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Ce-ti doresc eu tie,

MIINL ANUL 
SE ÎNNOIEST

Iși închide porțile cel mai frămîntat an din 
istoria postbelică a Europei, anul marilor re
voluții democratice care au zdruncinat teme- 

liilo unor societăți socotite, cu prea multă emfază, 
ca fiind „cele mai trainice", au demolat șubredele 
edificii clădite, după cum ne-am convins cu toții, 
pe falsuri politice. Kind pc rînd, în țări vecine și 
prietene au fost instaurate noile democrații pen- 
tru care 1989 va rămîne aureolat de culorile strălu
citoare ale victoriei. Polonia, Germania de răsărit, 
Ungaria, Cehoslovacia. Și; cu un final dramatic, 

; România. Pentru toate aceste țări, 1989 și-a cîștigat 
dreptul de a fi numit un an istoric, anul marilor 
deschideri spre libertate, democrație și umanism. Cu 
precizarea că pentru străbuna noastră țară, prețul 

- pe care l-am plătit a fost înfiorător de mare.
Mîine, anul se înnoiește...

Gîndurile milioanelor de fii ai patriei libere se 
îndreaptă spre 1990 cu speranța că va consolida o 

r;:Wfcterie plătită atît de scump. Va fi primul din ne- 
Sfirșilul șir al anilor de viață adevărată. Va aduce 
noi ș'i noi străluciri, izvorîte din forța brațelor și 
din cugetul liber al minții tuturor.

Mîine, anul se înnoiește.,
1990

primenirii de 
categoriile sociale ale țării. Dar această primenire 
nu se va produce ,,de la sine", fără efortul fiecăruia, 
integrat în marele efort al țării de reconstrucție, 
de . renaștere națională. Pentru unii, efortul va 
fi Mai greu dintr-o disponibilitate oarecum scăzu
tă. de adaptare. Pentru alții, euforia va continua 
încă un timp, stînjenind poate, sau numai di minu
ted eficiența socială cu care este dator.

r. Oricum, mîine anul se înnoiește. Odată cu el, 
se înnoiesc marile noastre speranțe, frumoasele vi

ii suri de mai bine, nestăvilitele dorințe de frumusețe 
umană și morală înscrise din. străvechi mc într-o 
zbuciumată istorie românească.

va fi cel d i ii l î i
mare anvergură pentru toate

LA MULTI ANI, 1990 !

Din străvechi timpuri, șampanie pentru 
la cumpăna dintre ‘ ani, 
ridicăm, paharul pentru 

. Împlinirile, trecute, pen- 
tlil cel): viitoare, pentru

•" - ■ - •
•'fAiCurii.

' De fiecare dată,
cffti x» filă din
vieții, dar acum, 

j Ciudată, o filă,.
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dulce Românie
/... MIHAI EMINESCl 

I (fragment)

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. 
'Țara mea de glorii,, țara, mea de dor ? 
Brațele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ți mare, mare .viitor < ■

Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul. 
Dacă fiii-ți mîndri aste le nutresc ; 
Căci rămîne stînca, deși, moare valul,

' 'Dulce Românie, asta ți-o doresc,
Vis. dc răzbunare negru ca mormîntul, 
Spada ta;,de șînge dușman fumegînd, 
Și deasupra idi-ei fluture cu vîntul
Visul tău de glorii falnic triumfînd,

Spună lumii large steaguri tricolore, 
Spună ce-i poporul mare, românesc, 
Cînd s-aprinde sacru candida-i vîlvoare 
Dulce Românie, asta ți-o doresc. .

Cc-ți doresc eu ține, dulce Românie., 
Tinăru mireasă, mamă cu amor !
Fiii tăi trăiască numai în frăție ■■
Ca a nopții stele, ca. a zilei zori,

Viața în vecie, glorii, bucurie, : 
Arme cu tărie, suflet românesc. 
Vis de vitejie, fală și mîndrie. 
Dulce. Românie, asta ți-o doresc !

OAMENI 
LA DATORIE
Cuvintele se umpIyJ de 

sensurile. lor adevărate. 
Confiscate de p tinanW’tee 
se dorea atotstăpînitoare, 
noțiuni elementare revin 
la matca lor ; originară. 
Și una dintre aceste . no
țiuni, este, de bună seamă, 
aceea de a-ți face' datoria 
la locul de muncă, pentru 
normalizarea vieții eco- 
nomico-sociale.

Informațiile pe care le 
primim la redacție re
compun tabloul general 
al veghei ca zilele de - o- 
dihnă de la cumpăna din
tre ani să beneficieze .• de 
funcționarea unor servicii 

f vitale. In căldura din - a- 
partamentele noastre ; va 
fi cuprinsă, de pildă, șî 0 
parte din strădania ener- 
geticieniloi' de la . P.aro- 
șeni. După cum ne anun
ță inginerul Alexandru 
FLaidăr, directorul uzinei, 
termocentrala . funcționea- 

;.Ză normal, acoperind în 
întregime necesitățile re
țelei de termoîicare. Ince- 
pînd cu dimineața zilei 
de 30 decembrie,. stocul 

. de cărbune a fost comple
tat cu-livrări dș la prepa- 
ția Coroești, iar cnergeti- 
cienii din echipele de în
treținere și exploatare 
sînt cu toții la post, pen
tru a menține parametrii 
maximi de funcționare a 
cazanelor. Furnizarea , ; e- 
nergiei electrice se face 
normal.
.De la Centrul. de distri- ; 

buire a energiei ' electrice 
Petroșani aflăm că în toa
te orașele din Valea . Jiu
lui au fost dublate schim
burile echipelor de inter
venție pentru deranja-

C.T. DIACONI'

NOUA ZILE 
DECÎT

rațiile care, se 'vor. 
Ceda, fără tragedii, 
teamă, fără minciună,

. ,i curată 
ca apa la izvoare.

E un urcuș 'spre al-, 
bastrul cerului, cu rădă
cini în roșul jertfei 1- 
naintașilor de azi, uniți 
și rnulți, ca spicele aurii 
ale holdelor de vară, cu 
SÎrg și hărnicie, cu ho- 
tărîre și încredere.

La mulți și fără de 
sfîrșit ANI FERICIȚI 
PATRIE, și tu OMULE de 
aici, de sub Paring și de 
pe întreaga vatră a țării 
— România liberă șî de
mocrată I

ROMÂNIE și
cei care se află __ _ _ ___ ,
abataje, . în lupta cu mie- cu o conștiință

Dacă; e să facem mî bi
lanț al amuui pe care îl 
încheiem astăzi, putem spu- 
ne cu mina pe inimă: ce
le nouă zile care au tre
cut din 22 decembrie, de 
la explozia spontană a mî- 
niei populare împotriva 
dictaturii, sînt muit mai 
bogate' in realizări decît;. 
restul anului. In. cîteva zile; 
vălul de minciuni propa
gandistice dominat de cul
tul personalității, a fost 
sfîșiat, dezvăluind minut 
cu m i n u t și ceas
de; c ș a s în. fața 
poporului și a întregii 
lumi fața reală, , crimina
lă a dictaturii ceaușiste. 
Partea cea mai lungă a a* 
nului a fost dominată de 
campania' propagandistică

loaceie
masă stereotip, papagali
cește, cu fraze prefabricate 
de tipul: sub pi’eședinția.,, 
a avut loc. Toate documen
ted oficiale purtau pecetea 
contribuției „determinante" 
a... șau aveau girul „știin
țific" al, academicienei se
mianalfabete. Și au Venit 
ca um trăznet cele nouă 
zile care au cutremurat o 
lume. Tiranul a căutat să 
ascundă adevărul cu orice 
preț, despre odiosul masa
cru de la Timișoara, așa 
cum a mai ascuns printre 
altele în; acest an tragedua 
exploziei de la I.M. Vul-

Viorel STRÂUȚ

teu cel): viitoare, pentru zul de foc al fierului, ca-
Viață lungă și plină de re veghează pentru țară,

dar să vărsăm din stropii 
ei, după datina străbu
nă, pentru sufletele mar
tirilor patriei.

Șă ne urăm putere pen
tru reconstrucția ț|ril, 
în pace, unitate, cre^in- 
ță și vrednicie.

Șă nu uităm, însă, că 
Anul Nou în care vom 
păși cu mîndrie, fericire 
și speranță, va însemna 
un pas hotărîtor spre 
noua eră a cărei viață o 
vrem eternă prin gene-
m .1

întoar- 
cartea 
ca ni- 
prima 

| fi|4 a noii cărți a țării 
• pe care am scris cu sîn- 
j ge doar cîteva cuvinte, 
I căre leagă sflrșitul anu- 
f 1989 de începutul • Iui 
| L980 — 22 DECEMBRIE 
I P*89 : ROMÂNIA — I.I- 
| BliRTATE, DEMOCRA- 
j JIE, DEMNITATE.
” .Ră ridicăm curm

I
I

I

I
Să ridicăm cupa de

Gînduri
Prof. Mircea MUNTEANU (Continuare în pag. a 2-a)

; Ieri, în Valea Jiului, con- 
.'‘tratimp, împreună cu șo- 

S-terul și prietenul nostru 
Zilu Crișan, o scurtă in- 
cursjune în localitățile 
municipiului. De ce ? Să 
întrebăm oamenii, da OA
MENII, ce gînduri au, a- 
cum, la cumpăna dintre 
ani. Răspunsuri, sincere, 
gînduri fără perdea. Toate, 
exprimate liber, precum 

.tJțiiiertatea acestei frumoa
se vieți pe care o trăim. 
Așadar...

. iNIOOI.AE RIZEA, mi- 
-ner ia sectorul XI, al IM 
Detrila, oltean din Vîlcea, 
căsătorit, este entuzias
mat de vremurile noi și nu 
dorește decît pace și bine. 
Zice că se simte mai bine 
cu programul de 6 ore. Tot 
la mina Petrila, Mircea 
Popescu, un tînăr de 22 de

ani, electrician la sectorul 
VII, ne-a mărturisit: „In 
anul care vine, vreau să-mi 
întemeiez o familie, fi
indcă LIBERTATEA .. îmi 
creează senzația de sigu
ranță". Iată -1 pe Adalbert 
Kin-ses. inginer, care a 
terminat institutul de mi
ne, în prima promoție de 
ingineri seraliști de după 
Lupeni ’77, A lucrat 20 de 
fini în mină și acum OR
TACII l-au vrut adjunct 
șef de sector. „In anul care 
vine, vreau să hu-i deza
măgesc". Femeia și rolul 
ei în societatea nouă, Nu 
pentru că a. impus-0 Elena 
lui Ceausescu, ci pentru 
Ca; lată, minerii sectorului 
XI, o vor pe inginera Ste
luța Naidin în funcția de 
șefă, prestigiu cîștigat

oameni
pre ceatișescu (cu „c“ . mie). 
Silvia Barbu este. casnică 

din mineritul Văii Jiului, și are un soț miner, șef 
de schimb la mina Valea 
de Brazi. Este mama a 4 
copii și ne mărturisește că 
n-a mai cumpărat de hu 
mai știe cînd cafea natu
rală din comerț... Gînduri 
de Anul Nou ? „Revoluția 
a învins! Să fie bine 
pentru- copiii noștriA- 
celeași păreri sînt împărtă
șite. de electricianul Octa
vian: Roșculescu, de la mi
na Vulcan, de pensionarul 
Jean Hărățiti, inginer, 
care-și exprima și satis
facția pentru pîinea nouă, 
„boamfă și coaptă", care 
se vinde la Vulcan.

Maistrul constructor Fa- 
zakas Ștefan, duce 
pline în mină și, 
toartă, pe băiețelul

prin, competență. Este sin
gura femeie, șef de sector

credem din țară, și am 
găsit-o la sala de apel mîn- , 
cînd,.. semințe,. alături ‘ de 
mineri. Ce gîndește pentru

■ anul viitor ? „Finalizarea 
orizontului . minus 150 
(vital pentru bunul mers 
al minei !), lucrările la o- 
rizontul minus 50 (impor
tant pentru dezvoltarea 
sectorului III), săparea în 
continuare a puțului eu 
schip, deschiderea orizon
tului pluș 50". Alte gîn
duri ? „Numai bine, sănă
tate, pace, liniște pentru 
noi și copiii noștri

Vulcan. Coadă la cafea 
naturală ! Lume, multă lu
me, care nu comentează 
și nu spune bancuri des-

plase 
de o 

cei

liberi
mare, Silviu. Acasă li aș
teaptă soția și micuțul A- 
drian, în vîrstă de un an 
și trei luni, 1990 ? „Liniș
te, pace, să ne crească 
mari copiii !“., — '

Și,, o. idee de o frumoasă 
simțire: țînăra Maria Al-, 
beanu, electromecanic la 
IPSRUEEMP, se exprimă 
simplu : „La mulți ani, cu 
sănătate/Să vă dea Dom
nul tot ce doriți !“. Acesta 
este gîndul nostru al tu
turor. ' ' \

Intrăm îritr-un An Nou, 
într-un spațiu nou ai Li
bertăți, pe care trebuie 
să știm s-o apărăm, s-o 
sprijinim și s-o prețuim.

Mircea Bl JORESCU 
Gheorghe OLTEAN! (Continuore in pag. □ 2 o)

iNIOOI.AE


PE HR II LIBERTATE
GEORGE COȘBUC

IA ANUL

SORCOVA. VESELASă ne reamintim

OAMENI LA DATORIE

Sorcova, morcova.

('lingem, da, și sirius ne strîngem 
Lîng-olaltă, cîți sîntem,
Dar să știți Că nu ne plîngem 
Ca nebunii cari se tem.

(Urmore din pag. 1)

numărul 
astfel 

răspunde

Sorcova,
Morcova,
Dă Jupîne roșcova, 
Ițili, momițili, bobițili 
Tranca, fedelcașca
Sic fistic :
Dă paraua, că mă duc.

Plîngem pe copii, sărmanii, 
Că-ntr-al temniții mormînt 
Iși încep în noapte anii, 
Neș.tiind cc-i soare sfînt.

ă mi-i da ți mie, 
vă aflăm

înfloriți

elemen-
Valea 

datorie,

Muncitori, elevi, studenți, 
Sănătate, an bogat, 
Să s-audă-n lung și-n-lat 
Că în patria străbună 
Libertatea e stăpînă. 
Sîntem liberi, frați români 
Să cîntăm și să muncim 
Mîndră țară să zidim 
Țară nouă și bogată 
Cum n-a fost ea niciodată 

Ia mai minați flăcăi 
Să răsună munți și vă:

merii, 
perii, 
mijlocul

Aho, aho, copii și frați : 
Stăți puțin și nu minați 
Lingă boi v-alăturați 
Și cuvin tul-ml ascultați. 
A ieșit mai an 
Bădica Traian 
Mări a-ncălecat 
Pe-un cal pintenat 
El în scări s-a ridicat 
Peste cimpuri s-a uitat 
Ca s-aleagă loc curat 
De arat și semănat 
Bob de grîu ce-o să : i

Miinc Anul ne-nnoiește 
Plugușorul se pornește 
Și începe-a colinda : 
Pe la case a ura :i. ’ 
larna-i grea —

Să urăm celor din mină. 
Celor ce ne dau lumină 
Și celor de da IUMP 
Tricotaje, Preparații, 
Constructori și ceferiști,

: (Culese din Colecția na
țională de fculolcvr, aditatâ 
do Institutul de Cercetări 
etnologice și dialocfcHo- 
g*ee)

(fragmenta ‘
Plîngem, da, că prea ne doare 1 
Nu pe noi : Crescuți în chin 

■Ne-amintim de-un cer cu soare 
Și-l cunoaștem cel puțin !

mente. La orice apel'tele
fonic, făcut la 
41651, specialiștii 
organizați ’ vor 
cu promptitudine, ne pre
cizează ing. Florin Mâfza, 
pentru remedierea unor 
eventuale defecțiuni pe re
țeaua exterioară casei scă
rilor și apartamentelor.
. Peste tot, în punctele un
de logica fluxului de pro
ducție o impune, activita
tea nu se întrerupe în a- 
eeste zile de odihnă. In 
întreprinderile miniere se 
efectuează revizii, repara
ții, întrețineri, inspecții 
în subteran, pentru sigtF 
ranța locurilor de muncă 
— pentru da extracția căr-

Sa ningă,
Să plouă, 
Să picure rouă, 
Și grîu să-ncolțească, 
Bogat să rodească!
S-aducă nădejde 
Trecând de primejdie. 
Copiii să crească, 
Mulți ani să-nflorească 
Ca merii,
Ca perii,
In mijlocul verii
Și-n timpul primăverii. 
Tare ca piatra.
Iute ca săgeata. 
Tare «a fierul,
Iute ca oțelul.
La anul și la mulți ani !

Nici eternul domn ! Vi-e din; 
De-un vremelnic din infern ! 
Deci vi-e binecuvlntată 
Și la voi va fi-n etern !

Sorcova, vesela,
Să trăiți, sâ-mbătrîniți. 
Ca un măr, ca un pâr, 
Ca un fit de trandafir: 
Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata, 
Tare ca fieru, 
Iute ca oțelu, 
Bricuri, pricuri, revărsate 
Nici cocoșii n-au cântat, 
Nici noi n-am întârziat. 
Gîte cuie sîitt pe casă, 
Atîția galbeni sînt pe masă 
Cîte frunze în stejar, 
Atîți bani în buzunar.; 
Cîte flori sînt pe pămîn t. 
Toate merg la jurimînt, 
Numai floarea soarelui 
Șede-n poarta raiului 
Și păzește pe Cristos 
Ca pe-un trandafir frumos. 
Rai die, grădină dulce, 
Nu te ndura, a te duce 
De mireasma florilor 
De duloeața .pomilor. 
Bate vîrftul pe din față 
Umple casa de dulceață.

zile, con 
care nu 
cieze la 
an.

Starea 
mocrație 
rată mutație în viața socia
lă Adeziunea la revoluție 
este unanimă. Unanimita
tea de acțiune este impre
sionantă.

S-a adeverit proverbul că 
nu aduce anul ce aduce 
ceasul. Dictatura a fost 
măturată de pe scena isto- 

patriei noastre și. a 
înlocuită cu democra- 
Astăzi, ultima zi din 
nouă este duminică.

Voi, mineri,
bărbați de frunte 

Sfărâmați munte,
după munte 

„Aur" la lumină scoateți 
Pentru țara ce -nflorește. 
Pentru viața-mbelșugată. 
Să vă fie casa-casă 
Să vă fie masa-ipâsă, 
S avi ți zilele senine 
Tot de bucurie pline.

Ia sunați din zurgălăi 
Și pocniți din bici, flăcăi, 
Să șe-audă-n munți

Ne-am cîștigat libertatea. 
S-a instaurat o: putere de
mocratică care netezește 
terenul, spre alegerile li- 
bere programate pentru 
luna aprilie a anului vi
itor.

Noile organisme de stat 
s-au pus pe treabă ime
diat, gospodărește, ' pen
tru reașezarea industriei, a- 
griculturiî și vieții sociale 
pe baze noi. A fost oprită 
acțiunea dementă de dis
trugere a satelor româ
nești. Oamenilor muncii 
de la orașe și țăranilor Ii 
s-au creat, prin reglemen
tările legale din ultimele 

dițli de viață de 
sperau să .benefi- 
începutul acestui

riei 
fost 
ția. 
cele
O zi în care pentru noi 
toți cei ce trăim pe pămîn- 
tul .României, speranța în- 
tr-o viață demnă, liberă 
între națiunile libere ale. 
lumii, este mai mare ca 
orieînd.

Pîn’la dalba primăvară.
Și-a văzut mîndră-n lumină 
Țară nouă și senină.
Cu bărbați cu brațe tari 
Harpiei meșteri, făurari 
Și, cu Cosînzene multe
Ce știau doina s-asculte 
A descălecat Traian
De pe cel cal năzdrăvan 
Mări-a sărutat cîmpia — 
Țară mîndră și bogată 
'Cum nu i alta-n lume

dată —
Și-a grăit cu bucurie 
Tot prietenul să știe

can, care s-a soldat cu cî- 
teva zeci de victime. Vă 
mai amintiți că au fost or
ganizate „mitinguri" de 
protest împotriva „huliga
nilor de la Timișoara", ca
re au culminat cu ultimul 
„miting" al tiranului, la 
București ? Dar adevărul 
n-a mai putut fi ascuns și 
a stîrait un uriaș și cople
șitor val de indignare popu
lară. Ultimul: decret al ti
ranului diabolic în scorni- 
celi, anunța starea de ne
cesitate în țară, când, de 
fapt, țara trăia starea de 
Revoluție.

Prețul adevărului a fost 
greu, neașteptat de mare, 
au fost uciși peste 60 000 
de oameni nevinovațt Abia 
după «cucerirea puterii, în 
condițiile libertății cuvân
tului și a presei, am reu
șit să vedem fața adevă
rată ,a odioasei dictaturi 
ceaușiste. Și. revoluția a 
fost necruțătoare : călăii
și-au primit pedeapsa. S-a 
făcut dreptate.

Dar revoluția continuă. 
După platforma-Program 
a Consiliului Frontului 
Salvării Naționale, care se 
bucură de o aprobare una
nimă, impresionantă, au 
urmat decrete de organi
zare a puterii de stat care 
asigură normalizarea ac
tivității, condiții de viață 
mai . bune întregului popor.

— Țara asta minunată 
E frumoasă și bogată 
Liră oamenii de-aici 
Harnici, muncitori cinstiți 
S-au pornit pe. muncă, 

măi! 
De s-aude-n munți și văi.

Ia pocniți din bice, măi, 
Și iȘunați din zurgălăi 

Ilăi, hă. !

bunelul să poată fi relua
tă, în condiții optime. E- 
chipe specializate ale în
treprinderii de utilaj mi
nier participă la executa
rea unor lucrări — ca de 
pildă schimbarea - ®iior 
subansamble ale mașinii 
de extracție de la puțul 
auxiliar ,al minei An inca
sa, la alte activități din 
minele Petrila-Sud, Valea 
de Brazi, Lonea-Pilier, sau 
preparația Livezeni,

Departe de a fi comple
te, aceste informații suge
rează un adevăr 
tar: oamenii din
Jiului se află la 
pentru a apăra avuția po
porului, pentru a o pune 
în slujba poporului.
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SENTIMENTUL ISTORIEI
Ne-am întrebat adeseori 

ce este istoria și cine sînt 
cei care au rămas și vor 
rămîne pentru noi și pen
tru cei de după noi. Cine 
sînt aceia care luminează 
cu chipurile și sufletele 
lor arcuirile bolților de 
istorie, trecând prin timp 
în noi ca un cîntec de 
vrajă și îndemn. ; -

Istoria-i așa cum ne-o 
închipuim, a noastră, a 
românilor, cu iz de voie
vozi coborîți din plaiuri 
carpatine, cu fapte de e- 
roi plecați sub țarină să-și 
vindece rănile prin somn, 
să-și odihnească sufletele 
sub arcuitele nopți ale a- 
cestui pă t milenar, 
mustind de pîine, de roa
de, de dor de Libertate.

Dacă vom zăbovi cu 
pietate asupra 'filelor din 
cronici de timpuri, istoria 
își va deschide sufletul 
larg spre noi. Și vom ve
dea multe, vom auzi mul
te, vom învăța multe.

Vom auzi glasuri de bu
cium sunînd prelung prin 
străvechi codri de stejar. 
Vor răsuna numele eroilor,, 
cavaleri ai dreptății, mur- 
murînd din frunze cuvîn- 
tul drag nouă — Libertate. 
Vor fremăta șoaptele fier
binți de dor, purtate de a- 
dierile de vînt printre ier
burile foșninde ale pămîn- 
tului nostru strămoșesc. 
Vom descifra vocile luptă
torilor lui Mircea, cel ■ Bă- 
trîn și ale arcașilor Iui 
Ștefan cuprinși în hora 

aprigă a vuietului de lup
tă, . glasul de tunet al“ -lui ' 

'Mihai, cel .Brav, âdumnd 
românii de pretutindeni 
la ‘luptă să "ctitorească Ța
ra, chemarea Iancului în- 
demnîndu-și moții întru 
descătușarea neamului.

■ Ruga lui BălceȘcu rostind 
cil fierbințeala trupului 
cuprins de gheața morții 
cuvîntul său, Patrie. Sînt 
glasurile atîtor eroi cu- 
noscuți sau necunoscuți ăi 
neamului, căzuți aici sau 
în altă parte, în numele 
tău, Libertate,

Ani văzut și am trăit, în 
același timp, în aceste 
zile fierbinți, istorice, fap
tele de luptă ale tinerilor 
noștri pc baricadele' Revo
luției. Au învățat de la 

strămoșii lor că Libertatea, 
dorul și .setea de dreptate 
se cuceresc .adesea cu 
jertfe de singe. Acum, pe. 
acest pămînt milenar, da
torită lor, cu gîndul, fap
ta, și visarea ridicăm ce
tate sfîntă Libertății.

De la ei am învățat ce-i 
cutezanța, jertfa și credin
ța, cum se sădește încre
derea în semeni, cum se 
plămădește pîinea și cum 
se netezesc cu spor cără
rile. libere spre mîine.

Vouă, florilor noastre 
de suflet, cil ochi de vă
paie, simțire adâncă și pu
tere în brațe, veșnică re
cunoștință 1

Praf. dr. Vasile GORAN, 
Petroșani

lei icniți cu mine...
OCTAVIAN GOGA 

(fragment)
Voi veni ți cu mine, *aste nevăzută, 
Moșii și strămoșii mei din ziie moarte, 
Grăitoarea voastră îndrumare mută 
In vîrtejul lumii căile-mi împarte.

De demult, din ceața vremii înnopta.-.. 
Eu aud un cîntec călător cum vine. 
Ca un clopot tainic inima mea bate, 
Din adine vă cheamă să veniți cu mine.

Eu vă port în suflet, plămădiți în singe, 
Și din vina voastră mi-e zidit păcatul, 
Glasul vostru geme jalea mea cînd plînge...
Eu din plîns de veacuri mi-am topit oftatul..

Intărită-n drumu-i, de la voi învațq 
Ura mea să ardă, mina să se-nchine, 
Ați murit cu toții ca să-mi dați Viață.
Klorți fără de moarte, voi teniți cu mme.

Cît te iubesc, pămînt
. Pentru întâia oaTă, iată, 
(poate striga : „Cît te 

iese, pămînt românesc !“. 
ră teama că sună a în- 
îimentare sub lozincile 
mite să ascundă meca

nismul perfid de strangu
lare a spiritului, a cugetu
lui. :

„Cît te iubesc, pămînt 
românesc !“, răsunau adân
curile sufletului nistru, 
strigăt de multe ori oprit 
în gîtlej, de teama că. se 
poate amesteca cu notele 
falșe, cu minciuna înră
dăcinată .ca un cancer în 
viață socială.

pămînt amestecat cu
sîngele și cu trupurile ro
mânilor, din veacuri șl
pînă acum, te călcam cu
sfințenie, înstrăinați în
propria țară, abia mai. res
pirând aerul îmbie,it de 
minciuna celor care nu a- 
veau nimic sfânt.

Mintea și sufletul se 
cutremură la dezvăluirea 
monstruozităților ascunse 
sub lozincile patriotarde, 
dărâmate cu prețul a mii 
de vieți omenești, a mii 
de vieți de tineri, cu co
pilăria otrăvită și sufocată, 
dar cu flacăra visurilor și 

românesc!
a crezului înaltă și pură.

Mintea și sufletul se 
cutremură și strigătul țâș
nește fără voie: „Nu sîn- 
teți ai acestui pămînt, că
lăi ai neamului I Leșurile 
voastre otrăvite nu pot fi 
îngropate decît în bleste
me : „Nu vă primească
țărna, aici și nicăiereă,/ 
Vă lepede cuvîntul, vă le
pede tăcerea, / Vă lepede 
chiar timpul veninul și 
vi-1 spele, / 'Din univers, cu 
scîrbă, curate ploi de stele".

Elisabeta BOGĂȚAN, 
CCITPSM Petroșani

CONTUL „LIBERTATEA 1989“
• Noi dovezi ale ome

niei ! In cursul zilei de 
ieri, cei ce muncesc în Va
lea Jiului au depus în 
Contul „Libertatea — 1989“ 
suma de 2 216 800 lei. Pe 
agenții, s-au depus în nu
merar 631619 lei — la se
diul Filialei municipale, 
17 110 la agenția Petrila, 
51845 lei la agenția „Ae
roport", 40 620 lei la a- 
genția Uricani, 126 661 lei 
la agenția Vulcan, 47 280 
la agenția Lupeni 1 
și 27.1 865 la agenția Lu
peni 2.

• In fruntea depunători
lor s-au aflat membrii 
CAR al IM Dîlja, cu 500'000 
lei, membrii CAR al IM 
Lupeni — 200 000 tei și 
membrii CAR. al IUMP — 
600 000 lei.

• In consens cu întregul 
■popor, colectivul Țesăto- 
riei de mătase Lupeni a 
depus 45 000 lei în semn 
de respect pentru eroii 
neamului românesc și sa
crificiului făcut pentru 
fericirea fhtregii națiuni.

• In atelierul/ SRIUMP 
al IPSliLEEM Petroșani, 
lucrează oameni de aleasă 
omenie. Dovadă surită în
semnată depusă ieri, ia 
CEC. Pețroș ani, în Contul 
„Libertatea — 1989", prin; 
chitanța nr. 1143923,' 
4900 lei pe trei Iuții. ■ i

• Minerii din sectorul
XI — investiții al IM Pe
trila au depus în Contul- 
„Libertatea — 1989“ suma 
de 63 000 lei. ■ o

Rubrică realizată de 
lloi ațin ALEXANDRESCU

LA HOTARUL DINTRE ANI
Tur hotarul dintre ani, 
(.unul trece, altul vine), 
fețe doar de zâmbet pline, 
cu sacoșele-ncărcate 
bătucesc zăpezile.
Semne bune-s că^deacurna 
vor dispare... cozile.
Iar mai ninge, iar mai stă. 
Mai e sau nu e zăpadă. 
Dar un hieru-i hotărât : 
Avem sigur... -apă caldă. 
Cînd în case-o să apară, 
aducînd gerul de-afară, 
Moș Ajun cu-a lui cojoace, 
foarte sigur le-o desface. ;

‘Fiindcă,»;-'.? '?..
chiar să nu vă mire, 

acum a vem... încălzire. 
De-acum nu ne va fi 

teamă 
că-absolut, fără pricină, 
n-o să mai i'.rin lumină, 
abătuți, în voia sorții. 
Lumina s-o luă doar 
la al anilor hotar, 
jm minut, la miezul nopții, 
La hotarul .dintre ani

R A V
UNUI FOST...

Cînd amintirile mă dor, 
Să nu îmi ieși mereu 

in cale 
Nu cu pistolul te omor, > 
Ci chiar eu.,..

vorbele matale 1

IPOCRITULUI

Ai fost ades ? 
prezent în școală,

Ne-ai dat și lecții 
de morală 

Plătite bine, bănuiesc, 
Dar azi și eu ți le 

f plătesc.

MANIACE. ■ ' .'■

Stimabilă persoană
,s cu toane și manii,
te n-acceptai albastrul 

dan ochii de copii, 
’4 pletete-aurite-n 

lumini de reflectoare, 
doare adevărul ?

E bitie că te doare! 

am aflat că libertatea 
nu se cumpără cu bani 
ci cu singe și sudoare. 
Aprindeți o luminare . 
și depuneți cîte-o floare 
pe mormîntul celor care 
ac-au făcut.

prin jertfa lor,
■ viața' nwistril —-

?. '! .;; '^Sărbătoare. 
Anul vechi,: pp'teecișiijpuă-,,. 
ne-a adus o viață nouă, 
s-o trăim dacă .se poate 
în pace și sănătate, 
cu zimbete în privire. 
Să ..a vem 'liber ; acces ■ 
orișiclnd la fericire. 
Și, dacă mai -este loc, 
în viață s-avem noroc.
Să trăim de-acum mereu 
cu adevăr și dreptate.
S-a veți de .la Dumn ezeu 
Mul ți, mul ți ani

în LIBERTATE !

Mircea ANDliAȘ

A $ E
UN UI CONSECVENT

Eu mă întreb
de la un timp :

Acum, cînd tot s-antors
pe dos, , 

De ce tu ești tot
în Oiimp.

iar eu rămîn la Hades, •

DEMAGOGULUI

E-ț> fabulă știută,
vulpoi predicator

Și lup în piei de oaie, 
nu îți va fi ușor I

Dar, dacă giasul-falsul 
ți pielea-ți prețui ești,

Să nu mai «pui palavre, 
că eu știu cine eștăl

P.S. De vrei să știi 
cin ’ te ghicește 

învață latinește!

Veritas

Ne parvine la redacție 
vestea că două mari ca
mioane, gen TIR, au sosit 
la spitalul din Petroșani. 
Cînd am ajuns acolo, oa
menii descărcau .ajutoare
le trimise de „Organizația 
medicilor fără frontiere". 
Cutii cu medicamente 
sînt trecute din mină în 
mîr.ă, spre locurile de 
unde, după-o scurtă triere, 
vor fi trimise în saloanele 
bolnavilor.

II întîlnini pe Alexandre 
Scaf, :ri u,. cetățean francez, 
originar din; Petrila, . un 
om de suflet, care ieri a 
făcut' o declarație ziarului 
nostru. Prin amabilitatea 
domni-i sale și a gazdelor, 
intrăm în ■ contact ..cil dl. 
Prierre Lemonier, respon- 
sobilul acestui transport: 
„Am adus în orașul dum
neavoastră, de la Greno
ble, primele ajutoare con- 
stînd în medicamente. Ele 
provin din partea filialei 
din Grenoble a Organiza
ției umanitare internațio
nale „Medicii fără fron
tiere". Din inițiativa filia- 
lei, precum și a primarului 
ftcanstui cunoscul oraș fran
cez, dl. Alain Carignon, a

Valeriu Butulescn a debutat în presa Văii Jiu
lui, în urmă cu două decenii. „Cronica ni'rimald" — 
apreciata lui rubrică de Morișme, a fost însă brusc 
întreruptă în 1985, după apreape două sute de a- 
pariții. Cauza : un aforism cu „un măgar, care ac
ceptă toate bagajele, numai să meargă în fruntea 
turmei", în care referirea la dictatorul de tristă a- 
mintire era clară. Pentru această frază, redacția a 
avut de suferit. Valeria Butuiescu a continuat să-și 
publice mirajeasele sale aforisme în revistele de 
cultură din țară, dar mai ales din străinătate. A- 
forismete sale au fost traduse și tipărite în două
sprezece limbi, în „ilegalitate", adică fără avizul 
așa-zisului „Consiliu al culturii...".

Vă propunem așadar o revenire a acestui dis
cret scriitor. El a liotărît ea toate drepturile sale 
de autor să fie vărsate în Cbntal ^Libertatea 19S9".

REDACȚIA
Sînt liber, Să vedem 

acum cu -ce-mi voi .mai 
argumenta îhae'tivîtatea.

Tribun, .tribună,'' • tribu
nal. ;; ' 'lO ■ ''' ■:
: : '.'O-Oi ''te:-

I-am învins, atacîndij-i 
cu . scuțurite.

Simbol al 
întrajutorării umane
fost creată Asociația „Gre
noble, Solidarite, Rouma- 
nie“ și s-a propus înfrățirea 
orașelor Grenoble Pe
troșani Primarul orașu
lui Gi-enoble, dL A- 
lain Cârignon, a trimis, 
pentru copiii din Petro
șani, ciocolată. Sprijinul 
S-a născut spontan,, dar a 
fost coordonat, din prime
le clipe, de • organizația 
noastră, de municipalita
tea din Grenoble. Am mers 
și cîte 48 de: ore, fără o- 
pidre, pentru ca ajutorul 

;să vă parvină cît mai re
pede. Și Christian Ansel- 
mîno și Nestor Franchi 
(Argentina) s-au ostenit 
pentru asta — ei făcînd 
parte dintre cei pu care am 
sosit astăzi la Petroșani".

Generoșii oaspeți au 
împărțit ciocolată copiilor 
bolnavi din Spitalul muni
cipal Petroșani. Și bucuria 
lor -a fost nespus. de mare, 
o bucurie născută și din 
bucuria copiilor care au

EXERCIȚII DE GÎNDIRE LIBERĂ

- Uraganul, adică un zefir 
Scăpat din oenizură.

'I ifîrte :

Crucea S-a transformat 
în stea, în urma perfecțio
nării „tehnicii" de CrhclîS' 
fiewe?':.;'

;■. ", i <■
tăcut. Ne-ani te

primit darurile. Daruri 
din inimă, venite la timp...

Le-am pus oaspeților 
o întrebare : „ce știau des
pre România înainte de 
memorabilul 22 .Decem
brie ?“. Ni s-a răs
puns : „D o a r că ța
ra dumneavoastră a avut 
cândva legături strânse cu 
Franța, că vorbim o limbă 
de aceeași 'Origine romani
că. Acum ăm văzut că 
România este o țară a li
bertății. Vă bucurați de 
admirația și de Sprijinul 
francezilor, al întregii 
lumi".

In cursul unei întîlniri, 
pe care a avut-o ieri după 
amiază delegația franceză 
cu membrii Consiliului 
municipal al frontului 
Salvării Naționale. pre
ședintele noului 'țirganism 
democratic,, dr. Tiberiu 
Vladislav, a transmis vii. 
mulțumiri Asociației „Gre
noble Solidarite Rouma-, 
,nie“» precum și primarului 

mut șă nu ne pierdem, 
dinții care, oricum, au 
început să ni se miște.

☆
Atîția atomi, terorizați 

de o macrombleeulă.
☆

O poezie a .suferinței. 
Ah, acești poeți, care își 

■găsesc încă timp să facă 
durerea să rimeze.

■ir -
Am întîlnit un doctor 

care cunoștea, mai multe 
mărci de 'țigări deeît de 
medicamente.

■ -..o 4r..- ■
Avea dreptate șarpele. 

Nu poate fi Rai, acolo un
de nu e dragoste.

■ “Ă-
,;E1 mă urmărea pas cu 

pas, iar eu mă socoteam 
steaua lui călăuzitoare.' ‘

Sr" ■ ■ ■■'■"■
O carte prost legată. Am 

sfeuturat-o puțin și ideile 
au început .să sa împrăștie.

orașului Grenoble, expri
mând, totodată, seritîfcente 
de gratitudine oaspeților 
pentru sprijinul acordat. 
Vorbitorul a dat expresie 
convingerii că relațiile din
tre municipiile n ' Stre în-. 
frățite vor evolua tn con
tinuare pozitiv.

Cele tdouâ aato- 
trenuri sosite la Petroșani, 
sînt mai mult d<“’M un 
transport de niedidawen- 
te,: Ele sînt un « nibel : 
România își ocupă, cu 'dem
nitate și cu fruv'.ea sus, 
locul într-un cărniit 'euro
pean în care este primită 
cu.iadmîrație și serii AaiiSate.

Ioan DUBEK
C.T.' DIACONII

NOTA REDACȚIEI :. 
Pentru că înfrățirea ora
șelor noastre înseamnă 
menținerea și dezvoltarea! 
în perspectivă a contacte- 
lor dintre cetățenii celor ! 
două niunicipii, stimații i 
noștri oaspeți ne-au pus ! 
Ia dispoziție adresa aso
ciației: „Grenoble, Scăldă
rile, Roumanie", . Huitei du 
Viile, 11 Bd Jeam-Pm ; 
38000 — Grenoble, tel. ;
76 76.36 36, 76 76 30 06.

Și neștiința ar trebui or
donată alfabetic. Lte fel 
de enciclopedie a igno
ranței.:;.'.- '

■&
Acest păstor a vi’Ut să

se ridice 'Ia: eer ci; cu
tot

Un pește, înotând în 
priite lacrimi. <

Conjug de trei ori 
bul a munci și simt 
:ydia șă mă odihnesc.

pro-

ver-
ne-

Toamna ; rîndunâlele 
pleacă. Rămîn ciorile, co
pleșite. de răspundere.

■ V
Avem bere potabilă.

☆
lorga. Un Midas al cul- 

. tutii; noastre, Tot ce a- 
' tingea el. se prefăcea în 
carte.

Vateriu BUTULESCU
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Ședința de lucru a Guvernului român
Guvernul român s-a re

unit, sîmbătă, în . prima 
ședință de lucru. Prezent, 
Ia această reuniune, pre
ședintele Consiliului Fron
tului Salvării Naționale, 
Ion Iliescu, s-a referit la 

; principalele- sarcini . care 
; revin guvernului în aceas

tă perioadă pentru a asi
gura cît mai repede și e-

sul înnoitor ce se desfă
șoară în România. In 
cursul ședinței, s-au discu-

îicient normalizarea cursu
lui vieții, în întreaga țară.
In acest sens, o importau- . . .
ță deosebită o au acțiunile tat în mod concret, o serje 
de revedere și corectare a 
planului pe anul viitor, 
de reașezare a acestuia 
pe baze realiste, în strîn- 
să legătură cu posibilități
le existente, cu cerințele 
dezvoltării țării, cti proce-

de aspecte ale actualității 
din țară și au fost stabili
te măsuri practice pentru 
înlăturarea consecințelor 
tragicelor evenimente din 
ultima perioadă, pentru 
grăbirea normalizării si-

tuației în toate sectoarele, 
pentru soluționarea cu in
teligență și competență 
a problemelor privind 
dezvoltarea și moderniza
rea economiei, în condiții 
de eficiență cît mai 
listă, îmbunătățirea 
iului de fiecare zi al 
țenilor de la orașe și

rea- 
tra- 

cetă- 
sate.

De la Inspectoratul general al politiei
tecuri pirotehnice și dis- 

de 
zgomote prin exploziva, 
care ar putea crea confu
zie, interpretări eronate 
și deruta organele de or- / 
dine în desfășurarea 
vității lor.

.■ ț
Adjunct al ministrului de interne, 

șef al Irispectoratului general al poliției, 
general-colonel Jean Molddveanu

Cetățeni și cetățene,'
Pentru a sărbători tra- pozitive producătoare 

diționalele zile ale Anului 
Nou într-o atmosferă de 
siguranță civică, ordine și 
liniște publică, vă rugăm 
insistent să renunțați cu 
deaăvîrșire la folosirea 
petardelor, oricăror ames-

acti-•aiul 
satul.

Festivitatea înaintării în grad 
a unor ofițeri din armata română

’**■ ■-

C O M U NIC AT

Sîmbătă, a avut loc fes
tivitatea înaintării în grad 
a unor ofițeri din armata 
română.

Adresînd felicitări ce
lor avansați, președintele 
Consiliului Frontului Sal
vării Naționale, Ion Iliescu, 
S-a referit Ia contribuția 
importantă pe care armata 
a adus-o în zilele din urmă 

. Ia succesul acțiunii de a- 
părare a țării, la urmări
rea elementelor 
eare practic au încercat, 
și au menținut 
re populația. Vorbitorul 
a arătat că armata a acțio
nat cu adevărat patriotism, 
îwțelegînd esența revoltei

declasate

sub teroa-

populare, a acestei revolu
ții a populației, ă tinere
tului nostru împotriva ve
chii dictaturi. Sensul pro
fund al acestor evenimen
te s-a reflectat în modul 
de acțiune al tuturor stra
turilor populației și este 
un act de cinste, de onoa
re, că armata a fost ală
turi de popor. Aceasta tre
buie să ne anime și în 
viitor, a spus, în continua
re, să asigurăm liniștea 
populației, să dăm certi
tudinea, să dăm siguran
ța, să putem trece cu toa
te forțele la opera pașnică, 
constructivă care ne aș
teaptă. ..

Sîmbătă, 30 decembrie 
1989, în comuna Lerești 
din județul Argeș, Unde 
s-a născut generalul d<r 

post-mortem Va- 
ministru 

s-a 
în

carc 
ar- 

ma- 
selor populare ridicate la 
luptă împotriva tiraniei.

La biserica din comună 
un sobor de preoți a ofi
ciat serviciul religios du
pă datina ortodoxă stră
bună. Ș;?'

armată
sile Milea, fost 
al apărării naționale, 
desfășurat ceremonia 
humării marelui erou 
a refuzat să ordone 
matei să tragă asupra

O gardă militară a pre
zentat onorul.

Au fost trase trei salve 
de armă, în semn de oma
giu ostășesc adus eroului.

S-au intonat imnurile 
„Presărați pe-a lor mor
minte..." și „Deșteaptă-te 
române I". •

Sicriul cu corpul neîn
suflețit al generalului de 
armată post-mortem Va- 
sile Milea a fost eoborit-, 
în cripta amenajată în 
curtea bisericii din locali
tate.

în legătură cu zilele de 
31 decembrie 1989, 1 și 
2 ianuarie 1990, Consiliul 
Frontului Salvării Națio
nale roagă ca, în unitățile 
cu foc continuu să fie a- 
sigurate condițiile nece-

sare pentru a nu se pro
duce deteriorarea ' utilaje 
lor și instalațiilor sau de
reglarea proceselor de pro
ducție.

(Agcrpres)
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DE CL A
Grupul de inițiativă constituit din membri ai 

Partidului Comunist Român dă publicității următoarea 
DECLARAȚIE:

î. Salutăm victoria Re
voluției Populare de la 
22 decembrie 1989, înfăp
tuită de masele largi popu
lare, de admirabilul nos
tru tineret, cu sprijinul 
bravei noastre armate, ca
re a răsturnat dictatura 
odioasă a clanului Ceau- 
șescu, regimul despotic ca
re. aproape un sfert de 
veac, a încătușat energia 
și potențialul creator ale 

■poporului român, a înăbu
șit gîndirea liberă, a căl
cat în picioare, libertatea 
și drepturile umane ele
mentare, regim căruia 
i-au căzut victime zeci de 
mii de oameni nevinovați, 
inclusiv comuniști.

Dictatura perechii (Seau- 
șcsetl și a acoliților ei a 
subordonat în întregime

activitatea partidului am
bițiilor lor personale, a 
golit de conținut idealuri
le socialismului, denatu
red valorile sale funda
mentale.

2. Aderăm pe deplin la 
platforma-program a Con
siliului Frontului . Salvării 
Naționale și chemăm pe 
toți membrii cinstiți ai
partidului, buni patrioți, 
să sprijine din toată fiin
ța lor Revoluția Populară, 
consolidarea noii puteri de 
stat și înfăptuirea obiec
tivelor programului Fron
tului,; ' ' ■-

Vom acționa, împreună 
cu celelalte forțe patrio
tice, în spiritul reconci
lierii naționale, pentru re
clădirea unei Românii cu

RAȚIE
adevărat libere, i 
tice și prospere.

3. Recunoaștem deschis 
că în sumbra perioadă a 
dictaturii, Partidul Comu
nist Român s-a compro
mis în fața poporului și 
a istoriei. Declarăm că ne 
disociem de tot ceea ce 
ă reprezentat această abe
rantă și odioasă dictatu
ră și o condamnăm cu In
dignare.

Ne vom reproșa întot
deauna că nu am acționat 
din timp pentru a curma 
escaladarea dictaturii și a 
samavolniciei,

4. Este dreptul șl datoria 
celor 
deile 
dern,

democra- meiat pe libertate, demo
crație și dreptate socială, 
să se constituie într-o for
mațiune politică și să par
ticipe în cadrul noilor 
structuri politice la viitoa
rele alegeri libere.

In acest sens, facem a- • 
pel la toți membrii Parti
dului Comunist Român 
șă sprijine convocarea, în 
termenul cel mai .. scurt, 
a unui congres extraordi
nar al partidului, care să 
hotărască autodizolvarea 
Partidului Comunist Ro-
mân și să predea în mîi- 
nile poporului român, prin 
Consiliul Frontului Salvă
rii Naționale, întregul pa
trimoniu al partidului.

Trăiască România Liberă!

care împărtășesc i- 
unui socialism mo- 
contemporan, înte-

Grupul de inițiativă constituit din 
membri ai Partidului Comunist Roman

30 decembrie 1989

Aseară, Ia posturile noastre de televi
ziune, George Colțișor s-a erijat în redactor 
al ziarului „Zori noi". Sîntem datori să dec
elarăm că George Colțișor nu face paite d. ~ 
redacția ziarului nostru. Posedă asupra 
o legitimație pe care o folosește în scop,1G 
tendențioase. A semnat în fostul ziar „Stern 
gul roșu" în calitate de fotograf detașat pen
tru o perioadă scurtă de timp. Nu este re
dactor al ziarului „Zori noi" ! Este un im
postor care pătează onoarea Văii Jiului și a 
ziarului local.

__ c
7/ugată.

Redacția ziarului
„Zori noi"

P R O G R AM* 
în zilele de sărbătoare

' • La „PECO“ Vulcan 
— buteliile de aragaz se 
vor distribui în ziua de 
31 decembrie, pe 
de Ia ora 7 pînă 
facerea tuturor 
lor. La „PECO“ 
în 31 decembrie, , .

'normal. In ziua de 1 
nuarie: 8—16, iar în 
ianuarie '-*• închis.

cartiere, 
la satis- 
cerînțe- 

Livezeni 
program 
~ 1 ia- 

2

cia nr. 14, „Carpați", în
tre orele 8—20,00. Tot 
Farmacia nr. 11 '„Carpați*' 
va asigura și program de 
noapte pentru toată a- 
ceastă perioadă, între o- 
rele 21—8,00 pe data de . 
31 decembrie 1989 și între 
orele 20—8,00'în zilele de 
1 și 2 ianuarie -1990.

PLA T FORM A — PR 0 GRAM 
a Comitetului Provizoriu de Organizare 

a Federației Sindicatelor Libere a Tipografilor 
tență juridică gratuită în - 
apărarea intereselor mem
brilor de sindicat;

11. Autonomia sindica
telor și organelor alese 
liber în raporturile cu 
Federația Sindicatelor Li
bere ‘ a Tipografilor;

12. Sindicatele libere ale 
tipografilor să aibă per
sonalitate juridică, iar pa
trimoniul lor să fie garan
tat de lege.

Federația va avea un 
organ propriu de presă.

Conferința Federației 
Sindicatelor Libere a Ti
pografilor se propune să 
aibă loc în luna februarie • 
1990 cu participarea dele- 
gaților din toate întreprin
derile poligrafice și tipo
grafiilor. Cu acest prilej 
vor fi alese organele de 
conducere ale Federației.

2. Reorganizarea sindi- onare și a timpului de Ju
catelor din întreprinderile

—___ --__ - poligrafice și tipografii, pe
dus țara la dezastru a fost bază de alegeri cu adevă-
întăturată de la putere, rat libere, care să rp-""
prin voința, lupta și jert
fă eroicului nostru popor, 
Comitetul Provizoriu 
Organizare a Federației 
Sindicatelor Libere a _ Ti
pografilor . îi; cheamă ■ pe 
aceștia să se organizeze 
în sindicate libere, inde
pendente față de organele 
de'stat și partidele politi
ce.

Comitetul 
Organizare 
Sindicatelor 
pografilor 
să acționeze ; 
loarei platforme program :

1. Integrarea întregii 
activități de organizare a 
Sindicatelor libere a ti
pografilor în noile orien
tări' și structuri democra
tice ale'Revoluției Renaș
terii Naționale din 22 de- 

■cembrie 1989, în consens 
cu principiile formulate 
de Comunicatul către țară 
al Consiliului Frontului 
Salvării Naționale;

■’ In aceste momente de 
răscruce din istoria Româ
niei, cînd dictatura care a

i apere 
și să asigure interesele 
tipografilor, indiferent de 
naționalitate, sex, convin
geri politice și religioase, 
față de organele de , stat 
și alte structuri . politice,, 
economice și administra
tive;

3. Dreptul tipografilor 
de a: se constitui în sindi
cate de sine stătătoare și 

Provizoriu - de de a adopta, în mod liber, 
a Federației statutul propriu de orga- 
Libere a Ti- ' 
își 

pe baza urmă-

de

nizare și funcționare, 
propune ; a se afilia. ’ ~

Sindicatelor 
pografilor.

4. Dreptul 
tipografilor &? a folosi p; 
tiția, demonstrația și gre
va în lupta, pentru apă
rarea intereselor membri
lor de sindicat, pentru 
respectarea drepturilor

..fundamentale ale omului;
5. Redobîndirea dreptu

rilor de care tipografii au.
■ beneficiat îh trecut — re
ducerea vîrstei de pensi-

•i-

sindicatelor

cru, concedii de odihnă 
suplimentare, sporuri pen
tru noxe;

6. Apărarea drepturilor 
sociale ale membrilor de 
sindicat cum sînt: drep
tul la muncă și odihnă, la 
instruire, la asistență so
cială și medicală, protec
ția și igiena muncii, pro
gram normal de muncă și 
săptămîna de luciu de 5 
zile; •.

7. Acordarea zilei libere, 
plătite pentru sărbătorile 
naționale și religioase;

8. Respectarea drepturi
lor femeilor mame sala
riate în unitățile poligra
fice pentru a-și crește și7 
educa copiii;

9. Apărarea drepturilor 
.specifice ale tinerilor mem
bri de sindicat din_ tipo
grafii;
, 10. Acordarea de așis-

• De la Direcția comer
cială a municipiului sîn- 
tem informați că unită
țile comerciale din Valea 
Jiului vor respecta pro
gramul comunicat de Mi
nisterul Comerțului Interi
or. Facem următoarele pre
cizări: Unitățile de ali
mentație publică la care 
se organizează Revelioa- 
ne vor fi deschise din 
ziua de 31 decembrie, ora 
20, pînă în ziua de 1 ia
nuarie 1990, ora 12. Uni
tățile alimentare vor func
ționa în 31 decembrie pî
nă la ora 14 și în 2 ia
nuarie după programul u- 
nei zile de duminică.

• Farmaciile vor func
ționa astfel: în 31 decem
brie farmacia nr. 16 Ae
roport, între orele 8—12,30; 
1—2 ianuarie 1990 farma-

• Unitățile Cooperati
vei „Unirea" Petroșani vor 
funcționa astfel: în 31 
decembrie 1989 — secția
95 instalații sanitare Pe
troșani Nord, 8—16; sec- .. 1 
ția 20 instalații sanitare 
Petrila, 8—16; secțiă" ’ 44 
Autoservice Livezeni, 
9—14; toate unitățile de 7 
reparații RTV, 9—19; uni- , 
tățile de frizerie, coafură, z 
cosmetică din' Petroșani, 
Pețrila, Lonea, Anintfasa,
8— 15. In 2 ianuarie 1990: 
secția 9 instalații sanita
re Petroșani, secția 2<* 
instalații sanitare Petrila, 
între orele 8—-13; secția 
65 Autoservice, Livezeni,
9— 14; unitățile de' frize
rie, coafură, cosmetică, în
tre orele 8—12.

Pentru alte informații ci
titorii se pot- adresa 1; 
telefon 42763. , ' - •

ÎN ATENȚIA CITITORILOR i
URMĂTORUL NUMĂR AL ZIARULUI 

NOSTRU APARE IN ZIUA DE JOI, 4 IA
NUARIE 1990.

Trăiască Romania Liberal

Comitetul Provizoriu de Organizare 
a Federației Sindicatelor Libere a Tipografilor

Comitetul Provizoriu își desfășoară activitatea 
în București, strada Hristo Botev, nr. 17, Telefon 
15 78 70

: Abonamente pentru „Zori noi" se‘ fac 
la oficiile poștale pînă în data de 5 ianuarie 
1990, avînd livrarea din 8 ianuarie 1990.

Rcdaclia și administrația: Petroșani, str. Nieolae Bălcescu, nr. 2 : Telefoane: secretariat: 41662 ; secții r 41663, 4246t 
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. Nieolae Bălcescu or. 2, telefon 41365.
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