unei ședințe a comisiei 
de locuințe am organizat 
o dezbatere cu cîțiva din
tre participanți. Tema : 
posibilitățile de creștere a 
producției și atmosfera de 
lucru la IM Bărbăteni. 
Fără prea multe introdu
ceri discuția a demarat 
repede, devenind chiar a- 
prinsft po parcurs.

Nicolac Drcla, strungar, 
președintele sindicatului 
liber > La noi atmosfera 
de lucru este foarte bună. 
Pâră a ne lăuda, dar cre
dem că în prezent avem 
cele mai bune rezultate 
din Valea Jiului.

Sing. Nicolae Vocliițoiu, 
șeful sectorului V : Pro
centul realizărilor de la 
începutul lunii •-? situea
ză la 97 la sută. Nu este 
încă așa cum ar trebui, 
dar va fi îmbunătățit. Sîn- 
tem siguri pentru că tot 
colectivul este mobilizat 
să facă mai mult.

Ing. Ion Pop, șeful sec
torului electromecanic: As
ta pentru că planul este 
.ișczat realist. Producția de 
1100 tone pe zi reprezin
tă puterea actuală a mi
nei. Noi cam tot atît rea
lizam și înainte, dar nive
lul planului fiind mult 
mai mare, evident, nu-1 
puteam atinge. Nu era sti
mulator.

N. Vocliițoiu: Să nu ui
tăm că producția poate fi

în creștere numai dacă a- 
sigurăm investițiile. La a- 
cest capitol noi slntem mult 
rămași în urmă. Datorită 
exploatării în jomp, avem 
mari greutăți cu transpor
tul.

I. Pop : Se impune creș
terea numărului de bri
găzi, însă deocamdată nu 
sint concretizate toate pro
gramele.

N. Vocliițoiu; Am cerut 
conducerii întreprinderii 
să urgenteze această pro
blemă.

Ing. Constantin Cimpo- 
ner, directorul IM Ilăr- 
bâtepi (venit mai tîrziu 
la discuție, după ce a re
zolvat cîteva probleme cu 
un rielcgat de la CMVJ) : 
Gîndirea legată de inves
tiții am și început să o 
materializăm. Am introdus 
o brigadă pe orizontul 580 
la deschiderea stratului V, 
iar din luna viitoare vom 
plasa trei brigăzi la pre
gătirea stratului III pentru 
exploatarea în panoul I, 
de unde obținem aproxi
mativ -100 tone pe zi. Dar 
acestea sint doar capaci
tățile de înlocuire, pen

tru că, între timp, ies din 
funcție alte capacități c- 
xistente în prezent. Din a- 
cest motiv, să știți, noi 
am sistat și angajările.

loan Oltcanu, lăcătuș, 
membru in comitetul sin
dicatului liber : Mai întii 
trebuie să ne facem ordi
ne In propriul colectiv. 
Dacă pină în prezent nu 
s-a desființat nici o bri-
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Cărbunele - ieri
Aproape C00 de tone de 

cărbune au fost extrase 
ieri, in schimbul I, in plus 
față de cantitatea stabi
lită. .Și-au depășit prelimi
narul minerii din schim
bul I de la minele Lu- 
peni — cu peste 200 de 
tone, I'ctrila — cu peste 
100 do tone, Livezeni, l’c- 
trita-Sud, Bărbăteni și 
Valea de Brazi. Deci se 
pnunccștc bine. Minerii își 
(in cuvintul dat conduce
rii Frontului, precum și, 
prin intermediul televiziu
nii, întregii țări ! (Al. II.)

DEMISIA LUI 
DUMITRU MAZILU
Ne-a parvenit următo

rul text adresat Consiliu
lui Frontului Salvării Na- 
țipnalc de către Dumitru 
Mazilii :

Constatînd cu profundă 
durere și aciîncă amărăciu- 
na că metodele și practi
cile staliniste se mențin, 
că se mai recurge la eti
chetări bazate pe dosaie- 
le securității și pe învt 
nulii dictate cu pumnul 
in mr. A, că presa este în
că dirijată spre distruge
rea un', ra și promovarea 
altora,

îmi prezint demi a din 
funcția pe care după cu.o 
vă amintiți — am declarat 
din prima zi că nu o do
resc.

Sint convins ca cei care 
au făcut revoluția nu vor 
accepta ca ca să fie con
fiscată do oameni care nu 
i-au dat nimic din ființa lor.

llămin din toata inima 
alături dr ei.

Itamîn devotai ide„biri 
lor Democrației, Libertă
ții și Demnității care au 
însuflețit tinerelul țarii 
in lupta împotriva tiraniei.

Jertfa lor nu o voi uita 
niciodată I

Ion lliescuCuvîntarea domnului
ii joi seara, la Railiohtle»i/iiinit;i lliimânâ liberă

Președintele Consiliu
lui Frontului Salvării 
Naționale, domnul Ion 
lliescu, a rostit, joi seara, 
la Uadioteleviziunea Ro
mână Liberă, următoarea 
cuvîntare :

Stimați compatrioți,
La ultima sa reuniune, 

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale a adoptat 
decizia privind participa
rea Frontului la viitoarele 
alegeri. Au fost prezentate 
pe larg și la televiziune și 
in presă rațiunile acestei 
decizii. Ecourile sint în 
cea mai mare parte pozi 
tive, cei mai mulți salu- 
tind înlăturarea echivocu
lui care plana în această 
chestiune, mai aler, ca ur
mare a presiunii unor 
cercuri interesate în ne- 
parliciparea frontului . îa 
alegeri, care au și alimen
tat numeroase confuzii și 
inexactități.

Iutii, trebuie sa facem •> 
precizare. Niciodată, con
ducerea Frontului Salvării 
Naționale nu a afirmat că 
nu va participa la alegeri. 
Am întîrziat să dezbatem 
in consiliu această .proble
mă, întrucit nu problemele 
campaniei electorale ne-ait 
preocupat în toată această 
perioadă, ca probb mc mult 
mai presante aic vieții 
noastre economic și socia
le. Insă, ar fi fort absurd 
așa cum au subliniat nu
nii roși cetățeni, ea Fron
tul, motor al stabilizării și 
refacerii naționale, „sa ab 
tenteze de la alegeri, li. 
nici o Clipa, Frontul Sal
vării Naționale nu a su
gerat și, cu alit mai pu
țin, nu a acționat în di

recția sufocării altor for
mațiuni politice, a elimi
nării lor din arena poli
tică. Dim[>otrivă, apariția 

-partidelor este rezultatul 
unui proces de democrati
zare la care frontul a 
subscris.

Ne-u surprins, cu alit 
mai mult, modul în care 
comunicatul publicat ieri, 
in numele partidelor Na
țional 'ț’ărănesc, Național 
Liberal și Social-Democrat 
pune în discuție de o ma
nieră violentă și agresivă 
decizia Consiliului Fron
tului Salvării Naționale do 
a participa la nlegeri. I se 
reproșează, acum, consi
liului că a hotârit aceas
ta cu de la sine putere, 
fără a se consulta cu ex- 
poncnțli opiniei publice. 
Este un mod cel puțin 
straniu de a pune proble
ma. (ărice grupare politica 
are dreptul șă decidă do 
sine stătător asupra parti
cipării sale l'i alegeri. In
să, frontului i se contestă 
de către semnatari acest 
drept. De unde pină unde 
aceasta discriminare ? Ce 
are aceasta comun cil spi
ritul democratic al viitoa
relor alegeri ? Un argu
ment al autorilor este că. 
fiind la putere. Frontul 
dispune de avantaje fața 
de celelalte formațiuni po
litice. Est' oaie ai sta un 
argument raționai Care 
partid sap. grupare politi 
ca al! ita la pu'sre se re 
zumă doar sa organiz zi 
alegeri, reniințind .1 p.ir- 
ticipe la ele Au avut 
' llS-amintilelc pai tăie 111 
istoria iar o asemenea ex
periență '? Sau exista un
deva in lume un astfel d. 
precedent ?

Întrebarea lircașcă ar 
trebui să fie alta. Cun» 
ue se poate pune în dis
cuție dreptul Frontului 
de a se prezenta la ale
geri, singura forță reală 
născuta in focul Revolți 
ției. în ziua de 22 decern 
brie 191>J, care, și-a asumat 
intreaga răspundere de a 
se situa în fruntea miș 
carii revoluționare, de a 
conduce, în strinsă colabo
rare cu armata, lupta pen
tru intiîngerca detașa
mentelor speciale ale secu
rității și ale teroriștilor și, 
apoi, riscul de a conduce 
destinele țării, iutr-o pe 
rioadă de criză profundă ? 
Pentru că este un veritabil 
risc politic sarcina pe ca
re și-a asumat-o Frontul 
in aceste zile: Nu este vor
ba dc a ne atribui meri
te, dar Consiliul Frontu 
lui și guvernul au depus 
eforturi uriașe in această 
lună, in condiții deosebii 
de grele, rezolvind, în ace
lași timp, probleme vitale 
ale societății noastre, ale 
oamenilor. Pentru prima 
oara 10 istoria României, 
miniștrii care răspund de 
diferite domenii au venit, 
în fata camerelor de luat 
vederi pentru a informa 
cinstit și deschis poporul 
«isup»a situ.iției reale. Si 
tuația rămine, in continua 
re, încordată și grea.

()l> ect: vele platformei - 
program a Frontului pri
vind salvaro.i naționala, ca 
re au întrunit adeziunea 
I irga <i poporului, nu se 
cpuizrazii în următoarele 

I'Iit. odaia cu alegerile.
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Un nou miting al studenților
Ce se întîmplă la Institutul de mine ?

Ce mal vor studenții ? 
„fiu ne apucăm de învă
țat ți Să terminăm sesiu
nea așa cum trebuie'', a 
opus unul dintre ei la 
mitingul ce a avut loc In 
fața corpului nou al Insti
tutului de nune din Pe
troșani, joi după-amiazâ, 
deci cu numai o zi îna
inte de începerea exame
nelor. Și a fost mult a- 
plaudnt de participanți, 
semn că a exprimat o sta
re de spirit generală.

Dar nu faci un miting 
a Sfi afirmi un adevăr a- 

Ut de binecunoscut. Scopul 
intîlnirii, organizată de 
comitetul Sindicatului stu
denților cb mocrați a fost 
reafirmarea punctelor de 
vedere ale studenților și 
anunțarea înțelegerilor la 
rare s-a ajuns cu conduce
rea institutului, în urma 

formulării revendicărilor. 
• *e  suiri șl în principal, 
este vorba de „recuzarea" 
a 17 fflclrc didactice, că

Analiziuil rcvcndii ărilc Comilclului S.S.D. pre
zentate in numele tuturor studenților din Institutul 
do iniue din Petroșani, conducerea Institutului a 
stabilit :

1. Scoaterea din activitatea didactică a următoa
relor cadre didactici', incepinil cu data de 26 ia
nuarie 1990 : Gagy 'I'iberiu, Siniionescii Aurclian, 
bijinăi-esctl Ion, Dobrițoiil Nicolae, Stepanescu1’ 
Ghcorghc, l’op Emil, lliiian Maria, lliidgea Jiofia, 
Constaiitinescu Ilie, lovanov IVliodrag, Bogdan Vic
tor, llutulescu I011, .Șiclovan loan, lușan Vasilc — 
numai «le la Facultatea dc mine — Elcz.ncr Gavril, 
Muntean Vasilc, I’opcscu George.

Cei nominalizați, vor fi după caz pensionați sau 
Încadrați in cercetare sau producții.

2. Susținerea examenelor la disciplinele la care 
au (ost titulari persoanele menționate so ta faci' 
in fața comisiilor stabilite de către conducerile fa
cilităților și cu acordul studenților.

3. ( onforni celor stabilite in adunarea generală 
a cadrelor didactice și cu participarea reprezentan
ților studenților, in cazul seriilor paralele exame
nul so poate susține prin opțiune cu oricare dintre 
titulari. I.a solicitări a studenților oiicare examen 
poate fi susținui și in scris, pe bază dc bilet, nota 
dc promovare fiind 5. Indiferent dc forma dc sus
ținere a examenului, în sciis sau oral, studenții ca
ro nu au obținut nota dc promovare pot solicita 
continuarea dialogului pe baza urnii nou bilet.

rora li se reproșează inca
pacitatea de a intra în 
dialog pedagogic cu stu
denții. Nu li s-a pus la 
îndoială, nici la miting, 
competența lor profesiona
lă, de specialiști, ci s-a 
repetat această fermă do
leanță: este nevoie dc un 
nou tip de relații profesor- 
student, în interesul for
mării viitorilor ingineri.

S-a făcut apel la unita
tea studenților. In mod de
mocratic au fost invitați 
la microfon aceia care 
contestă pe unii dintre 
membrii comitetului sin
dicatului sau nu sînt de 
acord cu înțelegerile la 
care s-a ajuns în dialogul 
cu conducerea institutului. 
Nu s-a prezentat nimeni. 
O ofertă asemănătoare a 
fost făcută și cadrelor di
dactice aflate pe „lista cc-

Sabin BOBC AN

(Continuare In pag. a 2 a)

PRIORITAR, IN VIATA SOCIAL- 
ECONOMICĂ A VĂII JIULUI

Conferință dc presa la redacția
I.a '..'dini redacției zia

rului nostru a avut loc o 
conferință dc presă la cari 
au fost invitați conducăto
rii noilor organisme crea
te 1 > nivelul municipiului, 

.ing. Virgil Cost'naș, pre
ședintele Consiliului mu
nicipal al Frontului Salvă
rii Naționale, și loan Be
lii. primarul municipiului 
Petroșani.

Inlrebăiilc redacției s-au 
axat asupra modului in 
care gindcsc și acționează 
cele două organisme pen
tru normalizai ca vieții so- 
cial-economice a Vflii Jiu
lui. Prezentăm in sinteza 
ideile desprinse in cauiul 
discuției.

Problematica socială di 
țme ponderea acti vitațiloi. 
90 la sulă din timpul de 
muncă c'.tc .-ifictat rezol
vării problemelor socialo 
ale locuitorilor munici
piului. Primăria a inc put 
prin reorganizarea adm

✓ i.iruTtit nostru 
nistrației de stat, ,<1’.' aici j 
uimind să fie rezolvate mu • 
ido probleme cu care '..o
confruntă cetățenii — dc ,
gospodărire, salubrizare, 
comerț, transport în co
mun, administrarea fon
dului locativ, aproviziona
re și clnar no’nializarea 
activității dc producția.

Cele mai multe pro
bleme în ultimi perina- 1 
dă au fost create in acti
vitatea de corn. rț. S-a in
tervenit operativ. Au fost, 
luate și unele masuri. Dar 
in acest domeniu, foarte 
important de altfel. se vor1 
căirta iu continuaic so-1 
iutii de îmbunătățiri’. Nu
mirile 111 diferite funcții 
de conducere mențin așa 
cum au tost anunțate, 
pentiu ca urmăresc in
tere ui gcu ral. Ceea < c

Constantin ION '

(( oiilimiarc iii pag n 2 ,1) 1
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Toată lumea face po
litică, de la președintele 
FSN pinâ la mine, mun
citoare, șefă la lopată la 
Preparația Lupeni. Și e 
bine. Noțiune confuză pî- 
nă nu demult, ea începe 
:,u prindă contururi clare 
datorită prezentului. Tre
cutele noastre metehne, 
stadionul, remy-ul, au 
trecut pe planul doi. A- 
cum a devenit microb 
primordial dezbaterea 
problemelor de ordin na
țional. Fiecare înțelege să 
facă acest lucru în fe
lul său. Unii criticii fap
te ce trebuie criticate, 
alții... La rînd la carne, 
în fața chioșcului de zia
re, in fața sau înăuntrul 
rîrciumii, hai-hui pe stra
dă, aproape de cîntatul 
cocoșuor, același slogan: 
Domnule, asta-i demo
crație ? Nu e democrație 
dacă ni se termină car
nea cu două-trei persoane 
inainte să ajungem la 
tejghea, nu-i democrație 
dacă nu am apucat tele
vizor,.nu-i democrație da
că nu vine autobuzul ctc. 
Se simt în schimb „de
mocratizați" atunci cind 
beți turtă confundă u?a 
de la intrarea restauran
tului cu vitrina acestuia 
f). ies prin ultima cu 
geam cu tot. Nimeni nu-i 
trage de mînecă, nimeni 
nu-i pune să plătească 
pagubele. Ei, da. asta-;

O arteră modernă la intrarea în tinărul oraș Aninonsa.

Ce se întimplă la 
Institutul de mine?

(Urmare din pag. I)

for 17". Nu știm ciți din
tre ei erau prezenți la mi
ting. Doar un cadru didac
tic i-a întrebat ce i se im
pută '! Incompetența pro- 
f< sională sau altceva 7 I 
s a răspuns de către doi 
stud> nți : Metoda de pre
dare. „Cu dumneavoastră 
rm avem nici o șan ă să 
învățăm materia I", a fost 
roncluzia lor.

La un mom~n' dat, pe 
parcursul desfășurării mi
tingului, au sosit noile ton- 
ihirori ale facultăților, a- 
lese prin votul la care au 
participat șl reprezentanții 
studenților. Decanii și pro
decanii au fort solicitați 
ui vorbeatcă studenților. 

I 

democrație I Să facă o- 
mul ce vrea fără să-i fie 
frică de nimeni și nimic. 
Legea junglei !

14 ianuarie între orele 
17—19 în fața Complexu
lui de alimentație publică 
Lupeni — sticle sparte, 
dau unii in alții, cum se 
nimerește, un ospătar tă
iat la o mină, un „bri
gand" cu steagul într-o 
mină și cu șișul ascuns 
sub mîneca hainei. E ne
voie de intervenția arma
tei care vine și face or
dine. Cum? Frumos, cu 
vorbe frumoase, cu împă
ciuitoare bătăi pe umăr. 
Oamenii îmbrăcați în u- 
niforme dau dovadă de 
mult tact. Adevărați pro
fesori de educație cetă
țenească. Sînt ofițeri, sub
ofițeri, soldați.

Dragi oameni buni nu 
dictatorul, marchizul nos
tru de rodie, nc-a învă
țat bunacuviință și nici 
nu a putut să ne-o ia cu 
el în iad. Toți oamenii 
de bine să nu treacă in
diferenți pe lingă „para- 
ziți" caic nu vor dis
pare n,ci ușor, nici cu- 
rind. Hai, să-i învățăm 
și pe ei politica noas
tră. Să-i învățăm buna
cuviință „politică" pe 
care eu, cel puțin, am 
învățat-o de la „ăi bă- 
trîni".

KAROI.Y RODIUL 
Lupeni

Ideea generală afirmată : 
colaborarea intre studenți 
și profesori să fie fructu
oasă, pc temelia unui cli
mat de încredere reciprocă, 
din care scopul unci_ pre*  
gătiri profesionale exigen
te să nu fie ciudat.

zolva la întreprinderi — 
relații de muncă, cereri de 
învoiri, motivarea absențe
lor, acordarea de locuințe. 
De aceea este necesar ca 
atît comitetele din în
treprinderi, cit și primă
riile din localități să în
cerce rezolvarea tuturor 
problemelor ridicate de 
cetățeni. A fost evidențiată 
în acest sens activitatea 
pozitivă de la unele con
silii orășenești (Uricani, 
l’ctrila, Aninonsa).

O serie de întrebări a 
vizat relațiile de muncă 
din întreprinderile Văii 
Jiului. Acestea se referă
îndeosebi la diferitele ne
înțelegeri sau chiar con
flicte generate de schimba
rea unor conducători. Atît 
primarul, cit șl președin
tele Consiliului municipal 
al Frontului Salvării Națio
nale au apreciat că schim
bări s-au impus ți se im
pun în continuare, dar a- 
cestca trebuie gîndit« în

| NOI AJUTOARE. De la 
. Consiliul orășenesc Vul- 
| can al Frontului Salvării 
■ Naționale aflăm că au ve

nit noi ajutoare din străi
nătate. Astfel, de Ia firma 

I „KOFLEX" din Polonia a 
■ sosit un prim lot de 8 tone 
! de medicamente și dul- 
, ciuri, iar din Franța, 20 
1 de tone de medicamente și
• diverse alimente, toate 
| destinate Spitalului și Po- 
I liclinicii din localitate, pre- 
| cum și pentru aprovizio- 
. narea grădinițelor și ere- 
| șelor din acest frumos o- 
Iraș al Văii Jiului. (P.

Comșa)
j INTILNllte. Artiștii li- 
I ber profesioniști din Va

lea Jiului sînt invitați să 
participe, în 29 ianuarie 
1990, ... Ia ora 10, la I’a- 
latui Culturii din Deva, în 
vederea constituirii „Ligii 

(artiștilor liber profesio
niști" — filiala Județului 
Hunedoara.

MIERCURI, 31 ianuarie, 
de la ora 18, sînt invitați, 
La Muzeul mineritului din 
Petroșani, profesorii de 
muzică/ actorii, artiștii 
plastici, creatorii literari, 
în vederea participării la 
adunarea de constituire a 
Casei oamenilor de artă și 
cultură. (Al. H.)

ADUNARE. In cuvinte 
simple, dar pătrunse de 
semnificația momentelor 
pe care le trăim. Au- 
gustin Tanca, din Uricani, 
ne relatează într-o scri
soare expediată redacției 
modul democratic In 
care s-a desfășurat aduna
rea salariaților dc Ia mina 
din localitate. Atît în ce 
privește restructurarea bi
roului administrativ, com
primarea personalului 
TESA și a celui din condu
cerea sectoarelor — reținem 
din scrisoare—, cît și în a- 
legerea directorului mi
nei, In persoana domnului 
ing. Stoica Iacob, »-a pro
cedat într-un mod cu a- 
devărat democratic.

Rubrică realizată de 
Gheorglio OETEANU

Așadar, ce se întîinplu 
la Institutul de mine Pc- 
’roșani ? Am putea spune 
• A se petrec multe fră- 
mintări și căutări. Este o 
realitate. '• ne exprimăm 
■•P'-ranța că ele vor duce 
la ceea ce er.tc esențial : 
pregătirea unor ingineri 
competenți. 6umî Aceasta 
p'tc problema Institutului 
însuși, adică ■ rezolvării 
dialogului studenți-profe- 
»ori, condițiile autono
mei universitar*,  _

Piața Victoriei —• Petroșani.

Hotărîtoare
(Urmare din pag. I)

gadă, e bine ca nici să 
nu înființăm, pînă nu 
știm pe cine ne bazăm. De 
înlăturat, este adevărat, am 
început să înlăturăm. Es
te vorba de cei indiscipli- 
nați. Na mai au ce căuta 
printre noi !

N. Drela : Să se rețină 
însă că nu conducerea pro
pune desfacerea contrac-

Prioritar,
(Urmare din pag. I)

trebuie îmbunătățit In do
meniul comerțului rămî- 
ne, în continuare, transpor
tul produselor spre uni
tățile comerciale. Aici în
că mai sînt probleme pe 
care le are în atenție atît 
primăria cît și consiliul 
Frontului. Cum de a'tfel un 
Joc central II ocupă apro
vizionarea Văii Jiului. S-a 
luat legătura cu mai mul
te ministere pentru a spri
jini municipTul în dome
niul Aprovizionării. Cola
borarea cu ministerele se 
anunță bună și va conti
nua.

O problemă care Inert 
nu este înțeleasă foarte bi
ne in teritoriu o consti
tuie competența de rezol
vare a diferitelor cerințe, 
ale oamenilor. Foarte mult 
din timpul de lucru al 
membrilor consiliului Fron
tului este răpit de solici
tări car» &-ar putea re

este dorința
tulul de muncă, cl mem
brii colectivelor (brigăzi, 

echipe, sectoare). Abia a- 
cum putem spune că se 
manifestă adevărata opi
nie publică. De fapt săptă- 
mînal (miercurea) purtăm 
discuții cu toți indiscipli- 
nații din timpul unei săp- 
tămîni. In cele mai multe 
cazuri măsurile se iau pe 
loc. Și sînt destul de dras
tice.

(,'. Cimponer : Aici se 
vede adevărata colaborare 
dintre sindicat și adminis
trație. Cele două organis
me vin cu probleme orga
nizatorice și sociale. Dacă 
vom continua așa vom fa
ce treabă bună.

N. Drela : Dacă veți scrie 
despre noi în ziar, nu ca 
de obicei cind ne cam o-

ABONAȚl-VA LA 
„ZORI N 0 1“ !
Anunțăm cititorii că incepind cu t fe

bruarie ziarul nostru va apare intr-o nouă 
formulă grafică. In coloanele ziarului veți 
găsi comentarii, informații, note, reportaje 
din viața social-economică a Văii Jiului.

Nu uitați, așadar, să vă reînnoiți abona
mentele la ZIARUL INDEPENDENT AI VĂII 
JIULUI I

in viața social-economică
perspectiva asigurării bu
nei desfășurări a activită-

de a munci
coleați, să faceți cumva să 
și primim ziarul. Dacă a- 
veți puține, străduiți-vă 
să sporiți tirajul, că și noi 
ne străduim să creștem 
producția. Și încă ceva. 
O problemă în afara pro
ducției. Să se știe că mi
nerii de la Bărbătcni vor 
vota pentru Frontul Salvă
rii Naționale. S-au săturat 
de partide. Chiar așa să 
scrieți.

1M Da . „P 'in.

Da chiar așa am scris.
Cum de altfel am căutat
să redăm cît ma i fidel dis-
cuția. Nu am mai inserat
și intr- ’ n ■astre, spe-
rind aii fost
dedu punsurile
pr.m,. ;■ miile par-
1 C.p.l ’ i lezbaterea
u.ll-, nă de la

ții din fiecare unitate șt 
nicidecum să aibă la ba
ză diverse neînțelegeri per
sonale. In aceeași ordine 
de idei a fost înscrisă ne
cesitatea ca în fiecare în
treprindere să se producă 
la capacitate, mai ales în 
unitățile miniere pentru a 
nu genera un blocaj în 
lanț în economia țării.

Nu în ultimul rind, a 
fost abordată problema 
gospodăririi comunale ți 
locative din localități. S-a 
apreciat că în acest do
meniu încă mai sînt mul
te de rezolvat. Sînt multe 
apartamente degradate, 
IGCL-ul încă nu face față 
solicitărilor. întreprinderea 
de gospodărie trebuie să 
se ocupe prioritar de pro
blemele de aprovizionare 
cu apă, gospodărirea și 
salubrizarea localităților, 
încălzirea apartamentelor 
etc.

I TURNEU. Timp dc In i 
1 zile, Clubul sindicatelor li- 
| bere din Lonea efectuează
■ un turneu cu formația vo- 
I cal-instrumentală IRIS în
I orașele Văii Jiului, după 
* cum urmează: duminică, 
| 28 ianuarie la Teatrul de 
. stat „Valea Jiului" din 
| Petroșani, trei spectacole
■ (orele 15,00; 17,30; 20,00),
I luni 29 ianuarie la Uricani
■ (ora 17,00), Vulcan (ora
I 20,00) și marți, 30 ianuarie, 
Ila Sala sporturilor din Lu

peni, două spectacole (o-, 
rele 17,00 și 19,30). FcM-

I durile rămase după aco-

I* 1 * perirea cheltuielilor de 
turneu vor fi depuse în 
contul „Libertatea 1989”.

| (C.I.)

I TURISM. Clubul de
1 turism alpin „Alpo" din 
(Institutul de mine Petro

șani invită pe toți iubito- 
Irii drumețiilor montane la 

constituirea unei asocia-

Iții a „Drumeților liberi din 
Valea Jiului" ți punerea

Ipe baze noi a întregii miș
cări turistice din Valea 

| Jiului. Intîlnirea pentru 
constituirea asociației es-

! te programată pentru 31 
I ianuarie a.e., ora 17, în 
I corpul nou al Institutului

de mine din Petroșani. Re- 
I lății se obțin de la stu

dentul Vitan Dorel, că- 
I min 4, cam. 302 A. (I.D.)

I COTIDIENE
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„VICTIME ALE
POLITICII 

BULDOZERULUI44

Valea

Din cîte cunosc eu, Va
lea Jiului nu are declt 
3 eroi care și-au pierdut 
viața In zilele revoluției 
din decembrie 1989, deci 
trei familii îndoliate de 
pierderea In focul lupte
lor a cîte unei persoane 
dragi. Trei familii cu 
prioritate absolută la pri
mirea ajutoarelor din 
Străinătate.

Există însă In
Jiului multe, foarte mul
te familii sinistrate, vic
time ale „politicii buldo
zerului", care — în nu
mele unor „interese ma
jore", aventuriste, abe
rante niciodată verificate 
și realizate — și-au pier
dut casele și gospodăriile 
odată cu tot rodul mun
cii lor de o viață.

Mă voi referi la locui
torii satului Ctmpu lui 
Ncag, pitorească așezare 
la intrarea In cetatea Re
tezatului, distrusă In iar
na anului 1988—1989. A- 
ceștia au fost obligați ca 
în mijlocul iernii să-și 
părăsească locuințele 
să se mute In grajdurile 
pentru animale, aflate la 
10—15 km de sat sau 
să-și încropească mizera
bile bordeie pentru a a- 
vea un adăpost deasupra 
capului. Unele case au 
fost împinse cu buldoze
rele sau excavatoarele fă
ră ca în prealabil să fi

fost evacuate, iar unii 
bătrlni de 80—90 ani au 
au fost cărați In spate 
din locul de unde nu mai 
era asigurat accesul mij
loacelor de transport pî
nă la noile lor „locuin
țe", fără apă, fără căl
dură, fără lumină elec
trică și fără a beneficia 
de îngrijirile medicale ne
cesare ' suferințelor și 
vîrstei lor.

Credeam că cei care 
cu foarte mult zel s-au 
îngrijit de demolarea sa
tului, se vor gîndi acum 
și la toți cei la care 
m-am referit Nu au fă
cut-o i

Cred că este omeneso 
și firesc să se acorde a- 
jutoare substanțiale a- 
cestor familii, victime ale 
dictaturii anterioare da
tei de 22 decembrie 1989.

Vă scriu dumneavoas
tră, fiind sigur că solici
tarea prezentă va ajunge 
cu operativitate la or
ganismul care are ca sar
cină distribuirea aces- 

și, tor ajutoare și că în co
loanele ziarului nostru își 
vor găsi locul și alte sem
nale receptate de cei cu 
răspunderi în asigurarea 
dreptății sociale ți în o- 
prirea profanării mediu
lui Inconjurător.

Ing. loan TODE.1, 
Petroșpni

in Contul Libertatea - 
peste 18 milioane lei

La greu oamenii își 
strîng rlndurile. Piietenii 
Vji întind mina. La greu, 
vorbele nu mai au ce cău
ta, pentru că faptele vor
besc In locul lor. 
extraordinar acest 
m*-nt  de solidaritate 
Cu. 
ziua solstițiului de 
22 decembrie 
țiul de iarnă, 
cind noaptea începe 
scadă și ziua prinde 
crește I Ziua — simbolul 
luminii. Ieșim din 
neric spre lumină, 
din lunga noapte pe care 
am trăit-o ți urcăm spre 
lumină, ruplnd zăgazuri 
ce pînă nu cu mult In ur
mă păreatț de nelnlăturat.

Este 
senti- 

---------- late pe 
ni cu toții, din 

iarnă, 
1989. Solsti- 

momentul 
să 

a

Intu- 
Ieșim

tri-Omul triumfă. Omenia 
umfă cu fiecare zi de li
bertate. Cum altfel am pu
tea citi cifrele ce vorbesc 
de contribuția Văii Jiului 
la reconstrucția țării, prin 
depuneri In Contul „Liber
tatea — 1989" decit ca ex
presie a triumfului ome
niei 7

Pînă 
nuarie, 
iese și
Jiului au depus la filiala 
și agențiile CEC 16 399 823 
de lei. La această sumă se 
adaugă încă 1 903 447 lei 
virați In același cont, prin 
intermediul filialei Băncii 
Naționale. Deci peste 
milioane de lei f

tn ziua dc 2-1 la- 
inclusiv, cei ce tră- 
muncesc In Valea

18

Primăria municipiului
Petroșani

De asemenea, s-a consta
tat că în zilele de piață 
numeroși cetățeni din afara 
municipiului se 
zionează cu mari cantități 
de produse alimentare din 
rețeaua comercială.

Și 
mu- 
s-au 
ne- aprovi- '

t

Mai mulți cetățeni 
oameni ai muncii din 
nicipiul Petroșani 
adresat primăriei cu 
mulțumirea că deși zilnic
în rețeaua comercială in
tră mari cantități de zahăr, 
ulei, unt și ouă, acestea se 
epuizează repede, iar ce
tățenii care lucrează in 
schimbul de dimineață nu 
pot să ajungă la aceste 
produse. w

Se propune ca cel puțin 
la aceste produse — și 
pentru o perioadă limita
tă, pînă se asigură o a- 
bundență deplină — să se 
ia măsuri pentru a fi dis
tribuite în mod echitabil 
pentru fiecare familie.

Echipele de control ale 
primăriei, ale unor colec
tive de cetățeni șl stu- 
denți ,au confirmat faptul 
că foarte mulți cetățeni se 
supraaprovizionează, 
ales cu zahăr.

mai

Menționăm faptul că fa- 
a 

anului trecut în rețeaua 
comercială a municipiului 
Petroșani s-au desfăcut 
mai mult cu: 100 t carne, 
40 t preparate din carne, 
300 hl lapte, 300 hl lacta- 

. te proaspete, 5 t unt, 25 
tone brînzeturi, 40 t făină, 
120 t mălai, 120 t zahăr, 
30 t ulei, 10 t margarină, 
300 mii buc. ouă, 100 t 
orez.

Față de această situație 
așteptăm în continuare 
propuneri din partea cetă
țenilor pentru a crea un 
cadru echitabil de distri
buire a principalelor 
duse alimentare în 
rioada următoare.

ță de aceeași perioadă

pro- 
pe-

COMPETENȚĂ
Miercuri noaptea un Inci

dent tehnic la mina Petri- 
la. In zona de deversare a 
benzii 4 pe banda 3, co
vorul de cauciuc s-a îm
păturit. Cărbunele nu mal 
putea fi scos, deși, la fron
turile de lucru, minerii își 
făceau cu prisosință, da
toria. Lucrători dc la sec
torul VII — transport 
fost de această dată 
datorie. In mai puțin 
trei ore, s-a reintrat 
normal. Și mina a dat 
conomiei naționale 275 
tone dc cărbune în

pcn-

care 
de 

Ni-
i

au 
la 
de 
In 
e- 
de 

plus

Precizare
Dl. Emil Krciter, direc

torul Șrolil generale nr. 
1 Petrila, ne solicită să 
precizăm că elevilor liceu
lui din localitate nu le-au 
fost repartizate ajutoare, 
cerlndu-șl scuze pentru in
formația contrară pi care 
a furnizat-o, din greșeală, 
ziarului. Redacția se nso- 
ciaxă acestor scuze adre
sate cititorilor. (S.B.)

față de prevederile 
tru ziua respectivă.

Să-i amintim pe cei 
au dat această probă 
competență, lăcătușii
colae Tirintică și Vasile 
Ungureanu, vulcanizatorii 
loan Alexa și Gabricl A- 
floroaiel, maistrul Gheor- 
ghe Motaș și ortacii 
Nu au plecat acasă 
cind incidentul nu a
eliminat, In pofida faptu
lui că șutul se terminase 
între timp. (Al. II.)

ION ANGHELUȚA 
ILIE GAȘPAR, din 
can: Observăm că ați sesi
zat — și nu sînteți singurii 
— cui i-a fost destinat a- 
partamentul cu îmbunătă
țiri din blocul „C" din 
Vulcan. Dp fapt, în timpul 
documentării cei cu care 
am discutat — în special 
muncitorii constructori — 
au precizat adevăratul be
neficiar. Numai că nu am 
găsit vreun act sau altce
va pe care să scrie negru 
pe alb numele persoanei 
căreia îi este destinat a- 
partamentul. In acest caz, 
vă rugăm si înțelegeți re
zerva, marja de siguranță 
pe care și-a asigurat-o ga
zetarul. In privința celor
lalte probleme pe care le 
ridicați, domnule Anghe- 
luță, vă sugerăm să le 
așterneți pe hîrtie și, ar
gumentate la modul cel 
mai serios, să le prezen
tați unui for superior, Mi
nisterului Minelor, de e- 
xemplu — care poate dis
pune evaluarea valorii u- 
tilajelor introduse în sub
teran și neamortizate. Tot 
dumneavoastră, prin între
bări ca „Știți de ce...; Știți 
cum a putut; Știți prin ce 
metode... (fără a oferi și 
răspunsurile) îl încriminați 
pe directorul minei Paro- 
șeni, Gheorghe Marchiș. 
Noi nu sîntem instanță ju
decătorească. Credem că, 
în acest caz, colectivul mi
nei este în măsură să e- 
valueze greșelile și calită
țile sale, iar la nevoie să 
fie în măsură să hotăras
că dacă poate sau nu ocu
pa, in continuare, aceas
tă funcție. (Gh. O.)

Și 
Vul-

lor. 
pînă 
fost

LILIANzX TABACARIU, 
Petrila : Ne-am interesat 
și vă putem răspunde că 
ceea ce ați auzit și 
nu sînt decit zvonuri, 
meni, nici un oficiu 
face înscrieri dc persoane 
în Valea Jiului pentru a

dv., 
Ni- 
nu

lucra în alte țări. Cine 
dorește să se angajeze în 
altă țară poate obține pa
șaport și poate pleca dacă 
are vreo bază în acest sens. 
Deocamdată de mineri es
te nevoie și în Valea Jiu
lui.

BATIN ILEANA și grupul 
de încă 5 femei din Ani- 
noasa: Reglementările în 
vigoare nu permit înca
drarea femeilor în subte
ran. Atît Codul Muncii, cît. 
și Normele republicane de 
Protecție a Muncii au în 
vedere condițiile grele de 
muncă, precum și clima
tul specific în subteran 
care este impropriu din 
punct de vedere fiziologio 
muncii femeilor. De alt
fel, există o reglementare 
generală în acest sens în 
toate țările civilizate.

Dr. IANINA
LUPȘAN MORAR, Petro
șani: De acord cu 
argumentele. Și alți 
tori ne semnalează faptul 
că nu reușesc să se apro- , 
vizioneze datorită fie pro
gramului de lucru pre
lungit, ca In cazul dv„ fie 
vîrstei și stării sănătății 
precare. Avînd In vedere 
aceste argumente, precum 
și faptul că fondul de 
marfă la unele alimente 
de bază (zahăr, ulei, unt, 
carne) este insuficient, iar 
unii cumpărători se apro
vizionează în mod abuziv, 
deci peste măsură, se pre- 

• conizează, pentru o pe
rioadă, reintroducerea ra
țiilor în distribuirea unor 
produse alimentare, i

CONSTANTIN HAT- 
NIAN, I.M. Dllja: Slnt im
presionante descrierile des
pre luptele și eroismul ti
neretului nostru revoluțio
nar la care ați participat 
și dv. la sfîrșitul lunii tre
cute, In București. Regre
tăm însă că scrisoarea dv. 
ne-a parvenit cu mare 
întîrziere pentru publica
re. (I.D.)

ULPIA

CALE-NTOARSĂ SPRE PENITENCIAR

H. ALEXANDRESCU

S-n asigurat îmbunătățirea calității produselor... Desen dc I,. BAIILUȚII'

Prin Dccretul-Lcge apă
rut în 4 ianuarie Consi
liul Frontului Salvării 
Naționale a făcut dovada 
profundului umanism 
revoluției, punînd în 
bertate cetățeni care 
comis fapte cil grad 
cat dc periculozitate 
cială. Unii au Înțeles așa 
cum trebuie măsura lua
tă, alții Insă...

La ieșirea din peniten
ciar, organele de poliție au 
stat de vorbă cu fiecare 
om în parte întrebîndu-1 
ce are de gind să facă. 
Giocoiu Petru, de 20 de ani, 
a zis că vrea să plece în 
Statele Unite, auzind el 
că acolo e „o altă viață"; 
Pavelonescu Ion, a zis că 
„o să vadă el ce 
Toderașcu Virgiliu n-avea 
nici el vreo perspectivă, 
dar s-a priceput să arun
ce In fața oamenilor în 
uniformă, puși In slujba 
ordinii publice, invective 
pc care hlrtia nu le su
portă. Și lista ar putea 
continua. O Intrerupem 
aici, pentru că după cîtc- 
va zile ca a trebuit relua
tă, dar In alte dimensiuni. 
Ciocoii! n a ajuns în Sta
tele Unite ale Amcricij — 
era prea departe — ci s-a 
înhăitat cu Pavelonescu — 

decis ce să facă pen- 
o noapte, cu Todcrnș-

— tot buruienos la gu- 
cu Șinca Cristinel, cu 

Szasz Pa vel, toți Intre 19 
și 22 de ani, tineri „In 
floare" cum se spune. Toți, 
și încă alții, s au întllnit 
In seara zilei dc 23 ia-

al 
li- 

n-au 
ridi • 

so-

face" ;

nuarie 
cu, în 
pe strada Aviatorilor, 
ran toți vecini pe aceeași 
stradă. A fost un chef de 
pomină, vreo 12 tineri au 
băut cam 20 de litri de 
vin și 10 litri de țuică. 
Numai că unora băutura 
nu Ie-a ajuns. Pavelonescu 
și Toderașcu le propun 
tuturor să meargă să fa
că rost de băutură. „Știm 
noi un loc" au zis cei doi. 
Li se alătură mai mulți, 
printre ei fiind Șinca Cris- 
tinel, Szasz Carol șl Bu- 
gher Marian de 17 ani, e- 
lev la Liceul industrial 
Petroșani. Se duc toți pe 
strada Aviatorilor și se 
opresc la blocul 24. Cei 
mulți ramln In stradă, Pa- 
veloncscu și Toderașcu fac 
pe cascadorii șl escaladea
ză balcoanele pînă la eta
jul patru. Se opresc la 
balconul familiei Dinuț, 
unde găsesc un Jambon — 
îl aruncă jos, cîrnați — 
li aruncă Jos — ți alte pro
duse pe care le aruncă 
„peste bord".
sit și o 
sticlă cu 
țuică. Pc 
ar uncat-o.
ca cu 
nescu 
sfirșit 
na cu 
pc terasă și... Jos cu 
la cei ce stăteau cu gurile 
deschise ca puii de piți- 
goi. Cei doi încearcă să 
șteargă putina ureîndu-se 
pc acoperiș, dar din cau
za hoției avansnte nil pot. 
Lc 5pun celor dc ios să

acasă la Paveloncs- 
cartierul Aeroport, 

E-

un

.SC»

Au mai gă- 
damigeană din 
20 de litri de 
asta n-nu mai 
Au băut din 
furtun, Pavclo- ' 
pilește" — In 
leagă damigea-I

o cordelină găsită
ea

vină la ușa apartamentu
lui că le dau drumul înă
untru. Pavelonescu sparge 
un geam de la ușa, intră 
In sufrageria familiei D 
nuț și vîră în două sacoșe 
tot ce avea omul într-o 
vitrină. Mafia Dinuț și 
fiica sa de 16—17 ani dor
meau în camera alăturată 
și n-au auzit zgomotele dc- 
cît intr-un tlrziu (soțul 
lipsea de acasă). Femeia a 
început să strige, iar To- 
derașcu pentru a le ușu
ra fuga lui Șinca ți Szasz, 
care au venit de jos și 
li s-a dat drumul pe ușă, 
bruschează femeia ți o 
imobilizează, pentru ca a- 
poi să fugă ți el.

A fost alertată poliția și 
lucrătorii și-au dat seama 
după unele semnalmente 
că era vorba de „gașca" 
lui Pavelonescu. Descin
derea la acesta acasă s-a 
soldat cu prinderea tutu
ror acestor mizei abili 
„șobolani" de noapte. A- 
cum așteaptă în arestul po
liției, fiind trimiși In ju
decată pentru a-și primi 
pedeapsa, la care se adau
gă cîte 2—3 
avea fiecare 
înainte de a 
libertate. In 
chetei Giocoiu Petru 
exprimat regretul : 
față dc faptul că a 
că vrea să meargă 
Statele Unite. „Mai 
vă spuneam că ma 
torc l.i...
se v a
să l'.i

ani cit mai 
de executat 
fi puși in 

cadrul an-

Bîrcea", undo 
duce toatii „gașca*  

ispășească pedeap a

I raian MCaz» l
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CUVÎNTAREA DOMNULUI ION ILIESCU, ROSTITĂ JOI SEARA, LA RADIOTELEVIZIUNE
(Urinare din pag. I)

Cum ar putea Frontul, ca
re s-a angajat in fața țării 
:a înfăptuiască platfornia- 
program, să promoveze o 
veritabilă democrație in 
nața Virii, să abdice deo
dată de la răspunderile 
asumate 7 Nu ar insemm 
retragerea «sa un nou vid 
in viața politică a țarii ? 
Glicmarea partidelor isto
rice, ca și unele opinii si
milare în unele articole a- 
pivrute în presă de a răs
turna sau destabiliza Fron
tul, reprezintă un mare 
pericol pentru soarta țării. 
Așa cum este el, cu slăbi
ciunile și lipsurile sale. 
Frontul Salvării Naționale 
este singura structură, în
că foarte fragilă, care du
ce greul pe umerii săi. 
Prăbușirea acestui edificiu 
înseamnă împingere,! țării 
in haos.

Partidele politice nu pot 
fi absolvite de răspunde- 

1 cea oe le revine pentru 
stabilitatea țării în această 
perioadă de tranziție. Fa
cem apel la ele să treacă 
peste pasiunile politice și 
amblțiilo electorale și să 
oolaboreze loial l i conso- 
Hdarofi Stabilității țării.

> condiție necesară inclusiv 
pentru asigurarea unor 
alegeri libere, civilizate.

Noi nu am abdicat și 
nu abdicăm de la platfor- 
naa-program de .1 promova 
pluralismul politic. Fron
tul s-a arătat deschis și 
receptiv la ce vrea expresă 
a partidelor. Am aminat

* data alegerilor. Proiectul 
Cegii electorale. elaborat 
ido un grup de juriști, spe- 

’ Oicdi-ștl în drept constituțio
nal, a fost difuzat și par- 
■ Udelor politice. Doi juriști 
| din partea Partidului Na- 
i iional Țărănesc au colabo
rat cu Comisia legislativă 
tacă din perioada de ela- 

! bora re. Sîmbălă urmează
*ă aibă loc o inlilnire co
mună p< rdru a colecta ob
servațiile tuturor, urmind 
ca, apoi, • ’e su fie eJ-itc 
publicitățo și supUM- dez
baterii ptialice. Am oferit 

posibilitatea colaborării 
concreta cu Consiliul Fron-« 
tutui. Citeva partide s-au 
arătat interesate să intre 
în componența Consiliu
lui. Domnul Nicu Stânces- 
cu, din partea Partidului 
Unității Democratice con
duce. ca membru al Con
siliului, Comisia națională 
pentru rezolvarea sesiză
rilor și doleanțelor celor 
care au fost victimele dic
taturii. In guvern a fost 
inclus un ministru din 
partea Partidului Național 
Liberal, domnul Mihnea 
Moncelin, ministrul mun
cii. doifă personalități in
dependente — domnul Mi- 
hail Șora la învățămînt și 
domnul Stoicescu Nicolae 
la culte; un consilier al 
primului ministru, domnul 
Grigorescu Nicolae, este, 
de asemenea, reprezentan
tul Partidului Național ’ 
Liberal. Am lăsat porțile 
deschise pentru lărgirea 
unei astfel do colaborări și 
angajarea altor partide în 
gestiunea țării pe această 
perioadă.

Se afirma că la alegeri 
nu pot participa dccît 
partide politice. Dacă fron
tul vrea să participe, se 
spune, ar trebui să se 
transforme in partid poli
tic și să-și declare, deci, 
coloraftira. Am arătat că 
aceasta e o prejudecată și 
o confuzie Întreținută ar
tificial; lipsa unei struc
turi rigide de partid și c- 
xistența unei platforme- 
program cu o «asemenea 
deschidere urmărind uni
rea celor mai largi intere
se ale tuturor categoriilor 
de cetățeni constituie chiar 
o virtute a acestei mișcări.

In viața politică și din 
alte țări au apărut, în zi
lele noastre, tendințe noi. 
Vechile noțiuni privind 
structura de partid sînt 
depășite, exista chiar o 
reținere față de denumirea 
de partid. Nu întâmplător 
au apărut forme și denu
miri noi — forumuri, miș
cări ecologiste, sindicale, 
caro participă ia alegeri și 
nimeni nu lc contestă a- 
cost drept.

Cu ce autoritate se con
testă Frontului «Salvării Na
ționale acest drept ? Noi 
nu ne-am referit la mișcă
rile din alte țări pentru 
a motiva legitimitatea noas
tră. Legitimitatea Frontu
lui Salvării Naționale a 
fost dată de însăși revo
luția noastră, iar caracte
rul ei de mișcare este dat 
do adeziunea unor catego
rii întregi de cetățeni la 
platforma și activitatea 
concretă a Frontului pusă 
în slujba poporului.

Se pun întrebări în le
gătură cu modul de consti
tuire a Consiliului Fron
tului Salvării Naționale. A- 
șa cum declaram la 22 
decembrie 19(10, cu prilejul 
prezentării Comunicatului 
către țară al Consiliului 
Frontului, prima listă de 
39 nume constituia compo
nența provizorie, compusă 
spontan dintre oamenii ca
re au demonstrat spirit de 
sacrificiu în anii tiraniei, 
din tineri, muncitori, stu- 
denți, reprezentanți ai in
telectualității, ai armatei 
care s-au aflat, în zilele 
respective, în locurile pe
riculoase ale Capitalei în 
lupta pentru răsturnarea 
dictaturii. Am spus că lis
ta râmîne deschisă pentru 
completarea și definitiva
rea componenței Consi
liului Național, am solici
tat propuneri din Județe, 
fiind incluși în consiliu re
prezentanții tuturor jude
țelor și lărgind reprezen- 
tare.n unor categorii sociale 
și a minorităților naționa
le. Nu trebuie identificată, 
însă componența actuală a 
Consiliilor Frontului Sal
vării Naționale la nivel 
central și local cu viitoa
rele candidaturi ale Fron
tului in alegeri. Așa cum 
s-a discutat în consiliu cu 
privire la campania elec
torală, urmează să se sta
bilească un sistem demo
cratic de promovare a can- 
didaților din rîndul unor 
oameni reprezentativi, cu 
competență și autoritate 
morală, care sa se bucura 
de sprijinul colectivelor 

din car? provin și să re
prezinte în mod echitabil 
diversele categorii de ce
tățeni — muncitori, ță
rani, intelectuali, tineri, 
studenți, reprezentanți ‘ ai 
minorităților naționale.

Ni se fac reproșuri că 
în componența Consiliului 
Frontului și guvernului s-ar 
afla foști membri ai parti
dului comunist. Se știe 
că membri ai partidului 
comunist erau aproape pa
tru milioane. Printre ci și 
printre foștii activiști, 
chiar cu munci de răs
pundere, au fost oameni 
care țiu numai că nu s-au 
identificat cu dictatura lui 
Geaușescu și cu metodele 
lui, dar au luat atitudine, 
s-au străduit să salveze ce 
sc putea, au fost obiectul 
unor măsuri de reprima
re sau periferizare. Prin
tre cei ce uu căzut în lup
tele pentu răsturnarea dic
taturii au fost și comu
niștii și membri ai Uniu
nii Tineretului Comunist 
Deci, condamnînd partidul 
comunist ca structură și 
metodele de guvernare, în 
privința oamenilor fieca
re trebuie judecat după 
faptele și comportamentul 
său.

De altfel, și în compo
nența noilor partide, care 
abia s-au constituit, pre
cum și a conducerilor a- 
cestora, ca și în rîndul 
gazetarilor dintre cei mai 
incisivi, pot fi întâlniți 

foști membri ai partidului 
comunist: In Consiliul 
Frontului Salvării Națio
nale sînt mulți membri 
care nu au aparținut Par
tidului Comunist Român.

In ceea ce mă privește, 
nu am ce ascunde. Am fost 
o persoană publică și mă 
cunosc foarte mulți oa
meni din țară. Sînt fiu de 
muncitor ceferist, fost mi
litant sindical și al parti
dului comunist ilegal, ca
re a cunoscut regimul de 
oprimare politică al ani
lor ’30 .și cruzimea Sigu
ranței, «a aparatului dc re
primare din acei ani. A 
stat în închisoarea Jilava, 
în lagărele de la Caracal 

și Tg. Jiu, inaugurate, dc 
altfel, în 1940, în timpul 
dictaturii regelui Carol.

Și cu, la virsta de 12 
ani,. am fost arestat și in
terogat dc Siguranță, in 
1942, în legătură cu activi
tatea ilegală a mamei.

După congresul al V-lca, 
tatăl a fost ostracizat pen
tru poziția critică față de 
rezoluția Partidului Co
munist Român în problema 
națională, iar în 191-1, în 
lagărul de la Tg. Jiu, a 
intrat in conflict cu 
Ghcorghiu-Dej și a fost 
exclus din partid. A mu
rit în 1945, la numai 44 
de ani.

Ca elev și student, am 
fost activ în mișcarea de 
tineret. Am lucrat In con- 
ducere.a organizației dc 
elevi din 1948—1949 —
UAER. Am fost președinte 
al UASR în anii 1956— 
1959. Am fost prim-secrc- 
tar al UTG în perioada 
1968—1971. In 1971 am 
intrat în conflict cu Nico
lae Geaușescu la plenara 
activului ideologic, care a 
adoptat programul așa-zi- 
sei revoluții culturale, mo
ment de lansare de către 
Ceaușeăcu a dictaturii per
sonale. Am fost îndepăr
tat, trimis la Timișoara și 
apoi la Inși, supravegheat 
și urmărit permanent de 
securitate, Din 1979, am 
lucrat la Consiliul Națio
nal al Apelor, unde m-am 
opus promovării unor in
vestiții oneroase, inclusiv 
Canalul Dunăre — Bucu
rești, drept pentru care am 
fost eliberat, lucrînd ulti
mii șase ani la Editura 
Tehnică. Conflictul meu 
cu Ceaușcscif, refuzul de 
a mă alinia practicilor de 
ploconire și de cult ale 
lui Geaușescu, ca șl pozi
țiile critice expiimate cu 
diferite prilejuri, public 
sau în reuniuni mai res- 
trînsc, erau bine cunoscu
te de un număr mare dc 
oameni, membri și ne- 
membn de partid.

Nu numai că mi-atl fost 
întotdeauma străine practi
cile totalitare, dictatoriale; 
ceea ce mi s-a reproșat de 

către Geaușescu a fost mo
dul deschis de lucru cu 
oamenii și practicile de 
mocratice de muncă. Sin
gurii judecători sint oa
menii care m-au cunoscut 
și au lucrat cu mine. Nu 
mă tem de judecata lor

Stimați concetățeni,
A trecut o lună dc la 

răsturnarea dictaturii. A- 
ceastă lună a schimbat ra
dical înfățișarea țării. S-au 
înfăptuit multe lucruri. A 
vem, îo'.ă, multe greutăți. 
Starea dc instabilitate po
litică, conflictele reale 
sau întreținute artificial 
complică și îngreunează 
buna activitate din sectoa
rele productive, din in
dustrie și agricultură, din 
comerț, alimentație, ser
vicii publice.

Dintr-un anumit punct 
de vedere, este muiț ma< 
simplu să te afii în opo
ziție, fiind lipsit de răs
punderi directe privind 
conducerea țării, Noi tre
buie să facem față zilnic 
multor probfeme presante^

In ultimele zile, ni n 
semnalează multe feno
mene îngrijorătoare din li
nele județe din Transilva
nia privind tendinț«i de 
separatism, care firovoacă 
tensiune și confljc't, între 
cetățeni români' șl ‘ cei do 
naționalitate ‘maghiară. Es
te păcat să se alimenteze 
asemenea tensiuni, " după 
ce revoluția evidențlase in
teresul comun al români
lor și minorităților, națio
nale în răsturnarea dic
taturii, care a . provocat 
numeroase’ nedreptăți șl a- 
murăciuni atît unora, cît 

și altora.
Probleme mari și grele 

stau în fața noastră, în. 
fața țării. Trebuie să a- 
vem tăria cu toții ca, în 
ciuda deosebirilor de ve
deri și interese, nerenun- 
țînd cu nimic la identita*  
tea proprie, să găsim acel 
limbaj comun și acea plat
formă comună de colabo
rare, care să ne permită 
să ne unim eforturile în 
slujba interesului . major 
ni salvării naționale.

Vă mulțumesc I

MAMA, tal.i si sora A-
da anunță eu a<l mea
durere încetarea din
viață fi scumpului 
fia

lor

GflEORGHII SORIN
CONSTANTIN

Tnmorminiarca v; a-
vea loc duminică, 28
ianuarie n.c. ora 13.
Cortegiul funerar va
pleca de la Biseric: E-
v.'inghelică din Petro-
șani. (18708)

UNGHII Valcriu și Ati- 
Li Ilomokoș, mălușile I- 
ncs și Marilciia, pre
cum și verișoara Diana 
dăpiîng moartea fulge
rătoare a scumpului lor 
nepot

GHEORGIIIU SORIN 
CONSTANTIN

Nu-i vom uihi nici- 
odal.'î, lacrimile noastre 
vor curge |ie tristul lui 
mormint. (18709)

PIOS omagiu, since
re regrete la dispariția 
premaiuru a scumpului 
nostru nepot

GHEORGIIIU SORIN 
CONSTANI IN

Condoleanțe familiei 
dr. Glieorgliiu. Bunicul 
si Unclilul Mitică din 
lași. (18710)

Bl NICI I. și bunica 
din Uricani depling 
prematura dispariție a 
iubitului lor nepot

GHEORGIIIU SORIN 
CONSTA NTLN

Sintem alături de pă
rinți in greaua încercare 
prin care trei- astăzi. 
(1871!)

FAMILIILE lacob, 
Breben și Simitul aduc 
un ultim și pios omagiu 
celui care n fost un 
minunat și frumos' copil 

GHEORGIIIU SORIN 
CONST.1N LIN

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. 
(18712)

VECINII din scara 2, 
bl. 67, slr. Republicii sint 
alături dc dr. Gheor- 
ghiu Constantin și fa
milie in greaua încer
care pricinuită de dece
sul fiului lor

GHEORGIIIU SORIN 
CONSTANTIN

Sincere condoleanțe 
părinților și familiei. 
(1871 I)

PERSONALUL dis
pensarului I comasai 
este alături de familia 
dr. Glieorgliiu Const.in- 
tin in aceste momente 
dc nețărmurită durere 
pricinuită dc pierderea 
iubitului lor fiu SORIN. 
(18705)

Mica publicitate
CI NEMĂRGINITĂ 

dui< ie sintem alături 
dc familia fratelui dr. 
ing. Scroban Alexandru 
in marea durere pri
cinuită de pierderea ful
gerătoare intr-un acci
dent, a fiului scump și 
dragului nostru nepot 

SANYIKA
Nu il vom uita nici

odată ! Unchiul Zoii, 
mătușa Ui și verișorii 
Monika și Ocsi. (18685)

COLEGII de facultate 
regretă neașteptata și 
fulgerătoare,! trecere în 
neființa a minunatului 
lor coleg 

ing. SCROBAN 
ALEXANDRU

Sintem neputincioși 
în fața imensei pier
deri dar cu inimile pli
ne do dragoste alături 
de familia îndurerată.

Nu-J vom uita nici
odată.

FAMILIILE Bendea 
și Todor anunță cu du
rere încetarea din viață 
a celui care a fost un 
Imn soț, tată si bunic 

Bl NDEA lOSfl
Nu îl itiiii uita nici

odată. (18699)

FAMILIA \ ăsieș < â 
lin și Violeta conster
nați do dispariția ful
gerătoare «i bunului lor 
colcg șl prieten 

ing. SC ROBAN 
ALEXANDRU (SOB1) 

om dc o rară modestie 
cu calități profesionale 
și morale deosebite. A- 
dtlcem un ultim oniagiu 
și transmitem familiei 
îndoliate sincere con
doleanțe. (187(10)

FAMILIA Văsicș 
Constantin și t intenția 
este alături de familia 
ing. Scroban in durerea 
sfișicloaro prin caie 
trece la pierderea tim
purie a iubitului lor 
fiu, soț si frate 

ing. SCROBAN 
ALEXANDRU (SOBI) 

care va rămino viu in 
sufletele noastre celor 
care l-am iubit. Dum
nezeu să-l odihnească 
■ ii pace ! (18701)

COLEGII din cadrul 
l( ITPM1I Petroșani sint 
alături do ing. Todor 
Ana in marea durere 
pricinuită dc decesul ta
tălui său

BENDEA 1OSII
Sincct’O condoleanțe 

familiei îndoliate. (18696)

FAMILIA Pomană I.i- 
viu și Ana sint pro
fund indurarăți dc dis
pariția fulgerătoare a 
celui ce a fost un bun 
coleg si prieten 

ing. SCROBAN 
ALEXANDRU (SOBI) 
om de aleasă ținută mo
rală. Sintem alături dc 
familia greu încercată 
și transmitem sincere 
condoleanțe. (18702)

FAMILIILE cont. u- 
niv. dr. ing. Einil Pop 
și asis. univ. ing. Măn- 
drescu Cornelia sint a- 
lături dc familiile Scro
ban Alexandru și Cioa- 
bă Nicu in marca du
rere cauzată dc moarte.'! 
dragului lor fiu și gine
re, eminentul 

ing. SCROBAN
ALEXANDRU (18711)
COLECTIVUL unită

ții 12 curățătorie este 
alături de doamna Piri 
Scroban la pierderea 
fulgerătoare a fiului 

ing. SCItOBAN 
ALEX\NDRU

Sincere condoleanțe 
familiei._______________

COLEGII din catedra 
dc topografie sint ală
turi dc cohgul lor ing. 
Bendea Horea in greaua 
suferință pricinuită dc 
moartea tatălui său. 
Sincere condoleanțe ! 
(18688)

COLEGII clasei a 
IX-D, Liceul economic, 
sînt alături dc coleg,-» 
lor llan I.ivia in mo
mentele dc grea sufe
rință pricinuite dc pier
derea iubitei sale ma
me " ‘

IIAN VICTORIA
Sincere condoleanțe, 

(18693)

UN PIOS omagiu do 
aducere aminte celui 
mai iubit nepot și veri
șor

DAIS.A NICOLAE 
dispărut dintro noj după 
o grea suferință. Alin, 
Dânuț, Di.-i, Iliță, Anl- 
ka și Imike și mătușilo 
fii, Mori, Bobi.

Nu il vom uita nici
odată. (18703)

COMEMORARE

PARINȚIT Iulian și 
Benonia, sora Adina, 
fratclo Alexandru și 
rudele- apropiate, a- 
mintesc împlinirea a 
opt zile dc La decesul 
iubitului lor

I1ENTA BENONE
Mulțumim pe aceas

tă cale colegilor de mun-‘ 
ca de la IACMM pentru 
•ajutorul acordat (18690)
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