
^devărații mineri 
ai Uricaniuiui

Teri, la ieșirea din schimbul I, am stat de 
vorba cu cîțiva oameni de la IM Uricani, ce- 
rîndu-le părerea despre mesajul de protest, pre
zentat dumincă seara la TVRI^ de către cei 
cinci mineri din Uricani cu privire la declara
țiile publicate de Szilagyi Tibor Gheza în zia
rul „România Liberă'*.

Din discuțiile purtate s-a desprins concluzia 
că minerii de la Uricani nu au fost șt nu se 
lasă să fie manipulați de alții pentru ex
primarea opiniilor. Iată eiteva din opiniile ce
lor ce-au ieșit din schimbul I la 1M Uricani:

„Să fim lăsați in pace, a spus cu indignare 
minerul șef do schimb Vasilc Graur, 
din sectorul III. Actele de vandalism produse 
duminica 13 București, pe care le-am văzut 
parțial la televizor, m-au indignat, Sîntem de 
acord cu existența altor partide. Toți au drep
tul să-ți exprime opinia. Dar s-o facă In 
mod civilizat, prin demonstrație pașnică. Dar 
nu slntem de acord să se dea publicității cu 
atita ușurință, fără nici un fel de verificare, 
unele opinii cum a fost cea a unui individ care 
nu mai lucrează la noi, dar s-a pretins că ex
primă opinia colectivului nostru și a minerilor 
din toată Valea Jiului. Să ne facem datoria 
cinstit fiecare la locul hri. Iar după orele de 
muncă putem face cit dor m politică".

„Acum slntem la fel de îngrijorați ca după 
minciunile lui Szilagyi, văzîn.d ce s-a întimplat 
duminică în Capitală, în Piața Victoriei, susține 
minerul turei Pricopciuc, de la sectorul VII. 
Vrem să triumfe adevărul ți să aflăm cine se 
ascunde în spatele actelor huliganice, care 
nu-i caracterizează pe muncitori. In acest scop 
au plecat delegații noștri la București și vor mai 
merge dacă va fi cazul".

Minerul țel de s-iiimb Ioan Crcțu,
unul din cei cinci repiezentanți ai minerilor 
d;n Uricani care au protestat duminică la 
TVRL, și-a făcut apariția la mina Uricani 
tocmai in timpul discuțiilor avute cu minerii 
țt ne-a declarat, la rîndul său: _ \m ajuns cu 
greu la conducerea ziarului „România Libe
ră", care n-a vrut inițial să ne ia în conside
rare protestul. In cele din urmă, am reușit să 
vorbim cu Petre Mihai Băcanu care ne-a pro
mis că în ziarul „România Liberă" de marți, 
20 februaridj va fi publicată o dezmințire In 
legătură cu lipsa de ruspundere a redacției fa
ță de publicarea scrisorii lui Szilagyi. Am 
aflat că, de fapt, „scrisoarea" a fast o înregis
trare pe o bandă de magnetofon. Așteptăm dez
mințirea".

Ieri, Ia IM Uricani, în schimbul I. s-a lu
crat normal. Au fost extrace 270 tone de căr
bune. Domnul inginer lacob Stoica, directorul 
minei, ne-a relatat că mai multe gTupuri de 
mineri, precum și reprezentanți ul sindicatului 
liber al minerilor, i-au cerut permisiunea de a 
organiza o manifestație de protest, după orele 
de muncă, la Petroșani, împotriva actelor de 
distrugere din Piața Victoriei ale unor oameni 
iresponsabili. Minerii cer guvernului provizo
riu să ia m.î urile de rigoare pentru asigura
rea ordini: fiindcă, se pare că, in zdele de 
iliutunioi, : L puțin pîrvl acum, există încercări 
de a crea instabilitate politică, de genul celor 
re s iu p tn ut în 10 februarie la București. 
Iar in perioada actuală se impune mai mult 
di- r. aricind . asigure o desfășurare nor
malii a ac' vității din industria țârii, pentru a 
silva țara de a dezastrul economic.
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Țara are nevoie de ordine, așa cum 
are nevoie de pîine, de cărbune !

Miting de solidaritate în Petroșani

Duminică seara, mii 
și mii de mineri din 
Valea Jiului — ca 

de altfel milioane de locu
itori ai patriei — au pri
vit cu stupoare pc micul 
ecran cîteva imagini care 
au stîrnit numai indigna
re. Palatul din t.ața 
Victoriei era atacat Je o 
bandă de huligani. Imagi
nile au fost însoțite de 
un comentariu lapidar: a 
fo^t o încercare — peni
bilă, prin conținutul ei —

dc a destabiliza ordinea 
din țară, de a împiedica 
guvernul și conducerea 
Consiliului Provizoriu de 
Uniune Națională să-și 
mai îndeplinească misiu
nile. După cum ne-au 
mărturisit mai mulți mi
neri, ei au trăit clipe de 
îngrijorare, prelungite pî- 
nă în târziul nopții.

A doua zi, minerii au 
dat expresie acelorași sen
timente de solidaritate ca
re, în urmă cu două săp-

In pagina a 4-a
Biroul Executiv al Consiliului Provizoriu 

de. Uniune Națională a analizat evenimentele 
petrecute duminică, în Piața Victoriei din 
București.
H DI CLARAȚIA DOMNULUI ION II.IESC U

tămîni, i-au determinat să 
se îndrepte spț'e Capitala 
patriei. Ieri, pmă la ora 
10, după o manifestare 
pașnică în Petroșani, un 
mare număr de mineri 
s-au îndreptat spre sta
ția CFR unde s-au îmbar
cat în două garnituri de 
tren cu destinația Bucu
rești.

După plecarea trenuri
lor, în Petroșani au con
tinuat să se strîngă tot 
mai mulți mineri, dor
nici să sprijine restabi
lirea ordinii în Capițală. 
In Jurul orei 11,30 a so
sit din București o dele
gație, de stat pentru a sta 
de vorbă cu minerii și 
a-i convinge să renunțe 
de a mai pleca în Bucu
rești. Chiar și fără ei, o 
delegație care abia a în
căput în două trenuri, e 
destul de numeroasă. In

Piața Victoriei a fost re
stabilită ordinea, iar auto
rii acestei acțiuni huliga
nice — se înțelege că atît 
făptașii cit și instigatorii 
— au fost reținuți pen
tru a fi trași la răspunde
re în fața Legii. Așadar,, 
nu mai era necesar ca 
încă o masă de oameni să 
se deplaseze la Bu U- 
rești...

f n fața Pnm.it l«i m:;-
| nicipiului Petro

șani, am fost mar 
torii caldelor manifestări 
dc simpatie pe care mi
nerii le nutresc față de 
cei ce și-au asumat, încă 
din prima zi a Revoluți
ei, răspunderea de a con 
duce destinele țarii spre 
democrație. Binecunos-

Ion MUSTAȚA

(Continuor» oaq o î o)

Ginduiilc minerilor sint îndreptate spre muncă, el îi dezaprobă cti vehemență pc huliganii c.ir.i 
încearcă să destabilizeze țara. Foto: Ion I.ICIIJ

Cum poate fi îmbunătățit 
transportul local

Instructorii sint, sau nu sint... maiștri?
Numeroși cobițcm al 

Văii Jiului ne dau dc ști
re — pr,n scrisori, telefoa
ne și audiențe la redacție 
— despre nemulțumirii» 
lor cu privire la transpor
tul In comun. De fiecare 
lată, am luat în seamă 
sesizările și sugestiile 

e din dorlnți de n 
contribui la îmbunătățire-» 
acestei activități, vitale, 
■im spune noi, pentru bu
nul iwti al vieții econo
mie și sociale din locali- 
’.îțile noastre. Recent, 
ne-am deplasat la AU 17, 
pentru a afla starea de 
fapt. Constatările sint 
de natură să ne îngrijo
reze, deocamdată. Spe
tim însă ca acea.,*,i să 

■■ "i fi'1 de durată
O primii constatare; 

11 ansportul în comun este 
îngreunai de numărul 
r^dus de șoferi. „Față de 
o!i de șoferi, cit ar trebui 
4 avem, în prezent sint 
doar 50 — «răta Nirolpc 
Mi'.ii, șeful secției t: in ,pori 

căMtorL Numărul este 
însă în continuă scăde
re și datorită pensionări
lor. In perioada imediat 
următoare ni se vor pen
siona 7 șoferi numai de pe 
autobuze". Există posibi
litatea completării efec
tivelor, Insă din ciți șo 
fon s-au prezentat pen
tru angajare, prea puțini 
dețin cat- goria .D", ne
cesară la conducerea au
tobuzelor. f'u tontă lipsa 
de pusonal, s-a dat d<>- 
sad.i de receptivitate pen
tru infi nțarca de noi 
trace. Unul dintre aces
te.! <* te Petroșani — Cine 
p.i (dc fapt, o reînființare). 
Mai greu va fi cu rezolva
rea r arilor pentru Ani- 
noaa privind dublarea 
numărului de autobuze. 
Dată fiind starea drumu
lui, mașinile Re deterio
rează (acestea fiind mal 
Joase declt cele de la ITA, 
motiv pentru care șoferii 
ocolesc are t traseu). Pi
uă se vn termina de beto

nat drumul, este necesa
ră astu|x»rea gropilor cu 
piatră. „Depinde numai 
de conducerea orașului da
că va fi introdusă du
blura pe acest traseu” — 
ne spunea ing. Valcriu 
Alecu, directorul AUTL.

Au fost reliefate, de 
asemenea, neajunsurile de
terminate de baza ma
terială precară. Lipsa 
acumulatorilor, anvelope
lor, a pieselor motor, rul- 
nn nților, ca să amintim 
doar cîteva, au produs 
mari greutăți in desfășu
rarea normală a traii'.por
tului. In ace*-t an auto
baza nu a primit nimic 
din ceste piese. înțelegem 
ră IJȚI, Deva, titularul 
d(, contract, trebuie să se 
implice mai mult In pro
blemele Văii Jiului.

IOVANESCU

(< ontinilaie in pag. a ? a)

Problema în cauză are 
ca punct de plecare a- 
nul 1986. In acel an, prin- 
tr o decizie ministerială, 
miu.ștril instructori din 
liceele industriale erau 
transferați, in interes 
de serviciu, la întreprin
derile economice care pa
tronau unitățile liceale 
respective. Fapt ■ petrecut 
și la Liceul industrial 'lin 
Vulcan. Astfel, maiștrii 
instructori luliu Kocsik 
l’avcl Săcărea, Emil Lau- 
ran, Epaminonda Balesa, 
Andrei Cseglc li, Dumitru 
laur, Alexandrii Spina, 
Petru Sz.edlaxt'ik și T. 
lunar iu fost încadrați 
la IM Vulcan, urmi.nl ( a 
salariul primit să fis a- 
cela avut în invâțîmiip. 
Pină aici, toate bu'-e ți 
la locul lor. Numii ca, 
ulterior, așa cum «i m- 
naleaza oamenii, ne au 
fost retrase posturile de 
maistru și am fost Uei-uți 
cu muiifitini cu categoria 
a 5-a de Încadrare; ulte
rior, In decurs de tici 
luni am fo<! încadrați in

categoria a 6-a bază, care 
se menține și la ora ac
tuală (12 februarie 1990), 
fără să primim nici măcar 
treptele catx:goriei a
6-a".

Trebuii precizat că. In
tre timp, datorită străda
niilor domnului ing. 
Aurel Buliga, de la L.I.V., 
s-a ajuns ca unele din 
problemele semnalate să 
fie rezolvate. Printre a- 
cestea și aceea a obține
rii categoriei a 7 a Dar 
să rever, ni I a *■ rc.ill 
ONU al m i ' i i, ne 
interes an c.i.ri lost 
m> tivclc pentru cari: Maiș
trii instructori mențio
nați an (o t trecuți pc post 
di muncitori. Allilm că 
s-a primit din partea
CMV.I adresa S 21 l din 
23 decembrie Î'JIIG, pri
vind suplimentarea nu
mărului de posturi de 
maiștri la activ.tatea in
dii trie, dar, in baza De
cretului li>-l/I93i>, piivind 
numărul de ina.ștri no’ 
m’t pe f.ci aie Sector, cei 
fn cauză n au putut li

încadrați ca atare. In ,a- 
ccst caz. ei au fost încadrați 
la un sector auxiliar, sec
tor de l i care — trebuie 
spus — ohmenii și-au 
luat salariile întregi, tic
nind afi ’.ite de efectele 
negative ale acordului glo
bal impus sectoarelor de 
producții Cu toate a- 
cestca, cei nominaVz.Ul 
au con/tmuat sa insiste 
penii u a ii încadrați ca 
maiștri. In fișele lor de 
|x>st de la liceu figurau 
cu nuiiști i-in-tructori, iar 
la mina erau iiic.idrați ca 
lăcătuși. Or, se știe >-5 
prelucrarea notmvlo.- ce 
protecție a m.i.tc;i nu 
poate li cfi.’ctură decit 
de maiștri i muncitori 
specialiști. Nu era o ile
galitate? Și, în plus, tot 
ei sc întreabă, pe bună 
dreptate, „cum r.nnine 
cu vechimea nua-.tiiî ne- 
Inlreruptă p- pa-'. de 
maistru

Glu orgha OI 1'1 \ NU
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Țara are nevoie de. ordine, așa cum are nevoie
de pîine, de cărbune !

(Urinare din pag. I)

cuți din multe relatări te
levizate, domnii Gelu 
Voican Voiculescu și Ca- 
zimir Ionescu au fost în
delung aplaudați cînd 
ou apărut la balconul se
diului. Au mai fost pre- 
zenți Radu Ciuccanu, re- 
prezentînd Asociația foș
tilor deținuți politici, pre
ședintele Comisiei pen
tru drepturile omului și 
lupta împotriva abuzuri-’ 
lor dictaturii, Florin Bă- 
diniș, membru al CPUN, 
Kiraly Ștefan. reprezen
tant al minerilor din Ma
ramureș, Virgil Andrei 
Vâță, clin partea Parti
dului Democrat din Cluj, 
care reprezenta totodată 
un bloc de opt part.de 
democratice, preponde
rent transilvănene, Ion 
Vasilescu, directorul ge- 
gencral al CMVJ.

Din tot ce au vorbit oas
peții de ieri ai minerilor 
s-a desprins un sens lim
pede: „Nu dorim să se 
creeze noi stări de tensiu
ne"; „Cel mai bine ne 
puteți ajuta rămînind la 
Jocurile de rnunâ"; „La 
București, a fost finstau-

Instructorii sint, sau nu sint... maiștri?
(Urmare din pag. I)

IX' la biroul ONR ii 
IM Vulcan ni s-a spus 
că, prin adresa 841/21 iu- 
nuaric 1990, s-a solicitat 
Combinatului suplimen
tarea filei de plan cu 
13 porturi de maiștri, p li
tru a încadra a< ’St per
sonal conform pregătirii 
profesionale. Doamna Ma- 
ria Far: iș, inginer prin
cipal la servii iul plan al 
CMV.I, 'sie categorii â. Și 
pi buna dreptu'i : ..In de
cembrie 1936, noi um su 
plimen a: f.la de plan 
cu zece posturi pentru 
maiștri primiți in mvă- 
țamint. Dacă msna Vul
can i-a trecut pe post dc 
mum itori nu știm. Din 
punctul de Vedele al Com
binatului, am pro'.edăt 
corect: ce s-a luat de iu 
liceu, s-a dat Ia ni na. La 
alta unitate nu s-a in- 
timplat asta". Domnul 
economist principal Zol- 
tan Kiraly, din serviciul 
organizare, a câiui bună-

■ •■■■uaaaaaiiaBiaMHiaiBBiaaBaaaa «■■■>•!■■■■■■■■■■■■

(um poate fi îmbunătățit 
transportul local

(Urmare din pag I)

O serie de doleanțe din 
partea personalului AU'l'L 
ne-au fost prezentate de 
dl. submginer Iloria 
Stegar, președintele sin- _ 
dicatului independent al 
lucrătorilor din transpor
tul local (a nu se confun
da cu sindicatul liber al 
șoferilor). „Date f.ind 
greutățile de mai sus, ară
ta interlocutorul, șoferii 
noștri sînt obligați să lu 
creze 10—12 ore pe zi, 
inclusiv în zilele de
sîmbătă și duminică, a- 
tunci cînd alții sint li
beri. In timp ce toate ca
tegoriile de oameni cer 
(pe bună dreptate) redu
cerea săptăminu de lu
cru la cinci zile. pentru 
șoferi (paradoxal) a-
ceasta crește. In condiți
ile In care nu avem cu 
ce lucra, salariile sînt 
to* cele vechi, iar piese 

ratâ ordinea și vor fi lua
te măsuri pentru ca a- 
semenca acte huliganice 
s.ă nu se mai producă nici
când"; „Ne veți acorda o 
mare încredere dacă re
nunțați la alte deplasări 
„în masă", la București, 
intrucît s-ar crea impre
sia că aceste deplasări sint 
organizate de noi", „Nu 
vom ceda în fața presi
unilor!"; „Țara are ne
voie de pîine, de ordine, 
de cărbune"; „Sinteți mi
neri, obișnuiți cu o mun
că grea care se desfășoa
ră după un proces bine 
organizat, în cea mai de
plină ordine. Vă rugăm 
să păstrați pe mai depar
te această ordine"; „Să 
nu dăm nici un prilej de 
dezordine celor care ar 
mai încerca destabiliza
rea țării. Nu este cazul 
să se facă deplasări de 
inii de oameni din cauza 
unui număr de 200 de 
huligani"; „Comisia de 
fier — cum este cunoscu
ta — iși va face exemplar 
datoria cu privire la toate 
nedreptățile suferite de 
oameni, va sancționa toa
te abuzurile dictaturii. Va 
fi neîndurătoare, dar să 

voință este intreptată spre 
soluționarea problemei, ne 
spun? că totul se va re
zolva cit se poate ik co
rect. „Soluționarci o văd 
a: ’./el: 1) Să se obțină 
fila de plan re o aștep
tăm; 2) Derogare de la 
IXcrctul 1C4. Problema 
acestui decret a fost, de 
fapt, discutată, la 1 • ia
nuarie, la intilnirca de
legației dc mineri cu dl. 
Ion Ilic-eu. Atunci s-a 
spus „d î, în principiu", 
uimind ca, în baza hotă- 
lir i nr. 257/23.1.19'90, Co- 
miii’i interministerială sa 
tonu in. ; ra pi insul pina 
la 15 februarie. In mo
mentul in care cad aceste 
normative și se primește 
plan de muncii core-pun- 
zâtor, nu vad nici o pa? 
dicâ pentru ca ei să fie 
uecuți pe funcție de 
maist* 1' i. Intre timp, p’nă 
1* abrogarea Decretului 
161, nuli, teiul ne poale 
da o dezlegare cum că, 
daca pe total CMVJ, uti
lizam mai puțini maiștri 
decit rezulta din norma

CONSTITUIRE. De la 
dl. Mircea Draga, vice
președinte al Consiliului 
orășenesc Lupeni al Fron
tului Salvării • Naționale, 
aflăm că joi, 22 februarie 
a.c., ora 11, la clubul din 
localitate va avea loc șe
dința de constituire a Con
siliului Provizoriu de U- 
niune Națională din orașul 
Lupeni. La ședință sînt 
invitați să part.cipe și re
prezentanții partidelor .și 
formațiunilor politice, care 
au filiale în Lupeni, cm 
forme legalizate. (C.I.)

STRAJA. O veste bună 
pentru cci ce practică 
sporturile de iarna: la
cabana „Straja", din ma
sivul cu același nume, 
instalația de te.eschi nr
1 funcționează normal și 
sc află zilnic la dispozi
ția schiorilor. Numai că 
stratul de zăpadă, destul 
dc subțire în ac astă iar
nă. nu permite funcționa
rea din plin a celorlalte 
două teleschiuril (V.S.)

ALEGERE. De curînd 
a fost restructurată ve
chea conducere a Fede
rației române de turism, 
speologie și salvamont. In 
una din primele ședințe 
ale noii conduceri. în 
funcția de pre>ed.nte al 
Comisiei centrale salva
mont a fost ales domnul 
dr. ing. Antonul Baco.

LUCRĂRILE DE RE
PARAȚII și extindere la 
clădirea Clubu.m stu
dențesc au încetat. Dc 
ce? Studenții au nevo
ie de un așezamint dc 
cultura civilizat. Nu-i pa- 
cili de clădire? Să stea 
încuiată 7

FRIZERIE. Cetățeanul 
Gheorghe Matei din Pe
troșani, strada Ventis, 
bloc 1, sc. 1, ap. 11. soli
cită pe această cale să 
fie repusă in funcțiune u- 
nitatea de frizerie și coa
fură de Ia parterul blocu
lui in care este în funcți
une și oficiul PTTIl din 
carlierul Aeroport. Frize
ria a fost desființată, în 
urmă cu cîțiva ani, spre 
nemulțumirea cetățenilor, 
care, în prezent, sînt ne- 
voiți să parcui gă distan
țe considerabile pentru 
a se tunde. (V.S.)

MEMBRII SOCIETĂȚII 
OAMENIL.OR DE ARTA 
ȘI CULTURA din Petro
șani se întîlnesc miercuri, 
de la ora 18, la Muzeul 
mineritului.

Rubrică realizată dc 
llorațiu ALEXANDllESCU

pentru mașini incă nu pri
mim. La acestea se adau- 
ga tratamentul (inuman, 
am putra spune) din par
tea unor calatori în con
dițiile in care o mină de 
șoferi, dintre cei mai 
buni, fac uneori imposibi
lul p ntru a ieși pe tra
see. Cu ce sint vinovați 
aceștia 7 Sau autobuzell • 
Ce vina au acestea ca să 
fie deteriorate, lovite, 
scaunele taiate sau rupte 
de către călători neînțe
legători, care, pe de asu
pra. nici nu și pluti sc bi
letul 7 Să se înțeleagă : 
Tiansporlul la noi nu este 
graiuit ca la mașinile in 
convenție ale SUCT și 
ITA. In privința indis
ciplinei la șoferi și taxa
toare, nu negăm, că se 
mai manifestă unele a- 
bateri. Vom fi foarte 
drastici. Nu facem nici 
un rabat. Dar nici nu ne 
luăm după vorbe. Ori

se păstreze» liniștea in 
țară, să se concentreze a- 
tenția spre viața econo
mică, care trebuie norma
lizată"; „Istoria nu se 
mai întoarce înapoi"; „Vă 
mulțumim pentru gestul 
dumneavoastră prietenesc, 
vă mulțumim pentru a- 
tașamentul față de actu
ala conducere a țării ; 
„Am simțit că minerii sint 
alaiuri de noi și dorim 
să se ști» că și noi sintein 
alături de mineri...".

După miting, în sala 
de consiliu a Primăriei a 
avut loc o discuție la care 
a fost invitată o delega
ție compusă din circa 10 
mineri. Delegația a fost 
mai numeroasă (peste 40 !), 
dar loc s-a găsit pentru 
toți. Din lipsă de spațiu 
mai remarcăm două mo
mente care au reținut a- 
tenția:

„Dacă în București, nu 
sînteți lăsați să lucrați în 
liniște, veniți la noi în 
Valea .Jiului, atit Consi
liul Provizoriu de Uni
une Națională cit și Gu
vernul. Vă vom așigura 
toate condițiile necesarei", 
înscriem această propu
nere nu atit pentru finali

tive, pentru ca să-i -pu- ) 
tem încadra pe post de I 
maiștri". i

Cu aâte cuvinte, cererea 
maiștrilor instructori de 
la Liceul industrial Vul
can este aproape dc 
punctul de a fi soluționa
tă. In cursul ult.melor zi
le li s-au acordat și cate
goriile dc care au fost 
lipsiți înainte. Cu mai mul
ta bunăvoință, acest din 
urmă drept al celor în 
cauză putea fi soluționat 
mai d 'vreme. Și, totuși, ce 
s-a întimplat cu posturile 
de maistru cu care oa- . 
menii au venit dc la li- ’ 
ecu? M.na zice că le-a 
pu la dispoziția CMVJ | 
prin adresa nr. 1552/1987. ' 
La Combinat am întrebat 
de doua ori și ni s-a 
spus că nu au primit așa 
< 'va. Atunci 7 Lăsîrid ia , 
o parte acest semn de în
trebare ne asociem celor , 
care se străduiesc 
căluș ii-inslructori 
devină ceea ce 
maiștri-instructori!

ca lă
să re-
tr> bilic:

II

cine reclamă, un fapt cit 
de mic, să dea toate amă
nuntele (ora, număr de 
mașină, locul ele.), pentru 
a ușura cercetarea și lua
rea celor mai drepte mă
suri. Cît despre revendi
cările noastre, acestea 
se refera la revenirea la 
vechiul sistem dc salari
zare. iar pentru orele 
prestate peste program 
sa se acorde (fiorini de 
ciștig dc 50 și, re pectiv, 
100 la suta".

Fără a insista prea mult 
în comentarea aci .tor as n 
pecte, le aducem In a- || 
tenția i itimriloi p'-nlrii a *1 
le cuiiii.1-dar i
penti u a deteimiria o !| 
schimbai e de opin a ij 1 
tuturor calatorilor fuț.’i Jl 
de cei rare se străduiesc M 
din rasputei i să ne asigu- i> 
re un Iran port cît mai Ij 
bun. Este nevoie, firește, R 
de mai mult calm și în- ■ 
țelegere. I 

tatea el, cît pentru căldu
ra sufletească pe care o 
cuprinde 1

Iată și al doilea episod 
la care ne referim : Mine
rii au mulțumit în mod 
deschis pentru tot ce s-a 
făcut în sprijinul lor: „Au 
mai rămas unele proble
me, dar avem răbdare. To
tuși, vă rugăm să urgen
tați măsurile pentru a a- 
vea și noi o pîine mai 
bună". întâmplător, unul 
din mineri a scos din 
plasă, o pîine — așa cum 
o știm, mai ales cei din 
Petroșani. A rupt-o în 
două. Și atunci s-a _ în
tâmplat cel mai emoțio
nant moment al întîlnirii: 
oaspeții au gustat, rînd 
pe rind, cîte o îmbucătu
ră și, prinși cu vorba, dar 
pe semne rupți de foame, 
în cele din urmă au mîn- 
cat-o toată...

Mult tâmp îți vor a- 
minti, desigur, de această 
pîine neagră, dar atît de 
gustoasă, mîncată cu mi
nerii.

N.R. .Alic relatări, îm
preună cu imagini foto, 
in z.iaiul de iniine

A denaturat adevărul
Din Vulcan am primit o scrisoare în care se 

spune :

„Sir.tcm pensionarii Va- 
sile Sima (nu Mihai Si
ma), Alexandru Popa, 
Marin Ionașc, Arnold 
Schulcz și muncitorul Mol- 
dovan Alexandru, locui
tori ai orașului Vulcan. 
Ne adresăm redacției pen
tru a no exprima protes
tul în legătură cu artico
lul apărut în ziarul 
„Zori noi", din 17 februa
rie 1990, cu titlul „Sesiza
re confirmată", semnat 
de Pompiliu Comșa.

In articol, în numele 
nostru se prezintă niște 
nereguli la Unitatea nr. 
47 a ICS Mixtă Vulcan. 
Declarăm că slnlem stră
ini de faptele consemna
te. Nn cunoaștem per
soana care a scris în ziar, 
nu am văzut-o niciodată.

Nu permitem sa sc fo
losească nimeni de nu
mele nostru pentru a ca
lomnia un colectiv de

O scrisoare cil un conținut asemănător am pri
mit și din partea responsabilului de unitate, dl. 
Nicolae Goia.

Precizăm că numitul Pompiliu Comșa nu este 
și nu a fost nicicînd angajat ca redactor al ziaru
lui nostru. A (ost un colaborator care a scris ui 
virtutea dreptului |a opinie. Iiitrucit in mai multe 
articole a denaturat adevărul, redacția renunță din 
acest moment, la colaborarea dumnealui.

„ZORI NOI"

LUPENI

PRIMUL PAS 
spre constituirea asociației 

țărannor cu gospodarii individuale
Am participat, dumini

cii li februarie, la Lu- 
p ni. I.< adunarea avind 
ea ‘.cnp constituirea aso- 

iați< i țăranilor cu gos- 
p un ie ind viduabi. La 
adunare, desfășurată la 
clubul 'indicatelor, au 
pariu ipat in Jur de 85 do 
persoane. Puțini, față de
cit se avea in vedere. 
Fapt pentru care nu s-au 
putut dezbate toate punc
tele înscrise la ordinea de

Ieri, în Petroșani, cai- | 
de manifestări de sim
patic față dc condu
cerea Cl’UN și a Gu
vernului tării.

Foto: I. LICIU

oameni pe care noi îl con
siderăm corect.

Solicităm ca acest Pom
piliu Comșa să fie adus 
față în față cu noi pen
tru a-l cunoaște și a-1 
întreba dc ce vorbește pl
ită și în numele morților. 
Este vorba de Ion Kiss ca
re a decedat în decembrie, 
dar numele lui este ală
turi de numele nostru în 
articolul din ziar, fiind 
martorul închipuirilor lui 
Pompiliu Comșa. Avînd în 
vedere că nimic din ce a 
scris acest om în ziarul 
„Zori noi" nu a fost ade
vărat (am citit replicile 
celor în cauză), solicităm 
excluderea lui Pompiliu 
Comșa din redacția zia
rului".

Vasile SIMA, Alexandru 
POPA, Alexandru MOI.- 
DOVAN, Maria IONAȘC, 

Arnold SCHI LTZ

zi. In aceste condiții au 
fost aleși, democratic, re
prezentanții celor opt obști 
țărănești. La o dată ce 
va fi anunțată ulterior se 
va da citire statutului a- 
sociațict — care are ca o- 
biectiv apărarea intere
selor țăranilor cu gos
podărie individuala — și 
vor fi aleși președinte
le, vicepreședintele și 
secretarul asociației. (G. 
Oltcanu)

PUNCT DE VEDERE. 
Pensionarul Dumitru
Dodan, ne-a relatat sta
rea jalnică în care se gă
sesc punctele gospodărești 
din cartierul „8 Martie" 
din Petrila. îndeosebi cele 
dc lingă centrala termică 
din apropierea blocului 
6. Omul nu este petrilcan. 
Desfășoară o activitate vo
luntară în atelierul me
canic al liceului din lo
calitate. Totuși, nu poate 
trece nepăsător... (Gh.O.)

CINE INTERVINE? Lo
catarii de la etajele 3 și 
4 din blocul 58. scara I, 
cartierul Bărbăteni al o- 
rașului Lupeni nu bene
ficiază de apă caldă. Și. 
caloriferele sînt reci. Ni
colae lîugnar, unul din 
locatari, ne scrie că a 
reclamat la primăria o- 
rașului și la EGCL Lu
peni, faptul că de luni do 
zile persistă această situa
ție din cauza unor defec
țiuni Ia instalații. Re- 
clamațiile n-au fost luate 
în considerație. Cine să 
mai intervină pentru c- 
fectuarea reparațiilor?

part.de
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Din îndemnul conștiinței

-Au fost patru, Izidor 
Moldovan, Zoltan Ekert, 
Marius Horincar și Dorel 
Moldovan, dar alături de 
ei, sufletește, au fost toți 
colegii lor de muncă 
Preparația Coroești. 
tonei, In intervalul 
februarie. In pelerinajul 
prin orașele martir ale 

libere, senti- 
j>e care le pur- 

suflct vibrau 
cu ale celor 
de zi, împart 
necazurile 

Timișoara,

din 
A- 

5—9

Romanici 
mentele 
tau in 
unison 
care, zi 
nile și 
Arad, 
Cluj, București. In 1 
re din ele, au depus 
roane și jerbe de 
pe locurile mlate de 
g<*le celor care, prin 
fa supremă, ne-au 
liix’itat a. A i aprins lu
mina, i. S-a i rugat |>en-

la 
cu 

bucu- 
vicții. 
Sibiu, 
fieca- 

co- 
flori, 

i sîn- 
Jcrt- 
a<l'.r

tru odihna sufletelor mar- 
tirilor-eroi. După ce și-au 
șters, de pc obraz, lacrimi 
curate, au stat de vorbă 
cu oamenii. Au putut afla 
ce gîndesc. Cum văd ci 
viitorul țării.

— Am asistat în Cluj, 
spune domnul Moldovan, 
la discuții aprinse între 
studenți și muncitori. 
Ne-au plăcut. Erau schim
buri sincere de opinii cu 
privire la doamna Cornca. 
Nu se folosea ca argu
ment pumnul sau bîța. I^a 
Sibiu, clnd am depus co
roana de flori, o femeie 
ne-a întrebat de unde 
slntein. I-ant zis că din 
Valea Jiului. lh gest fru
mos, a mai spus femeia.

— Cel mai emoționant a 
fost la București, în Cimi
tirul eroilor, adăugă Zol-

tan Lkert. Mai bine
90 la suta din cei înmor- 
nrîntați acolo au fost tineri. 
Vă spun drept, atîta Jale 
am văzut acolo incit n-am 
putut face poze... Un tip, 
aflînd dc unde sîntem, 
ne-a zis: „Așa, voi sînteți 
ăia care ați primit trei- 
patru sute la salar să apă
rați Frontul?" I-am 
puns „nu, domnule, 
ne apărăm 
noastre!". In 
unde am fost era 
Oamenii își văd de 
In alimentare, am 
unt, ouă. In unele 
la liber.

Nu ne-a obligat 
să facem turul acesta, 
afară de conștiința 
tră de oameni liberi ai li
nei țări libere.

Glieorghe OLTEANIJ

răs- 
noi 

drepturile 
general, pe 

liniște, 
treabă, 

văzut 
chiar

nimeni 
în 

noas-

De la Primăria județului
Pcrsonalul Primăriei ju

dețului Hunedoara a luat 
cunoștință cu surprinde
re de conținutul notei „Via
ță de cabanier" apărută în 
ziarul „Zori noi" din 15 
februarie a.c. sub semnă
tura redactonilui Mircca 
BCi jorescu.

Cu regret a trebuit să 
constatăm că afirmația 
„s ar fi primit ordin de la 
primăria județului pentru 
ca la această cabană să 
fie înscăunat sudorul Va-

sile Jitea" nu a putut 
fi susținută cu nici o pro
bă de autor. O asemenea 
afirmație, la fel ca și cea 
care se referă la faptul 
ca „hotărîrea a fost spul
berata de „lucrătura" 
unora care au interese 
meschine" este prea gra
va pentru a putea fi for
mulată fără nici o probă.

In aceste condiții, vă 
rugam a comunica citito
rilor că masurile privind 
cabana din Lunca Florii

Hunedoara
nu au fost luate din dis
poziția Primăriei județu
lui Hunedoara.

In numele stabilirii a- 
devărului așteptăm dez
mințirea dvs. în ecl mai 
scurt timp, cunoscînd că 
nu este în interesul ni
mănui discreditarea unui 
organ a! administrației de 
stat.

Victor IȘFAN,
secretar

Sesizări fără răspuns
dimineață, în ju-

9, trei vînz.-itoare, 
Velican, 

și Marcela 
la unitatea 

.Menaj"

Vineri 
rul orei 
Mariana 
Briscan 
lan, de 
440 „Menaj" din 
șani (din bala 
montară), ne-au 
să vedem ceva de 
pur și simplu, s-an sătu
rat. Zilnic, cînd vin 
deschidă unitatea, la 
8, scara care duce 
magazin se prezintă 
un WC public. Ce se poa
te vedea vă puteți în
chipui și dumneavoas
tră I Pc la 9,35, cînd e- 
ram acolo, o femeie din

Viorica 
Cio- 

nr. 
l’etro-

ngroali- 
solicitat 
cart ele,

S.l 
ora 

spre 
ca

scrviciul administrativ al 
ICSMI (n-a vrut să-și spu
nă numele) reproșa vân
zătoarelor do ce s-au adre
sat ziarului. Păi, simplu! 
Mu o dată, serviciul ad
ministrativ Petroșani a 
fost înștiințat de situația 
respectivă. Chiar și echi
pele de control formate 
din oameni ai muncii au 
constatat faptul. Amin
tim doar procesul verbal 
din 29 noiembrie 1989, în 
care se menționa și starea 
jalnică a magaziei, dato
rată infiltrațiilor de 
,,Noi nn zicem că 
spălăm scara, ne-au

apă. 
nu 
ro

latat cele trei vînzătoare. 
Dar să se țină seama că 
am solicitat montarea li
nei uși metalice, a unui 
grilaj, pentru ca, seara, 
scara să rămînă așa cum 
o lăsăsm la ora închide
rii: curată". Se vede, că 
pînă acum, sesizările fă
cute către ICSMI au avut 
efectul Lecțiilor la un 
picior de lemn. Poate ul
timul referat înaintat bi
roului administrativ în 
1 februarie 1990 (înre
gistrat sub numărul 318) 
să aibă efectul scontat. 
Nicidecum, al celorlalte!

Glicorglic OLTEANIJ
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închis pentru... cununie ?

Ce drumuri, 
domnule !

Drumurile, șc ' 
z <• mume : p ului 
nu a i fost ele i 
p: c i grozave, dar 
pc unele porțiuni, 
groziksc pur și 
Ș: parcă e

<> unde
P ițin: pe 
.: ■ '-de 
r.ită. 
m u ale; ( ? la Vulcan 
Cimpu lui Neag, riști 
muști l:mba daca nu 
.«i/ n: și ch:ar dacă 
atent riscul i-stc cam 
cei aș i.

Drumu: de sînt preaste. 
spre necazul șol . i dor a- 
m-rori și profesioniști, ca
re ol.istama și fac apeluri 
nu to< mai ortodoxe la toți 
simții și zic mereu, scriș- 
nnul din dinți; ,,C ) dru
muri, domnule!". (Tudor 
Ml Ml \NI )

stră- 
no»tru 

niciodată 
acum, 

te fn- 
simplu. 

te un făcut, a- 
tc aștepți mai 
poduri șt 

peste cal .-a
In astfel de porțiuni, 

spre 
sa-ți 
ești 
ești 

a-

la 
fc-

Sîmbată, 10 februarie, 
;un cumpărat de la ma
gazinul universal „Jiul" o 
pereche de ghete. Am în
cercat doar 
un picior, 
constatat că 
mai unică și

Contează firma ?
Intr-o 

atîi
1, 

iși 
r< a 
nitățu nr. 28: d 
alimentar 
m ntara"? 
cred că, tot m.u 
faptului ca e so< otită 
un simplu punct 
t.ar, unit ițea 
este m itule.tulutor 
vizi >nată cu produse, 
special cu mezeluri.

Am pășit, in urma 
; iteva zile, in ; 
imitat1'. Intr adevăr, 
tr-un cirlig atîrnau 
cheta bucăți d 
ceva pa trântă, 
■x: vîiidu-e. „N-avem fri- 
guler ca s-î putem ține 
mii mult, ne spune tes-

esizarc e.xpodi- 
Pobției din Aninoa- 

un grup d? persoane 
manifi ta nedumeri- 

provoc.ită de firma u- 
■ cc , Punct 

și nu „Ali- 
Cum părătorii 

datorită
ca 

alimen- 
rcspcctivii 

apro- 
tn

in-

ScllilTOl. 
<10 de 

raionul 
inventar''.

țelcagă odată 
să-și 
față

schimbe 
de noi.

ca trebue 
atitudinea

gheata de pc 
Acasă ani 
cealaltă e

Di-ain grăbit
pentru cîteva 

In cele din ur-

Sz.alai ARl’AO,
Petroșani

cu 
aceasta 

în- 
zloar 

șuncă și 
Salamul 

„N-avem 
putem

ponsabiln, Mariana Ște- 
lăncscu. Vitrina frigori
fică pe care o vedeți ser
vește doar ca... vitrină. 
Am insistat pe lingă con- 
duccre să ne dea un fri
gider sau o vitrina frigo
rifică din iinit.ițib' care 
au funcțion.rt Ja Petro
șani. Așteptăm".

In rest, în această
căpere este încă loc pen
tru ord;ne. O igienizare 
completă nn pnatc fi a- 
minatiî de azi pe mîine. 
Că i se va zice „Punct a- 
bmentar" sau „Alimenta
ra" nu credi m că are 
vreo importanță. Impor
tant este ca o.mrțnii din 
cartier să găsea1 ■ ă 
tot < <? vor.

In privința ,,ltor 
tc < ontinnate în

aici

lispcc- 
irsiza-

re, amintim doar că 
așa cum ne-a relatat < 
Constantin l’risccaru, 
ful Poliției orășenești 
la un control inopinat, 
fectuat în 6 februarie, 
fost găsite ca mărfuri do
site, 20 kg făină alba și 
10 kg arpacaș. Fapt pen
tru care gestioanara 
fost sancționată 
vcnțional. Dar de 
pînă la a sesiza 
in cele scrise, și 
rezultat din 
personale, este o alta ches
tiune. Pe care o poate re
zolva, eventual justiția.

In privința divergențe
lor personale la 
fac
pot 

cale

cpL

e- 
a«i

<i
contra- 
aici și 
scdpînd, 
veninul 

divergențe

care 
referiri, ace .(ea 
fi rezolvate decit 
legală.

se
IUI
pe

Se afirmă jmlokii din Valea Jiului r E L E X

la magazin să o 
In jurul orei 16 și 
minute am găsit 
„închis pentru
Am rugat pe cineva de la 
alt raion să cheme o lu
crătoare 
momente.
mu mi s-a -spus să nu mai 
insist că fetele sînt ple
cate la o cununie. Eu tre
buia să pl<>c la Oradea 
și mi-am amînat plecarea. 
Abia luni dimineață 
reușit 
dar am 
cu un i
Dores”
caz ir. . 
ci .ilarii

am 
: ă schimb gheata, 
i luat 'altă pereche 
număr mai mare, 

ă se publice acest 
ziar, pentru ta lu- 
din comerț sa în-

N'.ll. Am verificat cele 
relatate cu Incrătoarea Ni- 
colcta -Andrei (ee ține lo
cul .șefei de raion) care 
n a con fi-mat că raionul 
a fost închis, pentru cu 
au avut multe ghete des
perecheate (de<?i nu pen
tru inventar) și ca auto
buzul rare a dus 
cununie a plecat 
IU. Conduce, ea 
știe ?

nu
c 1

fetele la
Ia oi a
ICSMI

w

In cad iul etapei
t ’ti' a
.< ii.l i un de .Judo 
n o. i, dumimr ă, 
bi iurie, la Di va. 
Ir ipat mai multe 
țu .portive lin D 
nedorira Orăștie, 
Petroșani. Munrip ui nos 
tru a fost reprezentat de 
cele două echițx? ale In 
treprinderilor rr, niere din 
Petrila și Lnpeni care, 
in final, și au disputat ti
tlurile de campioni ju
dețeni, ctștiglnd totodată 
și dreptul de pailiripare

Campo natului 
la 
18
au

-r

< tapa de zona. Aceasta 
f e-ura la Sibiu, 

P"1 p id i 9 11 martie

1«
se vn < I 
in 
.1 c

I >np.i m iii’i 
d< spei.-,acolo r >■, 
multe locuri ,m 
tu- ite d • judrtl i 
1<1 i Jmllll. I |f,i 
Ic tehn a'1' competitivi.

leosebit 
ele 
fost 

din
rezultate

ni ii 
i i i 
V .

'71

, i

IXICLX II: Marius l.Ti- 
< n (63 kg) — l ml Petri la, 
Nicola ■ (’ri i (78 kg) — 
Jiul P •ril.i;

LONDU.A III (lî'impri.” ) 
— Ei hip.i de lotb.il Stea- 
u i B n urcști, aflata in 
tiirn<'u in Anglia, a Jucat 
i ii fo- m iția Bom n' inoiitli 
pe i, e a intre' ilt-o 
,rm -ii de 3 - I (1—0) 
ni al l.ăimii (.!), 
i ■. neeliv,

Locuiesc pe strada Ve- 
nus blocul 5, lingă șco.d i 
nr. 7 din Petroșani. Nc-am 
străduit tot anul 
su fac: m împrejurimile 
blocului cit mai frumoase. 
Du nu putem păstră cc 
am realizat din cauza u- 
nor șoferi care vin și par
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Biroul Executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională 
a analizat evenimentele petrecute duminică, in București 

Declarația domnului Ion Iliescu

M i c a_ publicitate

Di’pA cum s-a anunțat. 
Biroul Executiv al Con
siliului Provizoriu dc U- 
niune Națională s-a în
trunit, luni dimineața, 
pentru a analiza eveni
mentele care au avut loc 
In ziua precedentă In Pia
ța Victoriei. In legătură 
cu aceasta, domnul Ion 
Iliescu a făcut o declara
ție Radioteleviziunii ro
mâne. Redăm integral 
textul acestei declarații :

Declarația domnului Ion 
Iliescu

Ne aflăm în sala de șe
dințe a Biroului Execu
tiv al Consiliului Provi
zoriu de Uniune Națio
nală. Se face o analiză a 
evenimentelor care s-au 
desfășurat ieri dimineață 
în Piața Victoriei.

A a cum s-a putut ve
dea fn omisiunile televi
ziunii de ieri seară. în 
Piața Victoriei, asociat 
cu manifestația unui grun 
de cetățeni din Capitală 
care exprimau o suită de 
revendicări de natură po
litică și de nemulțumire 
în legătură cu unele situa
ții existente în societatea 
noastră, inclusiv cu reven
dicări la adresa conduce
rii țării, un grup de e- 
lemcnte turbulente, înar
mate cu mijloace de a- 
gre aune — răngi ți alte 
asemenea mijloace —, au 
pătruns in sediul guver
nului, au efectuat acte de 
violență neobișnuită îm
potriva unei clădiri gu
vernamentale, au forțat 
ușile, au spart geamurile, 
au molestat, au rănit un 
număr de militari .și po
lițiști din organele de or
dine, au pătruns în incin

Cum s-a ajuns

De la o manifestație pașnică, la o demonstrație cu caracter incendiar
„Am avut dote încă de 

simbătă că se pregătește 
manifestația de duminică 
iin Piața Victoriei care 
,-a soldat cu atacuri a- 
ipra sediului guvernului 

I cu pătrunderea inul ți
nui în Palatul Victoria" — 
,i declarat Intr-o confe
rință de presă șeful In
spectoratului General al 
Poliției, generalul colonel 
Jean. Moldovan, prim-ad- 
Junct ai ministrului de 
.n terne. Ne-am bazat a- 
cestc supoziții pe afișele 
lipite pe clădii de din 
centrul Capitalei care
chemau pe cetățeni la o 
manifestație în Piața Vic
toriei pentru ziua de du
minică la ora 12. „La în
ceput această manifesta
ție a avut un caracter 
pașnic, dar s a transfor
mat, în urmi unor ma- 
riifc'tf lansate dintr-o 
Dacia Bruack cu număr 
de rodaj dintr-un județ 
dc p ovincie a țării, în- 
tr o demonstrație cu ca
racter incendiar. Aceste 
lozinci au r< ; l->it să incite 
Jurne i care a Început să 
manifi ' mze Împotriva 
guvernului și a F-SN".

Ș< !r>l Inspectoratului Ge- 
r ral al Poliției a pre- 
z .nt.it ziariștilor fotogra
fii c'i;c înfățișează modul 

< uin au fost parte ga- 
miiiiie de la parterul rlă- 
■lirii ui; către indivizi ca

tă, au devastat clădirea, 
birouri de lucru ale unor 
membri ai guvernului, au 
produs pagube materiale 
foarte niari, au adus mari 
prejudicii unor lucrători 
ai organelor de ordine șl 
prejudicii vieții politice 
din țară.

Este de semnalat că 
mulți dintre cei aflați în 
piață s-au desolidarizat 
de acțiunile de violență 
care au avut loc In clă
direa guvernului. Este 
regretabil că aseipenea 
acțiuni se produc pe fon
dul unei situații politica 
pline de speranță, în mo
mentul în care pe plan 
politic, Intre toate parti
dele, s-a realizat un con
sens național, s-a ales un 
organism de conlucrare 
politică — Consiliul Pro
vizoriu de Uniune Nați
onală — care lucrează. Bi
roul său executiv se află 
la a doua întrunire, ana- 
lizînd cu calm și în spi
rit de colaborare proble
mele cu care se confrun
tă țara, căile de stabili
zare a vieții economice, so
ciale, a vieții politice, și 
este regretabil că în ase
menea condiții acționează 
cercuri interesate să des
tabilizeze situația din țară, 
încă nu se pot spune mul
te lucruri în legătură cu 
cine anume incită și orga
nizează astfel de acțiuni. 
Lucrurile vor trebui cer
cetate, anchetate. Vreau 
să mă adresez țării, de 
aici, din acest birou, și 
să declar că toți membrii 
biroului și-au exprimat 
dezaprobarea, indignarea 
față de actele de violență 
care s-au săvîrsit, față de 
clementele infractoare ca

lificați ca „dubioși", sub
liniind că mai mult dc 
1000 de persoane au reu
șit, astfel, să pătrundă 
in sediul guvernului. Din
tre acestea — a spus el 
—, 102 indivizi au fost re
ținuți pentru cercetări. 
Din declarațiile a două 
persoane reținute — a 
mai spus șeful poliției — 
reiese că demonstranții 
„au fost manipulați", a- 
cvștia mărturisind că au 
primit o sumă de 300 leî 
pentru a pătrunde In se
diul guvernului. Alte per
soane au fost mituite cu 
pachete de țigări străine 
pentru a fi atrase la a- 
Ceastă acțiune. El a recu
noscut că poliția a fost 
blamată pentru modul tn 
care a acționat ți a pre
cizat că, dacă atacatorii 
ar fi fost izolați unui cite 
unul la pătrunderea în 
clădire, lucrurile nu ar 
fi degenerat.

Pe de altă parte, dl. 
Jean Moldovan a arătat 
că lin număr de aproxima
tiv 200 de demonstranți 
dintre cei mai „duri" au 
plecat pe Calea Victoriei 
pinii ia sediul Ministeru
lui de Intern", unde au 
fost intimpina’i dc un ad
junct al nuni;Irului care 
ic-a primit și un apel, du
pă care, fără incidente, a- 
ceșiia s au reîntors Ia 
I’iața Victoriei. 

re s-au dedat la aseme
nea acțiuni. De aseme
nea. membrii Biroului 
Executiv s-au pronunțat 
cu hotărîre pentru lua
rea de măsuri împotriva 
celor ce apelează la a- 
semenea acte, aplicînd cu 
severitate legea. Cei ce 
încalcă legea trebuie pe
depsiți cu severitate, pen
tru că acționează împo
triva intereselor naționa
le. Aici nu este vorba de 
acțiuni ale unor oameni 
care vor să apere revo
luția, ci e vorba de acți
uni contrarevoluționare, 
care nu fac deert să sub
mineze activitatea con
structivă a celor intere
sați să promoveze demo
crația în România, să în
lăture toate sechelele u- 
nui regim de dictatură ca
re a adus mari prejudicii 
vieții economice, sociale 
și spirituale, care a lăsat 
o veritabilă maladie în 
relațiile sociale din soci
etatea noastră și care a 
lăsat urme de profundă 
suspiciune ce ne împiedi
că să lucrăm în liniște și 
constructiv. Sînt alte lu
cruri de reparat care cu
prind măsuri împotriva 
fostelor organe de represi
une, împotriva tuturor 
rămășițelor vechiului re
gim, Îndreptat împotriva 
intereselor poporului. Dar 
•asta nu se poate face de- 
cit în condiții de liniște, 
de conlucrare, de muncă 
constructivă a tuturor 
factorilor interesați în sta
bilizarea țării, In așeza
rea ei pe o linie normală 
de dezvoltare economică, 
socială și politică. Aceasta 
este opțiunea reprezen

S-a mai arătat că a- 
tacarca sediului guvernu
lui a fost rezultatul unei 
instigări care s-a produs 
In Jurul orei 17, cînd In 
piață sc aflau aproape 
3 000 de manifestanți. Din
tre cei care au atacat clă
direa, a spus șeful IGP, 
mulți consumaseră bău
turi alcoolice. Foarte mul
tă lume prezentă la ma
nifestație s-a disociat de 
acțiunea de vandalism și 
huliganism care a început 
să se producă, retrăgfn - 
du-se, astfel incit la ora 
20 In piață nu se mai 
aflau decît cîteva sute de 
demonstranți. S-a relevat, 
de asemenea, că atacato
rii au anunțat că vor fo
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tanților tuturor formați
unilor politice care s-au 
asociat și acționează în 
cadrul Consiliului Provi
zoriu de Uniune Națio
nală.

Aici se află reprezentan
ții acestui organism în 
Biroul Executiv și cu toții, 
în mod unanim, au luat 
această poziție.

Apelăm la toate forțele 
Interesate, la toți cetățe
nii țării, la toate mințile 
lucide, să facă front co
mun îq jurul CPUN, al 
actualei conduceri a țării 
pentru a asigura liniștea 
și stabilitatea în țara noas
tră. Ne adresăm cu acest 
prilej și minerilor din 
Valea jiului și altor ca
tegorii de oameni care 
și-au exprimat indigna
rea față de actele de a- 
gresiune săvlrșite ieri îm
potriva guvernului în 
Piața Victoriei și care 
doresc să vină în. Bucu
rești să-și exprime soli
daritatea cu guvernul. Nu 
este nevoie să se facă ast
fel de deplasări. Adresăm 
tuturor un apel la liniște 
și înțelepciune, să spriji
ne atit guvernul cît ți 
organele de ordine ca să 
restabilim liniștea în țară. 
Ne adresăm tuturor oa
menilor de bună credință 
ca să se tempereze elemen
tele care nu fac decît să 
împiedice derularea nor
mală a vieții noastre so
ciale și politice.

Am exprimat cred punc
tul de vedere comun al 
tuturor membrilor Birou
lui nostru. Și această che
mare vrem să fie auzită 
de toată lumea ca să ne 
sprijine în efortul nostru 
constructiv.

losi sticle incendiare 
dacă nu li sc va da dru
mul înăuntru. Atacul — 
a mai spus interlocutorul 
— s-a soldait cu 2G de ră
niți, dintre care 6 au fost 
polițiști.

Dl. Jean Moldovan a a- 
firmat, în încheiere, că se 
Înregistrează fn prezent, 
In întreaga țară, o atitu
dine de disociere de ast
fel de manifestații, o de
solidarizare, în special 
a muncitorimii, care ți-a 
exprimat dorința de a se 
acționa cu mai multă 
fermitate pentru a se pu
ne capăt unor asemenea 
acte dc vandalism.

(Rompres)

ANIVERSARI
GIND în buchetul vie

ții tale adaugi al 20-lea 
trandafir, tata, mama și 
sora ta iți doresc ție, Va- 
leruț Flețan, multă feri
cire, sănătate, precum și 
un călduros „La mulți 
ani I". (220)

VINZARI
VIND ponvenabil video 

Akay VS-R8EV, nou, si
gilat, ultimul model. Te
lefon 956/11185. (m.p.)

VIND video Național 
Recorder NV. G 33-EN. 
Telefon 929/15706, după 
ora 19. (258)

VIND casete video Phi- 
lips. Informații 42587, 
zilnic 8—10. (253)

VIND urgent videore- 
corder, infraroșii, Sharp 
VCB 320 N, HQ, nou și 
instalație gaz Dacia 1300. 
Telefon 43134. (245)

SCHIMBURI

SCHIMB apartament, 3 
camere, Petroșani cu Foc
șani. Informații, Petro
șani, strada Aviatorilor, 
bloc 34/1/4. (248)

DIVERSE

IN CADRUL Asociați
ei generale a inginerilor 
din România urmează să 
ia ființă o filială pentru 
Valea Jiului, cu sediul, 
dep6amdată, la IM Pa- 
roșeni. Telefon 70420, in
terior 166. (230)

DECESE

SOȚUL anunță cu a- 
dincă durere încetarea 
din viață a scumpei 
Iui soții

BOKO EMILIA 
MARIANA (21 ani) 
înmormântarea are 

loc miercuri, 21 februa
rie, ora 11. Cortegiul 
funerar pleacă dc la 
domiciliu. Petroșani, 
Aicea Trandafirilor, 
bloc 4/26. (216)

PROFUND îndurerați, 
socrii și cumnatul Ște
fan aduc un ultim o- 
magiu bunei lor nu
rori și cumnate 

BOKO MARIANA
Lacrimi și flori pe 

tristul ei mormint. (251)

NAȘII regretă pro
fund dispariția prema
tură a scumpei lor 

BOKO EMILIA 
MARIANA 

po caro nu o vom uita 
niciodată.

Sincere condoleanțe 
familiei. (217)

CU NEMĂRGINITĂ 
durere în suflet cole
gii Secției automati
zări (IUM Petroșani)
regretă profund dispa
riția din mijlocul nos
tru, a celei care a fost 

BOKO MARIANA 
suflet nobil și coleg 
minunaL

Ii vom păstra veș
nică amintire.

Sincere condoleanțe 
familiei. (217)

CU NEMĂRGINITĂ 
durere membrii coru
lui „Armonii tinere" 
dcpling încetarea ful
gerătoare din viață a 
celei care a fost un oni 
dc aleasă omenie, sen
sibilitate ți puritate 
suflctiuiscă

BOKO MARIANA 
Dumnezeu să-i odih

nească sufletul in pace. 
(257)

PROFUND îndure
rați anunțăm dispari
ția prematură a bunu
lui ți scumpului nos
tru fia 
sing. GHIURA IOAN
Lacrimi amare vor 

uda tristul tău mor- 
mint Părinții. (254)

IMI PLEC ca vene
rație fruntea cernită de 
durere în fața trupului 
neînsuflețit al dragu
lui meu soț 

sing. GHIURA IOAN
Iubirea, bunătatea >1 

căldura ta dragul meu, 
vor rămîne veșnic vii. 
Soția. (255)

CU INIMILE zdro
bite de durere anunțăm 
intrarea în neființă a 
dragului nostru 

sing. GHIURA IOAN 
Vom păstra neștear- 

să noblețea sufletului I 
ți caracterului tău. So
ra ți cumnatul. (256)

COLEGII dc muncă 
din cadrul IM Lupeni 
sînt alături de fami
lia îndoliată și deplîng 
dispariția fulgerătoare 
a celui care a fost 
sing. GlIIURA IOAN
Sincere condoleanțe. 

(231)

PREOȚII, credincio
șii ți coriștii parohiei 
ortodoxe româno Pe
troșani II sînt alături 
de familia cîntărețu- 
iui bisericesc Ghiura 
Ioan, în greaua încer
care pricinuită de tre
cerea la cele veșnice 
a iubitului fiu 

GIIIURA IOAN 
NEI.U

și transmit sincere con
doleanțe familiei în
doliate.

PĂRINȚII, soția, co
piii. sora cu familia ți 
fratele anunță cu a- 
dîncă durere încetarea 
din viață intr-un grav 
accident, la numai 39 1 
de ani, a celui care a I 
fost

VAJDA ANDREI 
(Bandi) 

înmormântarea are ■ 
loc azi, 20 februarie, i 
ora 14, de la domiciliul ■ 
din Vulcan. Dumnezeu 
să-l odihnească in I
pace 1 (252)

COLECTIVUL Școlii 
nr. 2 Petroșani este 
alături dc colega prof. 
Ecatcrina Mirea fn 
momentele grele pri
cinuite do pierderea 
mamei sale. Sincere 
condoleanțe. (2111

COLECTIVUL Șco
lii generale nr. 1 Pe
troșani este alături dc 
colegul lor Mirea Pe
tro în marea durere 
pricinuită dc decesul 
mamei soacre. Sincere 
condoleanțe! (213)

COMEMORARE

FAMILI/V indoliafi 
amintește cu adincă 
durere împlinirea a 
40 dc zile de la înce
tarea din viață a iubi
tului nostru soț, ta'ă 
și socru

preotul NICODIM 
RĂDULESCU

Mulțumim tuturor ce
lor care au fost alaiuri 
de noi. Parastasul va 
avea loc Joi, 22 fe
bruarie n c., ora 12. 
(235)
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