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Pot deveni rentabile
unitățile miniere?

La Vulcan, acțiunile și» au sporit amploarea

Greva minerilor continuă
Ieri, la mina Vulcan 

a continuat acțiunea gre
vistă inițiată cu o zi In 
urmă. Minerilor de la 
Vulcan li s-au alăturat 
ortaci de la mitic.e Pa- 
roșeni, Aninoasa, Uri- 
cani. Valea de Brazi, Pe. 
’.rila și Lonca. Minerii 
le la aceste întreprinderi 
iu avut in fruntea lor 
președinți și viceprețe- 

■ nți ai sindicatelor libe
ri-.

In Jurul orei 12, lingă 
>rpul administrativ și 

incinta minei se aflau mai 
multe mii de persoane. 
In biroul sindicatului mi. 
nei, i-am găsit Intr.o dis
cuție aprinsă pe domnii 
Nicolae Croitoru (preșe
dintele sindicatului liber 
și independent de la IM 
Vulcan), Ioan Oprea (Pa- 
roșeni), Șrefan Baci și 
Miron Cozma (Lonca), Vic
tor Bădircă (Uricani) și 
Dorin BuJeanu (\ninoa-

■ >.
Am reținut că. in ilimi. 

neața zilei de ieri, a fost 
întocmită o platformă 
cuprinzind revendicările 
ramase nerezolvate din

i IAspect din timpul I

grevei de la mina Vul- ‘

caii, unde in cursul

zilei de ieri și.au tri

mis delegații noi uni

tăți miniere din Valea 

.Jiului.

discuțiile avute, In ia
nuarie, cu Guvernul, cit 

și alte 24 de puncte ce se 
cer imperios soluționate. 
Acestea au fost transmi
se, printr-un telex, prin 
Ministerul Minelor, către 
Ministerul Finanțelor, 
Ministerul Ocrotirilor So
ciale și Ministerul Mun. 
cii. S-a solicitat prezența 
unor reprezentanți al a. 
cestor ministere și ai 
Guvernului care să dis
cute cu minerii greviști. 
In jurul orei 13, a fost in Ghcorghc OLTEANU

vitat în mijlocul greviș. 
tilor Și domnul Ilie Torsan, 
președintele Ligii mine
rilor din Valea Jiului. Pe 
frontispiciul clădirii pu
teau fi citite pancarte ca 
„Dezvăluiți secretul pen. 
sionării", „Jos CMVJ" 
„Jos comunismul".

Iată, In încheiere, o 
afirmație a minerului 
Gonstantin Bidileac, din 
sectorul VI al IM Petri- 
la: „Am vrut să venim
mal mulți. Am fost Im. 
piedicați. Ni s-a spus că

securitatea Încă n.a dis
părut". Vorbele sale au 
fost auzite de toți cei pre- 
zenți în biroul comitetu
lui sindicatului liber. La
plecare. domnul Nicolae
Croitoru, pe care l.am
reîntîlnit pe scări, a de-
clarat :

— Nu vom ceda pînă
cînd nu vom obține ac.
ceptarea revendicărilor
noastre.

Vom reveni zilnic cu 
amănunte pînă la solu. 
ționarca revendicărilor

Unitățile care aparțin 
de Combinatul minier 
Valea Jiului au înregis
trat In anul trecut pierderi 
In valoare de peste 8 mi
liarde lei. Această moște
nire a regimului de dicta
tură. generată de politica 
economică de centralizare 
excesivă, s-a menținut și 
in prima lună a acestui 
an. In prezent, majorita
tea unităților miniere 
sînt In stare de incapaci
tate de plată. Aceasta ri
dică pe primul plan al 
preocupărilor problema 
rentabilizării. Pot deveni 
rentabile unitățile CMVJ? 
Iată întrebarea la care 
am căutat răspuns in ca
drul unui interviu cu 
domnul economist Cons
tantin Făcea, contabil șef 
al CMVJ, interviu la care 
au asistat și contribuit 
și grupul de economiști ai 
CMVJ.

— Dm cele 18 unități 
subordonate CMVJ, ne-a 
informat domnul Fâoea, 
în cursul anului trecut 
15 au înregistrat pierderi. 
Principala cauză □ consti
tuie politica de prețuri 
practicată din „indicații" 
date de sus. Prețurile au 
dezavantajat unitățile 
noastre miniere, deși s-au 
aplicat diferențiat. La 
nivelul mediu, la unități
le miniere s-a stabilit un 
preț de 451 lei pe tona 
de huilă brută și s-a rea
lizat un preț de 633,9 lei. 
Diferența dintre prețul 
de plan și cel de livrare 
urma să fie suportat de 
minister, cu condiția ca 
să se realizeze producția 
de lignit. Or, producția 
de lignit planificată era 
mult mai mare decit cea 
care putea să fie realiza
tă, așa cum era planifi
cată și producția de huilă.

— In actualele condi
ții este posibilă rentabi
lizarea 7

— Dacă se continuă ac
tuala politică de prețuri 
in producția noastră de 
huilă nu se poate atinge 
acest obiectiv. Pornind 
de la acest adevăr, con

În pagi in a 3-a

Dezbateri, opinii, atitudini

Noaptea unui lung martiriu

siliul de administrație al 
CMVJ a trecut la elabora
rea unui program de mă
suri care vizează îmbună
tățirea activității econo
mice. Punînd pe prim 
plan problemele de secu
ritate a muncii s-a sta
bilit să se realizeze o 
capacitate de producție 
optimizată la nivelul fie
cărei unități din subordi
ne, la un preț unic, ace
la de livrare. Acest preț 
se estimează să fie a- 
pnoape dublu față de cel 
actual, adică circa 1050 
ici pe tona de huilă. Es
timam că astfel vom asi
gura pragul de rentabili
tate, prin acoperirea in
tegrală a cheltuielilor de 
producție.

— Ce măsuri concrete 
vizează optim.zarea pro. 
ducției ?

— In primul rind este 
vorba de utilizarea mij. 
Ic acelor fixe, a utilajelor 
din dotare. Mijloacele fi
xe cu grad avansat de 
uzură morală și fizică, 
chiar dacă nu au durata 
de serviciu normată ex
pirată vor fi propuse pen
tru casare. Măsură e ne
cesară deoarece numai 
amortismentele plătite re. 
prezintă 4 miliarde lei.

In al doilea rînd, unită
țile își vor restringe acti. 
vitatea în corelație cu 
personalul existent după 
plecarea militar dor și in 
funcție de linia de front 
activă în cărbune. In 
perspectivă se impune să 
crească rolul cercetărilor 
geologice, pentru a evalua 
exact dirijarea rezerve
lor de cărbune și a produc, 
ției.

— S-au făcut demersuri 
pentru acceptarea noilor 
prețuri ?

— Da. Dar mai vreau 
să precizez că acceptarea 
lor este cu atît mai nece
sară cu cît acoperirea re
vendicărilor recente ale 
minerilor reprezintă peste 
o pătrime din valoare! 
producției marfă.

Intervin realizat de
Viorcl STRAI Ț )

D E BUT
UNA PE ZI

l>o»rn do Zoi lan SZABO, Petroșani

Cine vrea
Ce fao constructorii ?
De ce constructorii 7 

Pentru că pe ei nu i-am 
întrebat pînă acum, pen
tru că despre ei, după 
revoluție, am scris foarte 
puțin. La întrebarea de 
mai sus ne.a răspuns, 
pentru început, inginerul 
Ghcorghc Matei, directorul 
ACM Petroșani.

— Ce fac constructorii? 
Muncesc, muncesc mult și 
bine. Pe șantierele noas
tre revoluția se traduce In 
dictonul „cine vrea să tră
iască bine, trebuie să
muncească bine".

— E plin do conținut a. 
cest dicton al constructori, 
lor. Nu vreți să concreti
zați 7

— Oamenii noștri știu 
că izvorul bunăstării nu 
poate fi altul dccît munca 
cinstită, corectă. Și, pen
tru că mi-ațl cerut să 
corcretizez, vă dau doar 
două exemple ale modu
lul în care an înțeles

să trăiască bine, trebuie să muncească bine
constructorii revoluția: în 
acest an numărul de ab
sențe nemotivate a scă
zut considerabil, iar sta
rea disciplinară s.a îm
bunătățit radical, ceea 
ce ne umple inimile de 
bucurie și ne dă certltu. 
dinea că oamenii noștri 
vor face totul ca să ne In

De vorbă cu constructorii
dcplinlm obligațiile.

— Cum este și normal, 
această stare de spirit, 
pentru constructori, se tra
duce in apartamente

— Da, așa este. Și sînt 
bucuros să pot spune că 
în acest an am predat 
139 de apartamente: 38
1.1 Petril.i, 40 la Petroșani, 
61 la Vulcan. Lucrăm In
tens la construcția rezer
vorului de apă de la 
Pefrila (sperăm să-1 pro. 
dnm în trimestrul If), 

ia Livczcni se atacă în 
trimestrul 11 și sn finali
zează In 1991, iar cel 
din Aninoasa se află în. 
că în faza de discuții cu 
proiectantul. Aceste re
zervoare de marc capa
citate vor crea premise
le Stocării apei potabile 

pentru o aprovizionare co
respunzătoare a populați
ei.

— Pentru că ați intrat 
in problemele viitoare 
alo anului, co obiective 
mal aveți de realizat in 
1990 7

— In primul rînd apar, 
tamente. In țoală Valea 
Jiului va trebui sR exe
cutăm 1283 de apartamente: 
în Petrila, 211 apartamente, 
Petroșani 476. Aninoasa 
153 și Vulcan 211, cele

lalte urmind să le con
struim în Lupcni și U- 
ricani, după ce șantiere
le din Județ se retrag pe 
măsura terminării o-
biectiv.-lor începute. Mai 

avem de predat spații co
merciale la parterele noi
lor blocuri, rețele de ter. 
moficare. lucrări de. sisle. 
niatizarc. Vrem să pre
dam blocurile astfel In
cit să fie bune de locuit, 
cu toate utilitățile în func
țiune, l'ără nici un fel de 
codițe...

— ...si fără raportări fic
tive ?

— Indiscutabil. I.a fi
nele lui 1989 am raportat 
și decontat numai ce am 
realizat. Raportarea fictivă 
— ca să bată toate cifre
le de la toate nivelele —• 
a fost o plagă. Ne-am scă
pat de ea. Din ultimele

Interviu realizat do 
Simion POP

(< onlinuarc în pag. a 2 a)
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OMENIE. Dîml dovadă 
tic un profund caracter 
umanitar și spirit de în
trajutorare, familia profc. 
6or Mazilii de la I iceul e- 
conomic Petroșani a depus 
în contul deschis pentru 
tînărul Cristian Manea 
din Vulcan, suma de 500 
lei. (G.C.)

PROPUNERE. Cetățea
nul Nicol.ae Sibișan, care 
face naveta cu autobuzul 
pe distanța Petroșani — 
Lupeni ni s-a adresat cu 
o punere: Să fie înființa
tă și în zona Dacia a car. 
fierului Aeroport din Pe
troșani, o stație pentru 

autobuzele care circulă spre 
și de la Uricani. Consi
derăm justificată această 
propunere și o supunr in 
atenției conducerii AUTL 
Petroșani.

BRUTARII. "Unde sînt 
brutăriile de altă dată ? 
ne întreabă un pensionar 
din Petroșani. Umlc să 
fie? Au fost desființate! 
Considerăm ■ interesantă 
și utilă propunerea pe 
care o face iJomnuJ la- 
cob, pensionarul în cau
ză, cu privire la reînfiin. 
țarea brutăriilor, prin 
inițiativă 'particulară. 
Făină se găsește. Se gă
sesc și brutari ?

DE LA OFICIUL PTTR 
Petroșani aflăm că din 
lipsă de lira}, publicația 
„Patria liberă" nu a fost 
difuzată decit în Bucu

re'ti. Dacă va crește tira. 
jui. revista va intra în 
reg.mul normal de distri
buire și pentru provmcie. 
(I.M.)

ȘI.A RELUAT activi, 
tntea corul de cameră al 
studenților m nicri, for. 
mațic afirmată în ultimii 
ani In concursurile stu
dențești. Repet țiile iu 
loc la Casa de cultură a 
studenț 'or din Petroșani. 
Pe cind un concert, pe 
scenele municip.ului ? 
(AJ.H )

COMISIE. .Minerul pen
sionar Gheorghe Danci, 
din Petrila, cartierul 8 
Martie, bl. 18, ap. 77, ni 
se adresează în disperare 
de cauză să.i fie trimisă 
o comisie la domiciliu 
pentru a constata că in a. 
partamentul respectiv nu 
se mai poate locui. De 
ce ? Apa de pe acoperiș 
se infiltrează în aparta. 
ment ! Sesizările repe
tate către EGCL și primă
rie au rămas fără răspuns 
pînă acum. Să fie oare 
nevoie de o comis e ? Ne 
exprimăm convingerea că 
prin puțină bunăvoință 
problema omului poate fi 
rezolvată de EGCL Petri, 
la.

UN MUNTE... Pe A. 
lcea Brazilor lingă cen. 
trala termică nr. 1 Bucu.
ra — Uricani, s-a format 
un munte de gunoi me. 
najer pe lîngă cele patru 
containere. Și acestea- sînt 
pline. Acum, aici, este un 
adevărat focar de infec. 
țic. Ce părere arc con. 
ducerea sectorului EGCL, 
care tutelează această 
activitate ? (El. Bejan, 
Ur.cani).

INVITAȚIE. In aceste 
zile la munte se mai 
poate seina. Prin dotări, 
le sale, zona cabanei 
Straja, dispune de trei 
instalații moderne de
Vie-ehj și de telcscaun, 
oferă condiții bune de 
practicare a schiului nu 
numai in zilele de la 
sfirșit de săptămină, ci și 
în cele obișnii te, din
CUr.ul săptămînii.

Rubrică realizată <ic 
Viorcl STRAUȚ

De vorbă cu constructorii AVEȚI CUViNTUL B AVEȚI CUV1NTUL
(Urmare din pag. 1) 

predări de anul trecut 
mai avem cîteva fațade și 
sistematizări care nu se 
execută iarna, ci după 31 
martie cind timpul se 
încălzește. Dar cum în 
primele două luni Dum
nezeu u ținut cu construc. 
torii și am prins timp fru
mos, am executat și ase
menea lucrări.

— Vorbind de sistema
tizare, nu credeți dom
niile director, că la exe
cutarea acestor lucrări ar 
fi necesară o schimbare 
do optică în sensul că ar 
trebui realizate intii lu- 
cări de canalizare, de ali
mentare cu apă și ener
gie electrică, de introdu
cere a cablurilor telefoni
ce în rețeaua de termofi- 
care, al>oi construite dru. 
murite dc acces 
și apoi blocul ? Cind se e- 
xecută sistematizarea zo
nelor verzi totul ar fi ga
ta, netnaifiind nevoie dc 
săpături și spargeri de 
betoane.

— Da, așa ar trebui să 
sc desfășoare lucrurile, 
în logica lor. A existat 
chiar și o legislație pri
vind sistematizarea și 
lucrările subterane. Dar, 
datorită stilului pompi
eristic de executare a lo
cuințelor, atacam blocuri
le și pe baze de planșe, fă
ră să știm cum va arăta 
blocul, ca să nu mai 
vorbim de cvartal sau 
cartier. De aici o scrie de 
probleme de aprovizionare, 
de mecanizare a prin
cipalelor operațiuni cu 
volum mare dc muncă, 
dispersarea forței de

Este fără îndoială bine 
că podul dc lîngă unica 
trecere cu bar.era [ieste 
calea ferată din Petro
șani a prins deja contur, 
că sc continuă in șant.cr 
lucrările de canaazare, 
ramble.ere cu pamint și 
alte.e implicate de rea
lizarea variantei noi,
moderne a drumului na
țional și internațional ce 
uaverseaza orașul i.vj- 
(ru. La fel putem estima 
cu certitudine că va fi 
și mai bine cinu noui 
Jrum va ti terminat și 
m.jloacele de transport, în 
deplasarea lor spre su- 
du. și nordul municipiu
lui, vor putea face acest 
lucru pe varianta aflată în 
afara centrului orașului. 
Condiții bune de circula
ție. mai multă siguranță, 
mai puțin praf, ag.ome. 
rația de pe arterele centra
le mult diminuată etc.

Dar e perm.s, oare ca 
acest BINE să fie um
brit de unele fapte ce de. 
no.ă neglijentă, dezordi
ne și nu în ultimul rînd 
incompetență păgubi
toare? 

Pastorală. loto: Al. IIORAȚIU

muncă și multe ale neca
zuri. Vrem să așezăm lu. 
crurile cu picioarele pe 
pămînt Sîntem în pose
sia documentațiilor pe a- 
rrul 1990. Vrem întâi să 
realizăm lucrările subte
rane, căile de acces. In- 
cepînd din toamna aceas. 
ta vrem să predăm blocu
rile „la cheie" cu toate 
amenajările realizate, fă
ră nici un fel de „codițe". 
Această reașezare a flu
xului tehnologic în cons
trucția de locuințe nu se 
poate face cit ai bate din 
palme.

— O ultimă întrebare: 
pentru constructori ce 
construiți in acest an?

— Avem noutăți și pen
tru constructori. Pe stra
da Malcea vom realiza un 
bloc de garsoniere pentru 
tinerele familii fără co. 
pii, pentru .personalul 
stagiar, pentru meseria
șii care nu au familii. In 
1991, alături vom mai 
realiza un bloc dc gar
soniere, iar între ele vom 
construi o cantină și alte 
utilități. Cred că va fi o 
surpriză plăcută pentru 
constructori.

Pentru că ați spus că 
e ultima întrebare, aș 
dori să închei prin a sub
linia atmosfera dc lucru 
bună pe șantiere și hăr
nicia cu care muncește 
fiecare formație de lu
cru. Am certitudinea că 
programul de investiții 
ce ne-a fost încredințat 
va fi îndeplinit în acest 
an punct cu punct și ne 
vom crea și front de lu
cru pentru 1991.

Ca niște vandali POȘTA REDACȚiEl
Cum am putea conside

ra altfel faptul că plopii 
ce au trebuit tăiați pen
tru a face loc noii albii 
deviate a puiului Male- 
ea au fost doborîți cu bra
țul escavatorului peste re. 
țeaua dc alimentare a car
tierului din preajmă cu 
energie electrica și pr'-te 
acoperișul unei case în 
care se al Iau oameni? 
Numai norocul și întim- 
plarca au făcut ca negli
jența și absența unei 
supi aveg.iei. mai aten.e a 
constructorilor să nu pro
ducă victime omenești. 
Urmele acestei fapte re
probabile se mai pot 
vedea încă, deoarece atît 
la rețeaua electrică cît 
și la acoperișul casei s-a 
apelat la improvizații. Și, 
ca și cum acest caz pe
trecut cu cîtva timp în 
urmă nu ar fi fost dc-a- 
juns, în ziua de 28 fe
bruarie a c., șoferul de pe 
basculanta 31 IID 4234, fă- 
cînd o manevră înapoi 
neatent, a doborît un alt 
stîlp dc susținere a rețe
lei electrice aflate sub

CAPCANE

Locuiesc în cartierul 8 
Martie din Petrila. Aici 
sînt multe necazuri și 
EGCL.ul nu ne ia în 
seamă In fața blocului 
58 s-au săpat cîteva 
gropi pentru niște inter
venții la conducte. Lu
crarea s.a terminat de 
mai bine dc două luni, 
dar nimeni nu astupă gro. 
pilc. Cît pot fi dc pericu. 
loasc aceste capcane, mai 
ales pe întuneric, e ușor 
de înțeles, Cît despre ac
cesul mașinilor, ce să mai 
vorbim.

Horea BELCIUG, 
Petrila

N.R. Poate totuși se 
încumetă cineva de la 
EGCL să bată cartierul 
cu pricina la pas, să 
inventarieze necazurile și 
să treacă la „cestiunc".'

S.A PROCEDAT 
CORECT ?

Ministerul Muncii a dat 
publicității un comunicat 
cu" privire la plata salari
ilor pe luna ianuariei La 
Cooperativa „Straja" Lu
peni, însă, nu s-a ținut 
cont dc acest act norma
tiv. La unitatea nr. 3 
croitorie, salariile s-au 
calculat tot după realizări. 
Ori noi n-am primit dc 
la cooperativă materie 
primă și nu am avut de 
lucru. Cooperativa „Stra

tensiune peste acoperișul 
altei case in care se a- 
flau o femeie bolnavă și 
alți oameni. Domnule 
conducător al basculantei 
31 IID 4234 ești conștient 
de ce se putea întîmpla 
dacă conductorii rețelei 
electrice sub tensiune 
cădeau peste cabina in 
care stăteai comod? Dar 
femeii care la acea oră 
putea să fie in încăpe
rea peste care s-au pră
bușit stîlpul și firele do- 
borîte? Poate acum,
dar cînd ai făcut mane
vra periculoasă, nu.

„Echipele dc electricieni 
de la CDEE care au resta
bilit, cum au putut, ali
mentarea caselor res
pective cu energie, slilpul 
rupt și acoperișurile dete
riorate ale celor două ca
se stau mărturie acestor 
fapte săvirșite parcă dc 
niște vandali. Ne este 
greu să credem că ele 
s-ar datora numai unor 
Intimplări nevinovate.

Tona ȚÂțARCA 

ja" face excepție de lu 
regulă-?

Maria CIOFLICA, 
Paraschiva ANDREI, 

Lupeni

HALAL REPARAȚIE

Cind în 1988, luna de
cembrie, ne.am mutat în 
apartamentul 57 din stra
da Aviatorilor nr. 54, am 
constatat că întreaga in
stalație era defectă. Ni 
s_a promis că se repară, 
dar n.a venit nimeni. In 
februarie 1989 am chemat 
un instalator din cadrul 
IGCL, pe care l.am plătit 
„omenește", ne-a reparat 
instalația de mîntuială, 
și așa a trecut anul, pe 
la noi n.a mai venit Pe 
de altă parte, în cele 
două grupuri sanitare și la 
bucătărie curge apa din 
tavan, de la vecinii de 
sus. I-am tot rugat să re
pare, dar... Rugăm pe 
această cale conducerea 
IGCL să intervină pentru 
a ne putea bucura și noi 
de. apartamentul în care 
locuim.

Doina SIMA, 
Petroșani

CONTAINERE 
DEGRADATE

Mă ocup de cele două 
puncte în care se colectea
ză reziduurile menajere 
de lîngă blocul E Sud, din 
Vulcan. Lucru greu de 
realizat, deoarece, neres- 
pectîndu.se graficele de 
evacuare a gunoiului, a- 
cesta acoperă containere
le. La două luni, nu vine

GAVANESCU LENUTA, 
Lupeni; Vă înțelegem si
tuația grea în care vă a- 
flați. Totuși tatăl copiilor 
trebuie găsit. Așteptați 
răspunsul Inspectoratului 
General al Poliției, după 
care adresați-vâ și Televi
ziunii. In orice caz, țineți- 
ne la curent.

ADRIAN GRIGONI, 
IM Livezeni: Dacă aveți 
domiciliul stabil în județul 
Vîlcea va trebui să vă 
adresați p<n’ru pașaport 
Poliției județului Vîlcea.

DUMITRU PETRIȘOR, 
Petroșani: Vă putem
spune că legislația după 
care s-au stabilit catego
riile dc încadrare este în
că în vigoare și deci, sin- 
tcți bine încadrat Dacă 
doriți să contestați acest 
liKi'ii trebuie să vă adre
sați Ministerului Muncii.

Simion POP,

RODICA CIRȚAN, Pe
troșani: Nu arc nici un 

containiera, ci un IFRON 
și un camion Rabă. Trac- 
torul remorchează con.» 
tainerul, îl tăvălește pî
nă îl golește, după care a- 
dună, cu lama, gunoiul 
și-1 depune în Rabă. Da
torită acestei „metode" 
EGCL.ul a distrus 4 con
tainere care costă fiecare, 
10 000 de lei. întrebăm: 
cine le plătește? In nici 
un caz, nu cred că cetă
țenii.

Oprea HORCEA, 
Vulcan

DIN NOU, APA

Am rugămintea, în nu
mele mai multor familii 
care locuiesc la etajele 
superioare ale celor trei 
blocuri.turn dc lîngă 
stația PECO din Vulcan, să 
ne ajutați pentru a ajun
ge și la noi apa rece. Men- 
ționez că apa caldă ne 
lipsește de cîțiva ani, Iot 
cea rece de cîteva luni. 
Nu este, zic eu, o soluție 
să aduci, cănnd pe scări, 
apă de la etajele inferi
oare, etaje care benefi
ciază și dc apă caldă. Sîn
tem oameni și avom ace
leași drepturi.

Nicolao PÎNZARU, 
Vulcan

Rătnîne ca, după pu
blicarea acestor rinduri, 
EGCL.ul să-și îndrepte 

ochii binevoitori și spro 
dumneavoastră. Dacă ră- 
min închiși,' reveniți I 

rost să vă adresați în
treprinderilor în căutare 
de loc de muncă. Adre
sați.vă Oficiului din Pe
troșani pentru probleme 
de muncă și ocrotiri so- 
cjale, de unde vi se poa
te elibera o repartiție în 
vederea angajării. După 
cum ne scrieți, reiese că 
vă numărați printre per
soanele cărora li se eli
berează repartiție eu pri
oritate, întrucît aveți în 
întreținere un copil mi
nor.

NICA CIIETROIU, Vul
can: Conform reglemen
tărilor în vigoare cu pri
vire la pensionare. dacă 
puteți dovedi cu acte ce
le ce ne scrieți, benefi- 
ciați dc dreptul la pen
sie. Pentru a vă edifica 
vă rugăm să vă adresați 
personal Oficiului din 
Petroșani pentru proble
me de muncă și ocrotiri 
sociale, avînd la dumnea
voastră cartea de muncă 
(sau o copie a acesteia), 
precum și alte eventuale 
acte prin care să puteți 
dovedi că ați lucrat 37 
dc ani în grupele I și II 
dc muncă.

IULIAN IORDACIIE, Pe
troșani: Notele de „tre
cător prin orașul martir 
Timișoara" redau senti
mente pentru care avem 
toată stima și aprecierea. 
De fapt, astfel de relatări 
sint prezente aproape zil
nic la posturile noastre de 
radio și ta Televiziune. 
Dm rațiuni de spațiu ti
pografic, nu putem publi
ca integral Însemnările 
dumneavoastră. Reținem 
ca interesantă propune
rea pe care o faceți in fi
nal. Condiția publicării 
este de a ne scrie „mai 
scurt", cu o marc densi
tate de idei.

Viorcl STRAUȚ

Nicol.ae
pect%25c3%25aendu.se
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Dezbateri » Opinii a Atitudini
1945-Î9S9

NOAPTEA UNUI LUNG MARTIRIU
■ Inaugurăm o rubrică deschisă dez

baterii problemelor care frămîntă in mod 
acut marile colectivități muncitorești, in 
această perioadă de cristalizare a rolului 
lor in refacerea economiei națion-»le, demo
cratizarea tării, perfecționarea structurilor de 
conducere, soluționarea celorlalte proble
me legate de invătămint, cultură, tineret, 
viață morală și religioasă. Așteptăm cu 
interes puncte de vedere pe această temă.

■ însemnările cu care deschidem lu
brica au pornit de la un paradox. In timp

ce din întreaga țară ne-au sosit mesaje de sim
patie fată de mineri — creînd imaginea res
pectului cu care este privită această cate
gorie de muncitori — am primit și unele 
interpretări „personale". Dincolo de 
strădania lor provocatoare, aceste opinii 
denotă că autorii lor — care nu și-au sem
nat textele — nu cunosc nici specificul mun
cii din subteran și nici condițiile sociale și 
politice care și-au pus amprenta asupra vie
ții minerilor, într-o lungă perioadă de timp.

In pragul unei rupturi
-istăm cu întrista
re la un fenomen 
care tinde să ia pro- 

scăzut al 
l.a

porții. ,,Prețul 
minerului", așa cum
Stabilit dictatorul ca par
te mai expresivă din
„prețul scăzut al omului" 
tn general. începe să con. 
vină de m.nune unor teo
retic icni de cabinet, ne- 
dcprin.și să coboare prin 
abataje unde s-ar cuveni 
să cintărească in mod o.
biectiv munca acestor tru
ditori. Aflăm așadar încă 
o penibilă rămășiță ac. 
optată de cei orbiți de 
dW.r.na grea ca un balast 
pe care ne.au lăsat.o de
cenale de dictatură. Lip. 
sili de cunost nțeie fun
damentale de.-pre munca 
din subteran și prea pu. 
țin dornici să.ți împli
ni ă măcar o curiozi
tate. acești teorc'. icni nu 
f . — e drept la propor
ții mii reduse — decit a 
f.*—ut . Ceauș cu- lo
vesc intr-lin om căzut!

Devalorizarea amintită 
face ca despre mineri a. 
tunci cînd muncesc, să se 
tacă, iar atunci cînd iau 
cuvintul în Agora cetății, 
să se vorbească cu severi, 
tate. O întrebare de ge
nul „ce.au făcut minerii 
în timpul Revoluției?" 
naște senzația stranie că 
ci ar reflecta o lume a 
celor care profită. O altă 
afirmație potrivit căreia 
„min. ii au sosit primii 
la revendicări" creează 
în jurul lor un zid de sus
piciuni și împinge lucru
rile în pragul unei rupturi. 
/Adevărul poate fi oricînd 
repus in drepturi, dar pî- 
nă atunci vorbele care 
rănesc, rămin. Jocul cu 
cuvintele poate avea con
secințe imprevizibile, de 
durată, dar acum nu a- 
ceasta contează. Acum 
contează efectul sonor al 
vorbelor și mai puțin făp
tui că minerii au încă răni 
ncînchise de mulți, de 
foarte mulți ani.

Gnde duce goana după 
cărbune

za unei „surpări de masă". 
De aici încolo, părerile 
sînt împărțite, Unii susțin 
că ceva s.a prăbușit în 
cugetul acestor oameni 
caro muncesc din g:cu și 
trăiesc după o lege mai 
simplă a vieții. Alții, dim
potrivă, spun că prăbu
șirea s.a produs în con
vingerile unor reprezen
tanți ai partidelor, iar 
minerii îwi au făcut alt
ceva decit „să ridice sur
parea". In fine, nu lipsesc 
cei dispusi să recurgă la 
o explicație mai comodă: 
minerii au fost manipulați! 
Teoria a rămas neargu. 
montată, întrucît adopții 
ei S-au limitat să arate cu 
degetul cînd înspre Piața 
Victoriei, cînd spre cea 
a Revoluției, lăsîndu-ne 
pe fiecare să înțegem ce 
vrem.

Cu efectele ei tonice, 
revoluția a descătușat și 
gindirea minerilor. Dar 
prudența lor a crescut, 
înșelați de prea multe 
ori în buna lor credință 
ei au trăit mai intens 
spaima că cineva vrea să 
fure ordinea țării. Reîn
toarcerea la dictatură des
chidea o perspectivă de 
coșmar. Din nou un plan 
aberant la cărbune? Din 
nou explozii? Din nou ani 
de detenție și privațiuni ? 
Grija care i.a determinat

să se deplaseze in Capi
tală a fost reală și avea 
în spate multe „surpări 
morale" și pierderi de în
credere din anii dictatu
rii. Se pare câ după n 
avut loc prima prezență 
în Piața Victoriei, grija 
minerilor a devenit mai 
puțin importantă decit con
servarea liniștii celor ce 
doreau să nu fie fra-
mîntați de prea multe 
griji. Dar, nimeni nu pu
tea să le acorde aestofa 
o poliță <le asigurare pen
tru timp senin, 
tit mai puțin 
tă-i pentru a 
in Capitală, 
scena undo 
democratice"

și cu a- 
mineiii. Ia. 
doua oară 
tocmai pe 
„dezbalcrilc 

semănau
din cc in ce mai 'mult cu
o colecție de demascări. Pe 
această scenă, minerii .'al
văzut și ei ceea ce a văzut 
toată țara și anume cum, 
intr-un sistem de oglinzi 
paralele, dar strfmbe, par
tenerii de dialog Iși ară
tau reciproc deformările. 
Minerii nu i-au „pus 1® 
zid" pe acești parteneri, 
cum unii s.au plîns, ci 
doar au vrui să le spună 
că nu le vor cere nicicînd
ca munca lor să le fie O-
părată de la înălțimea 
partidelor politice pe ca
re le reprezintă.

Despre
„o surpare adevărată^

/n‘re 19-15 și 1977 la 
minele d:n Valea 
Jiului au avut loc

mai mu.te explozii 
subterane de
proporții. Anul 1977 a ră-
m ii ris in istoria
acei ’r-i 
num 
geni", 
social 
Intre 
île au

Văi, ■ indva 
i t ă „a p.in.

prin seismul 
din 2—3 august. 

1975 și 1989 explozi. 
Uin.nu.it ri zbu

ciumi liniștea m nenlor._
Greva d.n 1977 a fost 

cea dinții împotrivire 
exprimată cu duritate la 
adresa dictatoru.ui de 
tristă amintire. Conse
cințele ei sint mai muit 
bănuite decit cunoscute 
in detaliu. Principalii or- 
g tni7alori au suferit pri
vațiuni și represalii. Nu 
au lipsit condamnările. Nu 
a lip-.it îndepărtarea bru
tală a celor deveniți in
dezirabili. Puțini știu
că în 3 august, clnd Ceau. 
•ș«. s u a ,o< <tt la Lupeni 
sur. presiunea maselor (du. 
pi cîpetate convorbiri te
lefonice cu „Neptunul") 
mine ii i-au aruncat n sip
in obraz. Imhrăcați în hai.
ne de lucru — fa ^cmn
al adez unu la grevă —
«a "1 inOtpu ’. ă '.ară în
'.r. '.'irnind a .'fel un
praf în. i . >*. care a fâ-
rut ,î • ■ ; ,i sp i m.i
m-rvozitatea „conducăto
rii,u;’. IJintr-o reconsti- 
tu e p" rare greva o mc. 
rită pot fi .if atc și alte 
amănunte nre ar întregi 
imaginea despre starea de 
sp rit pe fondul căreia 
s-au desfășurat evenimen
tele.

După primirea excesiv 
de „ură pe care i.au fă- 
cut.o lui Ceaușescu. mi
nerii au știut că acest 
conducător vanitos nu-i 
va ierta. Măsurile Uim
ii.țațe ca f ind „în favoa
rea minerilor" erau doar 
niște vorbe de circum
stanță, îngrădite a doua 
zi de legi neomenești. Pla
nul de producție a fost 
înscris pe o diagramă a- 
berantă, iar efectul creș
terilor impuse de Ceau- 
șcscu a fost resimțit In 
mod ciclic. Este vorba 
despre cele cinci defla
grații masive în care me
tanul și tratele său la fel 
dc ucigător, praful „grizu" 
au făcut sute de victime 
omenești.

In 1986 de pildă, cînd 
i s-a raportat că ia mina 
Vulcan a avut loc o ex
plozie de proporții. Ceau. 
șc< o a cerut Intr-un ac
ces de d mență să-i fie 
prezentați Vinovății în 
i'iteva ore. Dic a ul nu
trea speranța că ii vor 
fi -crviți pe tavă cîțiva 
mineri, abotori cărora să 
ie dea l<« ți i cuvenită Din 
păcate, lui rurile au luat o 
altă întorsătură. Comisia 
guvernamentală care a 
intrat in subteran pcn. 
tiu constatări a fost sur. 
prinsă de cea de a doua 
explozie, astfel că proton, 
ția absurdă a „celui mai 
priceput conducător" a 
fost plătită cu încă un 
preț dureros. De aceas
tă dată, victimele s.au nu
mărat in exclusivitate din

rîndul celor mai buni in
gineri.

Pierderile înregistrate 
de m neri — și după cum 
vedem chiar și de ingineri 
— în perioada 1965—1989 
întrec orice închipuire. 
Accidentele, explozhlc au

multe cauze tehnice, dar 
o singură cauză morală, 
dureros și îndelung re
simțită: goana după căr
bune. Intr-adevăr, mine
rii au plătit scump nisipul 
aruncat în obrazul lui 
Ceau.șescu.

Despre „ un gen de surpare*
entru mineri, „sur
parea" este un eve
niment de muncă a- 

proape obișnuit. Ceva se 
prăbușește din bolta ga
leriei sau din tavanul a. 
batajului. De cele mal 

multe ori, prăbușirea unui 
abataj este produsă cu 
bună știință, făcînd parte 
d.n tehnologia mai greu 
de explicat a mineritului. 
Oricum, după dislocarea 
cantităților de rocă din 
tavan, surparea trebuie 
„să fie rid.cată" de mi
neri. atit pentru a relua 
lucrul cit și pentru a resta
bili echilibrul dc ansam
blu al minei.

Despre „un gen de 
surpare" se poate vorbi 
și pe alt plan, cum ar fi 
cel moral. După ce au 
revenit in orașele din 
care au fost izgoniți, sau 
după ce au ispășit deten. 
țiile „hotărîte" in urma 
exploziilor, minerii soco
tiți v.novați arătau ca niș
te învinși. Palizi naufra- 
giați dc care nu se apro
pia nimeni. Viața lor pă
rea compusă d.ntr-un o- 
mestec bizar, in care in
trau o parte teamă și do
uă părți deznădejde. Pri
virile triste, chipurile

de pe care cineva a furat 
zîmbetul creau imaginea 
deprimantă a omului pră
bușit 4

Dar iată că minerii, a- 
devărați colegi de mun
că, au făcut un lucru ad
mirabil. Cu o putere mo
rală de neînfrint ei „au 
ridicat surparea" njutîn- 
du-i pe acești însingurați 
să redobîndească ceea ce 
părea definitiv pierdut: 
încrederea în viață.

„Surparea" inspiră și al
te asocieri. După cele do
uă prezențe masive ale 
m norilor din Valea Jiu
lui pe scena politică a 
țării s-au făcut analogii 
nu lipsite de subînțeles 
cu o „surpare de proporții" 
și nu mare ne.ar fi mira, 
rea dacă de acum încolo 
vom întîlni mai des a- 
ceastă expresie sugestivă. 
Manipularea, marginali- 
zarea și — dc ce nu, sur. 
parca sau demolarea — 
Iși găsesc tot mai mult 
corespondent In limbajul 
atît de colorat al acestor 
vremuri.

Să acceptăm că eve
nimentele care au atras 
de două ort în Piața 
Victoriei cîte 5000 de mi
neri din Valea J.ttltii au 
constituit într.un fel cau

ciertătoare, viața ne 
oferă și prilejul 
trist de a

scrie despre cîte o
surpare adevărată. Intr-un 
abataj, cum sînt multe în 
Valea Jiului, la o oră 
tîrzie din noapte, deci 
în cel de.al treilea schimb, 
o cădere masivă de rocă 
l-a surprins pc unul din 
cei doi mineri 
aflați „la răpire", cum se 
spune în limbajul obiș
nuit. A fost ca o viitură 
năpraznică, o rupere înă
bușită de munte. Vic
timă a căzut minerul mai 
tînăr afiat într-o poziție 

critică, mai aproape de 
front. Nu dorim să stîrnim 
emoții gratuite cu acest 
episod și se va vedea că 
reconstituirea amănunțită 
a împrejurărilor contează 
mai puțin pentru finalul 
acestor însemnări. Lite
ratura sau cinematogra. 
fia s-ar cuveni să facă 
asemenea reconstituiri, dar 
ele au ocolit sistematic 
mineritul șl încă mai păs
trează distanța față de 
mineri sub efectul „pre
țului scăzut" al acestora. 
Grea moștenire...

Cei doi mineri s.au a- 
flat într.un impas, un 
ceas al morții aproape u- 
nic, irepetabil. Unul din
tre ei era îngropat în 
cărbune, celalalt „în
gropat" într-o spaimă fă
ră margini. In fața celui 
vîrslnic, tînărul a făcut 
atit de brusc pasul deci, 
siv pină dincolo de hotar. 
Ei bine, cu un efort su
praomenesc minerul mal 
vîrstnic și-a asumat riscul 
de a ridica surparea, 
neglijind că această grea 
lucrare minieră nu poate 
fi dusă la bun sfîrșit de- 
cît de patru, cinci mineri. 
A intrat în noaptea rece 
a morții de unde nu a 
ieșit dccît după ce i-a 
smuls acest dar plăpînd 
ca o mîntuirc: viața tl- 
nărului ortac. Epuizat, el 
a căzut însă victimă pro
priului efort. S-a mar
tirizat, putem spune, și nu 
greșim dacă înscriem a. 
cest gest printre cele mai 
de preț care încununează 
un tulburător sfîrșit de 
secol și de mileniu. Dar 
cc-a fost Valea Jiului în 
noaptea cuprinsă între 
1945 și 1989 decîn un 
lung martiriu ?

Să nu lovim într-un 
om căzut

/ntlmplările reale, po
vestite într.un loc 
nepotrivit pot fi în

țelese ca un exces de 
morală, așa cum poate fi 
socotit și ep.sodul nostru 
despre „o surpare adevă
rată". In plus, cititorii 
avizați ar fi în măsură 
să relateze cazuri mult 
mai complexe prin desfă
șurarea lor. prin impli
cații și consecnțc. li aș
teptăm. Am recurs la re
latarea de mai sus din al
te motive decit cele care 
țin dc morală. De altfel, 
chiar aceste insemnări au 
pornit din convingerea 
că viața m.norilor din 
perioada 1915-19(19 nu 
este suficient de bine cu
noscută, ba ch ar s.au 

conturat impresii greșite.

datorită penetrației pc ca
re a avut-o Strategia pro
pagandei comuniste. Ade
vărul este altul. Și este 
dureros. Pierderile uma
ne înregistrate în urma 
exploziilor nu au fost nici
odată raportate corect și 
probabil că cifrele ade. 
vărate sînt de acum date 
uitării. Nici statisticile a- 
nuale ale celorlalte ac
cidente nu au cuprins ra
portări în spiritul adevă
rului. Dacă toate aceste 
pierderi ireparabile vor fi 
cindva însumate. atunci 
imaginea despre martirii 
Văii Jiului va tăia ela
nul celor care astăzi, mai 
lovesc încă Intr-un om 
căzut...

Ion MUSTAȚĂ

Uin.nu.it
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Sesiunea Consiliului Provizoriu
de Uniune Națională

r Vineri dimineața au fost 
reluate 
sesiunii 
vizoriu 
nală.

Lucrările ședinței 
conduse de Cazimir 
nescu. 
GPUN. asistat de 
dintele Consiliului, Ion I- 
liescu, de ceilalți 

• președinți — Radu 
peanu, Ion Minzatu, Ion 
Garamitru, Carol Kiraly.

Pe ordinea de zi 
Unii sint înscrise;

1. Răspunsurile 
lui ministru Petre 
la interpelările 
te de membri ai 
liului Provizoriu de 
une Națională în sesiunea 
din 23 februarie 1990.

Discuții pe marginea 
informărilor prezentate 
de primul ministru al gu
vernului și de 
agriculturii ți 
alimentare In 
Consiliului din 23 
rie 19S0.

X Proiect de Decret-ie- 
ge. pentru alegerea parla
mentului șl a 
lui României.

3. Măsuri 
completării

in plen 
Consiliului 

de Uniune

lucrările 
Pro- 

Națio-

sînt 
Io- 

vicepreședinte al 
preșe.

vice- 
Gîm-

a sesL

primu. 
Roman 

formula. 
Consi. 

Unl.

ministrul 
industriei 

sesiunea 
februa.

prețedinte-

In vederea 
componenței 

Biroului executiv al Con
silii f : Provizoriu 
niu.ne Națională.

4. Decrete-legi 
tute și aprobate de 
execuuv al 
țedirita 
1990;

— E ret-lege privind 
modificarea articolului 2 
din De retul nr. 262 din 
3 Iunie 1967;

de U.

dezbă- 
Biroul 

Consiliului in 
sa din 7 martie

— Decret-lege privind 
Instituirea „Timbrului 
Teatral";

— Decret-lege privind 
trecerea la săptămina de 
lucru de 5 zile In unități, 
le de stat;

— Decret-lege cu privi, 
re la abrogarea unor pre. 
vederi legale referitoare Ia 
termenele de plată a sa
lariilor personalului mun. 
citor în unitățile 
strucții-montaj;

— Decret-lege 
acordarea unor 
pentru personalul 
tivitatea de exploatare 
metroului;

— Decret-lege privind 
acordarea unor drepturi 
personale din transportu
rile pe calea ferată;

— Decret-lege privind 
modul de îndeplinire a 
serviciului militar în 
termen ți cu termen redus.

☆
Așa cum era de aștep

tat, dezbaterile au fost a. 
r.imate, cu multe 
venții la obiect, dar 
unele „alunecări" 
probleme colaterale 
nu interesau ordinea 
ți care au provocat 
ții negative din 
participanților, 
la ordine avînd, în 
mai multe cazuri, efectele 
scontate. Din această cau
ză, prima parte a ședinței 
nu a putut dezbate 
răspunsurile la 
lări ale primului 
tru și ministrului 
culturii, dezbateri

de con.

privind 
drepturi 
din ac.

a

inter, 
și cu 
spre 
care 

de zi 
reac- 

partea
chemarea 

cele

dcclt 
interpe- 

minis-
agri- 
care

totuși, au degajat unele 
soluții imediate pentru bu. 
nul mers al economiei — 
agricultura 
— precum 
problematicii 
care confruntă țara, 
ce privește 
domnul Petre Roman 
opinat pentru menținerea 

care 
o. 
a.

pus 
unele

șl industria 
și lămurirea 

economice
In 

agricultura, 
a

a exclus 
și jigniri, 

in. 
președintelui

actualelor structuri 
să asigure realizarea 
biectivelor acestui an 
gricol. 'Domnia sa a 
in lumină, apoi. 
aspecte legate ae evoluția 
industriei prin crearea 
de societăți mixte, încu
rajarea Investițiilor stră
ine care să ducă ia reteh. 
nologizarea șl 
zarea acestui 
sector al economiei, 
asemenea, s.a precizat că 
guvernul operează o 
orientare a activității 
economice spre acele sec
toare cu desfacere și ren
tabilitate imediate șl ex
tinderea producției bunu. 
rilor către populație. Po
trivit observatorilor, 
baterile la acest 
au fost consistente, 
fâșurîndu-se Într.o 
mosferă de relativ 
șl disciplină.

Răspunsurile 
lui agriculturii 
triel alimentare 
o adevărată 
marginea atribuirii 
rilor In folosință 
lungată, foarte mulți li. 

deri ai partidelor politice 
cerlnd categoric împro . 
prietărirea țăranilor. To-

moderni. 
important

De

re.

dez- 
punct 

des- 
at- 

calm

mlnistru- 
șl indus, 
au iscat 

explozie pe 
lotu- 
înde-

nul discuției nu 
și etichetări 
fapt care a necesitat 
tervenția
CPUN, domnul Ion Ilies- 
cu, care a argumentat că 
împroprietărirea efectua
tă acum va duce la o de. 
zorganizare a agriculturii, 
iar fărîmițarea păminturi- 
lor nu va favoriza crea
rea unei agriculturi efi. 
ciente. Domnia sa a suge
rat ca această chestiune 
care este Intr-adevăr strin. 
gentă să nu fie 
și rezolvată la 
acestui an agricol șl 
în favoarea vreunui 
tid politic care să 
nă astfel un capital 
toral consistent S-a 
mis, de majoritatea CPUN, 
că problema este 
de complexă, ea 
tind o abordare 
poziții realiste, după 
dii prealabile foarte 
rioose.

îndelungata șl 
de contradicții au 
dezbaterile pe 
legii electorale, 
articol de lege 

In doi.

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ 
DÎL JA

abordată 
începutul 

nici 
par- 
obf. 
elec- 

ad-

extrem 
necesi- 

de Pe 
stu. 
se.

pline 
fost 

marginea 
Fiecare 

a fost 
patru.disecat

șase și opt, ceea ce a îm
pins dezbaterea pînă tîr- 
ziu seara, fără ca discu. 
ția proiectului să poată 
fi încheiată.

Dezbaterile au fost, ast 
fel, amînate pentru sîm. 
bătă.

(Rompres)

DECRET-LEGE privind desfășurarea unor activități 
economice pe baza liberei inițiative

Incepind din 
a.c., a intrat 
Decretul.lege 
tanjzari a ți < 
unor activități 
pe baza liberei 
In legătură cu 
transpunere In 
a prevederilor 
luLLcge, domnul 
Pascu, 
misiei 
mică ți prestări de servi, 
c i, a făcut următoarele 
precizări într.o convorbi
re cu un redactor al 
gcnției „Rompres". 
fost ei borat întregul 
de 
men’ări

i 8 martie 
în vigoare 
privind or. 

desfășurarea 
i economice 

inițiative, 
modul de 

practică 
Decretu. 

Virgil 
prețed-ntele Co. 

pentru industria

oi ganisme 
să autorizeze 
tivități

Petroșani, strada Cărbunelal nr. 20, C

ANGAJEAZA

direct sau prin transfer următorul personali 

■V — mineri

— electricieni

’ — lăcătuși

< — necalificați

— 2 telefoniste.

încadrarea personalului se va face con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate

a. 
A 

set 
instrucțiuni, regle. 

ări, norme care tra
duc în fapt posibilitatea a. 
plicărit imediate a 
derilor legale cu 
re la organ’zarea 
tății prin inițiativă 
Pr.mele exemplare 
broșurii conținlnd 
me pentru aplicarea 
crețului.Lege nr. 54 
4990 privind activități e. 
ronom.ee prin liberi Ini
țiativă" au fost trimise 
primar.ilor Județene, pre
cum ți primăriei Capita
lei e; 
tipări!-.' 
mare.

preve- 
privi- 

activi. 
Liberă.

ale 
„Nor.

Or
din

fie

e-

urmează să 
fntr.un tiraj mal 

de circa 2 006 
Kempli-e ți vor fi publi.
Cate ți fn Mon.torul ofi
cia

La primăria Capitalei ți 
la primăriile județene —

împuternicite 
astfel de ac. 

au fost consti
tuite comisii care, în con
formitate cu reglementă
rile in vigoare, primesc
propunerile cetățenilor șl 
dau aprobările necesare
desfășurării activităților 
particulare. In Gapțitaiă sint 
înregistrate deja circa 2 000 
de astfel de cereri. iar 
în Județe s-au primit, de 
asemenea, numeroase pro
puneri.

Un important sprijin a_ 
corelat de stat Intreprin. 
zătorilor în vederea 
mulării, încurajării 
constă în modalitatea 
acordare a creditelor, 
cestea se negociază 
băncile, filialele 
și nu sini plafonate, 
ind acordate pentru 
an sau plnâ la cinci 
atit pentru desfășurarea 
activității propriu-zise, cît 
ți pentru Investiții, 
strucți* dezvoltări 
spații, crearea bazei 
terifllc. Dobînda la 
dițele acordate este 
mulativă. 
ea este de 
sută

I n ceea 
pozitul. acesta este, 
asemenea, stimulativ 
progrc:lv. IX> exemplu.1 
pentru persoanele care des. 
fățoară In mod individual

stl. 
lor 
de
Ai
cu

acestora
fi.
un 

ani

In primul 
numai la ’

ce privește

con.
d« 

ma. 
ere.
stl. 
an

la

im. 
de
H

o activitate particulară 
pentru un venit anual de 
10 000 lei nu se percep taxe. 
Incepind de la acest pla
fon, impozitele se 
pe 
nu 
tă. 
de 
de 
cu 
salariați, plafonul 
pozabil este venitul 
50 000 lei pe an, 
care crește pină la 
ximum 50 la sută, procent 
ce se aplică la venituri de 
peste 420 000 lei.

Materiile prime șl mate, 
riaiele se pot procura de 
pe piață, de la unități co
operatiste. fie <le la baze
le de apro<vizionare sau 
chiar din import De ase
menea, în cazul In care 
statul este interesat să co.

aplică, 
tr?pte de venituri, dar 
mai mult de 40 la su. 
Pentru întreprinderile 
industrie mică cu 20 
salariațl sau asociații 
scop lucrativ cu

FILME

o scrie de In. 
particulare, a - 
primi

10 
neim- 

de 
după 
ma.

opereze cu 
treprinderi 
ccstea vor 
tiții de materii 
prin balanțele 
nomice. Procurarea 
Jelor se poate face 
cumpărare de la i 
întreprinderi, pot fi 
duse din import sau 
liate de la stat.

Toate autorizațiile 
tru organizarea unor 
tivități particulare 
emise de primării, 
misia pentru industria 
că ți servicii dă doar 
zul pentru constituirea de 
Întreprinderi cu 20 de sa. 
lariați sau asociații 
scop lucrător cu 
riați, 
toate 
te In 
țului

i repar. 
prime 

macroeco- 
utila- 

prin 
marile 

i a. 
închi.

precum și 
tipurile de 

domeniul 
exterior.

(Rompres)

PETROȘANI — 
ringul: Omul din 
7 Noiembrie: Miss 
rizona; Unirea: Flori 
gheață.

LUPENI: 
gheață.

VULCAN; 
dominoului.

Hori

I’a.
Rio; 

A. 
de

de

Principiul

Francois Vil.

URICANI: 
tus.

PETRII.A: 
I—H.

ANI NO AS A: 
r-n.

pen. 
ac. 
sint 
eo. 
rai. 
avi.

In
10 sala, 

pentru 
activita. 

corner.

Hiberna.

Carmen,

Eboll,

uo.
In
a.

. N.R. Eventualele 
dificărl intervenite 
programarea filmelor 
parțin întreprinderii ct.
nematograficc Județene 
Hunedoara.

ANIVERSARI
CU OGAZIA împlinirii 

a 50 de ani ți a ieșirii la 
pensie urăm dragului 
nostru Stoica Ion multă 
sănătate, fericire și un 
călduros „La mulți ani l“. 
Soția și copiii. (522)

CU OCAZIA pensionă
rii urăm dragului nostru 
Todreașcu Ion multă să
nătate, fericire, bucurii și 
ani mulți alături de cei 
dragi. Soția Veronica, fi
icele Luminița, Lenuța și 
Daniela. nora Violeta, 
cumnații Maria și Dumi
tru, nepoții Mariana și 
Gheorghe, soacra Ghinița. 
(520)

GIND la buchetul vieții 
adaugă al 50-lea tranda
fir, cu ocazia ieșirii la 
pensie, familia urează iu
bitului Suliciu Vasile „La 
mulți ani l“, multă sănă
tate. (519)

CU OCAZIA aniversă
rii a 50 de ani și a ieșirii 
definitiv din adincul pă. 
mîntului la veșnica 
nă a soarelui, după 
de ani de muncă, 
dragului nostru 
Toader multă ! 
împlinirea tuțuror 
lurilor și visurilor și 
călduros
Nuța, Marcel, Luminița și 
Cornelia Iancu. (510)

VINZARI
VIND casă, garaj, de. 

pendințe și mașină Skoda 
100 S, 45 000 km, 
perfectă. Informații, 
troțani, strada Cîrjei nr. 
16. (Ungă depoul CFR).

VIND radiocasetofon, 
dublucaset, sigilat Telefon 
41568. (521)

VIND saxofon MibemoL 
stare foarte bună. Lupeni, 
strada Stadionului nr. 
122. (515)

VIND
NEG, telecomandă 
roșii, video.casetc. 
can, 70005. (511)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 

camere. Vulcan, bd. Vic
toriei, cu similar sau 3 
camere, Petroșani. Tele
fon 42326. (512)

PIERDERI
PIERDUT legitimație 

viciu pe numele Niță 
mitru, eliberată de 
BărbătcnL O declar 
(509)

PIERDUT legitimație ser. 
viciu pa numele Sil ochi

lumi.
30 

urăm 
Iancu 

sănătate, 
• idea.

un 
„La mulți ani I".

Mihai, eliberată de IM 
Vulcan. O declar nulă. 
(508)

PIERDUT legitimație bu 
bliotecă nr. 8110 și 6627, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (507)

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 808 și 315 pen
tru 155 kg ți 96 kg, elibe
rate In anul 1987, pe nu
mele Basarabă Ion, de 
CIG Petroșani. Le declar 
nule. (514)

PIERDUT diplomă 
absolvire a 10 clase 
numele Hîrleț Ioan, eli
berată de Liceul industri. 
al nr. 1 Lupeni, O declar 
nulă. (517)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Dr urnea 
Vaniel, eliberată de 
Livezeni. O declar 
(518)

PIERDUT dovadă 
rumb nr. 1149'1988 
tru 152 kg, pe numele 
Negoi Dumitru, eliberată 
de GIC Petroșani. O de
clar nulă. (523)

DECES

stare 
Pe.

vldeorccorder 
infra- 

Vul.

ser. 
Du.
IM 

nulă

R.daețta țl .«mitMuți.. ț'r'roșanlNuolae a, », I ri-lcm. , trrr,Urlat , 4lW i seețll <1661(2164.
Ilpurull ripngrntl». p-trn^nl Nlrolne HIIitwo nr. t telefon 41361

do 
pe

IM 
nulă.

po. 
pen.

LACRIMI și flori pc 
inormintul nepoțelei

CENUȘE 
ANA MARIA 

Familia Staicu. (516)

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINESC șase 
ani de la decesul scum
pului meu băiat 
ing. MUNTEAN IONEL

Rog pe toți prietenii 
și colegii care î-au cu. 
noscut să păstreze 
moment de 
minte.

Dormi în 
măicuța ta 
nica te plînge cu 
crimi șt durere.

Dumnezeu să.l ier. 
te I (513)

aducere
un
a.

căcipace
Ștefan Dom. 

la-

S.AU SCURS 6 luni 
de la moartea fulgeră, 
toare a soțului meu 
PĂUN CONSTANTIN 

din Lupcni.
Suferința fn singurfl. 

tatc va fi veșnic tn su
fletul meu pustiu. Vlc- 
torlța. (491)

ronom.ee

