
Informăm cititorii noștri că a fost con- | 
stîtuitâ conducerea ziarului „Zori noi”. Prin | 
alegere liberă, democratică, s-a constituit 1 
consiliul de conducere al ziarului format 
din Pop Simion — președinte și redactor șef, 
Tiberiu Spătaru — redactor șef adjunct, Mir- ț 
cea Bujorescu, Dorin Gheța, Constantin Io- j 
vănescu — membri. ’■
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Componența Biroului Executiv 
al Consiliului 

Frontului Salvării Naționale
D I s C II R s II L

rostit cu prilejul Anului Nou de președintele
Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu, 

la posturile romanești de radio și televiziune
Președinte : 
T’ritn-vicepreșcdinle ; 
Vicepreședinți :

Un comunicat dat publicității de Consiliul Fron
tului Salvării Naționale face cunoscuta componența 
Biroului Executiv al Consiliului Frontului Șalvarii 
Naționale :

Stimați cetățeni ai Româ
niți

Ne apropiem <lc sfirșitul 
ținui an care pentru țara 
noastră a marcat un mo
ment de cotitură istorică.

Prin voința neclintită a 
maselor ți acțiunea hotâ- 
rîtă a tineretului a fost 
răsturnată dictatura per
sonală a lui Ceaușescu, ca
re a adus daune enorme 
țării si suferințe fără sea
măn poporului român.

După nni îndelungați de 
acumulare a unor profun
de tensiuni sociale, o veri
tabilă explozie a nemulțu
mirilor ți miniei populare 
a obligat dictatorul să fu
gă. I>ar ol nu a mai putut 
scăpa de pedeapsa inevita
bilă meritată.

I»in păcate, această cli- 
bernro s-a obținut prin- 
fr-un dureros tribut de 
singe. Monstruosul aparat 
de represiune con put ți 
organizat in slujba dicta
torului n deschis focul 
asupra mnnifcstanților la 
Timișoara ți apoi, după 
fuga dictatorului, formați
uni de teroriști au acțio
nat în Capitală ți in alte 
orașe din țară ■ scopul 
destabilizării noii puteri — 
generală spontan de miș
carea do masă —. putere 

ire abili s-a înfiripat.
Insă, orice încercări alo 

rămășiți lor vechiului re
gim nu mai sint în stare 

să întoarcă roata istoriei. 
Procesul care a avut loc 
este ireversibil. Revolu
ția populară a învins și 
va răinino invincibilă.

Doresc să mă folosesc 
dc acest prilej pentru a 
aduce un profund oma
giu tuturor celor cc s-au 
sacrificat pentru cauza re
voluției, tuturor celor cc 
au participat activ la a- 
saltul și înlăturarea dicta
turii. încă o dală doresc 
să repet prețuirea ce sc 
cuvine acordată armatei 
noastre ți formațiunilor 
Ministerului de Interne, 
care nu rămas fidele po
porului și au apărat re
voluția.

faptul cel mai remar
cabil al acestei cotituri re
voluționare este consensul 
larg al întregului popor, 
exprimat și in adeziunea 
largă la platforma Fron 
tului Salvării Naționale 
— expresie a voinței popu
lare pentru reconstrucția 
ți reînnoirea României.

Odată cil intrarea in 
noul an, dorim să pășim 
intr-o nouă etapă a pro
cesului revoluționar. Men
ținând iu continuare vi
gilența împotriva tuturor 
celor care ar încerca să 
împiedice procesul de ri- 
naști re a țării — trebuie 
să ne concentrăm spre o 
bicctivcle constructive ale 
Revoluției.

1. Pentru a sublinia carac
terul profund popular și 
umanist al noului regim 
caro a luat naștere. Con
siliul Frontului Salvării 
Naționale a decis 
abolirea pedepsei cu moar
tea — în consens cu pro
punerile venite din maso 
și cu gindul exprimat dc 
un grup dc studenți că 
„cei doi dictatori au fost 
ultimele persoane caic 
meritau această soartă". 
Aceasta nu înseamnă slă
birea vigilenței — toți 
cei vinovați dc crime vor 
avea parte dc o judecată 
dreaptă.

2. Una din primele pre
ocupări ale noii puteri — 
așa cum s-a putut vedea 
in aceste zile — a fost 
anularea legilor antipopu
lare impuse de vechiul 
regim, ca și un prim set 
do măsuri in vederea îm
bunătățirii condițiilor de 
viață ale oamenilor :

— au fost anulate pre
vederile legale care în
corsetau activitatea uni
tăților economico — ca 
un prim-pas spre înlătu
rarea centralismului ex
cesiv și ca un început dc 
descentralizare;

— alt fost abrogate legi
și decrete cure lezau grav 
libertățile individului,
drepturile omului;

— au fost luate măsuri 
concrete pentru îmbună

tățirea aprovizionai ii popu
lației cu alimente, energie, 
căldură. Cantitățile do e- 
nergie electrică și gaze 
naturale alocate popu
lației, in această perioadă, 
sint cu 40—45 la sută mai 
mari decît în perioada co
respunzătoare a anului 
trecut;

— au fost sistate expor
turile de aiimente și se 
livrează către unitățile
comerciale stocurile exis
tente în întreprinderile in
dustriei alimentare, ușoa
re și altor ramuri produ
cătoare de bunuri dc con
sum;

— s-a prevăzut realiza
rea unor importuri de 
bunuri de consum;

— a fost redus tariful e- 
nergici electrice livrate 
populației și urmează re
ducerea celui de gaze na
turale (la 1 letl/m cub) ;

— s a hotărât sistarea u- 
nor lucrări do investiții 
costisitoare promovate fă
ră studii de fundamentare 
economică, la indicația fos
tului dictator — bolnav 
d<! megalomanie.

Voi cita doar cileva din 
ele :

— amenajarea riulili 
Argeș penlru navigație și 
alte folosințe (așn-numitlll 
canal Dunăre — Bucu
rești) — cil o valoare to- 

(Conliiiuarc îu pag. a l-a)

Secretar :
Membri

Ion Iliescu
Dumitru Mazilu
Ga/iinir Ionescu
Carol Kiraly
Dan Marțian
Bogdan Teodora:
Vasile Neacșa
Silviu Brucan
Gheorghe Manolc
Ion Caramitru
Nicolae Radu

totodată, comrtii de lucru alecon. tituite, 
și anume : 
dc reconstrui ți- și dezvoltare economică

Bogdan Teodori'.l
con tituțion.'dă, juridica și pentru drep-

Ait l'ost
Consiliului,

1. Comisia 
Președinte

2. Comisia 
tlirile omului

Președinte
3. Comisia pentru-tinere*
Președinte

4. Comisia pentru mediu
Președinte

5. Comisia pentru știință
Președinte

6. Comisia p.-ntru cultură
Președinte

7. Comisia pentru minorități naționale
Președinte Caro! Kiraly

8. Comisia pentru politica externă
Președinte Silviu Brucan

9. Comisia pentru idminislralia locală
Președinte Radu Nicolae

10. Comisia organizatorică
Coordonator Mihail MontanU

11. Colectivul de împuterniciți ai consiliulu.
Coordonator Sergiu Nicolaoscu

12. Colectivul pentru relații' eu publicul 
loarei iti formației de masă

D in Radulescu 
Cristina Ciont': 
Florin Budinici

Dumitru Mazilit

V.-ile Ncae.șa
și echilibru ecologic

Cazimir Ionescu
și învățămînt

Ghcorgbc Manolc

Ion Caramitru

mij

La apelul siderurgiștilor

Cirburc, cărbunii
Ig» primele ore ale di

mineții de ieri, postul na
țional de radio a transmis 
apelul siderurgiștilor de 
la Galați -către minerii 
Vfiil Jiului de a Io livra 
cantitățile necr are do 

cărbune corsif leahii, pen
tru buna desfășurare a 
fhneuritor tehnologice din 
-icrst măre combinat.

Iată, deci, formulată di
rect, esența muncii a- 
cestor zile in Valea Jiu
lui ; siderurgie, economia 
națională au nevoie strin- 
gcniA dc cărbune cocsift- 
catuL Sub semnul acestei 
cerințe imp ri-' ;■? a de
tunai șl activ itau i pri
mului sctiirnb al zilei.

Nu .f.un- m o noutate; 

și iar cărbunii! 
mineritul Văii Jiului cu
noaște In aceste zile o 
transformare radicală. Una 
de esență, Întemeiată pe 
realism, pe adevăr. Dar, 
In numele aceluiași ade
văr, trebuie să spunem că 
procesul de noi malizare a 
producției nu este certi
ficat dc cantitățile de căr
bune pe cure le pot da 
minerii. Prin raportarea 
lucidă la posibilitățile e- 
xistente — și nu la indi
cații aberante și birocra
tice — datoria oamenilor 
din subteran, a specialiști
lor este de a ridica nein- 
tirziat ritmul livrărilor, 
1 i nivelul maxim posibil I 
Tara noastră liberă are 
nevoie dc cărbune 1

Relatări de pe baricadele Capitalei
Setea de libertate ne-a condus în luptă
Printre coi care s-au aflat în riiidurile eroicilor 

luptători pentru cauza revoluției, în Capitala țătii, 
s-au aflat numeroși cetățeni ai Văii Jiului.

Ne-a vizitat la redacție umil dintre aceștia, e- 
lectrielanul Alexandru Șanhi, om caro și-.-i legat 
întreaga ființă de mina I.onca. Interlocutorul ne-a 
relatat p<- larg momente* dramatice petrecute iu 
București în primele zile alo Revoluției.

— Am plecat la Ihi*u- 
reșli, aproape imediat cc 
atn auzit de masacrul dc 
la Timișoara, din dorința 
di1 a lupta pentru liberta
te. In ziua dc 20 decem
brie rn -am cazat la hote
lul „Național", Joi, 21 

decembrie tun plecat dc 
la liotei spru Teatrul 
Național. I’e bulevardul 
Nicolae Balcescu — tra
seu! magazinul „Cocorul" 
— spitalul „Colțe.a" — 
Teatrul Național — de
mon*, trațic pașnică. Dc 

monstranțil, in majorita
te tineri I Au ieșit ți stu
denții de la Universitate.* 
scandind „Veniți cu noi I". 
M am alăturat manifestan- 
ților și am mers spre clă
direa Comitetului Central. 
Sa tras în noi. z\u căzut 
peste 50 de oameni. Stu
denții au cerut să Ieșim la 
„Intercontinental". Aici 
nc-au întîmpinat tancuri 
ie și transportoarele blin
date care au intrat in 
plin, strivind f< mei, copii, 
pe oricine. S-ati înregis
trat focuri sporadice de 
armă. Am ridicat liaiica- 

de din mașini. Au venit 
alte blindate care au spart 
baricadele. S-au folosit 
împotriva noastră gaze la
crimogene.

In ziua dc 22 decembrie 
am mers din nou în Pia
ța Palatului. Puterea a 
trecut in mîinilc noastre. 
Odiosul criminal și an.al 
fabeta lui fugiseră. Am a- 
uzit că Televiziunea arc 
nevoie dc ajutor. Ne am

( «iivorbirc consetnnafă <lc 
llmațiu Al.liX 1NDKESI II 

(Continuare in pag. a 3 a)

Ajutoare în medicamente și 
aparatură medicală

0 săptămînă de neuitat Pentru a trăi demn si frumos...

Ue la prietenii francezi
In u-mn <1 !id : itate

■ u poporul român, oam<-- 
n| dc om- nie dm Fi.;iu 
ț.i, In -.piri ul tradiționa
lelor legitun le priete
nie dintre r'un n ,i fran
cezi, nil ’o- it In Valeu
■ llllhli cu .'i j 11 tr>. i i-r- In ine
dicami nte și aparatură ine 
dicnlă. Arn considerat 
necesar să informăm popii- 
1 I1 1 rl I n V . i, „ f .

mai ale. dc pre modul 
in c.iie se vor distribui a- 
c< le medicamente. lată 
r? n ‘punea dr. Gcorge 
David, directoiul Spitalu
lui municipal Peti oș ml;

„In condițiile unei lip- 
‘ acute de nv-diramente

Glii orgln* ( IIIItVAS \

Iii noaptea Revelionu 
hn, intîmplarca a fticut ă 
hitilncsc și cu s ni do 
vorba cu unul din minu
nății noștri tineri, cum 
ne ain obișnuit deja să i 
numim de pe acum, in 
semn dc admii ațic și re
cunoștința, p< cei * ■ au 
participat cljrci t la ilobn- 
lirea terorii cran «iste și 
ia clștig.iic.i libertății ,i 
demnității noastre națio
nale. Este vorba d<* Mi- 
hai Ciop i. fiul unor mun- 
cil.oi i din Petroșani, el În

mii < priza construcții In
dustriale București. In-
< i-plnd cu ziua de 21 de- 
cembi ie, acest tliliir a par
ticipat la evenimentele din
< apitalâ, timp dc o * Ip-
tnmina, revenind In Pe
troșani p.mirn a și pe
trece Revelionul împreu
nă cu familia. Din reia
tarile lui i • iese c u < lai i- 
tate că, de fapt, starea de 
i>voliă spontana a in-

Iniciviit realizai <lv 
Viorr I SI RAI1 |

A nins pro.Tpat. Omătul 
imaculat a piniticat aerul, 
împrejurimile, viața no'is- 
ti u. I i 1 .iipeni, a nins și 
pe*,t** bradul înalt, împo
dobii cu becuri mullicolo- 
n ■_i eș.n le tricolore, ce 
domină incinta minei.

Atmosferă *,ăi 1 *ătorc.v 
că

Cu ce gmduri păși‘1 
in Anul Nou, domnule 
P uiuț Rll-.il ?

Inii el n ea .im adi < it-u 
unui Hnăr miner din I ,u

cu t>u aluri frumoaso, dar 
mai«.ito d< obo i-.il.i, de 
nesomn.

— ...Num.ii l.i aci i,t i nu 
m am gindit in aceste zile. 
Să mi formulez gîndurile, 
sentimentele. D.ir, data 
tot mt întrebat... pot 'pu
ne i’ii gindurile mele, <n 
tnner.tele nii li* sini cele 
can. au .laptnit și stapî- 
n c p ■ toți lin . ii Româ
niei. ( i ne am n.i,;cul

foan DI lltiK
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EROI ȘI CAMELEONI REVOLUȚIA DIN NOI
9

Unii oameni amintesc 
perfect de cățeii școși la 
plimbare. Orice drum vei 
alege, ei merg înainte. Așa 
s-a întimplat și în acele 
zile fierbinți de decembrie. 
In vreme ce tinerii înro
șeau cu sîngele lor asfal
tul, In vreme ce soldații 
Vegheau cu devotament 
și credință, alții — veșni
cii oameni ai conjuncturii 
— făceau totul pentru a 
nu pierde cumv i trenul 
istoriei.

După ce și-au petrecut 
prima parte a revoluției in 
pijamale, în fața micului 
ecran, acești cameleoni și- 
au dat In grabă conștiin
ța la curățat, i-au pus ban
derolă tricoloră și peste 
tot tc izbe Ști de ei și de 
părerile lor. Și dacă le 
lipsește cumva un dinte, 
ei nu vor pregeta să spu
nă că l-au pierdut In nu
mele libertății. Fiecare 
caută să se erijeze în vic
timă. căutînd adine prin 
buzunare dovezi de atașa
ment la cauza cea nouă. 
In paranteză fie spus, pen
tru această categorie de oa
meni orice cauză este bu
nă, numai să le asigure 
avantaje.

Repet. In vreme ce sute 
de mii de oameni zac în 
paturi de spital — alții, 
cameleoni de meserie s-au 
îmbrăcat în pielea lor de 
duminică și încearcă deja 
să se cațere cit mai sus 
pe noua piramidă socială. 
Ii cunoaștem, bine. La 
două zile de la masacrul 
de la Timișoara, pe vre

Sorcova, vesela...

mea cînd se simțeau mul
tilateral dezvoltați și mai 
presus de orice pedeapsă, 
ei semnau cu nerușinare 
declarații de adeziune, 
susținind astfel genocidul. 
Vor spune poate acum că 
nu au știut. Minciuni 1 
Minciuni sfruntate I Toată 
țara știa că la Timișoara 
poporul a fost măcelărit, 
că poporul s-a ridicat și 
nu „agenturili" străine.

Toți acești carieriști de 
profesie au așteptat mo
mentul potrivit pentru a 
sări dintr-o uniformă în 
alt-a. Acum sint activi, 
se implică, promit, regre
tă, protestează, dar mai 
ales se infiltrează. înro
biți de o mentalitate deja 
perimată, ei se visează 
de pe acum președinți, se
cretari sau primari, împăr
țind după bunul lor plac 
butelii de aragaz, aparta
mente și bonuri de benzi
nă. Ei încearcă să pătrun
dă prin toate Comitetele 
de Salvare Națională, pro- 
fitind de confuzia care 
îniă nu s-a risipit. Și iată 
exemple : în unele între
prinderi, muncitorii au a- 
ies „liber" ceea ce le-a 
propus conducerea. In al
tele, conducerea a avut 
tupeul să se propună pe 
sine...

Nu, drag: cameleoni I A- 
notimpul vostru a trecut 
ireversibil. Poporul nu se 
va mai lăsa înșelat, ca în 
1947 sau 1965. Poporul nu-și 
va mai încredința destine
le unor aventurieri par- 

veniți, care să ducă far 
viața la limitele imposi
bilului.

Sîntem cu toții adepții 
reconcilierii naționale.
Vrem să ne împăcăm și să 
ne dăm mina, pentru că 
toți sîntem fui aceluiași 
pămînt românesc. Dar, 
chiar dacă reconciliere în
seamnă și îngăduință, să 
nu creadă nimeni că po
porul va îngădui ca falsul 
și impostura să se cuibă
rea ca lor în fotolii. A su
nat ceasul cînd trebuie să 
dăm euvîntul celor înțe
lepți și cinstiți.

Așadar, cameleonul va 
ajunge in scurt timp un 
animal pe cale de dispa
riție, și c foarte probabil 
că va trebui să împăiem 
eițiva, pentru a-i trece în 
inventarul muzeului An- 
tipa.

Nu pot să închei, fără a 
mai prezenta o mostră de 
cameleonism. Cu cîteva 
săptămîni în urmă, un 
poet dintre aceia care pu
blicau doar la sărbătorile 
legale, mi-a lăsat o poezie 
intitulată Patria și con
ducătorul. I-am returnat-o 
recent, cxplicîndu-i că pe 
lingă faptul că e proastă 
mai c și depășită de eve
nimente... Dumnealui a 
luat-o, a‘tăiat euvîntul 
„conducătorul", plus trei 
strofe în care îl slăvea pe 
acesta. Mi-a adus-o iar, 
pentru că o consideră ac
tualizată. Poezii nccenzu- 
rate. Domnilor, nu uitați. 
A mai rămas o cenzură. 
Aceea a bunului simț. In 
literatură, nici măcar li
bertatea nu ponte compen
sa lipsa de talent. Tar lip
sa de talent, de cele mai 
multe ori, îmbracă forma 
lipsei de caracter.

Valet iu BUTULESCU

CONTUL
o In cursul zilei de 

ieri, 3 ianuarie, la Filiala 
CEC din Petroșani au fost 
depuși in Contul „Liberta
tea 1989", 112 826 lei. De 
la IJricani ni s-a comuni
cat că numai ieri, au fost 
depuși în acest cont, 9730 
Iei. Tot ieri, la agenția 
CEC din Petrila au fost 
depuși 3173‘J lei.

• Ne facem o datorie 
de onoare din a aminti 
numele unora dintre lu
crătoarele CEC care au 
vegheat ca depunerea su
melor de bani de către ce-

Am început un nou an 
care, spre deosebire de 
ceilalți de pînă acum, ne- 
a reînnoit ca niciodată 
speranța într-un viitor 
mai bun. Aspirațiile noas
tre la o viață liberă, de
mocratică, demnă au trium
fat odată cu primele zile 
ale revoluției pe care o 
trăim. Oamenii legați de 
pămîntul patriei prin fap
tul simplu că s-au născut, 
trăiesc și muncesc pe a- 
cest pămînt, români, ma
ghiari, germani, polonezi, 
indiferent de originea et
nică, de sex sau de apar
tenența la religie, dove
desc o unitate impresio
nantă de gînd și simțire, 
deșteptați de adierea vîn- 
tului de libertate, de sta
rea de democrație institui
tă de Frontul Salvării Na
ționale.

Sufletele și numele ti
nerilor care și-au dat tri
butul de sînge pe barica
dele revoluției au intrat 
în patrimoniul e- 
roilor neamului, 
au fost și vor fi binecu- 
vhita'f. de lacrimi de du
rere și de recunoștință. 
Revoluția română pune 
acum în fața noastră, ne
cesitatea clarificării conș
tiințelor, i lificării. unor 
ierarhii morale în cadrul 
cărora sâ primeze gîndirea 
liberă. In noi se desfășoa
ră acum o adevărată revo
luție de gîndire. In nu
mele acesteia este necesar 
să aruncăm lestul închis
tării dogmatice.

Ideologia comunistă ne-a 
dominat. Sistemul de do
minație a spiritului și gîn- 
dirii de către o singură 
ideologie de partid a dat 
faliment odată cu partidul 
unic. Marca valoare, mare
le cîștig al actualei revolu
ții este democrația plura

„LIBERTATEA 1989“ I
tâțeni în Contul „Liber
tatea 1989“ să se desfă
șoare normal. Este vorba 
de Maria Merilă și Vio
rica Donea, șefe de tură 
la filiala municipală a 
CEC, de lucrătoarele Ani- 
șoara Taraș, Rodica Ciu
lea, Rodiră Ilarda și E- 
caterins Mic.

• Asociația de locatari 
nr. 16 Lupeni a depus In 
Contul „Libertatea 1989" 
suma de 1 milion de lei.
(Al.II.)

• Ion Bojincă, șef de 
revizie vagoane CFR ne-a 
comunicat că împreună cu

listă. Se constituie partide 
politice noi, grupări cu 
platforme politice, con- . 
cepții și strategii proprii. | 
Dar toate au ca numitor ■ 
comun, dorința de a con- | 
tribul la progresul și pros- . 
perj'atea României. '

Concomitent se desfășoa- < 
ră rexoluția din noi. Adc- ] 
vărul, libertatea, demo- . 
crația constituie puterni- I 
ce motivații pentru a ac- . 
ționa lucid, cu demnitate, | 
pentru eliminarea tarelor . 
vieții de minciuna și de I 
încătușare a spiritului care . 
ne-a marcat pînă acum, | 
Din era imposturii și in- • 
competenței care s-a ridi- I 
cat la rang de conducere, • 
am pășit în era democra- | 
ției, în care inteligența, . 
competența și înalta mo- | 
ralitate au început să fie j 
structurate după ierarhia 1 
lor firească și vor continua | 
să fie promovate spre bi- . 
nele și progresul țării. |

Din mii și mii de capete | 
îndoctrinate de o ideologie . 
de tristă amintire, înăbu- f 
șită de practici dogmatice, j 
s-au descătușat energii ne- ■ 
bănuite. însoțite de bucii- | 
rie și demnitate. Sîntem ■ 
datori să ne purificăm conș- | 
tiințele în numele prețului ■ 
de sînge plătit pentru ma- | 
rea revoluție a tinerimii . 
române. |

Fiindcă numai astfel pu- |
tem sluji cu devotament, 
prin munca fiecăruia pe 
masua puterilor sale, 
cauza progresului, și pros- • 
peiității patriei, avînd mo- I 
tivații soliile pentru ac- . 
tiunc, pentru a face din | 
țara noastră, o țară liberă, i 
în care oamenii ei să fie 1 
mereu liberi și să trăiască | 
în democrație și libertate, . 
a'ături de națiunile civili- | 
zat* ale lumii. ■

Viorcl STR.AUf '

colegii săi de muncă a 1 
depus în Contul „Liber- I 
tatea 1939“ suma de 11 000 I 
lei. (Gh.O.) I

• Ion Mischic, contabil | 
șef la IM Valea de Brazi, ■ 
ne comunică faptul că I 
minerii și ceilalți lucră- ■ 
tori ai întreprinderii au | 
depus în contul „I.ibcrta- ■ 
tea 1989“ suma de 121 541 | 
lei. (C.T.)

• De la IM Vulcan, o |
veste la fel de importau- ■ 
tă : minerii din sectorul | 
XIII au depus în Contul ■ 
„Libertatea 1989" suma 1 
de 10 000 de lei. (T.S.) •

CHEI. Ultima legătură 
de chei găsită de un bine
voitor a fost adusă la re
dacție In 30 decembrie 
1989. Legătura poartă și o 
marcă (681 1MPS). Rea
mintim cititorilor că la ad
ministrația ziarului se a- 
flă numeroase alte legături 
de chei pierdute pe parcur
sul anului trecut. Poseso
rii se pot adresa admi
nistrației zilnic, între ore
le 9—15. (T.M)

PENTRU CETATEN1. 
Dat fiind faptul că în zi
lele trecute nu în toata 
apartamentele a fost căl
dură și nici apă caldă co
respunzătoare, cerem în
treprinderii de gospodă
rie comunală și locativă 
Petroșani să-și facă ur
gent ordine la toate cen
tralele și punctele termi
ce din Valea Jiului șl 
să informeze operativ 
cetățenii cu parametrii 
zilnici, pentru ca aceștia 
să știe pe ce se bazeazăi

COTIDIENE
între ce ore primesc apă 
rece, apă caldă, de ce se 
mai întrerupe furnizarea 
agentului termic și pe ce 
perioadă. In ceea ce ne 
privește, considerăm că 
acest minim de confort 
trebuie asigurat pe tot 
parcursul zilei. (C.T )

DICȚIONAR. Aflăm că 
la Petrila, în aceste zile 
fierbinți pe lingă proble
mele de reintrare în matca 
firească a vieții orașului, 
la Consiliul orășenosa al 
Frontului Salvării Națio
nale a fost luată inițiati
va de a da explicații ce
tățenilor cu privire la noul 
conținut al unor termeni 
ca democrație, libertate, 
adevăr și altele. A- 
ceasta se face prin fol 
Scrise la mașină și difu
zate celor interesați. Este 
ceea ce am putea denumi 
un prim dicționar al Re
voluției. (C.T.)

DE CE 7 Se așteaptă, 
din nou, < inc știe ce indi
cații ? Este timpul ca, în 
Petroșani și celelalte o- 
rașe ale Văii Jiului, 
CDEE-ul să procedeze la 
completarea și repunerea 
în funcțiune a corpurilor 
dc iluminat de pe artere
le de circulație. Așadar, 
Mehr lieht ! (Mai multă 
lumină !). (Gh.O.)

Rubrică realizată de 
Tibcrin SJ’ATARU

(t rm.ire «lin pag. 1)

care a existat piuă in 
prezent, ajutorul acordat 
dc colegii francezi este 
deosebit de important. Do
rim în A să spunem cii 
are.t ajutor, deși este 
deosebit de con den'., nu 
rezolvă integral și defini
tiv problema medica
mentelor In Valea Jiu
lui. Ceea ce cite impor- 
t p,t .1 pentru rare n- 
dn m colcgdoi din Fran
ța «•«•;« m ,i sincere mul
țimi • t- '<■ f iptul că a-

< ajutor in mrdua-
monie no ste dc un real 
folos Iii di fă-,urarea îl
mo activități normale pe 
o amiint'i perioadă de
timp. Dorim însă sâ in
formam populația că a
(«•.tea nu sosit ambalate, 
n i pe categorii de m<<li- 
ram.De ar- oa va tre
bui să h soi m, să le a- 
r.inj.îm pe categorii și pe 
uite criterii strict medi
cale, ui mînd ca apoi ‘'i 
le distribuim. Personalul 
no .tril lucrează wîritre*-

De la prietenii francezi
și speram că În cel mai 
scurt tKnp să le putem dis
tribui bolnavilor.

Aducem la cunoștința 
populației faptul că aces
te medicamente vor fi 
di'trebuite, nu prin far
maciile* cu circuit des
chis, ci prin secțiile spi-

Ajutoare în medicamente și aparaturâ 
medicală

Olului nostru și ale celor 
orășenești. Adică, medii ii 
noștii «arc au evidenț* cu 
boln.nii existenți in Valea 
Jiului vor avea giijă ca 
toți C‘1 care suTei i de ’i 
numit*- afecțiuni sâ pri- 
m •a.,(.1 acele m..■ Iii h-
rnenlc pe care noi 1..1 le-am 
putut du plnă actinii. Tre
buie avut în vedere fap
tul că aceste medica
mente trebuie folosite pe 
baza prescripțiilor medi
cale și nu la voia fiecăru
ia. Pentru noi ccl mai im
portant lucru este să ve- 
ffliem la starea de sănăta- 

dc aceea considerăm că 
este necesar ca populația 
să înțeleagă cit nu poate 
folosi aceste medicamen
te decît la indicația me
dicului specialist. Dorim 
să se cunoască faptul că 
am primit cantități apre
ciabile de substanțe anes

tezice, de antibiotice, in
sulina, antipiretiee, anli- 
ruagiilante, ton icai diace, 
lrșii, proteze pentru orto
pedie, nce de cusut pon
tul operații ele. De arie
ni nea, am primit apara
tură medicala penii U of
talmologie și altele. Do
rim să informăm că îm
preună cu medicii fran
cezi am întocmit tabele cu 
necesarul de medicamen
te șl aparatul ă medicală 
penii u spitalele din Va
lea Jiului și Hațeg și ur
mează ca acest necesar 
' nr fin 1 ri mk îw

Și încâ o veste îmbuci!- 
rătoare, medicii francezi 
din Corsica ne-au propus 
ca Intre spitalul munici
pal și spitalul din Corsica 
să se stabilească legături 
frățești, ceea ce ne dă 
garanția că vom colabora 
mult mal bine și vom 
beneficia de un ajutor 
permanent.

Le mulțumim din inimă 
colegilor francezi pentru 
extraordinarul spirit de 
umanitate și solidaritate 
de care d.iu dovadă, pen
tru simpatia d< osebită pe 
care o au pentru populația 
din Valea Jiului, pentru 
asigurarea stării de sănă
tate și a unor condiții op
time de asistență nredico- 
s.ini tară".

Sint lucruri frumoase, 
minunate, cajc dau încă o 
dovadă a trainicelor le
gături de prietenie dintre 
români și francezi, a spi
ritului de solidaritate șl 
întrajutorare în aceste 
momente de largă deschi
dere europeană pe care 
România și 1< a creat prin 
minunata Revoluție a po
porului nosti u.

Obiceiuri vechi
Chioșcul de difuzarea presei, aflat intr • Bonă 

dc intens trafic pieton al — la intrarea în cartierul 
Carpați din Petroșani — este închis. Motivul : con
cediu dc odihnă in perioada 3—31 ianuarie. Este 
dreptul legal al vinzătoarei. Dar iCSMI Petroșani nu 
a luat o măsură promptă pentru a oferi cetățenilor, a- 
tit dc doritori de i/Tformații, difuzarea normală a 
presei. Cititorii așteaptă, în spiritul libertății, să se 
renunțe la aceste obiceiuri vechi.

în atenția cititorilor
Abonați-vă la „Zor. noi", ziar inde

pendent al municipiului Petroșani, purtător 
de cuvint al voinței de dreptate și libertate, 
al muncii pentru reconstrucția patriei, tri
bună care înfățișează viața cotidiană o ce
tățenilor municipiului nostru.

CITITORI !
ABONAȚI-VA LA „ZORI NOI”.
Abonamentele se pot face la toate o- 

ficiile și agențiile PTTR, la factorii poștali și 
difuxorii de presă din intreprinderile și in
stituțiile municipiului Petroșani.

Precizăm că pentru această lună, abo- 
nHmanlnlA • * f K

ram.De
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Ajutoarele au
Ața a fost în toate revo

luțiile. Unii și-au dat via
ța pe baricade, alții și-au 
consolidat poziții prin dis
cursuri sforăitoare, vizînd 
scaune înalte, eventual 
umplîndu-și buzunarele.
Revoluția ro

mânilor din decembrie 
a uimit o lume întreagă 
prin curaj și spirit de sa
crificiu. Solidaritatea in
ternațională a fost promp
tă. Ea nu s-a redus numai 
la felicitări și cuvinte de 
îmbărbătare. Avioane, tre
nuri lungi, convoaie de ca
mioane grele au început 
să se îndrepte spre Româ
nia. Valea Jiului, deși nu 
a fost afectată, a primit 
un ajutor masiv din par
tea Franței : alimente, îm
brăcăminte Jucării, apa
ratură i..\licală, bunuri 
de larg consum.

Practica a arătat că Îm
părțirea civilizată și echi
tabilă a acestor bunuri 
este un lucru greu, lumea 
luînd pur și simplu cu a-

Primii copii oi noului an /
Au fost cîteva zile de 

sărbătoare. Primele noas
tre zile de sărbătoare, în 
condiții de deplină liber
tate și demnitate, pe care 
această minunată Revo
luție a neperului ni le-a 

jtt. spre marea noas
tră bucurie. Marea ma
joritate dintre noi am săr
bătorit, în familie, Reve
lionul, dar unii dintre oa
menii municipiului nos
tru au fost la datorie. 
Printre ei se numără și 
personalul medico-sanitar 
de la Spitalul municipal 
Petroșani. Domnul doc
tor Gcorge David, direc
torul Spitalului municipal 
a avut amabilitatea să ne 
of-.-re cîteva amănunte des
pre modul în rare a fost 
organizată activitatea spi
talului in aceste z. c de 
sărbătoare: „Am organi
zat toată munca noastră 
în ața fel Incit să putem 
face față tuturor proble- 
m lor de asistență me. li- 
co-sanitară ale populați
ei din Valea Jiului din 
această perioadă, l-a ni
velul Spitalului munici
pal am avut asigurate 7 
linii de gardă coordonate 
<le medici șefi, dublate de 
un șef de secție coordona
tor din partea direcțiunii. 
Acum după ce au trecut 
aceste zile putem spune 
că am asigurat o funcțio
nare bună a tuturor sec
țiilor, rezolvînd toate pro
blemele ce »-au ivit Mai 
mult de atlt medicii noș

venit pentru
salt Sala sporturilor din 
Petroșani. Iată cum o ac
țiune de ajutor umanitar, 
începută atit de nobil, de
generează. Sala sportivă se 
transformă Intr-un bazar 
turcesc. Francezii sînt de
rutați și încep să împartă, 
nu celor strîmtorați, ci 
celor cu mai mult tupeu. 
Unii nu s-au mulțumit cu 
ce le dădeau frații corsi- 
cani; au început să-și um
ple singuri imensele sa
coșe, că doar de aceea e 
democrație. Orga
nele de ordine, militarii.
reprezentanții Comitetului 

făceauSalvării nu mai
fală. Mai mult, 
să mărturisim cu 
că și unii dintre 

trebuie 
tristețe 
aceștia

au fost văzuți cărînd pa
chete grele, cu etichete 
franțuzești. Comitetul Sal
vării Naționale, președin
tele acestuia, Tibcriu Vla- 
dislav, a restabilit ordinea, 
p>omițînd anchetarea ca
zului și luarea de măsuri 
împotriva celor vinovați.

tri nu au părăsit nici u- 
nul localitatea, fiind în 
permanență gata să răs
pundă solicitărilor".

Trecînd în revistă eve
nimentele ce s-au derulat 
în aceste zile la Spitalul 
municipal, constatăm că 
nu s-au produs lucruri 
deosebite. C u excepția sec
ției maternitate, unde ca 
de obicei, viața își urmea
ză cursul ei firesc. Adică, 
In aceste zile, au venit pe 
lume mai mulți copii. 
Din data de 31 decembrie 
1989 și pînă în 3 ianuarie 
1990, orele 7, la materni
tatea din Petroșani au ve
nit pe lume 17 copii. Doc
torul Septimiu Bogdan, șe
ful secției ne spune : „To
tul a decurs normal. Toți 
cei 17 copii sînt bine, să
nătoși, la fel ca ți mame
le lor, personalul ncstiu 
fâcîndu-și datoria așa cum 
se cuvine. Printre cei ca
re au vegheat permanent 
la venirea [h? Iunie a co
piilor amintim surorile 
Geta Bencovici, Aurora 
Todea, Aurora Marinică,
Irina Lugoja și altele".
Primul ropil al

anului 1990 a 
fost născut de Margareta 
Manea, din Petroșani. Este 
băiat, al 4-lea în familie, 
ți ore 3.110 kg Al doilea a 
fost adus pe lume tot un 
băiat, de către Para.schi- 
va Petric din Pctrila, de 
3,450 kg, iar al treilea, tot 
băiat de 3,000 kg aparține

cei năpăstuiți
Un lucru e clar. Dacii 

și-au făcut stindarde cu 
cap de lup. Străbunii noș
tri, Romulus și Remus, au 
supt și ei pe săturate lap
te de lupoaică. Lupul, atît 
de prezent în toponimia 
țării, tinde să capete va
lențe noi. Lupii încep să 
mișune și haita lor este în 
creștere. Se impune de ur
gență necesitatea domes
ticirii lor.

Aceste ajutoare au ve
nit, In primul rînd, pentru 
familiile nevoiașe, cu mulți 
copii, pentru familiile mi
nerilor căzuți în abataje, 
pentru orfelinate, pentru 
bătrînii pensionari, uitați 
de legile de pînă acum cî- 
teva zile. In prezent. Sala 
sporturilor este închisă ți 
păzită, iar împărțirea se 
va relua într-un mod, să 
sperăm, organizat.

B. VAL

Liviei Kuri, din Petrila 
aflată la prima naștere. 
Prima fetiță născută în 
noul an aparține Ilinei 
Bolog din Cimpa, de 3.600 
kg, venită pe lume pe da
ta de 1 ianuarie 1990, ora 
17,15.

Tuturor copiilor și fami
liilor din care fac parte 
un sincer „La mulți ani I” 
din partea noastră, îm
preună cu mulțumirile ce 
se cuvin cadrelor medi
co sanitare, care au asi
gurat asistența atit de ne
cesară aducerii pe lume a 
celor 17 copii.

D< la maternitatea din 
Lupeni, dr. Viorel Moraru 
ne comunică următoare
le : „De la 1 ianuarie și pî
nă in 2 ianuarie 1990, la
I.upeni  s-au născut 7 co
pii frumoși și sănătoși. 
Cei aflați la datorie au 
fost împreună cu sub
semnatul, dr. Radu Cio- 
cîrlan și moașa Silvia 
Burdel. Iată ce au decla
rat două dintre tinerele 
mame : Elena lonescu :
„Primul meu copil, o feti
ța d. 2,700 kg, a văzut lu
mina zilei în deplină li
bertate, într-o țară care 
nu mai cunoaște nici o 
dictatură. Sint fericită I". 
Didina Bălan: „Am dat
viață celui de-31 treilea 
copil, o fetiță dc 3,540 
kg. Mă bucur nespus că 
acest copil s-a născut în
tr-o țară cu adevărat li
beră. Copiii noștri vor trăi 
demn, civilizat l".

Așa vom trăi cu toții, 
în libertate, democrație ți 
demnitate I

Glieorgîie < IIIRV'ASA

Setea de libertate ne-a condus în luptă
'Uxnare din oaq. 11

du acolo, Sergiil Nico- 
laescu m-a invitat sfi vor
besc țării. Nu am vrut să 
vorbesc. Am considerat că 
sint m,n util în luptă. S a 
organizat apărarea. Situa
ției a intrat sub controlul 
forțelor revoluționare. De 
la Grozăvești am fc t a 
nunțați că ap i este otră
vită. Teroriștii au vrut să 
otrăvească studenții. De 
altfel au înrercat toiul — 
apă otrăvită, diversiuni de 
tot felul, ota< uri arm.de, 
au adus mîncare la Televi
ziune, chipurile penii u fi- 
părători — și mine,arca era 
otrăvită.

Am revenit în Pi.iț i Pa
latului. A început nduna- 
rea populară șl apoi 
ați văzut la televizor, • a

Relatări de |>e baricadele Capitalei
O săptămînă de

(Urmare din pag. I)

ceput cu 21 de ore înainte 
de ocuparea sediilor sta
țiilor de radio și televizi
une. Redăm, In rîndurile 
următoare acest interviu.

— Undo te aflai, Mi- 
hai C'iopei, în ziua <lc 21 
decembrie ?

— In intersecția din 
fața hotelului Interconti
nental, care era blocată de 
o mulțime compactă de 
oameni. Accesul spre Ca
lea Victoriei era blocat de 
securiști protejați de căști 
și scuturi speciale. Mitin
gul din fața fostului Co
mitet Central, era ascul
tat la tranzistoare și a stîr- 
nit un uriaș val de pro
teste, și în intersecția un
de ne aflam noi. Treptat, 
s-au conturat cîteva cu
vinte scandate la unison: 
„Jos dictatorul", „Vrem 
libertate". Ne simțeam pu
ternici, uniți, o adevărată 
și marc familie.

— Cum s-a declanșai re
presiunea ?

— De Ia ora amiezii, pî
nă spre seară, nu s-a în- 
tîmplat nimic deosebit 
Spre seară s-au auzit ra
fale de pușcă mitralieră 
dinspre Piața Romană. La 
cîteva minute, spre noi au 
venit îa viteză mașini e- 
chipate cu tunuri pentru 
apă și ne-au împroșcat cu 
Jeturi prelungi. începusem 
să răgușim de cit am 
strigat

Pentru a trăi demn și frumos...
(Urmare din pag l) 

din nou. Și am văzut cum. 
Acolo... pe străzile Bucil- 
reștiului. Am văzut clădi
rile ciuruite de gloanțe, oa
meni tineri căzînd lingă 
mine. Am văzut cum a 
fost ucis alături un loco
tenent. Am văzut cu groa
ză cum oamenii care căl
cau pe trotuarul năclăit 
de singe... plingeau-rîdeau 
de bucurie.

II rugăm pe Danuț să 
accepte un dialog. Accep
tă. Povestește nonșalant :

— Sin băcăuan. Am fost 
trimis dc mină la Bacău 
să aduc tineri. Acolo m-au 
prins evenimentele, ziua 
dc 22 decembrie. Scara, 
dramatica seară de 22 de
cembrie, am trăit-o în i- 
nima Capitalei.

— Cum a fost ?
— Cum știți... Cum .știe 

o hirne întreagă. Se trăgea 
din toate părțile. Am vrut 
să lupi. Doar sînt coman
dant de pluton la gărzile 
patriotice. Dar nu am a- 
vut la mine aricit? nece
sare. N-am primit armă și 
am M.nit acasă La mină. 
Aici am avut multe dc fă
cut ; am organizat echipe

meni nevinovați. Teroriș
tii au distrus valori inesti
mabile. Am stat o orii sub 
o tanchetă. Armata a lup
tat exemplar și a biruit.

In noaptea de 23 decem
brie și toată ziua caic a 
urm it lupta a fost crîn- 
cenă. Clădirea Televiziu
nii a fost avariată. Ni s-a 
spus apoi s:i m< rgem în 
p aț i Dorobanți. Aici or
ganiza giizilc patriotice 
in 'cânii iii Ion Moroșanil 
de la I I I IR „Ambasador”. 
Am avut tot timpul și is
coade Intre noi, oameni 
răi, criminali. N" au pus 
și muzicii tot ca diversiu
ne, pentru a ni- < rea r,< n- 
t meniul că lucrurile s au 
liniștit și după aceea a ni: 
putea anihila. La un anu
me moment um op< it tna- 
șina neagră cu nr. 1 J1

După cîteva zeci de mi
nute, tot de pe bulevard, 
dinspre Piața Romană au 
venit spre noi, din nou, 
In viteză autocamioane în
cărcate cu trupe de secu
ritate. S-a tras în aer, pen
tru â ne intimida. Dar nu 
ne-am împrăștiat. Mași
nile s-au retras, iar pe 
la 10 seara au revenit și 
au lansat grenade cu 
gaze lacrimogene. Din 
acel moment s-au tras ra
fale de automat în aer, 
dar și în demonstranți.

— Cum nu reacționat 
demonstranții ?

— Au fost momente de 
groază. Unii fugeau, alții 
dădeau ajutor răniților. 
Dar, cei mai mulți s-au 
împotrivit cum au pu
tut. Mașini de toate tipu
rile au fost îngrămădite 
pe bulevard. S-a format o 
baricadă pentru a împie
dica mașinile cu trupe de 
securitate să pătrundă în 
intersecție. Apoi barica
da a luat foc și s-a dez
lănțuit un tir infernal. 
Cred că era trecut de ora 
12 noaptea cînd, împreu
nă cu alți cîțiva tineri, am 
fugit pentru a scăpa de 
gloanțe. Cei mai mulți au 
fugit spre Piața Unirii...

Nu mai știu pe ce stra
dă am întîlnit o autodubă 
Înmatriculată în județul 
Hunedoara. Șoferul ne-a 
adăpostit în dubă. Eram 

le de luptători ai gărzilor 
patriotice p< ntru paza 
obiectivelor. Plutonul meu 
a păzit pînă seara puțul 
cu schip. Ziua a trecut în 
liniște. Dar, această liniș
te nu m-a liniștit și pe 
mine. De ce? Pentru că 
gîndul meu a fost mereu 
la București, unde luptele 
au continuat, unde slugi
le credincioase fostului 
dictator continuau să tra
gă. Acolo mi-e locul, mi- 
am zis. Și am plecat, dc 
astă dată cu actele nece
sare. Am fost primit. Mi 
s-a dat un pistol-mitralieră 
și 90 de cartușe, din care 
mi-au rămas doar două...

— Ce misiune ați avut 7 
— Paza intrării în metrou, 
la stația Podul lzvqr și 
supravegherea zonei din 
jur. Acolo am stat pînă 
miercuri.

— Aveți familie ?
— Am soție. E în luna 

a opta. E fiică de miner 
din Lupeni. In curînd o 
fă nască. Dar, trebuia să 
se nască și ziua aceasta... 
a Libertății. Și locul meu 
acolo a fost...

— bărbat și femeie — înar» 
mâți cu pistoale mitralie
ră de fabricație străină. 
Erau teroriști. Nu erau 
români. Nu au scos o 
V irbă. Criminali plătiți I 
’l’oatJi noaptea s-a tras 
cu arme de toate calibre
le

In noaptea de 23 spre 
21, in piața Du obanți 
au ținut piept teroriștilor 
cu arma în mină. între 
timp, parașuti ?tii români 
,ii intervenit cu o decizie 
u mitoare. Vitejia româ
na nu s-a dezmințit. Chiar 
in interiorul Televiziunii 
au fest lupte, dar Rrvo- 
I iția a învins.

I.aptele au continuat, 
dar românii, adevărații ro
mani, indiferent de con- 
vingi’ien politică, și-au

neuitat
vreo zece tineri, obosiți, 
speriați. Dimineața am 
revenit spre barie-s ’e. Zo
nele centrale ale (’apita- 
lei erau înțesate fie oa
meni. Circulau dintr-o mî- 
nă la alta, dc la om la 
om, cîte o pîine din care 
rupea fiecare o bucățică 
și cîte o sticlă cu apă. 
Nc-am strecut pînă în 
fața fostului sediu ai 
CC. Aici am stat și am 
strigat din nou, pînl cînd 
am văzut clicopti rul „pre
zidențial", venit să-l sca
pe pe dictator de furia 
mulțimii care luase cu 
asalt clădirea CC.

Orele, zilele si nopțile 
care au urmat, le-r.m pe
trecut în jurul clădirii Te
leviziunii româno libere, 
unde, în diipă-amiaza 
zilei de 22 am f iv.it să 
dăm o mina de ajutor, 
împreună cu Dan și cu 
Laurențiu am constituit 
o grupă de 12 tineri, ne- 
înmarmați, care au con
trolat cetățenii la intrarea 
în stația fie metrou Eroi
lor.

A fost o săptămînă de 
neuitat. Joi, 28 decembrie, 
am plecat spre casă. Vro
iam să-i văd pe ai mei. 
Să fac revelionul acasă...

P.S. Mihai Ciopei are 
17 ani. Abia în această lu
nă. în 20 ianuarie, va îm
plini 18 ani. Tatăl Iui este 
conducător auto la SUT 
Jscroni, iar mania sa ■ 
muncitoare la I \CCVJ.

— Și acum ?
— Și acum sint din nou 

acasă. De mîine voi fi în 
abataj. Acolo este locul 
nostru al miner or. Dato
ria noastră e să muncim 
cinstit pentru cărbunele 
țării. Știm că fa.ă Cărbu
ne nu există nici ladustrie...

— O ultimă întrebare: 
tot ce faceți, toa'e cîte 
le-ați făcut in este zile, 
de ce lc-ați făcut ?

— Pentru că trebuiai fia 
să ne exprimăm liberi Să 
putem spune ceea ce gîn- 
dim. Să nu fim păziți la 
fiecare pas. Să nu ne fie 
frică unul dc altul. Să nu 
mai fim nevoiți '-ă stăm 
la cozi pentru o jumătate 
de pachet dc unt, pentru 
cinci ouă... Sînt fe ricit: co
pilul meu care va veni 
curînd, nu se va naște în 
epoca... minciunii. Nu va 
fi nevoit să' învețe poezii 
stupide despre „marii con
ducători"... țjran! și de
menți, să suporte sloganuri 
umilitoare...

Deci, pentru a trăi demn, 
frumos .și curați... Pentru 
aceasta m-am dus să lupt, 
pentru aceasta îmi voi fa
ce datoria în abataj.

trie fața de România. 
Unii iii arma, alții folo
sind cuvîntul — presa 
.scrisă și vorbită a fost la 
datorie în București și 
în toată țara, alții asigu- 
rind serviciile vitale și 
apros izionai ca. Consens 
național. Elementele te
roriste nu au nimic dc a 
face <u sufletul români
lor.

— Ci ați gindit i i luptă, 
în timpul ei ?

— M am gîn li' la li
bertate. De la h >tel am 
fost dat di. paru . Soția 
și cele două fete ide mele 
i.t știut că smt dispărut. 
Pentru libert,dea lor am 
luptat I Am luptat pentru 
libertatea noastră. a tu
turor românilor. I’iea mare 
ne a fust setea de liberia

arm.de


4 Zori noi joi, 1 i^nuabie mu
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ială do pe-sto 25 miliarde 
lcl — din care s-au exe
cutat circa 11 miliarde;

— sistemul hidrotehnic 
Dunăre — Jiu — Argeș
— cu O valoare <le petic 
.1 miliarde;

— construirea zonei Li
bero in Portul Constanța
— 20 miliarde;

— Centrala termoelec
trică pe șisturi Anina — 
11,3 miliarde (din caro 
s-au executnt 7,6 miliar
de);

—• lucrările de la Casa 
Republicii au însumat pi
nii acum peste 6 miliarde 
lei.

Ia acestea se adaugă 
multe alte obiectivo din 
minerit, metalurgie, chi
mie și alte ramuri — care 
sc vor sista, urinînd să se 
analizeze minuțios efici
ența lor.

Mijloacele eliberate vor 
fi îndreptate spre repara
rea obiectivelor distruse 
sau deteriorate de contra
revoluție, în Capitală și 
• dte orașe din țara.

Guvernul a primit sarci
na să studieze și să pre
zinte măsuri pentru tre-

■ vrea, in cursul lunii mar
tie, la săptâmina de lu
ni de 5 zile.

Totodată, conducerea 
(onsiliului I contului Sal- 
i arii Naționale și Guver
nul au decis o seric de
■ nasuri in spri linul agricul
turii și al țărănimii :

— vcrificind raportări
le false cn privire la pro
ducția agricolă a acestui 
an — pe care le trimbița 
cu emfază dictatorul — 
putem informa că produc
ția de cereale însumează 
nu 60 milioane tone, ci 
doar ltî.'J milioane tone.

Producțiile medii pe ța
ră reale sini următoarele: 
gr<il, s -ară .3170 k'/ha 
l-iță do 6180; orz Io 15 kg/ 
ha față de 7380; porumb 
Iroabc 1913 kg/li.i față de 
16500 știuleți; floarea 
•«tarelui 1301 kg/lia față 
do 5635; sfecla do zahăr 
11700 kg/lia față de 100 000; 
arlofi do toamna 1 1130 

kț/lia față de 81 296.
Era clar pentru toată 

l«men că euforia minciu
nii in caro era cuprins 
despotul a dus la niște ci
fre aberante, incredibile

Dorim să curmăm o dată 
pentru totdeauna minciu
na In practica economică 
>i de stat cu sancționa
rea severă a tuturor celor 
ce vor încerca să o mai 
practico I

întreaga noastră politi
că economică și socială 
trebuie să se bazeze pe 
imoaștercn reala a lucru

rilor, pe adevăr.
Ferilru a stimula uni

tățile agricole si țărănimea, 
in nnul agricol 1990, ( »n- 
siliul Frontului >1 Guver
nul au stabilit mcă de a- 
< um <iteva măsuri pr.'ifr- 
tice ;

1. Atribuirea de tere
nuri arabile in folosință 
«gricilM îndelungată mem
brilor cooperați velor a-

Consiliul Frou1 ulii Sil
vani Naționale

<1 c c r c t e a z ii •
A RT. f. — A 111 ’i, tri )<• pu

blice -Ini autorizate șa 
modalitate <1” inanif. Si
re a libertății dc opinii- ,i 
r xpro<;io, precum și de or
ganizare a pai In ip.irii 
■obîloriiJor 1 i v, i pul>)i
i a țării.
AUT 2. — în .ropul 

i'ar.iritării ile .f.îșii’ arii nor 
male a activităților rro- 

gricolc din zonele de deal- 
muriti și preorășenești, 
slab dezvoltate economic, 
precum și altor locuitori 
din comuna sau satele res
pective.

— Suprafețele arabile 
so vor atribui persoanelor 
apte de muncă care pot 
lucra și obține producții 
bune, iară a angaja forță 
de muncă.

—• Suprafețele de pă
șuni și finețe vor fi folo
site ca pășuni comunale.

— Cooperativele agri
cole din aceste zone pot 
face acțiuni de cooperare, 
pe bază de contract, cu 
membrii cooperatori caro 
doresc să preia animale 
în exploatare, cu condi
ția să livreze minimum 
70 la sută din producția 
obținută, unităților con
tractante.

.Animalele care nu se 
vor prelua prin aceste 
acțiuni de cooperare sau 
nu pot fi ținute de coope
rative pot fi vindute altor 
unități agricole.

2. Adunările generale 
ale cooperativelor agrico
le de producție din cele
lalte zone ale țării pot 
hotărî mărirea loturilor 
in folosință piuă la 5000 
metri pătrați, de fiecare 
membru cooperator, sau 
mecanizator și alți lucră
tori din SMĂ cu obligația 
ca aceștia s.i efectueze 
volumul de muncă stabi
lit de acestea.

De asemenea, adunări
le generalii pot atribui 
loturi in folosință in con
dițiile de mai sus și celor 
care dorise să se întoarcă 
în sat și să devină mem
bri cooperatori.

Adunările generale pot 
atribui loturi in folosință 
piuă la 2500 metri pătrați 
pe familie și altor per
soane care locuiesc în co
mună sau in orașele în
vecinate și nu sint mem
brii cooperatori, ilar care 
se obligă să plătească o 
taxă și să cultive bine 
pamintul.

— l'nitățile agricole dc 
stat pot atribui in folosin
ță lucrătorilor terenuri a- 
gricole de piuă la 5000 me
tri pătrați din suprafața 
proprie sau a unităților a- 
gricolc cooperatiste sau do 
stat undo aceștia Iși au 
domiciliul stabil, cu npro- 
barea acestora.

3. In zonele cooperativi- 
zate. terenul aferent casei 
de locuit, anexelor gospo
dări ști și curtea din Jurul 
acestora, constituie pro
prii tate particulară a de
ținătorilor, cil drept de 
moștenii e și înstrăinai c.

I a stabilirea suprafeței 
acestor curți, se va ține 
seama dc situația exis
tentă înainte <l< apariția
legilor nr. 58 ș 
unul 197 1.

i n r. 59 din

Această -.upral,iță. îm-
preuiiă cu lotul dat iii
losință, nu va depăși Sll-
pralața <l<- 6000 metri pu-
trați pentru deținătorul
casei d< locuit.

S au stabilii, de asi-
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menea, cilcva măsuri cil 
privire la vinzarca produ
selor

4. Deținătorii de tere
nuri in folosință agricolă 
sau în proprietatea parti
culară, pot să-și vîndă în 
mod liber fără prețuri de 
mercurial produsele obți
nute dc pe aceste suprafe
țe, atît pe piață cit și pe 
bază de contmc’e încheia
te cu unități specializate, 
în condiții icopiec avan
tajoase.

De asemenea, deținătorii 
do animale și păsări pot 
valorifica produși! și pro
dusele obținute de la a- 
cestca, în mod liber și fără 
preț dc mercurial dacă 
și-au îndeplinit obligațiile 
asumate prin contract.

Tăierea bovinelor se poa
te face numai în abatoare
le autorizate.

5. Statul, prin stațiuni
le de mecanizarea agricul
turii și alte unități alo 
sale, va sprijini po toți de
ținătorii dc terenuri agri
cole, prin executarea dc 
lucrări mecanizate cu pla
ta în natură și în bani.

Totodată, producătorii 
agricoli, vor fi sprijiniți 
prin unități specializate, 
să-și procure semințe, 
material săditor, îngrășă
minte. substanțe de com
batere, reproducători, ma
terial seminal, furaje, uti
laje de uz gospodăresc și 
să primească asistență 
tehnică.

Stimați compatrioți.
Situația moștenită de la 

vechiul regim — in econo
mie și în viața socială — 
este grea. In perioada ur
mătoare, vom avea de es
caladat numeroase greu
tăți pentru a însănătoși e- 
conomia țării. Va trebui 
să muncim cu încordare.
uniți pentru a asigura în- 
fringerea tuturor greutăți
lor. reconstrucția și pro
pășirea economici națio
nale. Doar
vom putea
■ ii continuare.

uniți 
învinge 

Esto apelul
pe care Frontul Salvării 
Naționale îl adresează în
tregii țări, cu convingerea 
că el va avea un larg c- 
cou în toate straturile
populației.

Trebuie să fie clar pen
tru noi toți, că nu c sufi
cientă înlăturarea tiraniei 
și cucerirea libertății — 
cu mult mai grea este con
solidarea acestor cuceriri 
și activitatea practic ă pen
tru propășirea țării.

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale, concomi
tent cil elaborarea proiec
tului noii constituții șl a 
legii electorale, in vederea 
organizării alegerilor li
bero in primăvară, așa cum 
s a angajat, va acționa in 
continuare atît pentru re
zolvarea unor probleme 
concrete imediata alo vie
ții economico și socialo, 
în folosul oamenilor, cit 
și pentru elaborarea lini

llid -II 
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ilor directoare ale strate
giei economice dc perspec
tivă — pentru a pune e- 
conomia țării pe baze să
nătoase, în concordanță 
cu legile economice și cu 
realitățile țării noastre.

O linie călăuzitoare în 
tot ce întreprinde Frontul 
Salvării Naționale — tre- 
buio să fie promovarea 
democrației în toate sfere
le vieții sociale, o verita
bilă participare a maselor 
la actul decizional și con
trolul lor asupra factorilor 
do conducere. Vom promo
va, dc asemenea, activ i- 
deile programatice ale 
frontului privind realiza
rea unul larg pluralism 
politic, de natură nouă, 
nu bazat doar pe existen
ța mai multor partide, ci 
po o veritabilă afirmare a 
unui larg cadru democra
tic, în caro să sc poată 
afirma toate tendințele, 
toate interesele și toate 
valorile, să poată fi atra
se la munca constructivă 
toate forțele creatoare ale 
țării.

In promovarea acestor 
idei nu sîntem sclavii nici 
unei ideologii, nici unor 
idei preconcepute, nici 
unor modele prefabricate. 
Dorim să purtăm un dia
log deschis, continuu cu 
toate forțele, cu toți cei 
interesați în propășirea 
României, indiferent de 
culoare politică, de na
ționalitate sau de convin
geri religioase.

Dorim să creăm condi
ții optime pentru înlătura
rea tuturor îngrădirilor, a 
tuturor surselor de ten
siuni și neînțelegeri, pen
tru o conlucrare cu ade
vărat frățească între toate 
naționalitățile care con
viețuiesc po teritoriul 
României.

In viața internațională. 
România se va afirma cil
demnitate, ea promotoare 
a ideilor dc pace și cola
borare internațională. Ne 
vom r< specia toate obliga
țiile internaționale atît fa
ță de vecini, cit și față de 
tratatele și organizațiile 
internaționale din care fa
cem parte. Totodată, vom 
promova o largă deschide
re spre lume, înlăturînd 
toate îngrădirile impuse 
do vechiul regim, dezvol
tăm activ colaborarea, în 
primul rind cil țările euro
pene, ilar și cu restul sta
telor lumii.

Cetățeni și cetățene.
Fie ca anul 19'10, ultimul 

an al deceniului al nouălea
al acestui secol, să mar
cheze iu viața României, 
a poporului român, un ve
ritabil salt intr-o nouă 
etapă di- progres și bună
stare, o înnoire radicală în 
viața economică, socială și 
spirituală a țării.

In numele Consiliului
Frontului Salvării Națio
nali doresc să exprim, 
și pe aci istă cale, tuturor 
cetățenilor României — 
tineri și virstnici, bărbați, 
femei și copii — I.a inillți 
ani !

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale 

decretează:
ART. 1 — Pe data prc.- 

zentului Dccrot-Legc se 
constituie guvernul Româ
niei, ca organ suprem al 
administrației de stat.

ART. 2 — Guvernul Ro
mâniei exercită conduce
rea generală a activității 
administrative pe întreg 
teritoriul țârii, avînd o- 
bligația de a îndeplini o- 
biectivele cuprinse în 
programul Consiliului
Frontului Salvării Națio
nale, asigurînd executa
rea măsurilor stabilite prin 
decretele adoptate dc a- 
ccsta.

ART. 3 — Componența 
guvernului României se 
aprobă de Consiliul Fron
tului Salvării Naționale, 
la propunerea primului 
ministru.

Primul ministru este 
numit de Consiliul Fron
tului Salvării Naționale.

ART. 4 — Guvernul
României, în întregul său, 
și fiecare dintre membrii 
acestuia sint răspunză
tori în fața Consiliului 
Frontului Salvării Națio
nale.

ART. 5 — In îndeplini
rea răspunderilor ce îi

Președintele
( onsiliului Frontului Salvării Naționale.

Ion lliescu
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partidelor politice și organizațiilor 
obștești în România

Pentru realizarea unei 
societăți cu adevărat de
mocratice în România, asi
gurarea și apărarea drep
turilor fundamentale ale 
cetățenilor și înfăptuirea 
principiului pluralismului 
politic, Consiliul Frontu
lui Salvării Naționale, în 
temeiul art. 2 lit. a din 
Decrctul-I.cge privind cons
tituirea, organizarea și 
funcționarea Consiliului 
Frontului Salvării Națio
nale și ale Consiliilor te
ritoriale ale Frontului 
Salvării Naționale, 
decretează: 
ART. 1 — In România 

este liberă constituirea 
partidelor politice, cu ex
cepția partidelor fasciste 
sau care propagă concep
ții contrare ordinei dc 
stat și de drept in Ro
mânia.

Nici o alt;i îngrădire pe 
motive de rasă, naționa
litate, religie, grad de 
cultură, sex sau convin
geri politice nu poate îm
piedica constituirea și 
funcționarea partidelor po
litice.

înregistrarea și funcți
onarea partidelor politi
ce se fac în conformitate 
cu prevederile prezentu
lui Di crct-Lcge.

ART. 2 — Organizarea 
șl funcționai ? i partidelor 
politice se fac potrivit 
statutelor acc-stoi a, numai 
pe baza teritorială.

O persoană nu poate fa
ce parte in același timp 
din două sau mai multe 
partide politice.

Scopurile partidului- po
litici- si mg iiiizațiilor ob
ștești trebuie să se înte
meieze pe respectul su
veranității, in.Iepe ndenți-i 
și integrității naționale 
al<1 -ni •< i ați i, in vede- 

ITeșcdiiltvli-
(onsiliului Frontului Salvării Naționale.

Ion lliescu

revin, guvernul adoptă lm- 
tărîri cuprinzînd măsuri 
obligatorii în toate dome
niile vieții economice și 
sociale.

Ilotăririle guvernului se 
adoptă cu majoritate sim
plă dc voturi ale mem
brilor acestuia, se sem
nează de primul ministru 
și se publică în Monito
rul Oficial.

ART. 6 — Consiliul
Frontului Salvării Națio
nale poate anula hotărîrl- 
le guvernului atunci cînd 
consideră că acestea con
travin legilor și decrete
lor în vigoare sau intere
selor poporului.

ART. 7 — Guvernul îșl 
constituie un Birou Exe
cutiv pentru rezolvarea o- 
perativă a problemelor șt 
urmărirea aducerii la în
deplinire a măsurilor 
dispuse.

ART. 8 — Guvernul arc 
un secretariat general, 
condus de secretarul ge
neral al guvernului, care 
participă la ședințele a- 
cestuia.

Atribuțiile șl modul dc 
luciu ale secretari itului 
general sc stabilesc de 
guvern.

ART. 9 — Orice dispo
ziții contrare prezentul: 
dccrct-lege se abrogă.

libot lâțiloi 
cetățenilor 
demnității

rea asigurării 1 
și drepturilor 
și afirmării 
națiunii româno.

Mijloacele de realizare 
a scopurilor partidcior 
politice și oiganizațiilor 
obștoști trebuie să fio în - 
confoi mitatc cu ordinea 
de stat și de drept din 
România.

ART. 3 In vederea
înregistrării, fiecare pârtiei 
și organizație obștească 
trebuie să-și prezinte sta
tutele de organizare și 
funcționare, programul po
litic, să-și declare sediul 

și mijloacele financiare dc 
care dispune și să facă 
dovada că are cțd puțin 
251 de membri.

ART. 4 — înregistrarea 
partidelor politice se faci
la Tribunalul Municipiu
lui București, care în ter
men de 5 zile, sc pronun
ță asupra legalității consti
tuirii lor.

împotriva deciziei Tri 
bunalului Municipiului 
București sc poate face 
contestație la Curtea Su
premă, în termen de 3 
zile de la comunicarea 
deciziei.

Curtea Supremă sc pro 
nunță în termen do !• 
zile de la data înregistra 
rii contestației.

De la dala râmînerii de
finitive a deciziei de ad
mitere a înregistrării, par
tidele politice dobîndesc 
personalitate juridică.

ART. 5 — Cadrele mi
litare și personalul civil 
din Ministerul Apărării 
Naționale și Ministerul de 
Interne, Judecătorii, pro
curorii și diplomații, pre
cum și personalul operativ 
al Radioteleviziunii Ro
mâne Libere, nu pot far.* 
parte din partide* politic.


