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DECRET-LEGE
privind constituirea, organizarea și funcționarea Consiliului

Frontul Salvării Naționale s-a con
stituit și reprezintă unirea tuturor 
forțelor patriotice și democratice ale 

‘ țării pentru răsturnarea clanului dic
tatorial ceaușist, pentru concentrarea 
aspirațiilor celor mai largi mase de 
oameni ai țării la o viață liberă și 
demnă și cadrul afirmării acestora.

In scopul instaurării democrației și 
libertății, al afirmării demnității po
porului român, s-a constituit Consi
liul Frontului Salvării Naționale, ca 
organ suprem al puterii de stat.

Consiliul Frontului Salvării Națio
nale reunește reprezentanți ai tutu
ror forțelor patriotice ale țării, de 
toate categoriile sociale și de toate 
naționalitățile.

Pentru realizarea unei societăți cu 
adevărat democratice in țara noastră 
și pentru asigurarea și apărarea 
drepturilor fundamentale ale omului 
și cetățeanului. Programul Consiliu
lui Frontului Salvării Naționale 
prevede :

— abandonarea rolului conducă
tor al unui singur partid și sta
tornicirea unui sistem democratic 
pluralist de guvernămînt ■;

— organizarea de alegeri libere 
In cursul lunii aprilie 1990 ;

— separarea puterilor legislati
vă, executivă șl judecătorească in 
•tat și alegerea tuturor conducăto
rilor politici pentru unul sau, cel 
mult, două mandate ;

— restructurarea întregii economii 
naționale pe baza criteriilor renta
bilității șl eficientei. Eliminarea 
metodelor administrat! v-birocratica 
de conducere economică centraliza
tă, promovarea liberei inițiative și 
a competenței în conducerea tu
turor sectoarelor economice ;

— restructurarea agriculturii șl 
sprijinirea micii producții țără
nești. Oprirea distrugerii satelor ;

— reorganizarea învățămîntulul 
românesc potrivit cerințelor con- 
tetaporane. Reașezarea structurilor 
tr.vățămihtului pe baze democrate 
și umaniste ;.

-- promovarea unei ideologii uma
niste și democratice, a adevărate
lor valori ale umanității. Elimina
rea minciunii și a imposturii, sta
tuarea unor criterii de competență 
și justiție în toate domeniile de 
activitate ;

— așezarea pe baze noi a dezvol
tării culturii naționale ;

— libertatea presei, radioului șl a 
televiziunii ; trecerea acestora în 
miinile poporului ;

— respectarea drepturilor șl li
bertăților minorităților naționale și 
asigurarea deplinei lor egalități în 
drepturi cu românii ;

— libertatea cultelor ; garantarea 
liberei manifestări a creființelor re
ligioase ;

— organizarea întregului comerț al 
țării pornind de la cerințele satis
facerii cu prioritate a tuturor nevoi
lor cotidiene ale populației Româ
niei. în acgst scop, se va pune ca
păt exportului de produse, agroali- 
mentare și se va reduce exportul de 
produse petroliere, acordindu-se 
prioritate satisfacerii nevoilor de 
căldură șl lumină ale oamenilor ;

— salvarea echilibrului ecologic și 
eliminarea acelor lucrări și investiții 
care provoacă daune aerului, apei, 
solului și pădurilor țării'; promo
varea unor tehnologii moderne nepo
luante ;

întreaga politică externă a țării 
va Servi promovării bunei vecinătăți, 
prieteniei și păcii în Iunie, - integrin- 
du-se in procesul de constituire a 
unei Europe unite, casă comună a 
tuturor popoarelor continentului.

România va respecta angajamen
tele sale internaționale, 
mul rind cele decurgînd 
tul de la Varșovia și din 
de la Helsinki.

In realizarea scopului , 
mului . său, Consiliul Frontului Salvă
rii Naționale decretează :

Art. 1 — Numele țării este Româ
nia.

Forma de guvernămînt a țării 
este republică.

Drapelul țării este tricolorul tra
dițional al României avind culorile 
așezate vertical în următoarea or
dine, pornind de la lance : albastru, 
galben, roșu.

Art. 2 — donsiliul Frontului Salvă
rii Naționale, ca organ al puterii, are 
următoarele atribuții :

a) Emite decrete cu putere de lege 
și decrete ; acestea se adoptă cu ma
joritate simplă de voturi ale mem
brilor Consiliului și se publică in 
„Monitorul Oficial" ;

b) Numește și revocă pe primul- 
ministru și aprobă componența gu
vernului,. la propunerea primului- 
ministru ;

c) Numește și revocă pe președin
tele Curții Supreme de Justiție și pe 
procurorul general al republicii ;

d) Reglementează sistemul elec
toral :

e) Numește comisia de elaborare a 
proiectului noii Constituții :

f) Aprobă bugetul de stat ;
g) Instituie și conferă decorații ;
h) Acordă gradele de general, 

amiral și mareșal, trecerea în rezer
vă și rechemarea în . activitate a 
acestora ;

i) Acordă grațierea șl comutarea 
pedepsei cu moartea ;

j) Ratifică și dehunță tratatele In
ternaționale ;

k) Declară stare excepțională, mo
bilizarea genefală sau parțială, pre
cum și starea de război.

■ In subordinea Consiliului Frontu-

și în pri- 
din Trata- 
Acordurile
ți progra-

Iul Salvării Naționale funcționează 
Consiliul Militar Superior, care coor
donează întreaga activitate a ar
matei și a unităților preluate de la 
Ministerul de Interne.

Ministerul Apărării Naționale 
exercită comanda unică asupra tr.u- 
peloț și mijloacelor de luptă ale 
țării.

Organele de poliție și unitățile de 
pompieri— care uși păstrează toate 
atribuțiile specifice — se subordo
nează nemijlocit Consiliului Fron
tului Salvării Naționale și consilii
lor teritoriale ale acestora.

Denumirea de „Miliție" se schim
bă în „Poliție".

Art. 3. — Consiliul Frontului Sal
vării Naționale este compus din 145 
membri.

Consiliul alege direct dintre mem
brii săi un birou executiv format 
din 11 membri și anume : președin
tele consiliului, un prim-vicepreșe- 
dinte, doi vicepreședinți, un secretar 
și șase membri.

Biroul executiv al Consiliului 
Frontului Salvării Naționale exerci
tă atribuțiile Consiliului în Interva
lul dintre sesiunile acestuia.

Art. 4. — Consiliul Frontului Sal
vării Naționale își desfășoară acti
vitatea in sesiuni, precum și prin 
următoarele comisii de specialitate :

— Comisia de reconstrucție și dez
voltare economică ;

— Comisia organizatorică ;
— Comisia constituțională, juridi

că și pentru drepturile omului ;
—. Comisia
— Comisia 

nă ;
— Comisia 

țămint ;
— Comisia
— Comisia , . _

libru ecologic ;
— Comisia pentru minoritățile na

ționale ; .....
— Comisia pentru administrația 

locală.
Art. 5. — Președintele Consiliului 

Frontului Salvării Naționala are 
următoarele atribuții :

— reprezintă țara în relațiile in
ternaționale ; încheie tratate inter
naționale ;

— numește și recheamă pe amba
sadorii României in și din străină
tate ;

— primește scrisorile de acredita
re și de rechemare ale reprezentau-, 
ților diplomatici ai altor state ;

— acordă cetățenia română, aprobă 
renunțarea la cetățenie și retrage 
cetățenia română ;

— aprobă stabilirea domiciliului în 
România pentru cetățeni ai altor 
state :

— acordă dreptul de azil ;

.... _____ 1 unor minori,
străini; de’ către cetățeni
precum și înfierea unor 

cetățeni români, de către

pentru tineret ; 
pentru politică exter-
pentru

pentru 
pentru

ștîință și învă-
cultură ; 
mediu ți echi-

ADEVĂR
ȘI DEMOCRAȚIE
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Revoluția a adus la putere democrația. O democrație tinără, ex
trem de tinără, dar deloc timidă. Poate și'pentru că a fost atit de mult 
dorită, așteptată. Ea a crescut din mii și mii de inimi, unde încolțise de 
ani dar dezvoltarea ei era înăbușită de practici dogmatice. Așa se 
explică impetuozitatea cu care democrația a pășit pe scena politică a 
țării, bucuria cu care este însoțită. Nu puțini sint aceia care nu gusta
seră fructul atit de dulce, al vieții dembcratîce. Oameni de 50 de 
ani și chiar peste nu au avut niciddată posibilitatea să’ voteze liber, să 
facă o alegere reală, o opțiune autentică. De aceea; nouă democra
ție nu este un simplu eveniment, ci echivalează cu o adevărată renaș
tere politică a fiecăruia dintre noi și a țării în ansamblu. '

Pentru viitorul de azi și de mîine al țării, structurile democratice 
pluraliste de guvernare constituie principalul instrument de înfăptuire. 
Prin intermediul lor, al formelor democratice, viața civică va cunoaște 
o nouă virstă, va fi traversată de curenții atit de regeneratori ai opi
niei diferite, ai opiniei contrare chiar. A gindi, spunea cineva, înseamnă 
a gindi diferit. Adevărul nu poate rezulta și mai ales nu poate trăi 
decît dacă este repus mereu în discuție, împrospătat, îmbogățit, nuan
țat, dezvoltat cu ceea ce cunoașterea propune viabil. Opinia deosebită, 
ideea diferită este forma sub care progresează adevărul — acest com
bustibil fără de care democrația autentică se ofilește, chiar dacă struc
turi aparent democratice pot viețui.

Adevărul are o valoare socială redusă dacă nu este împărtășit, 
asumat de oameni, grupuri sociale și înfăptuit. Dezbaterea veritabil de
mocratică este forma prin care adevărul devine „ăl nostru”, devine o 
cauză, convertindu-se in resort, în motivație a acțiunii. Acum, din per
spectiva timpului, a evenimentelor dramatice pe care țara le-a cunos
cut în ultimele zile putem spune că sistemul uțiipartit s-a dovedit caduc, 
el favorizînd instaurarea odioasei dictaturi, a cărei înlăturare a cerut 
otita jertfă. Marea valoare de progres' a democrației pluraliste' constă 
in faptul că previne pasivitatea și înstrăinarea, face din activism și parti
cipare dimensiuni fundamentale ale civismului/

Se află in curs de constituire partide politice cu platforme proprii. 
In zilele următoare se vor forma probabil și alte grupări politice cu 
concepții și strategii specifice privind progresul țări'r. Firește, in, noile 
condiții, problemele abordate vor purta amprenta intereselor partidu
lui respectiv, ale grupurilor sociale ce-l compun. In aprecierile și punc
tele de vedere exprimate cu diferite prilejuri vom regăsi opțiunile de 
bază ale partidelor, prevederile fundamentale ale programelor lor po
litice. Aceasta nu implică o închidere a analizei doar în jurul propriilor 
interese, al preocupărilor electorale, ci solicită deschidere permanentă 
către interesele generale de progres ale țării. îmbrățișarea probleme
lor care decurg din aceste interese, promovarea unor soluții de per
spectivă, deși la prima vedere poate apărea drept o îndepărtare a 
partidului de propriii susținători, reprezintă modalitatea esențială de a 
servi patria și cetățenii săi. Marile partide politice din viața politică a 
țării noastre și a altor state s-au distins prin capacitatea de a ar
moniza interesele de partid cu cele ale întregii comunități naționale, 
cele de moment cu cele de perspectivă.

In 
noîesc 
pășim 
patriei 
fiecare

REVOLUȚIA ROMÂNĂ
o revoluție a reconcilierii

APEL DIN PARTEA CONSILIULUI 
FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE

viața democratică ă țării se deschide o perioadă nouă, se reîn- 
firele vieții parlamentare întrerupte cu mulți ani in urmă. Să 
deci cu încredere și speranță în noua etapă de dezvoltare a 
cu convingerea că rodnicia vieții democratice depinde șl de 
dintre noi. (Paul Dobrescu).

— aprobă înfierea 
cetățeni 
români, 
minori, i 
străini.

Art. 6.

ale 
au

și ale sec- 
București,

—- In unitățile administra- 
tiv-teritoriale județene, municipale, 
orășenești și comunale se constituie 
consilii ale Frontului Salvării Na
ționale, organe ale puterii locale, 
ierarhic subordonate Consiliului 
Frontului Salvării Naționale.

Art. 7. — Consiliile teritoriale 
Frontului Salvării Naționale 
următoarea componență :

— consiliile județene și cel al mu
nicipiului București, intre 35 și 51 
membri ;

— consiliile municipale, între 15 și 
27 membri ;

— consiliile orășenești 
toarelor municipiului 
între 11 și 21 membri ;

— consiliile comunale, între 9 și 
15 membri.

Consiliile teritoriale ale Frontului 
Salvării Naționale aleg dintre mem
brii lor un birou executiv format 
din : un - președinte, doi vicepre
ședinți, un secretar și 3—5 membri.

Președintele Consiliului este și 
președintele Biroului Executiv.

Art. 8. — Consiliile teritoriale ale 
Frontului Salvării Naționale răspund 
pe plan local de organizarea și des
fășurarea activităților economice, 
comerciale, de ocrotire a sănătății 
populației, de invățămint și cultură, 
edflitar-gospodărești, precum și de 
apărare a avuției poporului, de o- 
crotirea drepturilor cetățenești, de 
asigurarea legalității și menținerea 
ordinii publice în unitățile adminis- 
trativ-teritoriale în care sint 
tuite.

In exercitarea atribuțiilor ce le 
revin, consiliile teritoriale . 
hotâriri, care sint luate cu majori
tate : simplă a. voturilor membrilor ... 
acestora.

Consiliile teritoriale ale Frontului 
Salvării Naționale iși desfășoară.ac- 
tivitatea in sesiuni, precum și prin 
comisii de specialitate.

Aparatul propriu al comitetelor și 
birourilor executive ale fostelor con
silii populare, cel al organelor lo
cale de specialitate ale administra
ției de stat, precum 
tiilor social-culturale 
desfășura activitatea 
structură.

Art. 9. — Numărul

consti-

adoptă

și ale institu- 
locale iși vor 
în actuala lor
personalului și 

structura aparatului Consiliului Fron
tului Salvării Naționale se stabilesc 
dă către biroul executiv al aces
tuia.

Art. 10. — Sint și rămîn dizolvate 
toate structurile de putere ale fostu
lui regim dictatorial.

CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE

Consiliul Frontului Salvării Naționale a transmis, prin 
intermediul posturilor centrale de radio, următorul mesaj :

IVoi am făcut o revoluție pentru ca societatea româ
nească să se schimbe, să fie mai bună, mai tolerantă, nu 
mai violentă, mai inumană. De aceea, adresăm un apel 
călduros tuturor să se pună capăt actelor de vendetă și 
să se realizeze o reconciliere națională. Nu aprobăm acele 
manifestări teroriste care sint organizate împotriva unor 
comuniști sau a altor elemente ale vechiului regim. Apelăm 
la populație ca asemenea acte să fie oprite în folosul con
viețuirii normale a tuturor cetățenilor României. Apelăm 
călduros la toți cetățenii țării să evite excesele de violență 
care ar dezonora revoluția noastră. Promovarea democra
ției, a libertății și demnității, aceste minunate obiective ațe 
revoluției noastre, pot și trebuie să se facă prin mijloace 
pașnice, într-un climat de reconciliere a tuturor forțelor 
societății noastre.

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale aduce la 
cunoștință că Anul Nou 
va fi sărbătorit în mod 
tradițional în zilele de 31 
decembrie 1989, 1 și 2 
ianuarie 1990. Zilele res
pective sînî declarate zile 
nelucrătoare.

Am aflat pentru dumneavoastră

Se plătesc toate 
drepturile pentru 

concediile de 
boală neachitate

Pentru- a răspunde întrebărilor 
irnai (multor cititori am adresat 
i Comitetului Salvării Naționale din 
Ministerul Finanțelor următoarea 
întrebare : Ce se întîmplă cu drep
turile ce revin oamenilor muncii 
pentru concediile de boală pe care 
unii nu și le-au putut încasa de 
2—3 ani ? Iată răspunsul primit :

„Așa cum a stabilit Consiliul 
Frontului Salvării Naționale, Mi
nisterul Finanțelor și Ministerul 
Muncii au luat măsura să se plă
tească toate concediile de boală pe 
baza certificatelor medicale, inclu
siv a celor depuse și neachitate 
pină în 
zile. Și 
frustrați 
zicerea 
dictator 
unele 
aproape o jumătate de miliard lei“. 
(C. Cârlan)

prezent de luni și luni de 
știți de ce sume au fost 
oamenii muncii prin inter- 
în mod abuziv de către 
a acestor drepturi 1 După 

estimări este vorba de

LACRIMI, DURERE
Șl VEȘNICA CINSTIRE

> / f

■ z

■
z. •

i*

'-A.

•zzC.-iSz -z'

lipi

■

^3$

■ •.

X 'Z

i 'i

fe

' ■■■

« S B S

■

Vi

;<îa >4

»:
* *

■V>.

&

•>

Foto : S. Cristian

Ieri, 28 decembrie, la Cimitirul Tinerilor Eroi
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NEVOIA DE 
PURIFICARE
Marea Revoluție a 

Române a invitis.
Victorie !
Victorie a curajului 

victorie care răscolește 
victorie aducătoare de 
ranță, victorie a sufletului. . Poate 
că niciodată in istoria zbuciumată 
a neamului românesc, poate că 
niciodată in istoria lumii nu a curs 
atit singe tinăr, singe de copil, 
singe de muncitor, singe de elev, 
singe de student, singe de soldat in 
numai citeva zile.

Singe tinăr și lacrimi. Singe șl 
lacrimi la Timișoara, primul Oraș- 
Erou al Revoluției Tinerimii Româ
ne — singe și lacrimi la Bucu- 
reștiul-Erou, la Clujul-Erou, la 
Aradul-Erou, la Sibiul-Erou, la 
Brașovul-Erou, la...

Singe tinăr și lacrimi peste1 ora
șele Transilvane, singe și lakfimi 
peste inima Patriei Române. 1

Singe și lacrimi peste țară. ’
Marea Revoluție a Tinerimii 

Române a învins !
Tragismul ei crincen zguduie ‘lu

mea, zguduie rațiunea. Peste șaizeci 
de mii de victime ale catastro
fei care va intra in istorie sub si
nistrul nume : „genocidul ceaușist".

Marea Revoluție a Tinerimii 
Române a invins ! A invins eroic, 
lăsind vălul cernit peste chipurile 
încremenite de durere ale părinți
lor, fraților, rudelor și prietenilor 
celor căzuți la datorie. : Mulți, 
imensa lor majoritate, tineri; copii, 
elevi, studenți, muncitori, militari. 
Sufletele lor au trecut in eternita
tea neamului, binecuvintate de la
crimi și durere.

Frații și surorile celor dispăruți 
in floarea vieții, părinții, prietenii 
au plins înăbușiți de durere.

Pling și suspină.
Marea Revoluție a Tinerimii 

Române a invins ! Entuziasmul vic
toriei și cumplita durere a prețului 
ei, nemingiierea sufletelor celor 
dispăruți aduc in conștiința multora 
adinca nevoie de purificare a con
științei. Da. a multora, pentru că 
„sinistrul ceaușism" și-a clădit exis
tență nu în neant, ci pe pămintu.l 
nostru și. nu de puține ori. in larma 
aplauzelor ’ . ” .
hesfirșite și cu plecăciunea umili
toare a mai marilor, ....;
sau a minusculilor ceaușiști, inregi-

TiniTiinii
, 1

tnsingerat, 
cotțștiinț^, mulți,din cai care și-au .incoupiat , 

mare spe-

mentați in odiosul marș al autodis
trugerii spiritului. Și azi, multi din 
cei care au aplaudat, multi din cei 
care au scandat slogane ceaușiste,

stupide, a , ur.alelor
mai micilor

spinarea spre a părea cit. mai su
puși, multi din cei care au mințit 
sint acum pe frontul muncii, făcen- 
du-și datoria de patrioți, ca adevă- 
rați fii ai revoluției, ajutind revo
luția prin producție și cuget liber, 
prin muncă și pline.

Revoluția nu înseamnă răzbunare. 
Sigur, toți pină la unul, cei care 
au mers mină in mină cu dictato
rul, vor răspunde pe măsura fap
telor in fata poporului. Ei nu vor 
fi. iertați „nici in mormint !“

Revoluția nu înseamnă răzbuna
re. Apeluri repetate ale Consiliului 
Frontului Salvării Naționale în
deamnă la calm și rațiune, la evi
tarea violențelor și a oricăror ex
cese care ar dezonora revoluția.

Reconcilierea națională, realizarea 
unui fpnsens mUrioticxuit acum o-, 
bie'ctliiele. reboTuției, care iși ridică, 
privirea in lacrimi spre a-și adupa 
puterile pentru refacerea țării, pen
tru reclădirea spiritului.

Memoria sfintă a victimelor 
Marii Revoluții a Tinerimii Române 
le cere, acum, tuturor un tulbură
tor examen de conștiință: Este ne
voia morală de purificare a sufle
tului, este nevoia morală de a privi 
lucid la tot ce ne-a pătat conștiința 
șt să-l lepădăm. Nevoia morală de 
purificare a declanșat acum marea 
revoluție morală interioară din su
fletele noastre. Să ne izbăvim de 
ce-i rău, să ne trezim de-a binelea 
din somnul sfertului de veac de 
lincezeală a spiritului și, în me
moria sfintă a eroilor Marii Revo
luții a Tinerimii Române, să ducem 
mai departe, sub drapelul României 
scumpe, idealurile mărețe : liber
tate, dreptate, cinste și frăție !

Să ne purificăm moral conștiința 
cu gindul la copiii, ’ muncitorii, 
elevii, studenții așezați in eterni
tatea Patriei și la cei ce sint încă 
aflați pe baricadele Revoluției.

Victorie !
Marea Revoluție a Tinerimii 

.Române a invins. Să-ne-purificăm 
acum sufletele in Marea revoluție 
morală interioară, cu gindul la eroi, 
cu gindul la țară. (Viorel Sălăgean)

ABERANTUL PREȚ 
AL KILOWATTULUI-ORĂ

A FOST ANULAT
Precizare a primului-ministru Petre Roman

Ziarul „Adevărul", in numerele 
sale din 27—28 decembrie a.c. a 
susținut propunerea ca, în rîn- 
dul măsurilor economice ți socia
le ale autorităților alese de revolu
ția victorioasă, SA SE ELIMINE 
SISTEMUL DIABOLIC DE TARI
FE MAJORATE PÎNA LA 2,50 
LEI/KWH IMPUSE DE COTELE 
ABERANTE ȘI SA RAMÎNA TA
RIFUL UNIC DE 0,65 LEI/KWH 
LA ENERGIE ELECTRICA LI
VRATA POPULAȚIEI PENTRU 
ILUMINAT ȘI UTILIZĂRI CAS
NICE.

ASEARA, LA TELEVIZIUNEA 
ROMANA LIBERA, PRIMULrMI- 
NISTRU. PETRE ROMAN, A 
ANUNȚAT CA A FOST SEMNAT 
DECRETUL PRIN CARE SE STA
BILEȘTE UN TARIF UNIC. DE 
0.65 LEI/KWH, PENTRU ENERGIA 
LIVRATA POPULAȚIEI, ÎNLATU- 
RÎNDU-SE ASTFEL ÎNCĂ Q SUR
SA DE SPOLIERE A OMULUI DE 
RlND.

fCe a însemnat slstempl diabo
lic de tarife majorate pentru e- 
nergia electrică consumată 
populație ? S-ap luat, 
din bugetul familiilor 
milioane lei sau peste 
liarde lei mimai ■ in acest 
tregul consum casnic al țării era și 
este echivalent cu cel din indus
tria aluminiului. Comparația nu se

de 
zilnic 

circa 4 
1,5 mi- 
an. In-

menține și în domeniul tarifelor 
practicate, intrucit energia furni
zată pentru fabricarea aluminiului 
se achită cu prețul de 0,40 lei/kWh, 
iar pentru cetățean ajungea să fie 
de 6 ori mai scumpă. Este evident 
caracterul jegmănitcw privind plata 
energiei electrice de către consu
matorul, casnic și era împotriva in
tereselor omului.

'Noul ministru al energiei electri
ce, domnul inginer Adrian Geor
gescu, ținea să remarce că măsura 
de anulare a tarifelor majorate și 
a cotelor este menită să repună 
in drepturile firești relația dintre 
producătorul de energie electrică 
și consumatorul-cetățean, ținind 
seama, deopotrivă, de interesele 
economiei și ale oamenilor. Vor 
trebui depuse eforturi susținute 
pentru redresarea sistemului 
energetip național, sector căruia nu 
i S-au acordat sprijinul și aten
ția necesare, dar în același timn 
sintem convinși că fiecare cetățean 
va dovedi spiritul gospodăresc' pe 
care românul îl are dintotdeauna.

Mulțumiri autorităților care au 
acționat cu promptitudine exem
plară și au hotărit adoptarea aces
tui decret menit a face un act 
de dreptate cu efecte benefice 
substanțiale, imediate pentru fie
care cetățean. (Ion Lazar).
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PAGINA 2 „ADEVĂRUL" — vineri 29 decembrie J989Gînduri despre viitoruleconomiei României libere
de onoa-Consider a fi o datorie 

re pentru orice economist — și deci 
și pentru mine — ca, în aceste cli
pe de răscruce pentru țara noastră, 
să contribuie. cu întreaga sa capa
citate și experiență la reedificarea 
României pe baze noi, democratice 
și competitive. Iată cîteva gînduri 
despre viitorul economiei noastre ia 
acest început de drum al României 
libere.

Istoria economiei mondiale arată 
că. în dezvoltarea lor, țările indus
triale ale lumii au fost caracteriza
te, mai întîi, de o evoluție economi
că de tip extensiv (caracterizată de 
elemente cantitative), după care au 
trecut la faza economiei extensive 
(definită de elemente calitative) une
le din ele, cum sînt S.U.A., Japo
nia, R.F.G. etc. avind azi chiar o 
economie superintensivă. Ani și ani, 
în cuvintările sale 
stereotipe care ----------------------
conțineau, de 
fapt, aceleași ele
mente, dar iterate 
și reiterate pînă 
la exasperarp, „cel mai mare eco
nomist" al țării pretindea că noi am 
ajuns în pragul trecerii la o econo
mie de tip intensiv, datorită mari
lor succese în dezvoltarea noastră e- 
conomică. Care este realitatea 7 In
tr-un calcul estimativ, făcut cu cit- 
va timp în urmă, am arătat că ra
portul dintre extensiv și intensiv m 
economia României, este de 3/1, ceea 
ce ne situează departe de o adevă
rată economie prosperă cu caracter 
intensiv. Adevărul este că, decenii 
de-a rîndul, s-au creat, potrivit in
dicațiilor arbitrare ale „conducăto
rului", noi și noi capacități de pro
ducție, care au rămas nefolosite in 
cea mai mare parte a lor. Multe 
dintre ele au fost construite în in
dustria metalurgică și petrochimică, 
ramuri care sint, pe de o parte e- 
nergofage, iar pe de altă parte sînt 
lipsite de baza indigenă de mate
rii prime, datorită supradimensionă
rii lor, decurgind din cunoscutul spi
rit de megalomanie și arbitrar al 
dictatorului. Pentru a ilustra un sin
gur aspect al enormelor greșeli să- 
vîrșite în acest domeniu, arătăm că 
numai nota de plată a facturilor pri
vind importurile de minereu de fier, 
cocs și petrol brut (adică materiile 
prime necesare funcționării mari'or 
combinate metalurgice și petrochi
mice) se ridică la 2 miliarde dolari 
anual.

In momentul de față, în ceasul re
voluției, care a condus la renaș
terea României ca țară liberă și de
mocratică, situată în Europa și a- 
parținînd pe deplin Europei spiri
tuale. una dintre problemele funda
mentale este aducerea și menținerea 
economiei românești la starea de 
funcționare normală. In același timp,

OPINII

trebuie îndreptate grabnic erorile 
comise, precum și înfăptuită orien
tarea evoluției economiei românești 
pe noi făgașe în cadrul cărora 
cursul să fie marcat de spiritul e- 
ficienței și competitivității, așa cum 
este scris în platforma Consiliului 
Frontului Salvării Naționale. In a- 
ceastă ordine de idei, în primul râd 
trebuie menționată necesitatea revi
zuirii generale a proiectelor de dez
voltare economică viitoare a Româ
niei. Planurile care au fost elabo
rate sint în mare parte fanteziste, 
răspunzînd mai mult unor dorințe 
generate de tendințele de megalo- 

' manie, nu au un suport material 
corespunzător. In al doilea rind, 
este vorba de asigurarea reală toc
mai a acestui suport material. Este 
firesc ca societatea să ceară de la 
întreprinderi rezultate cît mai mari

— produse și 
----- servicii — dar 

este tot atît de 
firesc și justifi- 

——--- cat să se asigu
re întreprinderi- 

materiile prime, 
energia

toate 
si 
rezultatelor 

de 
este

in a- 
ob- 
Ca- 

a vechilor
de următo-

necesară 
scontate, 

ficțiune 
ilustrat

lor 
teriale 
ținerii 
racterul 
planuri
rul exemplu. Planul pe 1990 pre
vede ca importurile — pe ansam
blul economiei naționale — să fie 
de trei ori mai mici decît exportu
rile, ceea ce este o aberație. Bine
înțeles că nu se pot realiza mari 
lucruri cu asemenea prevederi ; în 
fond, ele sînt extrem de dăunătoa
re.. Trăim momente de înnoiri ra
dicale și restructurări fundamentale 
revoluționare. în clipa de față, nici 
măcar nu știm ce valoare vor mai 
avea planurile economice pentru in
dustria viitoare, nu știm dacă ele 
vor mai fi sau nu necesare. Deo
camdată însă, întreprinderile, în to
talitate, sînt ale societății românești 
și ele au nevoie de mijloace ma
teriale reale pentru funcționarea 
normală, și acest deziderat ar tre-. 
bui împlinit cu maximă urgență.

Oricum ar fi, sistemul de plani
ficare practicat în trecut era extrem 
de centralizat ; el ar trebui înlocuit 
cu forme noi de gestiune, prin a- 
cordare de mari marje de acțiune 
întreprinderilor și aceasta nu numai 
in vorbe ca pînă acum, ci în mod 
real fără opreliști birocratice. Ar ti 
necesar să se adopte și să se apli
ce forme concrete de competitivi
tate între întreprinderi cu diverse c- 
lemento ale economiei de piață libe
ră. Libertatea cerută în stradă in 
timpul revoluției trebuie — este nor
mal și echitabil — să se răsfrîngă 
și asupra întreprinderilor.

Prof. univ. dr. Ion ROMANU
(Va urma)

RECOLTELE RECORD 
FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU ADEVĂRUL

Nicicînd minciuna n-a pfngărit 
ogorul, trudnica muncă a țăranu
lui român, a specialiștilor de ex
cepție pe care agricultura româ
nească i-a avut și îi are, de la 
savanții de al căror nume rar s-a 
auzit, iar de unii nu s-a auzit de
loc în anii dictaturii, pînă la agro
nomul care ajunsese să nu-și mai 
ia nici amărîta de leafă pentru că 
nu îndeplinea indicatorii stabiliți 
prin aberanta revoluție agrară in
ventată de mintea bolnavă a dic
tatorului. i

S-a mințit și, trebuie să spunem, 
s-a mințit din ordin. Sau, mai 
exact spus, cei din clica din jurul 
dictatorului au scris cu mina lor 
producțiile „realizate" de unitățile 
agricole, de agricultură, în efortul 
lor disperat de a înfrumuseța o 
crudă realitate care nu putea fi în 
nici un fel înfrumusețată.

Timpul ce urmează va arăta că 
oamenii cinstiți din agricultură, 
specialiștii, conducătorii de unități

au refuzat pur și simplu să sem
neze rapoartele mincinoase. Am 
cunoscut oamehl care cu amără
ciune în suflet, cu silă luau cu
noștință de minciunile de care nu 
se făceau vinovați, de situația dra
matică în care erau puși de a 
preda la fondul de stat cantitățile 
de produse pe care nu ei le ra
portaseră, nerămînînd pentru oame
nii care au trudit din iarnă pînă în 
iarnă nici măcar cît să le ajungă 
pentru hrana de citeva' luni, mulți, 
foarte mulți, cei mai mulți fiind 
nevoițl să umble cu traista pen
tru a cerși pur și simplu — nu 
punem cuvîntul in ghilimele —, 
a cerși o pîine din pîinea rațio
nalizată în țara care a fost și fără 
îndoială va fi unul din marile^ grî- 
nare ale Europei.

Prin bunăvoința domnului Victor 
Surdu, președintele Comitetului 
Frontului Salvării Iraționale al 
Ministerului Agriculturii, sîntem în 
măsură să prezentăm cititorilor

ziarului „Adevărul" situația reală 
a producțiilor medii la hectar din 
anul 1989 la principalele culturi.

cultura
kg la hectar 

raportat — realizat
griu + secară 8160 3 323
orz 7 380 4 778
porumb boabe 16 500 2 102
floarea-soarelul 5 635 1 376
soia 6100 476
sfeclă de zahăr 100 000 27 370
cartofi de toamnă 81 296 14 137

Acesta este adevărul ! Multe vor 
trebui făcute, eforturi extraordina
re sînt chemați să facă țăranii, 
muncitorii din agricultură, bunii 
noștri specialiști pentru a înlătura 
daunele grave aduse de dictator 
agriculturii. Paginile ziarului nos
tru vor găzdui în continuare opi
nii, propuneri ale acestor oameni. 
(Iosif Pop).

pentru Prețuri
Principala preocupare a Comitetu

lui de Stat pentru Prețuri din Româ
nia în această perioadă o constituie 
stabilirea de urgență a prețurilor cu 
amănuntul la produsele destinate 
aprovizionării populației, în mod 
deosebit Ia produse alimentare desti
nate pînă acum pentru export și di
rijate în prezent spre piața internă. 
In categoria produselor alimentare 
destinate pentru export, care nu 
aveau prețuri pentru piața internă 
intră : pulpă de mînzat, ambalată tip 
Cryovac, ceafă de porc fără os am
balată în pungi de plastic; vrăbioară 
și antricot fără os de vită și de mîn
zat ; mușchiuleț de porc fasonat, con
serve de carne.

Sînt revăzute reglementările în 
ceea ce privește piața țărănească. 
Aceste reglementări au în vedere 
stimularea aducerii pe piață a pro
duselor țăranilor precum și a unor 
produse care erau interzise pe piața 
liberă — cereale, carne spre exemplu 
— și găsirea unor metode de a 
preveni, totuși, fenomenele de 
speculă.

Lacrimi, durere și veșnică cinstire
DECEMBRIE, LA CIMITIRUL TINERILOR EROI

TELEFONICE PRIMITE LA REDACȚIE
Y

IMPORTANT
Pentru a veni în sprijinul cititorilor 

care doresc să ia legătura cu ziarul 
ADEVĂRUL informăm că se pot adresa 
în orice problemă, la orice oră din zi și 
noapte, la următoarele numere de tele
fon : 17.63.52 (direct) și 18.20.30 (interior 
1006 sau 1020).

ț 
ț 
ț 
ț 
ț

ț

în magazine există 
și carne, și portocale

Imaginea pe care ne-o oferea co
merțul înaintea revoluției renașterii 
noastre despre el și despre noi o 
știm prea bine. Dictatorul furase co
merțului funcția sa esențială — de 
a asigura omului condiția de viață 
necesară, de a fi instrument al vie
ții. Iar pe noi, pe beneficiarii lui, ne 
legase — la propriu, nu la figurat — 
de un singur magazin și de bine 
cunoscutele lui restricții. Trăiam 
după aberantele programe de auto- 
aprovizionare, de alimentație rațio
nală, practic de înfometare „știin
țifică", cum îi plăcea să-și laude po
litica în domeniul aprovizionării 
populației.

Am vizitat în cursul zilei de 27 
decembrie, la. întîmplare, nu după 
un traseu regizat, cum se practica 
pînă nu de mult, cîteva magazine 
și piețe alimentare. Am stat de 
vorbă pe viu, direct, cu cumpără
torii — nu ne-a mai fost frică de 
dialogul cu ei, nu ne-a mai fost 
teamă că ne vor acuza că nu spu
nem adevărul. Și iată constatările 
argumentate de fapte, nu de vorba 
mincinoase.

Intrăm în magazinul alimentar cu 
autoservire „Modern". Fluxul vîn- 
zare-cumpărare se înfățișează privi
rii ca în orice țară civilizată : fără 
cozi interminabile, fără restricții a- 
berante, în raionul de carne se gă
sesc la vînzare 3 sortimente, iar 
in cursul zilei anterioare s-au vîn- 
duț — notați bine — 500 kg curcan 
și pulpe curcan. Adjunctul res^on-

- sabilului, Ecaterina Dan, își ’cere' 
scpze- că fiu mai poate- să ■ stea de-, 
vorbă cu noi. Pleacă la depozit să 
ridice — conform repartiției — o 
serie de produse interzise pînă la 
data revoluției poporului român : 3

Calitatea apei: 
corespunzătoare

De Ia Consiliul Național al Ape
lor : In toate județele țării și mu
nicipiul București calitatea apei este 
corespunzătoare. Direcțiile apelor și 
oficiile de gospodărire a apelor ale 
Consiliului Național al Apelor, pre
cum și unitățilp specializate ale Mi
nisterului Sănătății urmăresc per
manent Calitatea apei. Radioactivi
tatea aerului și apei se situează in 
limite naturale.

tone de lămîi și 10 tone — ați ci
tit bine — de portocale. în maga
zin se aflau la vînzare și alte ast
fel de produse 
cartoane cacao, 30 de cartoane pi
per, 100 kg „Delicat", cutii de car
ne de porc în suc propriu.

Să fie „Modernul" o excepție ? 
Eterna prejudecată ne încearcă din 
nou. Șeful complexului alimentar din 
Piața Cotroceni, Constantin Rotaru, 
ne spune însă că ritmicitatea și di
versitatea produselor care intră zil
nic în magazin anunță 
adevărată normalitate. 
există la vînzare 10 tone 
litri ulei, 5 000 kg orez,
1 000 kg brînzeturi — ca 
rim numai la produsele „raționali
zate științific", știți dv. de cine și 
de ce. Alte produse existente la 
vînzare — fără cozi și fără ame
nințarea celor ce stăteau la cozi că 
sînt „instigatori" — carne de vacă, 
organe, o gamă diversă de mezeluri, 
conserve de carne de porc în suc 
propriu și patru sortimente de pre
parate din carne.

Responsabila magazinului alimen
tar din Piața Crîngași, Aurelia Con
stantin, după ce ne propune să a- 
sistăm la descărcarea a 1 000 kg car
ne de miel — un produs care dis
păruse pentru noi, muritorii de rind, 
și din comerț, și din vocabular —
2 000 kg carne de porc și a 1 000 kg 
salam de Sibiu (citiți corect, oameni 
buni !), ne face o demonstrație fără 
,nipi... un .dublii,, despre noul Qyrs.al,, , 
aprovizionării-creat de revoluție. In ... 
perioada 1—2,5 decembrie complexul

. a primit 2 tone de carne de porc, iar 
în ultimele 2 zile — 13 tone I

Introducerea' unei stări de 'norma
litate în aprovizionarea populației 
— și spunem acest lucru prin pris
ma celor arătate mai sus și nu a 
„normalului" de altădată — am con
statat și la supermagazinul de pe 
Str. Bujoreni, Complexul de legume 
și fructe Cotroceni, magazinul 
„Miorița" de pe strada Plevnei ș.a.

Situația începe să se normalizeze. 
Important este acum ca factorii de 
răspundere din comerț, lucrătorii din 
magazine să vegheze cu toată grija 
gospodărească pentru a nu se pro
duce — și am constatat că majori
tatea cumpărătorilor se aprovizio
nează cu cantități normale, strict ne
cesare familiei lor — o deturnare a 
fondului de marfă prin stocuri e- 
xagerate și prin cumpărături 
tru speculă.

Aprovizionarea se înscrie pe 
dorit și așteptat de populație, 
stantin Priescu).

„interzise" : 50 de

o stare de 
In complex 
zahăr, 2 200 
500 kg unt, 
să ne refe-

pen-

cursul 
(Con-

Cu ce să încep mai întîi acest 
reportaj sfîșietor al ‘durerii ? Cu 
riurile de lacrimi care curgeau și
roaie pe obrazurile brăzdate de du
rere ale celor mulți ce-și condu
ceau spre mormînt pe cei dragi ? 
Sau să reproduc blestemele care 
întunecau chipurile oamenilor, care 
exprimau ura fără de margini fată 
de‘odiosul dictator, de satrapul și 
de năpircile lui, care au secerat, 
fără milă și fără alegere, piepturi 
și capete frumoase de copii.

Privești crucile care însoțesc coș
ciugele și îți dai seama cit de puțin 
au trăit acești superbi fii ai pa
triei, acești eroi care au smuls de 
sub tiranie, cu prețul vieții lor, pă- 
mîntul in care acum se coboară 
trupurile lor neînsuflețite. Toți au 

I fost impuscați in ziua de 22 decem- 
I brie in Piața Palatului și în Piața 
■ Universității, doar cu trei zile îna- 
B intea primului nostru Crăciun li-

ber. Florin Popescu avea 25 de ani 
și numai cu trei luni in urmă fu
sese avansat la gradul de locote
nent al bravei noastre armate 
populare. Anton Nedelciu văzuse 
lumina zilei in anul 1967, iar Florin 
Balaban de-abia împlinise 21 de ani. 
Si morții-eroi plinși cu durere de 
cei care-i însoțeau erau conduși ca 
la o paradă a celor mai curate 
inimi dintre .inimile inslngerate ale 
acestui năpăstuit popor. Florin 
Ciungan. 24 de ani, Radu Dragoș, 
30 de ani, Petre Asaftei, 22 de ani.

Intr-o singură zi sute de mor
minte proaspete in care au fost în
gropate idealuri, visuri, neimpliniri. 
Da nu. Tofi acei care-și pling acum 
morții trăiesc și respiră aerul curat 
al libertății pentru care acești eroi 
ai neamului nostru vor fi slăviți in 
veci. In acest cimitir al revoluției 
pentru acești de-a pururi eroi care

cu generozitate și-au pus piepturile 
in fața gloanțelor ticăloșilor se pu
teau depune eforturi organizatorice 
mai mari prin care, măcar o fan
fară militară să anunțe jertfa lor 
supremă față de 
patria eliberată 
lințe.

Sint încă 800 
săpate care își 
acest cimitir pentru că numărul lor 
in Capitală, la Timișoara. Sibiu și 
in întreaga tară este copleșitor.

Am lăsat să-mi cadă citeva la
crimi, dar am blestemat din adlncul 
sufletului ca acest pămint să nu 
primească pe criminalii care nu 
s-au dat înapoi de la nici o cru
zime. Rușinea și memoria istoriei 
vor trebui să ne împiedice să le 
rostim numele care a însemnat ne
norocirea căzută peste țara noastră. 
(Petre Cristea).

patrie, fată de 
de tiranie ?i umi-
de gropi proaspăt 
așteaptă eroii in

Comandamentul aprovizionării comunica
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Difuzarea presei 
în Capitală

Directorul întreprinderii I.C.L. 
„Tutunul", domnul Toma Roșu, ne 
informează că din rețeaua de 500 
unități existente pe teritoriul Ca
pitalei, din care 200 de unități de 
difuzare a presei și 300 de tutun
gerii, s-a asigurat, încă din pri
mele zile, funcționarea a 330 de 
unități în punctele-cheie, iar, In- 
cepînd din 28 decembrie, toa
te unitățile au intrat în program 
normal, respectiv unitățile cu un 
singur schimb — Intre orele 6,30— 
17,00 și cele cu două schimburi 
— între 6,30—19,00. începind de 
ieri s-au asigurat preluarea Inte
grală și desfacerea prin aceste 
unități a presei, pină ieri acest 
lucru fiind făcut prin volanți di
rect din mașini.

Ieri, la ora 10 dimineața, la uni
tatea numărul 1, peste 600 de oa
meni așteptau ziarele care încă 
nu sosiseră. Gestionara Filofteia 
Tănase ne spune că oficiul de di
fuzare a presei din strada Matei 
Milo, aparținînd de Direcția Poș
telor și Telecomunicațiilor, care 
ar fi trebuit să asigure acestei 
unități „produsul" cel mai căutat 
al zilei — presa — a comunicat 
că s-au luat măsuri pentru pre
luarea operativă și livrarea pre
sei la cota stabilită anterior.

— Numai că asta înseamnă 
foarte puțin, ne spune interlocu
toarea. Mai exact, aici la unitatea 
noastră, 100 de exemplare din 
fiecare cotidian de mare popu
laritate. Este enorm de puțin, 
n-avem nici măcar un ziar pen
tru fiecare dintre cei ce așteaptă, 
și eu nu sînt de acord să 
portăm la „cotele" din 
cînd presa era cum era. 
Florescu).

din șl spre Drumul Taberei, car
tier foarte populat, din cauza unor 
defecțiuni la rețea. Vă asigurăm că 
lucrăm in forță, urmînd ca în 2—3 
zile și in această zonă circulația să 
fie reluată. Datorită deteriorării 
carosabilului în urma luptelor din 
zona Ministerului Apărării Națio
nale și Academiei Militare, pre
cum și faptului că în perimetrul 
Televiziunii sint concentrate ve
hicule ale armatei, circulația in 
aceste părți ale orașului este de
viată de la traseele normale. Mai 
sînt Încă multe străzi blocate de 
baricade. Direcția Domeniului Pu
blic trebuie să acționeze neintîrziat 
pentru degajarea acestora.
— Ce-și reproșează totuși I.T.B.-ul?

— Slnt păcate mai vechi ale noas
tre. Le zicem „deficiențe de ritmi
citate" ; vechiculele se string la 
cap de linie sau înaintează în co
loană, ceea ce provoacă nemulțu
mirea călătorilor.

O constatare care trebuie neîntîr- 
ziat urmată de fapte. (Lucian Ciu
botarul.

Donație

ne ra- 
trecut, 
(Anica

PECO ne anunță:
• Stațiile de benzină aprovizionate 

normal
• Au început livrările de butelii

Centrala PECO s-a organizat 
pentru asigurarea în bune condiții 
cu produse petroliere a populației 
și unităților economice. Pentru 
benzină, toate stațiile sînt aprovi
zionate și există stoc suficient, ast
fel incit să se asigure în fiecare 
zi. fără restricții. Pentru petrol și 
combustibil s-a trecut la aprovi
zionarea stațiilor de uz casnic și 
se livrează populației. Au început 
livrările de butelii în București, la 
centre fixe, șl, începlnd din data 
de 28 decembrie, se primesc co
menzi pentru livrarea la domiciliu. 
In țară, livrarea buteliilor s-a nor
malizat.

Membrii Casei de ajutor reciproc 
din Ministerul Finanțelor au ho- 
tărît să doneze in „Contul Liber
tății 1989“ suma de 100 000 de Iei 
din fondul de rezervă constituit 
Un frumos exemplu ce poate fi 
urmat !. . .. -

Un răspuns 
de la I.T.B.: 

Pentru o circulație 
curentă

Tramvaiul 41 circulă bine, 55 a 
dispărut, la fel 3. Rar de tot 
vine 20. Situații asemănătoare nl se 
semnalează și pe traseele altor 
mijloace de transport. Ce se între
prinde pentru a se reintra cît mai 
repede în normal în toate zonele 
orașului 7 Ne răspunde ing. Ale
xandru Oprișan, de la Serviciul 
Circulației al I.T.B.

— Funcționăm acum cu 80 la sută 
din parcul de tramvaie, autobuze 
și troleibuze. în ce privește maxi- 
taxi. toate mașinile sînt In circula
ție. Continuă încă să sufere accesul

Bun venit 
asociației tipografilor 

din România!
■ ' ... .. . ■. 'Sorin Postolache ne aduce le re

dacție următoarea veste : S-a con
stituit Asociația Tipografilor din 
România liberă. Ea a și lansat, că
tre toți beneficiarii cuvtntului ti
părit, un emoționant „Apel" cuprin- 
zînd citeva minunate texte — ade
vărate bijuterii publicistice. Cităm 
la întîmplare : „La 22 decembrie 
1989 a răsărit soarele din beznă, a 
învins ADEVĂRUL... In inimi sim
țim fierbinte ritmul emoționant al 
LIBERTĂȚII... Tiparul a fost creat 
de Renaștere și el trebuie să parti
cipe la RENAȘTEREA noastră na
țională".

Realizat intr-o formă grafică ce 
poate fi și afiș, dar și gazetă, „A- 
pelul" — ni se promite — va avea 
O apariție periodică.

Tuturor tipografilor noștri, cule
gători acum ai adevăratei lumini, 
le urăm, la această asociere pro
fesională și de suflet, succes de
plin și „La mulți ani !“.

PROGRAMUL ORIENTATIV AL UNITĂȚILOR 
COMERCIALE CU PRILEJUL ANULUI NOU

— în funcție de necesități, progra
mul normal se poate prelungi în 
lele de 29—30 decembrie 1989, 
aprobarea consiliilor județene 
Frontului Salvării Naționale, 
1—2 ore.

— In zilele de 31 decembrie 1989, 
1 și 2 ianuarie 1990, toate unitățile 
comerciale, inclusiv cele de alimen
tație publică, vor fi închise. La reco

zi-
cu 
ale
cu

mandarea consiliilor județene și al 
municipiului București ale Frontului 
Salvării Naționale se admit excepții 
pentru sectorul de turism, alimenta
ție publică și ale cooperației din zo
nele turistice, care urmează să fie 
comunicate de presa locală. Totoda
tă, toate unitățile de alimentație pu
blică și turism vor organiza, pe bază 
de comenzi, aprovizionarea popu
lației cu produse de cofetărie, pre-

parate culinare șl expoziții cu vlnza- 
rea pe loc a unui sortiment variat 
de produse specifice Anului Nou.

Se va asigura, în zilele de 31 de
cembrie 1989 și 1—2 ianuarie 1990, 
deschiderea, prin rotație, a farma
ciilor și stațiilor PECO pe baza unor 
programe stabilite cu acordul consi
liilor locale ale Frontului Salvării 
Naționale.

Pînă ieri dimineață

IN CONTUL
LIBERTATEA 1989

La unitățile C.E.C. din toată 
țara cetățenii continuă să depu
nă importante sume de bani 
pentru fondul de sprijinire a 
Revoluției, a reconstrucției paș
nice, creatoare. Iată cîteva 
exemple oferite de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni : Con
stanța — 1 836 000 lei ; Galați — 
1 850 000 ; Brăila — 2 586 000 ; 
Suceava — 5 018 000 ; București 
— 7 872 000 lei.

MEMORIILE FOSTULUI ȘEF AL SERVICIILOR 
DE SPIONAJ CEAUȘISTE

Primul fragment din memoriile fostului șef al serviciilor de spionaj ceau- 
șlste, Ion Mihai Pacepa, ORIZONTURI ROȘII, publicat în numărul de ieri 
al „Adevărului", se încheia in momentul în care „perechea prezidențială", 
aflată in vizită oficială îh S.U.A., în aprilie 1978, părăsea hotelul Waldorf As
toria din Neto York (și nu din capitala americană, cum dintr-o eroare, pen
tru care ne cerem scuze, a apărut), îndreptîndu-se, în huiduielile unei mul
țimi de manifestanți, spre sediul Misiunii române la O.N.U.

In fragmentul care urmează, mergînd mai departe pe firul acestui episod,
se remarcă, în special, 
mondială".

Sediul de la New York 
al Misiunii române la 
O.N.U. se află lntr-o clă
dire cu 17 etaje, situată la 
intersectarea Bulevardului 
al 3-lea cu strada 38. Clă
direa, pe vremuri un ho
tel, fusese achiziționată de 
guvernul român pentru a 
servi drept sediu al tuturor 
organizațiilor românești 
avind reprezentanțe la

limbajul ,,elevat" folosit <

New York tot aci locuind 
și funcționarii acestora. 
Ceaușescu a fost de pă
rere că, printr-o asemenea 
concentrare intr-o singură 
clădire, e mai ușor1 ca oa
menii să fie controlați.

Cînd limuzina lui Ceau
șescu s-a oprit, ambasado
rul și șeful „rezidenței" lo-

„savanta de reputație 

cale (denumire dată, In 
limbajul serviciilor secrete, 
agenturilor de spionaj or
ganizate pe teritorii străi
ne n.t.) se călcau, pur și 
simplu, pe picioare, do
rind care mai de care 
să ajungă primul pen
tru a deschide ușa ma
șinii. Ceaușescu și Ele
na s-au Îndreptat direct

spre lift, fără a răspunde 
uralelor și aplauzelor fe
meilor și copiilor, imbră- 
cați în costume naționale, 
și fără a se opri pentru a 
gusta din pîinea și sarea 
oferite potrivit unui vechi 
obicei românesc. Doar cind 
a ajuns in salonul Încăpă
tor, împodobit cu portretul 
său și cu portretul Elenei 
a reușit Ceaușescu să ros
tească gîtuit, adresindu-se 
gărzii sale personale : „Al
cool !“

Ceaușescu și-a spălat în
delung miinile, deși nu 
dăduse mina cu nimeni din 
momentul în care părăsise 
apartamentul săii din hotel. 
Probabil era o reacție față 
de avalanșa de ouă și 
pătlăgele roșii îndreptate 
spre el. Ambasadorul la 
O.N.U. a Încercat, fără să 
izbutească, să strecoare 
cîteva cuvinte despre 
activitatea misiunii.

„Chemați-l imediat pe 
Carter la telefon", ordonă 
Ceaușescu unuia din consi
lierii săi apropiați, „și spu- 
neți-i să-i aresteze pe cri
minali".

„De ce negustorul de 
alune (poreclă folosită în 
convorbirile dintre cei doi 
„înalți" vizitatori pentru 
a-1 desemna pe fostul pre
ședinte al S.U.A., Jimmy 
Carter, al căror oaspeți 
erau) ? Aici sîntem la New

York, nu la o fermă", 
șuieră Elena. Scrîșnetul 
dinților ei se putea limpe
de auzi In întreaga ca
meră.

„Sînt președinte. Pre
ședinte, ca și el. El trebuie 
să aibă grijă de securitatea 
mea, nu primarul I" (New 
Yorkului — n.t.), urlă
Ceaușescu, întorcindu-se 
spre consilierul său. In 
comparație cu acesta, o 
matahală de om, președin
tele român, care avea cam 
1,62 m, arăta jalnic, cu 
brațele atîrnîndu-i inert 
de-a lungul corpului și pă- 
rînd mai lungi decît e nor
mal. Cînd, un minut mai 
tîrziu, a intrat ministrul 
său de externe, înalt, chi
peș, Ceaușescu părea șl 
mai jalnic. „Ce a zis Vance 
(secretarul de stat al S.U.A. 
la vremea respectivă — 
n.t.) 7“ răsună vocea sa 
stridentă.

„N-am putut să-1 găsesc 
pe Vance, dar am vorbit cu 
Nimetz". Matthew Nimetz 
era consilier la Departa
mentul de stat și numele 
său era cunoscut lui Ceau
șescu.

„De ce nu cu portarul 7 
Ar fi mai pe măsura ta", se 
răsti plină de venin Elena. 
Auzi la el. ciobanul ! Fas
ciștii vor să ne asasineze și 
tu, tu vierme mizerabil, ce 
faci 7 Nimic !“.

„Ieșițl afară ! Afară ! $1 
tu ! Și tu !“ urlă Ceaușescu 
la ministrul de externe și la 
cei doi ambasadori, cel de la 
Washington și cel de la 
New York. „Șl să nu-ml 
veniți inapoi fără Vance. 
Ce se întimplă aici e mai 
mîrșav decît ce s-a pe
trecut la Sarajevo", țipă 
el, referindu-se la asa
sinarea în 1914 a arhidu
celui Franz Ferdinand al 
Austriei, fapt care a de
clanșat primul război 
mondial.

„Și tu 7 Tu ce ai de 
spus 7" șopti Ceaușescu 
șefului rezidenței din New 
York.

„Că nu trebuie să lăsațl 
pe acești emigranți, pe a- 
cești pui de cățea să vă 
ruineze singura zi care a 
rămas s-o petreceți la New 
York". Șeful rezidenței lo
cale, fiul unui activist care 
fusese în partidul comunist 
cam tot atiția ani cît avea 
Ceaușescu, era cunoscut 
pentru impertinenta sa.

„Și tatăl tău era spurcat 
la gură !“ spuse Ceaușes
cu.

„Da. Dar a trăit 90 de ani. 
Lăsați-i dracului și hai mai 
bine să facem ceva care 
merită. Vreau să vă arăt 
biblioteca. Avem singura 
bibliotecă românească din 
străinătate și am organl- 
zat-o in așa fel îneît să joa

ce un rol foarte Important 
pe scena culturală ame
ricană șl In operațiile 
noastre de influențare".

„Fii atent ce spui !“ stri
gă Ceaușescu. Dar a accep
tat invitația.

Biblioteca se afla la eta
jul al doilea și Ceau$escu și 
Elena au fost intimpinați 
de directoarea acesteia, so
ția șefului rezidenței lo
cale...

ȚșAvețl cărți de știință 7“ 
întrebă Elena, cercetând 
rafturile cu o privire pă
trunzătoare.

„Firește. Avem d mulți
me de cărți despre istoria 
României, despre limba 
română, despre continuita
tea poporului român — care 
s-a aflat pe pămlntul stră
moșesc cu mult înainte ca 
el să fie pingărit de unguri, 
de germani, de evrei — 
despre societatea noastră 
comunistă, despre..."

„Vreau să spun știință- 
știință", zise Elena, inccr- 
cind să se facă mai limpe
de înțeleasă.

„Avem volumele tovară
șului".

„Nu aveți nimic despre 
chimie ?“, îi aruncă Elena 
o privire plină de suspiciu
ne bibliotecarei.

„Să vedem", răspunse a- 
eeasta plină de naivitate, 
apucind-o ușor de braț pe

Elena pentru a o conduce 
spre rafturi.

„Nu mă atinge !", țipă 
Elena.

„Tovarășa are dreptate, 
Pacepa", interveni Ceau
șescu. „Avem nevoie aci de 
o secție specială care să 
prezinte contribuția Româ
niei ]a știința mondială".

„Ar fi minunat", exclamă 
plină de entuziasm direc
toarea bibliotecii.

„Ce dragă, e isterică 7“ 
întrebă Elena, măsurind-o 
pe bibliotecară de sus pînă 
jos.

„De pildă, contribuția 
României la știința chi
miei", își continuă Ceaușes
cu firul gîndirii.

Elena îi mai aruncă o pri
vire plină de răutate direc
toarei bibliotecii, apoi apu
că brațul soțului ei și-1 tra
se spre singurul perete al 
bibliotecii care nu era aco
perit de rafturi, dar pe 
care era expus portretul lui 
Ceaușescu, „Nu-i bună de 
nimic, dragă, o înapoiată. 
Inchipuie-ti, n-au auzit ni
ciodată despre savantele 
din România și despre ro
lul lor In știința mon
dială".

(In numărul viitor: „Or
ganizatorii manifestației 
trebuie omoriți", un nou 
fragment din memoriile lui 
Pacepa).

(Va urma)
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Decrete ale tonslioloi Frontului Șalvarii Naționale
DECRET

privind înființarea Ministerului Economiei Naționale
Consiliul Frontului Salvării Na

ționale decretează :
Articol unic : Pe data prezentu

lui decret se Înființează Ministerul 
Economiei Naționale prin reorgani
zarea Comitetului de Stat al Pla

nificării ți Aprovizionării Tehnlco- 
Materiale, care se desființează. In 
cadrul Ministerului Economiei Na
ționale funcționează Direcția Ge
nerală a Rezervelor Statului.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

, ION ILIESCU

DECRET
Consiliul Frontului Salvării Na

ționale decretează :
Articol unic: Generalul locote

nent Atanasie Victor Stănculescu se 
eliberează din funcția de prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU

generalul maior Andreescu Steri» 
Dumitru

generalul maior Bălteanu Gheor
ghe Marin

generalul maior Pănescu Atanasio 
Dumitru

generalul maior Pleto» Nicolae 
Dumitru

generalul maior Popa Ion George 
generalul maior Roșu Iile Dumitru 
Articolul 3 — Se acordă gradul de 

general maior următorilor ;
colonelul Agapie Dimitrie Mircea 
colonelul Cindea Vasile Vasile 
colonelul Cojocaru Stelian Con

stantin
colonelul Drăghln Grigore Dumitru 
colonelul Ghircoiaș Dumitru Paul 

Remus
colonelul Grlgorescu Gheorghe 

Constantin
colonelul Lungu Vasile Mihal

DECRET
Consiliul Frontului Salvării Na- Stănculescu se numește in funcția 

ționale decretează : de ministru al economiei naționale.
Articol unic : Atanasie Victor

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

, ION ILIESCU

colonelul Nicolae Ion Petre 
colonelul Popa Ion Gică 
colonelul Popescu Ion Nicolae 
colonelul Popescu Haralambie 

Gheorghe
colonelul Rizea Ion Neculal 
colonelul Rotariu Vasile Constan

tin
colonelul Săndulescu Andone Ion 
colonelul Spătaru Gherghe Eugen 

Alexandru
colonelul Spiroiu Constantin Ni- 

culae
colonelul Stoleru Ion Mihalache 
colonelul Teacă Petre Petre 
colonelul Plăviciosu Vasile Radu
Articolul 4 — Se acordă gradul 

de contraamiral căpitanului de ran
gul tntii Vlădicescu Alexandru Ion 
Alexandru

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU 
Ministrul Apărării Naționale 

General de armată 
NICOLAE MILITARU

ACTUALITATEA DIPLOMATICĂ

Primul-ministru, Petre Roman, a primit 
pe ambasadorul Spaniei

La 28 decembrie a.c., primul- 
ministru al României, Petre Roman, 
a primit pe ambasadorul Spaniei la 
București, Antonio Nunez Garcia 
Sauco.

Au fost abordate unele aspecte ale

evenimentelor in curs în România șl 
activitatea pe care Consiliul Fron
tului Salvării Naționale și poporul 
român o depun pentru normalizarea 
situației.

Organizarea Sindicatelor 
Libere din România

în vizită

DECRET 
privind înființarea Ministerului Agriculturii 

și Industriei Alimentare

DECRET
privind înaintarea în gradul următor a unor generali 

și acordarea gradului de general maior unor colonei 
din Ministerul de Interne

Consiliul Frontului Salvării Națio
nale decretează :

Articolul 1 : Pe data prezentului 
decret se Înființează Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare 
prin reorganizarea Ministerului Agri

culturii șl Ministerului Industriei 
Alimentare, care se desființează.

Articolul 2 : Ștefan Nicolae se nu
mește In funcția de ministru al 
agriculturii și industriei alimentare.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU

Articolul 1 — Se înaintează Ia 
gradul de general locotenent urmă
torii :

generalul maior Dănescu Stan 
Gheorghe

generalul maior Martiș Toader 
Luigi

DECRET
privind înființarea Ministerului Apelor, Pădurilor 

și Mediului înconjurător

Articolul 2 — Se acordă gradul 
de generai maior următorilor : 

colonelul Apostol Anghelache Va
sile

colonelul Boștină Dumitru Gheor
ghe

colonelul Marițescu Petre Ion 
Mihai

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU

Consiliul Frontului Salvării Națio
nale decretează :

Articolul I — Pe data prezentului 
decret se Înființează Ministerul Ape
lor, Pădurilor și Mediului înconju
rător prin reorganizarea Consiliului 
Național al Apelor, Ministerului Sil

viculturii și Consiliului Național pen
tru Protecția Mediului înconjurător, 
care se desființează.

Articolul 2 — Simion Hincu se nu
mește in funcția de ministru al ape
lor, pădurilor și mediului Înconju
rător.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU

DECRET
privind înaintarea în gradul următor a unor generali 
și acordarea gradului de general maior unui colonel 

din Ministerul Apărării Naționale

S-a anunțat organizarea Sindica
telor Libere din România. Comite
tul provizoriu al noii organizații își 
propune să acționeze pe baza unei 
platforme-program din cuprinsul că
reia am spicuit între altele următoa
rele prevederi : reorganizarea sindi
catelor începînd din întreprinderi, 
instituții și alte unități, pe bază de 
alegeri cu adevărat libere care să 
apere și să asigure interesele fun
damentale ale muncitorilor, intelec
tualilor și celorlalte categorii socia
le, indiferent de naționalitate, sex, 
convingeri politice și religioase față 
de organele de stat și alte structuri 
politice, economice și administrati
va ; independența sindicatelor și a 
organelor noi de conducere față de 
organele de Stat și partidele politi
ce ; dreptul sindicatelor de a folosi 
petiția, demonstrația și greva în lup
ta pentru apărarea intereselor mem
brilor de sindicat ; dreptul sindica
telor la inițiativa legislativă ; acor
darea de asistență juridică gratuită 
in apărarea intereselor . membrilor

de sindicat ; apărarea drepturilor 
sociale, ale membrilor de sindicat, 
cum sint dreptul la muncă și odih
nă, la instruire, la asistență socială 
și medicală, protecția și igiena mun
cii. Program normal de lucru și săp- 
tămina de lucru de 5 zile; acordarea 
de zile libere plătite pentru sărbă
torile naționale și religioase; respec
tarea drepturilor femeilor-mame sa
lariate pentru a-și crește și educa 
copiii; apărarea drepturilor specifice 
ale tinerilor membri de sindicat, a- 
sigurarea de condiții de muncă și 
viață, in vederea desăvîrșirii lor pro
fesionale și spirituale; redobîndirea 
bunurilor luate samavolnic din pa
trimoniul sindicatelor prin acte nor
mative emise de odioasa dictatură.

Platforma-program conține, de a- 
semenea, prevederi privind modali
tățile de exercitare a autonomiei 
sindicatelor și federațiilor sindicate
lor libere și a organelor lor de con
ducere, cit și de realizare a relații
lor externe cu organizații sindicale 
similare din alte țări.

DECRET
Consiliul Frontului Salvării Na

ționale decretează :
Articolul 1 — Gheorghe Caranfil Se 

numește in funcția de ministru al in

dustriei chimice și petrochimice.
Articolul 2 — Adrian Georgescu se 

numește in funcția de ministru al 
energiei electrice.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU r

DECRET
privind înființarea Ministerului Culturii

Consiliul Frontului Salvării Na
ționale decretează :

Articolul 1 — Pe data prezentului 
decret se Înființează Ministerul 
Culturii prii» reorganizarea Consiliu-

lui Culturii șl Educației Socialiste, 
care se desființează.

Articolul 2 — Andrei Pleșu se nu
mește tn funcția de ministru al 
culturii. •

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU

DECRET
Consiliul Frontului Salvării Na- ția de viceprim-ministru al guvernu- 

ționale decretează : Iul Mihail Drăgănescu și Gelu Volcan
Articol unic : Se numesc In func- Voiculescu.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU

DECRET
privind stabilirea tarifului la energia electrică 

livrată populației
Consiliul Frontului Salvării Națio

nale decretează ;
Articolul 1 — începfnd cu data de 

1 ianuarie 1990 se desființează cotele 
de energie electrică pentru consumul 
populației. Energia electrică livrată 
populației pentru iluminat și utilizări 
casnice se tarifează cu prețul unic 
de 65 de bani kWh.

Articolul 2 — Prevederile Decre
tului nr. 310 din 1988 privind majo
rarea consumurilor normate lunare 
și reducerea tarifelor la energia 
electrică livrată populației și arti

colul 26, punctul 2 din Decretul 240 
din 1982 privind stabilirea unor mă
suri pentru gospodărirea judicioasă 
și reducerea in continuare a consu
mului de energie electrică, energie 
termică, gaze naturale și alți com
bustibili se abrogă.

Articolul 3 — Ministerul Economiei 
Naționale și Ministerul Finanțelor 
vor lua măsuri pentru a introduce 
modificările corespunzătoare în indi
catorii economici și financiari pe 
anul 1990 ai Ministerului Energiei 
Electrice.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU

DECRET
privind înaintarea în gradul de general de armată 

post-mortem a unui general colonel
Articol unic : Generalul-colonel In gradul de general de armată 

Milea Gheorghe Vasile se Înaintează post-mortem.
Președintele Consiliului 

Frontului Salvării Naționale, 
ION ILIESCU

DECRET
privind înaintarea în gradul de general de armată 

a unui general colonel
Articol unic : Generalul colonel 

Militaru Nicolae se Înaintează in
gradul de general de armată.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU

DECRET
privind înaintarea în gradul următor a unor generali 
și acordarea gradului de general maior unor colonei 

din Ministerul Apărării Naționale
Articolul 1 — Se înaintează In 

gradul de general colonel gene
ralul locotenent Logofătu Dumitru 
Gheorghe.

Articolul 2 —■ Se Înaintează In 
gradul de general locotenent urmă
torii :

Articolul 1. — Se Înaintează In 
gradul de general colonel generalul 
locotenent Stănculescu Victor Ata
nasie.

Articolul 2. — Se înaintează in 
gradul de general locotenent gene

ralul maior Voinea Constantin 
Gheorghe.

Articolul 3. — Se acordă gradul de 
general maior colonelului Rotaru 
Florea Ilie.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU 
Ministrul Apărării Naționale 

General de armată 
NICOLAE MILITARU

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui adjunct 

de ministru
Articol unic : Generalul colonel in 

rezervă Ionel Ștefan Vasile se eli
berează din funcția de adjunct al

ministrului aprovizionării tehnico- 
materiale și gospodăririi fondurilor 
fixe. '

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

, ION ILIESCU

DECRET
privind rechemarea unor generali în cadrele active
Consiliul Frontului Salvării Na

ționale decretează :
Articol unic — Pe data prezen

tului decret se recheamă in cadrele 
active următorii generali și contra
amirali :

generalul colonel Ionel Ștefan Va
sile

generalul locotenent Cheler Ro
mano Paul

generalul locotenent Moldoveanu 
Ioan Jean

generalul maior Bălteanu Gheor
ghe Marin

generalul maior Bordei Bucur 
Ion

generalul maior Ciubăncan Traian 
Liviu

contraamiralul Hirjeu Gheorghe 
Nicolae

generalul maior Opruță Traian 
Horia

generalul maior Pletos Nicolae 
Dumitru

generalul maior Popescu Constan
tin Gheorghe

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale,

ION ILIESCU 

DECRET 
privind înaintarea în gradul următor a unor generali 
și acordarea gradului de general maior unui colonel 

din Ministerul de Interne
Articolul 1 — Să înaintează In gra

dul de general colonel următorii :
generalul locotenent Ghițac Gheor

ghe Mihal

DECRET

generalul locotenent Moldoveanu 
Ioan Jean

Articolul 2 — Se acordă gradul de 
general maior colonelului Bîtlan 
Nicolae Dumitru.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU

înființarea Partidului Național 
Țărănesc-Democrat și Creștin

La București a fost înființat 
Partidul Național Țărănesc-Democrat 
și Creștin prin unirea Partidului Na
țional Țărănesc cu Partidul Creștin 
Național Țărănesc fondat la 22 de
cembrie 1989. Formarea acestui partid 
a fost anunțată cu prilejul unei con
ferințe de presă organizate joi de 
către delegația permanentă (orga
nism provizoriu de coordonare a 
activității partidului). Domnii 
Corneliu Copos, Ion Puiu, Constan
tin Galeriu și loan Alexandru, care 
fac parte din delegația permanentă.

au înfățișat cîteva din punctele' 
principiale din viitorul program al 
partidului, aflat în curs de definiti
vare. Lupta pentru democrație a fost 
prezentată drept principalul țel al 
partidului. De asemenea, în cadrul 
conferinței de presă s-a arătat, prin
tre altele, că partidul își propune să 
lupte pentru introducerea unei eco
nomii libere, pentru libertatea 
religioasă, pentru drepturi egale asi
gurate tuturor cetățenilor, pentru o 
nouă economie agrară.

Crearea Frontului Democratic 
al Pensionarilor din România

Pentru a sprijini șl noi acțiunile 
democratice din România, preocupă
rile și eforturile de salvare naționa
lă, s-a creat Frontul Democratic al 
Pensionarilor din România, care 
aderă întru totul la Programul Fron
tului Salvării Naționale.

Comitetul de organizare are sediul 
in București, str. Dr. Iacob Felix 
nr. 10 A, Sectorul 1, telefon 50.60.47.

Facem apel la toți pensionarii să 
adere la Frontul Democratic al Pen
sionarilor din România,

MOȚIUNE
Comitetul provizoriu al Frontului 

Salvării Naționale de la Agenția Ro
mână de Presă — Agerpres, consti
tuit la 25 decembrie 1989, adoptă 
prezenta moțiune ca expresie a do
rinței profunde a întregului colectiv 
de a contribui cu toate forțele la 
împlinirea idealurilor Revoluției de 
la 22 decembrie. După un sfert de 
veac de teribilă dictatură, după un 
sfert de veac de constringeri reali
zate de un mecanism de o rară fe
rocitate, consacrat minciunii menite 
să proslăvească un clan odios, avem, 
în sfîrșit, dreptul de a spune des
chis ce gîndim.

In continuare, printre altele, in 
moțiune se arată : Vom face aceas

ta informînd obiectiv, larg și prompt, 
respectînd în egală măsură întregul 
mozaic al opțiunilor politice, al po
zițiilor și punctelor de vedere ce se 
afirmă. In această perioadă de 
profunde, vertiginoase și fericite 
prefaceri, in condițiile unor măsuri 
vizind însănătoșirea vieții social-po- 
litice și economice românești, hotă- 
rirea Consiliului Frontului Salvării 
Naționale privind separarea activi
tății de stat de cea politică des
chide calea unei activități normale 
pentru agenția noastră, a unei ac
tivități de informare largă, necon- 
strinsă, destinată unei informări o- 
biective și complete a opiniei pu
blice din România și din străină
tate.

Consiliul Frontului Salvării Na
ționale decretează :

Articolul 1 — general colonel
Mihai Ghițac se numește tn funcția 
de ministru de interne.

Articolul 2 — Generalul maior Ște
fan Gușe se eliberează din funcția de 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
Major.

DECRET
Consiliul Frontului Salvării Națio

nale decretează :
Articolul I. — Se numește In func

ția de ministru al afacerilor externe 
Sergiu CelaC.

Articolul 2. — Se numește in func

Articolul 3 — Generalul colonel 
Ionel Ștefan Vasile se numește în 
funcția de prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Mare
lui Stat Major.

Articolul 4 — Generalul colonel 
Moldoveanu Ioan Jean se numește în 
funcția de adjunct al ministrului de 
interne și șef al Inspectoratului Ge
neral al Poliției.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU

ția de ministru secretar de stat Ia 
Ministerul Afacerilor Externe Cor- 
neliu Bogdan.

Articolul 3. — Se numește in func
ția de adjunct al ministrului aface
rilor externe Constantin Oancea.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU

DECRET
Consiliul Frontului Salvării Națio

nale decretează :
Articol unic : AUrel Dragoș Mun-

teanu se numește in funcția de pre
ședinte al Radioteleviziunii Române.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

ION ILIESCU

Din partea Uniunii Scriitorilor
întrunit, după o lungă perioadă, în 

care a fost pus în imposibilitatea de 
a-și exercita atribuțiile și obligațiile 
statutare, Consiliul de conducere al 
Uniunii Scriitorilor a adoptat în șe
dința din 28 decembrie următoarele 
hotărîri :

A fost ales un comitet provizoriu 
de conducere al Uniunii, alcătuit din 
următorii : Mircea Dinescu, preșe
dinte, Ana Blandiana, Dan Deșliu, 
Ștefan Augustin Doinaș, Domokos 
Geza, Octavian Paler, Eugen Simion, 
Stelian Tănase. Ca purtător de cu-

vînt al Uniunii Scriitorilor în pro
bleme de relații externe a fost de
semnat Dan Hăulică.

Consiliul .de conducere a decis să 
fie convocat cit mai curînd posibil 
Congresul Național al Scriitorilor 
din România și a luat măsurile ne
cesare in vederea pregătirii acestuia.

S-a stabilit ca tinerii scriitori care 
au fost împiedicați să devină mem
bri ai Uniunii Scriitorilor să fie va
lidați, respectîndu-se procedura de
mocratică din statut, ca membri ti
tulari ai Uniunii Scriitorilor.Accident aviatic

Consiliul Frontului Salvării Na
ționale comunică : încercînd să des
chidă prima legătură aeriană inter
națională dintre Belgrad și București 
a noii Românii, un avion românesc 
de tip AN-24 s-a prăbușit în con
diții de timp nefavorabil într-o zonă 
limitrofă Capitalei, la Găești, avînd 
la bord un singur pasager și perso
nalul aeronavei.

Din nefericire, acest singur pasa

ger era un corespondent de presă 
din Anglia — Parrian Hary — în 
virstă de numai 24 de ani. Expri
măm regretul și compasiunea noas
tră față de familia îndoliată, precum 
și față de agenția engleză de presă.

O comisie de experți a fost trimisă 
la fața locului pentqj a constata con
dițiile in care s-a produs tragicul 
accident.

CITITORI!
Abonați-vâ la ziarul „ADE

VĂRUL”, cotidian politic și 
social independent. Ziar care, 
încă din primele ore ale re
voluției, s-a făcut purtătorul 
de cuvînt al voinței populare.

Ziarul „ADEVĂRUL" - tri
bună a cetățenilor țării, a 
consensului național. Un ziar 
deschis tuturor ideilor, tuturor

opiniilor care pot contribui la 
progresul țării.

„ADEVĂRUL" - un ziar 
care înfățișează numai și nu
mai adevărul în procesul fău
ririi unui stat de drept, a unui 
sistem democratic pluralist de 
guvernămînt, a unei societăți 
prospere.

„ADEVĂRUL" - un ziar al

dialogului național în toate 
problemele ce privesc desti
nele României.

Cititori I
Abonați-vă la „ADEVĂ

RUL" I
Abonamentele se pot face 

la toate oficiile și agențiile 
P.T.T.R., factorii poștali și di- 
fuzorii de presă din întreprin
deri și instituții.

Cum se preiau, cum slut repartizate 
ajutoarele pentru Romania

Aflăm de la comandamentul apro
vizionării, înființat pe lingă Ministe
rul Comerțului Interior, urmă
toarele : un colectiv special creat se 
află în permanentă legătură Cu toa
te punctele de frontieră și, în mo
mentul in care un vagon sau o ma
șină conținînd ajutoare a intrat în 
țară, ROMTRANS anunță de unde 
vin, Ce conțin și în ce cantități. In
formația se preia și, în 4—10 minu
te maximum, se dă transportului 
respectiv adresa de destinație potri
vit listei de priorități la nivel na
țional. Ajunse la destinație, ajutoa

rele se preiau de către I.C.R.A., iar 
Frontul Național al județului res
pectiv dispune distribuirea lor ope
rativă, astfel incit acestea să ajun
gă urgent la cei ce au nevoie de 
ele. Am mai notat, pentru cititorii 
noștri, că, pină la sfîrșitul zilei de 
26 decembrie, se primiseră și se re
partizaseră circa 4 000 de tone pro
duse alimentare și peste 300 de tone 
de alte produse (textile, metalice, 
etc.) din U.R.S.S., Cehoslovacia, Un
garia, Olanda, Belgia, Franța, Aus
tria, R.F.G. (Anica Florescu).

CINE ARE NEVOIE 
DE GEAMURI...

...să se adreseze întreprinderii de 
Geamuri din Mediaș. După cum ne 
informează corespondentul nostru 
din Sibiu, Ion Onuc Nemeș, între
prinderea de geamuri din Mediaș 
lucrează la întreaga ei capacitate, 
in flux continuu. Din inițiativa 
muncitorilor de aici au fost trimise 
pină acum 30 000 m.p. geam tras 
în Capitală, 10 000 m.p. pentru Bra
șov și alte importante cantități 
pentru Sibiu și Galați. Intrucît 
stocul existent in aceste zile de
pășește cantitatea de 300 000 m.p. 
orice solicitare poate fi onorată 
operativ.

Ia redacție 
Muzica, 

limbaj al păcii
Sper ca muzica românească de 

astăzi să devină cu adevărat in
ternațională și că în România se 
va putea asculta muzica interzisă 
pină acum. Muzica este un limbaj 
internațional, un limbaj al păcii și 
înțelegerii între popoare, un lim
baj fără frontiere.

Doresc același lucru și celorlalte 
ramuri artistice, poeților români 
puțin cunoscuți in lume.

Mulțumesc poporului român' 
pentru primirea călduroasă pe 
care mi-a făcut-o în noiembrie 
1989, cînd am cîntat în România, 
și în aceste zile ale libertății sale. 
Doresc ca situația actuală să nu 
altereze spontaneitatea și genero
zitatea inimii acestui popor minu
nat 1

Fabienne THEODOLOZ 
pianistă, Elveția

„România 
s-a reîntors 
in Europa"

In numărul nostru de vineri am 
publicat un articol despre acei zia
riști străini cărora odioasa dictatu
ră le-a inchis granițele țării. Unul 
dintre acești „indezirabili" a fost și 
ANDREEA TARQUINI, de la zia
rul italian „LA REPUBLICA", in 
prezent cel mai răspindit cotidian 
din peninsulă. Ne-a vizitat ieri la 
redacție împreună cu alți trei ga
zetari italieni : trimișii speciali ai 
ziarelor „II GIORNALE", „LA NA- 
ZIONE“ și „L’UNITA".

— Cînd ai fost ultima oară in 
România ?

— La conferința națională ■ 
partidului din iarna anului 1982. 
De atunci, atit mie, cît și altor co
legi de la „PANORAMA-1. „L’ESS- 
PRESSO". precum și de la alte re
viste și ziare italiene, ne-a fost în 
permanență refuzată viza de in
trare.

— Cu ce sentimente ai trecut 
acum granițele țării ?

— Cu sentimente de ușurare și 
bucurie. în rîndul oamenilor n-am 
mai întîlnit frica cu care mă obiș
nuisem, i-am găsit deschiși, sin
ceri, dornici să spună ce gîndesc 
cu adevărat. Bucuria am avut-o 
pentru faptul că am participat 
pentru prima dată la o revoluție. 
Am urmărit alegerile libere din 
Polonia, demonstrațiile de la Buda
pesta. dar niciodată n-am văzut 
poporul descătușat, lumea pe ba
ricade, tineri atit de curajoși, care 
au înfrunat gloanțele cu pieptul 
deschis. (Radu Bogdan).

„Radio France 
Internationale" 
alături de noi
Greu de scris prima frază a unui 

asemenea articol, avînd în vedere 
ceea ce implică el pe plan emotiv. 
Trebuie început repede, fără a re
flecta prea îndelung, căci dacă stau 
să mă gîndesc la ceea ce trăiesc 
în aceste zile, totul îmi pare ireal. 
Deci am intrat în România chiar 
pe 22 decembrie și am străbătut 
toată țara ca să ajung la București. 
Mă numesc Nicolas Naumescu, sint 
născut la București într-o familie 
de ziariști. Tatăl meu, Nicu Nau
mescu, lucra la ziarul „Sportul", 
după o lungă carieră în elita teni
sului de masă românesc. Unchiul 
meu, Sandu Naumescu, era și el o 
semnătură cunoscută in presa ro
mână. De 15 ani trăiesc la Paris, 
sînt reporter la „Radio France In
ternationale" și mă întorc pentru 
prima oară în România pentru a 
relata ascultătorilor noștri de pe 
tot globul Revoluția, superba revo
luție pe care ați făcut-o. Știu bine 
că mulți dintre cei ce citesc aceste 
rinduri cunosc emisiunile noastre, 
fie ele în limba franceză, fie ele 
in limba română. Știu, de aseme
nea, că, pină acum o săptămînă 
ne ascultați pe furiș și că nici voi 
nu credeați că un jurnalist de la 
„Radio France Internationale" ar 
putea semna un articol într-un ziar 
românesc. Am venit aici pentru a 
spune lumii întregi ceea ce se în- 
timplă acum in România. Vă dați 
însă seama că pentru mine acest 
reportaj nu poate fi ca oricare al
tul. Simt deci nevoia să vă spun 
cu cită admirație și respect față 
de români vorbesc foarte numeroșii 
confrați ai mei pe care-i întîlnesc 
aici in București. Fiecare, practic, 
se simte mai mult sau mai puțin 
implicat, ceea ce, credeți-mă, este 
rarisim. La „Radio France Inter
nationale", România constituie eve
nimentul anului. De departe. N-au 
fost niciodată atitea emisiuni spe
ciale in toate cele 15 limbi în care 
emitem. R.F.L a lansat o acțiune 
pe plan mondial, împreună cu Am
basada franceză din România (Str. 
Biserica Amzei nr. 13—15). In fața 
acesteia se va afla o cutie de scri
sori destinată tuturor românilor 
care au de transmis un mesaj, ori
unde în lume. Ele vor fi triate și 
vor parveni destinatarilor prin in
termediul postului nostru de radio.

Nicolas NAUMESCU
„Radio France Internaționale"

Onoare 
poporului român

Ca elvețian, mi-era rușine că 
exista dictatura Ceaușescu.

Ca european, mă temeam de 
barbaria „Geniului din Carpați".

Astăzi mă aflu în București ca 
să trăiesc eliberarea poporului 
român de sub tiranie.

Sint mîndru de acest popor ce 
are puterea speranței și a sacri
ficiului prin care și-a cucerit li
bertatea.

Poporul român înaintează de- 
acum înainte pe același drum cu 
poporul elvețian, în democrație, 
in fraternitate și libertate.

Onoare lui 1
Herve VALETTE 
jurnalist
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POPORULUI ROMĂN - ADM IRAȚIA $1 ELOGIUL

MESAJE DE FELICITARE

LONDRA 28 (Agerpres). — Premierul britanic, Margaret Thatcher, a 
elogiat curajul extraordinar al poporului român, intr-un mesaj de spri
jin adresat lui Ion Iliescu, președintele Consiliului Frontului Salvării Na
ționale. In mesaj, premierul britanic a promis, de asemenea, orice sprijin 
posibil din partea Marii Britanii în efortul de reconstrucție al României. 
Poporul britanic a urmărit cu compasiune și admirație evenimentele tra
gice, dar eroice din România, a spus Margaret Thatcher.

CARACAS 28 (Agerpres). — Ve
nezuela a recunoscut noul guvern 
român al Frontului Salvării Na
ționale — se arată intr-un comu
nicat al M.A.E. venezuelean. Gu
vernul venezuelean a urmărit cu 
atenție evoluția evenimentelor din 
România și iși afirmă acum solida
ritatea cu cauza justă a poporului 
român care, în prezent, luptă pen
tru normalizarea situației din țară 
— se menționează în comunicat. 
Documentul lansează un apel po
porului român să-și continue efor
turile în direcția restaurării de
mocrației.

vărll Naționale, pentru a exprima 
sprijinul și solidaritatea guvernu
lui și a poporului italian față de 
poporul român și pentru a pre
zenta inițiativele politice între
prinse, precum și măsurile adopta
te pentru trimiterea în România a 
unor ajutoare urgente.

BRASILIA 28 (Agerpres). — Bra
zilia a recunoscut în mod automat 
Consiliul Frontului de Salvare Na
țională condus de Ion Iliescu, fără 
a fi necesar să facă publică o de
clarație în acest sens — informea
ză agenția Efe.

ROMA 28 (Agerpres). — Lutnd 
cuvintul în Comisia pentru pro
blemele externe a Camerei Depu- 
taților a parlamentului, vicepre
ședintele guvernului italian, Calu- 
dio Martelli, a declarat că amba
sadorului Italiei la București 1 s-a 
cerut să stabilească un contact ofi
cial cu Consiliul Frontului Sal-

PHENIAN 28 (Agerpres). — Con
ducerea R.P.D. Coreene felicită 
noua conducere a României — a- 
nunță, din Phenian, agenția 
T.A.S.S. Se informează că pre
ședintele R.P.D. Coreene. Kim Ir 
Sen, și premierul Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D.C., Yăng Hiăng 
Muk, au adresat telegrame de feli
citare lui Ion Iliescu și lui Petre 
Roman, cu prilejul alegerii aces
tora în funcțiile de președinte al 
Consiliului Frontului Salvării Na
ționale și, respectiv, de prim-mi
nistru al României.

BANGKOK 28 (Agerpres). — 
Thailanda a hotărit să recunoască 
noul guvern al României. într-o 
declarație făcută la Bangkok, mi
nistrul thailandez de externe, Siddi 
Savetsila, a menționat că, în pre
zent, se examinează posibilitatea 
trimiterii spre București a unui a- 
jutor în produse alimentare și me
dicamente.

Cu inima deschisă 
pentru România 
O.N.U.: Rezoluție privind acordarea

de ajutor umanitar excepțional țării noastre
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a 

adoptat, in ședința sa plenară de joi seara, o rezoluție privind acordarea 
de ajutor umanitar excepțional României. Documentul, adoptat prin con
sens, exprimă „îngrijorarea in legătură cu moartea oamenilor și marele 
număr de persoane ce au avut de suferit in România". Toate statele, in
stituțiile financiare internaționale, organizațiile și programele din siste
mul Organizației Națiunilor Unite sint cu insistență chemate „să acorde 
de urgență României un generos ajutor umanitar excepțional".

PRAG A 28 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc o ședință a Prezidiului 
Guvernului R.S. Cehoslovace. Intre 
altele, în cadrul lucrărilor, minis
trul muncii și problemelor sociale al 
R.S.C. i-a informat pe participanți 
în legătură cu acordarea de aju
toare umanitare României. Ministrul 
a arătat că, în ultimele zile, din Ce
hoslovacia au fost trimise în Româ
nia 56,5 tone de medicamente și ma
teriale medicale, 5 milioane de ouă 
și 25 de vagoane de alimente. Au 
fost acordate, totodată, alte ajutoare 
materiale. Această activitate va fi 
desfășurată în continuare, în func
ție de necesitățile României, de 
Crucea Roșie cehoslovacă.

SOFIA 28 (Agerpres). — Ca ex
presie a sentimentelor de prietenie 
și solidaritate cu studenții și între
gul tineret român, din inițiativa stu
denților și a cadrelor didactice de 
la catedra - de limba și literatura 
română de la Universitatea din 
Sofia la Banca națională bulgară a 
fost deschis un cont special pentru 
strîngerea de ajutoare bănești des
tinate României.

BERLIN 28 (Agerpres). — In R.D.G. 
continuă manifestările de solidari
tate cu poporul român și de ajutor 
acordat României — informează a- 
genția A.D.N. Intr-o singură zi, ce
tățenii Berlinului au reușit să strin- 
gă 3,5 tone îmbrăcăminte, alimente, 
medicamente, jucării pentru copii. 
Alte două avioane cu ajutoare au 
decolat de pe aeroportul din Scho
nefeld, îndreptîndu-se spre Româ
nia. Pină in ziua de 27 decembrie, 
Crucea Roșie din R.D.G. a expediat 
în România patru trenuri de marfă 
cu ajutoare. In avioane ale Armatei 
Popultfre s-au trimis în Româ
nia 3,2 tone medicamente, feșe 
și tehnică medicală. Un mare nu
măr de medici, surori de caritate și 
alte categorii de personal medical 
și-au exprimat dorința de a pleca în 
România.

NEW DELHI 28 (Agerpres). — Gu
vernul indian este gata să sprijine 
țara și să coopereze cu România în 
redresarea economiei ei, a declarat în 
parlamentul indian ministrul de ex
terne. Inder Kumar Gujral. El a 
anunțat că India a și acordat Româ
niei un ajutor urgent medical și uma
nitar. Totodată, ministrul indian a 
condamnat hotărît actele de tero
rism ale acoliților fostului dictator.

Gujral a spus : „Ne exprimăm res
pectul față de curajul și jertfa po
porului român, care a plătit un uriaș 
preț pentru cucerirea libertății și 
drepturilor democrate".

PARIS 28 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Humanitâ" informează că, la 5 ia
nuarie, va apărea un număr special 
și toate încasările vor fi transferate 
în Fondul solidarității cu poporul 
român.

HELSINKI 28 (Agerpres). — în 
bănci din capitala Finlandei s-au 
deschis numeroase conturi de ajuto
rare a României, pe străzi și în ma
gazine funcționează puncte speciale 
pentru colectarea de ajutoare in bani 
și obiecte.

Președintelui Consiliului Frontului 
Salvării Naționale, ■ Ion Iliescu, i-a 
fost adresată o telegramă de felici
tare de către președintele ad-lnterim 
al Republicii Ungare, dr. Szuros 
Matyas, în care se spune : Cu pri
lejul alegerii dv. în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Frontului 
Salvării Naționale, permiteți-mi să 
vă transmit cele mai sincere urări de 
bine ale poporului ungar și ale mele 
personal, dorindu-vă, în activitatea 
dv. plină de răspundere în aceste 
clipe fericite, dar în același timp și 
grele în istoria poporului român, 
multe succese. In telegramă se ex
primă convingerea că revoluția din 
România creează posibilitatea reîn
noirii pe baze noi a multiplelor re
lații politice, economice și științifice, 
culturale și de învățămînt între Re
publica Ungară și România.

Vă asigur că poporul ungar șl 
conducerea de stat a Republicii 
Ungare sint solidare cu lupta dvx, 
care a deschis calea prieteniei șl 
frăției adevărate între cele două po
poare, întemeind totodată posibilita
tea creării unui stat constituțional 
bazat pe respectarea dreptului omu
lui, inclusiv respectarea drepturilor 
minorităților.

Pentru triumfarea Ideilor mărețe 
ale revoluției dv-. Republica Ungară 
este gata să vă acorde și in conti
nuare tot sprijinul și ajutorul politic, 
economic, material și umanitar 
necesar.

O telegramă de felicitare a fost 
adresată generalului-colonel Nicolae 
Militaru cu prilejul numirii sale în 
funcția de ministru al apărării al 
României de către ministrul apărării 
naționale al Republicii Ungare, 
Karpati Ferenc.

In telegrama adresată președinte
lui Consiliului Frontului Salvării Na
ționale, Ion Iliescu, de președintele 
R. P. Polone, Wojciech Jaruzelski, 
se arată :

Fiind conștient de răspunderea șl 
sarcinile 
Consiliul 
nale, vă 
urări de 
blemelor

pe care le are de asumat 
Frontului Salvării Națio- 
transm'it cele mai bune 

rezolvare favorabilă a pro- 
grele care stau în fața

României. Prin intermediul dumnea
voastră transmit salutările cele mai 
cordiale poporului român frățesc. Vă 
împărtășesc durerea după evenimen
tele tragice, care au provocat pier
deri și suferințe așa de enorme. Po
porul polonez este solidar cu po
porul român In aspirația lui spre 
construirea unei existențe noi, în- 
tr-o patrie liberă, democratică și 
justă.

Doresc să vă asigur că autorită
țile Republicii Populare Polone se 
pronunță deplin pentru colaborare 
prietenească și constructivă, în inte
resul celor două state și popoare.

HANOI 28 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului de Stat al R.S. 
Vietnam, Vo Chi Coug, și președin
tele Consiliului de Miniștri al acestei 
țări, Do Muoi, au adresat telegrame 
de felicitare președintelui Consiliului 
Frontului 
Iliescu, și 
României, 
gătură cu ___  _  ... _ ____ ,__
respective. In telegrame se exprimă 
dorința consolidării și dezvoltării pe 
mai departe a tradiționalei prietenii 
intre cele două țări, în interesul po
poarelor vietnamez și român, al 
cauzei păcii și progresului social in 
R.S. Vietnam și 
agenția V.N.A.

Salvării Naționale, Ion 
noului prim-ministru al 
Petre Roman, în le- 

alegerea lor in funcțiile

România, transmite

28 (Agerpres). — 
adresat ambasadei 
Budapesta, Uniunea 
Românilor din Un- 
în numele tuturor 

de naționalitate

BUDAPESTA 
Intr-un mesaj 
țării noastre la 
Democratică a 
garia exprimă,
oamenilor muncii 
română din Ungaria satisfacția față 
de transformările democratice din 
România, ca urmare a evenimente
lor ce au dus la căderea odiosului 
regim Ceaușescu. „Vă asigurăm că 
naționalitatea română din Ungaria 
va contribui, tn continuare, la în
tărirea prieteniei și colaborării intre 
cele două popoare și țări" — se 
spune in mesajul menționat, care 
salută principiile din Programul 
Consiliului Frontului Salvării Na
ționale, exprimînd speranța că 
scopurile nobile avute în vedere 
vor duce la victorie.

„Să aveți libertatea florilor((

•••

Un document internațional
pe care opinia publică românească 
nu a avut dreptul să-l cunoască

Este vorba de Documentul final al 
Viena pentru securitate și cooperare 
cărei lucrări s-au desfășurat intre 4 noiembrie 1986 șl 
19 ianuarie 1989, document adoptat prin consensul ce
lor 35 de state participante — statele europene, S.U.A. 
și Canada. „Textul prezentului document va fi publi
cat în fiecare din statele participante, care îl vor di
fuza și il vor face cunoscut cit mai larg posibil" — 
așa sună angajamentul asumat de participanți.

în disprețul intereselor fundamentale ale poporului 
român, al normelor de conduită internațională, dicta
torul instalat pe viață la cîrma destinelor României nu 
numai că a interzis publicarea acestui document, pe

reuniunii de Ia 
in Europa, ale

11 acceptase fn 
celorlalte state

ultimă instanță doar sub presiu- 
participante, dar a încercat să

„Să nu vă mai chinuie nimeni inimii» 
In tara voastră dorim numai pac» 
Iar la vara viitoare
Să aveți libertatea florilor.

i Să nu mai trăiti niciodată ca ptnă acum 
In spaimă și sărăcie 
întotdeauna ați fost și veți fi din nou 
Vecinii noștri cei mai dragi.
Să fiți fericiți, cu fețe zimbitoare 
Trăiască frumoasa, noua Românie. 
Acestea vi le doresc copiii din Serbia*

Igor ți Milița Petrușlct
Kragujevac (R.S.F. Iugoslavia)

„A fost răsturnat regimul despotic
- - - - - •

al ultimului stalinist din Europa1
r

Frontispiciul ziarului parizian „Le Matin"

ii

MOSCOVA 28. — De la trimisul 
Agerpres : tn Uniunea Sovietică con
tinuă să se manifeste un deosebit 
și legitim interes și un larg sprijin 
la nivel social și al organizațiilor 
obștești, al opiniei publice și al în
tregului popor față de schimbările 
înnoitoare din România, față de 
cauza dreaptă a poporului român, 
care, cucerindu-și cu mari sacrificii 
adevărata libertate, luptă in conti-

Independență și impostură
Independența... Ce poate fi mai 

sacru pentru poporul român, pen
tru orice popor ? Independența 
ne-a luminat ca o făclie veșnic vie 
istoria. Cuvînt scris cu litere de 
singe, ideal suprem, în numele că
ruia nenumărați fii ai acestui pă- 
mint și-au jertfit viața, chiar dacă 
nu l-au rostit obsesiv și cu aro
ganță ca dictatorul scelerat ce fă
cuse din el un monopol personal. 
Trebuie recunoscut, a fost o vre
me cind declarațiile sale răsună
toare despre independență au în
șelat pe mulți, și înăuntrul, șl in 
afara țării. Treptat însă, adevărul 
a început să iasă tot mai evident 
la iveală. Pentru dictator, inde
pendența s-a dovedit a fi un sim
plu instrument, un truc viclean fo
losit în scopul de a cîștiga cap!- 
tal politic intern și, mai ales, ex
tern. Un timp acest lucru i-a reu
șit. E de-ajuns să fie readuse în 
memorie vizitele pompoase peste 
hotare ale perechii prezidențiale, 
covorul roșu care i se așternea 
dinainte, palatele, regale sau re
publicane, unde era găzduit, or
dinele și decorațiile care se tot a- 
dunaU, popasurile la București ale 
unor vizitatori de marcă...

Apoi, din fericire lumea a 
Început să se dumirească. Greșe
lile de apreciere au început să fie 
recunoscute, „cecurile în alb", acor
date cu prea mare larghețe, au în
cetat să mai aibă circulație. Cind 
vorbea de independență — și de 
corolarul ei, neamestecul — dicta
torul avea în vedere propria sa 
Independență, dreptul de a face ce 
voia, de a tăia și spînzura fără 
a da socoteală nimănui, nici pro
priului popor, nici opiniei publice 
mondiale. „Dreptul" de a adopta 
deciziile cele mai aberante, care 
au adus economia țării în pragul 
haosului și ruinei. „Dreptul" de a 
călca după bunul plac legea — le
gea cea adevărată, nu legile dicta
te de el -, de a împînzi cu nu
meroasele sale rubedenii posturile 
de comandă, de a aduna averi 
fabuloase, de a deschide conturi 
personale secrete la băncile străi
ne. „Dreptul" de a sfida și opri
ma o națiune întreagă, de a-i 
înăbuși năzuințele firești, de liber
tate și democrație, „Dreptul" de a 
spune „nu" oricărei schimbări in 
bine, de a ignora furtuna care răs
colea țările învecinate, de a ră- 
mîne orb și surd la tabuurile care

su

dispăreau, la zidurile care se dă- 
rîmau, la dogmele care se prăbu
șeau pretutindeni în jurul său.

Cuvintul sacru independență l-a 
întinat pînă la sfîrșit, retrăgîndu-se 
în spatele lui pentru a refuza să-și 
recunoască, în clipa judecății
preme, vina uriașă față de pro
priul popor.

Astăzi, scuturată de zgura im
posturii, independența și-a redobin- 
dit in țara noastră adevăratul sens. 
Din toate colțurile lumii se revar
să, intr-un șuvoi nesfîrșit, cuvinte
le de admirație față de răsturnarea 
revoluționară care a permis acest 
lucru, 
rilor 
Pinza 
ra a 
venit 
cut marele adevăr : prin lupta ero - 
că a tineretului, a întregului po
por, independența a fost repusă în 
drepturile sale. Independența în
țeleasă nu ca putere unipersonală 
nelimitată, nu ca izolare obtuză, ci 
ca o identitate distinctă, reunind 
vocile a 23 milioane de români în 
concertul universal al națiunilor 
planetei. (R. Căplescu).

nuare cu eroism și abnegație tn a- 
ceste zile pentru consolidarea de
mocrației, pentru o viață demnă.

Ziarul „PRAVDA" relatează des
pre momentele principale ale eroicei 
epopei a tineretului nostru, a arma
tei și a întregului popor, care a răs
turnat regimul despotic al „ultimu
lui stalinist al Europei".

La rîndul său, ziarul „IZVESTIA" 
publică știri și corespondențe spe
ciale sub genericul „România după 
executarea lui Ceaușescu", materia
le care prezintă bucuria poporului 
român la primirea vestei judecății 
și pedepsirii dictatorilor pe măsura 
crimelor de o gravitate fără prece
dent, comise de sinistra pereche 
Ceaușescu împotriva poporului și a 
intereselor sale.

Cotidianul „SOVIETSKAIA ROS- 
SIA" relatează despre jertfele po
porului român pe altarul luptei pen
tru răsturnarea tiranului și cuce
rirea libertății. Celelalte cotidiane 
sovietice — „KRASNAIA ZVEZDA", 
„TRUD", „SOȚIALISTICESKAIA 
INDUSTRIA", „KOMSOMOLSKAIA 
PRAVDA", „MOSKOVSKAIA PRAV
DA" și altele publică ample știri și 
reportaje despre consolidarea revo
luției democratice din România,

o dată cu înfierarea abuzu- 
și crimelor fostei dictaturi, 
care acoperise ochii multo- 

căzut definitiv. Astăzi a de- 
universal cunoscut și recunos-

CHIȘINAU 28 (Agerpres). — tntr-o 
corespondentă din Chișinău, agenția 
T.A.S.S. relatează : Din momentul in 
care posturile de radio și televiziune 
din România, eliberate de către po
por, au emis in eter cuvintele deve
nite istorice — dictatura Ceaușescu a 
fost înlăturată și România și-a do- 
bindit mult așteptata libertate, eve
nimentele dramatice din această (ară 
au concentrat atenția întregii lumi. 
Cu sentimente și interes deosebite — 
și aceasta se înțelege de la sine 
— transformările revoluționare din 
România șint urmărite cu mare aten
ție de vecinii lor din R.S.S. Moldove
nească.

Televiziunea Moldovei sovietice 
și-a restructurat in întregime progra
mul său pentru a informa operativ 
pe toți locuitorii republicii despre 
evenimentele din sora Românie — 
menționează T.A.S.S.

care 
nea 
eludeze numeroase din prevederile sale, refuzînd să 
accepte fie și ideea unei adaptări a legislației interne 
la angajamentele asumate.

Ceea ce îi stîrnea o furie oarbă erau in special pre
vederile referitoare la drepturile omului. Drepturi în
călcate în mod grosolan și cinic în România de cla
nul dictatorial.

Ziarul
azi,
alte

de 
in

„Adevărul" va publica, Incepînd cu numărul 
capitolul „Cooperarea in domeniul umanitar și 
domenii" din acest document

Statele participante.
Apreciind că cooperarea în do

meniul umanitar și în alte domenii 
este un factor esențial pentru dez
voltarea relațiilor lor,

Fiind de acord că cooperarea lor 
în aceste domenii trebuie să sa 
desfășoare cu respectarea deplină 
a Principiilor care guvernează re
lațiile dintre statele participante, 
așa cum sint stabilite în Actul fi
nal, precum și a prevederilor Do
cumentului final de la Madrid și 
ale prezentului Document referi
toare la aceste principii,

Confirmind că, în aplicarea pre
vederilor referitoare la coopera
rea fn domeniul umanitar și în alte 
domenii in cadrul legilor și regle
mentărilor lor, ele vor asigura ca 
aceste legi și reglementări să fie 
conforme cu obligațiile lor potrivit 
dreptului internațional și să fie 
puse în armonie cu angajamentele 
lor în cadrul C.S.C.E.,

Recunoscînd că aplicarea preve
derilor corespunzătoare ale Actu
lui final și Documentului final de 
la Madrid necesită intensificarea, 
în continuare, a eforturilor,

Au adoptat și‘vor pune în apli
care următoarele :

Contacte umane
1. In aplicarea prevederilor re

feritoare la contactele umane ale 
Actului final, ale Documentului fi
nal de la Madrid și ale prezentu
lui Document, ele vor respecta pe 
deplin obligațiile lor potrivit drep
tului internațional, așa cum se pre
vede în subcapitolul din prezentul 
Document referitor la principii, în
deosebi că fiecare persoană va fi 
liberă să părăsească orice țară, ih- 
clusiv pe a sa, și să se întoarcă în 
țara sa’ precum și angajamentele 
lor internaționale în acest dome
niu.

2. Ele vor asigura ca politicile 
lor privind Intrarea pe teritoriile 
lor să fie pe deplin conforme cu 
obiectivele stabilite de prevederile 
corespunzătoare ale Actului final,, 
ale Documentului de la Madrid și 
ale prezentului Document.

3. Ele vor lua măsurile necesare 
pentru a găsi soluții cit mai rapid

„Tiranul care credea 
că poate ignora 
mersul istoriei"

ATENA 28 (Agerpres). — După 
răsturnarea dictaturii din țara noas
tră, primul-ministru al Greciei, 
Xenophon Zolozas, a precizat: „într-o 
vreme in care setea de libertate și 
de respectare a drepturilor omului a 
măturat, unul după altul, regimurile 
de violență, în România vecină un 
tiran credea că poate ignora mersul 
istoriei și se poate crampona de pu
terea absolută ordonînd o baie de 
singe împotriva mindrului 
român. Și intrucit regimul era deo
sebit de represiv, explozia populară 
a fost deosebit de dirză, iar vărsarea 
de singe deosebit de amplă".

V

popor

TUNIS 28 (Agerpres). — Liga 
Arabă întreprinde, în prezent, con
tacte directe cu noul guvern român 
cu privire la campania declanșată 
in unele state împotriva arabilor 
în scopul dereglării relațiilor ro- 
mâno-arabe. Adjunctul , secretaru
lui general al organizației, Adnan 
Omran, a declarat cotidianului „Al- 
Ittihad", care apare la Abu .Dhabi, 
că a avut o întîliiire cu șeful mi
siunii diplomatice române la Tunis 

■ pentru a explica acestuia care sînt 
scopurile și interesele ce sînt ur
mărite și ascunse in spatele aces
tei campanii. A. Omran a spus, 
odată, ambasadorului român 
noile schimbări din România 
respectate de guvernele arabe, 
oarece aceste schimbări au fost 
țiate de poporul român însuși.

tot- 
că 

sint 
de- 
ini-

caz nu malposibil, dar tn orice__ ___ ___
tirziu de șase luni, la toate cere
rile bazate pe prevederile referi
toare la contactele umane ale Ac
tului final și Documentului final 
de la Madrid care sint nerezolvate 
la încheierea Reuniunii de la Vie
na.

4. După aceea, ele vor efectua 
reexaminări regulate, cu scopul de 
a asigura ca toate cererile bazate 
pe prevederile referitoare la con
tactele umane ale Actului final șl 

documente C.S.C.E. 
sînt luate în con-

ale celorlalte 
sus-menționate __  r___ ... _ _
siderare, în conformitate cu aceste 
prevederi.

5. Ele vor lua decizii cu privire 
la cererile referitoare la intilniri 
de familie, în conformitate cu Ac
tul final și cu celelalte documente 
C.S.C.E. mai sus-menționate, in
tr-un termen cit mai scurt cu pu
tință, de regulă in termen de o 
lună.

6. Ele vor hotărî, în același mod, 
cu privire la cererile referitoare la 
reunificări de familie și căsătorii 
între cetățeni ai unor state diferi
te, de regulă. In termen de trei 
luni.

7. Atunci clnd vor examina fa
vorabil cereri privind Intilniri de 
familie, ele vor ține seama, în mod 
corespunzător, de dorințele petițio
narului, îndeosebi cu privire la 
data și durata suficient de lungă 
a unor asemenea intilniri și cu 
privire Ia călătoria Împreună cu 
elfi membri ai familiei sale pen
tru Intilniri de familie comune.

8. Atunci cind vor examina fa
vorabil cereri privind intilniri de 
familie, ele vor permite și vizite 
Ia și de la rude mai îndepărtate.

9. Atunci cind vor examina fa
vorabil cereri privind reunificări de 
familie sau căsătorii Intre cetățeni 
ai unor state diferite, ele vor res
pecta dorința solicitanților referi
toare la țara de destinație 
este dispusă să-i accepte.

10. Ele vor acorda o atenție deo
sebită soluționării problemelor 
vind reunificarea copiilor minori cu 
părinții lor. In acest context și pe 
baza prevederilor pertinente din 
Actul final și din celelalte docu-

mente C.S.C.E. sus-menționate, ele 
vor asigura :

— că o cerere tn această pri
vință supusă în timp ce copilul este 
minor va fi examinată în mod fa
vorabil și rapid in vederea reuni- 
ficării familiei fără întîrziere ; și

— că vor fi făcute aranjamente 
corespunzătoare pentru a proteja 
interesele și bunăstarea copiilor in 
cauză.

11. Ele vor examina obiectivul ' 
reducerii treptate șl eventual a e- 
liminării oricărei cerințe care ar 
putea exista pentru cei care că
lătoresc să obțină monedă locală 
peste cheltuielile efective, acordind 
prioritate persoanelor care călăto
resc în scopul unor intilniri de fa
milie. Ele vor acorda acestor per
soane posibilitatea practică de a 
aduce cu ele sau de a scoate din 
țară bunuri personale sau cadouri.

12. Ele vor acorda atenție ime
diată cererilor de călătorii care au 
un caracter umanitar urgent și le 
vor examina favorabil, după cum 
urmează :

care

pri-

— în cazul cererilor refetitoire 
Ia vizite la un membru de fami
lie grav bolnav sau pe moarte, la 
călătorii pentru a participa la fu
neraliile unui membru de familie 
sau călătorii ale acelora care au 
o nevoie dovedită de un tratament 
medical urgent sau care pot do
vedi că sînt bolnavi grav sau pe 
moarte, ele vor lua decizia asu
pra acestora în trei zile lucrătoare;

— în cazul cererilor referitoare 
la călătorii ale celor care sînt grav 
bolnavi sau ale celor in vîrstă sau

■ alte călătorii care au un caracter ' 
umanitar urgent, ele vor lua o de
cizie cit mai repede posibil.

Ele vor intensifica eforturile au
torităților lor competente, locale, 
regionale și centrale, care au a- 
tribuții în aplicarea celor de mal 
sus și vor asigura ca taxele pen
tru acordarea de tratament prio
ritar acestor cereri să nu depă
șească costurile reale.

(Continuare In numărul viitor)

Ce gindea dictatorul
și o spunea doar străinătății

Dintr-un interviu cenzurat 
acordat revistei „Newsweek"

La jumătatea lunii august, apărea concomitent in presa română șl 
revista americană „Newsweek" un interviu acordat de fostul dictatorîn ___  __________ _____ ____

acestei publicații. între versiunea aprobată spre a apărea in ziarele ro
mânești și versiunea — integrală —, apărută în „Newsweek" era însă 
o vizibilă discrepanță. Ce gindea el în realitate, minciunile pe care le 
r,ebi3_a Pent™„.uzul străinătății au fost insă ascunse cititorilor români, 

la amintitulPentru restabilirea adevărului, iată completările necesare 
interviu :

— Cind credeți că se vor umple 
măcar in parte rafturile goale ale 
magazinelor românești 2

— Noi nu avem rafturi goale. Din 
contră, în magazinele noastre există 
stocuri mari de mărfuri... Puteți in
tra în orice magazin și cumpăra ori
ce poftiți, inclusiv multe produse pe 
care le puteți găsi în Statele Unite, 
deoarece exportăm unele din ele in 
această țară.

— Se vorbește ci fiul dv. v-ar pu
tea succeda ca președinte al Româ
niei. Există intr-adevăr această po
sibilitate 2

față nu se
Dar dacă el

— In momentul de 
pune această problemă. ...___ „
va obține sprijinul poporului șl al 
partidului, atunci pentru el nu exis
tă obstacole...

— Puteți si ne explicați situația . 
celor șase foste personalități oficiale ’ 
care v-au adresat o scrisoare des
chisă la începutul acestui an și des
pre care se spune că se află acum 
in stare de arest la domiciliu 2

— Nu. Toți sint în București™ 
Unul dintre ei este agent al U.R.S.S., 
unul agent al Statelor Unite, unul 
al Marii Britanii și unul al Fran
ței...

Sfirșitul jalnic al unui membru al clanului
VIENA 28 (Agerpres). — Marin. 

Ceaușescu, fratele dictatorului e- 
xecutat, s-a spinzurat la Viena — 
transmite agenția A.P.A., citind 
surse ale poliției austriece. S-a 
precizat ciF fratele lui Nicolae

Ceaușescu a fost găsit, joi dimi
neața, spînzurat, in pivnița clă
dirii Reprezentanței comerciale a 
României din capitala Austriei. 
S-a cerut efectuarea unei exper- 
tize medico-legale.

rf.

ALTE VEȘTI PE
PRECIZAREA UNUI PURTĂTOR 

DE CUVÎNT AL M.A.E. CHINEZ. 
China va continua să mențină și să 
dezvolte relații prietenești de co
operare cu țările est-europene, pe 
baza celor cinci principii ale co
existenței pașnice — a declarat un 
purtător de cuvînt al M.A.E. chi
nez, la o conferință de presă ți
nută la Beijing. După cum infor
mează agenția China Nouă, răs- 
punzînd unei întrebări, el a afir
mat că evenimentele actuale din 
unele țări din estul Europei con
stituie propriile lor treburi interne, 
adăugind că „China nu se va a-

mesteca în treburile interne ale al
tor țări", dorind să vadă instituite 
stabilitatea socială și dezvoltarea 
economică a acestora.

A. DUBCEK ALES PREȘEDIN
TE AL PARLAMENTULUI R.S.C. 
In sesiunea comună a celor două 
camere ale Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace, Alexandr Dub- 
cek a fost ales în funcția de pre
ședinte al Adunării Federale.

RELUAREA RELAȚIILOR DI
PLOMATICE EGIPT — SIRIA. 
Primul-ministru al Egiptului, Atef

SCURT
Sedkî. a anunțat, miercuri, relua
rea relațiilor diplomatice dintre 
țara sa și Siria. Egiptul și Siria 
au rupt relațiile dintre ele în urmă 
cu 12 ani, după vizita fostului pre
ședinte egiptean, Anwar El Sadat, 
in Israel.

TEMPERATURI SCĂZUTE ÎN 
FLORIDA. Crăciunul acestui an 
a venit în Florida (S.U.A.) însoțit 
de scăderi accentuate ale tempe
raturii, ceea ce a produs mari pa
gube plantațiilor de citrice și legu
micultorilor. Se semnalează moar
tea a 4 persoane.
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