
i

*

MARȚI,

30 IANUARIE

1990

- ♦ -

ANUL I, NR. 31

- ♦

pagini - 50 bani

k 
>

I
< <> t i <1 î a n î ii <1 e |> cikIcii I ii 1 V ii î i J î ii 1 u i L

„FAȚA DE REVENDICĂRILE MINERILOR - 
TOATĂ ÎNȚELEGEREA;

FATĂ DE MINERI - TOATĂ AFECȚIUNEA“

MITING LA PETROȘANI

„MINERII SÎNT CU FRONTUL 
SALVĂRII NAȚIONALE11

Simb&tA a avut loc o in- 
ulnire a ministrului mine
lor, dL Nicola? Da. u. cu 
reprezentanții minerilor 
Văii Jiului și membrii Con
siliului do administrație al 
ff.M.V.J., întilniro con »a- 
crată modului do soluțio
nare a problemelor ridica
te de de legația Intri ,p: înde- 
rdoc miniere din Valea 
ludul la conducci ■.> Con- 

■ liului kJB.N. și g'.ivirnu- 
i’ii.

Domnul mini ‘ j Nicola" 
1 ucu a informat dt pr» ho- 
arirea guvernului privind 
(instituirea unei comisii 

interministeriale pentru 
soluționarea operativă a 
problemelor economico și 
socialo, atit ale celor ;;ic- 
cifice Vilii Jiului, : ,i .i- 
le celorlalte unități mi
niere din țară, precum și 
despre faptul că plnă la 
data de. 15 februarie a.c. 
iceastA corn <e va trebui 
.* raporteze cum au fostV-AȚI DAT IN PETIC, DOMNILOR !

Ana avut part-, it fața 
micilor ecrane, de o dumi
nică. de o zi. cu prea mul- 
lă ceață. Ca fenomen nă
imii ceața ne-a întristat 
fntrucît am fost lipsiți dc 
nade imagini — mal a_ 
Ies către seară — pe care 
camerele de luat vederi 
nu le-au mai putut înregis
tra, Ca așa-zi3 „fenomen do 
spirit-, ceața care a stăpl- 
nit minți destul de nelim- 
pozite, ne-a dezolat plnă la 
decepție. Căci acele oro 
de duminici legate de eve
nimentele din Piața Vlc- 
hartci și-nu pierdut va
loarea unei zile de odihnă, 
transformindu-se In tot a- 
tîtca ore de frămlntare, dc 
n'liniște, de Îngrijorare.

Intr-adevăr, îngrijorare. 
Am privit stupefiați pe mi
rul ecran fețe omenești ca
re nu ne-au -Urnit d<cît 
sentimentul ce ac naște 
în fața unor grij Politi
cieni versați In ruta de a 
contrazice orice, tineri prea 
bine pomădați care le reco
mandau celor vîrstnici să 
e retragă umili din fața 

• or, ciienți de bodegă în
verșunați mai mult pe „ora 
in'hidcrii" rl> cit pe Front. 
Cred că nu lipseau nici 
hilbîtțjl și gușații, sau ca- 
ț.ivericii din vremuri tro 

1 iile. Ei bine, pe toți a- 
< ești convivi ii un a o am
biție: jos cil Fionliil '

Politicienii șt 111 una și 
bună: să contrazic.î orice 
argumente rare îndemnau 
la dialog Să combată lo
gica, cu fraze dc neînțeles, 
■Uă respingă dialogul In nu
mi le unei d mocralii nd'r.o 
de peste hol ire. Iu.iți (!<■ 
v il liner 1, 

soluționate propunerile pro 
zentutc.

Exis1..» la a.vi-i’il condu 
cerii țârii, a Consiliulu. 
F.S.N., a guvernului, u 
spus domnul ministru, tea 
tâ înțelegerea față do pro
blemele r.dicato do mine
rii Văii Jiului, există toa
tă afecțiunea față de mi
neri.

Minele Văii Jiului trebuie 
sa producă în condiții nor
male; pornindu-so do la 
criteriul eficienței. Prime
le cerințe In acest sens 
Sînt redimensiom.rca mi
nelor, in fuifcțio do zăcă- 
raint, asigurarea securită
ții muncii, promovarea 
tehnologiilor adecvate, sta
bilizarea și profesionaliza
rea forți-i de muncă șl, 
pe această bază, determi
narea potențialului real 
pentru devoltaren în 
perspectivă a minelor. In 
ceea ce privește investițiile, 
prioritare sini eclo sociale.

ci’c ceva „învățat dinam 
te", fără ciiscernrtmînt, șt 
fără ridicolul prăpastie» ce 
se căsca între vorbelo lor, 
lip ite <!■■ conținut, și via
ță. Ciienții de bodegă „mal 

cercau u.» rlnd" aducîndu-șl 
amintj că Încă nu s-au 
răfuit Îndeajuns cu cinc- 
știe-cinc. Corul acestor per
sonaje era completat dc 
vociferările unor palide 
manechino cu iz dc nafta
lină. In rest, bîlbiiții, gu
șații...

Dar iată că viața nu a 
acceptat acest penibil joc 
al politicienilor dc import. 
In cele din urmă. Piața 
Victoriei s-a umplut pină 
la refuz de oamenii care 
au suferit pentru Revolu
ție. încă o dată, cei mulți 
au dat o ripostă poftitori
lor de Înalte funcții. Sute 
de mi, dc bucureșteni au 
răspuns, cu Înfrigurare ca 
la un singur apel. Ieri au 
fremâtat și minerii Văii 
Jiului, ca de altfel toate 
colțurile țării Intr-o imen
să solidaritate cil cei ce 
și-au a .um.it greul I' '.oriei. 
Cu Frontul! Dar sînt oare 
conșticnți politicienii „de 
salon", de acest sublim sen
timent al unității naționa
li?

Domnilor, roi care ați 
scos din arsenal rezervele 
„de strada" gindind că 
sînt mai puternice dcclt ar
gumentele, v-ați dat In 
petic f Cu un trecut încăr- 

< at de prea multe vinovă
ții, cu un prezent bine și
fonat și pătat <lc unsori ce 
nu se mai șterg, nu vedent, 
demnilor, cum vă veți mal 
cbi'Ji vito; ui 1

Ion Ml Slt|\ 

cele destinate repunerii în 
normal a minelor.

In cadrul întîlnlrii s-au 
făcut precizări privind re
vendicările minerilor Văii 
Jiului. Unele din proble
mele ridicate sînt soluțio
nate, altele se află în curs 
do soluționare.

In prim-planul revendi
cărilor se află cele care 
privesc îmbunătățirea con
dițiilor de mitncă și a a- 
sigurărilor sociale, din ca
ro reținem pe cele mai im
portante. Se va treco dc 
la 1 februarie la săptă- 
miri'i dc lucru în siibfniiirt

lonn Dl.B 'K

(Continuare în pag m i a)
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DUPĂ RĂZBOI..."
Se
Aceasta libcrtalc-ș 
Ca nouă să ne fie 1
\ll fost uilațl ile-nccia cc

parc că eroii oarc-au plătii cil viața 
a-aci’ste vremuri noi 
mai limpezită fața 

lor.,, scailor moi

llidonsi*  glasuri tuna im reu dez1ăn|ullc
*ji și smulg fără rușine vcșmîutiil co le siringi-, 
S-aralc Cicatrice și răni închipuite
Iu ale căror nuine cer drepturi noi și siuge.

Acum, când lumea țoală vreu liiiițlc și (iiice, 
Prostii» strigă tare Șt-ncalccA |iv val
Dar Înțeleptul Vt-de. aude tot 5I... taie
Știind <ă valul nio.iK- linii s-a lovit ,l< nial

z z
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(( onliiuiarc in pag a 2-a)

\spirl 1I1 la miliii'ii! tiiiiieriloi de i<‘ri iliinmi ață in Pi-t»nșani. 1 ulii I. I H 11

Ieri dimineață, la ora 8, 
in fața sediului Consiliului 
municipal al Frontului Sal
vării Naționale a început 
un miting al minerilor din 
Valea Jiului pentru sus
ținerea Frontului Salvă
rii Naționale.

De la llio Torsan, unul 
din liderii sindicatului li
ber dc la I.M. Aninoasa. 
aflăm că ideea acestui mi
ting au avut-o minerii ca
re- urmau să intre în schim
bul I. Aceștia au cerut sâ 
nu intre în mină, să 11 se 
pună mașini la dispoziție 
pentru a ajunge la Petro
șani, iar aici să organizeze 

1 o demonstrație în vederea 
I o ținerii F.S.N. Aceasta 

|x.-ntru că erau nemulțumiți 
[ de ceea cc 351 înlîmpla!
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duminică Ia București, un
de adopții unor partide po
litice voiau să răstoarne 
Frontul Salvării Naționa
le. Demonstranții au cerut 
să afle care este situația 
la București și, dacă este 
nevoie, minerii vor merge 
acolo să susțină frontul. 
Irt timp co soseau demon
stranți și de la alte mine, 
ani notat cîteva dorințo 
scandate în cadrul mitin
gului: „Minerii sînt cu 
Frontul". „Minorii sînt cu 
Illcscn și ltom.an". Multe 
dintre acestea erau sorise 
.și pe pancarte. .Am reținut, 
de asemenea, cîteva păreri 
venite din mulțime. „Dc 
cc su vină cei din afară 
să no conduci»" ? „Cei care 
sînt plecați demult din țară

SA NU RĂNIM 
DEMOCRAȚIA!

Trăim o incandescenta 
filă dc istorie din necur
mata noastră zvîcrilrc spre 
o împlinire liberii.

In revoluția spontană d'.: 
Ia 22 decembrie 198!) se 
contopesc acumulări <le 
rabdare n ■mărginită și 
Jertfe pe caro niș > cifre 
nu le Încap. Cine poate 
dinv ir.inna adevăratele 
valori alo simbolurilor nv; 
tematice cc exprima de
zastrul NiciodAtă nu vom 
putea cuprinde, cu nici 
un fel do metode .au in
formații, co a pierdut spi- 
ritualitatoa și progresul 
istoric ale poporului, prin 
jertfa unei părți din vi
itorul ci, cînd o clică mons- 
tr.iioa-.-.it. cu mi jloacc bruta
le și sadice, a asasinat <> 
jumătate de secol priiT In 
voiul,ic.

Am avnt ș.ans 1 du a su
praviețui pentru a putea 

să rut mai vină cu pielea, 
ții acum c.înd noi am făcut 
revoluția" sau „Dacă c< 
au avut tupeul sn-l jig
nească pe domnul Ilîescu, 
și noi avem curajul să cc 
reni plecarea lor imedia
tă". Pe aceste dorințe, ca 
de altfel și pe altele ase 
mănătoare, și-au întemeiat 
minerii cerOrea de a pleca 
la Ilucuretși să-și susțină 
punctul de vedere.

Reprezentanți l orga» 1 
melor locale, dl. Vlrgil 
Costiuaș, președintele Con 
silitilui municipal al l-'ron 
tului Salvării Naționale, și 
dJ. Teodor Pădurarii, vicc- 
primarul municipiului, tiu 

Constantin lOVANliSCII 

(Continuare în pag. a 3-r>) 

su ne bugurain Uc , ciip.i 
„disperatelor 'speranțe" 
împlinite, pentru care unii 
s-au aruootțt-siib .. tancuri, 
alții au ars ca- niște făclii 
de crcdhița, .opărind liica 
șuri do cultti*ă  ; -împotriva 
inculturii, iar-a)Ui au pic 
rit hiptind.-fie.», redute :sprc 
a le smulge diu uninllj» 11 
nor scclcroțk-. Ne-au dat 
lecția eternă a inevitabilii 
lui sacrificiu pe care se 
rezidesc demnitatea și a 
devoratele valori.

Cu ce ani răspuir. a 
eestor fapte?

An licărit în mulți och. 
lacrimi do indignare cînd 
unii (e adevărat, au cu 
născut cu prisosință nu 
zrti.a pină la degradare)

Brof. M. l’ASTl.RNAK
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PUTEM SPUNE ADEVĂRUL

Greva din Valea Jiului—1977
SĂ SE FACĂ DREPTATE!

In anii dictaturii ccau- 
șiste, oamenii curajoși, ca
re au îndrăznit să se ridi
ce împotriva abuzurilor 
de tot felul, a încălcării 
elementare a drepturilor o- 
mului, au fost destul de 
numeroși și în municipiul 
nostru. Unii au plătit chiar 
cu viața. Alții au suferit 
condamnări penale sau de 
drept comun, acordate pe 
nedrept, în urma unor 
Înscenări odioase. Repre
siunile regimului politic 
dictatorial au fost de o 
diversitate cu adevărat dia
bolică. Iar multe din vic
timele acestor represiuni 
merita să fie considerați 
adevârați martiri ai nea
mului, care au luptat pen
tru simta libertate, pentru 
demccratie și dreptate so
cială. Un astfel de om este 
minerul specialist Vasile 
Caila. unul din liderii gre
vei minerilor din Valea 
Jiului in 1977, actualmen
te peTS:onar în Lupeni.

înainte de august ’77, Va- 
sde Caila a muncit la IM 
Lopeni, unde a trecut de-a 
lungul an dor prin toate 
treptele profesionale pre
mergătoare dobîndirii ca
lificării și meseriei de mi
ner, devenind în cele din 
urmă mmer specialist. In 
8 septembrie 1977, la mai 
bine de o lună de la gre
vă, omului i-a fost Inmlna- 
tă o hîrtie pc care i se fă
cea cunoscută decizia des
facerii contractului de 
muncă Iată ce am aflat 
de la acest om care, din a- 
cel moment, a cunoscut 
persecuții de neimaginat : 
,,CInd am primit decizia 
de desfacere a contractului 
dc muncă nu aveam nici o

SĂ Ml RĂKIM
f (Urmare din pag 1) 

și alții (cei p: ivilcgiați, de 
tot calvarul printr-o po
ziție socia'ă sau profesio
nală mal avantajoasa) au 
năvălit pierzindu-și orice 
demn tale să-și împartă, 
dup;! „dreptatea leului”, ca 
pc o pradă, ajutoarele, nici
decum destinate lor.

Am înăbușit un țipăt de 
disperare și cind legile 
nescrise ale unei zile în
doliate au fost încălcate de 
cel mai resp:ngător sen
timent — LIRA, izvor dc 
nesfîrșit lanț de intrigi.

Pini cînd vom mai 
continua să derulam atita 
<an can biografic, s-au să 
întrebăm cu isteric: Cine 
ești dumneata X Y... Z 7 

Omul înnoadă experien
ță și idealuri în raport cu 
vîrstele și confruntarea cu 
realitatea. Pe parcursul 
viratelor, el poate cădea 
ți renaște curat din pro- 
Pr <lc i greșeli sau ale al
tora. Important este că nu 
ia i în urma lui greșeli i- 
rcpar.ibilc, cadavre; iar, 
dacă destinul i-a fost mar
cat in es»nță de credință 
răpe patrie și apărarea i 
drepturilor omului ți na
ției ale, el merită cre- 
di'ul poporului său.

Cei ’țiva care au pro
fanat în 12 ianuarie — 
morți, idealuri și o avan
gardă ț dăruirii și echili
brului nostru național, 
procedînd la presiuni și a- 
gresiune, au rănit demo
crația I Ați dovedit că sîn- 
teți o forță, dar revoluția 
și democrația nu nevoie 
dc rațiune, calm șl darul 
munrii neistovite. 

nemotivată, nici un fel de 
abatere de la disciplina 
muncii. Soția nu era înca
drată în muncă. Aveam și 
doi copii minori, Vasile de 
13 ani și Dumitrache de 7 
ani. Trăiam din salar. Am 
cerut Sa mi se facă drep
tate, la comitetul sindicatu
lui minei Lupeni. Mi s-a 
spus să revin peste cîteva 
zile. Cînd am revenit, la 
o dată dinainte stabilită, 
am fost primit de „comisia 
de judecată". Aici mi s-a 
spus că sînt acuzat de in
stigare la grevă. Au luat 
cuvintul numai cei ce au 
acuzat. Mic nu mi s-a ejat 
cuvintul. Nu am avut nici 
un apărător. „Comisia" de 
judecată m-a condamnat 
la pedeapsa cu închisoarea 
pe o perioadă de doi ani 
ți șase luni. Singura con
cesie ce mi s-a făcut a fost 
ca pedeapsa să fie executa
tă „la locul de muncă", a- 
vîndu-se în vedere că nu 
am mai fost condamnat 
anterior. După cîteva luni 
de cînd am început să-mi 
execut pedeapsa ca miner 
șef de schimb la sectorul 
I al IM Bărbăteni, mi s-a 
interzis să mai lucrez în 
mină și am fost dat afară 
din serviciu. M-ant anga
jat pe șantierul locuințelor 
din Lupeni, ca muncitor 
nccahficat. Cîștigam puțin, 
fiindcă mi se reținea, In 
calitate de condamnat, o 
bună parte din salariul 
care și așa era mic. Nu 
mai l>eneficiam de gratui
tățile minerilor și locuiam 
Intr-un bloc cu încălzire 
centrală. Pentru a face față 
greutăților, a fost obligată 
să se angajeze și soția mea,

OfMOERATIA!>
O mină de disidenți fflar- 

te prestigioși și cîteva miș
cări nu fac o revoluție. O 
țară, o nație o facem cum 
„toate florile fac o pritna- 
\ ară".

I)e re ■ J'irni t r i 
le mult l

Dureros e că st mai 
doarme și azi ți se strigă 
inutil „pe ici pe colo", fapt 
care ar putea lovi în punc
te esențiale dacă-i lă'/im 
pe alde Farfuridi et 
comp.

Nu scuz și nu apăr niș
te erori. D.ir, în condițiile 
în care cadrul democratic 
atît de mult visat lasă li- 
beitatea afi mării dialo
gului, opoziției r— chei ale 
progresului — oare nu e 
mai bine sa lucrăm cins
tit față dc conținutul de
mocrației și libertății? Să 
nu repetăm tiparul dictato
rial 7

I ste momentul să ne 
umplem sufletele din tra
diție și bun simț, din res
pect pentru strămoși, pen
tru tinerii eroi și cultul 
muncii, și abia atunci să 
lăsăm gîndurile ți simțu
rile noastre Să crească în 
cuvintele neprețuite ale 
Iimlăi noastre „ca un fagu
re de miere".

Așa avem șansa dreptă
ți' umane (nu oarbe, ab
solute) șl regăsirii noastre 
spirituale, o revenire la 
„matricea noastiă stilisti
că" în caia* * timpul nostru 
Istoric și minunatul spa
țiu mioritic au modelat o- 
meni.i și cumpănă înțelep 
ci uni 

I prește să stabilească sta- 
Iții auto și la complexele 

„Parîngul" și „Dacia" pen- 
1 tru a nu mai face sute de 
• metri pînă la capătul Aero- 
I portului ?

O ÎNTREBARE. Constan- 
I tin Bologan, muncitor la 
I ACM, brigada 10, a solici- 
I tat să publicăm în ziar. 
I cum și-a permis Nicolae 

Tudor, șef echipă zugravi 
să împartă ajutoarele străi
ne după bunul plac. Am 
fost informați de conduce- 

• rea ACM că s-au stabili* 
■ măsuri de împărțire corec- 
! tă a acestor ajutoare. De 
| ce acest șef de echipă și-a 
I permis să fie necinstit

ducă acasă mai multe

Ieruri pe care le meritau 
oameni mai nevoiași ca el.

| LA ADRESA IGCL. Fa- 
1 ceți ceva pentru a stîrpi 

orașele Văii Jiului de cli
nii vagabonzi. Dacă cu 
mulți ani în urmă Pctro- 
șaniu] avea hingheri, a- 
cum cine vă oprește 7 Gîn- 
diți-vă la zilele și nopțile

I neliniștite ale oamenilor 
din cauza clinilor yaga- 
bonz.i, a s'rcssului prin ca
re trec copiii și adulții în 
apropierea acestor haite de 
cîini.

ȘEFI DE UNITĂȚI DIN 
ALIMENTAȚIA PUBLICA. 

| Sîntcm informați de mai
* mulți cetățeni și subalterni, 
I (în special femei) care sînt 
1 nemulțumiți de modul cui* 
Ivă ocupați de buna func

ționare a unităților cc le 
I conduceți (aprovizionare, 

desfacere, prezență în mij- 
I locul clienților, ținută ves

timentară), mai ales. In 
I condițiile noului program 

de funcționare dc 10 orc a 
I unităților. Vă creați timp 

să luați masa acasă, să vă 
I odihniți (în ziua de lucru) 

și scara veniți „la... total", 
Iiar a doua zi sînt'-ți liberi...

Ce au de spus conducerea 
IICSA-AP și Direcți i co

mercială, dar dv. care va 
Iaflați în această situație 7 

ÎNTRUNIRE. Reamin- 
(t.m că, miercuri, de la o- 

ra 10, la Muzeul mincritu- 
. lui, sint invitați scriitorii. 
| profesorii dc muzică. ar 
Itiștii plastici și fotografi, 

actorii Teatrului de Stat 
l „Valea Jiului" publiciști 
• din Valea Jiului pentru 
| constituirea Casei onmcni- 
■ lor de artă și cultură. 
I (Ai. II )
| Rubrică realizată <le 

Teodor RUȘIt

care era bolnăvicioasă. 
Singura muncă pe care a 
obținut-o a fost de munci
toare necalificată, în de
pozitul dc lemne al IM 
Bărbăteni. Boala de care 
suferea s-a agravat ca ur
mare a condițiilor grele 
de muncă și la scurt timp 
după ce a început să mun
cească pentru a face față 
nevoilor întreținerii fami
liei, am rămas văduv...

După executarea sentin
ței, am revenit la IM Băr
băteni, fiind încadrat după 
multe rugăminți, ca simplu 
miner. In 1980 am atins 
limita de vîrstă de pensio
nare și am fost pensionat".

La capătul lanțului dc 
nedreptăți de care a sufe
rit Vasile Caila, s-a aflat ul
tima și, poate cea mai mare. 
In timp ce alți mineri, dc 
aceeași vîrstă, aceeași ve
chime și pregătire profe
sională au beneficiat de 
pensii al căror cuantum 
lunar se cifra între 4500— 
5000 lei, Vasile Caila are 
stabilită o pensie de 2600 
lei.

In 1980 cînd a fost pen
sionat, putea fi luată în 
calcul o perioadă de cinci 
ani, din ultimii zece ani, 
cît mai avantajoasă pentru 
cel pensionat. Dar i s-a cal
culat pensia după ultimii 
cinci ani, cea mai neavan- 
tajoasă perioadă de muncă 
din ultimii zece ani al ac
tivității sale de miner.

Sugerăm acestui mare ne
dreptățit să se adreseze 
personal pentru a i se face 
dreptate, „Comisiei centra
le de reclamații și sesizări 
a Frontului Salvării Națio
nale".

Vioi el STRAI r

Redacția ziarului nos
tru organizează. în pe
rioada lunilor februarie 
— iunie un

CONCURS
pentru următoarele teme 
publicistice

— reportaj
— fotografii <le presă
— caricaturi — dese

ne
Precizăm că pentru 

reportaje, textele să fie 
dactilografiate și să nu 
depășească 2 file.

Așteptăm cu real In
teres îndeosebi partici
parea tinerilor.

Concursul este dotat 
cu premii.

Aprovizionare nbunddeidă în piața agioalimc"biră din Petroșani. ■
< l’ 1 i.iciu

Orc dc liniște în Petroșani.

„Fată de mineri— 
toată afecțiunea"

(Urmare din pag. I)

de 5 zile a 6 ore, urmînd 
ca la suprafață, ca în toa
tă economia să se lucreze 
5 zile a 8 ore. Duminicile 
și în zilele de sărbători le
gale nu vor lucra nici mi
nerii, nici minele, în a- 
ceste zile efcctuîndu-se ex
clusiv lucrări de control și 
supraveghere asupra secu
rității minelor, întreținere, 
revizii și reparații de uti
laje. Pentru posturile pres
tate în zilele de sărbători 
legale, salariul va fi dublu 
la toate categoriile dc per
sonal. Se păstrează gra
tuitățile (chirie, energic, 
cărbune) pentru întregul 

'personal al CMVJ.
Pentru recuperarea forței 

de muncă se află în curs 
de soluționare trecerea în 
patrimoniul sindicatelor li
bere din Valea Jiului a 
unei părți din bazele de 
odihnă și tratament ale
fostului partid din prin
cipalele stațiuni al țării,
precum și cele iv! i .toare
la îmbunătățirea ti ai portu
lui în comun și a asisten
ței medicale in municipiu, 
prin dotarea cu aparatură 
modernă și con iniirea de 
spitale în Lupeni, Vulcan, 
l’etrila. Pensionarii vor 
putea fi angajați în sub
teran numai la firn'ti’ile 
de lucru, în Iun ție dc 
nevoile minelor.

In ceea ce privește 
larizarea, se lucrează la 
fundamentarea sis'.emului 
dc salarizare, îndeosebi pc 

bază de acord progresiv, 
reașezarea normelor In 
funcție dc specificul locu
rilor de muncă și valoarea 
produsului extras, (cărbu
nele, nu și sterilul). Se poa
te preciza că, prin reduce
rea programului de lucru 
de la 8 la 6 ore, salariile 
cresc cu 33 la sută. I^a a- 
ceasta se adaugă sporul de 
noapte de 25 la sută.

In cadrul dialogului cu 
minerii s-au abordat ți 
probleme organizatorice, de 
rentabilizare a minelor, li
chidarea acestui adevărat 
flagel care sînt absențele 

nemotivatc, stabilizarea for
ței de munca. S-a răspuns 
la problemele ridicate pri
vind îmbunătățirea aprovi
zionării populației din Va
lea Jiului, calitatea pro
ducției și a unor utilaje 
miniere. Problemele, prin 
complexitatea lor, nu pot 
fi abordate în totalitate In
tr-un articol de ziar. Ur
mează ca, în funcție de so
luționarea lor, să revenim, 
asupra lor, în mod sistema
tic. Vom aborda, de ase
menea, modalitatea cu care 
acționează colectivele mi
niere pentru normalizarea 
producției, crearea condi
țiilor ca, pe baza unei pro
ducții stabile, ritmice și 
de bună calitate, să se a- 
sigurc ca activitatea pro
ductivă să răspundă cerin
țelor economici, ale efi
cienței.

I 6ARE-I PREȚUL 7 Un 
miner de la mina DiJJa 

I ne-a sesizat că prețul unei 
■ porții dc mîncare MIXTES- 
I GIRUES (bucăți dc carne 
| în sos cu diferite garnituri) 
1 se vinde la fiecare imitate 
| de categoria I și la linii de 
* autoservire cu prețuri di- 
| ferite. Am constatat (cu 
I foarte mici diferențe de 

gramaj și adaosuri auxilia- 
Ire) următoarele prețuri f 

restaurantul „Minerul" — 
20,10 lei cu mămăliguță (la 
linie); restaurantul „Bule
vard" (la linie) 17,10 lei cu 
mămăliguță, 16,70 lei cu 

Isos, 18,30 lei cu cartofi) 
restaurantul „Central" — 
17,15 lei cu mămăliguță;

I restaurantul „Parîngul"
■ 17,10 lei cu sos și 17,50 I» 
| cu mămăliguță. Pe cînd un 
1 preț acceptabil și uniform 
I la toate unitățile ?
I LOCATARII DIN BLO- 
I CUI, 2A, strada Vasile 
• Roaită, 11 întreabă pe dom- 
Inul sing. Viorel Radu, care 

răspunde de termoficare în

I cadrul IGCL, pe cînd pro
misiunile făcute de a avea

| apă caldă menajeră șl căl
dură în garsoniere 7

, IN NUMELE CETAȚE- 
1 NILOR care fac naveta la 
IUricanî cu autobuzele 

AUTL-uluî, Livlu Silvester,

I în treabă conducerea a< 
tei unități cine îi mai

j COTIDIENE
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O nouă dovadă de multă omenit*.  Sătenii din Tain (f.onca) ospătează 
un pluton dc militari după slujba dc la biserica satului. Amănunte in numărul 
'd or al ziarului nostru. Foto: Ion LICIU

STAREA DE POEZIE
Poșta ne aduce, zilnic, din 

ce In ce mai multe plicuri 
cu poezii. Unii autori, ne
răbdători, vin ei înșiși cu 
rodul ostenelilor lor litera
re .Dacă ar fi să Judecăm 
numai după această ava
lanșă, avem imaginea u- 
nui fenomen sociologic, pe 
care ne permitem să-l nu
mim „starea de poezie". 
Oameni de toate vlrstele 
și profesiile simt nevoia 
interioară să împărtășeas
că semenilor reacția de 
suflet și de conștiință la 
evenimentele pe care le 
trăiește țara. Astfel de măr
turii sint un soi de seismo
graf moral, dincolo de reu
șita lor estetică. Selectăm, 
cu asemenea necesare pre
cizări, din bogata cores
pondență literară, cîteva 
semnături.

Corncliu Arjhira, ne tri
mite două poezii, In care 
sent.montele înălțătoare
față de eroii Revoluției 
caută forme de expresie 
artistică adecvate: Tran
scriem: ..Cu onor îmi plec 
privirea/Pentru toată ti- 
nerirnea/Ce-a căzut la da
torie'Pentru scumpa Româ
nie".

I olivia Sorcață, elevă, o- 
magiază sacrificiul colegi
lor de generație, care au 
căzut, pentru libertate, sub 
gloanțele teroriștilor: „Să 
le mul iimim lor/Să ne în
clinăm martirilor/Care-au 
răzut pe baricade/Jertfin- 
du-se pentru acest popor/ 

Mindru de victorie./Cinste 
lor, bravilor eroi !'*.

Constantin Tirea, elev, 
încearcă. In poezia „Dărui
rea", să cizeleze o metafo
ră: „Pentru un popor, un 
ideal, o țară/Flori tinere-au 
murit/Iar seva care-a curs 
din trupul lor/A fost o la
crimă de sînge, » noastră-a 
tuturor".

Ilic Codan, Aninoa&a, 
trimite poezia „Eroii", din 
care desprindem aceste ver
suri: „Plînge țara și o doa- 
re/Pcntru bravii cc-au că- 
zut/SInge tînur și curat/ 
A udat acest pămlnt./Din 
curat, curat râsare/Și din 
toată ființa noastră/Roșii 
trandafiri să punem/Pentru 
toți ce s-au Jertfit".

Alin IJrsachc: „Sint elev 
la Liceul industrial Pctri- 
la, școala profesională, a- 
nul II, și vă trimit o poe
zie", Iți Începe corespon
dentul nostru scrisoarea. 
Am reținut îndemnurile 
adresate redacției („ziarul 
să scrie despre adevăr, 
hărnicie și bunătate") și 
aceste versuri: „Noi n-am 
cerut decît atît: pîine, li- 
bcrtate/Iar ci, tiranii, cu 
gloanțe ne-au lntimpinat./ 
Noi liniște-am cerut, și 
pace și drcptatc/Și-n loc de 
ele, gloanțe ei ne-au dat".

loan Arpășan, semnalist 
la IM Lonca, ne-a adus la 
redacție două „încercări", 
cerlndu-și scuze pentru 
stingăcia versificației. Mo
destia II onorează, ca de 
altfel și îndemnurile din 
„decupajul" următor : 

„Frunză verde bob arcu/ 
Noi aici, voi In birou ?/ 
Ne-adunarăm cfte unu/Să 
pornim și banda unu./Ne 
vorbirăm între noi/Să por
nim și banda doi./Să dăm 
cărbunași afară/Pentru noi 
și pentru țară./Și cu sapa 
și lopata/Ca să-și scoată 
omu' plata./Că cu mina-n 
buzunar/Nu i-a face ni
meni dar".

Paul Jugănaru: Din În
semnările dumneavoastră, 
intitulate „Semne pe cer", 
redăm acest fragment, in
spirat de „fenomenele me-ț 
teorologice" neobișnuite în 
luna decembrie: „Am pri
vit uluiți cum natura se 
exprimă în plină noapțe, 
biciuindu-ne cu tunete șl 
fulgere uscate în miez de 
Decembrie, viind parcă să 
ne trezească In ceasul al 
doisprezecelea din amor
țeala în care ne scăldam, 
cuprinși de mrejele morții. 
Anunțul era categoric. 
„Deșteptați-vă l“, spunea a- 
ccl glas necunoscut și prea 
puțin înțeles. Iar curcubeul 
înconjura luna, făcind din 
ca un soare ce încălzea In 
plin întuneric sufletele ce- 

ir ce încercau să priveas
că mai departe... Acum, 
mina divină se face văzu
tă, populînd în spiritele 
noastre adevăratele spe
ranțe ce urmau să lumine
ze începutul unei noi vieți, 
modelînd gindirea și întă
rind credința că ceva se 
va naște iar altceva va 
muri".

Voi sîntem
Dacă tot vorbim de de

mocrație — cuvînt foarte 
la modă și atît de răstălmă
cit de fiecare în folosul 
propriilor interese — a- 
tunci dați-mi voie domnilor 
liberali, național țărăniști, 
democrat creștini etc. să 
aplic și eu această tacti
că a domniilor voastre și 
să vă spun — nu atit de 
elegant și fin ca domnul 
Iliescu, care a încercat în 
modul cel mai demn cu 
putință să vă facă să pri
cepeți că democrație nu 
înseamnă nici pe departe 
luptă perfidă în genul 
„scopul scuză mijloacele" — 
dați-mi voie, deci, să vă 
adresez cîteva întrebări ca
re mă sîcîie — termenul 
nu e prea elegant, dar este 
exact — de cîteva zile de 
cînd vă tot urmăresc de
mersurile și încercările dis
perate de a vă cîștiga a- 
depți.

Domnilor naționali ță
răniști cum vă permiteți 
să dați glas unor acuza
ții, perfidii, tactici ieftine 
în scopul de a discredita 
oameni pe care o țară în
treagă i-a văzut luptînd cu 
haosul și cu riscul în zile 
și nopți cînd pe domniile 
voastre nu v-a văzut și nu 
v-a auzit nimeni ? Cum 
vă permiteți să vă adresați 
tuturor românilor acestui 
popor pe care — oricît de 
oprimat și obligat la in
cultură a fost — nu a- 
veți dreptul să-l conside
rați atît de lipsit de opinie, 
de simțul realității, gata 
să vă aplaude pe dv. care 
nu ne-ați dat plnă acum 
nici căldură, nici făină, nici 
legi bune, nici speranțe...

Cum vă permiteți, dom
nilor, să-i invocați în dis
cursurile pe care le flutu
rați, pe eroii căzuți ? Ei

Deocamdată, doar întrebări...
Vă rugăm să aduceți la 

cunoștința întregii nații ro
mâne că noi, oamenii de 
bună credință, care mun
cim cinstit pentru bună
starea patriei, pentru scoa
terea din mocirla In care 
am fost aduși de străluci
rile „epocii de aur", ne 
simțim jigniți și maltratați 
psihic de erijările In apă
rători ai nației de către 
reprezentanții Partidului 
Național Țărănesc Creștin 
și Democrat, care nc au a- 
vansat la înaltul grad dc... 
majestate solemnă".

Dorim să terminați oda
tă, domnilor, cu aparițiile 
voastre In fața noastră prin 
intermediul TVRL. Puneți 
mîna și mintea, dacă vă 
considerați români, așa 
cum o p.ctindeți, și vă a- 
lăturați nouă în munca 
cinstită și demnă. Am scă

cei multi!*
n-au căzut pentru ca niș
te incapabili să fie înlo- 
cu.ți cu alții, de acord? Da
că puneți problema la a- 
dresa CFSN, atunci dați-mi 
voie, domnilor "să vă în
treb cu ce sinteți mai ca
pabili? De ce n-ați venit, 
domniile voastre, în ziua 

-de 22 să stăpîniți o țară în 
criză, riscînd în orice mo
ment să fiți trădați sau 
nimiciți ? De ce ați prefe
rat PARISUL și traiul bun 
în loc să rămineți cu noi 
aici, cu ce drept veniți a- 
cum să încercați să ne 
conduceți ? De ce n-ați 
preluat domniile voastre 
cîrma acestui vas în de
rivă atunci, în derută și 
confuzie, cum au făcut-o 
cei care au trăit aici și 
care știu mult mai bine 
decît dv. ce a fost și cum 
a fost ?

Nu, domnilor I Sîntem 
foarte mulți cei care-i ju
decăm pe acești oameni 
după cearcănele de sub o- 
chi, după nopțile albe și 
zîmbetul lor deschis.

Domniile voastre încer- 
câți să creați o coaliție n 
partidelor împotriva Fron
tului. E dreptul dv.l Dar 
nu uitați că și noi sîntem 
mulți, mulți care-i iubim 
pe cei ce nu dorm, pentru 
ca noi să putem visa fru
mos, mulți care nu putem 
decît să-i sprijinim și o 
vom face de dragul adevă
rului și al respectului față 
de mințile lor luminate.

Avem toată încrederea că 
nu le e mai dragă puterea 
decît țara, că nu urmăresc 
nimic altceva decît binele 
unei națiuni prea încerca
te și care încă nu știe prea 
bine ce să facă cu liber
tatea ei.

Ing. Irinel STEGAR, 
Petroșani

pat odată pentru totdeau
na de tiranie,'de hoție și 
minciună, nu mai vrem să 
auzim de așa ceva! Toc
mai de aceea noi sîntem in 
măsură să vă pretindem a 
termina odată cu mascara
da de care dați dovadă. 
Ați apărut, deși vă consi
derați istorici, peste noap
te, nu ați participat cu ni
mic la ceea ce prin lupta 
eroilor noștri, s-a înfăptuit.

E timpul să rămineți în 
umbră, în întuneric să vă 
pierdeți, iar lumea nu vă 
va mai condamna. E 
timpull Nu pierdeți oca
zia!

Nu simțiți că oamenii de 
bună credință, o mare par
te a celor ce muncesc cins
tit și demn nu vă doresc.

In încheiere vă rugăm să 
răspundeți in presa noas
tră liberă.

(Unnore din pog. î]

ieșit i:> f.i'.a minerilor, i-au 
asi ult.it, a i fost întru tot il 
de acord cu cererile ace - 
tura, după care, cu spriji
nul d’.nmTui Nicolae D 
cu, mini-trnl minelor, ta 
luat legătură cu frjvernul 
și cu dl. Iliescu. Li s a 
transmis că este apreciată 
acțiune i m norilor d n Va
lea Jiului, ilar dorința dum 
nzalor este ca minerii să 

Minorii sini 
cu frontul

sprijine Revoi iția cu căr
bune. Totodată, s-a trans 
mis că va fi pr:mtă o de

legație de mineri de la toate 
minele din Valea Jiului 
care să aducă la cunoștința 
întregii țări dorința acesto
ra. Delegația a plecat ieri 
(luni, 29 ianuarie ax.), du 
pă amiază.

☆
Dcrim să facem o preci

zare. Mitingul, deși spon
tan, s-a desfășurat In depli
nă ordine și disciplină. Do 
rințele au foSt formulat- 
decent, verbal sau scrise 
pe pancarte. Felicităm fr 
acest sens minerii de la A- 
ninoasa pentru modul e- 
xemplar în care s-au com
portat la miting. De aseme
nea, apreciem dorința a- 
cestora ca producția kD< 
să fie recuperată într-o ti 
liberă. Referitor la aceasta 
au afirmat că ori de cfte 
ori vor face demonstrații 
vor recupera producția pier
dută in acea zl.

1. Unde ați fost în zile
le Revoluției din decem
brie 19H9, domnilor din 
Partidul Național Țără
nesc ?

2. De ce nu v-ați alăturat 
imediat FSN urmînd să a- 
părați în.mod cinstit in
teresele partidului dum 
neavoaslră din interior și 
nu dm exterior ?

3. Cîți disidenți din rln- 
durile vechiului și istoricu 
lui Partid Național Țără
nesc existenți în țară n< 
puteți enumera?

întrebările sint adresate 
și acelor reprezentanți ai 
P.N.Ț.C.D. care își desfă
șoară activitatea dc recru
tare a adepților pe terito
riul municipiului Petroșani

V ă mulțumim 1

< ii grup de muncitori dc la 
1UM Petroșani

U N A PE 7 1 MARE BUCURIE

Deosebit dc mare a fost 
bucuria lui Calotă Viorel 
din Vulcan etnd a aflat că 
tatăl său Ii face cadou o 
importantă sumă de bani. 
Atit de marc Incit s-a îm- 
I ătat criță și s-a urcat la 
volanul autoturismului său 
3 UD 18C1 și a pornit-o la 
drum. Ajuns In curba dc 
la IACNIM din Petroșani 
n-a mai văzut drumul și 
a lovit violent lateral au
toturismul 3 UD f-80.1, care 
circula regulamentar. Din 
coliziune au rezultat două 
mașini grav avariate și un 
peimis reținut în vederea 
anulării. Acum dege iha 
suit grozăvclilc lui Calotă 
— „Am bani să plutesc”. 
Sa vedem dacii or ‘ă i a- 
Jungă! Oricum, de mașinii 
nu va mai avea ctirind ne
voie, pentru că nu mai a- 
re permis de conducere.

POLIȚIA NE INFORMEAZĂ
PI S PI REl E

Sint unii puși pe rele. 
Și nu se lașa. Așa a făcut 
Rodea Dânuț din Vulcan. 
Cîteva date biografice a- 
runcă lumină asupra lui: 
la 32 dc ani nu are servi
ciu, nu arc familie, este 
recidivist, și a fost eliberat 
din penitenciar benefici
ind de Decretul -1.eg ■ pu
blicat In 1 ianuarie.

Cum munca nu ei a pen
tru o persoana importantă 
ca el, a început să consu
me pe săturate băuturi al
coolice. Pentru u-și fai’c 
rost de bani, s-a du*  la rc:.- 
tar,intui „Cin r din I .iipcni 
și a forțat o ușă din spa
te. A ajuns în... carmange
rie. Cai nea nu 1 in'eres,1. 
A m.i, forțat o îhî, a in 

trat In restaurant, u spart 
ambele baruri de unde 
a luat 462 lei — *bani  de 
schimb, a spart biroul șe
fului dc unitate, dulapurile 
din vestiar. Dmtr-o haină 
a luat 1000 de lei bani 
personali. Pus pe rele cum 
era a distrus uși, dulapuri, 
ce l-a picat In cale pro- 
vocind un însemnat pre
judiciu.

Prins In flagrant a reu
șit să fugă în podul imobilu
lui și n-a putut fi prins 
decît ilupa amenințarea cu 
foc de armă. Acum așteaptă 
procedura spec.alâ spre a-și 
primi neplata pentru toate 
relele pe care le a făcut cu 
buna știință.

VOIAJORI NOCTURNI
Se numesc Fișter Doru 

și Scarlat Emanoil. Ambii 
sint colegi la 1PSRUEEM 
Petroșani. Intr-una din 
seri s-au întrecut care bea 
mai mult Și-au băut pînă 
s-au făcut „praștie". In 
starea în care erau le-a ars 
de plimbare. Au „împrumu
tat" autoturismul „Dacia 
1300" 2 HD 3321 al unui 
coleg, Pădure Constantin și 
toată noaptea de 6 spic 
7 ianuarie, dc 1*  ora 22 
piua la, 5 și 30 de minute 
au luat la rin i cabanele și 
zonele dc agiemvit în cău
tarea băuturii. bunincața 
au parc it mașina la locul 
ci, de unde au luat o. No
roc dc omenia colegului lor 
I' i Inie, că altfel... Ba-, mul
țumească. Au piiilru ce.

Rubrică realizată cu 
sprijinit) Politiei 

municipiului l’i-lroșaili
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Ample demonstrații in Capitală
*Intîlnire de lucru la Ministerul Cultelor

in sprijinul Frontului Salvării Naționale
i*CncĂ  din primele ore ale 
c 'dimineții de luni, în I’ia- 

■ (a Victoriei, ur.de se află 
'«edilii Consiliului Frontu

tui Salvării Naționale, au 
venit mii de locuitori ai 
Sapttalci, mulți dintro a- 
«știa direct din întreprin- 

I deri la ieșirea din schim
bul dc noapte. Printre ei 
SC aflau salariați de la ma
rile unități economice „23 
August", „Republica".
.Laromet", „Vulcan",

întreprinderea de 
Confecții și Tricotaje, de la 
fcP'onirrul", sludenți dc la 
Cfiivcrsitatc și Politehnică, 
elevi din licee și școli 
profesionale. l’e clădirile 
«are înconjurau piața. In 
balcoanele blocurilor din 
împrejurimi erau mr. -ați. 
dc ase rucnca, sute de oa
meni. Practic, marea îna
lt) ritatc a întreprinderilor și 
instituțiilor bucureștene 
p-au trimis reprezentanți.

Pe măsură ce timpul tre- 
CKi, lor li s-au adăugat mii 
fle cetățeni venlți din Ju- 
dețaie Gonr.tanța, Dîmbovi

«■..ncl informjî ca in fața 
ledIului Partidului Național 

1 (Hrănesc Democrat-Creștin, 
• mare mulțimo dc oameni 
manifestează împoti iva ac
țiunilor din ziua prece- 
len>4 a acestui pa-tid, pe

SPORT VARIETAțl
’ PARIS 29 (Ro np . ■>. E- 
Tlilp-a dc fotbal ’ jirv.i Tri
color Bucurv.șt. și-a con
tinuat turneul în Franța 
țyol'dnd In compania for
mației FfJMETZ. I’.artida s-a 
i’nchciat cu secul de 2—0 

’n fi .asroa pfeător'l'>T lr m- 
.?z'

u
I.fSAP.ON  5 2.' dtompre ■ ). 

> .lupa Portugaliei a cîști- 
țat pentru a tre » oaia
onsccutiv titiid de ram- 

pi<«ană europeană d • fotbal 
<n sală înlrecind tu finala 
dc la Lisabona cu scorul 
•le 3—l (2—1> formația

1 Cdrastovacicl. Pc locul al 
•relea s a cla <*  Spania.

<r
PI AGA 29 (1,’omp.c )

Diții cum ar< ‘ță agenția 

ța, Giurgiu, d.n alte zone 
alo țării. Cu toții manifes
tau in sprijinul Frontului 
Salvării Naționale, al legi
timității lui de a participa 
la alegerile libere de la 20 
mai alături de celelalte par
tide politice create după 
revoluție.

Din lozincile pc care le 
purtau sau le intonau de
monstranții notăm: „Noi 
sintem cu Frontul, lăsați-ne 
să muncim", „21—22, tine
retul a fost cu voii", „Jos 
cu d^ magogil, jos cu pro
fitorul", „Noi vrem să mun
cim, noi vrem să trăiml", 
„Noi sintem muncitori, nu 
sintem instigatorii", „Nu 
vrem monarlile, vrem de
mocrației", „Liberali șl ță
răniști, puneți mina șl mun
ciți!", „Nu rrem politică de 
import I".

Din discuțiile purtato Cil 
unii dintre demonstranți 
s-a reținut dorința acesto
ra de a apăra cu orice preț 

cuceririle revoluției popu

In deplină securitate!
dc o parte, 7I anunțat dc 
președintelo partidului 
domnul Goposu, că se teme 
de o evoluție agresivă a 
manifestanților, primul ml-i 
nistru Petre Roman s-a de

<!Tff, inccpind din ace .1 
iezon în echipa masculină 
de baschet „Te Noko" din 
Ostrava va evolua un ju
cător american. Este vorba 
de G. Frcman fie 1 i for
mația „V'estmont (•’(»!lege".

A

ROMA 29 (Romprcs). Cu 
prilejul reuniunii do la 
Roma a Aroer.'iț el comite
telor olimpice naționale 
europeno (ACNOE), s-a ho- 
tărit organizarea Jocurilor 
sportive europene ale ti
neretului, ediția inaugura
lă in mind a se desfășoa
re in anul 1991, la Brtl- 
Xelle . în perioada 17-21 iu
nie 

lare de la 22 decembrie ca
re a adus poporului romun 
libertatea mult dorită și 
demnitatea, precum șl ura 
față dc parveniți, demagogi 
și profitori, de toți aceia 
care încearcă prin diferite 
mijloaco să destabilizeze 
țara, să împiedico bunul 
mers al activtății economi
ce din orașe și sate, din 
întreprinderi.

Cu lacrimi în ochi, mulți 
dintre demonstranți spu
neau: „Libertate te iu- 
biml Lăsați-ne să gîndira, 
lăsați-ne să munciml".

La ora 11,10, cînd Piața 
Victoriei era arhiplină, de 
la balconul sediului Consi
liului Frontului Salvării 
Naționale, președintele con
siliului, Ion Illescu, s-a a- 
dresat demonstranților mul- 
țumindu-le pentru solidari
tatea manifestată. El l-a 
asigurat că FSN c solid, pe 
propriii» picioare. Frontul 
nu osto in pericoL An» de
pășit ieri un moment difi
cil, dar ntj do natură să 
submineze poziția fron

plasat la amiază la sediul 
Partidului Național Ță
rănesc, unde a discutat cu 
conducerea acestuia șl s-a 
adresat mulțimii fucînd-le 
un apel la calm și liniște. 

I.C.S. MIXTĂLUPENI
inc.idiează direct sau prin traostei :

— doi paznici obiective speciale pentru 
orașul I upeni

încadrarea se face conform Leqii 57/1974.

informații suplimentare la telefon 60353 
sau 60701 și la sediul întreprinderii.

tului, a spus el. Noi rămi- 
nem deschiși dialogului' cu 
întreaga țară. întindem mi
na tuturor celor care do
resc să dialogheze, să mun
cească, să reconstruiască 
țara.

Celor prczcnțl în piață 
li s-a adresat, dc asemenea, 
primul minstru I’ctre Ro
man.

Domnul Ton Ilicscu a re
venit în fața mulțimii, în 
cursul după-amiezli, pre
cum și spre seară, făcînd 
apel la calm, la înțelepciu
ne. Nu avem nevoie de 
tensiuni și confruntări — 
a spus domnia sa precizînd*  
că avem nevoie de liniște 
pentru ca întregul popor 
să poată sa muncească, să 
poată să producă, să pro
ducă cele ncccsai’c vieții 
oamenilor.

In mal multe rlnduri 
demonstranții s-au prins în 
horo intonînd la unison 
„Hora Unirii",

Seara, demonstranții s-au 
retras liniștiți spre casele 
lor.

In deplasarea de la se
diul partidului, domnul 
Boposu a fost însoțit dc 
domnul Roman, în condiții 
de deplină securitate.

fRompres)

Agenția dc presă „Rom- 
preș" a primit următorul 
comunicat din partea Mi
nisterului Cultelor.

In ziua de 24 ianuarie 
a.c., a avut loc la Ministe
rul Cultelor o intîlnire de 
lucru în problema reînfiin
țării bisericii greco-cato- 
lice (unite), desființată în 
1918.

La această întîlnîrc — 
desfășurată într-un spirit 
de înțelegere creștină și 
unitate românească — au 
participat domnii Gelu 
Voican-Volculescu, vicc- 
prim-ministru al guvernu
lui, și Nicolae Stoicescu, 
ministrul cultelor, precum 
și înalt Prea Sfințițil: An
tonie, mitropolitul Ardea
lului, Nicolae, mitropoli
tul Banatului, și Alexan
dru Tudca, mitropolitul 
(nerecunoscut încă) al bi
sericii greco-catolice.

In urma discuțiilor, s-a 
hotărît ca lucrurile să se 
desfășoaro în mod pașnic, 
în următoarea ordine :

1. Biserica grcco-catoli- 
că să ceară legalizarea de 
la organele In drept:

2. Pînă la obținerea le
galizării, într-o lună sau 

ÎNTREPRINDEREA minieră
CÎMPII LUI MG

încadrează direct sau prin transfer 
următorul personal:

— 4 paznici pentru obiective speciale

Condiții de încadrare conform Legii nr. 
1/1970, Legii 120971 și Legii 57/1974. .

Informații suplimentare la sediul unității 
sau Ia telefon 60136.

ÎNTREPRINDEREA 
DE REȚELE 

ENERGETICE DEVA
încadrează imediat, în condițiile Legii,

— electricieni șefi de tură pentru stații 
electrice de transformare din Valea Jiului

Persoanele interesate se pot adresa Ia 
sediul IRF Deva, biroul POPIR, telefon 15750 
int. 121 sau Ia CIT’ Petroșani, telefon nr. 
41850.

două, preoțit șl credincio
șii să se mmurcască în 
liniște și în duh creștin 
pentru care dintre cele do
uă biserici optează: rămîn 
ortodocși — â.șa cum au 
fost moșii și strămoșii lor 
— sau devin greco-cato 
lici (uniți) ;

3. In faza ultimă — după 
ce s-a stabilit măcar a 
proximativ numărul cre
dincioșilor ortodocși șl U- 
niți — va avea loc repar
tizarea lăcașurilor de cult 
și a caselor parohiale, pro
porțional cu numărul de 
credincioși ortodocși sau 
uniți din fiecare parohie; 
repartizarea se • va ' face 
de către o comisie mixtă, 
în prezența reprezentau 
ților autorității locale.

Rugăm pe preoți și (crc 
dincioși să respecte aceas
tă ordine firească, stabili
tă prin înțelegere • între 
reprezentanții celor douu 
biserici. Cei care vor ocu
pa prin forță edificii dc 
cult vor suporta ‘rigorile 
legii.

Ministru, 
prof. Xicolac STOICI;S( I

M I € A PUBLICITATE
AMVMCS IRl

1 ' I CXAZIA n-șir ii l.i 
(/•■nsio, colectivul serviciu
lui genera) de l.i IM Pc- 
tnla urează domnului S/> 
l.r-ly Nicolae, mai.lru spe
cialist electromc-.'iniv, via

i lungă, mulbt . mă’ ib i 
cnclrc <IB6f'1>

VIIMZ tltl

VINI» rnolrci b la II 350 
rnc, f.taroa excepțională, 

Petri la, 8 M irii'', bice 39, 
-p 23. (18723)

VIND Dacia 1310, Pe
troșani, strada Șt. O Iosif, 
bloc 2A/15, sc. 2. (18732)

VIND Dacia 1310, Liipcni 
— Barbăteni, strada Orhi
deelor, bloc 30, sc. 2, ap. 
22. (187.33)

I’If.RlH Rl

PIERDII'I’ legitimați.- 
serviciu pc numele Roman 
Ladislau, eliberată (!<■ 
IPSRUEEM Petroșani fi 
Icclar nulă. (1773 9

PIERDlIT bon mu. • nr 
238 1501—2381590, clilx ia! rlc 

frizeria nr. 90 Anlnorra. 
11 declar nul. (18738)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Strîrn- 
bu Rcmus, eliberată dc IM 
Livezcni. O declar nulă, 
(187.37)

riERDU'I’ legitimație l>i 
bliotecă pc numele Cilir- 
saș Aurora, eliberată dc 
Institutul dc mine Petro 
șani. O declar nulă. (1873G)

PIERDUT doua carnete
( El-.' pe nunc'l< Hiiijan A- 
n.i, clibeiati <!'■ £EC Pe

troșani, in anul l'JOl. I.e 
dicbfr nule. (lf:7<35)

COMEMORARE

SOȚUL, fi ui și nora 
anunță Împlinirea a șa
se saptumiru de bi cle- 

ui scumpei loi

IOVAN oiz; \

Nil u vrem u J i tm i 
olit.i (1(17.11)

I.C.S. ALIMENTARAȘl A.P. PETROȘANI
incadrotizâ direct sau prin transfer

— paznici obiective speriate

Rcbibulia se \a face conform Legii m.
57/1971.
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