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IMPERATIVUL MOMENTULUI

UMĂR lingă umăr, cuget lingă cuget
PENTRU CONTINUAREA BRUNULUI VICTORIOS 

AL REVOLUȚIEI!
IN CADRUL UNEI EMISIUNI A TELEVIZIUNII ROMÂNE IIBERE AU LUAT CUVÎNTUL, MARȚI DUPĂ-fiMIfiZA,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE Șl PRIMUL-MINISTRU

Cuvîntul rostit de Ion Iliescu, președintele 
Consiliului Frontului Salvării NaționaleStimăti concetățeni,Sîntem prinși intr-un program foarte încordat în aceste zile, dar am ținut să fim prezenți în studio, dacă vreți, și dintr-un motiv personal — am auzit că circulă zvonuri că s-ar fi putut să nu mai existăm.Am vrut, în primul rînd, să se vadă că existăm încă. în al doilea rînd, am vrea să punctăm cîteva chestiuni cu privire la stadiul activității noastre.O primă idee : revoluția noastră are 0 particularitate deosebită. Ea este rezultatul unei acțiuni spontane a maselor, expresie a nemulțumirii acumulate de-a lungul li

nilor, care a fost accentuată prin încercările de reprimare a-mișcărilor de masă, și în primul rînd ale tineretului. Este total falsă ideea care s-ar putea să se acrediteze că a fost o lovitură de stat realizată de cîteva forțe organizate, ba încă și cu sprijin din afară, Adevărul este că acest Consiliu al Frontului Salvării Naționale este emanația mișcării, și nu a precedat mișcarea. Aceasta implică și un dezavantaj, o dificultate pe care noi o întîmpinăm astăzi, pentru că trebuie să ne constituim, să ne organizăm ca structuri ale noii puteri. Este nevoie de timp pentru structurarea noastră.Caracterul cel mai veninos al acțiunii teroriste, care continuă din partea vechiului aparat represiv, care caută să terorizeze populația,
Cuvîntul rostit de primul-ministru Petre Romanîn aceeași emisiune a Televiziunii Române Libere, Petre Roman, prim-ministru al României, a spus :Mulți se întreabă ce facem în mod concret pentru ca acum să poată să trăiască. Vă rog să mă iertați pentru glasul destul de dificil pe care îl am acum. Aceasta este din cauză că de la strigăte de tipul „Nu vă fie frică, Ceaușescu pică !“ sau „Ole ! ole ! .Ceaușescu nu mai e !“ din noaptea de 21 spre 22 decembrie am trecut, în zilele trecute, la șoapte spuse între noi pe culoare sau în cabinete sanitare. Este foarte greu să vă imaginați ce aparat monstruos, pe măsura monstruozităților regimului său, a construit Ceaușescu pentru a supraveghea și teroriza acest popor, pe noi.Acum să revin la chestiunea cu care am început. în aceste zile de încercări grele, noi nu ne-am putut ocupa nici pe departe de a organiza viața, de a da un curs normal muncii și vieții cetățenilor. Și aceasta pentru că prin mijloace extrem de perfide, viclene, foarte bine organizate eram în 

este de a ne împiedica să facem acest lucru, să trecem de la euforia primelor zile la munca practică de organizare și de intrare în normal a întregii vieți economice și sociale a țării. Și securitatea membrilor noilor organisme este o problemă care trebuie să ne preocupe.Vă dați seama că scopul acțiunilor teroriste este de a împiedica stabilizarea vieții economico-socia- le și de a transfera nemulțumirea maselor populare spre noua conducere „incapabilă" să pună ordine în țară.în al doilea rînd, sînt probleme reale în legătură cu întreruperea mersului normal al vieții e- conomice și sociale, precum și cu rezolvarea problemelor concrete ale cetățenilor. Pînă nu organizăm structurile noilor forme ale puterii de stat, ale administrației de stat, deci la nivel central, la nivelul consiliului care a preluat funcțiile organului puterii, al guvernului care conduce administrația centrală, precum și la nivel județean — consiliile județene, municipale, orășenești, comunale ca organe reprezentative ale puterii locale și administrația locală care rezolvă problemele cetățenilor —, fără această organizare pînă la amănunt ar avea de suferit desfășurarea vieții noastre. De aceea, vă rog, și fac apel la consiliile județene ale Frontului, la toate cele locale, să acorde acum o deosebită atenție problemelor concrete. Să trecem de la faza de 
permanență ținuți într-o stare de alertă pe care eu mă întreb cum de am suportat-o pînă acum ! Tot ce am putut să facem în planul acesta a fost de a lega cîteva punțî în hău, în dezastrul lăsat de clica Ceaușescu în această țară, în ceea ce privește economia și organizarea socială.Economia șl organizarea socială se aflau într-adevăr la cheremul a două minți primitive, fără nici o perspectivă, în schimb cu o sete de putere cu adevărat greu de găsit în Istoria modernă. Deci ceea ce am putut face a fost ca, mobilizînd, utilizînd oameni cinstiți, care au rămas la posturile lor administrative, să menținem firele unei organizări sociale. Și eu sînt foarte bucuros că nu sîntem în stare de dezastru în ceea ce privește funcționarea mecanismului economic ; nu sîntem într-un haos ; nu sîntem într-o situație disperată și dușmanii noștri să știe că situația este din ce în ce mai bună. De acuma ne așezăm la rezolvarea unor probleme mai concrete. Deocamdată, este lesne de înțeles că nu dispunem 

preocupări generale, de program — programul, iată, l-am prezentat — la asigurarea continuității unei vieți normale prin reorganizarea acesteia pe baze noi. De aceea, să nu mai' întrerupem desfășurarea acestei activități, deran- jînd organismele menite să rezolve problemele economiei locale, ale aprovizionării populației, ale transportului, ale comerțului și așa mai departe. Ca și alte activități economice din întreprinderi.Se încheie un an — țntrăm în- tr-un an economic nou. Vrem ca organele centrale actuale — căci trebuie să ne sprijinim pe structurile existente — să nu le demolăm, pentru că aceasta ar crea greutăți foarte mari pentru activitatea noastră. Să punem cîteva baze care să înlesnească, să degajeze unitățile economice, conducerile întreprinderilor, centralelor, de încorsetări ale vechii legislații care ținea încătușate, printr-un centralism excesiv, întreaga viață economică a țării. Să facem să respire mai ușor toate unitățile economice și economia în ansamblu.Acestea sînt prioritățile perioadei imediat următoare. Am început cu o primă concretizare a structurării noastre. La nivelul consiliului am făcut numiri, deocamdată, pentru perioada de provizorat pînă la realizarea definitivă, pe baza unei noi Constituții, a noilor structuri.Frontul nostru se organizează 
decît de structurile vechi. Dar, din fericire, ne putem permite să spunem că le-am putea utiliza cu mai multă inteligență decît au făcut-o oamenii lui Ceaușescu, care niciodată nu erau aleși pe criterii de competență, ci numai pe criteriul supunerii oarbe. Așa încît vă anunț că foarte curînd ne întîlnim pentru a forma guvernul, pentru a repune în mișcare structurile e- xistente și, bineînțeles, avînd în vedere timpul îngrijorător de scurt pe care îl avem în față pînă la alegeri — și să dea Domnul ca după alegeri să fie altcineva car» să conducă guvernul — să menținem stabilitatea în țară astfel încît alegerile să fie libere nu numai din punctul de vedere al exprimării unei gîndiri, a unei opinii, a unei poziții politice, ci să fie libere din punct de vedere al vieții, al asigurării vieții materiale, cel puțin la nivelul pe care îl considerăm noi satisfăcător. A- ceasta este misiunea pe care am înțeles că, în mod colegial, trebuie să o îndeplinesc — cu o a- numită răspundere — în consiliul nostru. 

ca o structură permanentă care pregătește noile alegeri, care statuează și stabilește, pe baze noi, formele organizării noastre. S-a dat prioritate și, deci, s-a ales un președinte provizoriu al acestui organ provizoriu, un prim-vicepreședinte — domnul Mazilu, care este jurist și va avea însărcinări deosebite în domenii principale : elaborarea proiectului noii Constituții, a proiectului noii legi electorale, reglementări și acte juridice care să ușureze derularea activității noastre. Pentru toate - acestea- apelăm la juriști competenți.Am pregătit un proiect de de- cret-lege pentru structurarea activității consiliului nostru. Pe lingă elementele programatice din prima platformă pe care am publi- cat-o, venim acum cu reglementări mai clare, normative pentru funcționarea consiliului la nivel central, precum și a consiliilor locale. Vrem ca, pe lîngă activitatea sa generală, cu ansamblul membrilor consiliului să restructurăm — pe cîteva domenii — mai multe comisii de lucru, una fiind cea de care vorbeam, altele pe probleme economice, de învăță- mînt, de știință, cultură, de politică externă ș.a.în fine, guvernul. Am ales astăzi un nou prim-ministru, un prim-ministru tînăr, care va asigura activizarea guvernului și derularea normală a activității mi-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Deocamdată vă pot spune — acceptînd ca indiciu de activitate economică în țară consumul energetic — că astăzi consumul energetic în țară indica o activitate de 90 la sută din ceea ce se prevedea anterior revoluției noastre. E un lucru care arată că de fapt, așa cum afirmam, dușmanii noștri se înșală. Și știți de ce se înșală : pentru că acest popor, poporul nostru, este cel care a făcut revoluția. Puțin mai înainte un corespondent străin îmi spunea: „poporul e alături de voi". Nu e adevărat! E fals ! Noi am ajuns acolo pur și simplu împinși de valul acesta al tineretului. Eu habar nu am cum am ajuns sâ vorbesc de pe balconul de la sediul central. Ceea ce știu este că dacă astăzi, în condițiile acțiunii acestor bande teroriste, a căror caracterizare s-a făcut pe larg în aceste zile, noi avem un indice de activitate economică atît de ridicat, aceasta înseamnă că poporul este de fapt cel care face în continuare revoluția. Și eu mă strădui, atît cît pot, să fiu la înălțimea acestei mișcări.

COMUNICAT DIN PARTEA CONSILIULUI 
FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
Consiliul Frontului Salvârii Naționale a 

iar în funcția de prim-vicepreședinte pe

DECRET
Consiliul Frontului Salvârii Naționale 

decretează :
Articol unic: se numește în funcția de 

prim-ministru al României, pînă la alegeri, 
Petre Roman.Semnează președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu.

ales în funcția de președinte pe Eon Iliescu, 
Dumitru Mazilu.

DECRET
Consiliul Frontului Salvării Naționale 

decretează :
Articol unic : se numeșțe în funcția de 

ministru al apărării naționale generalul- 
colonel Nicolae Militaru.Semnează președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu.

LEGILE TIRANICE 

au fost Înlăturate
LEGE 

privind abrogarea unor legi, decrete 
și alte acte normative

Armata alături de popor, poporul 
alături de armată

In scopul eliminării imediate din legislația României 
a unora dintre legile, decretele emise de fostul regim 
dictatorial, acte normative cu un profund caracter 
nedrept și contrare intereselor poporului român, Con
siliul Frontului Salvării Naționale adoptă prezenta 
Lege.

Articol unic :
Sint și rămin abrogate următoarele legi, decrete 

și alte acte normative :
1) Toate decretele prin care s-au acordat titluri 

și ordine ale României lui Ceaușescu Nicolae și Cea
ușescu Elena.

2) Legea nr. 5 din 1969 privind înființarea, organi
zarea și funcționarea Consiliului Apărării al Republi
cii Socialiste România.

3) Legea nr. 58 din 1976 privind sistematizarea te
ritoriului și localităților urbane și rurale.

4) Legea nr. 29 din 1977 privind normele de adresa
re in relațiile dintre cetățenii Republicii Socialiste

■ România.
5) Legea nr. 22 din 1981 privind obligația activiș

tilor de partid, de stat și ai organizațiilor de masă 
și obștești, a cadrelor din conducerea unităților so
cialiste, a specialiștilor din agricultură, din alte do
menii de activitate de a locui in localitățile in care 
iși desfășoară activitatea.

6) Legea nr. 3 din 1982 privind participarea cu 
părți sociale a oamenilor muncii din unitățile econo

mice de stat la constituirea fondului de dezvoltare 
economică. Restituirea părților sociale reținute pinâ 
in prezent se va face eșalonat, incepind cu 1 ianua
rie 1990, in următorii 3 ani.

7) Hotârirea Marii Adunări Naționale nr. 5 din 1984 
privind aprobarea Programului de alimentație știin
țifică a populației.

8) Decretul nr. 770 din 1966 privind reglementarea 
întreruperii cursului sarcinii.

9) Decretul nr. 68 din 1976 privind schimbarea do
miciliului din alte localități in orașe declarate potrivit 
legii orașe mari.

10) Decretul nr. 56 din 1978 privind organizarea 
Comisiei centrale de partid și de stat pentru sistema
tizarea teritoriului și localităților urbane și rurale și 
a comisiilor locale de sistematizare.

11) Decretul nr. 98 din 1983 privind regimul apa
ratelor de multiplicat și materialelor necesare repro
ducerii scrierilor și al mașinilor de scris.

12) Următoarele articole din Codul penal :
- articolele 1 985-1 988 privind avortul
- articolul 237 privind defăimarea unei organiza

ții de stat sau obștești prin orice mijloace in public.
13) Legea nr. 1 din 1985 privind autoconducerea, 

autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea 
unităților administrativ-teritoriale (prin care se re
țineau sume de bani din retribuțiile oamenilor muncii).

CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE

Noapte. Noapte neagră, de con
centrare și luptă la toate „punctele 
de foc" ale Capitalei. In strada Te- 
mișana (unde, ca și în Nuferilor, 
clădirea Radiodifuziunii române li
bere este apărată de tentativele 
banditiste prin acțiunea de rezis
tență unită a reprezentanților tu
turor forțelor sănătoase ale națiu
nii), am fost martorii unei scene cu
tremurătoare :

Din mulțimea de civili postați în 
fața tanchetelor ca să nu se stre
coare teroriștii spre Radio, doi zdra- 
honi s-au angrenat într-o buscula
dă pe viață și pe moarte. Amîndoi 
cu brasarde tricolore pe braț, amîn
doi cu baionete în mînă. Tinerii din 
jur, care pînă atunci stătuseră de 
vorbă îndelung cu unul din cei doi

Da, aceștia 
sînt tinerii

Patosul revoluționar demolator 
începe să se cristalizeze în acțiu
nea revoluționară constructivă. For
ța interioară a neamului, care a 
spulberat în mod exploziv structu
rile feudo-inchizitoriale de pînă 
acum o săptămînă, lasă să se în
trevadă o energie echivalent de 
puternică în desfășurarea muncii 
de refacere și renaștere economi
că și socială. Sînt concluzii deduse 
din cuvintele reprezentanților Con
siliului Frontului Salvării Naționale 
și ai tinerilor în cadrul, tribunei po
litice televizate ieri după-amiază.

Semnificativă e însăși prompti
tudinea eu care s-au înfățișat po
porului, prin intermediul televiziu- 

încăierați, au luat, evident, partea 
acestuia. Mai ales după ce el în
suși strigase despre celălalt: „E te
rorist deghizat, îl cunosc eu I". Deși 
criminalul a fost repede imobilizat, 
busculada a mai durat pentru că 
mulțimea, șocată, a vrut la început 
să-l devoreze. Evident, pînă la urmă 
lumea a înțeles și prinsul a fost 
predat militarilor fiindcă putea con
stitui o „limbă" folositoare și fiind
că judecata — dreaptă, severă - 
trebuie făcută la timpul ei, de cine 
trebuie, după legile justiției.

Dar cine era tînărul care îl depis
tase pe terorist ? Un militar de la 
securitate îmbrăcat și el în haine 
civile și trimis anume în misiune, 
în mijlocul oamenilor din popor, 

sînt tinerii țării, aceștia 
de care țara are nevoie

nii, principalii lideri, in frunte cu 
președintele consiliului. Ion Iliescu, 
cu primul-ministru al guvernu
lui, Petre Roman. Așa cum 
șocul revoluționar s-a autore
glat „în direct", sub privirile și 
răsuflarea încordate ale națiunii, 
tot astfel așezarea la drumul cel 
lung al refacerii țării se întreprin
de „în direct", din marele studiou, 
identificat cu însăși societatea ro
mânească.

Reprezentanți de marcă ai tu
turor categoriilor sociale au de
monstrat clar, și prin această a- 
pariție, că politica deschisă spre 
popor, politica pluripartită, bazată 
pe încredere reală, sinceră, neli
mitată în popor constituie singurul 

să-i apere folosind intuiția, pregă
tirea și capacitatea sa specială de 
luptă.

Faptul ni s-a părut cît se poate 
de concludent (și el nu este singu
lar) pentru solidaritatea cu care în 
aceste zile grele acționează în co
mun, armă lingă armă, suflet lingă 
suflet, ostași și ofițeri ai armatei, 
securității poporului și miliției, îm
preună cu gărzile patriotice.

Sigur, acum, după cinci zile, pe 
măsură ce fiarele ucigașe sînt tot 
mai rare (dar cu atît mai feroce), 
lupta noastră se află într-o nouă e- 
tapă. Acum - o spune șl o cere 
și Consiliul Frontului Salvării Națio-(Continuare în pag. a Il-a)

mod de guvernare adecvat unei 
societăți moderne, raționale, libe
re, eficiente.

Am înregistrat cu satisfacție in
tervențiile acelor reprezentanți ai 
tineretului. Indiferent de nuanțele 
opiniei și de interesele colective 
ale categoriilor reprezentate, ideile 
exprimate demonstrau o maturita
te politică pe măsura spiritului de 
jertfă manifestat de tînăra gene
rație în lupta crîncenă în care s-a 
angajat. O maturitate pe care 
nici cele mai înalte facultăți cu 
admitere condiționată, nici pre
tențioasele academii ale dogma
tismului n-ar fi putut-o realiza, cu(Continuare în pag. a Il-a)

SENTINȚA POPORULUI
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Dictatorii - el șl ea — sinistra 
pereche care a instituit cea mai 
diabolică mașină a siluirii și înro
birii poporului, și-au primit dredp- 
ta pedeapsă, izvorită din sfinta și 
amarnica obidă a națiunii intregi. 
Intre alte sute și sute de prover
be care desemnează străvechea 
și profunda înțelepciune populară 
românească, creștineasca omenie 
și bunătate a neamului nostru, 
Cx;slă și unul care spune „Des

pre morți, numai de bine I".
Dar nu-l putem invoca și in ca

zul de față. Sub nici un motiv I 
Pentru că morții aceștia nu sint 
dintre cei care au avut, și ei, mi
cile lor păcate. Viața lor, întrea
ga lor ființă cu singe otrăvit, cu 
simțiri mirșave de năpircă, tot ce 
au gindit și săvirșit au fost și vor 
rămine in vecii vecilor o înfioră
toare crimă. O crimă totală, adin- 
că și neagră ca iadul însuși: cri

ma de a fi născocit, prodamind 
cu perfidie că o fac in numele 
unor principii generoase, cea mai 
draconică mașină politică a cri
mei, a mutilării fizice și spirituale 
îndreptată împotriva propriului po
por, pe care ar fi vrut să-l încon
joare cu sirma ghimpată a unui 
uriaș lagăr de muncă forțată și 
să-l aducă la condiția de masă 
informă a supunerii oarbe și pro
slăvirii nemărginite.

Am urmărit pe micul ecran des
fășurarea procesului odioșilor dic
tatori : imagini ale abjecției și min
ciunii, ale cinismului unor scelerați 
capabili ca, și in asemenea mo
mente, sâ pretindă cu nerușinate 
că au acționat „pentru fericirea po
porului, român", popor ținut de cli
ca Ceaușescu o lungă perioadă 
sub domnia fricii și a minciunii. Cri
ma, ce se refuză oricărei idei de ier

tare, de a fi lucrat cu o insistență 
draconică, printr-un aparat pe care 
l-au pus la punct in cele mai mici 
amănunte, pentru dezagregarea 
sistemului de valori spirituale ale 
acestui neam, clădite și consoli
date in făptura neamului nostru, 
împotriva tuturor furtunilor de-a 
lungul atit de îndelungatei și cin
stitei sale viețuiri intre semințiile 
lumii.

Dincolo de riguroasele capete 

de acuzare pe care s-a întemeiat 
dreapta sentință a Tribunalului 
Militar Extraordinar, mai sint și 
crimele de care am vorbit, adinei, 
de esență și care se vor tot în
mulți pe măsură ce yom avea ră
gazul să cercetăm și să medităm 
asupra monștrilor care, intr-o se
cundă de demență a istoriei, au 
ajuns să ne pună călciiul pe 
grumaz.

„Despre morți, numai de bine?" 

Nu. Despre acești morți nu pu
tem gindi atit de rău pe cit ar 
merita-o.

Am văzut noaptea trecută oa
meni din blocul meu așteptînd cu 
înfrigurare imaginile televizate ale 
aplicării sentinței. Știu sigur că 
așa a fost în toată țara. N-a fost 
curiozitatea. A fost ardoarea de a 
vedea împlinindu-se sfinta drep
tate.

Mihai CARANFIL
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IncomuetBflta, disprețul fată de specialiști 
si țărani aa rănit adine agricultura

Către toți inginerii agronomi, horti
coli, zoofehniști, medici veterinari, 
tehnicieni și lucrători din agricul
tură

In timpiul celor peste două decenii 
de dictatură, incompetență, incultu
ră și reaj-credință, cadrele noastre 
agronomice din cercetare, învăță- 
mint și pitoducție au suferit jigniri, 
umilințe, călcarea in picioare a 
demnității de specialist și de om. 
Această siluire a cinstei profesiona
le a fost organizată sub eticheta 
„noii revoluții agrare", inventată și 
bspvtetată de tiran, culminind in 
antțl 1989 cu torentul de producții 
mincinoase. în lașitatea sa, clica in
famă a dictatorului a căutat să im
plice știința agricolă românească, pe 
cercetătorii noștri ca inițiatori șl 
promotori ai unor planuri de pro
ducție Iluzorii.

O pecioadă de aproape un sfert 
de secol, și in special in ultimul de
ceniu, ați fost împiedicați să apli
cați în producție ceea ce v-au învă
țat marii' noștri dascăli și propria 
voastră experiență. Ați fost obligați 
să vă înctadrați în prevederile unor 
legi și decrete impuse de tiran, lip
site de orice fundamentare științi
fică și practică.

Toate acestea au condus la distru
gerea fertilității pămîntului, a efec
tivelor do Animale prin înfometare, 
a ecosistemelor și în final a pierde
rii încrederii, țăranilor in , munca 
noastră.

Prin acțiuni de dictat, constrîngeri

Da, aceștia sînt tinerii țării
(Urmare din pag. 1)
nici un efort. Este' efectul școlii 
suferinței, al solidarității supravie
țuirii in întuneric, al încleștării pe 
viață și pe moarte, de dragul și 
din îngrijorare pentru supraviețui
rea națională și de dragul și din 
îngrijorare perrtru victoria na
țiunii.

Ca o prelungine firească a erois
mului din luptă, ei s-au pronunțat 
pentru imperativul eroismului și 
abnegației în muncă ; fulgerul 
popular care a despicat dintr-o 
lovitură țeasta tiraniei se prelun
gește în chemarea spre unitate pe 
frontul refacerii.

Un alt element al maturității po
litice a acestor politicieni forjați 
în cel mai teribil și mai concen
trat iureș revoluționar se observă 
din discernămîntul cu care sesi
zează uneltirile extrem de perfide 
ale dușmanului. Ei resping ferm 

‘igrasia zvonurilor, înțelegînd câ nți 
sînt simple colportări, ci bartușe 
ale unei tactici distructive, abile, 
se dovedesc imuni la periculoasa 
armă a descurajării psihologice.

Procesul revoluționar este ire

și chiar suprimarea libertății, v-au 
fost impuse planuri utopice, care au 
sfidat legile biologice și de care vi 
s-au condiționat sursele de existen
ță, cei mai mulți dintre dumnea
voastră primind retribuții cu mult 
sub nivelul minimului de trai.

Am suferit împreună cu dumnea
voastră această rușinoasă minjire cu 
noroiul minciunii oficiale a demni
tății noastre de oameni și specia
liști.

Specialiști și lucrători din agricul
tură,

Aveți încredere în Frontul Salvă
rii Naționale, să acționați imediat și 
pe toate căile pentru realizarea pro
gramului proclamat 1 Să pornim cu 
toții, cei care lucrăm în agricultură, 
să vindecăm rănile cauzate de 
incompetență, impostură și slugărni
cie.

Fundamentat pe ideile programu
lui Consiliului Frontului Salvării Na
ționale, este necesar să ne concen
trăm activitatea pentru realizarea 
următoarelor obiective :

— restructurarea activității din 
întreaga agricultură pe bazele efi
cienței economice și rentabilității.

— eliminarea metodelor adminis- 
trativ-birocratice de conducere cen
tralizată.

— promovarea liberei inițiative și 
a competenței în conducerea tuturor 
sectoarelor din agricultură.

— utilizarea tuturor formelor de 
Comitetul provizoriu
al Academiei de Științe Agricole și Silvice

versibil, dar interesul suprem este 
ca el să continue fără alte jertfe 
umane. Sacrificiul pentru cauza 
revoluției implică ordine, disciplină, 
așa cum menționa și Doina 
Cornea. Este timpul acțiunilor de 
organizare lucidă și de abnegație 
în muncă. Momentul unității în 
luptă trebuie însoțit și continuat 
prin perioada unității în muncă. 
Cit de convingător se pro
nunțau tînărul ofițer și alți parti
cipant la dezbatere din generația

Armata alături de popor
(Urmare din pag. I)
nale — toate forțele militare și civi
le trebuie să acționeze numai or
ganizat, numai în strînsă coordona
re cu armata și in subordinea aces
teia'' ■ ■■ • - ...A. im

Pentru modul eroic în care țoat» 
unitățile militare și marea majori
tate a unităților de miliție și de in
terne luptă unit împotriva teroriști
lor, ostașii și subofițerii, ofițerii a- 
cestor unități merită deopotrivă ad- 

cointeresare materială a lucrătorilor 
din agricultură.

— dezvoltarea agriculturii să fie 
fundamentată științific, ținînd cont 
de condițiile ecosistemului fiecărei 
unități, tradițiile agriculturii stră
moșești, de realizările științei și teh
nicii agricole și de propria expe
riență.

— să folosim cu grijă pămîntul 
țării pentru obținerea producției de 
care avem realmente nevoie, să păs
trăm în țară îngrășămintele care 
erau destinate exportului și să fie 
asigurată integral baza materială 
pentru a restitui pămîntului ceea ce 
extragem prin recolte și a reface 
fertilitatea solurilor degradate prin- 
tr-o exploatare barbară, să păstrăm 
astfel pămîntul pentru generațiile 
viitoare.

— să restaurăm dragostea pentru 
creșterea animalelor. asigurindu-le 
hrana necesară, corelînd efectivele 
de animale cu resursele reale de 
asigurare a furajelor.

— să renunțăm la investițiile gi
gantice, în dezacord total cu resur
sele materiale, care duc la distruge
re ecologică.

Cercetarea științifică și învățămin- 
tul agricol sînt și vor fi alături de 
voi, cu voi, în toate acțiunile pe 
care le veți întreprinde, pentru ca 
împreună să asigurăm un trai mai 
bun poporului nostru. ■

al Frontului Salvării Naționale 

lui, explicînd că armata șl po
porul sînt una și aceeași voință, 
una și aceeași inimă și dind astfel 
o replică decisă zvonurilor insi
nuate de diversioniști.

Revoluția română s-a declanșat 
cu forță, intensitate și rapiditate 
demne de epoca reacțiilor nucleare 
și a vitezelor cosmice ; poate că 
este chiar primul fenomen revo
luționar cu aceste caracteristici. 
Analoage lor vor fi, este de spe
rat și de presupus că vor fi, și tră
săturile reconstrucției naționale 
care incepe acum și care ne re
vendică pe toți.

Sergiu ANDON

mirația și recunoștința fierbinte a 
poporului. Dar ei au nevoie nu nu
mai de atît. Ei mai au nevoie de 
sprijinul nostru, al întregului popor 
pentru a pune ordine desăvîrșită pe 
întregul teritoriu al capitalei elibe
rate, dar încă atacate de tiranie-și 
de bestiile disperate ale qcț6teia. 
E nevoie, în această ultimă fază 
a luptei, de sprijin devotat, dar or
ganizat. Armă lingă armă, suflet 
lingă suflet I

Gheorghe MITROI

„AM DEMONSTRAT PAȘNIC 
Șl CĂLĂII NE-AU UCIS“ 
DUREROASA CEREMONIE DE LA

„CIMITIRUL EROILOR TINERI"
In Bucureștiul greu încercat in aceste zile a început, 

marți, inhumarea tinerilor eroi care și-au jertfit viața 
in lupta împotriva odioasei dictaturi răsturnate de la 
putere, pentru libertate reală și adevărată, pentru 
democrație in România. înhumările au loc intr-un 
nou cimitir care va fi numit de azi inainte „Cimitirul 
eroilor tineri", situat in vecinătatea Cimitirului Belu 
- spre str. Șerban Vodă - acel cimitir unde sînt în- 
mormintate mari personalități ale neamului româ
nesc. înhumările la care participă familiile indoliate 
de represiunile singeroase ale tiranului și acoliților 
lui se fac de către Consiliul Municipal al Frontului 
Salvării Naționale. După datina străbună, a oficiat 
un sobor de preoți.

Marți, in acest loc al durerii au fost inmormintați 
20 de tineri. Pe mormintele lor au fost presărate 
flori, crengi de brad, podoabe de Crăciun - Crăciun 
pe care ei nu l-au mai apucat. Pe pancarte purtate 
de oameni indurerați se putea citi : „Am demonstrat 
pașnic și călăii ne-au ucis". i

După cum sintem informați, înhumările vor continua 
și în zilele următoare. Se preconizează ca in „Ci
mitirul eroilor tineri" să fie ridicat un monument care 
să amintească peste ani de jertfa lor curată pentru 
libertatea României.

(Agerpres)

SCRISORI ADRESATE ZIARULUI

Adevărul
Ultimele rînduri scrise părinților
Corespondentul nostru din jude

țul Gorj ne transmite :
GRIGORS CATALIN HAIDAU 

— fostul elev al Școlii militare de 
ofițeri din Brașov — a căzut la da
torie in noaptea de 23 spre 24 de
cembrie 1989, in timpul unui atac 
terorist. Ca atitea alte mii de tineri 
aflafi in primăvara vieții. Nu îm
plinise încă 20 de ani. întâmplarea 
a făcut ca acest tânăr erou să lase 
părinților săi și urmașilor citeva 
ginduri din aceste zile de foc. 
Scrisese pe o foaie de dictando 
citeva rînduri pentru cei dragi. 
Scrisoarea a fost găsită apoi în bu
zunarul hainei militare. Redăm pa
saje din această scrisoare — im
presionantă imagine a eroismului 
fiilor țării.

„Dragi părinți, dragă Daria (sora), 
dragi bunici, dragii mei, Vă rog 
foarte, foarte mult să nu intrați in

MARI DISTRUGERI LA MUZEUL NATIONAL DE ARTĂ
Din partea .directorului"‘‘Muzeului 

Național de. Artă,.tir.Alexandru Ce- 
buc, primim, următoarele :

Nu se cunoaște'.bilanțul distruge
rilor provocate: de Landele criminale.. 
Se, ștjp 'că o parte din ițeșțeîj’., din 
anul 1526, ’ decapațe in sedoiul trecut 
de la Biserica Episcopală din Curtea 
de Argeș, au fost găurite de gloanțe, 
chiar. și fragmentul de frescă repre- 
zentindu-1 pe. Mircea cel Bătrin, in 
cel mai cunoscut portret al domnu
lui Țării Românești. Tapiserii fran

panică. Știu că in Tg. Jiu e PACE.
Aici in tronson ARMATA E CU 

POPORUL, DAR ÎMPOTRIVA 
SECURITĂȚII. Niște asasini, mer
cenari, cretini, efectiv nu mai am 
cuvinte să calific aceste animale 
care trag fără milă in noi, in 
popor.

Vă rog mult, mamă, și tată, ceea 
ce vă spun nu citiți și la bunici, 
mai ales lui Mamaia, căci știu bine 
că nu stă prea strălucit cu sănă
tatea. Nu am dormit de trei nopți, 
cum las un minut capul jos, cum 
adorm. Cartușele imi țiuie pe la 
urechi.

Am avut ocazia să văd acum 
niște oameni pentru care imi scot 
căciula : vinătorii de munte. Acești 
oameni simpli, de la sate, în ma
joritate, au dat dovadă de un curaj 
și o stăpinire de sine de nedescris. 
O noapte întreagă au stat in afara 
clădirii și s-au luptat cu demenții 

ceze din secolele al XVII-lea și al 
XVIII-lea au mari fragmente lipsă. 
Mai multe lucrări de pictură româ
nească și universală sînt ciuruite de 
glpanțe,.s .gear maimare parte ăa Iți-; ., 

. .cră^loi;‘atț .fosțdușe Sperativ'in ( 
''jiozith, dar 'mp s§ * cunoaște situația s 
acestora care se află în prezent în- 
tr-0 zonă devenită periculoasă. S-au 
distrus in mare parte rezultatele 
muncii de cercetare a muzeului, pre
cum și cărți de valoare — instru
mente de lucru ale muzeografilor.

ascultând deasupra glasul morții.
Am plbcat din școală cu deviza 

să-i răzbunăm pe colegii noștri de 
la Sibiu. Nu știu încă in ce măsură 
am făcut-o, dar pină astăzi, adică 
după o zi și o noapte de iad, nu 
avem nici o pierdere. Toți elevii 
sint sănătoși. Populația ne ajută și 
ea. Ne dă de mâncare, bem sucuri. 
Luptă și ea alături de noi. Extra
ordinară colaborare și ajutor reci
proc. Sper să am posibilitatea să 
vi le povestesc. Deja acum cind 
aud un zgomot cit de cit mai tare, 
cum tresar.

Dar nu mă plîng ! Sînt bărbat, 
sînt oștean al României Libere. 
Dar încă o dată vă rog să nu vă 
faceți griji căci voi avea grijă de 
mine și NU VREAU CA ACEASTA 
SCRISOARE SA FIE ȘI ULTIMA. 
Vă îmbrățișez cu mult, mult dor 
și dragoste, elev caporal Cătălin 
Haidău“.

Situația clădirii care adăpostește 
Muzeul Național de Artă este gravă, 
interiorul ei fiind supus intemperii
lor zilnice, care duc la deteriorări 
suplimentare. Solicităm sprijinul in- 
trqpțipdețilpr, geațnuri Scăieni . șj 
Buzău' pehtru1 a' ne pune la dispozi
ție cantitatea necesară de geamuri ca 
și a întreprinderilor din București 
care produc profile pentru tîmplărie 
metalică la ferestre și uși.

(Agerpres)

Studenții 
ne-au cerut 

ziarul 
„Adevărul"

La redacție primim un telefon : 
„Studenții, tinerii patrioți vor să 
primească ziarul «Adevărul». Dacă 
e nevoie, vă trimitem o camionetă". 
Rotativele se opriseră. Dar mai ră
măseseră de expediat citeva mii de 
exemplare. Toate au fost aduse in 
redacție și, in scurt timp, camione
ta 23—B—8 510 de la Complexul Stu
dențesc Tei avea să le preia. Un 
braț de ziare au fost lăsate la In
stitutul Agronomic, altul la A.S.E. 
Unele le-am dus la Universitate și 
la Arhitectură, la Facultatea de 
Drept și Filozofie. Deși sint in va
cantă, unii făceau de gardă. Cei 
mulți se aflau pe baricadele revo
luției, la posturile de control al 
traficului de mașini. Doi dintre ei, 
de. la facultatea de mecanică a In
stitutului Politehnic, care — cită no
blețe — au refuzat să ne spună 
numele ..pentru că facem parte din 
miile și miile de tineri revoluționari 
anonimi" — au preluat ei inșiși 
ziarele pentru a le distribui. Au pă
răsit. pentru puțin timp posturile în
credințate de pe Bulevardul Ma- 
gheru, alții luîndu-le imediat locul 
— și revenind după ce teancurile 
de ziare le-au fost smulse pur și 
simplu din miini. „Tinerii revolu
ționari, toți cetățenii au nevoie a- 
cum de o presă democrată mai mult 
decît de piinea caldă" — avea să ne 
spună unul din ei.’

Ne-am fi dorit, desigur, ca zia
rul „Adevărul" să ajungă sub ochii 
celor mai mulți tineri patriot! — 
studenți, muncitori, intelectuali, e- 
levi —ț și pentru faptul că in nu
mărul de ieri al ziarului nostru a 
fost inserată informația că o dele
gație a tinerilor revoluționari de pe 
baricadele revoluției a sosit la re
dacție oprind ca noi, întreaga pre
să. toate mijloacele de informare in 
masă să informeze prompt și exact 
despre mersul revoluției. Ceea ce ne 
și străduim să facem, servind cu 
scrisul nostru scopurile nobile ale 
revoluției, libertății, democrației. 
Din păcate, întîmpinăm dificultăți în 
procurarea hîrtiei și difuzarea nor
mală a presei. Tocmai de aceea, fie
care ziar să circule din mină în 
mină pentru a fi citit de cit mai 
mulți cetățeni. Apelăm la acele în
treprinderi și instituții care ne pot 
ajuta să preia cu mijloacele de 
transport de care dispun o parte din 
tirajul „Adevărului". Cine dorește să 
ne ajute poate suna la telefon 
17 65 64 sau 17 63 83.

...încă nu apucasem să ne întoar
cem în redacție șl prin locurile pe 
unde am trecut t- PJața Romană și 
Piața- Universității — asasinii odio
sului clan ceaușist au secerat din 
nou vieți de oameni nevinovați, in
tre care mulți tineri... Sînt ultimele 
zvircoliri ale fiarei turbate.

C. MORARU

Cenușă și cultură
Ziarul nostru de luni 

a așezat in coloana sa 
de plumb gestul unui 
anonim care ,a ridicat 
din cenușă un volum 
Creangă. O carte rară, 
aparținînd Bibliote
cii Centrale Universi
tare din București. O 
carte de la rădăcina 
culturii române.

O carte.
Gestul nu mai are 

nevoie de vorbe aju
tătoare, explicative.

Cenușă și cultură. 
Mercenarii clanului 
detronat, in gestul de 
disperare al fiarei 
care a sfirtecat, n-au 
ezitat să incendieze 
acest edificiu sacru. 
Alma mater nu nu
mai pentru generațiile 
de studenți, ci și pen
tru întregul tezaur de 
valori spirituale în 
nemuritoarea limbă a 
lui Eminescu. Scopul 
lor? Să prefacă to
tul în cenușă.

Istoria are tragicele 
ei repetiții. Să nu ne 
ducem prea departe 
în timp. Peste auto- 
dafeul căruia i-au că
zut pradă odioasă 
scrierile lui Sadovea- 
nu s-a așternut, iată, 
numai o jumătate de 
secol...

Istoria are repeti
țiile ei tragice. Iar 
cenușa din aceste mo
mente de unanimă 
sărbătoare a renaște
rii naționale e produ
să de jarul urii îm
potriva a tot ceea ce 
are mai sfînt un po
por : spiritualitatea
sa. Comanditari și 
mercenari, acești bri
ganzi cu ideile socia
lismului și democra
ției pe buze, care 
atita timp cit au avut 
puterea în mînă au 
săvirșit un incomen
surabil rău culturii ro
mâne, în fața tăvălu
gului miniei populare 
și-au semnat sentin
ța și cu astfel de 
acte de vandalism. 
Din această realitate 
desprindem ideea e- 
sențială, fără nici un 
zorzon : „El" și „Ea“ 
n-au iubit niciodată 
poporul. Neiubind po
porul, nu puteau, nu 
aveau cum să aibă 
respect nici pentru 
cultura lui.

Alăturăm gestului 
de salvare din cenușa 
urii a unui volum al 
humuleșteanului aflat 
la temelia scripturilor 
române imaginea cu 
superba țăranca a lui 
Grigorescu, cu croma
tica ei de vis. Imagi

Foto : Francisc ZAICESCU

Noaptea cea mai neagră, 
ziua cea mai luminoasă

ne captivă, prizonieră 
în decorul de opulență 
revoltătoare al unui 
vlăstar ceaușist. Și 
imaginea nepereche a 
luminișului de pădure 
așa cum numai pene
lul, la fel. nepereche, 
al lui Andreescu il 
putea așterne în 
nemurire.

Cenușă.
Valori sechestrate. 

Prizoniere. Valori 
aservite.

„Cultura este o po
doabă pentru cei feri
ciți, și un refugiu pen
tru cei nefericiți". Este 
un gînd, o coloană de 
adevăr lăsate moșteni
re umanității de anti
cii greci. Coloană care 
rezistă la proba 
timpului de peste 
două mii de ani. Feri- 
ciții familiei și spriji
nitorii ei se împodo
beau cu tot ceea ce le 
poftea deșănțarea. Cu 
ce preț ? Ruina țării. 
Suferința inimaginabi
lă pentru milioane de 
oarfieni. Aducerea la 
sapă de lemn a unui 
întreg popor.

Cenușă și cultură.
Peste cenușa negrei 

nopți a lui Ceaușescu 
se așterne lespedea tă
cerii. Lespedea tăce
rii și peste suferința, 
batjocorirea și umi
lirea culturii din anii, 
atitor autodafeuri să- 
virșite criminal, din
colo de perdeaua de

fum a demagogiei cri
minale tocmai in 
numele... culturii. 
Tocmai pentru că dic
tatorul și ai lui știau 
că în bezna pe care o 
pogoriseră peste țară 
milioanele de neferi
ciți aflau in cultură un 
refugiu.

In inima fiecărui om 
cinstit — cu bucuria 
în suflet pentru gin- 
dul liber, in România 
liberă prin eroismul și 
jertfa dată de popor 
în acest însîngerat 
Crăciun — stăruie 
nemuritoarea, superba 
speranță, mai străluci
toare decit o stea : 
niciodată de acum 
înainte sacrele valori 
spirituale nu vor mai 
fi călcate în picioare 
de .cei. care s-au do
vedit cel puțin la fel 
dc criminali ca și fan
toma abominabilului 
personaj care, atunci 
cind auzea de cultură, 
ii venea să tragă cu 
pistolul. Niciodată nu 
va mai fi admis abo
minabilul gest al pre
facerii în scrum a pa
trimoniului spiritual 
național. Sechestrarea 
acestuia de o mină de 
potentați.

Cultura unui popor 
nu poate fi prizonieră. 
Primăvara luminii ei, 
pentru popor, a sosit.

Să ne bucurăm deci!

Ilie TANASACHE

Iubiți compatrioți ! Sint fericit. 
Nu am ratat clipa cea mare a 
Istoriei. Rușinea nu mă cuprinde. 
Am fost acolo. Am fost in noaptea 
istoriei printre minunății tineri 
care au dat un curs nou istoriei, 
pornind războiul poporului împo
triva tiranului. Am fost în clocotul 
viu al tinereții demne, pașnice, 
sfidătoare și nobile, în fața forțe
lor care păreau de neînvins a 
satrapului cel mai paranoic din 
istorie. Am fost in rândurile celor 
destinați represaliilor, care am vă
zut cu ochii zidul execuției, pur- 
tind chipul strălucirii noii liber
tăți. Am fost unul din cei scăpați 
cu viață din noaptea prăbușirii 
celei mai odioase și feroce dicta
turi, noaptea bilelor de cauciuc și 
furiei fiarei dezlănțuite care-și 
apăra stăpinul și stăpina, noaptea 
revoltei nobile a libertății și dem
nității naționale și a reprimării 
singeroase, demențial și cinic, 
deliberat concepută de mintea cea 
mai scelerată, ajutată de mințile 
înfierbântate ale clanului familiei 
și elicei din vîrful piramidei spri
jinite pe cea mai feroce forță po
lițienească, fascistă, de tip terorist, 
mercenari ai morții, apocaliptici 
cavaleri ai fanatismului ucigaș. 
Am trăit momente de groază, 
cum nu credeam că am să ajung 
să trăiesc vreodată ; am văzut 
moartea cu ochii privind ochii 
acelor fiare cu chipuri fanatizate 
de ură și disperată îndîrjire 
năpustindu-se spre mine, care 
eram dus, împins, zdrobit în pi
cioare, străbătând sub bitele de 
cauciuc șl loviturile paturilor de 
armă întreaga stradă regală, unde 
am fost, toți cei măcelăriți, aruncați 
cu fetele la pămint șl capetele la 
zid, siliți, prin lovituri cu paturile 
armelor direct izbite în șira spinării, 
în splină sau ficat, in ceafă sau 
peste coaste, să răminem nemiș- 
cați ca niște bucăți de lemn, in 
timp ce torționarii, metodic, cu 
aceeași rece ferocitate, iși incărcau 
armele dîndu-ne insuportabila 
senzație că vor apăsa pe trăgaci 
dintr-o clipă in alta. Cind lumina 
deplinei libertăți de expresie a 
cuvântului necenzurat și pentru 
prima dată de după ultimul război 
mondial la noi, liber și el, și trau
matismele acestor zile eroice se 
vor așeza la locul cuvenit și-mi 
voi simți spiritul inspirat, voi 
descrie pe larg amintirile din 
această noapte a „sfîntului Barto
lomeu", noapte a lui Caligula, 
noapte de coșmar stalinist-ceau- 
ștst. Acum. prea trăim cu toții,

din plin, acțiunile criminale ale 
celor mai feroce forțe ale fanatis
mului și urii, să nu spun că ele 
au fost concepute deliberat de 
mintea cea mai scelerată și de 
insul care-și iubea intr-atit dezgus- 
tătoarea și monstruoasa sa statură 
hidoasă că ura intreg poporul, 
plătind dinainte teroriștilor să ne 
verse singele. Bestia care m-a 
arestat, securist ceaușist deghizat 
in uniformă militară, cu o furie 
demențială, parcă-i zdrobisem eu 
lui ficații, pe care trebuia să mi-i 
sfișie el mie, s-a năpustit cu agi
litatea fiarei sălbatice, smulgîn- 
du-mă din încleștarea cu care 
s-au aruncat să mă apere doctorul 
Nicolae Radu și Ioana Bodnar, 
tânăra prietenă admirabilă pe 
care n-am s-o uit niciodată, cu cit 
curaj și-au expus amândoi liber
tatea înfruntând ferocitatea ata
cului. Bestia, imi amintesc, a fost 
imediat ajutată de un ofițer su
perior, colonel, cu părul alb ca și 
mine, care mi-a aplicat o „stingă" 
de mi-a sărit un dinte și intări- 
tindu-i pe inferiorii lui, patru inși 
deodată, să mă lovească mai 
energic cu bastoanele de cauciuc 
și paturile armelor, a început 
să-și descarce nervii asupra mea, 
recunoscindu-mă, și proferind un 
fel de injurie profetică : „Scriito
rule ! Strigi : Jos Ceaușescu ? Vrei 
să aduci Polonia la noi ? Să ne 
iei viitorul .'?“ Iată că ura profe
tică s-a realizat. Viitorul lui de 
nemernic ingalonat in serviciile 
celui mat odios stăpin s-a termi
nat. Ferocitatea atacului asupra 
mea a fost șansa de scăpare a 
Ioanei. După ce am fost lovit în
truna pe întreg parcursul străzii 
regale pină la clădirea din fața 
sediului comitetului central, culcat 
cu fața în jos pe caldarâm, urcat 
intr-un uriaș camion, in aceeași 
poziție, cu fruntea la podea, și 
peste mine, ca intr-un coșmar, 
stivuiți alte două rînduri de ares
tați, unii cu capetele crăpate de 
lovituri oribile prin care singele 
se scurgea pină la mine, sufocat 
și mai ales strivit, cu inima care 
nu știu cum mi-a rezistat am 
pornit intr-un supliciu care mi 
s-a părut atât de lung, de nesfir- 
șit că am crezut că ne duc la 
Timișoara să ne împuște. Ne-au 
dus la Jilava. Am ajuns probabil 
in jurul orelor opt, joi spre vineri, 
noaptea cea mai lungă 'a vieții 
mele și a Capitalei noastre eroi
ce, cind, fără să mai știm nimic 
din cele ce se petreceau afară,

înghesuiți cite șaizeci intr-o celu
lă de numărul mare și continuu 
de arestați., care ne dădeau indi
ciul că lupta, afară, continuă, și. 
mai ales terorizați de rafalele de 
mitralieră pe care le auzeam obse
siv, așteptam din moment în mo
ment, încordați de teamă, să fim 
strigați și duși spre a fi așezați 
cu fața la zid. Sub un tiran ca 
Ceaușescu, totul era posibil. Totul 
a fost, de altfel, posibil. Istoria 
celor douăzeci și cinci de ani ne-a 
îmbătrânit cu cincizeci de ani, ca și 
cum ne-ar fi ținut în afara isto
riei. Ziua reintrării noastre în 
istorie, spre admirația întregii Eu
rope și a jntregii lumi, zi scăldată, 
prin ultime zvircoliri ale tiraniei 
decapitate, in sacra baie de singe 
care ne-a sfințit pe toți, sfințind 
libertatea noastră, ziua de 22 de
cembrie, ne-a adus, spre seară, 
după orele patru, și eliberarea 
noastră, a celor peste cinci sau 
șase sute de patrioți cinstiți, de 
tineri, in primul rînd, admirabilul 
nostru tineret, pe care l-am iubit 
și prin acest sacru act al înfrățirii 
dintre zidurile sinistrei închisori, 
atit de viu simbolizând însăși "epo
ca venerată de abilii sforari ai 
cultului personalității. Scăpați de 
sub teroarea clinilor de pază ai 
celui mai feroce paranoic dintre 
scelerații istoriei, ștergindu-ne 
din memorie, spre frumusețea noas
tră de oameni, această pervertire 
a bunului simț și jignire a dem
nității și inteligenței, care ne-a 
umplut de silă pentru citeva gene
rații, împărțind veșnicia acelei 
nopți care ne-ar fi putut proiecta 
in veșnicie, lingă ceilalți martiri 
ai evenimentelor, ne-am întors in
tr-un prezent al viitorului nostru 
liber, cu adevărat liber. Dintr-un 
trecut delirant și dezonorant, in
ti-un viitor care e al tuturor po
poarelor libere și democratice, din 
care minciuna și terorismul, teroa
rea și batjocura ființei Umane vor 
dispărea cum au dispărut de pe 
scena istoriei contemporane clanul 
ceaușist, el și savanta analfabetă, 
avortoni ai istoriei, care vor fi 
șterși din istorie, care și-au primit 
pedeapsa binemeritată pe măsura 
urii lor pentru noi, urii care a 
clocit lighioanele infernale ale 
morții, cu care ne confruntăm 
acum, stârpind prin ei. prin acești 
monstruoși mercenari ceaușlști, 
ultimele zvircoliri ale urii, discor
diei și minciunii furibunde de pe 
pămîntul fertil in omenie al 
României.

Alecu Ivan GHILIA

SEMNĂT> INTERZISE
Poeta Ana Blandiana, nume bine cunoscut cititorilor din țară și de 

peste hotare.
In țara în care dictatorul decretase cu emfază „desființarea, cenzurii", 

semnătura acestei ilustre scriitoare a fost interzisă. De ce ?
între altele și pentru aceste „amenințătoare" versuri la adresa „mota

nului Arpagic" — ce s-a dovedit mai fioros decit cel mai fioros balaur.

0 vedetă 
de pe strada mea

Cine este acest personaj.
Pe care îmi permit
Să-l numesc cel mal vestit
Motan din oraș. 
Căruia i 
S-au scris poezii 
Și i s-au făcut portrete, 
Așa cum se obișnuiește printre vedete ;
Despre care, pe linqă toate. 
S-au făcut și desene animate 
Palpitante și pline de umor 
Date la televizor.

Ei bine, după toate aceste succese
De necontestat
Și de necrezut.
Arpagic, cum era și de așteptat.
S-a cam încrezut

Dar nici nu e de mirare : 
Cind iese la plimbare 
Toată strada, emoționată 
Se îmbulzește să-1 vadă ;

Ferestrele se dau de perete. 
Copiii uită de caiete, 
Crengile se apleacă peste gard, 
E o aglomerație ca pe bulevard.

Mașinile sint obligate
Să încetinească.
Se aruncă ocheade
In manieră pisicească.
I se dau Hori, 
Pline cu sare, 
Cîte-o scrisoare 
In plic 
Și toată lumea strigă 
„Arpagic” ?

El înaintează important și hai-hui, 
Dă un sfat, ascultă un protest mai sonor 
(Ca acela al unei cloște cu pui 
mpotriva unui motan vînător).

Distribuie zîmbete, strlngeri de labă 
Cite o amendă 
Sau, mai degrabă.
Admonestare
Și țoală lumea e atentă
Și recunoscătoare.

(din volumul „tntimplări de pe strada mea”, 
Ed. Ion Creangă, București, 1988)
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DECRET
Privind trecerea in componența Ministerului Apărării Naționale 

a Departamentului securității statului și a altor organe din subordinea 
Ministerului de Interne

Art. 1. Pe data prezentului decret, trec in componența Ministerului 
Apărării Naționale Departamentul securității statului, comandamentul tru
pelor de securitate împreună cu organele și unitățile din subordinea 
acestora. Sint incluse in acestea structura, bugetul, personalul, arma
mentul, muniția, tehnica din dotare, fondurile fixe, precum și activul și 
pasivul din țară și din străinătate. Pentru direcțiile, unitățile asimilate 
și serviciile comune, efectivele, tehnica, fondurile fixe, precum și buge
tul se defalcă proporțional cu atribuțiile ce le indeplinesc.

Art. 2. La Ministerul de interne rămîn inspectoratul general al 
miliției, comandamentul pompierilor și direcția penitenciarelor, cu toate 
unitățile din subordinea acestora. Pentru direcția pașapoarte, evidența 
străinilor și controlul trecerii frontierei de stat se va emite un decret 
separat.

Art. 3. Drepturile bănești și materiale ce se cuvin personalului mi
litar și civil prevăzut la art 1 vor fi asigurate de către Ministerul Apără
rii Naționale.

Ari. 4. Trupele de grăniceri se reintegrează in cadrul Ministerului 
Apărării Naționale.

Art. 5. Ministerul Apărării Naționale va lua măsuri pentru stabilirea 
unei organizări unitare a tuturor unităților din componența sa, potrivit 
atribuțiilor și sarcinilor ce revin acestui minister.

Art. 6. Comitetul de Stat al Planificării, Gospodăririi Fondurilor Fixe 
și Ministerul de Finanțe vor lua măsuri pentru a introduce modificările 
corespunzătoare în indicatorii economici pe anul 1990 ai Ministerului 
Apărării Naționale și Ministerului de Interne.

Președintele Frontului Ministrul apărării naționale
Salvării Naționala General-colonel

ION ILIESCU NICOLAE MILITARU

COMUNICAT
Avind in vedere faptul că și după condamnarea și executarea dic

tatorilor Nicolae și Elena Ceaușescu continuă acțiunile teroriste ale 
unor elemente izolate avind ca urmări pierderi de vieți omenești și 
distrugeri materiale, Consiliul Frontului Salvării Naționala hotărăște :

1) In Capitală și in toate județele țării se instituie tribunale milita
re extraordinare care vor judeca toate cazurile de acte teroriste.

2) Judecarea va urma o procedură de urgență, iar executarea sen
tințelor se va face imediat.

3) Elementele teroriste care pină joi 23 decembrie 1989, orele 17, 
nu vor preda crmele și muniția aflată asupra lor vor fi judecate și condam
nate de aceste tribunale extraordinare conform procedurii de urgență.

Măsuri adoptate de Guvern 
privind vinzarea unor mărfuri 

la sate
De la 1 Ianuarie 1990 se anulează 

„adaosul de preț“ ce se aplică în 
mediul rural Ia zahăr și produse za
haroase; orez, arpacaș. preparate <ie 
carne,' semiconserve de carne, oțet, 
sare, cherestea, cărbuni și alte măr
furi. pentru așa-zisele cheltuieli su
plimentare de transport. Ca urmare, 
prețul tuturor mărfurilor va fi ace
lași, atit la orașe, cit și la sate. De

în slujba adevărului, 
a idealurilor revoluției
Alăturindu-ne din primele mo

mente revoluției democratice ro
mane, înfăptuită de întregul popor 
și în primul rind de tinerii patriei, 
am constituit în redacție un comi
tet provizoriu al Frontului Salvă
rii Naționale, care a trecut opera
tiv la acțiune spre a contribui, a- 
lături de ceilalți confrați ziariști, 
la înfăptuirea schimbărilor ce de
curg, din trecerea presei dm mii- 
nikjunei familii tiranice în mii- 
nlle’ întregului popor. întronarea 
adevărului ca valoare supremă a 
profesiei noastre constituie un im
perativ pe care-1 vom promova și 
apăra cu toate forțele, inț'clegînd 
că numai astfel putem să ne fa
cem datoria față de cetățenii ță
rii, numai astfel servim idealurile 
de libertate ale revoluției, ale po
porului.

Ne asumăm răspunderea de a fi 
un ziar al poporului, o tribună a tu
Comitetul Provizoriu al Frontului Salvării Naționale 

redacția ziarului „Adevărul**

Editura „Presa Liberă"
în procesul de înnoiri revoluțio

nare pe care poporul nostru ii 
realizează astăzi prin luptă eroi
că. personalul de specialitate care 
asigură condițiile de tipărire, di
fuzare, precum și cele tchnico-ma- 
ieriale, financiare, de publicitate 
șl reclamă, ne vom desfășura ac
tivitatea sub denumirea EDITURA 
„PRESA LIBERA** și agenția sa 

Pînă ieri la prînz, 
în CONTUL LIBERTATEA - 1989, 

numai la unitățile C.E.C. 
din municipiul București s-au depus 

5410631 LEI

asemenea, desfacerea mărfurilor, care 
s-au vîndut prin schimb obligatoriu 
cu produse agricole, se va face, în- 
cepind de la 27 decembrie 1989, fără 
această condiționare. Cooperativele, 
celelalte organizații de achiziții vor 
cumpăra, prin magazine și centre 
de cumpărare a produselor agrico
le, la prețurile legale, produse de 
la producătorii agricoli.

turor cetățenilor țării, din toate 
categoriile sociale și de toate con
vingerile, in consens cu opțiunea 
exprimată în programul Frontului 
Salvării Naționale cu privire la 
statornicirea unui sistem democra
tic pluralist de guvernămint.

Datorăm integral revoluției noas
tre victorioase posibilitatea de a 
ne face azi așa cum se cuvine da
toria de profesioniști ai scrisului 
liber și nu vom precupeți nimic 
pentru a păstra pe vecie această 
mare cucerire democratică, pentru 
a contribui prin ziarul nostru la 
opera de renaștere a pămintului 
strămoșesc. Nu vedem o datorie 
mai sfintă decît aceea de a sluji 
cu devotament, competență și o- 
nestitate, poporul care și-a cîștigat 
libertatea și demnitatea, integrîn- 
du-se pentru totdeauna in rindul 
națiunilor democratice ale lumii.

din

de publicitate „PRESA LIBERA", 
în consens cu transformările pe 

care le trăim, personalul EDITU
RII „PRESA LIBERA" își expri
mă deplina adeziune la FRONTUL 
ȘALVARII NAȚIONALE, la pro
gramul său de reconstrucție de
mocratică a României.
TRAIASCA ROMANIA LIBERA 1

Cuvîntul rostit de Ion Iliescu, 
președintele Consiliului 

Frontului Salvării Naționale(Urmare din pag. I)nisterelor pentru rezolvarea problemelor economiei.In contextul concretizării activității noastre vreau să fac apel la toți cei care au fost factorii motori, factorii activi ai revoluției românești, cu particularitățile ei deosebite. Ceea ce se încearcă astăzi este destabilizarea noastră, subminarea etapei actuale de organizare efectivă. Dacă nu reușim să consolidăm unitatea rezultată din acest proces spontan al maselor populare care au răsturnat vechea putere, atunci, desigur, aceasta va fi marea noastră slăbiciune. Singura noastră forță astăzi este tocmai menținerea acestei unități bazate pe consensul general al tuturor forțelor creatoare ale societății românești. Pe această bază vrem să concretizăm activitatea noastră,, realizarea permanentă a acestui consens cu deschidere largă către toate curentele posibile, către toți factorii și toate forțele interesate, dialogul viu care să ne înlesnească concretizarea platformei de acțiune. Va trebui să ne definim activitatea pentru următoarele trei luni. Vrem ea aceste trei luni să fie nu numai luni de campanie electorală, ci și de acțiune, de rezolvare a unor probleme, de fundamentare a unor programe de perspectivă pentru ceea ce urmează.Nimeni nu pretinde să devină monopolist al unei puteri noi. Ne-am săturat de această monopolizare a puterii, de a statua pretenția unora de a deveni deținători al puterii pe viață — s-a încercat la un congres ca N. Ceaușescu să fie desemnat șef al parti
VEȘTI DE PE FRONTUL MUNCII

Eroism la 1400 grade Celsius Chimiștii din Năsăud
La CESAROM. întreprindere bi

ne cunoscută din Capitală, unde se 
realizează o largă gamă de mate
riale de construcții și obiecte sa
nitare, oamenii rămași să păzească 
bunurile unității au trebuit să ve
gheze și să intervină schimburi în
tregi, zile fără întrerupere, lingă 
cuptoarele de ardere, unele lungi 
de peste 100 de metri, pentru a le 
menține la temperatura funcționa
lă. 1 200—1 400 grade C. Deși a fost 
greu — în alte condiții decît cele 
actuale poate ar fi fost chiar im
posibil — s-a reușii acest lucru. 
La această dată, toate cuptoarele, 
celelalte instalații sint pregătite să 
poată Începe lucrul din plin. în

Sistemul energetic 
național funcționează normal

I-am simțit alături pe energeti- 
cienii țării, care oră de oră, clipă 
de clipă au fost la posturi pentru 
a-și face datoria. Sistemul energe
tic național funcționează normal la 
o frecvență de 49 II2. Prezenți ieri 
la o teleconferințăi cu toate termo
centralele și hidrocentralele aveam 
să aflăm pulsul activității in acest 
domeniu vital al economiei.

La Mintia sau Ișalnița, la Govora 
sau Iași, la Oradea sau Suceava 
grupurile energetice funcționeză la 
capacitatea programată, nu sint 
probleme deosebite. De la Borzești 
se primește o solicitare pentru spo
rirea ritmului de livrare a cărbune
lui. Colonelul Victor Zirnovan. co
mandant militar al C.I.P.E.E.T., ne 
roagă să evidențiem și aportul gru
pelor militare prezente la marile 
termocentrale pe cărbune. La Bucu
rești, celei patru termocentrale Sud. 
Vest. Giurgiu și Progresul funcțio
nează la nivelul prevăzut. O re
marcă : peste tot se asigură func
ționarea termoficării permanent.

INFORMAȚII SPORTIVE
In prag de Anul Nou, Asociația 

presei sportive a dat publicității tra
diționala anchetă pentru desemnarea 
celor mai buni sportivi români ai 
anului 1989, memento de clasificare 
a succeselor obținute de ei in ma
rile concursuri.

Pe primele locuri se află fn mod 
firesc atleta Paula Ivan, campioană 
europeană, recordmană mondială în 
proba de 1 milă, cîștigătoare a 
„Marelui Premiu al federației In
ternaționale** și echipa reprezenta
tivă de fotbal, calificată la turneul 
final al campionatului mondial.

Iată clasamentele stabilite : Indi
vidual : 1. Paula Ivan 443 puncte ; 

dului și al statului pînă la sfîr- șitul vieții.In Constituție vor fi consfințite principii ale eligibilității obligatorii a tuturor organelor și factorilor de conducere de la nivel central pînă la nivel local. Discutăm chiar o idee despre eligibilitate și a miliției, care să răspundă în fața maselor populare, și nu invers. Miliția, din instrument al reprimării, al puterii, să devină instrumentul care să servească masele populare, să fie sub controlul acestora. De asemenea, limitarea mandatelor. Nimeni nu va putea fi înscăunat pe viață într-o funcție de conducere. Primește un mandat, dă socoteală de modul cum și-a îndeplinit mandatul, face loc altora care vin cu forțe proaspete, cu privire nouă. Să existe această permanentă înnoire, împrospătare, numai așa se poate asigura progresul continuu. .De asemenea, mai multă modestie în viața particulară a fiecăruia, limitarea veniturilor tuturor la dimensiuni decente, neignorînd factorul de cointeresare pentru promovarea adevăratelor valori, ș.a.Iată deci cîteva chestiuni care își vor găsi concretizarea în acte normative și în activitatea noastră practică.Și pentru că am auzit — în dialogul anterior — cîteva idei interesante despre caracterul revoluției noastre, revoluția tineretului, am venit în studio cu trei tineri de pe baricade, care în ultimele patru zile au fost prezer.ți în mai multe locuri.Am considerat că este de datoria mea să vin aici cu forța cea mai dinamică a procesului nostru revoluționar, tineretul. Poate cîțiva dintre ei își vor exprima gindu- rile proprii la această întîlnire.

secțiile de preparare și la presare 
au fost aduse materialele necesare 
pentru a se putea relua activitatea 
de producție în ritmuri dintre cele 
mai inalte, țara avind nevoie de 
materiale fabricate aici. Pentru a- 
ceasta insă trebuie să se dea cit 
mai repede curs apelului condu
cerii întreprinderii ca toți munci
torii și specialiștii să se prezinte 
Ia lucru. Lupta nu a Încetat. Ea 
trebuie continuată cu eroism înze
cit pe liniile de fabricație, in toa
te secțiile de producție, peste tot 
unde este nevoie acum de brațul 
și mintea tuturor oamenilor. 
(N. Militaru).

pentru a se realiza In locuințe o 
temperatură de circa 20 grade Cel
sius.

La toate termocentralele și hidro
centralele s-a întărit paza obiecti
velor de către forțe ale unităților 
militare și brigăzile patriotice. S-au 
înregistrat citeva evenimente. La 
Doicești, teroriștii au încercat în 
timpul . nopții trecute să atace ter
mocentrala. Dar încercarea lor a 
eșuat. La Timișoara, o magistrală 
de termoficare a fost străpunsă de 
gloanțe ! Acum a fost refăcută. La 
Brăila, drumul de acces spre termo
centrală. ore in șir, s-a aflat sub 
tirul unor teroriști disperați. S-a 
lucrat in schimburi prelungite pen
tru a suplini absența colegilor ce 
nu au putut veni la centrală. La 
hidrocentrala Porțile de Fier atit 
forțele militare românești, cit și 
cele iugoslave asigură paza stric
tă a acestui obiectiv realizat de 
cele două țări vecine și prietene.

L. ION

2. Francisc Vaștag — box 404 punc
te ; 3. Daniela Siliva? — gimnastică 
346 puncte ; 4. Elisabeta Lipă — ca
notaj academic 269 puncte ; 5. Nicu 
Vlad — haltere 201 puncte ; 6. Ovi- 
diu loan Sabău — fotbal 193 punc
te ; 7. Alina Astafei — atletism 165 
puncte ; 8. Sorin Babii — tir 164
puncte ; 9. Gică Popescu — fotbal 
122 puncte; 10. Silviu Lung — fotbal 
46 puncte ; echipe : 1. Reprezentati
va de fotbal 235 puncte ; 2. Echipa 
de gimnastică fete 106 punte ;
3. Chimistul Rm. Vilcea — handbal 
fete 91 puncte ; 4. Știința Bacău — 
handbal fete 84 puncte ; 5. Echipajul 
de canotaj 8 plus 1 fete 74 puncte.

Admirație pentru tinerii români, 
pentru intregul popor român 

Declarații Ia posturile româno de televiziune a unui 
membru al guvernului francez si a ambasadorului 

Olandei la București
Intr-o emisiune a posturilor ro

mâne de televiziune, Bernard Kouch
ner, membru al guvernului fran
cez, Însărcinat cu problemele umani
tare, a declarat : Am urmărit cu 
atenție evenimentele din România și 
am constatat că ele s-au produs 
spontan, ele nu au fost organizate 
de nimeni, iar cei care vorbesc de 
o lovitură de Stat înseamnă că nu 
au înțeles nimic. Doresc ca din par
tea guvernului francez să transmit 
salutul său și felicitări tinerilor ro
mâni pentru elanul de care au dat 
dovadă întregului popor. Am citit 
Programul Frontului Salvării Națio
nale care este extraordinar, dar in 
același timp dificil de. realizat, de
oarece totul trebuie reconstruit.

Ministrul francez a atras atenția 
că întreaga comunitate europeană 
este gata să ajute România, în mă
sura tuturor posibilităților pe care le 
are. Nu aduc numai salutul frățesc 
al președintelui Franței și al po
porului francez — a subliniat el — 
ci am propus și un ajutor in toate 
domeniile în care România are ne
voie. în aceste momente, nu numai 
la Paris, ci în întreaga Franță pri
măriile sint deschise și își vor oferi 
tot sprijinul pentru poporul român. 
Este un elan general al oamenilor 
politici, al întregului popor francez, 
față de cauza poporului român.

Ministrul francez a adus un oma

Aseară ne-au vizitat la redacție 
țărani din Vaideeni»

Aseară, la ora 18, la redacția 
ziarului „Adevărul** s-a prezentat c 
delegație a locuitorilor din comuna 
Vaideeni, județul Vilcea, cunoscuți 
crescători de oi. „Am venit în spriji
nul bucureștenilor, al armatei cu 
1 500 kg brinză din partea comunei 
noastre — ne spune profesorul Bar
tolomei Todeci. Vrem să ajungem cu 
ea la fabrica de produse lactate dar

O atenție cu totul deosebită a- 
cordă în aceste zile chimiștii de la 
întreprinderea de Mase Plastice 
din Năsăud fabricării de navete 
necesare pentru transportul piinii.

Petroliștii de la Videle
Oamenii muncii din Cadrul Sche

lei de Producție Petrolieră Videle 
— una dintre cele mai mari uni
tăți de profil din țară — se află la 
datorie, asigurind buna desfășura
re a activității in toate cele 9 bri
găzi de aici. S-a intervenit opera
tiv la 48 de sonde, la care s-au 
efectuat diferite lucrări de repara
ții și au fost repuse în funcțiune.

Aberantul preț 
al kilowattului-oră

Dictatorul avea mania decretelor 
prezidențiale. Gindite peste noapte, 
gindite diabolic de cele mai multe 
ori și scoase la lumină cu putere de 
lege in ziua următoare. Numărul 
lor ? Poate sute, poate mii și întot
deauna invariabil aceleași argumen
te : interesele eonomiei, ale intregu- 
lui popor.

Iată un astfel de „decret** ieșit din 
mintea dictatorului care a chinuit 
amarnic fizic și psihic milioane de 
compatrioți : decretul privind une
le măsuri pentru raționalizarea con
sumului de gaze naturale și ener
gie electrică din 10 noiembrie 1987.

Ce și-a propus acest decret ? Nici 
una, nici alta decît să-1 intimideze 
pe omul de rind. să-l oblige să ac
cepte încă un chin care se adăuga 
altora și altora de pină atunci. Cota 
alocată prin acest rușinos decret este 
o cotă a umilinței. Pentru o familie 
ce deține un apartament cu trei ca
mere cota era de 35 kWh pe lună 
iarna și 25 kWh pe lună vara. Ce 
înseamnă asta T O știe fiecare. Con
sumul pe aceeași perioadă al unui 
frigider. Ce se întimplă dacă vrei să 
consumi in plus ? Foarte bine spune 
rușinosul decret. Poți să consumi, 
dar cu un preț de 5 ori mai scump.

Și dictatorul „mărinimos** in anul 
următor, mai exact la 11 octombrie 
1988, vine cu un alt decret ce se do
rea a reprezenta o nouă dovadă a 
grijii „supreme** față de om. Ah, 

giu celor care și-au dat viața pen
tru libertatea poporului român și a' 
exprimat întreaga compasiune fami
liilor indoliate in această luptă pen
tru libertate și democrație.

în aceeași emisiune, ambasadorul 
Olandei la București, Coen Storck, a 
dat citire, in limba română, urmă
torului mesaj adresat poporului ro
mân de guvernul țării sale :

„In aceste ziie de Crăciun, gu
vernul olandez iși exprimă solida
ritatea cu poporul român, cu erois
mul său în lupta pentru libertate și 
pace.

Guvernul olandez participă Ia du
rerea pricinuită de numeroasele vic
time omenești. El iși va aduce con
tribuția acolo unde va fi posibil 
pentru ușurarea suferinței.

Guvernul olandez urează poporu
lui român și noii sale conduceri 
curaj și forță în aceste zile de grea 
încercare in planul asigurării unei 
Românii noi, libere și democratice**.

Atit ministrul francez cit și am
basadorul olandez și-au exprimat 
deosebita satisfacție de a se întîlni 
in cursul zilei de marți cu pre
ședintele Consiliului Frontului Sal
vării Naționale, Ion Iliescu, cu pri- 
mul-ministru al guvernului, Petre 
Roman, cu alți membri ai Consiliu
lui, și de a avea posibilitatea să se 
adreseze poporului român din stu
diourile Televiziunii române libere.

nu cunoaștem drumul**. Le-am ex
plicat itinerarul, le-am asigurat ca
mere la hotel, mulțumindu-le, în 
numele bucureștenilor, fraților lor 
din comuna Vaideeni, pentru acest 
gest de impresionantă solidaritate 
umană.

I. ȘTEFAN

laptelui și apelor minerale. Ele 
sint livrate imediat către localită
țile care au avut de suferit de pe 
urma bandelor teroriste. (Gheor- 
ghe Crișan).

Producția de țiței obținută 
aici este cu mult mai mare 
decît în perioada precedentă, ceea 
ce atestă promptitudinea și fermi
tatea cu care petroliștii teleormă
neni au răspuns apelurilor patrio
tice privind sporirea contribuției 
lor la asigurarea cantităților de hi
drocarburi atit de necesare econo
miei naționale. (Stan Șefan).

bietul cetățean cit de amarnic era 
înșelat ! Acum, pentru aceeași lo
cuință de trei câmere consumul nor
mat a ajuns la 47 kWh pe lună iar
na și 29 kWh vara. Concomitent cu 
această „substanțială" creștere s-a 
redus tariful maximal de la 3 lei la 
2,50 lei. într-o locuință cu o dotare 
modestă cu aparate electrocasnice 
se consumă in medie 150 kWh pe 
lună. Deci, in sistemul fără penali
zări (unde tariful este de 0,65 lei 
/ kWh) s-ar plăti o sută de lei pe 
lună. Insă prin acest sistem de ma
jorări trebuie să se plătească la con
sumul menționat anterior circa 300 
lei. Deci cu peste 200 lei se încarcă 
cheltuielile unei familii. Era și este 
un atentat la bugetul familiei care 
anual se diminuează cu circa 2 500— 
3 000 lei. Și numai pe această cale !

Cit reprezintă energia electrică li
vrată populației 7 Numai 7 la sută 
din producția totală ! în fața unei 
asemenea situații există propunerea 
ca, în procesul măsurilor economice 
și sociale pe care le vor lua autori
tățile alese de revoluția victorioasă, 
să se elimine sistemul diabolic de 
majorări și să rămînă tariful unic 
de 0.65 Iei kWh la energia electrică 
livrată populației pentru iluminat și 
utilizări casnice. De fapt, acest preț 
este practicat și pentru unitățile e- 
conomicc.

Ion LAZAR

Măsuri pentru buna 
aprovizionare 
a populației

Potrivit celor stabilite de Consiliul 
Frontului Salvării Naționale, in ve
derea îmbunătățirii aprovizionării 
populației ciș produse de larg con
sum, s-a constituit un comandament 
special format din reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Comerțului 
Interior, CENTROCOOP, ai minis
terelor producătoare și Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor. 
Comandamentul a adoptat măsuri 
urgente pentru asigurarea de can
tități sporite de produse pentru 
populație, reținîndu-se în acest scop 
importante cantități de produse ali
mentare destinate inițial exportului, 
atit pentru Capitală, cit și pentru 
județele țării.

în Capitală s-a prevăzut, tn perioa
da 23—31 decembrie, să se livreze 
6 400 tone de carne și preparate din 
carne, cite 800 tone pe zi, față de can
titatea medie zilnică de circa 300 
tone, cit s-a livrat în perioada 1—23 
decembrie. Au fost sporite, de ase
menea, la 20 numărul sortimentelor 
de preparate de carne, din care a 
fost scoasă soia ca „produs de bază". 
Cantitățile zilnice prevăzute pe 
aceeași perioadă sint 4 200 hl lapte și 
produse lactate, 80 tone brinzeturi. 34 
tone unt, 150 tone ulei, 1 161 
tone pîine, 100 tone făină, 200 tone 
zahăr, 200 tone produse zaharoase, 
inclusiv de import, 640 tone pro
duse de patiserie, între care cele 
specifice de sezon. Cantități sporite 
se înregistrează la conserve de legu
me și fructe, cartofi, legume etc., 
depozitele dispunînd de tot ce este 
necesar pentru a asigura o aprovi
zionare bună. La ouă, cantitățile zil
nice livrate piețelor se ridică la 
1 700 000 bucăți, în zilele ce vor veni 
urmînd să mai fie livrate peste 
20 000 000 ouă sosite din Cehoslovacia 
drept ajutoare. In ce privește apa 
minerală, in această perioadă maga
zinele vor fi aprovizionate cu 2,4 mi
lioane sticle, cu un ritm zilnic de 
300 000.

In Capitală vor intra primele 300 
din cele 2 500 de tone de portocale 
sosite din import. Cafeaua — un alt 
produs inexistent și speculat la pia
ța neagră — va fi livrată într-o 
cantitate de 80 tone pe zi atit boabe, 
cit și măcinată. Prețul ei este stabi
lit in jurul a 400 de lei. Pentru anul 
viitor, se vor livra cantități din ce 
în ce mal mari, urmărindu-se satis
facerea nevoilor întregii populații. 
Vor reapărea in magazine cacaua 
(circa 10 tone pe zi), ceaiul, conser
vele de carne din import (circa 50 
tone pe zi) și altele.

în alimentația publică s-au prevă
zut măsuri speciale vizînd o apro
vizionare îndestulătoare pentru 
această perioadă, și în special pen
tru Revelion, fără limitarea de pro
duse. Se lucrează pentru un nou 
program al unităților din acest sec
tor de servire a populației.

Avind în vedere măsurile luate, 
Comandamentul pentru aprovizio
nare apelează la cetățenii Capitalei 
să dea dovadă de deplină ordine și 
disciplină, să nu facă supraaprovi- 
zionări, întrucit produse vor fi în 
cantități din ce in ce mal mari, pre- 
cizînd că se acționează pentru 
înlăturarea completă a speculei și 
vînzării preferențiale. Lucrătorii din 
comerțul Capitalei sint solicitați să 
se prezinte la locurile lor de muncă.

In țară, comandamentul a acționat 
împreună cu întreprinderile comer
ciale și consiliile județene pentru 
aprovizionare, asigurind și aici can
tități suficiente pentru buna apro
vizionare, pentru asigurarea produ
selor necesare populației. Se preci
zează că aceste cantități vor fi 
sporite potrivit necesităților și posi
bilităților. Se atrage atenția ca jude
țele să țină cont de posibilitățile lo
cale, pentru a nu compromite buna 
aprovizionare pină la viitoarea re
coltă.

(Agerpres)

Debitele se situează in jurul va
lorilor medii multianuale lunare pe 
riurile din Maramureș, Transilvania, 
nordul Moldovei și sub aceste va-< 
lori pe celelalte rîuri. Debitul mediu 
al Dunării la intrarea în țară este 
de 5 400 mc/s.

Calitatea apei se urmărește per
manent de către oficiile de gospo
dărire a apelor, direcțiile apelor ale 
Consiliului Național al Apelor, pre
cum și de unități specializate ale 
Ministerului Sănătății.

In toate județele și In municipiul 
București, calitatea apei este cores
punzătoare. De asemenea, radioac
tivitatea aerului și apei se situează 
în limita fondului natural.

CINISM!
In ultima cuvintaro, fostul dictator iți arăta cinica mărinimie promi- 

țindu-le studenților 10 lei pentru „Serbarea pomului de iarnă" in timp 
ce mămica, savanta analfabetă se îngrijea de zor de „micile" eco
nomii ale fiilor prezidențiali.

Iată cum arătau ele :
Noile organe ale puterii au descoperit la cei trei copii ai lui Ni

colae Ceaușescu carnete de economii C.E.C. in valorile următoare:

Zoe Ceaușescu

Valentin Ceaușescu

Nicu Ceaușescu

— 1 450 000 le!

— 1 223 872 lei

1 223 873 le!
tre! cecuri esteîn total, valoarea celor

Depunerile la C.E.C. au fost făcute In
Elena Ceaușescu.

de 3 897 745
ultimii ani

lei.

Toate aceste cecuri se află in posesia autorităților.

de mama lor,

Acest tinăr erou s-o jertfit pentru un ideal : Libertatea (Agerpres) Gloanțele asasinilor n-au cruțat nici jucăriile copiilor
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Alături de poporul român, întreaga lume respiră ușurată
TANIUG: Schiță

BELGRAD 26 (Agerpres). — „A 
plecat de pe scena istoriei unul din 
ultimii dictatori de pe acest Pămînt 
— Nicolae Ceaușescu". Astfel își în
cepe agenția iugoslavă de presă 
TANIUG o corespondență specială 
de la București intitulată „Schiță 
pentru portretul dictatorului execu
tat". Ultimele sale zile au demon
strat ce fel de sistem monstruos a 
creat omul care timp de aproape 25 
de ani s-a folosit de socialism pen
tru toate fărădelegile sale. Crimele 
monstruoase comise de regimul 
ceaușist in ultimele sale zile re
prezintă doar punctul culminant al 
suferinței îndelungate a celor 23 mi
lioane de fii ai națiunii române.

Cum a fost in realitate omul care 
a creat cel mai desăvirșit sistem de 
teroare, care a transformat țara în
tr-un imens lagăr, a născocit pentru 
popor un concept de alimentație 
științifică pentru' a putea exporta cit 
mai multe alimente, a întrerupt în
călzirea pe timp de iarnă, a interzis 
acordarea asistenței medicale per

D.P.A.: Ultimul „domnitor" feudal și deșănțatul sau cult al 
personalității

BONN 26 (Agerpres). — Prin exe
cutarea dictatorului român Nicolae 
Ceaușescu a luat sfîrșit viața poli
tică a ultimului domnitor feudal de 
marcă stalinistă din Europa. Timp 
de 25 de ani, monarhul absolutist, 
născut în condiții modeste intr-un 
sat din Valahia, a condus tiranic 
destinele țării, pătrunzînd pînă în 
viața privată a cetățenilor ei. In 
aceasta, el s-a sprijinit pe clanul 
familiei — soția, Elena, ocupînd cele 
mai înalte funcții in conducerea 
guvernului și partidului, fiul său 
Nicu, leader de partid la Sibiu, 
numeroase rude ale sale sau ale 
soției în poziții-cheie In armată, în 
administrație sau în partid. Se spune 
că Ceaușescu își încredințase succe
siunea soției, sau chiar fiului Nicu 
— arată într-un comentariu agenția 
D.P.A. din R.F.G.

T.A.S.S.: „O hotărîre care exprimă voința poporului român"
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Exe

cutarea prin împușcare a lui Nico
lae Ceaușescu și a soției sale Elena 
este „o problemă internă a Româ
niei" — a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă un purtător de 
cuvînt al M.A.E. al U.R.S.S. Trebuie 
să se aibă în vedere — a subliniat 
purtătorul de cuvînt sovietic, citat

Mesaje ale solidarității
MOSCOVA 26 (Agerpres). — N. 

Chilie transmite : In fața Consulatu
lui general al României din Kiev a 
avut loc o mare manifestație orga
nizată în semn de solidaritate și spri
jin față de marea victorie repurtată 
de poporul român în lupta sa împo
triva dictaturii, pentru o viață liberă 
și demnă.

Participanții au aprins luminări și 
au păstrat un moment de reculegere 
in memoria victimelor acțiunilor te
roriste ale acoliților fostului dictator 
al României. Din partea conducerii 
organizației obștești „R.U.H. — Miș

De ce s-au făcut datorii externe ?
Unul din capetele de acuzare la 

adresa singeroșilor călăi ai poporu
lui, Nicolae și Elena Ceaușescu, 
este, așa cum se arată și în comu
nicatul privind condamnarea la 
moarte și executarea lor, submina
rea economiei naționale. Sînt multe 
mijloace prin care acești tirani, 
ce-și arogaseră titluri academice, 
au aruncat poporul român în pră
pastia economică, dar, poate, cel 
mai cumplit a fost îndatorarea, 
fără nici o rațiune economică, a 
țării.

Nu este vorba de faptul că 
România a avut, la un moment dat, 
mari datorii. Orice țară în dezvol
tare poate cunoaște nevoia de re
surse financiare externe. In plus, 
creditul reprezintă un instrument 
universal de susținere și lărgire a 
schimburilor economice internațio
nale.

Este vorba de resorturile con
tractării împrumuturilor și de sco
pul apelării la resurse financiare 
externe. In momentul izbucnirii cri
zei datoriilor, în țară existau uti
laje industriale, instalații, materiale 
importate de care nimeni nu avea 
nevoie. Multe din acestea, intrate 
deja în stare de degradare, erau 
acoperite cu pămînt. Valoarea lor ? 
Aproximativ egală cu aceea a da
toriei externe, adică de circa 
12 miliarde dolari ! Este o anoma
lie pe care istoria economiei mon
diale pare să n-o fi consemnat 
niciodată. Și aceasta pentru că 
este greu de găsit în lume un caz 
similar al unei persoane autoîn- 
vestite cu puteri discreționare, dar 
cu o gindire economică atît de 
primitivă.

Da, datoria externă s-a creat din 
cauza unei crase incompetente, 
dublată de „ideile geniale" (citește

pentru portretul dictatorului executat
soanelor în virstă de peste 70 de ani, 
care se declara un mare iubitor de 
copii și militant pentru creșterea na
talității, dar care, în schimb, nu per
mitea asigurarea unor condiții mi
nime in maternități, omul care a or
ganizat la nivel de stat vinzarea^ co
piilor fără părinți unor cumpărători 
străini bogați, care a transformat 
țara- intr-o feudă particulară, a creat 
cultul propriei infailibilități și s-a 
considerat atotștiutor... ?

Toți acești ani, de la instalarea lui 
la putere in 1965, Ceaușescu a trăit 
într-o frică panicardă pentru propria 
viață. Pentru a se pune la adăpost 
de eventualii agresori, el a folosit o 
numeroasă armată de funcționari ai 
securității, iar toate alimentele, îna
inte de a-i fi fost servite, erau su
puse unor analize de laborator atit 
in țară, cit și cu prilejul vizitelor 
in străinătate. Aceste măsuri de 
securitate includeau și controlul ra
dioactivității, iar lenjeria de pat, ca 
și cea de corp și toate obiectele cu 
care venea în contact trebuiau, în 
mod obligatoriu, să fie sterilizate.

Primul om al țării a cultivat timp 
de mulți ani un cult al personalității 
care cu greu poate găsi o paralelă 
în istoria contemporană. La con
gresele partidului, delegații își 
ovaționau președintele minute în șir, 
în picioare. Intr-un muzeu din cen
trul Bucureștiului puteau fi văzute 
23 de picturi uriașe în ulei și patru 
sculpturi ce omagiau faptele lui 
Ceaușescu. In numeroase rinduri 
șeful partidului și statului poza cu 
sceptru și eșarfă.

După ce schițează evoluția poli
tică a fostului ucenic de cizmar, 
D.P.A. relevă că el se împăuna 
mereu cu „succesele" politicii sale, 
reflectate în creșteri uriașe ale pro
ducției industriale și agricole, în 
contrast izbitor cu situația reală a 
populației, care a fost lipsită de cele 

de agenția T.A.S.S. — că hotărîrea 
Tribunalului Militar Extraordinar „a 
exprimat voința poporului român".

Caracterizind situația din țâra 
noastră, el a menționat că în noap
tea de luni Ia București a fost un 
calm relativ și că situația din oraș 
este normală. Totodată, purtătorul 
de cuvînt a anunțat că ambasadorul 

carea populară ucrainiană" a fost re
mis un mesaj in care este salutată 
acțiunea revoluționară a poporului 
român împotriva cultului personalită
ții lui Ceaușescu. ..Protestăm împo
triva asasinatelor și masacrelor pline 
de cruzime săvirșite. de forțele an
tipopulare împotriva populației paș
nice și militarilor răniți".

Pe adresa ambasadei României din 
Moscova a sosit o telegramă de sim
patie și solidaritate cu poporul român 
in aceste momente cruciale ale isto
riei sale din partea conducerii orga
nizației obștești „Mișcarea națională 
din R.S.S. Armeană".

demente) de a transforma Româ
nia într-un' stat hiperindustrializat, 
care să producă totul, deși era știut 
și de nespecialiști că acest lucru 
nu și l-a permis pînă acum nici 
măcar o țară dezvoltată. Așa au 
apărut o serie de mastodonți in
dustriali care, atunci cînd, tempo
rar, nu funcționau, aduceau pier
deri zilnice de 5—6 milioane de 
lei, iar atunci cînd își reluau acti
vitatea pierderile erau duble. Din 
aceeași lipsă de rațiune economică 
România importa țiței și exporta 
produse petroliere la un preț mai 
mic decît țițeiul achiziționat din 
alte țări.

Folosirea creditelor externe pen
tru realizarea unor planuri gran- 
domane, de prestigiu personal, 
care-și propuneau să realizeze bu
nuri ce nu puteau fi desfăcute pe 
piața mondială, a dus țara în si
tuația de a nu-și putea achita da
toria externă, ceea ce a determi
nat dictatorul să recurgă la o nouă 
mîrșăvie : înfometarea poporului 
român. Iar în timp ce oamenilor li 
se lua pîinea de la gură, tiranul 
își strîngea la bănci străine, chiar 
cu acest preț, fonduri care să-l 
ajute să scape de judecata po
porului.

De ce s-a temut n-a scăpat. Dar, 
în urma ei, odioasa clică ceaușistă 
a lăsat o economie pe care, pro
babil, nici un cumplit război n-ar 
fi reușit să o aducă într-o aseme
nea stare.

Pagubele pricinuite sînt imense, 
iar asupra acestor aspecte șl a 
multor altora ziarul „Adevărul” 
își propune să revină, invitînd la 
dialog și analiză competențele ști
ințifice ale națiunii.

Gh. CERCELESCU

Teama pentru propria viață l-a ob
sedat atit de mult incit la scurt 
timp după instalarea la putere a ho
tărît ca niciodată să nu îmbrace de 
două ori același costum, ciorapi și 
toate celelalte obiecte de uz perso
nal, nici chiar pantofii. Multe din 
articolele de îmbrăcăminte — ca de 
exemplu ^ciorapii din mătase pe care 
ii purta •— proveneau din străinătate.

Ceaușescu a fost omul care nu ad
mitea alte păreri, in afara părerii 
personale a soției Elena și doar a 
citorva din colaboratorii săi cei mai 
apropiați.

A fost necruțător cu adversarii și 
extrem de răzbunător. Colaboratorii 
lui cei mai apropiați au avut deseori 
sarcina de a „născoci" cum. să-i în
depărteze pe rarii oponenți din țară 
sau pe emigranții români din străi
nătate, ba chiar și pe prietenii fiicei 
sale Zoe, care nu erau pe placul lui 
și al soției Elena. In momentele de 
furie sau emoție începea să se bîl- 
biie și să gesticuleze.

mai elementare condiții de trai : în
călzitul, curentul electric și produ
sele alimentare abia dacă ajungeau 
pentru supraviețuire.

Pentru rambursarea datoriei exter
ne, autonumitul „conducător" 
(Ftthrer în germană) a exportat 
multe produse vitale ale țării, iar 
poporul a suferit de foame patru 
ierni grele la rînd, pînă ce la 17 de
cembrie, pornind de la Timișoara, 
în întreaga țară au izbucnit tulbu
rări. O încercare de ultim minut de 
a majora salariul minim și pensiile 
nu a mai putut ajuta. Pe fundalul 
strigătelor „Jos cu Ceaușescu" și 
„Vrem libertate", Ceaușescu a fugit 
cu familia din pomposul palat prezi
dențial. Dar el nu a mai putut 
scăpa de poporul său.

U.R.S.S. în România, Evghenî Tia- 
jelnikov, a revenit la București*.

S-a informat, de asemenea, că din 
Moldovă sovietică au pornit spre 
România deja 35 de vagoane cu pro
duse alimentare și medicamente și 
că livrarea de ajutoare continuă zil
nic.

PAPA PAUL AL ll-LEA: 
„Pe pâmîntul sffînt al 
României, bucurie pentru 
libertate, durere pentru 

viețile pierdute"
PARIS 26 (Agerpres). — Sărbăto

rile Crăciunului, desfășurate în mod 
liber pentru prima dată în numeroase 
țări din Europa răsăriteană, au avut 
loc sub semnul speranței, în condi
țiile libertății redobindite și ale do
liului după vărsarea de singe din 
România — relatează agenția France 
Presse. In mesajul său tradițional de 
Crăciun adresat lumii de Ia Biserica 
Sfîntul Petru din Roma, Papa Paul 
a cerut Europei occidentale „să des
chidă porțile și inima" țărilor din 
Europa răsăriteană „care îi cer aju
torul". El a invocat îndeosebi pe 
Dumnezeu pentru a sfinți „nobilul 
pămînt al României", care sărbăto
rește Crăciunul „în durere pentru 
atitea vieți omenești pierdute și în 
bucuria de a reveni pe calea liber
tății".

La București, care a cunoscut pen
tru prima dată în decurs de patru zile 
o anumită acalmie in această dimi
neață, televiziunea a difuzat colinde 
tradiționale de Crăciun. în fața Uni
versității au fost aprinse sute de 
luminări pentru a aduce un omagiu 
victimelor căzute în cursul luptelor.

SOFIA 26 (Agerpres). — Sub titlul 
„Crăciun insolit in România" agen
ția bulgară B.T.A. scrie : „O dată 
cu Crăciunul în România se așterne 
liniștea mult dorită. Luptele nu au 
încetat încă, dar nu se mai aud bu
buiturile tunurilor și rafalele con
tinue ale mitralierelor.

Cine parcurge astăzi străzile Bucu
reștiului mai poate vedea in apro
piere de hotelul Intercontinental o 
pată de singe coagulat reprezentind 
contururile hărții României. In jur 
ard luminările.

In România se sărbătorește un 
Crăciun insolit. Brazii, uneori for
fecat! in lupte, sînt pavoazați cu 
jucării — este adevărat, puține — 
dar cu luminări aprinse in miini 
stau mulți oameni cu fețele obosite".

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Pa
triarhul Vazghen, Catolicosul tuturor 
armenilor, a transmis patriarhului 
Bisericii ortodoxe române, Teoctist, 
un mesaj în care se spune : „Fie ca 
binecuvintatul și pașnicul popor ro
mân să dobindească într-un termen 
scurt liniștea sufletească și ordinea 
publică cu dragoste de Patrie și, in 
unitate frățească, să croiască drumul 
spre o viață națională luminoasă", 
transmite agenția T.A.S.S.

La Catedrala din Erevan a avut loc 
o rugăciune in memoria cetățenilor 
pașnici care au murit in România in 
aceste zile.

CU INIMA DESCHISĂ 
PENTRU ROMÂNIA

• R.S.S. MOLDOVENEASCA. 
Centrul republican de hematologie 
din Chișinău lucrează la limita su
perioară a capacității sale, transmi
te agenția T.A.S.S. Pînă la ora 
transmiterii știrii, 2 000 de cetățeni 
ai R.S.S. Moldovenești se prezen
taseră să dea singe pentru cei ce au 
nevoie de el. Sîngele și diferite pre
parate medicale se expediază în 
România. Echipe medicale speciale 
sînt în permanență gata să vină în 
ajutorul răniților, dar și al celor 
care ar putea fi transportați în 
R.S.S. Moldovenească. Sîngele este 
riguros controlat înainte de expe
diere.

La Chișinău și în alte 14 locali
tăți din R.S.S.M. s-au organizat 
zile speciale pentru colectarea sîn- 
gelui.

Agenția T.A.S.S. menționează că, 
la Chișinău, plenara secțiunii Aso
ciației de Prietenie Sovieto-Româ- 
nă a adoptat un apel în care se 
exprimă solidaritatea cu Consiliul 
Frontului Salvării Naționale din 
România.
• R.S.S. UCRAINEANA. „Nici un 

locuitor din raionul nostru nu a 
rămas indiferent la acțiunea veci
nilor noștri în apărarea idealuri
lor de libertate și renaștere națio
nală a României" — a declarat 
Ana Țurcan, vicepreședinte al Co
mitetului județean Cernăuți. „Din 
raioanele Novoselițki, Gîlîboțki și 
Storojineț, au trecut deja pe la 
punctele de control de la frontie
ră mașini încărcate cu sînge con
servat, plasmă, medicamente, pro
duse alimentare și îmbrăcăminte 
de iarnă — oferite în dar de lo
cuitorii din zona de frontieră". 
Continuă să sosească noi fonduri 
în contul Comitetului regional al 
Crucii Roșii și al Asociației oră
șenești de cultură „Mihai Emi- 
nescu".
• AUSTRIA. Ajutorul acordat 

de poporul austriac poporului ro
mân continuă, relatează agenții 
austriacă A.P.A. în cazarma viene- 
ză Maria-Thereza este pregătită o 
coloană de 18 autocamioane a ar
matei austriece (Bundesheer), cu 
îmbrăcăminte, alimente și medica
mente, care vor fi trimise în 
România prin intermediul organi
zației „Caritas". Un avion cu re
acție al ambulantei aeriene din Ti
rol a plecat de la Innsbruck la Ti
mișoara, avînd la bord medici vo
luntari și o jumătate tonă medi
camente. Un tren sanitar aparti- 
nînd orașului Viena a plecat din 
Gara de sud și va ajunge miercuri

Pe aeroportul Otopeni 
sosesc ajutoare

Aeroportul Interna
țional Otopeni. Asfal
tul păstrează încă 
urme de singe. Unul 
din ostașii de pază re
latează despre violenta 
încleștare care a avut 
loc aici in seara zilei 
de 22 decembrie: „Nici 
un bandit nu a scăpat; 
58 din teroriștii care 
au încercat să ocupe 
aeroportul au fost 
uciși; 20 s-au predat. 
Din păcate, au căzut 
și din rindurile noastre 
cîțiva" — precizează el.

Încă din primele mo
mente ale redeschiderii 
aeroportului au în
ceput să aterizeze a- 
vioane din numeroase 
orașe ale Europei.

— Din zorii zilei de 
marți pînă la această 
oră (16,00), la Bucu
rești au aterizat 16 
avioane sosite din Ita
lia, R.F.G-, Cuba, Ce
hoslovacia, Franța, Po
lonia, Grecia, Ungaria, 
Suedia, R.D.G., încăr
cate cu diverse medi
camente, aparatură 
medicală, plasmă, pre
cum și îmbrăcăminte 
și alimente, ca ajutor 
pentru România — ne 
spune domnul Jean 
Francois Berger, repre
zentantul Comitetului 
International al Crucii 
Roșii (C.I.C.R.), cu se
diul la Geneva. După 
cum ne-a declarat,

domnia sa se află în 
țara noastră de 6 zile 
și va rămine la Bucu
rești în continuare, 
pentru a coordona a- 
jutoarele ce urmează 
să fie trimise în Româ
nia de societăți de 
Cruce Roșie din străi
nătate. „Cooperarea cu 
autoritățile românești 
este excelentă" — ne 
spune domnul Berger.

Pavel Sadowsky, 
prim-adjunct al minis
trului afacerilor exter
ne al R. S. Cehoslova
ce, care a sosit la 
București intr-un a- 
vion încărcat cu medi
camente, în calitate de 
trimis al guvernului 
său, exprimă „admira
ția Cehoslovaciei pen
tru lupta poporului ro
mân, care a zdrobit ti
rania, luindu-și soarta 
in propriile miini. Din 
tot sufletul sintem cu 
voi" — a spus minis
trul cehoslovac.

In timp ce stăteam 
de vorbă cu prof. dr. 
N. Katsilambros și cu 
prof. dr. Constantin 
Eliopoulos, ambii de la 
Universitatea din Ate
na, care au însoțit un 
avion cu ajutor medi
cal din partea Crucii 
Roșii elene, pe pista 
aeroportului au ateri
zat, una după alta, 
două aeronave militare, 
de transport din R. F.

Franța, natiune-soră a României,
1 * 9 *

va acorda tot sprijinul moral și material
PARIS 26 (Agerpres). — într-un 

mesaj înregistrat pentru televiziune, 
adresat poporului român cu prilejul 
sărbătoririi „Crăciunului istoric." al 
poporului României, ministrul de 
externe al Franței, Roland Dumas, 
a reafirmat hotărîrea Franței de a 
ajuta la reconstrucția țării.

„încă din prima zi a insurecției. 
Franța, națiune-soră a României, a 
comunicat statului dumneavoastră că 
îi acordă întreg sprijinul moral și 
material" — a reamintit ministrul de 
externe francez, citat de agenția 

la Brașov. Crucea Roșie austriacă 
va trimite în România 5 autoca
mioane cu diferite bunuri.

Un gest de adevărată omenie a 
fost făcut de actorii teatrului vie- 
nez „Raimundtheater" care, la re
prezentația de luni a pieșei „Mize
rabilii", au ținut un moment de 
reculegere pentru victimele acțiu
nilor teroriste din România, apoi 
ap organizat o acțiune de colec
tare a fondurilor in rindul pu
blicului, strîngînd suma de 60 000 
șilingi. De asemenea, actorii au 
oferit Crucii Roșii totalitatea în
casărilor de la un spectacol pen
tru fondul de ajutorare a Româ
niei, informează agenția austriacă 
A.P.A.
• CHINA — Societatea de Cru

ce Roșie din R.P. Chineză a hotă
rît să acorde imediat ajutor uma
nitar României — a declarat Am
basadei Române de la Beijing mi
nistrul adjunct de externe chinez, 
Tiang Zengpei.

O IUGOSLAVIA. Crucea Roșie 
din Iugoslavia a expediat luni spre 
Timișoara două noi transporturi, 
constînd -în 10 tone de medicamen
te și material sanitar. Au fost ex
pediate, de asemenea, 3,3 tone de 
pîine. La rîndul lor, muncitorii de 
la Întreprinderea „29 Noiembrie" 
din Subotița au expediat ca prim- 
ajutor populației din Timișoara 7,5 
tone de preparate culinare. Guver
nul creat a hotărît să expedieze, din 
rezervele de mărfuri ale republicii, 
un ajutor în material medical și me
dicamente în valoare de un mili
ard dinari. Cu același transport 
vor fi expediate și 1 000 de insta
lații complete de transfuzie a sîn- 
gelui, precum și 6 000 de porții de 
mincare pentru copii. Colegiul 
Centrului Medical din Smederev- 
ska Palanka a hotărît să comuni
ce, prin intermediul Ambasadei ro
mâne din Belgrad, că este gata să 
primească în vederea îngrijirii 
medicale‘50 de răniți, victime ale 
luptei pentru. înlăturarea dinastiei 
ceaușiste.

• CEHOSLOVACIA. Pînă luni
seara, Cehoslovacia a trimis în 
România un tren special cu măr
furi și produse de primă necesi
tate. Potrivit declarațiilor lui Fran
tisek Reichel. vicepreședinte al 
Guvernului R.S.C., pe aeroportul 
din Praga sînt gata de decolare 
două avioane având la bord o im
portantă cantitate de medicamente, 
aparatură medicală și produse a- 
limentare. (Agerpres)

Germania, din „pînte- 
cele" cărora sînt des
cărcate două Salvări și 
două autoutilitare cu 
tot echipamentul de 
rigoare, precum și sîn
ge conservat. Prof. dr. 
Jurgen Neppert, direc
torul Centrului de he
matologie din Man
heim, precum și grupul 
de asistente și surori 
medicale care-l înso
țesc, au ținut să-și îm
părtășească sentimen
tele de simpatie și 
solidaritate față de 
România.

— Ieri, un avion 
trimis de Ministerul 
Sănătății ■din Polonia a 
adus la București 1 000 
de litri de sînge, 500 
litri plasmă, medica
mente și diverse obiec
te de îmbrăcăminte. 
Astăzi (ieri — n. red.) 
a sosit in țara dumnea
voastră un alt avion 
polonez cu o încărcătu
ră similară — arată 
dr. docent Romuald 
Scharf, de la Institu
tul de hematologie din 
Varșovia, specialist in 
transfuzii și operații. 
In țara mea — conti
nuă dînsul — actul de 
curaj al poporului ro
mân este admirat de 
toți.

Nicolae PLOPEANU 
Cristina PRIOTEASA

A.F.P. „Astăzi poporul român a cîș- 
tigat, iar România este liberă. Mîine, 
zorii vor învălui România cea fru
moasă și generoasă, jar profundele 
și puternicele afinități ce ne leagă 
constituie o garanție a voinței noas
tre de a vă ajuta la reconstrucția 
țării" — se arată in mesaj. „Dum
neavoastră trebuie să ne spuneți ce 
doriți să facem, ce așteptați de la 
noi. Mă înclin in fața celor ce și-au 
dat viața și totodată felicit poporul 
român,, de acum înainte stăpîn pe 
destinul său".

Felicitări din partea unor șefi de stat 
și de guvern

MOSCOVA. — Din Moscova, a- 
genția T.A.S.S. a transmis textul in
tegral al telegramei adresate la 26 
decembrie de către Mihail Gor- 
baciov președintelui Consiliului 
Frontului Salvării Naționale al 
României, Ion Iliescu :

„Primiți sincere felicitări pentru 
alegerea ca președinte al Consiliului 
Frontului Salvării Naționale al Ro
mâniei. Vă aflați în fruntea condu
cerii țării într-un ceas greu pentru 
ea, cînd patrioții români s-au pro
nunțat cu fermitate pentru salvarea 
națiunii de forțele samavolniciei și 
terorii, pentru afirmarea cu ade
vărat a ordinii democratice pe pă- 
mintul lor. Ințelegînd întreaga com
plexitate șl importanta sarcinilor ce 
stau in fața Frontului Salvării Na
ționale, vreau să vă asigur că po
porul român prieten va găsi în dru
mul său de reînnoire sprijin din 
partea popoarelor și conducerii U- 
niunii Sovietice.

Țările noastre sînt unite prin le
gături de alianță vechi și durabile, 
întrețin relații economice și cultu
rale trainice. Sînt convins că acum 
se vor deschide noi și largi posibi
lități pentru extinderea și consoli
darea colaborării sovieto-române în 
folosul reciproc al popoarelor noas
tre, in interesul păcii și al stabili
tății în Europa".

în telegrama adresată de Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. primu- 
lui-ministru al României, Petre Ro
man, în legătură cu desemnarea sa 
în această înaltă funcție, se arată :

întruchipare a voinței democratice

a națiunii române

Consiliul Frontului Salvării Naționale 
recunoscut de numeroase guverne

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Guvernul S.U.A. a recunoscut Con
siliul Frontului Salvării Naționale 
din România — a anunțat purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe, Sean 
Walsh, precizînd că au fost stabilite 
relații diplomatice cu noile autori
tăți române. Purtătorul de cuvînt a 
precizat că S.U.A. vor sprijini noile 
autorități române in lupta pentru a- 
plicarea valorilor democratice.

BEIJING 26 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al M.A.E. chinez, 
citat de China Nouă, a declarat : 
„China nu s-a amestecat niciodată 
în afacerile interne ale României și 
respectă opțiunea poporului român. 
Acum, in România, a fost constituit 
Consiliul Frontului Salvării Naționa
le, care a informat oficial partea 
chineză, prin intermediul ambasadei 
române în China, în legătură cu e- 
voluțiile din România. Guvernul 
chinez este gata să continue menți
nerea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie cu România, pe baza celor 
cinci principii ale coexistenței paș
nice".

BELGRAD 26 (Agerpres). ;— A- 
genția Taniug informează că guver
nul iugoslav consideră Consiliul 
Frontului de Salvare Națională din 
România drept adevăratul repre
zentant al poporului român — a de
clarat ziariștilor adjunctul secreta
rului federal pentru afacerile exter
ne al Iugoslaviei. Ilia Djukici, care 
a sosit, luni, la București, în calita
te de trimis special al guvernului 
iugoslav — informează agenția iu
goslavă Taniug. Ilia Djukici, îm

„Organizarea noilor autorități - sarcina 
fundamentală in actuala etapă" 

Relatează din București agenția Taniug
BELGRAD 26 (Agerpres). — Sar

cina fundamentală a noii condu
ceri din România este organizarea 
noilor autorități la toate nivelurile 
în țară - au declarat Ion Iliescu, 
președintele Consiliului Frontului 
Salvării Naționale, și Petre Roman, 
primul-ministru, într-o convorbire 
cu trimisul special al guvernului 
iugoslav, Ilia Djukici, informează

Pentru grave dezinformări asupra situației din România

AMBASADORUL IRANULUI LA BUCUREȘTI A FOST DEMISTEHERAN 26 (Agerpres). — Iranul a dezmințit categoric știrile că între teroriștii dictatorului Ceaușescu s-au aflat iranieni — informează agenția Taniug, care citează agenția IRNA.Vizita lui Ceaușescu în Iran cu puțin timp înainte de căderea de la putere are încă un ecou ne

„Primiți sincere felicitări cu pri
lejul numirii dumneavoastră ca 
prim-ministru al României.

Ne exprimăm speranța că rela
țiile sovieto-române se vor dezvolta 
fructuos, în interesul înfăptuirii 
profundelor transformări democrati
ce din țările noastre, al întăririi 
prieteniei și colaborării multilatera
le între popoarele Uniunii Sovietice 
și României.

Vă dorim succes în activitatea 
dumneavoastră în această Înaltă 
funcție de răspundere".

ALGER. — Chadli Bendjedld, pre
ședintele Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, a adresat pre
ședintelui Consiliului Frontului Sal
vării Naționale, Ion Iliescu, o tele
gramă în care se spune :

„Numirea dumneavoastră în frun
tea Consiliului Salvării Naționale al 
României îmi oferă prilejul de a vă 
prezenta viile mele felicitări și să 
salut acțiunea curajoasă pentru eli
berarea poporului prieten al Româ
niei.

Doresc să folosesc această ocazie 
pentru a aduce un vibrant omagiu 
memoriei victimelor însingeratei re
presiuni care a îndoliat țara dum
neavoastră și să vă exprim solidari
tatea și sprijinul poporului și guver
nului algerian.

Sînt convins că patriotismul ce vă 
animă și simțămîntul înalt ce-1 aveți 
pentru interesele naționale vor per
mite, grație hotărîrii poporului țării 
dumneavoastră, să treceți peste toate 
dificultățile din această fază crucială 
a istoriei României".

preună cu ambasadorul R.S.F.I. la 
București, Boro Denkov, au avut o 
convorbire cu Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al României. Cu acest prilej 
a fost exprimată hotărîrea Iugosla
viei de a continua colaborarea cu 
România pe baze și mai largi. Tri
misul special al guvernului iugoslav 
a informat despre sprijinul politic 
și_ material pe care R.S.F.I. II acor
dă României într-un moment cînd 
poporul român desfășoară o luptă 
hotărîtă pentru transformarea de
mocratică a țării sale.

SOFIA 26 (Agerpres). — Bulgaria 
recunoaște oficial Consiliul Frontu
lui Salvării Naționale ca singur re
prezentant și exponent al voinței și 
intereselor poporului român, a decla
rat ziariștilor ministrul afacerilor ex
terne al Bulgariei, Boiko Dimitrov — 
transmite agenția B.T.A.

în numele conducerii de stat, el a 
arătat că Bulgaria va continua, pe 
măsura tuturor posibilităților sale, să 
acorde ajutor pentru înlăturarea con
secințelor evenimentelor sîngeroase 
din ultimele zile, generate de re
gimul tiranic și de susținătorii a- 
cestuia. Sîntem solidari și sprijinim 
pe deplin aspirația legitimă a po
porului român frățesc — vecinul și 
aliatul nostru — în lupta sa pen
tru libertate, democrație, umanism și 
progres.

Pe această bază, Bulgaria este gata 
să desfășoare o largă colaborare cu 
noua Românie în toate domeniile de 
interes reciproc — a spus ministrul 
de externe bulgar.

agenția Taniug. Un obiectiv prio
ritar îl constituie eliminarea ulti
milor sprijinitori ai regimului repre
siv al lui Ceaușescu, deveniți te
roriști fanatici. In același timp, 
noile autorități au arătat că tre
buie normalizată activitatea eco
nomiei, care a fost ruinată în pe
rioada regimului ceaușist — rela
tează agenția iugoslavă de presă.

gativ în această țară. IRNA precizează că ambasadorul Iranului in România a fost demis din dispoziția ministrului de externe, Aii Akbar Velayati, deoarece nu a furnizat Ministerului de Externe un raport cuprinzător privind situația existentă în România înaintea vizitei în Iran a odiosului personaj.
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