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Să apărăm libertatea !
Să consolidăm democrația 1

Am trăit și trăim zile 
istorice. Trăim bucuria 
Victoriei asupra tiraniei, 
asupra unei epocr a mi
zeriei, umilinței și min
ciunii Păcat că bucuria 
ne este umbrită de regre
tul pentru viețile patrio- 
ților care, cu sacrificiul 
suprem, cu sîngele lor au 
plătit la Timișoara, Bucu
rești și în alte orașe ca 
(ara întreagă să respire 
ușurată și să sărbătoreas
că actul izbînzii ..asupra 
dictaturii odioase a clicii 
Cfeaușescu.

Trăim un moment daL 
tăscruce în istoria mile- 

nostru 
adevă- 
națio-

nară a gloriosului 
popor. Momentul 
irului, al renașterii 
riale. Cu sentimentul bucu
riei, dar șl ăl credinței și 
.certitudinii în viitorul ță
rii libere, întreaga națl - 
<ine, toți fiii ei de bună 
Credință au aderat la Pro
gramul Frontului Salvării 
Naționale, la obiectivele lui 
conforme cu spiritul jus-

tiției, cu valorile funda
mentale ale națiunii, ale 
civilizației universale, cu 
năzuințele de dreptate și 
progres ale poporului ro
mân.

Sîntem o națiune liberă 
și vrem să trăim liberi! 
Pentru aceasta programul 
Frontului Salvării Națio
nale propune abandonarea 
rolului conducător al unui 
singur; partid și statorni
cirea unui sistem demo
cratic pluralist de guver- 
nămînt, organizarea de a- 
legeri libere; separarea 
puterilor legislativă, exe
cutivă și judecătorească 
în stat, elaborarea noii 
Constituții a României.

Frontul își propune 
restructurarea întregii e- 
conomii naționale pe baza 
criteriilor rentabilității 
și eficienței, eliminarea 
metodelor ădministrativ- 
birocratice de conducere 
economică centralizată și 
promovarea liberei iniția
tive și a competenței în

conducerea tuturor 
toarelor economice, t> 
ganizarea agriculturii 
sprijinirea micii produc
ții țărănești... Sînt temelii 
pentru o economie cu ade
vărat înfloritoare, pentru 
crearea condițiilor ca oa
menii, cetățenii țării, să 
aibă un trai demn și civi
lizat. Programul prevede 
organizarea întregului co
merț al țării pornind de 
la cerințele satisfacerii cu 
prioritate ă nevoilor coti
diene ale cetățenilor Ro
mâniei. In acest scop — 
cu cîtă pregnanță tre
buie subliniată această o- 
rientare din program! — 
se pune capăt exportului 
de produse agroalimenta- 
re, reducerea exportului 
do produse petroliere, a- 
cordînd prioritate satis
facerii nevoilor de căldură 
și lumină ale oamenilor,

Ioan DU BEK

sec* 
reor-
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valoare
' ’ Poporul a învins/ liber

tatea și dreptatea au pus 
Gtăpînire pe pămîntul 
României, păinînt scump 

tuturor truditorilor din 
această țară greu încerca
tă de-a lungul secolelor, 
(Iar niciodată atît de obi
dită ca în ultimii ani, cînd 
Kăferataieul negru al celei 
mai odioase dictaturi ă 
cuprins-o din hotare în ho
tare; Oamenii sînt entu
ziasmați și este firesc. Se 
privesc în ochi cu bucuria 
descătușării de teroarea 

. Strangulării permanente a 
. fiecărei vorbe, a fiecărui

* gest care putea fi intepre- 
- Ast șl pedepsit cu asprime. 
f -'A^iftț^gîntem .lib.eri,, sîn-

-tem cu adevărat, liberi și 
egali în drepturi.; ^Liber
tatea, ne-am; făcut-o sin-

• «uri. Este uriașa izbîndă 
a poporului român. Liber-' 
tatea și dreptatea mult 
rîvnlte de , milioanele de 
obidiți, care trudeau sub 
teroarea ceaușistă, trebuie 
apărată cu arma în mînă

1, și este sfînta datorie a 
*- armatei, care a fost întot

deauna cu noi, a gărzilor 
patriotice. Oamenii muncii, 
toți oamenii muncii din 
întreprinderile economice 
$i instituțiile Văii Jiului 
trebuie să apere marile cu-

ccriri ale revoluției popo
rului prin reluarea grab
nică a activității la locuri
le de muncă. ROMANIA 
LIBERA ARE NEVOIE DE 
cărbune, de cărbu
ne M U I> T ȘI 
BUN. Trebuie să-l dăm, a- 
vern datoria să o facem, 
pentru că numai astfel 
sîngele Vărsat pentru liber
tatea noastră poate fi răs
plătit. Omagiul nostru 
pentru cei care și-au jert
fit viața eliberînd țara de 
dictatorul, de tiranul Ceau
șescu și clica lui de călăi, 
trebuie să fie rodnicia fap
telor de muncă. De la noi, 
diu Valea Jiului, trebuie 
să pornească spre unitățile 
industriale ale României 
libere, cărbune și energic 
electrică, acum mai nece
sare ca oricînd, pentru că 
toate sînt cu adevărat ale 
noastre, ale poporului.

Acum muncim pentru 
noi, și. noi ne bucurăm de 
rodul muncii noastre , nu 
fosta familie domnitoare, 
care nu putea să se îmbui
be decît cu tacîmuri și cu
pe de aur masiv.

Dorin GI1EȚA

Cârbune 
pentru țara

Inginerul Sandu Flo- 
rca, de Ia IM I’aro- 
șeni, ne-a transmis că, în 
cursul zilei de duminică, 
brigada lui Nicolae Andra- 
șic, din sectorul III, a ex
tras 1000 tone de cărbune. 
In schimbul I de ieri, ace
eași formație realizase 
288 tone de cărbune. Cit 
mai mult cărbune înseam
nă, așadar, contribuția su
premă a minerilor la întă
rirea democrației din noua 
ROMÂNIE. Este un exem
plu de dăruire, de muncă 
încărcată de abnegație 
pentru apărarea prin re
zultate de excepție, a 
bertății și dreptății cuce
rite de poporul român. 
(Gh. O.)
l -
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De la Consiliul Petroșani al 
Frontului Salvării Naționale

In data de 27 decembrie 1-989, ora 16,00, 
la sala de ședințe a Consiliului Frontului 
Salvării Naționale Petroșani va fi prezent 
cile un reprezentant din fiecare întreprinde
re și instituție de pe raza orașului Petroșani, 
liber ales de colectivul de oameni ai muncii 
in vederea completării și restructurării Con
siliului orășenesc ăl Frontului Salvării Na
ționale,

IN ZIUA DE 25 DECEMBRIE 1989, A AVUT LOC PROCESUL1 
LUI NICOLAE CEAUȘESCU SI AL ELENEI CEAUSESCU IN FA
ȚA TRIBUNALULUI MILITAR EXTRAORDINAR. ,

CAPETELE DE ACUZARE AU FOST: 
1» Genocid *-peste 60000 de victime» 
2. Subminarea puterii de stat prin or* 

ganizarea de acțiuni armate împotriva 
poporului și a puterii de stat

3/Infracțiunea de distrugere a bunu 
rilor obștești, prin distrugerea și avarie* 
rea unor clădiri, explozii în orașe etc;;

4» Subminarea economiei naționale» 
5» încercarea de a fugi din țară pe 

baza unor fonduri de peste 1 miliard de 
dolari depuse la bănci străine.

Pentru aceste crime grave 
săvîrșite împotriva poporului român 
și a României, inculpații Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu au 
fost condamnați la moarte și Con
fiscarea averii. .

Sentința a rămas definitivă și 
a fost executată.

«

Comunicat al Consiliului 
Frontului Salvării Naționale

Prăbușirea odioasei dic
taturi a clanului Ceau
șescu a adăugat o ultimă 
pagină cronicii sîngeroasc 
â anilor de suferințe în
durate de poporul român. 
Elemente declasate și i- 
reponsabile rămase fidele 
tiranului au încercat să 
continue practica teroris
tă a vechiului regim, de- 
dîndu-se la provocări, a- 
tacuri asupra populației 
civile, ucigînd fără discri
minare oameni neînarmați, 
atacînd instituții' publice, 
întreprinderi industriale,

obiective militare, unități 
comerciale, spitale și locu
ințe.

Poporul român și-a afir
mat încă o dată uriașa c- 
nergie morală descătușată 
de voința sa

Armata și-a făcut d 
ria, ca și o mare 
din lucrătorii 
de Interne.
> Revoluția a

In vederea 
complete a situției și 
asigurării liniștii 
re unei vieți normale în

eliberatoare.
.O”'

Ministerului

învins.
restabilirii

a 
necesâ-

societatea noastră liberă. 
Consiliului Frontului .Sal
vării Naționale hotărăște 
adoptarea unor măsuri ex
cepționale, imperios nece
sare momentului actual:

1. O încetare completă , 
și . imediată a focului pe 
întreg teritoriul țării; Ori
cine va încălca această 
dispoziție se va face vi
novat de crimă împotriva 
poporului român, fiind pa 
sibil de cea mai promptă 
și necruțătoare pedeapsă.

(Continuare în pag, o ta)

Armata ! Minunata noastră armată!
Am învins I Am în

vins I O' putem spune cu 
toată certitudinea și fără 
teamă. Minunata noas
tră armată și-a făcut da
toria. Trup din trupul 
poporului armata — a- 
ccști tineri ai neamului 
românesc — a fost ală
turi de popor, din pri
mele momente ale revo
luției, Unii au căzut “la 

, 7.7.7; .7 cu
. arma în mînă glorificîn- 

du-se și glorificînd is- 
i toria acestui brav popor 
I român. De-a pururi cin- 

f. știre lori Cinstire jei't- 
! , fei lor de sîrige pentru,.a- 
y pararea poporului !'

Jiu- 
Și

, iuției. urni au căzu 
j datorie. 'Au căzut

primele 
ma in
— cine__ ... ...... .
acest lucru în ultimele 
zile — . .A..,..
neîntrerupt. Pe nici u- 
nul nu l-a interesat 
mersul ireversibil al 
ceasului. Misiunea lor de 
a ne apăra pe noi, de a 
ne apăra bunurile, ave- 

su-

momente. Cu ar- 
mînă, nedormiți 
s-a mai gîndit la

datul Mircea Boera din . 
Marghita, jud. Bihor și 
alții care , n-au părăsit, 
nici o clipă posturile;'*

Alături de ei luptătorii 
din gărziia patriotice de 
la IUMP, de la, IM Iii- . 
vezenî, de la IM Dîljă, 
de la 1PSRUEEM, din 
alte întreprinderi . . 
municipiului și-au făcut 
cu sîrg datoria față de 
noi, față de popor, față 
de. cauza revoluției noas
tre. Vă -mulțumim din 
suflet dragi militari' pen
tru eforturile voastre, : 
pentru sentimentul de, 
liniște pe care ni-1 dați 
prin prezența voastră pe 
stradă, în jurul obiecti
velor importante 
municipiul nostru, 
nevoie de voi mai 
ca oricîifd să fiți 
datorie, s “

o datorie dc onoare 
vică și cetățenească 
a arăta numele 
dintre aceștia
Belu, coL Popescu, cpt. 
Aurel _ / 
Vasile Dan 
litar 
mulți,

. ții, 
alături de noi în această 
sublimă revoluție a li- 

în bertății și demnității 
noastre depline.

Alături de ei am întîl- 
nit mulți militari în . 
termen. Tineri veniți clin 
toate colțurile țării să-și 
satisfacă stagiul militar 
la noi, în Valea Jiu iui. 
Iată numai cîțiva din
tre aceștia : fruntașul 
Florin Gostea, corn. . Ce- 
nad, jud. Timiș, sold. 
Bolog loan Șeb.a, din 
Timișoara, fruntașul 
Gheorghiță Albu ’ din 
Iași, soldatul Nicolae 
Ivan din -Gălărași, sol-

■ au stat la datorie Paveî (’oița,

rea construită prin 
doareă poporului a fost 
mai presus de orice. Pre
zența lor pe străzi, î 
jurul obiectivelor impor
tante ale municipiului 
nostru a semănat încre
dere în sufletele oame
nilor, ne-a dat liniștea 
de care am avut atîta ne
voie în aceste zile mag
nifice; .■ <AV

N-am
ulm pe toți ofițerii care 
au îndeplinit cu trupe
le lor această nobilă mi
siune de apărare a po-

La noi în Valea 
lui n-au fost jertfe, 
este foarte bine. Armata, 
trupele militare din Va
lea Jiului, cei care pînă 
în ceasul declanșării; ma
rii revărsări populare 
contra dictatorului, au 
dat qărbune țării, au fost porului, încredințată de 
alături de noi chiar din revoluție. Dar ne facem

reușit să-i întîl

ci- 
diu 

cîtorva 
, lt. col. 
mr. loan

Cornea, • lt. maj.
1 „ii, maistrul mi- 
Sornel Șef ban și 

mu 1 ț i al-;
m, care cu fapta, 
cu sufletul au fost și sînt

din 
Este 
mult

datorie, să fiți alături 
de noi, aici unde vă e 
locul și datoria. Vă mul
țumim !

Gheorghe CIIIRVASA

f
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libertatea!Gînduri la deșteptare
»

• Rost de trai cinstit se 
putea face pentru toți, fi
indcă țara noastră 
ROMANIA este 
f r u mo a s ă, dar 

, nu a fost bunătate și milă 
la cei de „sus", nici prîce- 

‘ pere și nici învățătură. A* 
cum în aceste ceasuri de 
vajnică luptă și de sacri
ficii neprețuite doresc să 

. mă refer la rolul covârși
tor pe care-1 joacă tracii- 

. ția noastră națională, atît 
; în viața indivizilor, cit mai 
i ales în viața popoarelor. 
: Tradițiile care unese pe 
' indivizi sînt acelea care 
c unesc și popoarele. Tradi

țiile sînt o moștenire spi-
1 rituală Care înglobează ma- 
i rile amintiri de restriște 
■ ale istoriei noastre, Doja, 
! Horia, Tudor, Avram lan- 

cu, Tudor Vladimirescu, 
! Petroșani, Brașov, Timi- 
/ șoara, București pentru că 

atari evenimente și ase-, 
menea personaje istorice 
constituie în realitate un 
adevărat program de com- 

t portare și de conduită, sînt 
forțe care ne împing spre 
o anumită cale.

Există tradiția ca în mo
mente de grea încercare, 
de cumpănă, toată lumea 
să fie unită, toți cetățenii 
să-și dea naîna, este un 
impuls de solidaritate ce 
se manifestă cu deosebire 
în momente de greu im
pas. Astăzi avem datoria

să adăugăm la comunita- urnit furtuna în toată țara
tea de tradiții și idealuri și cu ea Rbertatea rîvnită
încă un factor voința noas- de mulțl ani. Noi trebufe
tră de a rămîne compacți ca începînd de astăzi să
și nedespăițiti, ratata-a*te tăiem drumtd demagogi-
tră de a învinge, voința lor, leneșilor, . incompeten-
noastră de libertate și fră
ție. N. Iorga dorea să " a- 
pere poporul românesc de 
învinuirea că nu este un 
neam vioi care să știe să
și cei pe care îi știm). Sub fundă-eu un șir de lupte, 

" ’ suferințe, sforțări, sacri
ficii și eroism. Să rămînern

Să apărăm
(Urmare din pag l)

și nedespărțiți, voința
ților, carieriștilor și parve- 
niților, să- combatem min
ciuna, necinstea, să trezim 
în ned conștiința națională 
și să nu uităm, niciodată, 

reacționeze (așa au crezut-o că destinul nostru se con-
aspectul acesta domol, spu
nea însă Iorga, se ascunde ,
o Voință fermă, care îți în patrie pe moșia strămo- 
așteaptă ceasul, și... -_ _ acest șiior noștri, dar să zidim
ceas după cum bine ați din nou pe 'temelia adevă- 
văzut, a sosit și s-a împli
nit. Multi dintre noi cre
deam și chiar ziceam: ce 
națiune greu de Urnit sîp- 
tem noi ! Eu zic altfel: ce 
bine Că națiunea ‘noastră 
este greu de urnit deoa
rece în viața mea, n-am
văzut lucru bun făcîndu-se 
altfel -decît cu urnirea grea 
a celui care, cînd s-a ur
nit odată și un întreg șir 
de munți se cutremură șl 
se clatină. Aidoma pornirii 
furtunii: o liniște desăvîrși- 
tă în atmosferă, dar lumi
na scade, vietățile se as
cund, păsările nu mai cîn- 
tă și, deodată, bolta ceru
lui se fringe în cele dintîi 
lovituri ale trăsnetului. Ei 
bine, așa a fost Și mișcă* 
rea poporului nostru, serios, 
adine în cuget și în acțiune.
Trăsnetul Timișoarei ne-a

ruluî veșnic energia nea
mului. Astfel se va afirma 
sentimentul patriotie care 
constă în muncă și sacri
ficii. Să facem ca prin 
educație neamul nostru să ‘ 
aibă multe personalități, 
oameni «care să producă 
valori ta viață, oameni de 
vocație, de chemare inte- \ 
rioară și superioară, cu ® ; 
identificare între profesio
nism șî profesiune.

Să ne bucurăm muncind 
cinstit, învățînd, respec- 
tîndu-ne unul pe altul de 
viitorul pe care ni-1 oferă 
cei care s-au sacrificat la 
Timișoara, București și din • 
alte orașe ale României 
noastre dragi. ’

rea drepturilor șl libertă
ților democratice, ca și »- 
sigurarea deplinei egali
tăți Intre toți cetățenii, 
indiferent de naționalita
te, iată garanțiile pentru 
triumful democrației, li
bertății șl demnității tu- ‘ 
turor cetățenilor țării.

întreaga națiune a a- 
derat cu entuziasm la a- 
cest program. Urmează 
să-l înfăptuim. liberta
tea, câștigată cu atîtea sa
crificii și jertfe în lupta 
cu tirania și terorismul 
abominabil al călăilor fos
tului dictator, trebuie a- 
,.......; ■ ; ' i
consolidată! Geea oe se 
cere este participarea con
știentă, devotată și com
petență a tuturor fiilor ță
rii la amplul proces al 
marilor prefaceri spre o 
viață democratică auten
tică, spre o societate în 
care suprema valoare că 
fie cu adevărat omul — 
bunăstarea și demnitatea 

român.

Așa cum • omenește, așa 
cum lși merită soarta po
porul care a muncit ți 
muncește cu dăruire, dar- 
care a fost frustrat în „e- 
poca de aut" de roadele 
muncii sale, de valorile pe 
care ei, poporul, singur 
ți Ie-a făurit

Se prevede reorganiza
rea învățămîntului, reașe
zarea structurilor sale pe 
baze democratice ți uma
niste, eliminarea dogme
lor ideologice care ' au 
provocat atîtea daune 
movarea adevăratelor 'va
lori ale umanității. Elimi
narea minciunii ți impos
turii — cele mai rușinoase 
ți revoltătoare trăsături 
ale „Epocii de aur“ — 

promovarea autenticelor va
lori și criterii ale civili
zației și culturii, a adevă
rului și dreptății — în
cultură, în întreaga viață .
social-politicfi, respecta- gloriosului popor

' . . I . . ..HI.. ■■ 1', ,,     I.I ■ ..în.fa..<1 l —„.-.I.mu.■ 6 III ! I

poporului român și pro- părată, democrația trebuie

• O VIBRANTA «HB- 
MARE la ordine, discipli- 
ni, la apărarea valorilo» 
«sa adevărat umane, la con
solidarea democrației, !< 
întronarea adevăratelor 
drepturi ale omului am 
pt&ît ți din partea ingi
nerului pensionar M. Sil- 
vian: „Sini unul dintre cei 
care merg în marșul des 
moorației, al dreptății și 
libertății cîștigate cu sîn. 
gele tinerilor care an con
tribuit la ridicarea statuii 
Libertății în România, șl 
jna sunt tinar prin tinere
țea lor". (Gh.O.)

Adrian TEODORESCU, 
șef lucrări, <dr. ing.

Institutul de mine Petroșani

DIN SUFLETUL UNUI ROMÂN LIBER
Minerul pensionar Pe- 

trea Vătavu, din Petrila, 
s-a prezentat, ieri, la re
dacție, aductad cu el ape
lul venit din inima ți su
fletul unui român: „Ncpu- 
tind participa cu arma în 
mină la zdrobirea odioasei

.# O INFORMAȚIE te
lefonică recepționată la 
redacție în cursul dimine
ții de duminică: „La Insti
tutul de mine Petroșani, 
peste 200 de studenți s-au 
prezentat pentru a contri- ’ 
bui la apărarea intrărilor 
din institut, a bazinuiui cu 
apă și platoului. Ni sa a- 
lătură continuu alți «6- 
legi. V-a vorbit studentul 
Gabriel Zamora". (Gh. ©.)

, IMPORTANT I
Din 52 sindicate cu an 

număr de 60 000 de copii, 
< 37 au ridicat produsele 
j zaharoase și celelalte pro- 
i duse industriale necesare 

pachetelor pentru copii, 
urmînd ca în zilele de 
26—27 și 28 decembrie să 
se organizeze sărbătorirea 
Pomului de Grăciun și A- 

- nul Nou. 15 sindicate încă 
. nu au ridicat produsele 

zaharoase deși ele sînt a- 
sigurate în depozitele Mic- 
gros. In urma discuțiilor 
avute cu sindicatele, în 
cursul zilei de 26 decem
brie 1989, acestea vor ri
dica produsele respective 
și vor organiză sărbăto
rirea Pomului de Crăciun,

ÎNDEMN !
Cetățeanul Ion 

iescu, electrician la 
Aninoasa, adresează 
monitor de bună credință 

■«■■‘b&einaseat
Dați dovadă de cumpă

tare! Pseudooperele lui 
Ceaușeșcu Nicolae și ale 
Tăișului academician Ceau
sescu Elena, colecțiile de 
Ziare, reviste și alte pu- • 
blicațiî, nu trebuie arse, 
disti'use. Ele constituie, 
dincolo de nonvăloare, o 
mare cantitate de hîrtie, 
care a încorporat muncă 
și a pustiit sate de hecta
re de pădure. Toate aces- 
Ae publicații trebuie st rin
se cu grijă ți predate la 
Centrul de colectare și re- : 
cuperare a materialelor , 
trefolpsibite. Vor fi refdo
site pentru manualele co
piilor noștri, din care ei : 

i vor învăța istoria adevă- ■ 
■ ra tă a României t

J.

■j

uliii' r' 'i “ ‘ ‘ î ■ frî
........ . ....... III.—..... ■I ,.—■■--< ■ >
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dictafmi ceaușisîe, a celor 1 
care ne-au întunecat viața J 
ta subteran și la suprafață, I 
fac apel la toți pensionarii 1 
limită de vîrstă din Valea I 
Jiului, ea, tacepînd din 8 | 
tanaarie și pînă ta 31 ta- 1 
nuarie 1990, să ne prezen- • 
tăm pentru a munci ratam- 1 
tar și să declarăm această ' 
perioadă drept zile cu pro- * 
ducțîe mărită, pentru a da 
cit mai anali cărbune 
scumpei noastre patrii, 
ROMANIA".

• ®UMINI«.A, 24 DE- 
GEMBRIE. Ajunul Crăcit*, 
nulul. Ziua cînd ar fi tre
buit să se deschidă te Pe- , 
troșani, In parcul de Iteg'l 
piața agroalimeatară, 0O- 
rășeiul copiilor". Oameni 
de bine au adus aâd pa
nouri eu desene, un brad 

eon- 
eonti- 

fosl
; eu- 

lbc în

Albu
mins 

oa- a îmrins
mașini miniere, de toți 
constructorii de mașini mi- , 
niere, pentru că oamenii a- ■ 
dîncurilor așteaptă de la

(Urmare din pag. I)
Arma noastră, a mineri

lor, este picamărul, tan- ,,
curile noastre — oomple- ei utilaje, piese de schimb
xele mecanizate, combine- și subansamble de calitate ,
le de abataj și de înainta- pentru a-șa îndeplini dato
re. Cu asemenea arme și ria de onoare de a da
tancuri consolidăm marea țării aflată ta refacere căr

bunele necesar.
CONSTRUCTORI de 

MAȘINI MINIEREI Rea- 
lizați produse de calitate! 
Minerii au nevoie de spri
jinul voslr* pentru a men
ține ta stare de funcționa
re optimă fluxul de pro- ș 
ducțîe J

Acum cînd libertatea și 
dreptatea au fost cucerite, 
trebuie sft triumfe glasul ’ 
rațiimii, glasul muncii ti- 
bere și rodnice pentru 

de România liberă. Ș

VICTORIE a poporului.
MINERI, TEHNICIENI 

ȘlINGINERI ! Nu precu
pețiți nici un efort, nu iro
siți nici un minut pentru 
a da mai mult cărbune 
României libere !

Disciplinați, energcticie- 
nii sfiit la datorie. Forța 
și lumina pulsează normal 
în arterele de aramă ale 
țării. S-au realizat sarci
nile programate.

Exemplul lor trebuie ur
mat de constructorii

Vălul tăcerii a fost sfîșiat!
acestei țări. II mistuia! O- spună liber cuvîntul, să-și 
presiunea dulăilor sloboziți exprime fără teamă opini- 
din lanț, care mîrîiau a- ite, indiferent de naționa- 
menințători la toți oei se 
inccreau să ridice ochii spre 
dreptatea prea sus înălța
tă, sau prea ascunsă de 
clica stăpînrtoare, și săreau 
la gttul celor care îndrăz
neau să deschidă gura « 
înăbușit cuvântul liber.

AZi, Revoluția poporului 
român a țSîșiSt vălifl tăce
rii J Omul eliberat de cea 
mâi groaznică tlranfe, are 
posibilitetea, datoria să-ți

Se spune că numai mor- 
tu tac. Morți am fost și 
noi ani de zile, omoriți su
fletește, gîndurj și simțiri, 
de odioasa clică eeau§feță, 
de dictatorul, tiranul ca- 

; Te nc-a impus o tăcere de 
«noarte, care a: acoperit 
gSasul rațiunii eu un văl 
Întunecat, Înăbușind Eră 
milă dorința omului de 

, «-și spune răspicat cuvta- 

t .Jtocul adevărului, al II- 
‘ bertățîl cuvîritului mocnea 
, In fiecare om de bine al

litate ți religie. Omul este 
propriul Său stăpân și li
bertatea cugetului îi este 
asigurată.

Oameni, veniți, adresa- 
ți-vă cu încredere, redac
ției ziarului „Zori noi“, «- 
cuxntazorii noii Românii

.ZORI NOI" — TRIBU
NA XIHKRA, ămwiv- 
IXI lffltJRât «MVȘBI 
LIBER ! nwuraâiitai

»•

măre și frumos, au 
struit chioșcuri. In 
nuare deschiderea a 
amînată din motive 

| noscute. Ea va avea 
I cîteva zile. Dar duminică, 
spre orele prînzului, cînd 

____  I soarele mîngîia cald Valea 
îngerii ce-ți vin și-ți cîntă 1 jiului, puzderie de copil .Qă imî r»ii tei 1 £» 4v»*îrv+ă 1 A _| de toate virstele, se jucatt 

| în parc, liberi și fericiți. 
,;Orășelul copiilor" își; tră- 

’ ia netulburat viața. .iCopiil 
Români , î libere" rid din 

. nou se.lini, spre soare.
J? • LA MAGAZINUL fie 

, desfacere a căinai eătra 
populație situat în cmtie- 
rul „Earpați", ffiahiriică 
24 decembrie am văzul 

j 4te nou «ar :n «e a, 
a ș e z a t ă ca pe- vre
muri Ia vedere. GomerJ ci- 
vîlizat Penlru ftecwe» *- 
cest Crăciun a fost wj Cră
ciun rfl victoriei. Jfițșterea 
Domnului — Reaa^terea 
patriei libere i ' ,

Cîfltec de leâQBH
Nani, nani, dormi ușor, 
Copil drag, de muncitor I 
Mina ta mieață, stinsă, 
Ga o stea din cer prelinsă...............
Să devină pumn puternic, J
Să-l zdrobească pe *.

nemem  io I
Să te iei cu ei la trîntă 
Fiindcă nu e drept, 

nici sfînt
Dacă te-ai culcat flămînd. 
Mani, nani, dormi ușor, 
Copil drag, de muncitor 1
(Culeasă de la tipograful 

Aurel TRAISTA RU 
pensionar)

Epoca... căpătuielii
Gacofonia din titlu este pudre și alte cosmeticale, 

intenționată. A fost (d$, cauciucuri de ,^3acia“, 
a fost), epoca... căpătu- plus o sumă frumușică 
felii și a câpătuițitor ea- de vreo 5800 de tei, pe 

care directorul Centru
lui, dr, Cristea i-a depus, 
de bună voie și nesilit 
de nimeni, ta „«ontul 
Libertatea — 1989“. Una- ■ 
ttevărat bazar, erpedien- ’ 

de

re, la umbra politicii de
șănțate a lui Ceaușes- 
cu Nicolae, și-au făcut 
mendrele pe spinarea po
porului. Scurt, foarte 
scurt, iată ce a găsit O 
echipă de control a Con
siliului municipal

. te pentru m bucată 
__ _ _ municipal al cănite... Directorul a 
Frontului Salvării Națio- cunoscut că toate 
■'" * ■' * ■" ' “ ale lui. '.r ■

Iată oameni buni, 
poate să însemne un 
rector de abator. Și 
or fi ca el_ in țara 
ceasta, dusă de rîpă 
epoca ceaușistă (o

admisăî).
Concetățeni 1 Să punem 

nana pe asemenea căpă
tuiri, £ă fim atenți in 
Jurul nostru, la acei ca
re, pe spatele nostru, 
și-au umplut, necinstit; 
hambarele vieții I Dar 
nu eu răfuială, â pe cale 
legală 1 Revoluția eontî- 
nuă 1

nale, în barourile (a se 
heține» birouri !) de la 
abatorul din Petroșani. 
Cantități topresiopante 
de țigări de proveniență 
străină (Kent; B. J. ; D.S.), 
Wisky, coniacuri, alune 
americane, vinuri, Țuici, 
eiocolată (ou roaba), 
spray-uri cu etichete cos- 
mapollte, fel de fel de 
alte băuturi, casete video 
(cinci), baterii auto, se
turi motor de JDacia 
1300", pompe de benzină, 
piese auto, (cu grămada), 
salam de Sibiu, cămăși, 
compoturi, mațe de pOnB, 
făină, ulei, brazi albi, 
rulmenți, alifii, creme,

ce 
ffi- 
câți 
a- 
In 

cacofonie care ar trebui

Mircea BUJOEESCU
• J

A E
■Directa comercială ș 

municipiului Retrașaid face 
apel către toți cetățenii 
dm Wfea JWM <e a pr»- 
da «amator «amerciate 
toate sticlele goaie de apă

E L
minerală de care «spun 
tn "gospodăria Inr, pentru 
» se putea aduce 8* la 
Bohrft, acest produs «tft 
de necesar — apa minerali.

j • BRAVO PENTRU fa- 
| brieite de pâine șl pmșidus* 
| lactate din wiurikspi#.' La 
| datorie ! A

| •PRIVIND COTITELE 
,1 din aur masiv ate atea&lic«L 
j Inveterate coana Zee 
1 odrasla familiei de tristă 
| amintire pentru istoria ță- 
Jrii — dar mai ales bucatg 

de came străină daSi «d 
j rație dinilor, gtodul nl 
• s-a îndreptat la capiii di* 
Igrădinițe, internate șco- 
I tare și case de aqpii. că- 
I nora din lipsă de alimente 
> M se Încropea rite -o zea- 
_ nsă lungă. Odios. (

• IN ORAȘEL4) 
Jiului se vînâ portocal*, 
Oamenii « așează rivilizaf 
la rînd. Dar lepâle lor slnȚ 
destinse, calme. A âispăr^ 
teama. - - s-dl

Horațiu
*

l
*

Văii

i
u
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Duminică, 84 decembrie. 
Dea de-a treia zi a liber
tății. In fața sediului Con- 
«iliului Municipal al Fron
talul Salvării Naționale, 
stăm de vorbă cu trei 
„oameni ai cărbunelui**, 
trei dintre iniile de oa
meni ai cărbunelui care 
au fost prezenți aici, In 
centrul Petroșaniului, în
că din primele clipe ale 
Revoluției, fiind fata să 
pună piepturile lor'stavilă 
oricărui dușman al patri
ei. Trei din cei care poar
tă tricolorul pe mîna stîn- 
gă.Le consemnăm, cu 
Satisfacție, opiniile:

D. CIUBOTARU, miner 
șef de schimb, sectorul 
V, IM Petrila: „Să facem 
un apel la conștiință. Tre
buie să muncim. Să re
intrăm în normal. Să ne 
facem datoria. Țara are 
nevoie de cărbune. Căl
dură și lumină — iată ce 
trebuie acum. Să dăm căr
bune. Mintia și Paroșe- 
niul nu trebuie să cadăl**.

NICOLAE STANESCU, 
lăcătuș —- șef de echipă, 
sectorul transport, LM. 
Dîlja. „Ieri dimineață {n.r. 
r— sîmbătă) am fost la 
muncă, din sectorul trans
port, maistrul șl cu mine. 
Doi oameni nu puteau 
porni și supraveghea 
transportul cărbunelui pe 
benzi. Sa urmare, mina 
a stat. înainte vreme, mi 
se spunea că sînt instiga- 

mineri, 
de cărbune!
tor cînd aveam ceva de 
spus. Vremurile alea au 
apus. Acum pot să vor
besc liber. De aceea spun : 
acum, mai ales acum, este 
nevoie de cărbune. Să ne 
facem datoria. Să înțele
gem că Revoluția trebuie 
apărată prin muncă. Să 
nu stăm cu mîinile în
crucișate. Sînt clipe grele, 
cele mai grele I Să mun
cim fraților. Acum mun
cim pentru noi, nu pen
tru tiranV

DUMITRU SAVULES- 
CU, maistru minier, mi
na Dîlja: „Fiecare om 
intrat în mină, Ia frontul 
de cărbune, înseamnă căr
bune. Fiecare, prin mun
că, să dea ceva țării".

Opinii exprimate li
ber, deschis. Opinii ale 
unor oameni cu judecată, 
mineri care înțeleg im
perativul momentului. 

Acest imperativ este „căr
bune r*.

Să ne manifestăm bucu
ria supremă, bucuria de a 
trăi liber, împlinindu-ne 
exemplar datoria fiecare 
la locul de munci, față 
de patrie. Este nevoie de 
cărbune. Iată concluziile 
scurtei convorbiri pe 'dâre 
am avut-o cu interlocu
torii noștri, repetăm, oa
meni care au fost mereu 
la datorie în aceste zile

Horațiu ALEXANDRESCU

Declarații de adeziune la
Consiliul municipal al sindicatelor

sindicatelor re la locul său de muncă, 
pentru a asigura poporului 
cărbunele necesar.

Vom contribui cu toate

In numele
din Valea Jiului, expri
măm totala adeziune la 
procesul de înnoire a țării, 
pe calea democrației și li
bertății depline, angajîn- 
du-ne să sprijinim cu toa
tă forța noastră Consiliul 
Frontului Salvării Națio
nale, platforma sa, și să 
contribuim la înfăptuirea 
tuturor măsurilor stabilite.

Facem un apel călduros 
către toți membrii de sin
dicat din Valea Jiului și, 
în mod special, din ramu
ra minieră, de a munci cu 
toată răspunderea, fieca-

Acum, cînd se scrie o 
nouă istorie în viața Ro
mâniei cu adevărat libere, 
educatoarele, învățătorii 

' și profesorii din Valea 
Jiului vin să-și aducă 
sprijinul total Consiliu
lui municipal al Frontului 
Salvării Naționale întru 
reașezarea învățămîntului 
și educației pe baze cu 
adevărat umaniste și pa- 
triotice.

Programul Consiliului 

Contul Libertatea 1989—• vă așteaptă!
De la Georgeta Cosfinaș, directorul CEG Pe

troșani aflăm ei în toate unitățile CEC din Valea 
Jiului a fost deschis „contai 1989**, cont umanitar 
prin care fiecare dintre noi putem contribui la 
reconstrucția țării. Ieri, prima zi de funcționare a 
acestui cont, programul a fost pînă la ora 12,00.

Incepînd de astăzi toate unitățile CEC din Va
lea Jiului vor încasa sumele ce care dumneavoas

tră doriți să contribuiți, după următorul program: 
7,15—13; 14—19.

Cetățeni ai Văii Jiului, oameni de suflet ai a- 
cestui minunat popor român, orice sumă pe care 
O depuneți este un prețios ajutor pentru recon
strucția României. Faceți dovada adeziunii depline 
la nobila cauză a reconstrucției si libertății Româ
niei! (G.C.) .

forțele la reconstrucția 
României libere, demo
cratice, la rezolvarea tu
turor problemelor sociale 
ale oamenilor muncii. ‘ 1

Vom contribui la proce
sul reconstrucției Româ
niei prin virarea din fon
durile sindicatelor, în 
„Contul 1989“, a sumei de 
100 000 lei, astăzi, 26 de
cembrie 1989.

Consiliul municipal al 
sindicatelor Petroșani

Cadrele didactice din Valea Jiului
Frontului Salvării Națio
nale a devenit programul 
nostru. Ne angajăm să re
dăm generației tinere ima
ginea autentică a Româ
niei și să o facem să 
cunoască și să înțeleagă 
istoria și cultura noastră 
adevărată. De acum îna
inte, noi, dascălii lor, le 
vom putea spune întot
deauna — șl nu pe căi o-

Frontul Salvării Naționale
Juriștii democrați din municipiul Petroșani

Juriștii democrați din 
municipiul Petroșani, ală
turi de întregul nostru 
popor, care își exprimă 
bucuria față de victoria 
dobîndită prin luptă revo
luționară împotriva dic
taturii ceaușiste, au liotă- 
rît cu toții să sprijine, în 
mod activ, lupta întregului 
popor pentru desăvîrșirea 
victoriei obținute și pen
tru punerea în aplicare a 
Programului Consiliului 
Național al Frontului Sal
vării Naționale.

colite — adevărul, și nu
mai adevărul, despre ceea 
ce înseamnă să trăiești și 
să muncești liber într-o 
țară liberă.

Victoria Revoluției ne 
redă puterea și încrederea 
în forțele noastre și, fiind 
în mijlocul lor, clipă de 
clipă, cu ghidul, fapta și 
simțirea îi vom învăța pe 
elevii noștri să fie copii

Asigurăm, pe această ca
le, Consiliu! Municipal Pe
troșani al Frontului ; Sal
vării Naționale că vom 
lupta pentru apărarea 
drepturilor și libertăților 
democratice, cucerite de 
întregul nostru popor prin 
fapte de jertfă,

Ne exprimăm adeziunea 
la declarația . juriștilor 
constituîți în Consiliul Na
țional al Juriștilor ’Demo
crați din România.

Juriștii municipiului 
Petroșani

buni, cinstiți, harnici, să 
respecte munca și realiză
rile poporului, să se. pre
gătească temeinic pentru a 
putea contribui la re
construcția țării.

Ne plecăm cu adîncă 
pietate în fața tinerilor, a 
copiilor, a armatei ro
mâne, care au înfăptuit cu 
jertfă de sînge Revoluția 
pentru renașterea Româ
niei noi. Sinște eroilor 
noștri 1 : ■

Zorii zilei de 24 decem
brie. Abia se lumina de 
ziuă. La poarta casei două 
tinere băteau cu îndîrjire: 
„Apa I Aveți grijă că apa 
este infectată 1 Nu o folo
siți l“. Intrat ta casă, mă 
reped spre telefonul care 
«una insistent: „Alo I“. 
„Am fost anunțați și vă a- 
nunțăm că apa este infes
tată. Nu o folosiți I". în
chis, telefonul sună din 
nou. O colegă de serviciu: 
„Alo i Am fost anunțată, 
de la spital, că apa este 
inîc :. o folosiți!“.

Sf întâ 
solidaritate I
Nu apuc să ies bine pe 

poartă și un vecin bine
voitor mă anunță la rîn- 
dul său: „Ai aflat că apa 
este infectată ? Fii su 
mare grijă“.

Un episod de viață nouă, 
liberă, unde solidaritatea, 
sfînta solidaritate a româ
nilor, a tuturor celor care 
trăiesc într-o țară liberă, 
s-a manifestat în toată 
plenitudinea ci.

Și, așa cum v-ani rela
tat, S-a" manifestat senti
mente de solidaritate In 
toate blocurile și cartiere
le Petroșaniului.

Oamenii, striris uniți la 
bin°, s-au imit și în fața 
răului, fădnd un front co
mun, așa cum trebuie și 
îl vom face toți pentru a 
ne apăra libertatea pe care 
am cîștigat-o cu prețul 
sîngelui martirilor marii 
Revoluții a poporului ro
mân.

D. GHEȚA

Zilele acestea am trăit turi aruncate pe jos și 
cu lacrimi In ochi. La
crimile bucuriei, lacri
mile emoției care-ți taie parată de cu seară ca a 

doua zi la prima oră să 
poată fi servită era a- 
runcată de-a valma în
tr-o cratîță mare în care 
s-a turnat făină și

călcate în picioare, 
bucătărie mînearea pre-

Maistrul Nicolae Josan, 
prezent ieri la datorie la 
IGCL Petroșani ne infor
mează că apa este potabi
lă în toată Valea Jiului. 
In noaptea de sîmbătă spre 
duminică au existat unele 
neclarități în legătură cu 
probele privind Calitatea 
apei ce se distribuie popu
lației. Prima măsură luată 
de factorii de decizie a 
fost oprirea furnizării a- 
peî către populație, pen
tru a feri oamenii de pe
ricolul contaminării cu apă

Apa este potabilă 
infestată. Apoi, împreună 
cu organele medicale de 
la Spitalul municipal co
ordonate de dr. George 
Dârlea, cadrele de specia
litate ale IGCIi Petroșani, 
coordonate de ing. labo
ranta Dan Monica, au luat 
primele măsuri pentru a 
oferi populației o apă de 
calitate, potabilă, care să 
fie consumată fără nici un 
rise. Prin Consiliul muni

cipal al Frontului Salvării 
Naționale s-au luat măsuri 
de Întărire a pazei surse
lor și captărilor de apă, 
toate acestea fiind sub con
trolul armatei. Din oră în 
oră se efectuează probe 
privind calitatea apei care 
în momentul de față este 
potabilă. Mulțumim dragi 
oameni de la IGGb, de la 
Spitalul municipal, osta
șilor pentru că ne-au re
dat spre consum acest bun 
de cel mai mare preț, apa 
potabilă. (G.e.) I

răsuflarea. Am învins 1 
Tiranul a fost alungat 
Am deschis porțile vi
itorului liber al patriei. 
Ai senzația că nu reali
zezi 
tuși, 
zi a 
tăț’i 
fără

Numai că această bucu
rie ne este întunecată de 
vești incredibile: a fost 
spart magazinul cutare, 
pe cutare șef îl urmă
resc unii ca să se răzbu
ne, lui cutare i-au plătit 
polițele^

O asemenea veste a 
ajuns și la urechile mele 
duminică dimineață, a 
fost devastată cantina 
restaurant (? I) de pe stra
da Ilie Pintilie din ~ 
troșani.

■_ N-am crezut și 
dus să văd. Ce-am 
nu puteam crede. Prăji-

acest adevăr. Și to- 
sîntem în a cincea 
libertății și denini- 
noastre, a bucuriei 

margini. bidon de ulei. Pe lingă 
faptul eă mînearea 
a trebuit aruncată, s-au

In trebuie să permitem» ca 
strălucirea limpede a 
revoluției să fip pătată 
de acte huliganice, <!<■ 
răzbunare, de răfuială 
josnică în numele demo
crației. Democrația noas- 

un frâ este altceva, este pu- , 
’ ferea celor multi și cin

stiți. Bețivii,: hoții, 
ziții nu au nici 
dreptul să pronut 
vîntul democrație 
trebuie să inter’, i 
ganele de ordine.

Pe-

m-ani
văzut

Azi bat liber, clopotele României !

cu-
Aici
or

ii u-
ce-

a
„„„„ ____ _ In

irosit importante cânți- mele opiniei publice 
rem miliției noastre să-și 
facă datoria, să depistăm 
.și să supunem judecății 
pe cei care încalcă ordi
nea publică, pe cei' care 
se dedau la acte care ne 
pătează onoarea.. Sîntem 
convinși că lucrătorii de 
miliție vor recepționa și 
da curs acestui imperativ. 
Aceasta ta numele 'drep
tății, ai victoriei revolu
ției noastre.

tați de alimente, came, 
ulei, făină, zahăr, chifte- 
luțe gata pregătite. Tîl- 
harii, la adăpostul întu
nericului, au distrus toa
te ușile, au spart gea
muri, s-au murdărit ca 
animalele în magazia 
de alimente. Duminică, 
la cantina restaurant nu 
S-a servit nici a porție 
de mîncare. Și era aju
nul Srâeiunuîui, perso
nalul s-a pregătit eu 
bucate alese... Dragoș CALIN

Crăci u n liber
Românul și-a clștigat 

prin luptă, dreptul 
de a avea — ta 

«Xîrșit — un Crăciun așa 
cum l-a visat t

Românul liber poate să 
^•colindei
- ' Românul liber poate să 

•e închine cu Sfinte Cru
ce fără să se teamă.

„®, ce veste minunată 1".
Frații mei Intru Dum

nezeu și libertate! Să re-

Sîntem liberi, liberi să 
ne exprimăm bucu
ria că Dumnezeu a 

lost și este cu not A ve
nit vremea să putem spu
nă ce est» adevărul a- 
cum, ta ceasul nașterii 
Domului Hristosj Dumne- 
zeu, acela care a fost pen
tru egalitatea oamenilor 
țț iubirea dintre ei, acela 
care ne-a lăsat libertatea 

■4» -• alege șl au ne-a fă

naștem cu înțelepciune 
virtuțile acestui popor, să 
credem si să mărturisim 
că Nașterea Domnului nu 
este nicăieri In lume mai 
plină de frumușele, că 
in Sînta zi a CrSRunului 
nicăieri nu se va colinda 
mai adevărat ca la noi I
Fierbinte țîșrsește

spre lume 
Colindul de pace cel Sînt 

„Fii, Doamne, ou
cut niște roboți, ci oameni- 
liberi cugetători.

Ne bucurăm că popo
rul a ales să fie liber, ne 
bucurăm că Dumnezeu 
ne-a ajutat la aceasta.

Ne pare rău că această 
libertate a costat stage, 
Sînge nevinovat, ne vom 
ruga pentru toți acei care 
au devenit martirii «ces
tui neant

Trecut printre gloanțe,
anume 

Să fie trimis în mormînt 
Isus 1-a-nviat azi

din moarte, 
Cu „moartea

pre moarte călcînd", 
Ca sîngele nostru

să-l poarte ' 
Spre cerul acestui

pămînt I
Lucia și Mihai 

munteanu

» »»<noi!
Noi nu am făcut și -nu 

vom face politică, dar 
românul adevărat, crești
nul adevărat nu poate fi 
de acord cu violența și 
cu tot ce s-a întîmplat în 
țara noastră.

Fii Doamne, cu noi, cu 
toții AMIN

Lucian GHINDA, 
Samuel SOARE, ■ - -

Membrii ai feudului 
Adventist de ziua a șaptea

Bunul, generosul, demnul 
nostru popor a primit în 
acest an cel mai scump șl 
mai dorit dar de «răciun: 
democrația reală, înteme
iată pe frăție șl unire, pe 
libertate. La 22 decembrie 
a căzut tirania clanului 
Geaușescu, întemeiată pe 
minciuni, dezbinare, ci
nism politic și trădarea in
tereselor poporului, tira
nie care a culminat cu o- 
dioasele asasinate ta masă 
de la Timișoara, București, 
Sibiu, ClyJ-Napoca și alte 
orașe. Sîntem beți de sta
rea de libertate, prăznuind 
Crăciunul după datini stră
moșești care se pierd ta 
vechime. „Moș Crăciun cu 
plete albe, a sosit de prin 
nămeți și aduce daruri 
multe la fetiție și băieți", 
primele rtaduri ale unei 
colinzi care ne-a tacîntat 
copilăria, pot fi din nou 
recitate, publicate și trăi
te fără opreliști propagan
distice de Jalnică șl tris

tă amintire. Trăim bucuria 
nesperată cu doar eîteva 
zile în urmă de a putea 
scrie și citi aceste rfnduri, 
în ziarul nostru, al mine
rilor și al celorlalte cate
gorii de oameni ai muncii 
din Valea Jiului.

în aceste zile de nețăr
murită bucurie și satisfac
ție, ta care a triumfat po
porul și se afirmă de ni
mfe stingherit adevărul, 
am ascultat cu lacrimi de 
bucurie la posturile de 
radio și televiziune colin
dele de Crăciun ce ne-au 
amintit că am fost, sîntem 
și vom fi români. Lacrimi 
amestecate cu cele ec ne-au 
curs ta momentul de isto
rie în care sublimii noșțri 
tineri și-au Jertfit viața 
pe altarul libertății, cîști- 
gînd prin faptele lor un 
loe nepieritor între eroii 
neamului.

Sărbătorind acest Cră
ciun liber este nevoie, în- 
să, să nil fim copleșiți de 
sentimente. Ceea ee a fost 

cîștigat eu prețui jertfelor 
de stage se cuvine să fie 
consolidat prin muncă c- 
roică, tenace. Să ne așe
zăm temeinic la treabă, 
gospodărește, cu calm, 
demni ți harnici, așa cum 
s-a așezat de atîtea alte 
ori poporul nostru înmul
ți milenara sa istorie- N-am 
fost, nu sîntem și nu vom 
fi un popor de răzbunători. 
Să ne vindecăm rănile 
prin muncă pașnică dar 
tadrîjită.

Rlatfonna program a 
noului organism de stat 
din România, Consiliul 
Frontului Salvării Națio
nale se bucura de udeziu 
nea deplină a noastră, a 
tuturor. Să răspundem cu 
toate forțele, așa cum ne 
știm de veacuri, buni, ge
neroși, demni și harnici 
pentru îndeplinirea che
mărilor pentru a apăra și 
consolida dreptatea acestui 
Crăciun liber. '■

Virtr.M STRAUT
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Comunicat al Consiliului Frontului
(Urmare din pag. 1)

Să nu mai fie vărsată 
pici O picătură de singe. 
; Totodată, orice act de 
vandalism și distrugere, 
precum și răzbunările 

> personale se situează în 
afara legii, pățind noble
țea revoluției noastre.

Vinovăția dictatorului și 
a foștilor săi lachei în fața 
istoriei și a legilor va fi 
stabilită de tribunale, care 

: ydr hotărî cu toată seve
ritatea sancțiunile cuvc- 

r nite pentru acțiunea de 
distrugere a țării.

2. Armata este singura 
deținătoare a armelor, bra
țul ferm al apărării inte
reselor poporului. Toți cei 

: bare au intrat în aceste zi-

de

le în posesia armamentu
lui și a munițiilor, indi
ferent de împrejurări, 
trebuie să-l predea de ur
gență, cel mai tîrziu pînă 
luni, 25 decembrie, 
ora 17. ®ei care nu
se vor supune acestor pre
vederi se vor face vino- 
vați de încălcarea gravă 
a legalității, fiind pedep
siți cu cea mai mare se
veritate.

3. Unitățile Ministerului' 
de Interne se vor integra 
Ministerului Apărării Na
ționale care preia coman
da unică' asupra tuturor 
trupelor și mijloacelor de 
luptă ale țării.

Organele de miliție
pompierii își păstrează 
toate atribuțiile specifice,

ȘÎ

pe care trebuie să și Ie 
exercite cu toată fermita-

; tea. ' - •
4. Conducerile și toți 

oamenii muncii sînt che
mați să asigure protecția 
unităților economice, co
merciale, sanitare, de : 
învățămînt, știință și cul
tură. ■ Societatea româ
nească trebuie să funcțio
neze normal prin contri
buția devotată a fiecăruia 
dintre noi.

De asemenea, facem a- 
pel la toți concetățenii să 
sprijine organele de or
dine în asigurarea 
grității localurilor 
basadelor și 
diplomaților.

5. Organismele noilor 
structuri ale democrației

inte- 
am- 

imunitatea

trebuie să-și înceapă , ur
gent activitatea de refa
cere a țării, conșțituindu- 
se ferm, intrînd imediat 
în subordinea Consiliului 
și adoptînd, împreună cu 
acesta, măsurile de ordin 
politic și social, adminis
trativ și economic, absolut 
necesare primelor etapa 
ale reconstrucției.

Fie ca primul nouFie ca primul nou an 
liber să aducă în România, 
odată cu bucuria eliberă
rii, liniștea și calmul caro 
ne vor permite asumarea 
tuturor răspunderilor unui 
popor care-și afirmă dem
nitatea. - - • /

Consensul național, con
lucrarea forțelor creatoa
re ale țării, tuturor cate
goriilor sociale de orice 
naționalitate constituie

condiția vitală și garanția 
înfătuirii obiectivelor fun
damentale ale procesului 
revoluționar în România.

Oe
După ce VIRGIL MA- 

GUREANU a dat citire 
Comunicatului Consiliului 
Frontului Salvării Națio
nale, a luat cuvîntU'l ION 
ILIESCU, care a spus:

Ținînd seama de fenos 
menele grave care se 
produc în, societatea noas
tră — rezultat al vidului 
de putere care s-a creat 
prin răsturnarea dictatu- , . .
rii și al actelor teroriste activ ^aU tuturor celor ia-

. deși, precum vedeți, sînt 
în slăbire — dar și al u-

■ nor manifestări' de oareca-
ș re anarhie , este absolut

necesar să realizăm o u-

uitate, de acțiune a tuturor 
forțelor interesate în re
dresarea țării, șă curmăra 
orice acțiuni care pot Să 
împiedice însănătoșirea 
vieții noastre, desfășurarea 
activității normale în tqa- 
te sectoarele de aetlvtate, 
asigurarea securității in
dividuale a tuturor cotăi 
țenilor, condiții normale 
pentru desfășurarea vieții 
pașnice a țării. Acesta 
este sensul tuturor măsu
rilor care sînt preconizate 
în acest Comunicat, pen
tru care cerem sprijinul
teresați în re.alizarea pînă 
la capăt a obiectivelor 
transformărilor revoluți
onare, într-adevăr revolu
ționare, care au loc în ța* 
ra noastră.

.A /

Ajutor umanitar victimelor fostului dictator
MOSCOVA 25 (Agerpres).

H. Chilie transmite: La
. cel de-al ll-lea Congres al 
. Deputaților Poporului al toare umanitare —
U.R.SĂ a produs o deose- camente, alimente,

' bită impresie faptul că 
deputății din R.S.S. Mol
dovenească au plecat la 
Ghișinău înainte de închi
derea lucrărilor , Cbngre*

■ ■ stilul, cerînd permisiunea

de a fi prezenți acolo pen
tru a coordona,"la fața lo
cului, trimiterea de 

al toare umanitare —
aju- 

medi- 
plas- 

mă, îmbrăcăminte și alte 
bunuri de strictă necesita
te pentru victimele repre
saliilor sălbatice ale fostu
lui dictator din România,

'Satisfacție față de
BONN 25 (Agerpres). — 

Președintele PSD din 
itF Germania, Hans-Jochen 
Vogel, a făcut o declarație, 
citată de agenția TASS, 
în care se subliniază că 
.tocial-democrații din Ger
mania Occidentală au pri- 

1 mit cu o uriașă satisfac- 
,ț e vestea privind răstur- 

<> nea regimului dictato- 
■ral al lui Ceaușescu de 
ti putere. Dorința de li- 
!' " late și democrație a

răsturnarea tiranului
fost mai puternică decît 
forțele asupririi și vio
lenței, a declarat Vogel. 
ȚASS precizează, de a- 
semenea, că sursele ofici
ale de la Bonn au anun
țat închirierea unor avioa
ne pentru transportarea 
în România a medica
mentelor, aparaturii me

dicale și a altor mărfuri 
care se trimit în ajutor po
porului român. v

Solidaritate internațională 
cu lupta poporului român
Partidul Comunist Francez solidar cu lupta 

dreaptă a poporului român ,
s PARIS 25 (Agerpres). —■ 

Partidul Comunist Fran
cez declară solidaritatea șa 
deplină cu poporul Româ
niei care duce o luptă cu-, 
rajoașă pentru libertate și 
democrație, se spune în 
apelul publicat duminică 
dș ziarul „L ’Humanite" și 
citat de agenția TAȘS, 
P@F, se spune în docu-

Acte teritoriste împotriva unor ziariști străini
lă), un ziarist belgian care

într-un automobil, înipreu-

ment, condamnă fostul re
gim dictatorial vinovat 
de moartea a mii de oa
meni. PCF îi cheamă pe 
francezi să participe la 
câmpania de solidaritate 
cu poporul român și la a- 
cordarea de ajutor uma
nitar celor aflați îri sufe
rință,.

BONN 25 (Agerpres). A- lă), un. ziarist belgian care
genția DPA din RF Ger- se apropia de București,
mania informează că John într-un automobil, înipreu- 
Tagliabue, corespondentul nă cu trei confrați, a fost 
est-european al cotidiapu- ucis de gloanțe, s-a aflat 
lui american „The New de la postul de frontieră 
York Times" a fost împuș- Ruse. . <
cat la Timișoara. Auțotu- Potrivit mărturiilor . u- 

nor cetățeni francezi aflați 
la postul de frontieră, 
mașina ciuruită de gloan- ( 
țe s-a reîntors Ta post doar

. cu trei pasageri; care - a i 
povestit că ceî de-al patru» . 

de •

rismul în care ziaristul se, 
găsea împreună cu 
alți colegi americani 
belgieni a fost supus 
tiruri puternice de 
teroriști.

Mesajul ziariștilor iugoslavi
să curgă sîngele miilor de 
copii, mame, frați și prie
teni, dar și în zilele isto
rice cînd poporul vostru 
curajos își cucerește li
bertatea și democrația 
scumpă, primiți salutul 
nostru și sprijinul fără 
rezervă față de lupta 
dreaptă pe care o duceți".

Papa loan al ll-lea a deplîns violența 
împotriva poporului român

VATICAN 25 (Ager- ordinar". iSI și-a expri- 
pres). — Intr-un' interviu mat satisfacția în legătu- 
acordat televizând italie- ră cu procesul de elibera- 
ne „RAI", în care ș-a re- re a țărilor din Europa
ferit la evenimentele ce 
au marcat anul 1989, pa
pa Ioan al ll-lea a decla
rat că „este un an extra-

trei 
șl 

unor 
către

lea ziarist lifost ucis
gloanțele unor trăgători i» 
zolați care au atacat auto- 

agenția France Presse, luni mobilul în ^irum spre 
(ora loca- București. • >

Vr
După cum informează 

a 
la ora 3,00

de Est și a deplîns vio
lența acestei „dureroase" 
etape care este „România".

BEIX3RAD 25 (Agerpres). 
Intr-un mesaj adresat 

colegilor ziariști de ia pre
sa scrisă și vorbită din 
România, ziariștii de la 
redacția din Macedonia a 
ziarului „Komunist" rele
vă că, „în aceste zile dra
matice, cînd în țara voas
tră tiranul urît și crimi
nalii lui plătiți au făcut

Donații pentru România
— pentru ajutor familiilor 
care au avut de suferit 
din România. La rîndul 
său, Frontul Patrei 
Bulgaria a predat,
celașl scop suma 
500 000 leva.

SOFIA 25 (Agerpres). —♦ 
Organizația Partidului Co
munist Bulgar din Sofia, a 
donat suma provenind din 
cotizația de partid po o 
lună a membrilor săi —> 
aproape 1,5 milioane leva

din 
. în a- 

de

DIN PARTEA REDACȚIEI

Date fiind condițiile deo
sebite în care au apărut 
primele numere ale ziaru
lui „Zori noi", rubrica 
noastră „Mica publicitate" 
a-a apărat. Reluăm rubrica 
ce este deschisă tuturor 
cititorilor.

ANIVERSARI
PĂRINȚII Petrică și E- 

lecmora urează scumpului 
lor fiu Necs Petru Crăciun, 
multă sănătate, fericire și 
,,La mulți ani!" cu ocazia 
prinderii celui de-al 18-lea 
trandafir în buchetul vieții. 
(18344>?

DORU și Marioara urea
ză iubiților Dănuț și Mar
ca Boantă cu ocazia zilei 
ie naștere un călduros „La 
mulți ani I". (13349)

VINZARI
VIND video Național Pa- 

nasotiic cu telecomandă, 
vechime 30 zile. Telefon 
.240 — Uricani, zilnic 7—17. 
(18341)

VIND TV Color Elcrom 
și combină stereo 2 X 25 
W, Boxe 40 W telefon 
70183. (18342)

«ă^SSEK M 1 că p u b 1 ici t a t eVIND
Akai VS-3-EGH _______
tem, telecomandă infraro- 
șii, stare perfectă. Telefon 
42067. (18367)

VIND ș videorecorder 
Sharp nou, cu telecoman
dă infraroșii strada Egali
tății nr. 8 Petroșani. Tele
fon 44912. (18361) ’

VIND video plăyer Fu- 
nai, telefon 45126. (18359)

PIERDERI

de
O

Eva, eliberată 
IPSRUEEM Petroșani, 
declar nulă. (18345) 

PIERDUT legitimație 
lătorie nr. 133 Petroșani— 
Uricani, eliberată de AUTIi 
Petroșani. O dedai’ nulă. 
(18346)

„ PIERDUT legitimație ser. 
viciu pe numele Dănilfi 

‘ Georgeta, eliberată de IT 
PIERDUT legitimație ser- ^țroșam. O declar nulă, 

viciu pe numele Lupu Con
stantin, eliberată de IUM 
Petroșani. O declar nulă. 
(18338)

PIERDUT, legitimație ser
viciu pe numele Zigre Me
lania, eliberată de IT Pe
troșani. O declar nulă. 
(18339)

că-

-------------------- , . . .
A fost eradicat uri cancer din trupul Europei 

american este gjita de a 
tj-imite ajutor umanitar 
în România, dar se opu
ne oricărui ajutor, mili
tar. '

Deputatul Grlstopher 
Smith a salutat evenimea*

Ceaușescu. Demonstranții i tele din România în ca
drul unei declarații trans
mise presei americane. El

Washington 25 (A-
gerpres). — Mai multe mii 
de români din Statele U- 
nite au demonstrat
Washington exprîmîndu-și 
deplina satisfacție pen
tru înlăturarea tiranului

la

și-au manifestat dorința 
de a contribui activ la a- 
jutorarea poporului ro- a adăugat că prin înlătu-
mân, aflat în grea cum- rarea' dictatorului Geati-
pănă. șescu „a fost eradicat un

Deputatul Ted Wayne cancer din trupul. Euro- 
a reamintit că guvernul pei". ,

PIERDUT legitimație ser- . 
viciu pe numele Grigoroaia 
Marioara, eliberată de. IU 
Petroșani. O declar nulă.. 
(18340)

PIERDUT legitimație bi- . 
blioteeă (periodice) pe nu
mele Pârciu Constantin, 
eliberată de. Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (18343)

PIERDUT legitimație' ser
viciu pe numele Gri.șannuipele Gri.șan (18363)

(18370)
PIERDUT legitimație ser

viciu pe numele Slabu 
Ion, eliberată de IM Paro- 
șeni. O declar nulă. (18369)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Dascălu 
Elișabeta, eliberată de IUM 
Petroșani. O declar nulă. 
(13366) '

PIERDUT diplomă de
H) absolvire a școlii profesio

nale în meseria de lăcătuș 
pe numele Răuță Mircea, 
eliberată de Liceul indus
trial Vulcan, O declar nu
lă. (18364). ’

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Udrescu 
Ioan, eliberată de IUM Pe
troșani. O declar nulă.

PIERDUT certificat da 
absolvire a cursului de e- 
lectrician pe numele Răuță 
Mircea, eliberat de IM Pa- 
roșeni. II declar nul. (18362)

PIERDUT legitimație că
lătorie pe numele Petren- 
cic Angelica, eliberată de 
AUTL Petroșani. O declar 
nulă. (18358) '

PIERDUT permis de in
trare în bancă nr. 98, legi
timație de control nr. 40, 
eliberate de sucursala BN 
Deva și chitanțier seria 
700—750. Se declară nule. 
(18357)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Varga 
loan, eliberată de IMSAT 
București AMA Rovinari. 
O declar nulă. (18355)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Breznicea- 
nu Rozalia, eliberată: de 
IT Petroșani. O declar nu
lă. (18356)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Anașfasiu 
Vasile, eliberată de IM 
Vulcan. O declar nulă. 
(18354) '

PIERDUT legitimație S0»r

viciu pe numele Tar Arpad, 
eliberată, de IM Dîlja, O 
declar nulă. (18353)

DECESE

FAMILIA îndoliată 
mulțumește tuturor ce
lor care au fost alături 
de ea la încercarea grea 
pricinuită de decesul 
celui care a fost 

SOMOLIK T. 
LAURENȚIU

COLEGII de muncă 
din CMVJ și Laboratoa
re sînt alături de co
lega ing. Martohossy I- 
mola la greaua pierdere 
suferită prin decesul ta
tălui

SOMOLIK T.
, „LAURENȚIU

Sincere condoleanțe. 
(18347)

COLECTIVUL labo
ratorului CCE Lupeni 
este alături de ing. Mar- 
tonossy Imola în marea 
durere pricinuită de 
decesul tatălui. Sincere 
condoleanțe. (18350)
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COLEGII do muncă 
din cadrul Atelierului 
electric șl sectorului. 
VIII do la IM Petrila 
regretă, pierderea celui 
care a fost un bun co
leg și tovarăș

TRIPON IO AN
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate.

FAMILIA conferen
țiar dr. Șiclovan IoaȚ> 
este alături de familia 
prof. Florentina și Gri- 
gore Buia, în greaua 
încercare pricinuită de 
decesul tatălui. Sincere 
condoleanțe. (18360)

COMEMORARE

7 ANI DE DOR și 
Singurătate, lacrimi fier
binți . pentru

GAVRILA RUS ;
Gei ce l-ați apreciat, 

acordați-i o clipă de -
amintire. Familia; 
(18365)


