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Mineri ai Văii Jiului
Azi, mai mult ca oricînd, 
avem nevoie de cărbune!

Acum, cînd. se depun e- 
iforturi extraordinare în 
întreaga țară pentru nor
malizarea activității eco
nomice, pentru refacerea 
industriei naționale, mine
rii Văii Jiului se prezintă 
în număr tot mai mare la 
locurile de muncă din 
subteran pentru a da țării 
cît mai mult cărbune. Pro
ducția realizată de colecti
vele întreprinderilor mi
niere este în continuă 
creștere, chiar dacă nu a 
ajuns la un nivel satisfă
cător. Este totuși un pas 
însemnat pe calea norma
lizării activității de extrac
ție a cărbunelui. Cantități 

au 
Lu
de

Văii Jiului, 
întreprinderi-

La nivelul 
combinatul, 
le sale, au extras în ziua 
de 28 decembrie, zi la care 
ne referim, 20 337 tone de 
cărbune. Nu este rău, dar 
este încă puțin, puțin pen
tru necesitățile economiei 
naționale, pentru reface
rea României libere și toc
mai de aceea facem un 

minerii 
acționa 

’ pa-

însemnate de cărbune 
extras minerii de la 
peni (peste 4100 tone 
cărbune pentru cocs), Lo- 
nea (2600 tone), Vulcan 
(2511 tone), Petrila (2163 
tone) și Paroșeni (2048 to
ne).

călduros apel lâ 
Văii Jiului de a 
cu înaltă răspundere 
triotică pentru a spori pro
ducția de cărbune extras. 
Zi de zi furnalele Româ
niei au nevoie de cocs, 
iar cărbunele Văii Jiului 
este cocsificabil.

SA NU UITAM NICI O 
CLIPA CA BARICADELE 
VICTORIEI, ACUM SINT 
ABATAJELE, LUCRĂRI
LE DE ÎNAINTĂRI. Căr
bunele este tot atît de 
necesar industriei roma-

naști ca aerul și apa pen
tru om.

Sîntem fericiți că trăim 
în sfîrșit într-o țară liberă, 
dar libertatea cîștigată cu 
sîngele poporului trebuie 
să o consolidăm, să o apă
răm acum, dezvoltîndu-ne 
cu adevărat, prin fapte, 
industria și nu prin ra
portări fictive. A trecut 
vremea raportărilor false, 
de dragul raportărilor, și 
pentru a-și păstra 
știți dumneavoastră 
scaunele, care, acum 
dispărut.

CĂRBUNE, TOT
MULT CĂRBUNE, ACES
TA ESTE COMANDA
MENTUL ACESTOR ZILE!

Dorin GHETA

unu, 
care, 
le-au

MAI

A

A sosit vremea faptelor!
Am câștigat, victoria este 

a poporului, a celor umi
liți și jefuiți de clanul 
neofanariotului Ceaușescu. 
Poporul român și-a dove
dit din nou demnitatea, te
nacitatea în lupta pentru 
libertate. Lupta armată 
contra tiraniei a fost câști
gată. Acum trebuie să con
tinuăm lupta pe 
muncii pașnice.

— Pentru noi 
a fost ca un dar 
ciun, ne spune

frontul

vom dovedi prin mențino- 
pro- 
Am 

i toții 
Am 

în 
1989“ 

■ dar 
i contri- 
revoluției 

în

A N I A
Consiliul Frontului Salvării Naționale

DECRET - LEGE
privind abrogarea și modificarea unor decrete și altor 

acte normative
Consiliul Frontului- Sal

vării Națibcale 
decretează

ART. 1 — In vederea în
cetării imediate a aplicării 
unor reglementări emise 
în timpul fostului regim 
dictatorial, sînt și rămîn 
abrogate următoarele acte 
normative :

1. Decretul nr. 184 din 
1 octombrie 1974 cu privire 
la prima valutară care se 
aplică la cumpărarea și 
vînzarea valutelor pentru 
operațiuni necomerciale 
— articolul 2.

2. Decretul nr. 225 din 
6 decembrie 1974 privind 
asigurarea suprafețelor lo
cative necesare străinilor 
care se află temporar în 
România.

3. Decretul nr. 81 
aprilie 1977 privind

din 15 
modul

.. ---- - s-au
abrogat reglementările pri-

Prin acest decret

vinci :

— obligația persoanelor, 
cu domiciliul stabil în 
țări nesocialiste, care vin 
în România, de a schimba 
în lei cel puțin 10 dolari 
SUA, pe zi de ședere 
țară, de persoană;

Cetățeni și cetățene I
Să acționăm cu toată maturitatea și 

fermitatea pentru a instaura
ORDINEA Șl DISCIPLINA

în întreaga viață social-economică I 
Să ne îndeplinim prin MUNCĂ 

RODNICĂ datoria față de patrie I
Adeziunea la revoluție se exprimă în 

aceste zile prin muncă 1

în

I

victoria 
de Cră- 
maistrul 

electromecanic Bujor Pa
vel. șef de brigadă într-un 
mare-abataj mecanizat de 
la IM Lupeni. O victorie 
ce ne umple inimile de 
bucurie, o victorie pentru 
unii mineri neașteptată. 
Pare firesc. După greva 
noastră, a minerilor, din 
'77, mulți ne-am pierdut 
speranțele. Toate 
Siunile dictatorului făcute 
atunci, aței la 
cînd s-a văzut 
de fermitatea

promi-.

în care cetățenii români a relațiilor 
pot să presteze servicii în. 
favoarea persoanelor juri
dice străine, reprezentan
țelor acestora și persoane
lor fizice străine, care 
fășoară activitate pe 
toriul R.S. România.

4. Decretul nr. 277
25 iulie 1979 privind 
le măsuri pentru raționa
lizarea consumului de car
buranți și gospodărirea e- 
conomicoasă a parcului de 
autovehicule — articolele 
11, 19 și 20.

5. Decretul
26 decembrie 
unele măsuri 
la apărarea secretului dc 
stat și la modul de stabi
lire a relațiilor cu străinii.

6. Hotărârea 
de Miniștri nr. 
vind modul de

des- 
teri-

din
une-

nr. 408 din 
1935 privind 

referitoare

Organizățiilor 
socialiste și salariaților 
acestora cu misiunile 
plOmatice acreditate 
R.S. România, oficiile

di- 
în 

di
plomatice, organizațiile ' 
sau .-reprezentanțele sta
telor străine sau cu cetă
țenii străini.

ART. 2 — La articolul 
36 din Decretul nr. 233/ 
197'4 privind unele drep
turi și obligații ale cetă
țenilor români care reali
zează venituri în valută, 
astfel cum a fost modifi
cat și completat prin De
cretul nr. 159/1984, se 
introduce un alineat nou. 
avînd următorul cuprins:

„Sumele în valută pri
mite în favoarea cetățe
nilor români cu precizarea 
Fond ajutor România pot 
fi utilizate integral în Va
lută de către beneficiar**.

Consiliului 
18/1972 pri- 

stabilire
Președintele Consiliului 

Frontului Salvării Naționale, 
Ion Iliescu

— interdicția, pentru mâni pentru prestarea de
cetățenii români, de a servicii în favoarea unor
găzdui străini care vin în 
țara noastră;

— obligația pentru stră
ini de a se aproviziona cu 
benzină și motorină pen
tru autoturisme, 
bază de bonuri 
în valută;

— restricțiile

numai pe 
cu plata

privind
angajarea unor cetățeni ro-

servicii. în favoarea ___
persoane juridice străine;

— circulația autoturis
melor proprietate! perso
nală în zilele de dumini
că și în celelalte zile ne
lucrătoare, alternativ, în 
raport cu numărul de în
matriculare, cu soț. sau 
fără soț, al autorismuluî.

T R I A
construiseră un sistem de 
represiune crîncenă, chiar 
și, aidoma sultanilor, cu 
un corp de ieniceri. însăși 
ideea de republică, atît 
de scumpă acestei națiuni 
și pentru care au luptat 
cu credință și devotament 
un lung șir de înaintași 
iluștri, a fost pervertită 
în delirul senil al celor 

. doi paranoiei.. Devenise, ca 
și. multe, multe cuvinte 
care au un Conținut se
mantic limpede pentru 
orice .om, o formă goală, 
lipsită de un suport con
cret: în viața politică a 
țării. Or, republica, așa 
cum se poate citi în' orice 
dicționar, este un stat în 
care puterea executivă 
este.; exercitată- de organe 
alese public și periodic, . 
fiind o formă de guvemă- 
mînt în care organele su
preme sînt alese pe un 
timp determinat. Toate 
„alegerile-** de pînă acum, 
știm cu toții, erau o for
malitate de cea mai josni
că speță, dirijate și regiza
te. astfel îneît toți eetățenii 
să-și exprime „dorință 
fierbinte** pentru „reale-.

Trăim într-un timp 
înnoirilor sociale de o 
funzime democratică 
care nici măcar nu 
drăzneam să visăm. 
România a început O 
că de renaștere națională, 

...de reconstrucție a socie
tății într-un climat de li
bertate, dreptate și ade
văr. Fiecare dintre noi, cu 
prețul purității miilor 
inimi tinerești ; 
sînge a înroșit 
orașelor-martir, are 
adevăr sentimentul că 
liber, nu mai este < 
strîns să-și reprime, 
groază; gândurile cele 
intime. Am învățat în 
ceste zile atît de multe 
despre libertate și adevăr 
îneît nici într-o viață-, n-am 
fi reușit.

După atâția ani de pute
re discreționară, concen
trată doar într-un clan 
.care se pretindea a fi om
niscient., istoria 
sfîntă a fost 
mutilîndu-ne

Toate sărbătorile 
„noi** deveniseră prilejuri 
de. a smulge, împotriva 
Sentimentelor tuturor oa
menilor de. bunăcredință, 
osanale unor despoți care-și

al
pro- 

la 
în-
In 

epo-

de 
al căror 

străzile 
într- 

c 
con-

cu 
mai 

. a-

rea la cote maxime a 
ducției de cărbune, 
discutat cu ortacii. Gu 
ne aflăm la datorie, 
hotărît să depunem 
contul „Libertatea 3 
suma de 20 000 lei, 
principala noastră 
buție la cauza i 
va fi cărbunele livrat 
dustriei.

Am avut un dialog și 
cu un veteran al Lupeniu- 
lui, maistrul minier prin
cipal Ion Pomană, din cel 
mai mare sector mecanizat 
— IV :

— Revoluția, victoria au 
•Venit ca un trăznet. Un 
trăznet care s-a născut din 
ura întregii națiuni și i-a 
lovit pe dictatori. In ulti
mii ani am trăit din ce 
în ce mai greu. In mize
rie și minciuni.

Ca om, simt satisfacția 
împlinirii. De acum, muti
ca noastră nu 
pentru tiran. Și 
se resimte din ,____
zile după revoluție. Mine
rii lucrează cu alt elan. 
Desigur, sînt și unii care 
continuă să facă cum s-au 
obișnuit în timpul dictatu
rii — vorbesc mult și fac ; 
puțin. Revoluția trebuie să 
ne elibereze de minciună, 
dar și de lene ! Marile 
țeluri ale libertății, și re-

Iată-1, la Petroșani, pc 
Alexandre Scafariu, care 
locuiește la Paris — 5
Rue D’Artois. Are o soră 
în Petrila și un frate 
care lucrează în cerceta
re pentru minerit.

Doctorul David, direc
torul spitalului din Pe
troșani, doctorul Mircea 
Iacob, alesul oamenilor 
în alb, sînt entuziasmați 
de oferta domnului Sca
fariu de a ajuta Revolu
ția din România. Dom
nul Scafariu a venit în 
fosta Vale a plîngerii în

numele „Organizației me
dicilor fără frontieră" și 
dorește ca 
constînd din 
mente, aparatură 
cală, alimente și 
alimentare să fie 
numai, întărim

ajutoarele, 
medica- 

mcdi- 
produse 

aduse,
._____.... NUMAI,

în Valea Jiului. Cuvinte
le sînt neputincioase în 
fața unui asemenea gest 
umanitar de solidaritate 
cu timpurile noi, vorbele 
sînt golite de sensuri. 
Merci beaucoup, monsieur 
Scafariu et Bonne Annee!

Mircea BUJORESCU

noastră 
falsificată, 

sufletele.
așa-zise.

(Continuare în pag a 2-a)

Lupeni, 
constrâns 

minerilor, 
S-au dovedit minciuni go
gonate.

Dar, epoca întunericu
lui a trecut. Si noi sîntem 
alături de țară. Vrem să 
trăim în liniște, credință 
și demnitate. Este vremea 
faptelor, numai așa vom 
cinsti sacrificiile patrio- 
ților, ale întregului popor, 
numai așa vom putea trăi

............... .  Bucu~ 
victo- 

noastră 
la eforturile refacerii le (Continuare în pag. a 2-a)

într-o țară liberă, 
ria noastră pentru 
rie, contribuția

va fi 
aceasta 
primele

Ioan DUBEK

MU ERI !
Combinatul Siderurgic Călărași, prin 

intermediul Televiziunii române libere, face 
apel să sporiți cantitățile de cărbune cocsi
ficabil livrat pentru buna funcționare a 
combinatului I

Pe șantiere activitate normală
de
de

tot felul pentru termina-
ș-au

x________ ... . de
muncă neîndemnați de-

In aceste zile 
rie și libertate, 
de o intensitate fără pre
cedent, avînd ca numitor 
comun o nemaiîntâlnită u- - cît de propria lor conști 
nanimitate de gândire și sim- ință de muncitori 
țire românească, patrioti
că, oamenii muncii, care 
își desfășoară activitatea 
pe șantierele . locuințelor 
din municipiul Petroșani, 
au fost la înălțimea ce
rințelor de'a acționa pen
tru normalizarea activi
tății de producție. Pen
tru noi toți, cei ce mun
cim și trăim pe pământul

no
de 

care

patriei, este și va fi 
voie de apartamente,

rea unor lucrări, 
prezentat la locul

liberi.
Miercuri, 27 decembrie, 

maistrul constructor Pe
tre Cosma a venit' la re
dacție din proprie iniția
tivă și ne-a informat: „De 
ieri, după momentele de 
bucurie că și-au putut 
sărbători . ziua de. Crăciun 
după datinile strămoșești, 
constructorii cu care 
crez, s-au prezentat 
toții la lucru. Astăzi 
lipsit din fișele de 
taj doar trei oameni.

Din nefericire nu ni s-au 
asigurat, însă, condiții op
time de lucru. In ziua de 
26 decembrie, în cartie
rul Aeroport au fost re- 

" / " ' oa
meni din echipa condusă 
de Dumitru Negoiță. Dar 

de pompa pentru turnarea

construcții sociale 
să ne facă viața mai fru
moasă, mai bogată și mai 
plină de satisfacții. Prin 
faptele lor de muncă, har
nicii noștri constructori, 
care în urmă cu zece zi- partizați să lucreze 
le erau pur și simplu bom
bardați cu „indicații pre
țioase** șj .,somații*' <'

lu- 
. cu 

au 
pon-

șapei, programată să Vină 
ia locul respectiv n-a 
sosit. Au fost repartizate 
efective importante și la 
construcția clădirii vi
itoarei cantine a IUM Pe
troșani. Aici beneficiarul 
a trimis în sprijinul con
structorilor o automacara. 
Cofrajele sînt montate și 
s-a așteptat două zile de
geaba după betoane. Be- 
toanele pe care le solici
tăm nu ne-au sosit. Cu 
toate acestea n-am mai ac
ceptat să stăm cu brațele 
încrucișate în așteptarea 
materialelor. O parte din 
oameni au fost repartizați 
în sprijinul lucrărilor de 
finisaje de la clădirea vi
itoarei Case a căsătoriilor. 
Iar cei mai mulți au folo
sit nisipul,, cimentul și 
varul de la punctele de . 
lucru pentru prepararea 
mortarelor și ă șapelor..,**.

La greutăți întâmpinate 
în activitatea constructor

rilor ne mai putem aștep
ta, în condițiile în care 
economia națională a a- 
vut atît de mult de sufe
rit. Important este să ne 
strîngem rîn'durile și să 
depășim greutățile cu care 
ne confruntăm. Printre 
perfidiile gîndite diabolic, 
cu cinism, de cei ce prin 
acte teroriste și-au 
pus să destablizeze 
vitatea economică și
cială a țării se numără și 
colportarea unor zvonuri 
care îndeamnă direct sau 
indirect la neprezenta- 
rea oamenilor la lucru. Iar 
în aceste împrejurări, a- 
titudinea constructorilor 
constituie o expresie 
înaltei lor conștiințe 
cetățeni liberi, care
resc să participe cu toate 
forțele de normalizarea si
tuației economice și so
ciale.

pro- 
acti- 

so-

a 
de 

do-
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Centenar Ion Creangă

și înveselește bătrînii
{ De 100 de ani incintă copiii
ț

8 » •

i

i

La scurtă vreme după 
trecerea în neființă a 
marelui scriitor, la 31 de
cembrie 1889, se consti
tuia un comitet, prezidat 
de ilustrul istoric A.D. 
Xenopol, în vederea edi
tării operei lui Ion Crean
gă, care a și apărut la 
Iași, în două volume, în 
1890 și 1892, ilustrate 
de pictorul Teodor 
cliu.

Mai tîrziu (1902), 
alcătuit, tot la Iași, 
comitet compus din 
Xenopol, G. Meissner, 
Gh. Ghibănescu, G. Gri- 
gbrescu, A.C. Cuza, pen
tru ridicarea unui bust 
al marelui povestitor. 
Prin strădaniile a- 
cestora, bustul lui Ion 
Creanga a fost turnat în 
bronz, realizat de sculp
torul G. Dimitri-Bîrlad, 
pentru care s-a obținut 
și locul unde a fost așe
zat — în Grădina CopoU. 
Solemnitatea dezvelirii 
bustului a avut loc lâ 
20 noiembrie 1933, în 
prezența lui P. Bogdan, 
primarul municipiului 
Iași, cu participarea u- 
nor personalități ale cul
turii și vieții publice : 
gen. Toma Demetrescu, 
M. Sadoveanu, A.C. Cu
za, G.C. Maxim, Gh.

Buh

s-a
un

a.d.

PAT
(Uimcne din oog. 1)

gerea" tiranului. Toate a- 
legerile prilejuiau cetățe
nilor un. dezgust aproape 
organic.

Dar a venit acest timp 
eliberator, al ~ victoriei 
Revoluției, cu ătît de pro
funde schimbări înnoitoa
re în viața societății ro
mânești, o societate plura
listă, intr-adevăr democra
tică și umană. In România, 
forma de guvernămînt este 
republica, prevede Decre-

Petriienij, Capacități zi 
de zi de îndemnurile pro
prii, se află într-o stare 
aparte greu definibilă, du
pă aflarea că foștii „stă- 
pîni“ au părăsit sediul 
central al orașului. încet, 
viața reintră în limitele 

.normalului, ’ chiar dacă în
că nu toată lumea s-a pre
zentat la locul de muncă 
și tiu au înțeles cu toții, 
încă, această supremă sar
cină de adevărat cetățean 
al României.

In discuțiile fierbinți pur
tate în cadrul Consiliului 
provizoriu ai Frontului Sal
vării Naționale din orașul 
Petrila, dincolo de bucu
ria victoriei și Ochii mereu 
umezi pentru cei Căzuți în 
lupta pentru libertate, e- 
xistă încrederea că mine
rii de la toate exploatări
le vor da cărbune d-n ce 
ce mai mult pentru econo
mia națională. Da, trebuie 
să ne facem și noi datoria, 
să arătăm prin fapte că 
sîntem oameni ai prezen
tului. Oameni buni, dic
tatura a luat sfîrșit, liber
tatea e în mîinile noastre. 
Să arătăm că știm să o fo
losim, să nu stăm acasă de 
pomană,, sau în piețele o- 
rașului, luîndu-ne după 
declasați ca Stelu, Neciu, 
Nema sau Ciora,. care . au 
produs dezordine, anarhic. 
Unii dintre ei și-âu primit 
pedeapsă, alții și-o vor 
primi, deoarece poporul tre
buie să-și apere avutul pro
priu. Cu cîtă ardoare au

Componenta Consiliului municipal Petroșani 
al Frontului Salvării Naționale

Eugen Rogojanu, Dan Tăbăcaru, Diana 
Dijmăreșcu, Mircea Muntean, Mircea 
Florin Corcoz, Mircea Munteanu, loan 
Belu, Nicolae Mitea, Mihai Munteanu, 
Petre Amza, Lucia Popa, Mircea Bujo- 
rescu — membri.

Comitetul municipal 
in cursul zilei de azi 

Vasile Florea, Dorica Maniu, ai orașelor din Valea

Ieri, la Petroșani s-a constituit Con
siliul municipal al Frontului Salvării 
Naționale, care are următoarea com
ponență :

Tiberiu Vladislav — președinte, Cor
nel Burice — prim-vicepreșcdinte, Au
rel Bîrlea — vicepreședinte, Romulus 
Burdan — vicepreședinte, loan Ungu- 
raș — secretar, Ion Avădanei, Dan O- 
lariu,

către Rectoratul Univer
sității din Iași. Comitetul 
de restaurare a „bujdeu- 
cei“ se transformase în ) 
Societatea „Ion Crean- ! 
gă“, eternizînd numele 
și opera marelui scriitor, 

din

Ghibănescu, Gh. PolcOv- 
nicu și ajții.

In sfîrșit, de'„bujdeu- 
ca“, așa cum îi spunea 
Creangă, ajunsă în stare 

datorită
a

___ ____ „, s-a după cum rezultă 
interesat întreaga opinie scopurile pe care și le-a 
publică a lașului.
preconizat, în consecin
ță, restaurarea „bujdeu- 
cei", unde a trăit, a Sim
țit și a scris povestitorul. 
Cerdacul locuinței fuse
se „cuibarul" Unde de 
atîteâ ori s-au întreținut 
geniul neamului nostru, 
M. Eminescu, cn neîntre
cutul povestitor, Ion 
Creangă. Din inițiativa 
Școlii normale de învăță- . 
tori „Vasile Lupu“, 
frunte cu directorul 
atunci loan Mitru, s-a 
început adunarea fondu
rilor necesare, prima con
flagrație mondială a în
trerupt, parțial, aceste 
preocupări. La 20 noiem
brie 1917 s-a întocmit ac
tul de cumpărare pentru 
imobilul din str. Țicăul 
de Sus, nr. 4, fâcîndu-se 
demersuri pentru dona
ția lui către Universita
tea din Iași?

In 15 aprilie 1918, în 
cadrul unei solemnități 
deosebite, s-a trecui 
proprietatea 
„bujdeucei" din

de dărăpănate 
lipsei de îngrijire 
proprietarului ei,

se completează 
cu reprezentanți 
Jiului.

’ S-ă propus.
. „Gîndul care ne călău

zește ... spunea unul din- ■
tre membrii amintitei 
societăți — e că nici U- 
nul din scriitorii noștri 
nu e mai potrivit, ca pe ■ 
de-o parte să trezească 
în masele populare gus
tul cititului, prin operele 
lui înțelese de toți, 
pe de altă parte, că 
îndrumeze clasele de sus, 
„societatea" cum i se 
zice, în multe feluri în- : 
străinată, către înțele
gerea și iubirea mai a- 
dîncă a geniului nostru ' 
național. Cădi Ion Crean
gă este întruparea vie, 
cea mai fără amestec și 
mai Originală, a simțirei 
noastre românești, a spi
ritului nostru specific, 
prin care ne deosebim de 
celelalte popoare... EI in
cintă copiii și înveselește 
bătrînii; el desfătează pe 
cei mai simpli și uimește 
pe cei mai iscusiți".

iar
să

în 
de

Democrația trăiește!
Clipe ale adevăratei sa- cedcntă ? Nu. Pentru 

tisfacții. Ale adevăratei 
răspunderi. Ale conștiin
ței că, în acest moment, 
ceea ce ai de spus este luat 
în seamă. Aceste momente 
au vibrat, sînt sigur, în 
inimile și sufletele lucră
torilor din colectivul bri
găzii de preparare a Uzi
nei de preparare a cărbu
nelui Goroești. Și-au găsit 
rezonanță deoarece în Co
mitetul Frontului Salvării 
Naționale din întreprinde
re au propus pe cei pe 
care i-au simțit că au fost 
cu sufletul alături 
de ei. Au fost alegeri 
adevărat democratice, 
colo, în acea sală, în 
mineața zilei de ieri, 
menii s-au îndreptat,

t că 
. Un 
știuse

I

imobilului Carol N. COMȘA, 
Țicău Dumitru PELIGRAD

Bl A
tul-Lege privind_____ _ i consti
tuirea, organizarea și func
ționarea Consiliului Fron
tului Salvării Naționale. 
Se restabilește,; astfel, sen
sul și semnificățiile. atît 
de complexe pe care cu- 
vîntul Republica îl are în 
conștiința fiecărui cetă
țean a Cărui inimă s-a 
strîns de durere în aceste 
zile eînd sentimentele pa
triotice au fost pecetluite 
cu sînge și lacrimi, ca în 
toate momentele “de răs
cruce ale istoriei patriei.

discutat tineri ca Tirintică, 
Roman, Alexa, Paiița, Cioa
ră, Gligor și mulți alții 
despre realizarea unui „O- 
rășel al copiilor liberi", au 
lucrat alături de cei mulți, 
marea forță a petrilenilor 
liberi și anonimi; despre 
bunul mers al centralelor 
termice ‘ care acum func
ționează cu cărbune bun, 
nu cu piatră și despre ca
loriferele care trebuie să, 
fie curățate în fiecare lo
cuință, pentru a nu se ri
sipi căldura mult așteptată; : 
despre amenajarea vitri
nelor pentru pregătirea A- 
nului Nou etc, și măi ales 
despre intenția de consti
tuire a unui Front al tine- ; 
rilor democrați care să 
realizeze, prin fapte adevă
rata democrație. Da, cu 
toții trebuie să ne facem 
datoria, să fim alături, u- ■ 
niți pentru a da curs bun 
îndemnurilor lansate de 
Consiliului orășenesc Pe
tri la al Frontului Salvării 
Naționale: TARA ARE NE
VOIE de CĂRBUNE! — 
vedem ortacii care în 
ceste zile n-au venit 
muncă și să-i determinăm 
să fie alături de noi. Să 
dăm cît mai mult cărbu
ne pentru reconstruirea 
grabnică a României! Fra
ții noștrii și-au dat viața 
pentru democrație, pentru 
libertate; jertfa lor ne o- 
bligă să ne facem în mod 
hotărît DATORIA.

Să 
a- 
la

. Ion Dan BĂLAN

I

Am citit în ziarul „Zori 
noi" la rubrica „Dreptul 
Ia replică,: „replica" (?!) 
dată de directorul abato
rului, dr. Gheorghe Cris- 
teâ, la articolul apărut în 
26 decembrie, „Epoca... că- 
pătuielii" și am rămas sur
prins. După ce directorul 
recunoaște inițial că o- 
biectele găsite în birou (și 
nu le măi enurnerâm care 
erau), îi aparțineau," în
tr-o scrisoare trimisă zia
rului și publicată, parțial, 
același director nu mai 
recunoaște, ci cu nerușina
re susține : „cîțiva membri 
ai conducerii au hotărît 
să contribuie la bucuria 
sărbătorilor de iarnă ale 
lucrătorilor, procurîndu-le 
țigări de import și alte 
produse...". Deci, altfel 
spus nu-i aparțineau, ci 
erau destinate lucrători
lor. Cînd a mințit ? A- 
tunci sau acum ? Este li- ■ 
beră pi-esa și liber dreptul 
la replică, dar nu la repli
ca celor care s-au căpătuit 
pe spinarea poporului, din 
sudoarea noastră, a tutu
ror. Oricum, scrisoarea 
adresată ziarului trebuia 
mai amplu comentată, ast
fel îneît să nu se lase nici 
o urmă de îndoială asu
pra adevărului și să nu

cu 
a- 

di- 
Oa- 

de
astă dată, spre locurile de 
muncă sau acasă, avînd 
dovada Că democrația ac
ționează, că ea se contu
rează în, și cu ei. Nu pu
tea fi la fel din ziua pre

se făcuseră în pripă, 
schimb întreg nu ț 
că urmează să fie desem
nați Cei care îi vor repre
zenta în cdmitetul Șalvarii 
Naționale din uzină și în 
cel orășenesc. Și atunci, 
pe drept cuvînt oamenii 
au fost nemulțumiți. Ne
mulțumiți că n-au putut 
să-și spună opinia. Nemul
țumiți că printre cei „a- 
leși" au căutat să-și facă 
loc cu coatele unii neche- 
niați. Prin mijloace ale 
„democrației" pe care am 
lăsat-o în bezna din care 
am ieșit, '"

Noua democrație, ade
vărata democrație trăiește. 
S-o întărim continuu. Prin 
muncă, prin faptele noas
tre de zi cu zi. Nu sînt lo
zinci. Sînt clipe ale adevă
rului, ale sincerității pe 
care trebuie să le trăim 
CU toții 1 ... .

Gheorghe OLTEANU

derutăm, sub nici o for
mă, cititorii.

Cei care au comis astfel 
de abuzuri trebuie să 
dezvinovățească în 
organelor de drept și nu 
în presa noastră liberă și 
cinstită. (Marinică Cozac,

se 
fața

în numele unui grup de 
oameni ai muncii de la 
CMVJ).■

Sîntem absolut de acord 
cu cele spuse de grupul de 
oameni ai muncii 
semnează aceste rînduri. 
Dar vrem să se înțeleagă 
faptul că fiind presă libe
ră, dreptul la replică (și 
nu la dezvinovățire) este 
permis. De ce spunem a- 
cest lucru ? Pentru că, tot 
ieri, un alt grup de oa
meni ai muncii de la aba
tor au venit la redacție 
să ne spună că lucrurile

stau așa cum s-a spus în 
răspunsul formulat 
scrisoarea apărută 
trecute. Nu credem 
lucru. Avem dreptul 
spunem și o spunem.
tru că, este greu de crezut 
că acele produse erau 
pentru cadouri. In sfîrșit, 
fiecare crede ce vrea. Dar 
chiar dacă avem cu toții 
dreptul la replică, la , ex
primarea liberă a părerii, 
trebuie să înțelegem cu to
ții, stimați concetățeni din 
Valea Jiului, că nu putem 
transforma ziarul într-un 
ziar de răfuieli. Noi dorim 
să fim cît mai 
să respectăm adevărul 
vă rugăm să aveți 
dere în noi, ziarul 
care a îmbrățișat 
Revoluției, din 
clipe, este un ziar

în 
zilele 
acest 
să o 
Pen-

obiectivi, 
Și 

încre- 
nostru 
cauza 

primele 
al po

porului și tot ceea ce scriem, 
scriem, în numele adevăru- 

care iui, aj dreptății, democra-
’ ției și libertății depline.

Dar toate acestea trebuie 
făcute cu tact, cu înțelege
re, cu discernămînt spre
binele nostru, al tuturor,
spre consolidarea 
rilor Revoluției 
încă o dată vă rugăm să 
aveți încredere în noi și 
să ne scrieți cît mai mult 
și mai des.

cuceri- 
noastre.

I 
I 
I
I 
I

— -----------——.---------------
j •. LA DATORIE. Milita

rii din subunitatea de la 
IM Lupeni, comandată de 
cpt. Dănuț Stanciu, și-au 
făcut din primele zile 
exemplar datoria față de 
revoluție. Ei au stat de 
pază apăiînd obiective de 
mare importanță pentru 
viața social-economică a 
municipiului cum este ba
rajul de la Valea • de 
Pești. Prin vigilența lor, 
prin munca exemplară a 
personalului de la stația 
de filtre din Cîmpu lui 
Neag, localitățile ,din a- 
val — Uricani, Lupeni, 
Vulcan și, parțial, Pe
troșani — au beneficiat de 
apă potabilă în toate a- 
ceste zile. Concomitent, 
tinerii militari sînt alături 
de minerii Lupeniului în 

■eforturile de sporire a 
producției de cărbune. Tot
odată, militarii, în frunte

COTIDIENE

I 
I 
I 
I 
I 
I .« 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I
I 
I

CU cadrele, au semnat 
pentru a depune în con
tul „Libertatea 1989“ su
ma de 100 000 lei. (I.D.)

IN SPIRITUL DEMNI
TĂȚII. Noile organe con
ducătoare ale României 
au abrogat, printre altele, 
umilitorul decret 770 pri
vitor la întreruperea 
cursului sarcinii. In acest 
fel a fost redată demnita
tea femeii române, ea ne- 
nîai fiind obligată să... li
vreze dictatorului 5 copii. 
Potrivit instrucțiunilor de 
aplicare a Decretului de 
abrogare, compatrioatele 
noastre interesate se pot a- 
dresa nmțernităților. teri
toriale.

Sîntem alături de țară
democratic cu conducerea 
minei și conducerile 
(oarelor. S-a convenit 
supra priorităților și 
modului cum să se 
rializeze sprijinul reciproc, 
conlucrarea. Totul, toate 
energiile trebuie subordo
nate producției. Din căr
bunele extras va trăi eco
nomia națională, dar și 
colectivul minei. Cărbune 
trebuie mult 1 Dar, odată 
cu asigurarea unui ritm 
înalt al producției, trebuie 
să ne ocupăm și de pro
blemele oamenilor. Și nu 
numai în vorbe... cum s-a 
făcut pînă acum, ne-a 
spus președintele comite
tului.

Ceea ce am mai aflat de 
la interlocutor este pre-

(Urmare din pag. I)
sec- 

a- 
a 

mate- 
!,

nașterii naționale nu pot 
fi atinse decît prin mun
ca cinstită, vrednică a tu
turor cetățenilor. Minerii 
sectorului și ai minei noas
tre vor răspunde cu pri
sosință acestor cerințe. ...

La comitetul salvării na
ționale — ales în mod 
democratic de minerii Lu
peniului, atmosferă . febri
lă. Problemele sînt multe 
și parcă se înmulțesc, 
orice caz, ne asigură 
Horea Vasile Sima, 
ședințele comitetului, noul 
organism ți-a intrat 
tribtiții. Pe prim-plan 
află normalizarea produc
ției de cărbune, menținerea 
ritmului de extracție la . . . . ___
Cerințele economiei. S-a zența bună la lucru a oa- 
organizat prima ședință menilor. La comenzile 
comună a Organismului pentru revizii șl rep&rațti,

In 
ing, 
pre-

în. a- 
se

prezența a fost chiar... pes
te 109 la sută.

In ceea ce privește pers
pectiva, aflăm de la ing. 
DumitruDănciulescu, di
rectorul tehnic al unității, 
că linia de front este asi
gurată, starea utilajelor 
e bună. Sînt plasate toate 
locurile de muncă. Anga
jările continuă. Vîn Zilnic 
oameni să se angajeze.

Deci, semne bune, opti
mism. Convingerea că pro
ducția va crește. Minerii 
Lupeniului vor fi demni 
de tradițiile lor de luptă 
și de muncă. Dar, revolu
ția, procesul de renaștere 
națională, cer ordine, lâ 
fiecare loc de muncă. înăl
țarea țării cere contribuția 
cinstită a tuturor fiilor 
ei. ,

Cultul libertății să fie. și 
cultul muncii !

I

CETĂȚENII PROPUN. 
Mai mulți cetățeni din 
Petroșani ne-au cerut 
prin telefon să intervenim 
pentru o reglementare. 
Produsele alimentare găsi
te în diferite depozite și 
magazii să fie puse în vîn- 
zare nu prin unitățile de 
alimentație publică, ci 
prin magazinele Cimen
tare, unde, se știe, prețu
rile sînt mai mici decît 
la restaurante și cofetării. 
Transmitem acest apel 
Direcției comerciale de la 
care se așteaptă măsuri 
urgente și răspunsul ope
rativ pentru a informa ci
titorii noștri*

COMERȚ LIBER. Un ce
tățean, pe nume Pașca 
Francisc, de la IUMP, 
ne-a semnalat ieri dimi
neață un aspect întîlnitla 
magazinul alimentar nr. 
14 din Petroșani. Pe lin- ' 
gă salam și cîrnați, care 
s-au vîndut populației, 
personalul magazinului a 
impus și cumpărarea unei 
oarecare cantități de de
bar. Am verificat dacă 
s-a primit o asemenea 
dispoziție din partea Di
recției comerciale a mu
nicipiului. Nu s-a dat o 
asemenea dispoziție. Vrem 
să se înțeleagă că nu se 
mai cumpără nimic con
diționat. Comerțul este li
ber, Ia fel ca tot ce se 
întîmplă în această țară. 
Fiecare cumpără ceea ce 
vrea și nimeni nu ne 
poate impune să cumpă
răm ceea ce nu ne tre
buie. (G.®.)

Rubrică realizată de
Constantin fOVANKSCU
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CONTUL
„LIBERTATEA 1989“

Am învățat să zîmbim
CEC Petroșani 

decembrie s-au 
... ______ „___________.... 4 426 000 lei. Ce

tățenii Petrosaniului au depus la ghișeele Filialei 
226172 - - ’ " ‘ ‘ "
orașe, 
147 969 
333 023

Aseară, Ia ora 19, de la Filiala 
ni s-a comunicat că în ziua de 29 
depus în Contul „Libertatea 1989“

lei și la agenția „Aeroport" 3 800 lei. Pe 
la ghișeele agențiilor CEC s-au depus: 

lei la Aninoasa, 164 460 lei la Uricani, 
lei la Lupeni 2, 87106 lei la Lupeni 1, 

34 598 lei la Petrila, 69 289 lei la Vulcan. Prin vi
rament au depus: CAR al sindicatelor Petroșani — 
400 de mii lei, CAR al sindicatelor Lupeni — 1 mi
lion, CAR al IM Aninoasa 910 000 Ici, CAR al ACM 
Petroșani 142 878 lei, Parohia Ortodoxă Petroșani 2 
— 30 000 lei. Semnificative gesturi de omenie. (A.H.)

• Electricianul Gh. Toa- 
der de la mina Lupeni a 
cerut serviciului financiar 
al întreprinderii ca în
treaga sumă acumulată la 
fondul social să fie virată 
în contul „Libertatea 1989". 
(I.D.)

De la contabilul șef al 
ICSA-AP Petroșani aflăm 
că, după alegerea Comite
tului din întreprindere al 
Frontului Salvării Națio
nale, în urma consensului 
general, s-a hotărît virarea 
în contul „Libertatea. 1989“ 
a sumei de 307 229 lei, 
prezentînd cota parte 
fondul de participare 
beneficii pe acest an a 
turor lucrătorilor de 
ICSA-AP, sumă cu

• Constantin Fâcea, con
tabilul șef al 6MVJ ne 
informează că aparatul 
instituției a depus în Con- 

*............................................... SU-tul „Libertatea 1989", 
ma de 115 900 lei.

• De la Petrila ni 
comunică faptul că 
Petrila a depus 192 500 
iar CAR al minei Petrila 
— 1 milion de lei.
• Parohia ortodoxă- Li- 

vezeni a depus la CEC în 
contul „Libertatea 1989", 
suma de 100 000 lei. Dintre 
enoriașii parohiei s-au a- 
flat în fruntea acestei 
acțiuni umanitare cetățe
nii Gh. Priboiăn, Petrică 
Blaj, Nicolae Cherciu, Con
stantin Cherciu, Miron Gă- 
lățan, Vasile Ienache, Iri- 
mie Marcu și Lucrețiă 
Staic. (H.D.)

se
IM
lei.

re
din 

la 
tu
ia 

... .. care
oamenii întreprinderii do
resc să participe la re
construcția țării. (C.I.)

In sfîrșit, chipurile oa
menilor S-au înseninat, sînt 
zîmbitoare și destinse. Nu 
mai sîntem constrînși să 
spunem ceva .și să gîndim 
cu totul altceva. „Țutulor" 
ne era teamă. Devenisem e- 
goiști și duplicitari. Cinstea 
și corectitudinea, bunăta
tea și încrederea, dimen
siuni ale sufletului româ
nesc, parcă dispăruseră 
stînd la cozi interminabile 
cu speranța vagă că poa
te poate „bagă" ceva. Dar 
nicicînd gîndirea liberă, 
dorința de sinceritate, drep
tate și adevăr nu au dispă
rut. Ci doar s-au chircit a- 
părîndu-se de avalanșa ex
presiilor stereotipe și sfo
răitoare care ne tociseră 
simțurile. Idealul acelor 
vremuri întunecate era să 
fim transformați în roboți 
programați doar pe o lun
gime de undă. Spiritul li
ber, neîngrădit de preju
decăți, a fost mereu pre
zent în cugetele noastre. 
Falsele valori, promovate 
nu după competență, se 
desfășurau într-o beție de 
„sarcini" și „indicații", ca
re de care mai prețioase. 
Rostite pe un ton grav și 
într-un limbaj de o sărăcie 
descurajantă, erau persi
flate în cercuri restrînse 
sau prin afinițăți intelec
tuale.

In aceste zile istorice, 
cînd, datorită densității și.

dramatismului evenimen
telor, avem senzația că am > 
străbătut ani, ne-am recîș- 
tigat dreptul fundamental 
al ființei umane. De a 
gîndi și a ne exprima li
ber, dreptatea și adevă
rul umplîndu-ne sufletele 
de o bucurie ce parcă ne 
sparge pieptul. Acest sen
timent al libertății de gîn- 
dire și expresie are înțele
suri adinei în straturile 
conștiinței tuturor oameni
lor muncii, din Valea Jiu
lui: procesul de democrati
zare trebuie consolidat. Și 
numai prin muncă unită, 
prin disciplină și ordine 
socială. ; f .-t7

Abia acum ne sînt evi
dente dimensiunile min
ciunilor care ne-au amă- 
rît existența. După anii 
dictaturii ceaușiste ne re
găsim acum mai uniți ca 
orieînd. Ne-am redobîndit 
prin jertfe grele demnita
tea omenească de a fi li
beri. Să spunem totul fă
ră paralizanta frică de a 
fi auziți, și tot ce gîndim.

Optimismul a pătruns în 
viața oamenilor. Este un 
adevăr izvorît din proce
sul revoluționar ireversi
bil care descătușează noile 
energii creatoare astfel în- 
cît viața să-și urmeze 
cursul înnoitor.

Tiberiu SPĂTARE

Să fim cuminți 
și înțelepți l

După enorme sacrifi- teriale și spirituale de 
cii.de vieți omenești, du- neînlocuit pe care ireș- 
pă un eroism de legendă perisabilii le-au distrus, 
al tuturor care au luptat Victoria a fost cîștiga- 
cu mîinile goale contra tă ! Să fim demni de ea 1 
unei dictaturi diabolic Să muncim cu sîrg și 
organizate, după o ehor- înțelepciune și să con- 

care struim o țară care e fru- 
tuturor moașă și bogată, dar ca- 

o re a fost exploatată în

mă contribuție pe 
armata a dat-o 
celor care au dorit 
altă viață, victoria liber- mod degradant de o dic- 
tății s-a instaurat 
meleagurile țării 
nești.

Da ! Victoria este mag
nifică. Dar bandele de 
teroriști și de iresponsa
bili, trăgînd mișelește 
din tunele dinainte pre
gătite, din încăperi și de 
pe acoperișuri de case, 
după ce au ucis nevino- triotism și eroism.

tatură avară, incompe-peste
româ- tentă și brutală. Să pu

nem toate forțele noastre 
în slujba refacerii națio- 
nale. . ,A“

Clămpăii și impostorii 
care în trecut erau trup 
și suflet cu odioasa dic
tatură, azi' să nu dea lec
ții în gura mare de

Dureri ascunse... dureri 
înăbușite... dureri care e- 
rup, care, în sfrșit, au e- 
rupt! Oamenii, adevărații 

. oameni ai acestui străvechi 
pămînt românesc, au strîns 
atîta durere în trupul lor, 
îh sufletul lor timp de 24 
de ani, încît, iată, a venit 
și clipa cînd, printre la
crimi și sînge au rostit, au 
putut rosti VICTORIE. Au 
putut rosti ADEVAR. Am 
încercat, în sfîrșit, un ful
ger spre înalt și, chiar da
că mulți dintre noi s-au 
prăbușit, sînt convinsă că 
în acele clipe ultime, în 
fața MORȚII s-au simțit 
eliberați și calzi. Iată, că 
noi, românii vom putea din 
nou să scriem, că va putea 
ieși la iveală adevărata va- 
val. ■ fiecăruia dintre 
noi, pentru că ne vom 
manifesta sincer și liber. 
Da, am obținut această 
libertate plătită prea

Să nu uităm bunul

Confesiune

i 
i 
i
i

scump după atîta oprima
re. După atîtea suferințe 
avem dreptul, obligația mo
rală ca de acum să fim 
sinceri și drepți, cu adevă
rat oameni de Omenie. Nu 
avem nevoie de cei ce s-au 
înclinat cum i-a bătut vîn- 
tul, de cei așa zis diplo- 
mați, de acei indivizi falși, 
perverși, care, în fața mul
tora dintre noi, oameni de 
bună credință, cinstiți, au 
zîmbit și apoi, în numele 
nu știu cărei dreptăți, nu 
știu cărui adevăr au lovit 
cumplit, Sînt îh aceste cli
pe cetățeni ai României 
libere cărora nu trebuie să 
li s^e îngăduie să pronunțe 
acg$e mărețe cuvinte: A- 
D&VAR, DREPTATE, DE
MOCRAȚIE, darmite să 
pătrundă printre cei ce ne 
vor conduce, îndruma chiar 
dacă toți avem dreptul să 
exprimăm liber tot ce gân
dim, știm, simțim, se im
pune ca cei ce ne ascul
tă să dea dovadă de mult 
discernămînt, de înțelep
ciune, de spirit. Spiritul 
este cel ce dă unicitate fi
inței, făcînd-o neidentifi- 
cabilâ cu nimeni. Sufletul, 
sentimentele să constituie 
partea superioară a vieții. 
Cred, simt că așa va fi. 
închei, parafrazîndu-1 pe 
marele istoric și înțelept 
al românilor „că dacă sîn
tem uneori datori să fa
cem o greșeală, nu sîntem 
datori NICIODATĂ să 
facem o prostie".

Rodica PASCAL

Am spus-o încă de la a- 
pariția primului său număr 
în libertate: orica
re cetățean al Văii Jiului, 
al țării își poate spune des
chis opinia în paginile a- 
cestei gazete, poate solici
ta sprijin sau sesiza nere
guli ce se manifestă în a- 
ceastă etapă de instaurare 
a democrației reale. Nu la 
același capitol pot fi ca
tegorisite, însă, unele ape
luri. Aș a a fost 
în 27 decern brie, 
în jurul orei 10,30—11. Am 
fost solicitați să mergem 
la magazinul alimentar nr. 
42 din Petrila. Mezelurile 
și capul de porc se vînd, 
condiționat, împreună cu 
pește stricat, am reținut 
din mesajul telefonic. Am 
dat curs invitației, am 
mers la magazinul respec
tiv, am stat la rînd. Am 
intrat în vorbă cu o gos
podină. „Se dau cu pește?", 
o întreb, arătînd spre le- 
bărul și capetele de porc 
de dincolo de tejghea. „E 
la liber", îmi răspunde.

Au fost, într-adevăr, dis
cuții, în dimineața acelei

zile. Cu o femeie care vroia 
să i se dea mai mult unt 
decît primea. în anii de 
beznă. A înțeles, pînă la 
urmă, că VOR FI, cît de 
curînd — într-o săptămî- 
nă-două, o lună, iar nu la 
termene care aminteau de 
calendele grecești — și unt, 
și carne, și alte produse ale 
căror denumiri le-am ui
tat, toate în cantități în
destulătoare. Dar, pentru 
moment, trebuie să înțele
gem. (N)-am moștenit a- 
proape nimic, iar efortul 
prezentului vizează tocmai 
redresarea situației în ca
re ne-a lăsat cel mai...

Sunăm Consiliul oră
șenesc al Frontului Salvă
rii Naționale din Petrila, 
„A telefonat cineva de la 
dumneavoastră în această 
dimineață la redacția zia
rului „Zori Noi" ?“ (rela
tăm situația) „De la noi, 
nu — a răspuns Aurel Cioa
ră, președintele consiliu
lui. Se mai fac și apeluri 
răuvoitoare. Am luat mă
suri ca servirea în maga
zinele alimentare să de
curgă civilizat".

simț!
Nu comentăm. Facem 

doar un apel la păstrarea 
bunului simț.

O. GEORGESCU

pa- 
Noi 

vate vieți, au distrus va- cei în vîrstă îi cunoaștem 
lori de nerecuperat Bi- pe fiecare. Să binevoias- 
blioteca Universității cu că să stea în banca lor, 
ale ei comori de înțelep- să muncească cu sîrg și 
ciune nu a trebuit odio- să nu iasă în frunte ca 
șilor teroriști și au ars-o 
pînă la temelii. Muzeul 
de artă a fost transfor
mat în adăpost pentru 
ca iresponsabilii crimi
nali să tragă în mulțimea 
din Piața Palatului. Țara 
genie pentru vitejii 
care au luptat pentru o 
viață liberă și democrată 
și care au fost uciși fără 
milă de gloata teroriști
lor dinainte pregătită 
pentru masacre. Țara ge
me și din cauza celor 
25 de ani de lipsuri și 
suferințe. Țara geme și 
din cauza bunurilor ma-

păduchele satul.
Deci, nici o violență, 

ci numai muncă! Nici 
o răzbunare personală, 
ci numai dreptate !

Pios omagiu eroilor că- 
zuți la datorie. Glorie 
armatei române.

Nici o ură, ci numai 
înțeleaptă Libertate !

Strîns uniți, discipli
nați, muncitori cu tinere
tul eroic să facem o țară 
de vis și de bunăstare 
pentru binele tuturor mi- 
nunaților ei cetățeni.

u
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Poezii necenzurate
MOLIFTĂ PENTRU 

DICTATORUL DECREPIT 
Un sfert de veac în piepturi a mocnit 
Ura ascunsă, jalea și durerea, 
înjurătura pentru dictatorul decrepit. 
Pe buze ne-nghețau cuvîntul, vrerea... 
trn sfert de veac ne-ai ținut în țarc, 
și ne-ai turnat în jgheaburi, amestecătură. 
Clinii tăi facă-ți paza lîngă catafalc! 
Ție, care ne-ai luat și bueătura de la gură ! 
Un sfert de veac ne-aî dus cu țîrîita, 
Mai dîndu-ne cî(e-o sută de lei 
dacă-ți dăruiam copii cu nemiluita 
canalie, ca, apoi, sîngele lor să-l bei 
Un sfert de veac de foame și-ntuneric, 
de frică, de garoafe „Philips", de minciună, 
pentru Un hodorog gîngav și paranoic 
și clica lui de muți și surzi care-i cîntau în strună. 
Un sfert de veac de haos, de hazard 
Din fabrici și uzine, de pe-ogoare 
Hidra eu două capete a șterpelit un miliard 
să-i ducă-ntr-un cavou, peste hotare.
Un sfert de veac ne-ai otrăvit pîn-la rărunchi, 
înscăunând prostia și semănând rușine.
Istoria te va pune la colț, pe coji de nucă, în genunchi, 
Nu v-ar primi pămînțul nici pe ca, nici pe tine! 
Blestemați fiți și morți, jar de cărbune să vă fie patul 
Ar trebui să fiți îngropați îmbibați în lămîic 
Ca Ia pămînt scîrbă să nu îi fie, 
cînd, în cazan de smoală, vă fierbe necuratul...
Aceasta e molifta ce v-o cînt, în loc de osanale 
acum, după o lună, de la al XIV-iea congres 
cînd plopul face pere voi sînteți ulcele și oale 
și, în sfîrșit, poporul joacă sîrba la deces...

Mircea BUJORESCU

A apărut în Valea Jiu
lui în aceste zile de mare 
sărbătoare pentru întrea
ga țară primul număr al 
unei noi publicații, edi
tată de studenții Institu
tului de mine din Petro
șani. Din primul număr 
și în prima pagină, stu
denții din Petroșani își 
exprimă întreaga adeziu-

ne față de Frontul Demo
cratic Studențesc, ex- 
primîndu-și hotărîrea de 
a fi mereu la datorie în 
primele rînduri în lupta 
pentru libertate și drep
tate.

„Sîntem Ia datorie, vom 
fi la datorie, dar vom 
schimba arma cu creio
nul, caietul, planșeta, în-

O publicație nouă a studenților din Petroșani.
locuind lupta militară în 
favoarea luptei pentru 
cărbune!

Sîntem convinși că mi
nunății noștri tineri își 
vor respecta cuvîntul dat 
țării, poporului.

Urăm viață lungă noii 
publicații !

Dorin GIIEȚA

Caricaturi de Ion BARBU

cii.de
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ROMÂN IA
Consiliul Frontului Salvării NaționaleDECRET - LEGE

pentru urmărirea, judecarea

PRO G RAMUl 
unităților comerciale în zilele 

de sărbătoare

și pedepsirea
Avînd în. -Vedere că în.

'timpul desfășurării acți- 
i linilor forțelor patriotice 

■'.‘■’și democratice ale țării
■ pentru răsturnarea cla
nului dictatorial ceau- 
șist, precum și 
după aceasta, anumite 
elemente s-au dedat la 
acte de devastare, distru
gere și incendiere a unor 
unități economice și insti
tuții social-culturale, de 

.. însușire a unor bunuri 
; cu valoare deosebită pen- 
' tru patrimoniul cultură!
ai țării, la acte de furt, 
tilhărie și violență asu
pra cetățenilor și bunuri-

• lor acestora,
Consiliul Frontului Sal

vării Naționale
■ ;,i decretează:

ART. 1 — Se majorea
ză cu jumătate din. ma
ximul lor, pedepsele pre
văzute de ®odul penal 
pentru săvîrșirea urmă
toarelor infracțiuni:

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iliescu

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iliescu

Adunare de doliu îu memoria celui care a fost 
ministrul apărării naționale, Vasile Milea, 

general de armată post-mortem
Vineri a avut Ioc în Ca- 

- țală adunarea de doliu 
<■ anizată în memoria a- 
■ uia care a fost general- 
< onel Vasile Milca, mi- 

■strul apărării naționale, 
aerai de armată post- 

-> ortem.
Erau prezenți membri 

i. familiei celui dispărut, 
cadre militare din toate 
armele, reprezentanți ai 
Consiliului Frontului Sal
vării Naționale.

La catafalc erau depuse 
coroane de flori din par
tea ministrului Apărării 
Naționale, Marelui Stat 
Major, Gărzilor Patrioti
ce, comandamente și uni
tăți militare.

Constituirea Biroului Central Provizoriu al 
Comitetului Executiv Provizoriu al Uniunii Democratice 

Maghiare din România
In ziua de 27 decembrie 

1989, s-a constituit la Bucu
rești Biroul Central Pro
vizoriu al Comitetului E- 
xecutiv Provizoriu al U- 
niunii Democratice Ma
ghiare din România. Geî 
prezenți au ascultat și au 
dezbătut informarea pre
zentată de Domolcos Geza 
cu privire la sarcinile cele 
mai actuale ale Uniunii 
și au format comisiile de 
lucru ale acesteia.

Organizațiile locale — 
comunale, orășenești, ju
dețene — ale Uniunii — a 
spus printre altele Domo- 
kos Geza — trebuie să trea
că la organizarea activită
ților pe baza principiilor 
enunțate în Proclamația 
noastră. In centrul acestei 
activități trebuie să Stea, 
în momentul de față, spri
jinirea activă, de către 
maghiarii din România, a 
obiectivelor prioritare cu- 
Prinse în programul Con

unor infracțiuni
a) furtul — art. 208
b) furtul calificat — 

art. 209
c) furtul împotriva a- 

vutului obștesc — art
224

d) tilhărie — art. 211
e) tîlhăria în paguba a- 

vutului obștesc — art
225

f) distrugerea —- art 
217

g) distrugerea califica
tă — art. 218

h) distrugerea în pagu
ba avutului obștesc —• 
art. 231.

Prin aplicarea majoră
rii de pedeapsă prevăzu
tă în alin. 1 nu se poate 
depăși maximul general 
al pedepsei închisorii.

ART. 2 — Urmărirea și 
judecarea infracțiunilor 
prevăzute la art. 1 se fac 
de urgență, potrivit pro
cedurii speciale privind 
infracțiunile flagrante.

La catafalc, unde se a- 
flă portretul îndoliat al 
eroului dispărut, au făcut 
de gardă generali activi 
și în rezervă, ofițeri și o- 
fițeri superiori din toate 
armele și specialitățile mi
litare, membri ai gărzilor 
patriotice. In ultima gardă 
s-au aflat Dumitru Mazilu, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului Frontului Salvării 
Naționale, Gelu Voican, vi
cepreședinte, alți membri 
ai consiliului.

In numele armatei a 
luat cuvîntul general-co- 
lohel Ion Ilortopan, care 
a spus: Cu inima cernită 
de durere, din partea tu
turor militarilor care au 
luptat eroic pe baricade
le revoluției din garnizoa

siliului Frontului Salvării 
Naționale, și anume con
solidarea democrației cu
cerite prin revoluția popu
lară, reluarea vieții nor
male, pașnice. Dorim ca 
organizațiile noastre să 
se constituie din inițiative *'■ 
locale, pe baze democrati
ce, inclusiv în ce privește 
organele alese și înainta
rea unor propuneri pri
vind componența Comite
tului Executiv Provizoriu. 
Rugăm toate organizațiile 
locale și teritoriale ca prin 
secretariatul nostru tehnic 
să ia contact cu Comitetul 
Executiv, a cărui activita
te se limitează în prezent 
la soluționarea operativă 
a problemelor. Facem tot
odată apel la organizați
ile locale să stabilească în 
cel mai scurt timp contac
te cu alte organizații de
mocratice, să colaboreze 
cu acestea din urmă pen
tru consolidarea unității

DECRET
privind înființarea Ministerului Industriei 

Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii
Consiliul Frontului Sal

vării Naționale ' 
decretează:

ART. 1 — Pe data pre
zentului. decret se înfiin
țează Ministerul Industriei 
Electrotehnicii, al Elec
tronicii și Informaticii, prin

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

Ion IliescuDEC
Consiliul Frontului Sal

vării Naționale
decretează:

ART. 1 — Ioan Cheșa 
se numește în funcția de 
ministru al industriei me- 
talurgice.

na București, aduc un pios 
omagiu celui ce a fost și 
va rămîne în conștiința 
noastră general de arma
tă post mortem Vasile 

.Milea, răpus mișelește de 
clica dictatorială Geau- 
șescu în momente de 
cumpănă, cînd în Piața 
Palatului se hotăra soarta 
adevăratei libertăți a na
țiunii române.

Generalul Milea, suflet 
cinstit și loial năzuințe
lor supreme ale națiunii 
române, a reușit, . prin 
poziția, ordinele și dispo
zițiile date, să estompeze 
și să diminueze efectele 
nocive ale mașinațiunilor 
camarilei ceaușiste, men- 
ținînd flacăra vie a patrio
tismului în rîndurile ar

în jurul Frontului Salvării 
Naționale.

Salutăm și sprijinim — 
a subliniat Domokos Geza 
— toate acele puncte în
scrise în programul unor 
organizații nou înființate, 
care stau sub semnul fră
ției și egalității, și oferă 
astfel posibilitate pentru 
o acțiune comună, solidară, 
pent”U colaborare demo
cratică, pentru inițiative 
și fapte concrete în vede
rea atingerii obiectivelor 
cuprinse în Proclamația 
noastră. Rugăm, de ase
menea, aceste organizații, 
ca și ele, la rîndul lor, să 
răspundă favorabil ape
lurilor la conlucrare veni
te din partea organizațiilor 
minorității maghiare din 
România.

Participanții la ședință 
au declarat că Uniunea 
noastră se delimitează ca
tegoric și condamnă orice 
fel de acțiuni extremiste, 
orice fel de acte de vio

reorganizarea Ministerului 
Industriei Electrotehnice, 
care se desființează.

ART. 2 — Anton Vătă- 
șescu se numește în func
ția de ministru al indus
triei electrotehnicii, al e- 
lectipnicii și informaticii.

RE T
ART. 2 — Victor Murea 

se numește în funcția de 
ministru al petrolului.

ART. 3 — Constantin Po
pescu se numește în func
ția de ministru al indus
triei ușoare.

matei, păstrînd curată și 
nepătată conștiința aces
teia, fapt probat cu pri
sosință în clipa de cum
pănă a revoluției, precum 
și în luptele crîncene care 
s-au dus de la soldat la 
general pentru înfrîngerea 
ultimelor formații tero
riste. ;

Au mai luat cuvîntul ge- 
neral-maior dr. Gheor- 
ghe Stănicioiu, colonelul 
Corneliu Pîrcăbescu, Du
mitru Mazilu, prim-vice
președinte al Consiliului 
Frontului Salvării Națio
nale și general de armată 
Nicolae Militaru, ministrul 
apărării naționale.

(Agerpres)

lență ale unor elemente 
nesăbuite, iresponsabile, 
făcînd apel la toți conațio
nalii noștri să împiedice 
încercarea unora de a tul
bura în mod deliberat mer
sul înainte al democrației, 
să aducă daune cauzei so
lidarității frățești dintre 
poporul român și minori
tatea maghiară din Româ
nia, inclusiv prin răspîn- 
direa unor zvonuri false 
și a unor calomnii în sco
puri diversioniste. Rugăm 
organizațiile noastre să 
condamne orice asemenea 
tentativă și să facă în așa 
fel, îneît acestea să nu-și 
atingă scopul și să fie ză
dărnicite. Să ne aducem 
mereu aminte că revoluția 
populară care a făurit 
România liberă s-a declan
șat la Timișoara prin a- 
cel zid uman pe care 
mînă in mină maghiari, 
români, germani, sîrbi l-au 
format în jurul pastorului 
reformat Laszlo Tokes.

Ministerul. Comerțului 
Interior face cunoscut că 
în zilele premergătoare 
Anului Nou și în 1 și 2 
ianuarie 1990 programul de 
funcționare al unităților 
comerciale este următorul: 

■■ In ziua de 30 decembrie 
a.c., toate unitățile comer
ciale și de alimentație pu
blică, farmaciile și stațiile 
„PECO“ vor lucra cu 
program prelungit cu 2 
ore. ■

In ziua de 31 decembrie 
1989, toate unitățile ali
mentare, de alimentație 
publică, piețele ăgroali- 
mentare, tutungeriile și si- 
fpneriile vor lucra pînă la 
ora 14,00. : :

Unitățile de alimenta
ție publică ce organizează 
revelionul își vor începe 
activitatea în ziua de 31 
decembrie 1989, după ora

COMUNICAT IMPORTANT ț
De la Ministerul Invățămîntului Public ‘

Ministerul Invățămîn- 
tului Public a aprobat în
matricularea în anul uni
versitar 1989—1990 a can- 
didaților declarați res
pinși la concursurile de 
admitere în învățămîntul 
superior, din lunile iulie 
și septembrie 1989, deși 
aveau aceeași medie cu 
media ultimului admis.

Din cauza numărului ri
gid de locuri stabilite Ia 
admiterea pentru fiecare 
specializare și formă de

C.D.E.E.
roagă abonați! casnici să-și noteze la . 31 
decembrie 1989 indexul contorului electric 
care urmează a fi transmis încasatorului cu 
ocazia primei citiri ce se va efectua in anul 
1990, -

Mica publicitate
VINZARI

VIND TV color și video 
Național, sigilate. Telefon 
956/50966 și 45119.

VIND magnetofon și 
boxe 15 W, telefon 42744. 
(18404)

DIVERSE

GAUTAM urgent femeie 
îngrijire copil 2 ani, ia 
domiciliu, strada Republi
cii, bloc 65, ap. 15, după 
ora 16. (18401)

COMEMORARE

FIUL, fiicele, ginerii, 
nora, nepoții și stră
nepoții, amintesc îm
plinirea a șase săptă- 
mîni de la decesul 
scumpului ' nostru, tată, 
socru, bunic și stră
bunic

BAN DUMITRU
- Amintirea lui va ră
mîne veșnic vie în me
moria noastră. (18391)

PIERDERI

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Matei Ma
ria, eliberată de UPC Pe- 
trila. O declar nulă. (18400)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Filichl 
Măricel, eliberată de IM 
Paroșeni. O declar nulă, 
(18405)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Popean 
Maria, eliberată de IGS 

20, fără oră limită de în
chidere.

In ziuă de 2 ianuari’ 
1990 vor fi deschise pîwâ 
la ora 12 unitățile de 
pîine, lapte, sifoane, tu
tun și difuzarea presei.

In zilele de 31 decem
brie a.c., 1 și 2 ianuarie
1990 se va asigura funcți
onarea, prin rotație, cu a- 
nunțarea prin presa locală, 
a farmaciilor și unități
lor „PECO“. .

Unitățile de alimenta
ție ptțblică ale MEI, ale 
turismului și Cooperației 
vor funcționa în zilele de 
31 decembrie a.c., 1 și 2 
ianuarie 1990 după pro
gramul stabilit cu aproba
rea consiliilor județene 
ale Frontului Salvării Na
ționale.

(Agerpres) Ț

învățămînt se stabiliseră 
criterii artificiale de de
partajare, cum ar fi prio
ritatea uneia din materi
ile de concurs.

In același mod se pro
cedează și cu elevii care 
au susținut examene r 
treaptă. ■

Cei în cauză să se adre
seze facultăților și școli
lor la care au susținut con
cursul de admitere.

(Agerpres)

Petroșani

Mixtă Lupeni. O dec' 
nulă. (18406)

PIERDUT ștampilă ICS 
Mixtă Lupeni, imitates 
102. O declar nulă.; (18 Io---

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Popa Ce
cilia, eliberată de IT Pe
troșani. O declar nulă. 
(18408) ■■■

DECESE '

COLECTIVUL CTC 
laboratoare IUM Pe
troșani este alături de 
colegul lor Jako Le
vente la încercarea grea 
pricinuită de: decesul 
tatălui său. Sincere 
condoleanțe.

PĂRINȚII, sora și 
cumnatul anunță cu a- 
dîncă durere încetarea 
fulgerătoare din ; viață 
a scumpului lor .

GOCIU NICUȘ0R 
(23 ani)

Innidrmîntarea are loc 
azi, ora 13. Cortegiul 
funerar pleacă de la 
Biserica Ortodoxă Lu
peni. (18410).

UNCHII Gelu, Cos- 
tel, Ion și Dinu, mătu- 
șile ' Rodîca, Angela, 
Lenuța, Rica și verișo
rii deplîng moartea 
fulgerătoare a scumpu
lui lor

GOCIU NICUȘOR-:..
Nu-1 vom uita nici

odată. (18411) ;■■■.■■
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