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Convorbire telefonică Gorbaciov-Iliescu
* *

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Națio
nale din România, Ion 
Iliescu, a avut miercuri 
după-amiază o convorbire 
telefonică cu Mihail Gor
baciov, președintele Sovie
tului Suprem al URSS. So
licitat să prezinte subiec
tul discuției, Ion Iliescu ă 

Președintele
care

i scris

proc dezvoltarea pe baze 
noi, sănătoase, a • relați
ilor dintre țările noastre.

Să ne strîngem r iadurile!
Cu fiecare 

de la actul ... 
istorică, de la ziua

zi ce trece 
de dreptate 

_....... , i cea
mare a glorioasei revolu
ții democratice a popo
rului român, ne îndepăr
tăm de întunecata epo
că a minciunii și mize
riei, dominată de odiosul 
clan Ceaușescu. Gu fie
care zi ce trece, pășim 
înainte pe calea deschisă 
de sîngele martirilor, de 
eroismul patrioților, de 
acțiunea fermă și unită 
a întregii națiuni. Este 
calea renașterii națio
nale, a libertăților de
mocratice, a demnității 
umane, după care 
tînjit de un sfert 
veac. Este calea 
pășim cuprinși 
euforia victoriei, 
eii asupra a tot 
a fost dictatura

ale consolidării. demo
crației, ale normalizării 
vieții social-cconomice, 
pentru a realiza ceea ce 
am visat în toți anii 
împilării și ceea ce se 
cuvine pe drept poporu
lui nostru — o viață 
demnă, civilizată.

Procesul consolidării 
democrației, al stabiliză
rii vieții social-economi
ce, normalizarea produc
ției în întreprinderi 
conomice, împotriva 
turor încercărilor i 
mentelor teroriste do 
destabiliza situația 
anumite sectoare, f 
tăți productive, în

a 
cu

gcne- 
parti

te.- 
tot 

lor, 
<£

declarat: i
Gorbaciov,

. transmis și în 
mesaj de prietenie, 
solidaritate, de sprijin, 
ținut să-mi transmită 
verbal aceleași 
te calde, de sprijin 
transformările noastre 
voluționare. Ne-am 
tal și ne-am urat

mi-a 
tiu 
de 

a 
Și

sentimen
te 

re-
salu- 
reci-

<<

am 
de 

pe care 
încă de 
a izbîn- 
ccea ce 

total i-
tarăș Epoca decrepitu
dinii care ne-a închircit 
sufletele.

După euforie, nc aș
teaptă marile răspunderi

c- 
tu- 

ele- 
: a 
din 

în uni
tăți productive, în dife
rite instituții, solicită c- 
forturile tuturor fiilor ță
rii. Siderurgia, industria 
energetică cer din par
tea minerilor eforturi 
susținute pentru a asi
gura cărbunele, baza e- 
nergetică necesară eco
nomiei naționale. Numai 
munca, munca cinstită și 
competentă pot pune

temelie bunăstări 
rale. Numai prin 
ciparea unanimă 
turor fiilor țării, 
talentul și osîrdia
putem realiza marile

. luri ale revoluției 
mocratice, ale renașterii 
naționale. Pentru aceas
ta e nevoie de răspun
dere, de luciditate, 
profesionalism, 
nevoie mai ales să 
strîngem cu toții rîndu- 
riie.

Pentru libertate șl a- 
devăr, pentru ziua noas
tră de mîine, care nu 
mai pot să fie ale 
tisticilor mincinoase, a- 
berante, este nevoie să 
răspundem imperativelor 
revoluției cu calm, dem
nitate și hotărîre.

Strînși .uniți, așa cum 
a: fost întregul: nostru 
popor în zilele marilor 
încercări.

de
Este, 

ns

sta-

loan DUBEK

Miețcuri, • președintele 
Consiliului Frontului Sal
vării Naționale al Româ
niei, Ion Iliescu, și primul- 
ministru. Petre Român, au 
primit pe E. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Re
publicilor Sovietice Socia
liste la București.

Cu acest prilej, amba
sadorul sovietic a trans
mis președintelui . Consi
liului Frontului Salvării 
Naționale, Ion Iliescu, din 
partea președintelui So
vietului Suprem al URSS,

I. M. Livezeni
Mineri, tehnicieni și ingineri!
In deplină ordine și disciplină, cu sen

timente de dragoste pentru libertatea 

României, nu precupețiți nici un efort, nu 
irosiți nici un minut pentru a da patriei cît 
mai mult cărbune.

ABATAJELE - 
VICTORIEIBARICADELE

' -Tirania a căzut. Gălăii 
au tost; executați. Victoria 

. pppofohii este deplină.
Sîntem oameni liberi, în- 

țară liberă, așa cum 
a dorit, dintotdeauna, po- 

■ porul ■ nbstrti de-a lungul 
zbuciumatei salo . istorii. 
Acum', din acestf zile tre- 
buie 'î '• i urgență
la consolidarea cuceririlor 
reVoKlțiâhare, a ; dreptății 
și lrt^ertății cîștigate 
dat de trudă pentru 
furarea fostei familii

- nitoare, a clanului 
mai odioase tiranii.

Dispunem, azi, de 
Condițiile pentru a s 
producția de cărbune,

după.. 
înlă- ' 
dom- 
celei
toate 
spori 

de 
energie electrică, utilaje, 
piese de schimb, .și suban- 
Gamble miniere.

......” .Avem b. bogată zestre 
tehnică de care dl spunem, 

< nu -țpria grija criminalu
lui Ceaușescu, așa. cum am 
Fost nevoi ți să o spunem 
(mi de ; zile, ci prin efor
turile făcute de întregul 
popor care trebuie, a- 
cunt, mai mult decît ori
când. folosite la adevărata 
lor valoare. Azi itu tre
buie să ne mal împingă 
nimeni de la spate ca să 
extragem cărbune.
necesar să o facem
așa trebuie, cu 
conștiință că ne 
datoria, sfînta datorie față 
de România liberă, față 

’ de industria țării care pă
șește pe calea afirmării

Este
acum, 

deplina 
facem

sale depline în rîndul 
rilor independențe, 
rane.

MINERI DIN ABATA
JELE MECANIZATE! Fo
losiți utilajele de care 
dispuneți, pe care le aveți 
în dotare, cît mai eficient, 
pentru a obține cantități 
sporite de cărbune, atît 
de necesar, economiei, 
industriei românești,!

Minerii sînt oameni 
cuvânt, oameni care 
înțeles că de acum abata
jele sînt adevărate 
cade ale revoluției 
rului.: In ziua de 26 
cembrie producția 
zată de minerii Văii 
lui a fost do 
21 Q00 tone de 
Nu este mult, 
monstrează că oamenii, mi
nerii s-au apucat : serios 
de . lucru. Inschimbul I 
al zilei de ieri s-au extras 
și expediat : beneficiarilor 
4700 “tone de cărbune. Re», 
venind la ziua de 26 de
cembrie evidențiem con
tribuția minerilor de: la 
Lupeni care : au extras o 
producție de aproape 5000 
tone 
cocs.

Nu 
zinc!..

ță- 
suve-

de
au

bari- 
popo- 

de- 
reali- 
;Jiu- 

aprdape 
cărbune, 

dar de-

de cărbune pentru

scriem din nou lo- 
dorim să fim bine

Dorin GHEȚA

(Continuore în pțjg, o 2-a)

— Infor- 
convorbirea 

ce a avut
între 

secretar 
al ECUS,

MOSCOVA 
mînd despre 
telefonică 
miercuri, 
Gorbaciov, 
ral al CG
ședințele Sovietului 
prem al URSS, și 
Iliescu, președintele 
siliului Frontului 
rii Naționale, 
TA.SS relatează că
tul a fost pus pe schim
bările ce au loc în cele 
două țări,. In același timp

toc, 
Mihail 
gcnc- 
pre-
Sil-
Ion 

Gon- 
Salvă-

agenția 
accen-

se arată că Frontul Salvă- 
rii Naționale din România 
apreciază' . că. cel de-ai 
doilea Congres , al depute- 
ților poporului i-ă spriji
nit fie oamenii .muncii 
din România în luptă lor.., 
revoluționară împotriva 
regimului dictaturii per
sonale, pentru . schimbă
rile democratice și înnoi
rea societății. Gorbaciov 
și Iliescu au câzut.d.e. a- 
cord că în perioada \ ac
tuală o importanță”deose
bită o ați înțelegerea și 
sprijinul reciproc al celor 
două țări și popoare, a-
dine: rea colaborării îri
toate domeniile vieți;.

(Agcrpres)

Mihail Gorbaciov, sincere ele Miniștri al URSS, Ni- 
. felicitări și asigurări că ’ '
poporul . român va găsi în
totdeauna sprijin din par
tea popoarelor și conduce
rii Uniunii Sovietice pe 
drumul său; de reînnoire, 
pentru afirmarea cu ade
vărat a ordinii democra
tice in România.

Dc asemenea, au 
transmise felicitări 
mulul ministru român, Pe
tre Roman, din partea 
președintelui Consiliului

fost 
pri-

kolai Rijkov.
In cadrul întîlnlrii, des

fășurată intr-o atmosferă 
deosebit de caldă, din'par
tea noii conduceri române 
s-a exprimat convingerea 
că prietenia și colafc. 
multilaterală dintre-., 
două '-țări și popoare . 
vor întări și dezvolta 
toate domeniile, în 
resul transformărilor 
moeratice, al păcii- și 
legcrli internaționale,

.rietenia și colaborarea 
cele 

șe 
în 

inte- 
dc- 

înțe-

Normalizarea activității de producție!
• Delegații ale mintmaților noștri tineri, 

ganiz-ate spontan, au fost pe baricade la Timișoa
ra și București • Minerii au acționat cu fermitate 
pentru apărarea bunurilor obștești • Activitatea 
de producție demonstrează că întregul colectiv, în- 
tr-o deplină unitate, a 
zile fierbinți — patria

Starea de libertate a 
descătușat energii nebăr 
nuite, încă ■ din. primele 
orc ale -revoluției noas
tre, și la IM Livezeni. A- 
flînd -din transmisiunile 
direc-te de la radio și te
leviziunea liberă că re
voluția, este în pericol, 
mai mulți tineri de la IM 
Livezeni au hotărît, spon
tan, să șe îndrepte neîn
târziat spre București și 
Timișoara, să sprijine cu 
toate puterile lupta dreap
tă și eroică a celor . ce 
luptau împotriva merce
narilor ucigași. Ger scuze 
cititorilor că nu dețin, în
că,, informații complete. 
Ieri, cînd am aflat aceste 
vești, nu am identificat 
decît trei nume, ale a- 
cestor bravi tineri: Răi- 
leănli, Sorescu și Anghel,

La rîndul lor, minerii 
au acționat cu fermitate, 
operativ . pentru . apărarea

or »

înțeles imperativul acestor 
are nevoie de cărbune!
avutulul obștesc. Iată. ce 
ne-a relatat inginerul loan 
Lăban, membru ales în 

comitetul pe întreprin
dere al Frontului Salvă
rii Naționale; „Oamenii 
au înțeles că e nevoie de 
ei la întreprindere și au 
venit în număr mare să 
ne ceară să le spunem 
ce au de făcut pentru a- 
părarea întreprinderii. Am 
reușit cu sprijinul lor să 
protejăm instalațiile vi
tale de la dispecerat, de 
la puțuri și compresoare“.

Platforma-program a; 
Frontului Salvării ’Națio
nale, prin care se. anunța 
victoria poporului și do
borârea odioasei dictaturi., 
a stârnit unadevărat val 
de entuziasm și 
tul muncii. Iată 
semnificativ : un 
oameni în frunte
trul Vasile Matraș, 
care au făcut parte

pe fron- 
un ' fapt 
grup de 
cu mais- 

din 
mi

nerii Ciuplea Gheorgh 
Cornel Răducanu, 
xandru Meniu, Aurel 
călab, Vasile Goia și 
trul Dominic Olvedi 
intrat în. mină și au 
crat cite două, iar 
ciar trei schimburi de 
ducție, neîntrerupt, 
tru a desfunda silozul nr. 
6, de care depindea re
luarea normală a proce
sului de producție.

In ziua de 26 decembrie, 
a doua zi după cel mai fe- 
ricdt Crăciun .al poporului 
nostru din ultimii 45 de 
ani, toate instalațiile și 
utilajele de la suprafață și 
din subteran au funcțio
nat la parametrii nor
mali. Ieri, au. fost expet 
diate la ziuă, de la IM Li
vezeni, 930 tone de căr
bune. In întreprindere nu 
s-au constatat pierderi ma
teriale și nici distrugeri de 
bunuri obștești.

Calm, dîrz, hotărît și 
demn, colectivul între-

I Apel câtje
I tineretul liber
I

pro- 
pen-

Viorel STRĂLȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

I 
I
I
I
I
I
I
I

ci Voii Jiului
întreguluiFacem apel 

tineret din. unitățile eco
nomice, din Institutul- de 
mine și liceele orașului Pe
troșani, de a-și constitui 
comitete ale Frontului Ti
neretului Democrat ale
se de colectivele de tineri 
din unitățile respective.

In data de 29 decem
brie 1989, ora 12,00, în sa
la mică a Casei de 
tură din Petroșani 
prezent cite un 
zentant din fiecare 
tăte economică, din 
tutui de mine și liceele de 
pe raza orașului, lider a- 
Ies de colectivul de tineri 
în vederea constituirii 
Consiliului Frontului Ti
neretului Democrat 
orașul Petroșani.

Facem apel, de 
nea, către tinării 
orașele Văii Jiului 
ganizeze asemenea 
tete, ursnînd a constitui 
ulterior și Ia nivelul mu
nicipiului, Frontul Tine
retului Democrat.

■ cui
va fl 

repre- 
uni- 

Insti-

din

flȘCIÎlC» • 
.  din 

să or- 
corni-

Studenții au răspuns fără chemare
La multe, - foarte ’multe 

chemări -au răspuns stu
denții. Da, pentru că și 
studenții fac parte din a- 
cest tineret de excepție al 
României, care nu . și-a 
cruțat viața pentru a reda 
libertatea scumpei ' noastre 
patrii. , *

Petroșaniul nu a avut de 
suferit ca Timișoara, 
București sau alte centre 
din țară. Dar, oricînd pu
tea apărea un asemenea 
pericol. Aceasta au avut în 
vedere studenții Institutu
lui de: mine cînd, din -pro
prie iniț .... îat n 
șura apărării instituției lor 
de învățâmînt sup io 
de trebuie să-și desăvîr- 
șească pregătirea lor pro
fesională, sub alte auspl-

cii de cît cele impuse de 
odiosul tiran și sinistra lui 
soție, cu pretenții științifi
ce care, la apariția acestor 
rînduri, deja efectuează 
doar în doi o vizită de 
prietenie în iadul iaduri
lor.

Deși nu toți studenții se 
aflau în localitate, vacan
ță fiind, mulți erau ple- 
câți, Gci din Valea Jiului 
au luat legătura unul cu 
altul-și’'îiitr-iin timp foar-, 
te scurt au fost în preaj
ma amfiteatrelor cu dorin
ța de a acționa. Cadrele 
didactice, personalul TESA' 
și statul major de pregă
tire militară â ’ studenților 
și; studentelor de pe lîngă 
institut se aflau și ei în. 
acțiunea de organizare a

care din acest 
a devenit comu-

artera
O 

de

apărării, 
moment 
nă. AU fost stabilite obiec
tivele: paza ..și apăi’area 
institutului, de la castelul 
de apă și pînă în
principală a orașului, 
zonă, destul de mare 
acoperit cu efectivul pre-. 
zent. S-au alăturat însă 
și sțudenți seraiiști, chiar 
și sțudenți din alte cenlre 
universitare, ăflați acasă, 
în vacanță.. Rîndurîle au 
Sporit Colectivul de orga
nizare, care gândise acțiu
nile încă înainte’ de Urca
rea pa dealul institutului, 
a dat m.isiuhi fiecăruia. Și 
studenții s-au comportat 
admirabil.

In timp ce schimburile, 
de gardă erau la datorie,

cele de veghe erau puse 
în -temă do colegii loi- din 
alte Centre, cu evenimente
le de. acolo. Ce's-a întâm
plat la Timișoara, aspecte 
reale prezentate de o tî- 
nără cbricetățeaneă de-a 
noastră, stiidentă în anul 
I la Facultatea de științei» 
naturii din orașul martir, 
i-a îngrozit. Dar le-a sti
mulat și mai mult dorința ; 
de acțiune care, așa cum 
am -văzut, a fost mai pu- j 
ternică decât orice, chema-1 
re. De aceea n-au avut o-i 
dihnă, au- uitat de casele ; 
lor,s zi și noapte veghind . 
la liniștea școlii lor Supe- ’
ednstantin lOVANESGlJ

(Continuare în pag. a 2-a)



2 Zorinai JOI> 28 decembrie îass

Da. Acesta este umanismul!
Adică grija față de om. 

Grija față de problemele 
Sale cele mai vitale, cele 
eare îi definesc personali
tatea sa. Adevărata sa per
sonalitate călcată cu cru
zime în picioare, cu cea 
mai mare nerușinare, de 
politica antiumanistă a ce
lor doi călăi ai poporului. 
Cum am putut să credem? 
Cum am putut să suportăm 
aceste legi contra poporu
lui, date în numele princi
piilor umaniste de niște 
seelerați. Unele dintre a- 
ceste legi, conținutul lor 
aproape că le-am uitat. 
Deși le-am simțit mereu 
existența. Și cînd ni s-a 
băgat mîna în buzunar, 
ți cînd ne-am adresat co
legilor și cînd am fost 
clime nt iți după prog an ul 
științific. Auzi ce rușine I 
Să participi „de bună vo
ie", cu părți sociale. €u 
cereri scrise forțat, și să 
renunți la niște bani cîști-

Condeie renăscute Gest emoționant
Copleșiți de emoție, de 

fericire, de bucurie fără 
margini, în aceste prime 
dimineți ale Libertății 
noastre am dat buzna ia 
chioșcurile de ziare să ci
tim, să vedem cu ochii 
noștri, scris negru pe alb, 
ceea ce cu numai cîteva 
zile înainte păreau lucruri 
de domeniul celei mai 
perfecte utopii.

Să poți scrie cu litere 
mari ROMANIA, LIBER
TATE, DUMNEZEU, CRE
DINȚA, fără sfială, fără 
nici o teamă, fără groaza 
cuibărită în suflet timp 
de un sfert de veac că va 
trebui să dai „cu subsem
natul", este astăzi un ade
văr minunat, înălțător ca 
și mesajul pe care îl poar
tă aceste cuvinte.

Dacă pînă în ziua sfîntă 
a lui 22 decembrie 1989 
ne alegeam cu grijă cuvin
tele pentru a nu leza „ce
va" sau „pe cineva", mai 
ales pe cineva..., iată că 
am ajuns să scriem cu a- 
devărat din suflet, alegîn- 
du-ne de data aceasta cu
vintele doar pentru ca gîn
dul nostru să meargă la 
inima oamenilor.

Ani de zile am fost co
laboratorul fostului ziar 
prin articole, de turism, 
domeniu în care mă refu- 
giasem, dacă pot spune așa, 
pentru că iubesc turismul, 
dar și pentru că în mate
rie de scris era mai puțin 
■condițional și... condițio
nat. Sigur, nu-i poți spune 
muntelui decît munte, că* 
banei — cabană, bradului 
— brad, dar poți amesteca 
aceste cuvinte intr-un cre
uzet care să le confere sen
suri poate insesizabile la 

/ g’ăți cu sudoare în fîecăre 
lună, fără șă știi măcar ce 
se face cu ei. Dar ordină- 
ria clanului criminal îm
potriva poporului întrecea 
orice închipiuri. Orice dem
nitate umană. Pînă și în 
intimitatea sufletelor- noas
tre s-au băgat aceste legi 
și decrete prezidențiale. 
Să faci dragoste cu soția, 
terorizat de gîndul că ră- 
mîne gravidă. Să faci copii 
cînd nu doreai de fapt 
acest lucru. Și să te chinui 
să-i crești fără a avea ce 
le da de mîncâre. Să-i 
crești în frig și în lipsuri 
de tot felul. Și aceasta în 
numele politicii demogra
fice a fostului vampir. Si
te femei nevinovate au 
murit în această perioadă 
de tristă amintire. Cite fe
ms ■ au pîăt. cu pr< țul 
vieții această minimă opo
ziție contra prevederilor 
despotice, încercînd să 
întrerupă cursul normal al 
sarcinii. Sau Legea 1/1985.

prima vedere, dar interpre
tabile la o citire mai aten
tă. Și, poate că oamenii de 
bună credință au sesizat 
uneori că vorbind de na
tură, vorbeam de fapt des
pre Creație și Creator, că 
zicînd pom de iarnă mă 
refeream la pomul de Cră
ciun, că spunînd cer fără 
pată de nor, gîndeam la 
cerul senin al libertății 
noastre. Am hulit cel mai 
odios personaj al acelor 
zile travestindu-1 în „moar
tea sură" lupul fioros, ra
pace și de o cruzime fără 
margini.

Dar iată că a venit și 
ziua cînd poți spune lucru
rilor pe nume, cînd cu- 
vîntul scris are exact sen
sul din dicționare și nu 
mai trebuie răstălmăcit în 
nici un fel. Să ne bucurăm 
pentru această realitate co
pleșitoare, să ne cîntăm bi
ruința fără reticențe, des
cătușați de orice convențio
nalism, alegînd superlati
ve care să ilustreze cît mai 
fidel și înălțător că 
{OMANI A ace tă ț£ i . e 

basm, este cu adevărat li
beră și stăpînă pe destinul 
ei.

Ca împătimit iubitor de 
drumeție, voi continua 
dragi cititori să scriu —cu 
acordul dvs. — articole de 
turism, și nu numai, pe 
care să vi le dedic cu mul
tă dragoste. Aparatul de 
fotografiat nu va conteni 
să ostenească în a surprin
de și a vă reda din frumu
sețile inegalabile ale plaiu
rilor noastre mioritice, ale 
falnicilor noștri munți, ale 
splendidei ROMANII PI
TOREȘTI.

■ Aiirel DULA 

Bani. Bard și iar bani mun
ciți cu greu luau drumul 
unor buzunare fără fund, 
al unor destinații cunos- 
cute niciodată Și toate 
pe spatele poporului. Pe 
veniturile Sale realizate 
într-ocruntă . conexiune 
de lipsuri.

Dar s-a terminat. Am 
învins în această n tgnifi- 
eă revtluț i ii, ior d > 
și poporul, el stăpînul cu 
adevărat ăl destinelor 
sale, s-a autoeliberat A- 
brogarea acestor legi anti
umane, ca și a altora ca
re nu le-am comentat în 
rfndurile de ■ față ne ' ■ redă 
tuturor speranța în ade
văratul umanism. In prin
cipiile și criteriile sale, 
în care într-adevăr grija 
pentru oameni este fun
damentul existenței Iul 
în noua Românie liberă și 
independentă.

Ghcorghe CIIIRVASA

Noi, românii, oriunde 
ne-am aflat, în țară sau 
străinătate, am fost so
lidari, căci numai așa 
am rezistat grelelor în
cercări prin care am tre
cut în epoca „de aur" 
a clanului Ceaușcscu. 0 
nouă dovadă este reveni
rea în țară a unei foste 
emigrante, originară din 
Vulcan, care ne-a su
nat din Oradea la Con
siliul Orășenesc al Fron
tului Salvării Naționa
le și la conducerea spi
talului din orașul natal, 
pentru a ne informa cu 
lacrimi în ochi de faptul

Abatajele - 
baricadele victoriei

(Urmare din pag. I) 
înțeleși, dar nu trebuie 
să uităm nici o clipă, că 
INDUSTRIA ȚARII, A 
ROMÂNIEI LIBERE ARE 
NEVOIE DE CĂRBUNE, 
ȘI MAI ALES DE CĂR
BUNE PENTRU COCS.

Acum avem datoria, o- 
bligația de a nu face da
torii. Știm bine ce înseam
nă să fii dator și nu tre- 
bui să mai ajungem în u 
a tfel de . -*t aț e

Reînnoim apelul pe care 
îl adresăm minerilor dar 
și celorlalte categorii de 
oameni ai muncii din Va
lea Jiului:

I’Mbsat sa ne set- 
WAM ACTIVITATEA 
SA RIDICAM NIVELUL 
REZULTATELOR OBȚI
NUTE LA COTELE SO
LICITATE DE ECONO
MIA ROMÂNIEI LIBE- 
REÎ ■ U < ■

In Petroșani viața reintră pe făgașul normal. 
Bravii Ostași sînt alături de popor, veghind ca liniș
tea să- fie deplină.

că In circa două zile, în
soțită de două mașini 
cu medicamente, haine și 
materialele sanitare, tri
mise de Cruaea Roșie 
Internațională și colec
tate personal de dînsa, 
va veni din nou acasă, 
definitiv acasă.

Deși am rugat-o, nu 
și-a desconspirat iden
titatea, spunîndu-ne că 
o vom recunoaște la fa
ța locului. O așteptăm 
cu emoție.

Bompiliu COMȘA, 
Consiliul orășenesc al 
Frontului Salvării Na

ționale, Vulcan 

Normalizarea activității
(Urmare din pag. 1}

prinderii, după clipele de 
fericire în libertate a în
țeles, din prima zi, im
perativele majore ale pe
rioadei actuale a revolu
ției, cînd se impune relua
rea activității de produc
ție pentru a nu provoca 
dificultăți în economia 
națională. Aceasta e uni
tatea de acțiune de care 
este nevoie în aceste zile, 
pentru a da riposta cuve
nită criminalilor fanatici

COLINDA ANULUI 1989
Sculați, români,

ți nu dormiți, 
Vremea e să vă treziți. 
Să trăiți în libertate. 
Să aven belșug <’«. toate, 
Bucuria de-a trăi ■■ '
O vom avea cu toți, copii. 
Veți trăi în libertate, 
In belșug ți sănătate. 
Iar la anul ce-o veni 
Bucuroși cu toți vom fi,

Foto: G. COLȚIȘOR

Studenții 
au răspuns 
(Urmare din pag. I)

rloare. Și, este liniște în 
zona institutului de mine 
din Petroșani. Cu toate a- 
cestea studenții sînt în 
continuare la postul luat 
în primire cu cîteva zile 
înainte. Este nevoie. Mai 
ales că, după cum aflăm 
din țară, focul n-a încetat 
Epavele dictatorului fu
megă încă. In ultimele lor 
zvîrcoliri continuă să ne 
lovească. Dar vom rezista. 
Trebuie să apărăm sfinta 
libertate cucerită cu pre
țul sîngelui în aceste zile 
de decembrie.

care continuă să desfășoa
re acțiuni teroriste pe pă- 
mîntul patriei. Faptul 
simplu că unitatea de ac
țiune este factorul hotă- 
rîtor în obținerea victoriei 
depline a pătruns în con
știința oamenilor. Liber
tatea cîștigată cu jertfă de 
sînge este consolidată cu 
fiecare oră, cu fiecare , zi 
care trece. Nimic nu mai 
poate împiedica marșul 
victorios al victoriei re
voluției noastre de con
știință.

Gă vrei* pîine ți dreptate. 
Și le-om duce noi pe toate. 
Iară noi cu bucurie,
Iți urăm

„La mulți ani" ție,
Românie — Românie"
La mulți ani I

Elev Cătălin PIETRAR V, 
Școala generală nr. 7, 

clasa a V-a A ,|

J . a» Numărul celoree de- 
I pun la agențiile CE6 sunie 
I de bani în GOntul „Liber* 

tatea — 1989“ este tot mai 
tnare. Admirabile gesturi 
—• semne ale omeniei ce* ■ 
lor ce munceso In Valea 
Jiului. Numai că apar șl 
fapte care dovedesc 
mai avem între noi indî- 
vizi puși pe căpătuială. în 
cartierul Aeroport din Pe
troșani au apărut indivizi 
care vînd luminări, cerînd 
bani de la oameni chipu
rile pentru Contul „Liber
tatea — 1989". Numai că 
acești bani nu au ajuns 
în cont Ne întrebăm: cum 
e posibil să se fntîmpl* 
așa ceva, în aceste mo
mente tragice 1 Dcptmețl 
banii numai la unitățile 
CE®.

• Azi, 28 decembrie, Ia 
ora prînzului Ia IM Piaro-
șeni, comitetul sindicatu- 
luî. organizează sărbătorire* 
Pomului de Crăciun pen-

COTIDIENE 
I ================= 

I tru cel 2600 copii ai mine- 
Irilor. S-au cumpărat ca

douri în valoare de 183 00(1. 
Ilei, cu peste 15 000 Iei mal 

mult decît anul trecut. Gu 
I acest prilej, formațiile ar

tistice ale copiilor de I* 
| Școala generală nr. 6 Vul- 
J can, au pregătit un frumos 
I program artistic, din car* 

nu vor lipsi tradiționalul 
I Plugușor și vechile colinde 

românești. .<I.D.)

• S-a deschis „Orășelul 
copiilor", la Petroșani. 
Orășelul copiilog 
liberi 1 Un gest semnifi
cativ. In ziua deschiderii! 
copiii de la Școala gene
rală nr. 7 din oraș au cîn- 
tat colinde pentru sutei* 
de copii veniți în acest 
orășel, cu adevărat al co
pilăriei fericite ! -

• Legume și fructe. I» 
fiecare zi unitățile ieSLlțA— 
Sînt aprovizionate cu can
tități îndestulătoare âU 
legume ți fructe. Am fost 
Informați de către depozi
ția Iscroni al Centrului d* 
legume ți fructe «ă » a- 

. flă în stoc 2300 tone car
tofi, 470 tone ceapă șiră* 
dăcinoase, 210 tore mer* 
Spre magazinele de țnofi{ 
pornesc zilnia produsele 
solicitate și care nusdgăx 

pînă avirn* cîteva
Fără comentarii. (TJS.) Â

Rubrică realizată da | 
loan ȘTEFAN j

Printre cei care s-au aflat în Capitală în zilele 
de 22, 23 și 24 decembrie, zilele fierbinți ale luptei 
pentru dreptate și democrație, pentru răsturnarea 
tiranici s-a aflat și minerul-pensionar Constantin 
Brînzan din Petroșani, care, surprins de evenimen
tele din București, s-a alăturat cu toată energia co
loanelor dînd tot sprijinul forțelor armate în lupta 
lor. Reîntors în Petroșani, Constantin Brînzan — 
om care a lucrat 27 de ani, miner la mina Petrila 
•“ ne-a vizitat la redacție și ne-a relatat aspecte 
din timpul crîncenei bătălii.

— Am plecat la Bucu- 
rești pentru a-mi vizita 
sora. In dimineața zilei 
de 22 decembrie am ple
cat din locuința ei Situa
tă pe strada „Sirenelor", 
însoțind-o pe sora mea, 
casieră la o unitate co
mercială, spre caseria în
treprinderii, pentru a de
pune o importantă sumă 
de bani. Circulația era 
oprită pentru că era pro
gramat mitingul, așa îneît 
am pornit-o pe jos.

Trebuia să străbatem 
Piața Palatului. Dar am 
fost întorși din drum d« 

oameni care veneau gră
biți dinspre palat, unii 
strigînd, alții vociferînd, 
agitați. M-am alăturat 
lor. Am ajuns la hotelul 
„Intercontinental". Erau 
blindatele așezate la ve
dere. Armata țării nu a 
tras în noi. Au tras ban
dele ceaușiste. Pentru mo
ment însă nu am știut ci
ne trage. La „Interconti
nental" am primit indi- 
< țk ă mergem 'a „Arcul 

triumf*. Ne-am dus a- 
colo și am aflat că Tele
viziunea este atacată. Ga 
urmare ne-am dus la Te

Zile fierbinți In București
De vorbă cu minerul-pensionar 

Constantin Brinzan, participant la luptele 
pentru libertate din Capitală

leviziune, Era nevoie de 
noi. Televiziunea a fost 
apărată. Pe moment, ban
dele teroriste au fost res
pinse. Apoi au venit blin
datele, oamenii au fost a- 
părați de armată, iar te
roriștii lichidați. Au fost 
și morți. Am format apoi 
o echipă, pe strada Bre- 
zoianu, împreună cu sora 
mea și încă un cetățean. 
Primisem de la ofițeri, in
dicația să controlăm toa
te mașinile. Am controlat 
sute de mașini. Eram 
ÂrtrL d. obos ;ală, dar ud

**» EUm a fost prima 
*oa»t®î ______

— De pe blocuri și din 
blocuri se trăgea. La nu
mai 50—60 de metri de 
locuința sorei mele exis
tă un bloc turn. Am sim
țit că se trage cu tir 
lung, spre Academia mi
litară, dar și la nimereală, 
în populația civilă. Mai 
ales în copii. Au „secerat" 
mașinile care treceau cu 
tineri.

In ziua de 23 am în
cercat să ajung din nou 
cu sora mea la caseria în
treprinderii. In drum însă 
am văzut că din blocul 
tur* ansântiț m trage. In

ți Ș
gloanțelor. Militarii răs
pundeau cu Curaj focului 
anihilînd cuiburile de te
roriști. M-am strecurat 
printre gloanțe am a- 
juns la Academie, unde am 
cerut unui soldat să che
me un ofițer, am fost a- 
jutat, protejat de militari 
să intru în Academie un
de am raportat unui ge
neral locotenent că din 
blocul turn amintit se 
tțage. Am revenit la lo
cuința sorei mele de unde 
am ținut sub observație 
blocul turn, misiune care 
o primisem de la gene
ralul locotenent Am ob
servat că se trăgea de la 
etajul nouă, prin gaură 
făcută In zid și prin găuri 
făcute în tocul ușii. Au 
venit militarii ți le-am 
spus. Trăgătorii teroriști 
au fost neutralizați.

in tltta da 24 am ajuns 
la Gara de Nord, să vin 

acasă. Gară arăta Jaînid, 
. Se trăgea. Lâ jyteeares, 
sau sosirea Until tren, 
nitura de vagoane ți .țax 
menii erau pfoțejStt d< 
altă garnitura goala, car* 
împiedica tirul. Episoade 
ar fi multe de relatat M^ 
gîndesc acum la viitor.

— Și cum vedeți vii 
itorul ? ,

— Trebuie să aVem ma
rc grijă. Să nu se dedea 
nimeni la represalii, 14 
răzbunări. Să nu se dedea 
nimeni la fanatism. Tre
buie să muncim cu tot su- 
lie tul, să fie bine. Oai 
menii să gîndească liberi 
Să-și expună opiniile cit 
toată maturitatea.

Viitorul care îl con* 
struim deja în libertate 
înseamnă muncă responsa
bilă, atitudine civica, <h 
menie, frumusețe» demo
crație, libertate.

Interviu țărAoafir
. tt. D0BROGKAW
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Consens național în luptă, consens național în 
ceea ce privește ajutorarea victimelor revoluției. A- 
seară, la ora închiderii unităților CEC, ni s-a comu- 
nicat că numai in cursul zilei de 27 decembrie au 
tost depuși în Contul „Libertatea 1989“ 1043 509 lei, 
sumă donată de oamenii muncii din Valea Jiului. Din 
aceștia, peste 274 de mii de Iei au fost depuși ia 
filiala municipală CEC, 70 252 Iei la agenția GEG 
„Lupeni 2", 111442 lei agenția CEC Vulcan, 42 255 
tei la agenția CEG Petrila, 6 600 Iei la agenția CEC 

' :^iteoșahi:,.-»-. „Aeroport", 19 960 lei la agenția CEG
„Lupeni 1“ șl,' rețineți. Stimați cititori, 411000 lei 
de către lucrătorii complexului CFR Petroșani. La 
Aninoasa s-au depus 7950 lei. O contribuție im
portantă la această acțiune de unanimă vibrație u- 
manitară și-au adus și cetățenii din Parohia Orto
doxă Petrila — Jieț, cu 71 266 lei» minerii sectorului 
VI de la mina Dilja — 14450 Iei, cetățenii din Pa
rohia Ortodoxă Petroșani — 9 600 lei. lucrătorii 
Centrului de calcul Petroșani — 15 500 lei, munci
torii atelierului de automatizări miniere al IUMP — 
14460 lei, .minerii sectorului VIII de la IM Petrila — 
24 355 lei și minerii de la IM Livczeni — 51570 tei. 
informațiile ne-au fost transmise de șeful de schimb 
al Filialei CEG Petroșani» (H.D.)

• Ieri dimineață o de
legație _formată din trei 
lucrătoare de la Maga
zinul general Petrila 
ne-au vizitat, rugîndu-ne 
Să publicăm faptul că 
personalul acestui maga
zin a depus în Contul 
„Libertatea 1989" suma 
de 5700 lei. O facem cu 
toată plăcerea, făcînd în 
numele celor de la ma
gazinul din Petrila, un 
călduros apel către toți 
lucrătorii din celelalte 
Unități comerciale de a le 
urma exemplul. Felicitări. 
(G.C.)

• De la spitalul oră
șenesc Lupeni, Mihai

• Ne-a vizitat la re
dacție Ion Gondac, șef de 
echipă Ia Uzina de pre
parare a Cărbunelui Li- 
vezeni, care ne-a infor
mat că în Ziua de 27 de- 

42255 cembrie, colectivul de 
muncitori din secția „în
cărcare, spălare, flotare" 
a uzinei a depus în Con
tul „Libertatea 1989“ la 
Filiala GEG Petroșani, su
ma de 7 150 de lei.

am 
acest 
fnvă- 

mai
A-

(H.D.)

6osti- 
Geor- 
suma

Matyas ne-a comunicat că 
încă din prima Zi de cînd 
s-a deschis Contul „Liber
tatea 1989", numai într-o 
singură oră pi 
medico-sanitar al _ 
tarei instituții din 
peni a adunat suma 
10000 lei, sumă care, CU 
siguranță, a fost sporită 
în următoarele ore. Și 
tot dumnealui ne-a spus 
telefonic, că paza și secu
ritatea spitalului din Lu
pani sînt asigurate de 
membrii echipei „Salva- 
mont" și de cadre medico-

personalul 
unaani- 

Lu- 
de

• Familia Mircea 
naș, jurist și soția, 
geta, aix hotărît ca 
de 2920 și, respectiv, 1400
Iei, reprezentînd părțile 
sociale depuse de cei doi 
pînă In prezent să fie de
puse în Contul „Liberta
tea — 1989“, șl-i îndemna 
și pe- al ți cetățeni să facă 
la feL Apreciem gestul 
acestei familii. (G.I.)

Sîntem cu toții la în
ceput de drum. La în
ceputul unui drum nou, 
cel al democrației și li
bertății depline. Nu 
fost obișnuiți cu 
drum. Va trebui să 
țăm ce să facem și 
ales cum să facem,
ceastă minunată revolu
ție a poporului a deschis 
o pagină nouă de viață. 
Muiți dintre cei care și-au 
ascuns pînă acum gîn
durile, forțați de teroarea 
ți opresiunea, ale cărei 
victime am fost cu toții, 
s-au reîntors cu plăcere 

spre ziarul nostru local 
„Zori noi", renăscut și el 
cu aceeași forță, cu aceeași 
vigoare, cu care a 
cut întregul spirit 
nesc. Am primit în 
zile, de-a dreptul 
fl.ee, zeci de scrisori

renăs- 
româ- 
aceste 

magni- 
-1' ți

corespondențe. Adevărate 
documente ale descătușă
rii, ale libertății gândurilor 
și ideilor oamenilor din 
municipiul nostru. Unele 
dintre aceste corespon
dențe au văzut lumina ti
parului, altele nu. Avem 
rugămintea către toți ci
titorii, către toți oamenii 
de bine care ne-au trimis 
astfel de corespondențe 
să nu se supere că nu 
și-au văzut încă semnătu
ra în ziar. Ziarul are nu
mai patru pagini. Și ori- 
cît am încerca noi, i.u 
vom reuși să publicăm în 
fiecare număr toate co
respondențele primite în
tr-o zi.

Ziarul este al poporu
lui și gîndurile poporului 
vor vedea lumina tipa
rului intr-o ordine a im
portanței evenimentelor,

într-o ordine de oportuni 
ta te a relatărilor pe care 
nu o mai dictează nimeni, 
ci doar rațiunea, logica 
și profesionalismul în a- 
ceastă meserie de credin
ță care este presă. Toate 
scrierile vor fi publicate. 
Dar pentru acest lucru e 
nevoie de răgaz, e nevoie 
de înțelegere, de bogăție 
de idei, de răspundere și 
competență în reflecta
rea adevărului.

Vă așteptăm cu drag Să 
colaborați cu ziarul rios- 

nu tru. Găsirea celor mai bu
ne soluții pentru a oferi 
cititorilor din Valea Jiu
lui un ziar de cît mai 
bună calitate șe realizea
ză mult mai bine venind 
cu noi și noi idei. Vă aș
teptăm I

George ARCAȘU '.?■/

Adevărul iese la iveală!
• Marți, membrii Aso

ciației pensionarilor din 
Petroșani anunțau că au 
hotărît să vireze în Contul 
„Libertatea 1989" suma 
de 100 000 lei. Miercuri, 
la ora 19, suma 
deja 
ala

sanitare, aflate perina- da. 
nent la datorie. (G.6.) nici

apărea 
înregistrată la Fili- 
GES Petroșani. Așa 
Intre gînd și faptă, 
o deosebire. (H.DJ

Continuă controalele 
fectuate de echipe 
Consiliului Frontului 
varii Naționale din 
troșani, împreună cu 
gane ale procuraturii, 
unități economice și 
merciale. r__„ _ 
marea corectă și 
a cititorilor noștri, 
mai prezentăm un caz. 
Nu este deloc izolat și nici 
nu dorim să facem apre
cieri. Vom prezenta nu
mai constatările contro-

c- 
ale 

Sal- 
Pe- 
or- 
în 

______ . co- 
Pentru infor- 

cinstită 
vă

Urmați-le exemplul!
Apelul de suflet al ți

nui român, minerul pen
sionar Petrea Vătavu, a 
reverberat în sufletele al- pel și eu la toți pensiona

rii să fie alături de noi", 
se spune în încheierea a- 
cestei scurte, dar sincere 
și emoționante epistole. 
(Gh.O.)

luna Ianuarie, iar 
să-1 fie virat în 
„Libertatea 1989“.

salariul 
contul 

„Fac a-

Gustul grandorii inutile

tor confrați. De la pen
sionarul Gonstantin Iacob, 
din Petroșani, am primit 
un mesaj prin care îșl 
exprimă din suflet dorin
ța de a lucra voluntar în

Presarăți pe-a
De cînd ființăm ca po

por și pînă astăzi, marile 
momente care reprezintă 
temelii ale consolidării fi
inței noastre naționale, a- 
le dobîndirii statutului de 
român, de p 
continent —. _
zației antice și moderne —r. 
au cerut jertfe umane, in
trate în pămîntul patriei, 
devenit leagăn și cimitir, 
carte de istorie ale cărei 
pagini sînt scrise cu singe 
de eroi.

Astfel, ne-am format ca menL

O

popor al unui 
leagăn al civili-

H

(Made în England!). re
gulatoare pentru 
de aragaz etc. Ba, 
un dulap „secret",

lului, nude, în cifre e- 
xacte. In magaziile res
taurantului „Bulevard" 
s-au găsit stocate (a se re
ține, stocate) următoarele 
mărfuri; 600 kg cafea
boabe, 1000 cutii xafea 
„Ness", 19 536 cutii de
conserve din import (numai 
pe un singur aviz), 12
baxuri țigări BT (600 car
tușe), 4 baxuri țigări DS 
(200 cartușe), produse care, 
hai să ne aducem aminte, 
pentru numele Iui Dum
nezeu, nu prea le găseam, 
pînă Ia Revoluție, decît la 
speculă. Alte cantități de 
băuturi alese (wisky, Ha- 
vana-club, coniac alba
nez), piper, lămîî, multă 
ciocolată chinezească, com
pot de arianas, toate do
site.

In biroul responsabilei 
de unitate, doamna Va
leria Poenaru au fost gă
site blănuri de vulpe ne- 
argăsite, vase de porțelan, 
bibelouri de porțelan, să
punuri, spray-uri, măta
se (?!), sculuri de melană, 
două centuri de siguranță

butelie 
chiar 

... . încas
trat în tapițeria unui pe
rete.

Nu mai insistăm șl asu
pra altor amănunte. ®o- 
mentariile sînt de pri
sos. Șefa unității a hotă
rît (din proprie inițiati
vă) ca mărfurile să fie 
vîndute pe loc, ceea ce a 
produs... aglomerație șî 
busculade. Asupra mem
brilor echipei s-au făcut, 
apoi, presiuni telefonice/ 
de la anonimi, care s-au 
lansat în amenințări gra
ve. De, la cine, nu se 
știe 1 Două întrebări. Unu : 
pentru ce și pentru cine 
erau stocate măr
furile ? Doi : cine a 
permis o așa repartiție 
.matusalemică" a mărfu
rilor de import dirijate 
spre restaurantul „Bule
vard"?

In concluzie: mai de
vreme, sau mai târziu, a- 
devărul iese la iveală!

Mircea BUJORESCl '

Deși afară ninge, este 
primăvară în sufletele 
noastre dornice de liberta
te. Concetățenii și-au ridi
cat frunțile plecate atîția 
ani în care suspiciunea te
rifiantă și disprețul față 
de om sporeau monstruos 
printr-un sistem diabolic 
de spălare a creierului. 

. „Indicațiili", „orientărili", 
„sarcinili prețioase", „ma
gistrale" curgeau cu nemi
luita Intr-un flux continuu, 
repetlndu-se papagalicește 
cuvinte agramate, propo
ziții și fraze goale, lipsite 
de sens, de orice semnifi
cație. .

Tiranul și ciracii lui, co- 
rupți pînă-n măduva oa
selor, au fost slujiți cu slu
gărnicie de un șir de po
tentați locali al căror gust 
pentru megalomanie ur
ma pilda senilului trădă
tor de țară și popor.

Sinceritatea și simplita
tea, vechi virtuți ale po
porului nostru, au fost nu 
doar disprețuite ani în șir, 
ci înlocuite cu un gust al 
grandorii inutile. Nu tre
buie să mergem în altă 
parte să observăm aceste 
monumentale și șovăitoa
re aberații. Un exemplu 
edificator este parcul din

Petroșani. Ș-au turnat mari 
cantități de beton în timp 
ce unele străzi, drumuri 
publice sînt pline de gropi; 
oamenii muncii de Ia în
treprinderea de utilaj mi
nier au fost nevoiți să rea
lizeze kilometri de gar
duri metalice. Și acum, 
după o sarabandă grotescă 
de „îmbunătățiri" acest 
biet parc este tot netermi
nat, semn al „capacității" 
și nehotărîrii, al gîndirii 
mărunte ‘ ‘
tor care 
atîția și

(Trăim 
liberi, 
demnitatea de oameni li
beri. Simțul armoniei și 
frumosului trebuie să ne 
călăuzească eforturile con
structive încă de acum. 
Starea de euforie este fi
rească după atîția ani de 
umilire și agresivă încăl
care a unor principii goa
le de orice conținut Dar 
s-a sfîrșit cu „epoca" in
tuiților cu penibile 
pretenții de grandoare, ri
dicole în comparație cu in
competența, cu micimea 
gîndirii și lenea lor. Să nu 
mai fie așa l

și stilului sforăi- 
ne-a amărît viața 
atîția ani.
zile cu adevărat 
Ne-am recîștigat

T. SPATARU

Omagiu eroilor căzuți pentru LIBERTATE", adus de oamenii liberi, după obiceiurile strămoșești 
ale neamului nostru. In imagine, locatarii blocului 54, strada Aviatorilor din Petroșani, <

BRAVI OSTAȘI I
Bărbăția și patriotismul vostru l-ați dove

dit din plin și în aceste zile fierbinți ale li
bertății noastre.

La chemarea Frontului Salvării Națio
nale de a relua în cel mai scurt timp activi
tatea economică a țării, acționați cu fermi
tate alături de minerii Văii Jiului pentru 
da țării cărbunele atît de necesar.

Nu uitați, țara are acum, nevoie, 
mult ca oricînd, <' ‘ " ‘*
refacerea și dezvoltarea economiei națio* 
nale I

ce a întinat simbolul fe
meii, obligați să-i ingurgi
tăm gîngăviile orale și scri
se (de ei și de grămăticii 
lui), să-i adresăm cuvinte 
și sintagme la superlative 
nemaiîntâlnite, siluind sfin
te limbă românească.

Sîngele martirilor de ieri 
șl de azi a fost cerut de 
patrie, de prezentul și vi
itorul ei, nu a curs în ven
dete, nu a expresie a vio
lenței care să ne caracte
rizeze ca națiune, ca oa-

Să facem de-acum încolo 
tot ce ne stă In putere ca 
să nu mai fia nevoie să 
curgă sînge, să m curme 
vieți, să muncim, să acțio
năm în spiritul dreptății 
și ăl demnității, să contri
buim la făurirea unei noi 
Românii în care, cum spu
nea Eminescu, „să aibă 
parte dreaptă egală fiecare 
și să trăim ca frați".

Acum, însă, pentru mar
tirii trecutului și ai pre
zentului să aprindem O lu
minare și să nu ne fie ru
șine dacă ni se preling pe 
obraz boabe de lacrimi, 
murmurînd în suflete cu
vinte din Imnul eroilor de 
luliu Roșea DormidonZi 
„Presărați pe-a lor mor
minte / Ale laurilor foi, 
/ Spre a fi mal dulce som
nul / Fericiților eroi... /Dez
veliți tot adevărul 7 Și te 
spuneți tuturor / Cum mu
riră frații noștri / pentru 
neam șl țara lor".

popor prin lupta sîngeroa- 
*ă a dacilor cu romanii, 
ne-am menținut ființa ro
mânească și ne-am păstrat 
vetrete vărsînd sînge în 
lupta eu dușmanii cotropi
tori aflați imediat după 
granițele noastre sau mult 

A mai departe; în revoluți- 
.»• Ue împotriva tiraniei, pen

tru dreptate socială șl li
bertate națională, în răz
boaiele mondiale, după pri
mul consfințindu-le reîn
tregirea neamului, după al 
doilea redobîndind nordul 
Transilvaniei și șcăpînd de 
demența hîtleristă care ur
mărea vidarea României de 
români.

i Și tot prin jertfe pe alta
rul Revoluției ne-am re- 
dobîndit demnitatea, ne-am 
salvat de la condiția 
roboți programați eît 
muncim, să mîncăm, 
procreăm șl mai «Ies 
aplaudăm, să scandăm, 
Ieșim pe străzi spre cinsti
rea șl slăvirea personalită
ții bipedului șl a creaturii Prof. Miriște MVNTOÂSV
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Comunicate
— 0onsiUul Frontului 

Salvării Naționale a hotă- 
;rît ca întreaga activitate 

’ " de stat să fie separată de 
activitatea politică..,

- CJ&șilkll Frontului 
SalvJtH wȘțlonale a hotă- 
cțt.ȚĂxțiteSțOrul reformat 

; Vokes să fie rc-
. j pus <u thate drepturile 'sa-' 
ile la.fiai'Șjhia Timișoara.

Consiliul Frontului Sal-, 
varii Naționala a L hotă- 
rît, în legătură cu intro
ducerea in țară de bunuri 
de către persoanele fizice, 

. următoarele : ;
1) Șă fie scutite de pla- 

, ta taxelor vamale bunuri-, 
le de orice fel introduse 
în țară pe orice cale de 
.către persoanele fizice. 
Scutirea să șe aplice și 
pentru bunurile intrate îil 
țară nevămuite pînă la . ..
data recentelor măsuri. Să lor juridice:

se mențină în .vigoare nu- : SȘ . . scutirea
mai prohibirea introdu- de- plata taxelor ; Vamale
cerii în țară dc către per- a bunurilor sosite în țară
soănele fizice ă ărmămen- ca ajutoare și donații in-
tului, munițiilor, substan- diferent dacă -destinatarul
țelor explozive și radio- este Statul român sau o
active, substanțelor stu- persoană juridică nomi-
pefianto șî ’ psihotrope, nalizată de expeditor. Bu- 
precum " șl a substanțelor nurile destinate ca ajutoa-

. re statului român să fie
la intro- dirijate la București vama

8 bunu- Antrepozite și puse la'dis- 
persoane- ' poziția Sonsiliului Fron

tului Salvării Naționale.

pefiante
toxîce.'

2) Cu 
ducerea

privire 
în țară 

rilor destinate

Prea Fericitului Părinte Teoctist, 
’ Patriarhul României, către slujitorii 
altarelor și toți binecredincioșiî creștini

Vnbiți fii șl fiice duhov
nicești,' ■

In aceste clipa mărețe, 
cînd poporul nostru în-

. scrie prin jertfe neprețu-.
fie pagipfc-de 'istorie și de aibă și mai mult să aibă' 
glorie nepieritoare, vă (loan 10, 10).

? adresez tuturor acest cu- * - ' . —
. , vînt părintesc de iubire și

prețuire.
Așa cum. am mărturisit 

. la de rațho și'
teteMzțww . în ziua de 
Vineri, 32 decembrie 1989, 
Biserica.' noastră strămo
șească a vibrat și vibrea
ză neîncetat în ritmul de 
cuget'^ simțire cu poporul 
rocnâh -ai cărui fii și fi
ice, șgctatte-un curaj pil- - 
duitoȚ, pentru toată lu
mea, eu sacrificiul pro
priei vieți, au zdrobit re
gimul de dictatură și au. 
deschis zările către instau
rarea darului dumnezeiesc 
ăl libertății.

Sădită profund în fiin
ța umană, în om, c'a făp
tură și chip al lui Dum
nezeu, libertatea se ' do
bândește, de aceea, cu 
tă din gînd și inimă cu-

zit să mărturisească și 
să pecetluiască adevărul 
întrupării Fiului lui Dum
nezeu, „Care a venit în 
lume ca lumea viață șă .. . .. _ ..

In fața strălucitei vic
torii a poporului erou șl 
credincios, care a dus la 
sfăfîmarea rapidă și big 
necuvînfată a regimului 
de dictatură și teroare' a 
clanului Ceaușescu, min
tea se îndreaptă spre 
Dumnezeu și exclamăm 
împreună cu Sfîntul A- 
postol PăveJ: „O, adîncul 
bogăției _și al înțelepciu- 

- nii. și- al’ științei lui Dum-.
trunse judecățile 
(România 11, 33).

Crăcitinul nostru 
moșesc ne-a aflat, _ 
liieij in ouuDi. «ii *iii**'
tuire pentru neamul ro
mânesc, cu lacrimile bucu- - 
riei șl cu. cele ale dure- poporului 
rii. F

nezeu ! ®ît sînt da nepă-- - - - Lui"

stră-
. . iubiții
în acest an de mîn-

Mesaj al președintelui 
George Bush câtra . 
Consiliu! Frontului 
Salvării Naționale

Prelungirea vacanței ie Iarna
_ Ministerul Invățămîntului aduce la cunoștința 

populației că, datorită situației complexe prin ca
ro trece , țara, ’vacanța de iarnă a preșcolarilor și 
a elevilor se prelungește pînă, la 17 ianuarie 1990, 
inclusiv, iar cea a studenților pînă Ia 14 ianuarie 
1990, inclusiv.

(Agerpres)

Cu privire la furnizarea agentului termic
< și apei potabile
De la IGCb Petroșani ile de locatari. Sît privește 

primim două adrese refe- apa potabilă, în Petrila — 
ritoare la programul mi- cartier fi Martie, ea va fi
nim de furnizare a încăj- furnizată între orele 5—8.30
zirii, apei calde menajere și 15,30—20,30, în Petro- 
și apei potabile în Valea șani, zonele Petroșani Nord 
Jiului. încălzirea va fi ~
furnizată din centralele' 
termice zilnic, între orele 
10—16 și 20—8, iar din 
punctele termice zilnic, în
tre orele 8—16 și 20—6. 
Apa caldă menajeră se va 
furniza zilnic din centra
lele termice, între orele 
6,30—8,30 și 16—20 (pe 
coloane), iar din punctele 
termice zilnic, între orele 
6—8 și 16—20 (pe coloane). 
Se face precizarea că apa 
caldă se va livra 6 ore 
pe săptămînă pe aparta
ment, conform programu
lui detaliat aflat Ia dispe
cerat și afișat de asociați-

— centru, Dărănești, IUMP, 
rezervor — Institut, ea va 
fi furnizată între orele 
5—8,30 și 15,30—20,30, iar 
în cartierul Aeroport, în
tre orele 5,30—8 și 16,30— 
19. La Iscroni apa se va 
furniza între orele 5—23. 
La Vulcan și Lupeni, în
tre orele 5—8,30 și 16— 
20,30. La Uricani se va 
furniza apă potabilă între 
orele 5 și 24. ' ■

Informațiile ne-au fost 
transmise sub semnătura 
directorului 1GCL, ing, 
Nicolae Bogdan.

Miercuri, ambasada Sta
telor Unite a prezentat, la 
Ministerul Afacerilor Ex
terne al României, mesa
jul adresat de președintele 
George Bush al Statelor 
Unite către Consiliul Fron
tului Salvării Naționale. 
Mesajul are următorul con-. 
ținut:

In numele poporului a- 
merican, salut constitui
rea noului guvern român.

-Participăm la bucuria 
poporului român,- al cărui 
curaj în fața represiunii 
și devotament față de li
bertate au făcuU posibilă 
această dramatică revolu- 

, țîe, Simpatiile . noastre se 
îndreaptă către toți cei 
care au suferit pierderi, 
ca urmare a violenței din 
ultimele două săptamîni 
și speram că tragica văr
sare de sînge a luat, în 
cele din urmă sfîrșit.

Ca .un prim gest de bu- 
îiăybință și de sprijin din 
partea poporului american, 
guvernul2 Statelor Unite 

a donat Comitetului Inter
național al Crucii Roșii 
500 000 de dolari șî * este 
gata să furnizeze alte for
me de’ ajutoare de calami
tate, pentru' ușurarea ’su
ferințelor poporului 'ro
mân în această perioadă 
dificilă de tranziție; ”

Statele Unite aplaudă 
angajamentul de a se în
făptui alegeri democrati
ce și. alte reforme nece
sare politice și economice. 
Ne pregătim să conlucrăm 
cu noul guvern român la 
construirea relațiilor bila
terale pe baza 'angajamen
tului comun al popoarelor 
libere pentru o reală dez
voltare democratică șl pe 
temeiul domniei legii.

la întuneric la lumină, dc 
la disprețuirea ființei u-: 
mane la prețuirea, sluji
rea și îhnobilarea ei.

Iubiții mei, :
In unitatea de cuget și 

simțiri, unitate ce consti
tuie’ pavăză dăinuirii pes
te secole a poporului nos
tru, să mulțumim Bunu
lui Dumnezeu pentru a- 
ceaștă' măreață. dobîndire 
a libertății și șă dăm ur-- 
mate programului și ape
lurilor Consiliului Fron
tului Salvării . Naționale. 
6u inima plină de dragos
te și prețuire față de toți 
fiii noștri duliovnicești, 
vom păși cu mult curaj 
spre a folosi libertatea în 
sporirea strădaniilor noas
tre de slujire a- Bisericii 
și a țării noastre. Româ
nia liberă.

Să dăm dovadă de res- . 
pcct și de dragoste pen- 

' ' ’ ‘ ale
înde- 

cir 
și; ca fo-ș 

Dusrno-

î n de m n !

tru noile întocmiri 
__  . . ’ .1 nostru, 

Ca și moșii și stră- plinindu-le. po țoale 
moșii-.noștri, le simțim și

___ . 1. ‘ 
jertfă neprihănită, izvorî- tuțila credinței. șl 
lă din gînd și inimă cu
rată, așa cum au dovedit-o 
tinerii și vîrstnicii care 
au infițptsit în 22 decem
brie 1989 șfîritul act isto
ric de libertate șl demo
crație pe pămîntul nostru 
strămoșesc. : -

Cu‘ toată suflarea româ
nească, tn fața făcliilor 
care străjuian locul și ali- 
uău durerea părinților și 
a noastră a tuturor, am 
lOlKBît adine în cuget și 
am înălțat rugăciuni de 
ppme^i.ro ^1 cinstire a 
erOilog și a jertfelniciei 
lor. șațe îi va. așeza în 
cer în țecita bineplăcuților 
lui Du»âezeu, întru;, .via
ța cea pururea fericită, 
iat"pC.X>ă 
.. eunoșt*'»' 
nice, "tor

corespunzătoare în fa
brică șl lipsa de ambalaje 
împiedică livrarea lor că
tre populație.

Stimați concetățeni, ori
ce ambalaj pentru pro
dusele lactate . predau 
chiar astăzi, este un sub
stanțial ajutor în aprovi
zionarea noastră cu aceste 
produse ! Contribuiți fie
care cu toț ceea ce aveți 
pentru a avea mai multe 
produse lactate. în maga
zine I (G.C.)

In numele personalului 
de la Fabrica de produ
se la c t a t c din 
Petroșani, ing. Ro- 
dica Pascal face un apel 
călduros către toți cetă
țenii municipiului __
tru de a preda lă unită
țile comerciale toate sti
clele și borcanele de care 
dispun pentru a fi umplu? 
te cu lapte și alte pro
duse lactate. Aceste pro
duse se găsesc" în cantități;

nos-

__ . zel, cu bucurie 
le .trăim deopotrivă. Vir-... los, ca pentru• ■ ■ ■ - ’ • geu,

Căci așa după cum bine; 
... vw știți slujirea semenilor;

te, de umilire și de pîn- noștri se împletește. și se.
‘ ■ ’ întregește cu slujirea lui

Dumnezeu, iubitorul de 
oameni, :

Adresez. aceste 
nuri părintești șî 

___ rale clerului, de la
^, '2 odată liii și mănăstiri,
nașterea „Pruncului și tuturor bunilor 

Tisus“ în Betleemul ini- credincioși, ------
mildr, caselor și plaiuri- totodată, pace, sănătate și 
îor românești s-a născut „Sțulți și fericiți ani !“. 
și o formă .nouă de viață Binecuvîntarea _ Domnu- 
bazătă pe principiile li- Iui nostru Iisus și dragos- 
bertății și demnității u- ‘ ' ’ " '
mane al căror cadru 
constituie proclamația a» 
dresată țării ; de . către 
Consiliul- Frontului Sal- 
ării Naționale. (Săci sal

varea înseamnă trecerea 
cu. sacrificii neprețuite de

’ ,1 nădej
dii cu care ne înarmăm 
noi în vremuri de restriș-
gărire' a Sfintei Sfintelor 
sufletului românesc, și-au 
arătat acum roadele lor; 
dreptatea și libertatea, 
bunuri dumnezeiești do- 
bîndite de poporul nos
tru. Anul acesta, i 
cu nașterea „i ----

îndem- 
pasto- 
paro- 

precum. 
noștri, 

dorindu-le,
lor românești s-a'născut „Mulți și fericiți ani!1'.

tămînț în- chivotul vării 
iței noastre .veș- 

le-a fost hără-

Mesaj al 
președintelui 

federației 
Comunităților

Evreie|tî din România
Dr. Moses Rosen, șef 

rabinul Cultului mozaic, 
președinteb Federației
Coți«MUtăților evreiești din 
ftoțnâtiia, a adresat un me
saj în care se spune :

In numele tuturor
România, în numele sluji
torilor Cultului mozaic, în 
numele nostru personal, vă 
MicrețUnțăm de devota
mentul nostru noprecupe- 
țit -peșăteu cauza poporului 
riwnân, care a răsturnat ti- 
raniă ș< și-a cucerit liber- 

■ tatea prlntr-o luptă de un 
eroism inegalabil.

Rog pe bunul Dumne
zeu să biuecmînteze 
scumpa noastră patrie 
România și vă urez deplin 
succes în lupta nobilă pen
tru o Românie liberă 
dreaptă.

Trăiască România !

In numele tuturor co
munităților evreiești din

îi
tea lui Dumnezeu Tatăl 
și împărtășirea Duhului 
Sfînt să fie cu voi cu. toți.

; Al vostru părinte du
hovnicesc de tot binele 
doritor, ■?■'"<' , '■;■

/ Te o c t is t 
. Patriarhul României

LA TELEVIZIUNEA ROMANĂ LIBERĂ

Ambasadorul Ungariei la Bucurețti
Vorbind miercuri la Te

leviziunea Română Libe
ră, ambasadorul Ungari- _
ei la București, Szuts Pal, te —, .
a adresat, din partea gu- destabilizarea 
vernultii maghiar, mesa
je . de solidaritate poporu
lui, român, precizînd că 
guvernul țării sale a re
cunoscut printre primele 
Consiliul Frontului Sal
vării Naționale. El șî-a 
exprimat convingerea că , .

’ ro- prietenie între cele două
mân creează posibilitatea 
așezării pe baze noi a 

dintre
Și . ca-

iredentiste, șoviniste. ' — 
așa cum se spunea pe 
timpul dictaturii ceaușis- 
' : —. care să dorească 

i României.
După ce a cerut ma

ghiarilor din România să 
acorde întregul lor spri
jin autorităților democra
te din țară, ambasadorul 
și-a exprimat convingerea 
că vor fi puse bazele unor 
noi și trainice relații de

' Reprezentant 
al Guvernului

. cehoslovac

Mî ca p u b lie it a t e
PIERDUT certificat de 

calificare în meseria de 
bucătar pe numele Delu- 
rințiu Emilia, eliberat de 
Liceul economic și dc 
drept administrativ Pe-

Aniversari

AU TRECUT 6 ani 
cînd casa noastră s-a 
plut de lumină. Te-ai

revoluția poporului
așezării pe baze 
multiplelor relații 
Republica Ungară 
România, deschizînd 
lea prieteniei și frăției 
dintre cele două popoare, 

unui 
bazat 

?pturilor 
respcc- 

mino-

posibilitatea creării 
stat constituțional 
pe respectarea dre 
omului, inelusiy 
tarea drepturilor 
ri taților.

El a precizat ca 
garia nu există nici 
fel de elemente fas

juri și popoare vecine,
Ambasadorul Ungariei 

s-a referit pe larg la a- 
jutoarele umanitare tri
mise de către țara sa.

Ambasadorul Szuts Pal 
a informat că ministrul 
de externe al Ungariei do
rește să viziteze România 
cit mai curînd pentru a 
discuta cu reprezentanții 
Consiliului Frontului Sal
vării Naționale probleme 
privind viitorul relațiilor 
dintre cele două țări. i

In după-amiaza zilei de 
27 decembrie, domnul Pa
vel Zadovski, reprezen
tant al guvernului ceho
slovac pentru ajutorarea 
României, precum și Un 
reprezentant al Forumului 
Cetățenesc din Cehoslova
cia au vorbit la Televizi
unea Română Liberă. 
Oaspeții au salutat înfiin- ■ 
țarea Consiliului Frontu-. 
lui .Salvării Naționale 
din România ca organ de 
conducere democratică. Ei, 
au reafirmat solidarita
tea Cehoslovaciei cu lupta 
p'oporului român pentru 
libertate și democrație și' 
au informat, de ase.me-" 
nea, pe larg despre acțiu
nile guvernului cehoslovac 
pentru ajutorarea poporu
lui român ,|:1 aceste îtn- 
prejurăr: deosebite. '

de
um-

... năs
cut țu, Bogdan Fulea, iar 
bunicii tăi îți spun astăzi troșani. II declar nul. 
„La mulți ani 1“ Să ai o (18386) 
viață fericită. (18385) -- - '

DE ZIUA TA de naștere,- 
dragă Doina Grigore, pă
rinții, șora, fratele, cum
nata, copiii, nora și nepo
ții îți urează „La mulțr 
ani (18372) . < ' .

"I.. VINZARE. ;
VINO Player Samsung, 

Telefon 41631, (18 368)
SCHIMBURI viciu pe numele Jenei A-

, lexandru, eliberată s - deSCHIMB apartament do- ----- - ■
dă camere, Drobeta Tur-' 
nti Severin, cu apartament 
sau garsonieră jn. Petro-.' 
șani-Nord. Informații 
lefon 44886. (18389)

- PIERDERI.
-PIERDUT legitimație . ,

serviciu pe numele Arge- Dorina,2 eliberată de 
șanu Elena, eliberată de-. Petroșani, O declar Tiiilăd 
CMVJ Petroșani, O declar (18375) 
nulă. (18380) - ' . ; . ' ; .

PIERDUT legitimației, de DECES . .
serviciu pe numele" 
T ă m a ș Mihai, eli 
berată de IM Bărbăteni, 
O declar nulă, (18381)

PIERDUT, legitimație de 
serviciu pe numele Tomuș~ 
Olgâ, eliberată de. IT Pe- - 
troșani. O declar nulă. 
(18382)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe; numele Dara
ban Felicia, eliberată; de : 
UP Petrila..O declar nulă,.
(18383) . .‘o .’'. U

PIERDUT legitimație de 
! serviciu: pe numele Som- ;

șa Mircea, eliberată dc 
IM Paroseni, O declar

i hulă, (18348)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele . Jianti 
Alexandru, .eliberată c-. de 
IPSRUEEM Petroșani . — 
UEH Vulcan. O declar anu
lă. (18387) .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numela ■ Fu- 
lop Mariana, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (18388) U '

PIERDUT legitimație Ser

IUM Petroșani.. O j "declar 
nulă. (18371)

PIERDUT legitimate ser
viciu pe numele Vâlceaua 
Jehica, - eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. ' O 
declar nulă. (18374).

PIERDUT legitimație ser- 
da viciu pe numele Btlda,

șanu Elena, eliberată de-. Petroșani, O declar muItvC

te-.

FAMILIA îndoliată 
.mantă cu adîilcă dure
re încetarea fulgerătoa
re din viață a scumpu
lui ei soț, tată 
bunic -

VESA IOAN 
. ; (68 aniL^l

Imftorniîntarea ,
loc joi Ora 14. Cortegiul | 
funerar pleacă din stru- «

Ș»
I

- i

 7 4 - f 
da Minei, bl. 29, ap, 3, J 
Petrila. -------------|

Nu-1 vom-uita nicid-f 
dată. (18373)
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