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COMLMLVH I. CĂTRE IARĂ AI CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
TRĂIASCĂ LIBERTATEA, 
TRĂIASCĂ RĂSPUNDEREA!

S-a încheiat una din cele mai oribile dictaturi 
din istoria poporului român. Sub presiunea po
porului, dictatorul a fugit in mod laș din fața 
judecâții. Pentru principiile pe care le afirma, 
era de datoria lui să rămînâ in fața poporu
lui. Nu a făcut-o. Fuga rușinoasă : aceasta a 
fost adevărata ținută politică, aceasta a fost 
„puterea" „principialității" atît de des predi
cate cu limbajul lui agramat în fața membrilor 
de partid și a poporului. Nimic nu mai tre
buie demonstrat. O analiză obiectivă, cinstită, 
a gravelor daune aduse de cultul perso
nalității lui și al familiei lui asupra economiei 
românești, asupra vieții politice și sociale, a în
genuncherii spiritului de inițiativă al oamenilor, 
a spiritului de creație în știință și cultură 
va fi făcută cu calm, dar cu severitate. 
Poporul român nu este un popor răzbunător. 
Nu va cere singe pentru singe, învățăm după 
amar de ani sau reinvățăm ce înseamnă de
mocrația și libertatea. Flacăra lor s-a păstrat, 
de fapt, mereu în inima poporului, a mocnit 
acolo, in sufletele celor mulți și buni.

Milioane de oameni au ieșit în aceste zile, 
în aceste ultime zile, în stradă cu sincera, cu 
sfînta dorință ca starea precară a economiei, 
falsul democratism să fie date în vileag. Au 
demonstrat în mod pașnic. Au cerut plecarea 
dictatorului, au cerut schimbări care să permi
tă afirmarea capacității de creație a poporu
lui nostru în economie, în tehnică, in știință, în 
cultură, au cerut condiții pentru demnitate uma
nă. Li s-a răspuns cu gloanțe. Au căzut jertfe, 
au fost traumatizați milioane de oameni. Ideile 
nu pot fi însă călcate de șenilele tancurilor. 
Nici un glonț nu poate pătrunde prin miezul 
ideii. Analiza obiectivă a acestei perioade, nu
mită cu nerușinare „Epoca de aur", pe care 
presa, radioteleviziunea au fost forțate să o pro
page, să o susțină, împotriva voinței, conștiinței' 
și convingerilor sufletești ale ziariștilor români, 
trebuie numită de acum o epocă a rușinii !

Analiza obiectivă a stărilor de lucruri din eco
nomia și viața social-politică a țării va sta
bili răspunderea celor ce au instituit, 
oficial minciuna, dezinformarea opiniei publice, 
a celor ce l-au lipsit pe cetățean de dreptul 
de a fi informat, a celojzcare au mistificat da
tele economice, creind false iluzii cu privire la 
dezvoltarea industriei, și îndeosebi a agriculturii, 
ca și a altor sectoare.

Este adevărat, in anii construcției socialisle 
s-au obținut mari și importante rezultate în dez
voltarea industriei, în mpdernizarea . altor sec
toare ale economiei ; nu datorită însă cultu
lui personalității lui Ceaușescu, care a sufocat 
orice inițiativă rațională, care a pus la index 
economiști de valoare, tehnicieni de valoare, 
intelectuali de valoare. Prețul plătit pentru ceea 
ce s-a obținut este mult prea mare. Oricum, să 
ne mîndrim, tovarăși, cetățeni ai României, cu 
ceea ce ați realizat prin brațele, prin mintea 
voastră, pentru marile uzine și combinate, pen
tru orașele modernizate, care se datorează nu
mai și numai vouă, celor care ați plătit din plin, 
prin muncă, prin sacrificii, înfăptuirea acestor 
mari opere. Spiritul aventurier, politica 
aventuristă dictată de ambiții personale 
și îngustime de vederi au adus mari 
și profunde suferințe poporului. O gravă 
răspundere revine - pentru tot ceea ce a în
semnat daune aduse poporului român — Elenei 
Ceaușescu, intitulată fără. bun simț elementar, 
fără rușine, savant de renume mondial, o nuli
tate intelectuală, o femeie-geniu al răului, care, 
în calitatea ei de prim-sfetnic al dictatorului, a 
îngenuncheat spiritele creatoare din știință, a 
pus la. index savanți de certă valoare națională 
și internațională. A avut, pe plan general uman, 
o contribuție funestă la starea de oprimare a 
poporului. Dar toate acestea vor fi anali
zate cu calm, cu obiectivitate, intr-un spirit de 
desăvirșită cinste, caracteristice poporului ro
mân și aduse la lumină în fața întregului 
popor.

Noi, românii, nu copiem ceea ce neapărat 
au făcut unii sau alții dintre vecinii noștri, mai 
de aproape sau mai de departe. Marile de
monstrații din aceste zile au avut ca lozinci în
depărtarea dictaturii lui Ceaușescu, libertate, 
democrație și s-au pronunțat ferm pentru so
cialism, pentru principiile socialiste cinstite, 
curate, pentru proprietatea poporului, pentru 
normele de etică și echitate reale, neîntinate 
de spiritul aventurier și de demagogia politică 
a lui Ceaușescu, precum și a celor care i-au 
fost atiția ani sfetnici. Nimeni n-a strigat jos so
cialismul, Ci jos dictatura lui Ceaușescu. 
Primele momente ale victoriei au fost marcate în 
mod normal de o stare de emoție puternică. La 
radio, pe micul ecran s-au rostit opinii, scurte 
cuvîntări, desigur incomplete in conținutul lor, 
poate insuficient de clare in ceea ce privește 
viitorul patriei, al economiei, al științei, al culturii, 
al vieții politice și sociale, opinii ■ patriotice viu 
marcate de marea emoție. Ce facem, încotro ne 
îndreptăm ? Este in primul rînd nevoie, așa. cum 
au spus multi dintre cei ce s-au pronunțat in a- 
ceste zile, de o clarificare a programului politic, 
social și economic, lat aceasta se poate face, 

rului de opinii, așa cum 
și numai într-o stare de 

și organizare socială, 
care fiecare om al 
face datoria la locui 
în același timp, da- 
și sociale, numai și 
care nu se vor permite,

în nici o formă, manifestările care ar leza buna 
desfășurare a vieții, care ar viza distrugerea bu
nurilor societății, a bunurilor personale ale cetă
țenilor, așa cum, din păcate, s-a întimplat uneori 
in cursul recentelor manifestări. Apelul celor care 
s-au pronunțat, la radiotelevlzlune sau prin alte
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(Continuare în pag. a Il-a)

in conaițiue piurausrr 
s-a subliniat, numai 
profundă disciplină 
grație modului in 
acestei țări își va 
lui.' de muncă și, 
toriile lui politice 
numai în condițiile în

Cetățeni și cetățene,

Trăim un moment istoric. Cla
nul Ceaușescu, care a dus țara la 
dezastru, a fost eliminat de la pu
tere. Cu toții știm și recunoaștem 
că victoria de care se bucură în
treaga țară este rodul spiritului de 
sacrificiu al maselor populare de 
toate naționalitățile, și, în primul 
rînd, al admirabilului nostru ti
neret, care ne-a restituit, cu pre
țul sîngelui, sentimentul demnită
ții naționale. Un merit deosebit îl 
au cei care ani de zile și-au pus 
în pericol și viața, protestînd îm
potriva tiraniei.

Se deschide o pagină nouă în 
viața politică și economică a 
României.

în acest moment de răscruce 
am hotărît să ne constituim in 
Frontul Salvării Naționale, care se 
sprijină pe armata română și care 
grupează toate forțele sănătoase 
ale țării, fără deosebire de națio
nalitate, toate organizațiile și gru
pările care s-au ridicat cu curaj 
în apărarea libertății și demnității 
în anii tiraniei totalitare.

Scopul Frontului Salvării Națio
nale este instaurarea democrației, 
libertății și demnității poporului 
român.

Din acest moment, se dizolvă 
toate structurile de putere ale cla
nului Ceaușescu. Guvernul se de
mite, Consiliul de Stat și institu
țiile sale își încetează activitatea, 
întreaga putere în stat este pre
luată de Consiliul Frontului Sal
vării Naționale. Lui i se vor subor
dona Consiliul Militar Superior, 
care coordonează întreaga activi
tate a armatei și a unităților Mi
nisterului de Interne. Toate minis
terele și organele centrale în ac
tuala lor structură își vor. continua 
activitatea normală, subordonîn- 
du-se Frontului Salvării Națio
nale, pentru a asigura desfășurarea 
normală a întregii vieți economice 
și sociale.

în teritoriu se vor constitui 
consilii județene, municipale, oră
șenești și comunale ale Frontului 
Salvării Naționale ca organe ale 
puterii locale.

Miliția este chemată ca, împreu
nă cu comitetele cetățenești, să asi
gure ordinea publică.

Aceste organe vor lua toate mă
surile necesare pentru asigurarea 
aprovizionării populației cu ali
mente, cu energie electrică, cu căl
dură și apă, pentru asigurarea 
transportului, a asistenței medicale 
și a întregii rețele comerciale.

Ca program, Frontul propune 
următoarele :

1. Abandonarea rolului conducă
tor al unui singur partid și stator
nicirea unui sistem democratic plu
ralist de guvernămînt.

2. Organizarea de alegeri libere 
în cursul lunii aprilie.

3. Separarea puterilor legislativă, 
executivă și judecătorească în stat 
și alegerea tuturor conducătorilor 
politici pentru unul sau, cel mult, 
două mandate. Nimeni nu mai poa
te pretinde puterea pe viață.

Consiliul Frontului Salvării Na
ționale propune ca țara să se nu
mească în viitor România.

Un comitet de redactare a noii 
Constituții va începe să funcțio
neze imediat.

4. Restructurarea întregii econo
mii naționale pe baza criteriilor 
rentabilității și eficienței. Elimi
narea metodelor administrativ-bi- 
rocratice de conducere economică 
centralizată și promovarea liberei 
inițiative și a competenței în con
ducerea tuturor sectoarelor econo
mice.

5. Restructurarea agriculturii și 
sprijinirea micii producții țără
nești. Oprirea distrugerii satelor.

6. Reorganizarea învățămîntului 
românesc potrivit cerințelor con
temporane. Reașezarea structurilor 
învățămîntului pe baze democrate 
și umaniste. Eliminarea dogme
lor ideologice, care au pro
vocat atîtea daune poporului 
român, și promovarea adevă
ratelor valori ale umanității. 
Eliminarea minciunii și a impos
turii și statuarea unor criterii de 
competență și justiție în toate do
meniile de activitate,

Așezarea pe baze noi a dezvol
tării culturii naționale.

Trecerea presei, radioului, tele
viziunii din mîinile unei familii 
despotice în mîinile poporului.

7. Respectarea drepturilor și li
bertăților minorităților naționale 
și asigurarea deplinei^lor egalități 
în drepturi cu românii.

8. Organizarea întregului comerț 
al țării pornind de la cerințele 
satisfacerii cu prioritate a tuturor 
nevoilor cotidiene ale populației 
României. In acest scop, vom pune 
capăt exportului de produse agro- 
alimentare, vom reduce exportul 
de produse petroliere, acordînd 
prioritate satisfacerii nevoilor de 
căldură și lumină ale oamenilor.

9. întreaga politică externă a 
țării să servească promovării bu
nei vecinătăți, prieteniei și păci! 
în lume, integrîndu-se în procesul 
de construire a unei Europe unite, 
casă comună a tuturor popoarelor 
continentului. Vom respecta anga
jamentele internaționale ale Româ
niei, și, în primul rînd, cele pri

vitoare la Tratatul de la Varșovia.
10. Promovarea unei politici in

terne și externe subordonate ne
voilor și intereselor dezvoltării 
ființei timane, respectului deplin 
al drepturilor și libertăților omu
lui, inclusiv al dreptului de depla
sare liberă.

Constituindu-ng în acest front, 
sîntem ferm hotărîți să facem tot 
ce depinde de noi pentru a rein- 
staura societatea civilă în Româ
nia, garantînd triumful democra
ției, libertății și demnității tuturor 
locuitorilor țării.

în mod provizoriu. în componen
ța Consiliului intră următorii : 
Doina Cornea, Ana Blandiana, 
Mircea Dinescu. Laszlo Tokes, Du
mitru Mazilu, Dan Deșliu, general 
Ștefan Gușe, general Victor Stăn- 
culescu, Aurel-Dragoș Munteanu, 
Corneliu Mănescu. Alexandru 
Bîrlădeanu, Silviu Brucan, Petre 
Roman, Ion Caramitru, Sergiu Ni- 
colaescu. Mihai Montanu. Mihai 
Ispas, Gelu Voican Voiculescu, 
Dan Marțian, căpitan Lupoiu Mi
hail, general Voinea, căpitan de 
rangul I Dumitrescu Emil, Neaoșa 
Vasile, Ciontu Cristina, Baciu Ma
rian, Bogdan Teodoriu, Eugenia 
Iorga, Negrițiu Paul, Manole 

■Gheorghe, Vladimir Ionescu, A- 
drian Sîrbu, Cîrjari Constantin, 
Domokoș Geza, Magdalena Io
nescu, Marian Mierlă, Con
stantin Ivanovici, Ovidiu Vlad. 
Bucurescu Valeriu, Ion Iliescu.

Dînd citire la posturile de radio 
și televiziune acestui comunicat, 
Ion Iliescu a precizat : Deocam
dată, este o structură provizorie, 
gîndită într-un mod foarte opera
tiv. Lista rămîne deschisă. Nu 
aceasta va fi componența comple
tă a Consiliului. Am menționat 
doar cîteva nume de oameni care 
sînt legate de transformările pe 
care le cunoaște țara, oameni câre 
au demonstrat spirit de sacrificiu 
în anii tiraniei, tineri care în a- 
ceste zile au fost pe baricade, 
care și-au pus viața în pericol, 
reprezentanți - ai muncitorilor, ai 
studenților, ai intelectualității, ai 
armatei, acele forțe care au fost 
active, prezente în procesul de 
instaurare a noului regim al pu
terii. Lista rămîne deci deschisă. 
Pentru a putea completa compo
nența Consiliului, așteptăm pro
puneri din partea tuturor catego
riilor și forțelor sociale care au 
luptat și au învins.

Acest comunicat este o primă 
formă de platformă-program a 
noului organism al puterii de stat 
din România. Am primit manda
tul de a vi-1 prezenta.

Recunoștință fierbinte armatei române VICTORIA ADEVĂRULUI
...22 decembrie 1989 — zi 

istorică ! Ora 13 — oră istorică! 
Țara întreagă ascultă cu sufletul 
la gură primul comunicat al 
postului de radio național liber: 
„Victoria este a poporului, ar
mata este cu noi !“

Așa a început ceasul libertății 
pentru care poporul român a 
suferit timp de o epocă de tristă 
amintire, așa a început și ceasul 
libertății noastre de a scrie des
chis, fără frică de urmări, 
adevărul și numai adevărul.

Armata română — suflet din 
sufletul neamului românesc, 
trup din trupul țării — a slujit 
dintotdeauna, în orice împreju
rare, țelul suprem al poporului, 
libertatea de gîndire și acțiune 
a acestuia, a apărat cu jertfa 
supremă, din generație în ge
nerație de eroi, ființa noastră 
națională, asigurînd indepen
dența și integritatea patriei.

Și în aceste zile grele, cînd o 
mină de iresponsabili aparți- 
nînd clicii care ne dusese la 
cataclism a ordonat să se tragă 
în frații, părinții și copiii noștri, 
armata română, adevărata ar
mată de români, și-a dovedit 
pînă la urmă credința sfîntă în 
popor, și-a dat seama că adevă- 
rații dușmani ai săi erau nu în 
fața trupelor, ci în spatele lor. 
Retrăgîndu-se din pozițiile co
mandate, generalii, ofițerii su
periori, soldații au dovedit, 
chiar cu sacrificii, că sînt fii ai 
acestui popor, un popor de 
patrioți, hotărîți să-și făurească 
în pace o viață cu adevărat li
beră și demnă.

Ziua de azi va rămîne înscri
să cu litere de purpură în isto
ria poporului nostru și a arma
tei noastre populare. Scenele în 
care pe tancuri trimise să dis
trugă au apărut florile frăției 
și steagurile tricolore, cînd tine
rii în haine militare se îmbră

țișau cu tinerii care trebuiau să 
fie ținte vii s-au constituit în 
momente de cea mai înaltă 
încărcătură emoțională posibilă. 
Cu toții am avut, atunci, înălță
torul sentiment că armata ro
mână și-a înțeles adevărata ei 
misiune — de scut al poporului, 
și nu de ucigașă a propriului 
popor.

La ora cînd scriam aceste 
rînduri, am consemnat — prin 
intermediul radioului — apelul 
fierbinte al unei voci autoriza

te. Vocea lui Ion Iliescu asigura 
întreaga națiune că armata se 
află alături de popor și chema 
unitățile de securitate să se 
trezească măcar în această ulti
mă clipă, trecînd și ele cu ade
vărat în slujba poporului.

Da, sîntem cu adevărat liberi! 
Entuziasmul maselor, de înțeles 
după atîta așteptare, este vulca
nic, nestăvilit. Mai mult ca ori- 
cînd însă, acum este în intere
sul libertății noastre cîștigate 
prin luptă să dăm dovadă de

Foto : S. Cristian

înțelepciune și rațiune. O dato
rie de cea mai înaltă esență pa
triotică cere în acest moment 
întregii populații descătușate să 
sprijine la rîndul său armata — 
pentru ca aceasta să-și poată 
îndeplini cu credință și abnega
ție misiunea de viață și de 
moarte de a apăra integritatea 
și suveranitatea patriei noastre 
cu adevărat libere !

Gh. MITROI 
A. PAPADIUC

Inceptnd din această clipă 
de înălțătoare bucurie a li
bertății, instaurată o dată cu 
înlăturarea de la putere a 
dictaturii, ne adresăm poporu
lui cu solemna asigurare că 
„Scînteia poporului" va fi un 
ziar al poporului, al adevăru
lui întreg, al adevărului pe 
care cu amărăciune și, nu de 
puține ori, cu lăuntrică indig
nare nu l-a putut rosti.

Nimic mai trist, nimic mai 
dureros pentru om decît să nu 
poată rosti adevărul I

Sîntem deciși, noi, toți re
dactorii acestui ziar, să slujim 
pină la capăt, cu sufletul de 
români, cu talentul, cu întrea
ga noastră capacitate profe
sională, interesele restabilirii 
dreptății în România, intere
sele sfinte ale națiunii noas
tre, să luptăm cu mijloacele 
publicisticii pentru ștergerea

ASEARĂ, iN PIAȚA PALATULUI

Glasul conștiinței al rațiunii
...Strigăte puternice, apeluri re

petate in Piața Palatului : „Opriți 
focul !“, „Opriți focul !“, „Nu mai 
trageți !“, „Nu mai trageți !“, „Ar
mata e cu noi !“.

Cind rnareg bucurie a libertății 
poporului se revărsa pe toate stră
zile Capitalei, adunindu-se in șu
voaie nestăvilite in marea Piață a 
Palatului, de .undeya, dintr-un colț, 
ca din birlogul unei fiare hăituite, 
au țîșnit direle de foc ale gloanțe
lor ucigașe. Ultima bandă de tero
riști și trădători de țară — adevă- 
rații criminali ai acestor zile, cei 
care au înroșit în noaptea de 21 
spre 22 decembrie caldarîmul stră
zilor cu singe omenesc, sînge tî- 
năr, nevinovat. Baricadați în pro

grelelor consecințe ale politi
cii dictaturii personale, ale 
minciunii instituționalizate, 
ale corupției, ale diletantismu
lui politic prin care poporul 
s-a văzut silit, sub nevăzute, 
dar cumplite amenințări, să 
trăiască umilința de a aplau
da ceea ce era de huiduit, 
de a îndura privațiuni, de a 
nu-și putea exprima voința și 
opinia, de a-i fi siluită con
știința, cultura, spiritualitatea.

Vom scrie cu patos, cu pa
triotică și omenească răspun
dere, făcîndu-ne ecoul larg și 
real al maselor pentru consi
derabilul efort ce ni se cere 
acum nouă, cetățenilor Româ
niei, pentru a ne așeza pe

MÎNIA Sl-A FĂCUT DATORIA, DREPTATEA A 
FOST CUCERITĂ CU SÎNGE, ACUM ESTE RÎN
DUL RAȚIUNII, CALMULUI, ÎNȚELEPCIUNII I

Mihai CARANFIL
■ X

pria lor spaimă care i-a cuprins 
la tunetul miniei necruțătoare a 
poporului, ei și-au trimis limbile 
de foc ale agoniei lor iremedia
bile. sfîșiind cerul abia înseninat 
al libertății noastre.

Apelurile armatei noastre la în
cetarea focului, a violenței repre
zintă expresia înaltei conștiințe 
patriotice a ceasului de față : a- 
vem de apărat bunuri de nepre
țuit. avem de apărat liniștea mun
cii noastre, și în primul rînd avem 
de apărat viețile oamenilor care 
au făcut și fac totul pentru țară, 
pentru ființa ei de azi și de miine.

In timp ce in Piața Palatului,
vieți tinere de soldați înfruntau 

adevăratul drum al libertății, 
al respectului pentru om și 
acovăr.

Coloanele ziarului nostru 
vă aparțin, stimați cititori, iu
biți și demni cetățeni ai 
României. Adresați-vă lor cu 
tot ceea ce poate contribui la 
reinstaurarea climatului drep
tății și demnității naționale.

începem cu un fierbinte în
demn la acțiuni mature și 
responsabile, la ordine și res
pect al valorilor, la înțelep
ciune, împotriva violențelor și 
actelor gratuite, împotriva 
provocărilor și a încercărilor 
de a denatura sensul actualei 
mari revoluții populare spre 
scopuri străine națiunii.

gloanțele vrăjmașe, am văzut pe 
ecranele televizoarelor o „mașină 
infernală" descoperită la una din 
intrările Televiziunii, pusă în sco
pul de a provoca panica si dezor
dinea. de a împiedica desfășurarea 
acțiunii revoluționare de instau
rare a noii ordini sociale pe care 
poporul român dorește să o întro
neze. Evenimentele istorice pe 
care le trăim arată că nu există 
„mașină infernală" in stare să în
toarcă sau să împiedice mersul 
implacabil al voinței poporului.

...In Piață răsunau apelurile la 
încetarea focului și violentei : 
apelul poporului însuși, glasul 
conștiinței, al rațiunii lui.

ÎNVINS! ACUM
w

A
$1 VIGILENTA IN APARAREA LIBERTĂȚII

E HE DE RAȚIUNE, CALM 
$1 VALORILOR NAȚIONALE!
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Libertate, frăție, democrație reală, unitate!
Valorile, numai valori!

Academia Română, cei mai înalt 
for științific și de cultură al țării, 
de la începuturile ei, de acum mai 
bine de 120 de ani, a propagat, 
prin întreaga ei activitate, ideea 
de unitate națională a poporului 
nostru in granițele vechii Dacii șl 
ideea de progres cultural, științi
fic, economic și social al țării.

Ca slujitor al celui mai inalt for 
științific al țării, ca președinte al 
Academiei, îmi sînt scumpe aceste 
idealuri. Consider că în noile con
diții, favorabile dezvoltării unei 
Românii demne și libere, create in 
această zi de 22 decembrie 1989, 
unitatea întregului nostru popor, 
calmul, ordinea și disciplina sint 
imperative ce se impun.

A răsărit libertatea cum 
răsare griul: prin mare trudă

De asemenea, consider că acest 
moment va marca o etapă nouă în 
dezvoltarea cercetării științifice șt, 
in primul rind. in renașterea Aca
demiei, care cu 20 de ani în urmă 
avea peste 50 de unități proprii de 
cercetare — institute, centre, co
lective —, fiind afiliată la pres
tigioase organisme științifice inter
naționale, iar astăzi nu mai are 
nici o unitate proprie de cercetare, 
fiind, practic, eliminată treptat din 
cele mai multe organisme interna
ționale. Și nu din vina oamenilor de 
.cuget și simțire al Academiei. Mă 
gindesc, în primul rind, la cerce
tarea fundamentală, care îndeosebi 
trebuie serios reconsiderată.

Sint ferm convins că în curînd 
va începe o perioadă de dezvoltare 
intensă pentru întreaga cercetare 
Științifică din țara noastră. Fac apei 
la toată intelectualitatea tării să 
sprijine noua reconstrucție a țării.

In ceea ce mă privește, voi acțio
na peabătut, la locul meu de mun
că, în înaltul for academic al țării 
și in învățămîntul superior, cu în
treaga mea putere de muncă, cu în
treaga mea ființă, adueîndu-mi ast
fel contribuția la prestigiul științei 
și învățămîntului în țara noastră.

Acad. Radu P. VOINEA 
Președintele Academiei 
Române

22 decembrie 1989

„Eroi au fost, eroi sînt încă!"
„Timișoara — singe,
România plinge !“.
Din singele românesc, din plinsul 

românesc s-a născut azi LIBER
TATEA POPORULUI ROMAN. S-a 
născut din cea mai amară lacrimă 
din istoria acestei țari. S-a născut 
din suferința, minia, speranța și 
lupta națiunii române. S-a născut 
și s-a plătit cu singele EROILOR 
SAI.

Tragica vessie despre singele văr
sat de eroii din Timișoara a cu
tremurat țara și a ridicat la luptă 
neînfricată contra tiraniei crimi
nale întreaga suflare românească. 

Și, in primul rind, minunatul, ge
nerosul, curajosul tineret.

Suie și mii au căzut secerați de 
gloanțele odioasei dictaturi. Sute și 
mii la Timișoara. Apoi la București. 
Apoi la Cluj, la Sibiu și în alte 
orașe. Nu se știe, deocamdată, citi. 
Se va ști miine la judecata Istoriei.

Tara ii plinge. Țara ii omagiază. 
Așa cum și-a omagiat întotdeauna 
eroii care nu. și-au precupețit sin
gele pentru libertatea patriei. Șoap
te nemernice sau iresponsabile în
cercau pină deunăzi să sugereze că 
„românii sint lași", in scopul de a 
descuraja acțiunile, de a potoli clo
cotul popular, de a paraliza voința 
națională. Și iată !!

Singele vărsat din belșug pe cal- 
darîmul marilor orașe românești 
demonstrează în fața lumii întregi 
că poporul român, ca de atîtea ori 
in decursul zbuciumatei sale istorii, 
și-a cucerit prin propria jertfă și 
prin propria luptă, LIBERTATEA 
și DEMNITATEA.

Cu singele lor s-a scris actul de 
dare in judecată a tiraniei.

Ca de-a lungul întregit istorii a 
acestui neam, „Eroi au fost, eroi 
sint încă

Țara ti plinge cu cea mai amară 
lacrimă de mamă in aceste zile de 
greu și zguduitor doliu național.

Țara le aduce cel mai pios și mai 
înalt omagiu prin conștiința și ho- 
tărirea sa de a-și clădi, după de
cenii de minciună, opresiune și su
ferință, un viitor pe măsura înal
telor idealuri in numele cărora au 
căzut in luptă nenumărații și ano
nimii (deocamdată) eroi ai săi. 
Idealurile României de azi, ale 
României,de miine : LIBERTATEA 
și DEMOCRAȚIA.

Orlihnească-i țărîna sfintă a pa
triei !

Din jertfa lor supremă, ROMA
NIA RENAȘTE!

Victor VANTU

Pentru oamenii muncii din mă
noasa cimpie a Bărăganului, aceas
tă zi a adevăratei libertăți și de
mocrații a generat bucurii fără 
margini, stări de fericire compara
bile doar cu ale suferindului care 
se vede vindecat și-și reia viața cu 
toată dragostea pentru răsăritul 
soarelui de miine. Această bucurie 
are demnitate și calm, are tăriile 
încrederii depline.

Cu promptitudine, cu dragostea 
lor fierbinte de a sluji libertatea 
și democrația, centralistele de la te
lefoane he-au asigurat legătura cu 
comuna Grindu. De acolo ne-a vor
bit țăranul cooperator Ion Baciu, 
care, gîtuit de emoție, ne vorbea 
aproape plingînd. Sătenii noștri 
trăiesc clipe pe care n-au mai cre
zut că le apucă. Clipe pe care le 
așteptau... și in sfirșit au venit. 
Da, nu credeam să mai trăim 
această zi, care pentru noi poate fi 
o adevărată sărbătoare națională.

Țăranii din Grindu sînt mintoși. 
Au în ei toată minia de fuga tira
nului, care pe unde ajungea vorbea 
de sacrificiul suprem, sacrificind 
insă țara, vînzind tot ce noi mun
ceam. Lua plinea de la gura noas
tră și a copiilor noștri șl o dădea 
cine știe unde. Noi, țăranii, am 
știut întotdeauna că luxul și hu
zurul lui erau plătite cu suferin
țele noastre, cu foamea și mizeria 
in care trăiam noi la sate cu copiii 
noștri goniți adesea la oraș de la
crimile, de suferința celor dragi. 
Asigurăm pe muncitori, pe 
oamenii cu carte care s-au sacri
ficat pentru răsăritul de miine că 
noi, țăranii, asemeni străbunilor 
noștri care au slujit cu credință glia 
îngrășată nu de puține ori cu sîn
gele neamului nostru, vom face to
tul ca țara să fie așa cum ne-o do
rim de mult : liberă și îmbelșugată. 
Sîntem siguri acum că plinea, lap
tele și carnea pe care noi prin mun

ci le facem vor fi mai multe, mult 
mai multe și sîntem siguri că de 
ele se vor bucura copiii și nepoții 
noștri ; țăranii sint în pas cu țara, 
ei nu vor uita niciodată cite umi
lințe au indurat, fiind adesea siliți 
să-și declare fericirea în propria 
lor nefericire și mizerie, să aplaude 
minciuna. Trăim și noi in sfirșit un 
vis. Pentru ca acest, vis să fie trăit 
de-a pururi, să fie veșnic trebuie 
să muncim și să-l apărăm. Ostașii 
sînt cu noi. Altfel nici nu putea fi. 
Ei sînt copiii poporului și ponorul 
sîntem noi, toți care am adus pe 
pămintul atit de încărcat al gliei 
strămoșești in sfirșit libertatea.

Spun libertate și pur și simplu 
îmi este dor să mă duc să-i spun 
griului că in sfirșit este al nostru, 
al țăranilor și al țării.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii 
poporului”

SÂ APĂRĂM CA PE OCHII DIN CAP
Gîndurile unui tînăr

i.:

Tot ce ne înconjoară — miile de 
fabrici, clădirile și instituțiile, șco
lile în care învățăm, laboratoa
rele în care deschidem poarta tai
nelor științei, casele în care trăim 
noi, cu toți ai noștri — este al 
nostru, bun al poporului român, 
agonisit prin rîuri de sudoare, cu 
imense renunțări și sacrificii, fă
cute zeci și zeci de ani.

Pentru avuția la care sîntem în
dreptățiți să aspirăm prin isteți
mea minții și hărnicia brațelor 
românești, n-am pregetat să mun
cim fără ostenire, pe frig năpraz- 
nic și căldură toridă, adesea cu 
puținătatea hranei, mereu mai 
proastă și mai greu de agonisit în 
anii din urmă, sculîndu-ne cu 
noaptea-n cap și cUlcîndu-ne în 
zorii zilei următoare, uitînd de 
noi, uitînd de copiii noștri, uitînd 
de casă, uitînd de duminicile șl 
sărbătorile noastre. Da, prin mun
că, prin sudoare și, nu de puține 
ori, prin chin, am făcut o țară 
de care să fim mîndri ca români. 
Și nu sînt puține înfăptuirile aces
tei țări și acestui popor la teme
lia cărora s-a adăugat o dată cu 
sudoarea omenească și sîngele 
omenesc.

Trăiască libertatea, trăiască răspunderea!
(Urmare din pag. I)
mijloace, pentru ordine, disciplină, pentru un 
climat de armonie socială, este un apel 
profund rațional. Să ne unim eforturile 
cu toții, muncitori, țărani, intelectuali, tineri, 
vîrstnici, bărbat sau femeie, fără deose
bire de naționalitate — pentru că fiecare 
este cetățean al acestui pămînt, al acestei țări. 
In acest sens, socotim că este foarte impor
tant de înțeles faptul că nu toți cei 
care au îndeplinit anumite răspunderi, fie 
în organele de partid, ale consiliilor populare 
sau în alte organisme, au fost împotriva inte
reselor poporului. Viața, analiza cinstită vor do
vedi că majoritatea acestor oameni au fost 
în mod cinstit legați de interesele poporului 
și au căutat, pe măsura puterilor lor, a compe
tențelor lor, să apere interesele oamenilor. Mulți, 
foarte mulți activiști — și de partid, și de stat — 
au fost destituiți pentru „indisciplină", pentru că, 
intr-un fel sau altul, au eludat „deci
ziile", „indicațiile" care afectau interesele oa
menilor muncii. Partidul Comunist Român este 
format din oameni, din muncitori, din țărani 
truditori, din intelectuali, ingineri, scriitori, oa
meni de artă, oameni de știință care au intrat în 
rîndurile partidului cu inima deschisă, avind cu
getul curat, dorind din toată ființa lor binele po
porului, binele acestei națiuni. Cei mai 
mulți, marea lor majoritate, sînt oameni 
demni de respect, ei înșiși înscriindu-se în pri
mele rinduri ale demonstrației din aceste zile, 
fiind chiar organizatori ai acestor demonstrații. 
In spiritul cinstei caracteristice românului, vor fi 
apreciate munca, viața și activitatea fiecăruia in
diferent ce funcție a ocupat. Cei necinstiți să fie 
înlăturați fără menajamente. Oamenii cu adevă
rat legați de oameni, de viață și de munca lor, 
de suferințele lor credem că trebuie încurajați, sti
mulați să-și continue cu devotament activitatea, 
să-și pună energia, pină la ultimul strop, in slujba

intereselor umane, ale colectivității, ale poporu
lui. Noua, românilor, ne sint străine sentimen
tele de răzbunare, ne este străin spiritul ne
dreptății, sîntem un popor așezat pe principiile 
sănătoase ale cinstei, ale omeniei.

Socotim câ este imperios necesar ca organi
zațiile de bază ale partidului să dezbată în de
plină libertate, fără nici un fel de constrîngere 
din partea nimănui, cauzele care au dus la ac
tuala situație politică, economică și socială și să 
decidă asupra drumului pe care trebuie să 
meargă partidul. Concluziile dezbaterildr largi 
democratice ale comuniștilor, la care, fi
resc, normal este să participe toți cei ce doresc 
să sprijine procesul de reînnoire socialistă, so lie 
sintetizate cu maximă răspundere, în vederea 
unui apropiat congres extraordinar al partidului, 
chemat să definească liniile directoare, pro
gramul de luptă și acțiune pentru înfăptuirea 
neabătută a principiilor socialiste alături de 
toate forțele progresului din România.

Ce trebuie făcut in continuare ? Am cules opi
niile a mii de oameni, exprimate în aceste zile și 
cu mult, mult timp înainte de producerea ferici
tului eveniment, pentru că ziariștii „Sein- 
teii poporului" au fost întotdeauna intre 
oameni și i-au ascultat cu respect, cj 
profundă admirație pentru opiniile lor, dar 
dacă nu au putut să le exprime, cauza 
este opresiunea, dictatura dintre cele mai feroce 
impuse presei, ziariștilor. Concluzia deșprinsă din 
ascultarea opiniilor oamenilor este că pretutin
deni, începînd de la secțiile din uzină, din insti
tuții, din sate, din comune, la nivelul fiecărei lo
calități, să se constituie comitete ale democrației 
și dreptății, cu drept de decizie prin hotâririle 
adunărilor populore, asupra orientării întregii 
activități economice, politice și sociale. Acestea 
sînt chemate să asigure ca viața economică, 
socială să decurgă in condiții incomparabil

mai bune decit pină acum. La ultima 
adunare care a avut loc în Capitală s-au 
făcut propuneri nominale pentru un nou guvern. 
Nu este căderea noastră să ne pronunțăm no
minal asupra propunerilor, dar criteriul, principiul 
fundamental care călăuzește munca pen
tru formarea noilor organe de conducere ale 
țării trebuie să fie principiul competenței, al 
cinstei desăvîrșite. Națiunea română are multe, 
foarte multe competențe, în toate domeniile. Ele 
au fost oprimate, n-au fost lăsate să se manifes
te, sînt încă necunoscute poporului. Este datoria 
noastră de cetățeni, o tuturor, să cumpănim cu 
răspundere asupra oamenilor care trebuie să 
preia cirma, care să îndeplinească hotâririle pe 
care poporul le va lua. Alegerile, după opinia 
noastră, vor demonstra întregii lumi că poporul 
român este un popor matur, stăpin pe gîndirea 
și pe acțiunea lui. Că va alege în deplină liber
tate oameni care sâ-i reprezinte cu adevărat in
teresele, printr-un sistem electoral larg democra
tic, neciuntit in nici un fel de nici o prevedere 
care să limiteze drepturile cetățeanului. Apreciind 
sprijinul unor foruri și al opiniei publice loiale, 
corecte de peste hotare pentru demersul și ac
țiunea energică ale poporului român, trebuie să 
respingem cu indignare sfaturile, uneori chiar 
ordinele date de anumite foruri, cu totală lipsă 
de modestie, cu aroganță, sfaturi pe care unii 
dintre ei trebuie să și ie folosească in propriul 
interes și să lase poporul român să-șl decidă cu 
capul lui, cu cugetul lui drumul pe care trebuie 
să-l urmeze. Iar drumul poporului român este 
drumul socialismului, purificat de tot ceea ce anii 
din urmă au dus la întinarea frumoaselor prin
cipii socialiste. Poporul român este pentru so
cialism lipsit de cultul personalității, lipsit de 
aventurism, un socialism care să-și dovedească 
puterea lui, capacitatea lui de a fi cu adevărat 
pentru OM.

în numele acestui imens sacri
ficiu făcut de milioane și milioa
ne de truditori ai uzinelor, ogoa
relor, școlilor, laboratoarelor — 
de toată suflarea românească în 
stare să țină în mînă unealta mun

Frați români, muncitori, țărani, intelectuali, 
tineri și vîrstnici

Dați dovadă ca și pînă acum că știți să vă apărați ceea ce ați clădit cu 
mîinile voastre !

Să arătăm lumii întregi că, în pofida odioaselor învinovățiri și etichete 
cu care am fost stigmatizați de cei care nu ne-au înțeles și nu ne-au cunoscut, 
sîntem un popor civilizat, cu adînc și sfînt respect pentru valorile muncii, 
pentru tot ceea ce — gîndit și clădit de noi — ne servește nouă, ne reprezintă 
ca națiune pașnică, întotdeauna cu dorința gestului constructiv.

Facem un apel de inimă și de conștiință ca, în aceste zile fierbinți, să 
apărăm ca lumina ochilor tot ceea ce ne aparține sub forma bunurilor publice 
și particulare, să nu lăsăm pe nimeni să atenteze, în vreun fel sau altul, la 
integritatea avuției naționale !

Este gîndul milioanelor de români care azi au ieșit în stradă să-și 
rostească vrerea.

î’f POPORULUI
cii eroicul popor român își Vădeș
te, o dată mai mult, în aceste zile- 
ferbinți, de mare entuziasm națio
nal, necuprinsul respect, probat 
prin veacuri, pentru rodul brațe
lor și minților omenești, pentru 

fiecare părticică din efortul na
țional, pentru valorile materiale 
și spirituale ce fac gloria oricărui 
popor conștient de locul și me
nirea lui în lume.

_ Salut din adîncul inimii mele de 
tînăr muncitor izbinda împotriva 
dictaturii lui Ceaușescu !

Intre ceea ce am învățat în școa
lă, între ce a învățat întreaga mea 
generație și adevăr, diferența e 
comparabilă cu prăpastia dintre 
fericire și durere.

Sînt pentru socialism, pentru pro
prietatea poporului asupra muncii 
lui. dar rog generațiile cu expe
riență mai mare decit a noastră, a 
tinerilor, să clarifice cu calm și 
competență tot ceea ce a dus la 
denaturarea sfintelor principii so
cialiste în care am fost crescut și 
educat, pentru ca niciodată pe pă- 
mîntul României să nu se mai pe

„Treceți de partea noastră!'"
Joi, 21 decembrie 1989, m-am în

tors dintr-o călătorie în Bulgaria. 
Loc de unde veneam cu imaginea 
miilor de oameni protestînd în fața 
Ambasadei României la Sofia îm
potriva criminalului măcel de la 
Timișoara.

In Gara de Nord, seara tîrziu, 
după o umilitoare călătorie prin 
granițele închise, mă aștepta fiul 
meu — Stefan Emillan Tănăsache. 
27 de ani, inginer geolog. In loc de 
bun venit îmi zice :

— Tată, te duc acasă, apoi eu 
merg de unde vin acum, din Piața 
Universității, unde protestăm pașnic 
împotriva tuturor acelora care ani 
de zile ne-au batjocorit, ne-au furat 
tinerețea.

teri, 22 decembrie, a făcut același 
lucru. Dar să notăm aict depoziția 
sa de martor ocular la evenimen
tele memorabile care au așezat 
România pe un nou curs al exis
tentei sale demne.

— La ce oră ai plecat de la ser
viciu spre centru ?

— tn jurul orelor 9. Nu numai eu. 
Ci cu mulți alți tineri, colegi de 
muncă de la Institutul de Studii și 
Proiectări Hidroenergetice, tn rind 
cu noi, muncitorii de pe platforma 
electronicii Pipera. Purtam cu toții 
aceeași lozincă : „Haideți cu noi“. 
Și-au venit șl colegii de la institu
tul vecin, tot cu profil energetic.

— Pe unde ați luat-o ?
— Spre Dorobanți, tn scurt timp 

am ajuns la cinematograful Scala. 
Cîteva momente am intrat în sală, 
pentru că militarii au tras în aer.

— Au fost provocați ?
— Nu. Pentru că am alcătuit echi

pe de ordine dintre noi. Eu am făcut 
parte dintr-o asemenea echipă. Uite 
bransarda roșie, pe care o voi păs
tra toată viata. 

treacă acte de îngenunchere mo
rală sub masca democrației.

Cred că gindesc, sper Că gindesc 
ca tați cei din generația mea, 
afirmind că nu doresc să mă răz
bun pe nimeni ; sîntem un popor 
demn, cinstit, uman, căruia îi e 
străin spiritul de răzbunare oarbă 
și ceea ce cer eu acum este si ne 
unim prin imunei; prin ordine, prin 
disciplină, sd nu copiem ceea ce au 
făcut alții, să nu promovăm haosul, 
pentru că asta ne va duce spre 
pietre, ne va opri din minunatul 
drum pe care incepem să pășim.

Să nu uităm că nicicind din 
mitinguri și greve n-a ieșit pline, 
ci doar din muncă cinstită, făcută 
in libertate, așa cum ne-am dorit-o 
mereu.

— tn drumul vostru s-a produs 
vreo pagubă, vreo distrugere ?

— Deloc. Cine afirmă acest lu
cru e un mincinos. Și noi sîntem 
sătui de cită minciună ni s-a bă
gat pe git. Unii au văzut geamuri 
sparte la hotelul și restaurantul 
„Lido‘‘. Așa stau lucrurile. Dar, 
spre cinstea ospătarilor de aici, ei 
au spart geamurile pentru a ne 
ajuta, in caz că se va trage, să 
ne refugiem înăuntru. N-a fost 
nevoie decit de... apa minerală pe 
care au dat-o coloanei de mani
festant!, din mînă în mină. Noi 
le-am cerut și stația de amplifica
re, pentru a ne face auzit glasul, 
dar n-a fost posibil să o luăm.

— Ce cerea grupul din care ai 
făcut parte ?

— Sînt cîteva puncte pe care 
le-am discutat cu un colonel, după 
ce am trasat o linie de pancarte 
peste care să nu se treacă, pentru 
a nu fi provocate forțele de or
dine. Am cerut convocarea de ur
gență a Marii Adunări Naționale, 
demisia întregului guvern, a con
ducerii de partid, vinovății pentru 
starea de lucruri la care s-a ajuns 
să fie judecați de cei competenți.

— Care a fost ora cea mai dra
matică, mai tensionată ?

— Orele douăsprezece fără un 
sfert. Atunci am ajuns în fața se
diului Comitetului Central al 
partidului. Atunci a tăbărit mul
țimea cu flori pe tanchete. Atunci 
am forțat ușile și am intrat pe 
poarta pe care intrau numai două 
persoane : „el“ și „ea".

— Ce ați făcut înăuntru ?
— Primul lucru, fiind in echi

pele de ordine, am făcut cordoane 
de protecție. Să nu se facă dis
trugeri. Să nu fie atacați cei aflați

Nu socotiți rîndurile mele un 
sfat, nu sînt în măsură să-l dau, 
luați-le doar ca gîndurile unui tî
năr, care se adresează generației 
lui, generațiilor mai vîrstnice, mai 
înțelepte, care si ne aducă Izbinda 
reală, pe care cu toții o dorim.

Țin ca in încheiere să fac un apel 
ta Iticiditate, la calm, la răbdare șl 
înțelegere ; să'fie stopate actele 
provocatoare, de vandalism, îndrep
tate împotriva proprietății noastre 
a tuturor.

Mulțumec celor care mă publică 
și celor care mă citesc.

Victor BRUJAN 
muncitor tipograf

înăuntru. Să nu dispară valori, 
documente absolut de interes. Și, 
mai ales, să nu fie provocați 
securiștii din interiorul clădirii, care 
erau înarmați și cărora noi le-am 
spus : „Nu folosiți armele. Voi sin- 
teți în pericol, nu noi. E mai bine 
să fiți voi sub protecția noastră". 
(Același lucru îl spusesem și sol- 
daților de pe bulevard, care ne-au 
ascultat și au golit cartușierele în 
fața noastră). Nu se putea să nu 
ne înțelegem și de data asta !

— Și?
— Și... ne-am înțeles.
— Pină la ce etaj ați ajuns ?
— Pină sus, pe terasă. Acolo, 

două lucruri senzaționale ; 1. Toc
mai decola un elicopter. Era cu 
„el", era cu „ea" ? Căra documen
te ? Nu știm. 2. Sus, pe terasă, se 
aflau oameni, profesioniști, cu vi- 
deocamere, care înregistrau tot ce 
se petrecea in stradă. Apoi au 
filmat mulțimea in clădire. Cum 
intră și ce face. Cite un gest pre
cum călcarea în picioare a unor 
anumite... opere, lozinci etc. S-au 
montat microfoane in balcon și 
apoi au început să vorbească oa
menii — am recunoscut pe un 
muncitor de la I.M.G.B., care a fost 
lingă noi, noaptea, in Piața Univer
sității —, deci au început să vor
bească oameni liberi de la micro
fonul care pînă atunci fusese aca
parat numai de un singur om. A 
venit și televiziunea și după asta 
ne-am retras.

— Cit timp ați stat în clădire ?
— Exact o oră și jumătate. Vor

besc despre echipa mea de ordine. 
O oră și jumătate care... ajunge 
pentru o viață.

Die TANASACHE
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A triumfat poporul, 
a triumfat adevărul

BUZĂU
Ceasul mult așteptat al libertății a 

sunat ieri și în străvechiul turn al 
Palatului Comunal din Piața Daciei 
din municipiul Buzău. Soarele a 
acoperit cu căldură miile de munci
tori, țărani, intelectuali, elevi și stu- 
denți care și-au manifestat plenar 
bucuria și deplina satisfacție că 
dictatura Ceaușescu a fost înlătura
tă și incepe reconstrucția societății 
românești.

Manifestația buzoie^iilor a decurs 
in mod pașnic. Bucuria libertății de
pline nu a întunecat cugetele și 
nu s-au înregistrat distrugeri ale 
bunurilor pe care ei le-au făurit cu 
rudă și cu numeroase sacrificii. 

Prin cuvinte pornite din inimă, ne
prelucrate șl aranjate ca pînă mai 
ieri, numeroși muncitori și ingineri, 
profesori, medici și studenți și-au 
exprimat botărîrea de a munci și a 
apăra bunurile care sint cu adevărat 
ale poporului, de a contribui la re
construcția țării pe noi temelii, la 
organizarea întregii vieți economice 
și sociale, așa cum ne-o dorim, în 
libertate, demnitate și fericire.

Evocînd zilele și nopțile de te
roare și dictatură trăite de locui
torii, din Timișoara, București și din 
alta orașe, faptul că această victo
rie a fost plătită cu-- numeroase 
jertfe de singe și numai astfel a 
putut fi spulberată adevărată tem
niță în care a trăit poporul român, 
numeroși vorbitori și-au exprimat 
hotărîrea de a sprijini din toate pu
terile Comitetul de Salvare Națio
nală, noile autorități locale pentru 
a făuri viitorul liber al poporului 
român.

Ordinea și disciplina, caracteris
tice spiritului muncitoresc, și-au

unor organisme democratice
La Alexandria, Brăila, Buzău, Baia 

Mare, Craiova, Ploiești, Slobozia, 
Suceava șl alte reședințe de județ 
au fost create comitete provizorii 
din care fac parte reprezentanți ai 
armatei, gărzilor patriotice, oameni
lor muncii, altor categorii sociale. 
Acestea au preluat inițiativa pentru 
desfășurarea normală a activității în 
toate domeniile. Organele de miliție

REPORTAJUL NOSTRU

IN VIZUINA
Două bilete improvizate, scrise la 

repezeală, dar gramat, pe bilețele de 
hîrtie : „Nu devastați !“„ „Facem un 
apel pașnic : nu distrugeți, nu fu
rați !“. Erau lipite pe porțile de fier 
ale celei mai teribil păzite ci
tadele de la Berchtesgarden încoa
ce — „Palatul Primăverii". Reședin
ța a cărei existență paralizase via
ța și circulația intr-un întreg car
tier bucureștean, al cărei amplasa
ment paraliza de patru ori pe zi 
circulația într-un sfert din Capita
la țării, la trecerea mașinilor fricii. 
De prisos să amintim cit trebuie să 
fi fost de teribil .păzit birlogul par
venitismului extrem.

Dar, acum, la nici o jumătate de 
oră de la fuga tiranului, coloane se 
Îndreaptă nestînjenite intr-acolo. In 
primele minute, coloanele au avut în 
frunte citeva blindate (că flori, cu 
tricolor, cu ostașii mîncînd pe late
rale din plinea dată de oameni) ; 
mai apoi, aceleași coloane au fost 
„întărite" cu basculante betoniere, 
autoturisme cu luminile aprinse și 
claxoane cuplate.

Cele două bilete simple „străju
iesc" fosta citadelă a rușinii națio
nale. Dincolo de porți rămăseseră, 
în prima oră, cîțiva milițieni, un 
ofițer și vreo douăzeci de ostași din 
faimoasa, temuta, atotputernica și 
atotcorupătoarea gardă prezidenția
lă. Oamenii păreau să-i ierte. Le 
strigau „Bravo, armata !“. le ară
tau semnul victoriei, ei rîdeau calm 
și asistau interziși la mulțimea de 
oameni care inunda dincolo de 
strașnic apăratele ziduri. Cîțiva sol
dați țineau stîngaci crenguțe înmu
gurite, rupte din intangibilul parc și 
oferite lor de oamenii. Le priveau pi
roniți, cu sentimente de stupoare, cu 
mîndria de pînă acum o oră de a 
aparține unor trupe selecționate, 
transformată în rușine. După nici o 
oră au dispărut cu totuL
Păzea tineretul. Fără blindate, fără 
arme

N-am să descriu — ar trebui și 
prea multe pagini — încărcătura 
de lux, bun și prost-gust amesteca
te laolaltă, comorile de artă alătu
rate busturilor și tablourilor kitsch 
cu cele două personaje prezente 
pînă ieri în toate expozițiile, muze
ele și vitrinele de librării din țară. 
O vom face, poate, altă dată. Voi 
transcrie cu toată spontaneitatea no

spus cuvîntul. în toate Întreprin
derile cu foc continuu din munici
piul Buzău și orașul Rîmnicu Sărat, 
oamenii muncii s-au prezentat la 
locurile de muncă, activitatea ne- 
fiind întreruptă. In unitățile de in
dustrie alimentară, de care depinde 
buna aprovizionare a populației, 
activitatea a reintrat în normal. 
După cum ne-a informat ing. loan 
Nuț, directorul întreprinderii de 
Geamuri, detașamente de gărzi pa
triotice apără punctele cheie ale 
întreprinderii. De asemenea, munci
tori din schimbul 1 s-au prezentat 
voluntar pentru schimbul III spre a 
realiza producții suplimentare.

Steiian CHIPER

PRAHOVA
Colectivul întreprinderii de rul

menți grei este astăzi angajat ca 
niciodată pînă acum în puternicul 
șuvoi revoluționar pentru a-și face 
datoria față de țară.

Sint cu totul pilduitoare munca ce 
se desfășoară în viitoarea firească a 
căutărilor pentru a răspunde nevoi
lor presante ale economiei națio
nale.

Cei ce strunesc prin milimetrice 
mișcări rulftienții ce semnase pentru 
Rovinarl sau Motru unde se pun sau 
se repun în funcțiune puternice cen
trale electrice trăiesc sentimentul 
fierbinte al responsabilității. Aici, la 
întreprinderea de Rulmenți Grei din 
Ploiești, nu există și nici nu putea 
exista o dorință mai puternică decît 
aceea de a asigura minerilor, ener- 
geticienilor tot ce au nevoie pentru 
ca energia să fie prezentă in fiecare 
unitate, în fiecare locuință. Acum 
cînd transmitem aceste rinduri for
jorii, strungarii, reglorii și montorii, 

se supun ordinelor acestor comitete 
și colaborează la normalizarea si
tuației. Au fost' luate primele măsuri 
pentru buna aprovizionare cu apă 
potabilă, agent termic, alimente, me
dicamente șț alte articole de strictă 
necesitate. In majoritatea localități
lor celor cinci județe activitatea 
social-economică a fost reluată. Fie

OPULENȚEI
tațiile acestei vizite din prima zi a 
libertății și a demnității naționale, 
mărturii -istorice ale cristalizării 
unui nou spirit civic și unei noi 
conștiințe naționale. Incepînd cu in
scripția cu vopsea roșie abia așter
nută pe glazvandul fin (Murano 7) 
al ușii de la intrare: „Victorie". Tot 
ceea ce apare între ghilimele sint 
replici ale vizitatorilor : „Nu distru
geți muzeul ceaușismuluil", în fața 
sălii de tenis și ping-pong ultraele
gante ■ „Cu valuta dădeau peste 
fileu !“. In pavilionul piscinei : „Tot 
16 grade avea aici 7", In grădina de 
iarnă: „Ia uite ce moștenise de la 
tac-su!“ Tot timpul — apeluri la 
ordine, la evitarea distrugerilor și 
furtișagurilor.

Unii copil nu rezistă și „fură": 
unul un pepene turchestan de mă
rimea unei mingi de rugbi; alții 
descoperă pepeni verzi — atit de 
rivniți în toamnă — și-și fac măcar 
în preajma Crăciunului pofta. Dar, 
in general, ordine. Și o oarecare 
circumspecție. Faptul că notez me
reu, îmi atrage interpelări ironice : 
„Faceți inventarul 7“ Mă declar zia
rist și reacțiile se schimbă, dar nu 
întru totul, cum ar fi fost de dorit ! 
„Și chiar o să scrieți de astea ?“. „Și 
chiar o să se publice 7“ Este fantas
tic, dar oamenii, care și-au dat 
sîngele, care au fraternizat cu ar
mata, care trăiesc satisfacția tragi
comică de a număra costumele, ro
chiile și lenjeria dictatorilor — ade
vărate depozite — incă se tem că e 
doar un vis, încă nu se simt, în 
străfundul ființei lor, liberi. Ani de 
teroare psihică, de minciuni date 
drept adevăr, n-au trecut fără urme 
în sufletul și în conștiința lor. Doi 
tineri ișl plimbau prin dormito
rul imperoparveniților cățelușa lup. 
M-am legitimat și am rugat să se 
prezinte pentru o conotație de culoa
re. N-au avut curajul, n-au avut 
încă acest curaj de a-mi spune mai 
mult decît numele cățelușei: „Lola".

Dar sint și destui curajoși. Adică 
normali. In primul rînd cei care 
răspund la telefoanele „fir scurt" in
stalate în foarte multe încăperi. (Ca 
și televizoarele, de altfel, la care 
grupuri permanente ascultă desfășu
rarea evenimentelor și, mai ales, in
formațiile despre hăituirea pe șose
lele Dîmboviței a stăpînilor vilei.) 
Printre acești „președinți" preț de 

toți ca unul, străpung orele tîrzii ale 
serilor și nopților cu sincera dorință 
de a trimite acolo unde este nevoie 
primii rulmenți ai repunerii în func
țiune a centralelor. Inginerul Ion 
Telecoasă, inginerul Constantin 
Trestioreanu, Cristian Dinescu n-au 
părăsit și nici nu puteau părăsi între
prinderea pentru ca aceste produse să 
fie trimise la timp unităților ener
getice din Rovinari și Motru. La ora 
cînd a fost dată această informație 
cel de-al patrulea rulment a fost fi
nalizat, gata de expediție. Poate 
mîine probele vor începe, iar cei 
care au această datorie de onoare 
pentru asigurarea energiei vor simți 
sprijinul nemijlocit al constructori
lor de rulmenți grei din Ploiești.

Ion MARINESCU

MARAMUREȘ
Și Maramureșul intră pe poarta 

sărbătorilor de iarnă cu noua lumină, 
o lumină venită din straturile adinei 
ale neamului românesc drept și demn 
în istorie. O lumină a demnității și 
a adevărului. O zi de decembrie de 
răscruce, o zi în care poporul și-a 
rostit răspicat cuvîntul. Acești harnici 
gospodari ai dealurilor și văilor, ai 
orașelor și satelor au dat dovadă de 
înțelepciune, chim și ordint.- Iubitori 
de țară, și de primei, maramureșenii, 
după ce au manifestat public, au ales 
calea echilibrului. încă o dată, prin 
veacuri, acest loc voievodal născător 
de limbă română și păstrător în lă
zile de zestre al unor valori de 
neconfundat, au înțeles cum nu se 
poate mai bine acest moment cînd a 
răsunat ceasul libertății pentru țară.

In primul rînd au fost minerii, cei 
din adîncurile pămîntului care și-au 
exprimat puternic voința de a apăra 
cu orice preț libertatea smulsă din 

care, la locul său de muncă se stră- 
duie să readucă viața pe făgașul 
firesc. Elementele criminale ale fos
tului regim dictatorial au fost neu
tralizate. Au fost organizate pichete 
de apărare în întreprinderi. Ele 
veghează la asigurarea integrității 
bunurilor obștești, la respectarea 
ordinii și disciplinei.

un „Alo 1“ (după care telefoanele 
erau inchise de la capătul necu
noscut al firului tot atit de miste
rios precum sunaseră) fac cunoștin
ță cu bucătarul Brănescu Daniel, de 
la I.A.P.L. Aluniș, și gospodina 
Georgetă Rășină. în cabinetul den
tar... personal (totul era „personal" 
în acest templu al „celui mai devo
tat fiu al poporului") directorul ad
junct economic al Spitalului Canta- 
cuzino, Vlad, venit cu halatul de 
molton pe el să invite tinerimea la 
donații de singe, dar și pentru mo
tivul tragic de a cere să se facă 
recunoașterea a trei studente îm
pușcate, cadavre de la care securita
tea luase actele chiar de acolo din 
spital, acest reprezentant al unită
ților medicale exclama uluit : 
„Doamne, ce aparatură ! Și noi cu 
ce lucrăm !“

Nu l-am mai ascultat deoarece, 
in altă încăpere, un grup de oameni 
mai puțin conștient! descoperiseră 
cu prea multă îneîntare o provizie 
de whisky. Imediat sînt înconjurați 
de mulțime : „Nu pentru asta au 
murit eroii noștri !“. „Noi am făcut 
revoluție, nu anarhie!“, „Tot ce . e 
aici să devină un muzeu al ru
șinii !“, „Să vadă tot poporul !“ „La 
muzeu, că-s de la tiran I", „Ba să 
facem parc de distracții !“, „Ba 
s-o cedăm copiilor !“. Există și deo
sebiri, și puncte de vedere comune, 
ca în orice democrație. O asemenea 
idee comună: „E munca noastră, 
fraților, s-o păstrăm neatinsă !“.

Și un alt moment de unanimitate. 
De reală unanimitate: întîmpinarea 
cu „aplauze și urale prelungi
te, cu ovații" nu a cortegiu
lui de limuzine blindate care pa
raliza circulația prin orașe și șosele 
întregi, ci a unui modest autoturism 
„Dacia" de culoare roșie, stropit de 
noroi și parcă obosit și el, dară-mi-te 
cei patru ocupanți care coboară vi
neți de nesomn la peronul de mar
mură, avea numărul 5—TM—1248, iar 
mulțimea scanda : „Ti-mi-șoa-ra, 
Ti-mi-șoa-ra !“. In chemări izolate : 
„Veniți să vedeți ce-a avut tiranul!".

Iar lumea se plimba și vedea. Era 
In dimineața de 22 decembrie 1989, 
la 110 ani și o zi de la nașterea lui 
Stalin și în prima zi a morții stali- 
nismului în această parte a Europei.

Sergiu ANDON

Fotografii de Sandu Cristian și Eugen Dichiseanu

mîinile dictatorului. într-o ordine 
desăvîrșită și-au reluat munca, dind 
dovadă de ințelegere, cumpătare și 
dragoste fierbinte pentru țară. Asta 
ne-a spus-o și maistrul principal Du
mitru Marian de la Mina Baia Sprie : 
„Noi, cei care scoatem din adîncurile 
pămîntului lumina pentru țară, am 
înțeles cu toții că in acest moment 
trebuie să dăm dovadă de înalte sen
timente patriotice, de aceea am ales 
calea adevărată a muncii. Știm că 
de acum vom munci cu adevărat pen
tru noi, pentru popor". Aceeași at
mosferă de muncă și la Herja, Cav- 
nic, Săsar și în alte unități economi
ce ale județului. La ora la care trans
mit, situația în Maramureș este 
calmă. Oamenii înțeleg că imensa lor 
forță rodește pentru țară, pentru li
niște și calm, prin luciditate și neapă
rat prin muncă.

Maramureșul s-a alăturat țării ! 
Maramureșul este al țării,! Ma
ramureșenii știu că numai prin 
punerea în valoare, în deplină și 
adevărată libertate a profundelor 
simțăminte care i-au ținut demni in 
istorie vom putea izbîndi in conti
nuare. De aici, din nordul istoric, 
maramureșenii dovedesc prin muncă 
dragostea de țară. Un colind pe sub 
streașină caselor maramureșene, un 
colind de lumină, de înaltă demni
tate.și adevăr, . . ,,p

Gh. PARJA

TELEORMAN
In municipiul Alexandria, aseară Ia 

ora 18.30, d atmosferă de liniște și 
calm. In centrul localității, pe prin
cipala arteră comercială, activitatea 
magazinelor. îndeosebi de bunuri ali
mentare, care erau deschise la ora 
respectivă, se desfășura în mod nor

Muncitorii din transporturi
sînt la datorie

Alături de întregul popor, lucrăto
rii din cadrul Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor — teh
nicieni, ingineri și muncitori — tră
iesc cu profundă emoție patriotică 
evenimentele istorice de cea mai 
mare însemnătate pentru neamul ro
mânesc — înlăturarea dictaturii sin- 
geroase a clanului Ceaușescu și re- 
dobîndirea libertății reale de către 
întregul nostru popor.

După cum ne-a*informat ing. Con
stantin Dale de la Direcția Organi
zare și Control din cadrul M.T.Tc., 
oamenii muncii din acest sector de 
bază al economiei, credincioși tradi
țiilor de ordine și disciplină, de slu
jire devotată a poporului, sînt în a- 
ceste momente de mare bucurie, dar 
și de confruntare cu rămășițele regi
mului înlăturat, la posturile lor, fă-' 
cîndu-și pe deplin datoria. Au fost 
luate toate măsurile suplimentare 
care se impuneau pentru asigurarea 
trasportului operativ al materiilor 
prime și materialelor pentru unită
țile economice, și pentru centralele 
electrice, precum și pentru aprovizio
narea promptă a populației. Trans
porturile nu vor servi decît intere
selor poporului și bunului mers al 
economiei. Ni s-a comunicat că tre

Măsuri pentru buna 
funcționare a serviciilor

MESAJUL MARINEI 
COMERCIALE MARITIME

După cum aflăm de la Comanda
mentul pentru aprovizionarea popu
lației Capitalei, constituit in cadrul 
Consiliului popular municipal, s-au 
luat măsurile necesare în vederea 
asigurării aprovizionării orașului cu 
apă potabilă, în cantitatea și calita
tea corespunzătoare consumului și 
se acționează pentru supravegherea 
menținerii debitului și purității apei 
în funcție de cerințe.

Totodată, sînt asigurate condiții 
pentru alimentarea locuințelor cu 
căldură și ană menaieră, cu gaze 
naturale și curent electric.

în vederea aprovizionării popu
lației cu principalele produse ali
mentare, s-a disnus ca pîinea să fie 
distribuită încenînd de la primele 
ore ale dimineții ca si pînă în pre
zent si să fie aprovizionate unitățile 
de desfacere cu lapte proaspăt, cu 
cartofi, morcovi, legume în cantități 
corespunzătoare.

Comandamentul face apel la 
populație să nu se supraaprovizio- 
neze cu aceste produse, pentru că 
sînt rezerve necesare unei aprovizio
nări zilnice a consumatorilor cu 
alimente. 

mal. In fața sediului politico-adml- 
nlstrativ continua adunarea oameni
lor muncii începută în a doua parte 
a zilei. Apelurile patriotice la ordine 
și disciplină, hotărîrea lor de a apăra 
cu orice preț bunurile clădite cu 
muncă și sudoare, valori ce se con
stituie in parte inalienabilă a avuției 
naționale — iată expresia atitudinii 
cetățenești, patriotice a oamenilor in 
aceste momente.

La bazinele de apă potabilă care 
aprovizionează municipiul Alexandria 
s-a organizat paza armată. De ase
menea, s-au luat măsuri pentru o 
bună aprovizionare a cetățenilor 
cu pîine, la'pțe, apă minerală, zahăr 
și alte produse alimentare.

Din informațiile obținute telefonic 
din celelalte orașe din județul Te
leorman a reieșit că la Turnu Mă
gurele, Roșiori de Vede, Zimnicea de
monstrațiile și mitingurile oamenilor 
muncii de vîrste și profesii diferite 
s-au desfășurat in cursul zilei de ieri 
în aceeași atmosferă. Pretutindeni 
gărzile patriotice au preluat paza 
principalelor obiective economi- 
co-sociale, iar formații de ordine 
urmăresc permanent buna aprovizio
nare a populației. în orașul petroliș
tilor — Videle, activitatea colectivu
lui uneia dintre cele mai mari sche
le de extracție din țară se desfășoară 
în condiții normale, hotărîrea oame
nilor de aici fiind de a aduce la su
prafață în aceste . zile cantități cit 
mai mari de țiței, atit de necesare 
economiei naționale. La ora 18.45, la 
cea mai mare unitate industrială din 
municipiul Alexandria. întreprin
derea de Rulmenți, oamenii muncii 
din schimbul II. care au participat 
la adunarea amintită din centrul mu
nicipiului, s-au reîntors la lucru și 
se pregătesc să-și reia activitatea.

Stan ȘTEFAN

nurile de marfă și de călători circulă 
normal, potrivit graficelor, contri
buind la normalizarea situației din 
țară.

De asemenea. în noaptea de 22/23 
decembrie metroul a circulat toată 
noaptea.

Flota fluvială și navele comerciale 
execută transporturile în conformita- 
te-cu graficele, iar utilajele și întrea
ga activitate din portul Constanța se 
desfășoară normal.

Au fost luate măsuri pentru func
ționarea normală a tuturor unităților 
de poștă și telecomunicații.

Aviația execută, la cererea Consi
liului Frontului Salvării Naționale, 
toate transporturile de pasageri și 
marfă în cooperare cu aviația mili
tară.

In ceea ce privește transportul 
auto, programul acestuia va acoperi 
întregul necesar de transport al 
personalului de la și la locul de 
muncă, precum și cel privind apro
vizionarea populației.

O atenție deosebită se va acorda 
transportului cărbunelui din bazi
nele carbonifere pentru asigurarea 
funcționării normale a termocentra
lelor țării.

(Agerpres)

Laudă oamenilor muncii din uni
tățile economice din județul Timiș 
aparținînd sectoarelor aprovizionării 
populației, care sînt la lucru zi șl 
noapte pentru a asigura cu pîine, 
lapte, carne, preparate de carne și 
alte alimente atit de necesare în a- 
ceste zile de mari frămîntări, idea
luri și izbînzi de libertate. Laudă, 
totodată, sutelor și sutelor de tineri 
muncitori, intelectuali și alte cate
gorii de oameni care, purtînd bande
role tricolore, constituiți in echipe, 
veghează zi și noapte la buna des
fășurare a activităților de prim or
din, la disciplină și ordine, in uni
tățile economice și pe străzi, la asi
gurarea bunei desfășurări a trans
portului în comun. Sînt oameni care 
•— mulți din ei — și-au lăsat fami
liile acasă sau sînt cu ei, și care se 
află de zile și nopți pe stradă, au 
învins vitregiile unor forțe dezlăn
țuite înarmate, slujind cu încredere 
un crez, o demnitate, demnitatea de 
român.

(Agerpres)

Dictatura a luat sfirșlt. Vineri, 22 
decembrie, în jurul amiezii, trupele 
armatei române au fraternizat cu 
demonstranții din Capitală, care 
aveau în stăpînire, încă din ziua 
precedentă, principalele artere din 
centrul Bucureștilor.

Desfășurarea memorabilelor eveni
mente din Capitala României, a 
căror rapiditate a surprins și uluit 
și pe cei mai optimiști observatori 
politici, s-a intins pe mai bine de 
24 de ore. începute joi, 21 decem
brie 1989, prin „marea adunare 
populară" din Piața Palatului Repu
blicii, convocată de Ceaușescu, pen
tru a arăta lumii întregi cît de 
mult este iubit și sprijinit de oa
menii muncii din Capitală, adunarea 
s-a transformat într-un miting de 
protest împotriva represiunilor sîn- 
geroase de la Timișoara, împotriva 
dictaturii și a spolierii, pentru de
mocrație și libertate. Disperați pen
tru moment de odioasele instrumente 
de teroare ale regimului, demons
tranții s-au reunit pe bulevardul 
Magheru, ocupînd această arteră de 
la Piața Romană pînă la Piața 
Unirii. La ora 14 au sosit primele 
blindate șl autoamfibii, care au luat 
în stăpînire porțiuni din bulevard, 
fracționind demonstranții în vederea 
dispersării lor.

Peste 20 000 de oameni aflați la 
această acțiune, avînd în suflete 
durerea pentru martirii Timișoarei, 
ura față de cei 24 de ani de regim 
totalitar, in care au suferit de 
foame și de frig, in care au fost 
spoliați de orice drepturi, au 
scandat : „Jos Ceaușescu !“, „Jos 
dictatura !", „Timișoara plînge !“, 
„Pedeapsă pentru criminali !“.

Autoblindatele, la bordul cărora 
se aflau soldați al armatei naționa
le, au tras salve de avertisment, 
insă fără să atace populația. Cor
doane de milițieni și de trupe spe
ciale ale Ministerului de Interne au 
blocat accesele spre bulevard, iar 
tunurile cu apă ale pompierilor au 
intrat în acțiune împotriva mulțimii. 
Nimeni nu s-a mișcat. Au fost aduse 
elicopterele, care au survolat fără să 
impresioneze pe nimeni. în fața 
Hotelului „Intercontinental" o tan
chetă a tras o salvă de tun, care a 
fost primită cu huiduieli și strigăte 
de „Jos fascismul !“. Nimeni nu 
s-a urnit de aici în tot timpul 
nopții. La ora 1 cursul evenimente
lor a devenit dramatic. Trupele spe
ciale au primit, de la odiosul 
dictator, ordin să tragă. S-a tras. 
Au fost morți și răniți — nu
mărul lor nefiind incă preci
zat. Dimineața uzinele bucureștene 
și-au incetat activitatea. Mii de 
muncitori de la „Grivița Roșie", 
„Vulcan", „23 August", ICTB, „Re
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Declarația Frontului Democratic
Român din

în Piața Teatrului Național din 
Timișoara s-a dat citire declarației 
Frontului Democratic Român din 
localitate. Declarația a fost citită, în 
numele comitetului, de către Radu 
Bălan.

Iubiți compatrioți,
Vă vorbesc din Timișoara, capi

tala istorică a Banatului, mare oraș 
românesc, unde s-a aprins flacăra 
eroică a Idealului și sacrificiului 
național suprem, care a spulberat, 
prin jertfele pruncilor șl tinerilor, 
ale locuitorilor săi, una dintre cele 
mai groaznice tiranii cunoscute în 
istoria umanității, care a întu
necat și terorizat criminal, timp de 
aproape un sfert de secol, bunul, 
demnul și generosul nostru popor.

Această tiranie incredibilă, fun
damentată pe minciună, dezbinare 
între semeni, trădare a celor mai 
sfinte interese ale națiunii și pe în
tuneric, spiritul absolut a escaladat 
treptele bestialității și ale demni
tății, ducîndu-le pînă la odiosul 
asasinat în masă și exterminarea 
oamenilor nevinovați.

Cînd auzea cuvintele libertate, 
dreptate și pîine, această monstruoa
să hidră cu două capete paranoice 
spumega de furie, împroșcînd cu 
noroi o minunată tradiție de muncă 
și spirituală, o Înălțătoare istorice 
națională, un brav și atit de încercat 
popor.

Iubiți compatrioți,
în acest ceas de cumpănă șl ade

văr, mă simt dator să vă spun că 
vărsările de singe care au fost de
clanșate din ordine demente emise 
de ultimele zvîrcoliri ale tiranului, 
în speranța nebună de a-și salva 
jalnicul castel de joc, clădit pe ni
sipul amarnic al celei mai negre pe
rioade din sfintui nostru trecut, au 
fost date, cu aroganța-i șl sfidarea-1 
atit de caracteristice, autorităților

Vorbesc în numele flotei, al ma
rinarilor români, care în momentele 
cruciale ale poporului român, in 
lupta pentru libertate, pentru ade
vărul libertății sîntem alături de 
poporul și armata română in lupta 
pentru democrație pe vechiul pă- 
mint al României, apărat cu singe 
împotriva cotropitorilor străini. Ne 
pare bine, sîntem fericiți că acum 
putem exprima liber simțămintele 
noastre de oameni liberi, lucru pe 
care toți marinarii români de pe 
toate meridianele lumii au făcut-o 
și pînă acum, în condiții mai vitrege 
de muncă. Ne bucurăm că acum, îm
preună cu întregul popor, avem o- 
cazia să privim drept către celelalte 
popoare care, în nenumărate rinduri, 
și-au exprimat îngrijorarea față de 
situația din România. încă o dată 
sîntem conștienți că trebuie să fim 
uniți pentru ca imaginea țării și a 
poporului să nu fie pătată de ac
țiuni pripite, de oameni care nu se 
ridică la nivelul evenimentelor pe 
care le trăim. Cerem poporului să 
dea dovadă de înțelegere, de calm, 
să se abțină de la acțiuni de van
dalism și de pedepsire fără jude

publica", IMUAB s-au îndreptat 
spre centrul Capitalei, protestînd cu 
vehemență împotriva represiunii 
sîngeroase, cerînd demisia crimina
lului.

Demonstrații s-au declanșat a- 
proape simultan și în celelalte mari 
orașe ale țării. Aradul, Oradea, 
Clujul, Sibiul, Brașovul, Iașiul, Cra
iova și-au unit glasurile de protest 
cu ale Bucureștiului și ale Timișoa
rei, cerînd demisia dictatorului, ju
decarea acestuia și a întregii clici 
pentru omorurile săvîrșite, pentru 
modul cum a oprimat întregul popor, 
pentru abuzuri și greșelile comise 
în conducerea economiei, pentru co
rupție și îmbogățire pe seama po
porului, pentru dezastrul in care au 
adus țara atit pe plan intern, cît și 
internațional.

Retras la început în sediul Comi
tetului Central, Nicolae' Ceaușescu, 
văzînd că armata a fraternizat cu 
demonstranții, a încercat cu dispera
re să se cramponeze de putere, de- 
cretînd stare excepțională pe întreg 
terltorul țării. A fost anunțată, tot
odată, sinuciderea ministrului apără
rii, Vasile Milea, pe care l-a acuzat 
de trădare.

Cînd a văzut că barca se scufundă, 
Nicolae Ceaușescu a reușit să fugă 
la bordul unui elicopter, plecînd spre 
aeroportul Otopeni cu intenția de a 
părăsi țara în care credea că este 
atit de iubit. Din surse informate 
s-a aflat că tentativa lui a dat greș. 
S-a Îndreptat apoi cu un elicopter 
la aeroportul militar Boteni.

Anumite surse l-au detectat apoi 
la bordul unui autoturism Dacia șl 
ultima dată a unui Aro cu care se 
Îndrepta spre Pitești. Capturarea 
lui, pentru a fi judecat, nu avusese 
loc.

In paralel, Nicu Ceaușescu, Ia Si
biu, după ce a dat ordin să se tragă 
în mulțime și armată, a Încercat să 
ia. ostateci pentru a-și proteja pro
pria ființă. Intervenția fermă a lo
calnicilor a făcut posibilă prinderea 
și dezarmarea lui.

In cursul serii, posturile de radio 
și televiziune au anunțat constitui
rea și întrunirea Comitetului Na
țional de Salvare. Rînd pe rînd au 
apărut, în fața microfoanelor televi
ziunii și ale mitingului organizat in 
Piața Republicii, Ion Iliescu, fost 
secretar al C.C. al P.C.R.. Dumitru 
Mazilu, reprezentantul României la 
O.N.U. în Comisia pentru drepturi
le omului, Ion Mlnzatu, fost ad
junct de ministru, profesor univer
sitar, și alții.

Concetățeni, avem datoria să ne 
organizăm. Steagul țării trebuie să 
fie ceL care a fost dintotdeauna, fără 
nici un fel de semne. România rămî- 
ne România !

Timișoara
locale din Timișoara, fiind conetrln- 
se, sub amenințarea teroarei, să nu 
poată acționa.

Cînd sîngele unor nevinovați. In 
primul rînd al sutelor de copii, a 
început să îngroașe pămîntul orașu
lui, in ciuda ordinelor repetate 
transmise de aceeași sursă irespon
sabilă. oamenii de bună credință, a- 
devărații patfioți din rîndurile ofi
țerilor și forțelor noastre armate, în- 
țelegind cine sînt adewărații duș
mani ai poporului, au dispus înceta
rea focului. în acest fel, pînă la 
izbînda finală, manifestația, cu care 
s-a solidarizat întreaga populație, 
colectivele de oameni ai muncii din 
toate întreprinderile și instituțiile 
municipiului și localitățile învecina
te, a decurs pașnic și în deplină or
dine. Prin această comportare s-a 
demonstrat că ei nu sînt huligani, 
fasciști, trădători de țară și neam, 
așa cum, jignitor și odios i-a carac
terizat călăul, că prin forța unită a 
tuturor pot apăra bunurile șl avuția 
societății, valorile etice și morale ce 
caracterizează spiritul civic.

Iubiți compatrioți.
Am învins. Timișoara, locuitorii 

acestui mîndru și demn colț de țară 
românească trăiesc acum bucuria 
adevăratei izbînzi. Pentru ca activi
tatea economică și socială să reintre 
în normal, pe adevăratul făgaș al 
libertății de afirmare a forței și ca
pacității de muncă și creație, s-au 
înființat și acționează formații de 
autoapărare, iar la apelul adresat 
Frontului Democratic Român au răs
puns cu toții la buna desfășurare a 
muncii în obiectivele cu foc continuu, 
în unitățile alimentare, serviciile 
publice și de asistență medicală.

Mulțimile au Izbucnit în urale, 
ovații de adeziune totală la conținu
tul declarației, la condamnarea șl 
înfierarea tiraniei, a clicii ceaușiste.

cată a celor vinovațl. Ei vor fi ju
decați pentru crimele comise In con
formitate cu legile democratice ale 
țării. Informăm populația Constanței, 
ca și întreaga țară că la bordul na
velor românești aflate în portul Con
stanța domnesc calmul și liniștea, 
și că marinarii, așa cum am dori să 
o facă Întreaga țară, au înțeles că 
aceste evenimente nu trebuie să îm
piedice desfășurarea normală a ac
tivității din toate domeniile. întrea
ga flotă se desolidarizează de acțiu
nile anumitor oameni care s-au gin- 
dit să se dedea la acțiuni de van
dalism asupra bunurilor noastre.

Flota maritimă comercială mulțu
mește armatei române pentru spriji
nul acordat împotriva elementelor 
reacționare ale dictaturii ceaușiste. 
Marinarii români cer instaurarea u- 
nui guvern democratic care să re
prezinte poporul.

în numele marinarilor români, 
semnează

Constantin IANCU
comandant în cadrul întreprinderi 
de Exploatare a Flotei Maritima 
NAVROM Constanța
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România nu este izolată,
Europa, întreaga lume

sînt alături de România!
Popor Iubitor de libertate și ne- 

atirnare, conviețuind cu celelalte 
națiuni în respectul valorilor mo
ralei internaționale, poporul român 
s-a bucurat dintotdeauna de stimă 
și considerație în lume, făcindu-șl 
prieteni adevărați pe toate meri
dianele. Izolarea internațională de 
care s-a vorbit în ultimul timp a 
fost autoizolarea celor ce au vrut 
să ne rupă de lume. România nu 
este izolată. România nu este 
singură.

Au dovedit-o din nou nenumă
ratele manifestări de solidaritate, 
în aceste zile de grea încerca
re, luările de poziție ale cercu
rilor politice din cele mai largi, oa
menilor din cele mai diverse cate
gorii sociale care s-au aflat cu gin- 
dul și fapta alături de poporul ro
mân. Au dovedit-o luările de poziție 
ale șefilor de stat și de guvern, ale 
partidelor de cele mai diferite 
nuanțe politice și, deopotrivă, de
monstrațiile neîntrerupte, cu parti
cipare de masă, zilele și nopțile 
de veghe din fața reprezentanțelor 
diplomatice ale României de la 
Sofia și Budapesta, Berlin și 
Varșovia, Belgrad și Viena, Paris, 
Londra, Stockholm, Washington și

atîtea capitale ale lu- 
alături de noi cores-

din atîtea și 
mii. Au fost 
pondenții agențiilor internaționale 
de presă, ai ziarelor și revistelor, 
posturilor de radio și televiziune 
de pretutindeni, care, în ciuda tu
turor opreliștilor, au informat opi
nia publică internațională de cele 
ce se petreceau aici, străpungînd 
zidul tăcerii ce s-a vrut a se ridica 
în jurul țării.

Românii știu să-șl prețuiască 
prietenii. Și sintem convinși că, în 
noile împrejurări, legăturile ce 
ne-au unit cu vecinii noștri, la bine 
și la rău, cu celelalte națiuni din 
Europa și din lume - și care au 
rezistat încercărilor din ultimii ani 
- se vor întări și mal mult.

Vrem să trăim în pace, înțele
gere și bună conlucrare cu toate 
popoarele. Voința de înnoire de
mocratică a societății românești, 
înscrisă pe tricolorul purtat în ma
rile manifestații populare din aces
te zile, își va găsi, fără îndoială, 
expresia fidelă in întreaga noastiă 
politică externă.

Relațiile internaționale ale Româ
niei vor trebui, desigur, eliberate 
de balastul multor decizii iraț:o- 
nale ale celui ce a uzurpat drep-

tul de a vorbi în numele acestui 
popor. Decizii în disprețul intere
selor fundamentale ale țării și al 
normelor de conduită internațio
nală.

Pe agenda priorităților, credem, 
va trebui înscrisă o declarație so
lemnă de respectare neabătută a 
angajamentelor asumate prin do
cumentul final al reuniunii generai- 
europene de la Viena, astfel incit 
consensul formal exprimat să fie în
tărit de acțiuni practice, prin adap
tarea legislației interne la preve
derile din acest important docu
ment internațional, in legătură cu 
aceasta, „Scînteia poporului" se 
angajează să publice în scurt timp 
capitolul privind drepturile omului 
din documentul final al reuniunii de 
la Viena, aducind astfel la cunoș
tință poporului român ceea ce dic
tatura a refuzat să accepte, izo- 
lînd țara de amplul proces înnoi
tor pe care-l cunosc în prezent 
relațiile internaționale. Sîntem în
credințați că actualul Consiliu al 
Frontului Salvării Naționale va face 
astfel incit România să recupereze 
locul demn de respect ce i se cu
vine în concertul națiunilor lumii.

Dumitru ȚINU

Ore și zile dramatice/ decisive
pentru destinele

Evenimentele din ultimele zile din țara noastră, care au culminat cu 
înlăturarea de la putere a dictaturii Ceaușescu, au fost amplu reflectate 
in presa internațională. Considerăm de datoria noastră de a le aduce la 
cunoștință cititorilor, cu regretul de a nu fi putut face acest lucru la 
timpul potrivit.

BUDAPESTA (T.A.S.S.). — In o- 
rașul j-omânesc Timișoara au avut 
loc ciocniri între forțele de menți
nere a ordinii și demonstranții care 
au încercat să preîntîmpine intenția 
autorităților de a-1 muta din locuin
ța sa pe preotul bisericii reformate, 
Laszlo Tekes, relatează agenția 
M.T.I. De cîteva zile, preotul și fa
milia lui sint apărați de un lanț viu, 
format din cîteva mii de cetățeni ai 
României, de naționalitate maghiară 
și română. Acest protest s-a trans
format într-o demonstrație împotri
va conducerii române și a sistemu
lui existent în țară. Ciocnirile din
tre miliție și demonstranți au durat 
aproximativ două ore. Numeroși de
monstranți au fost reținuți. începînd 
din dimineața zilei de 17 decembrie. 
România și-a închis granițele pen
tru cetățenii Ungariei.

BUCUREȘTI (Agenția A.D.N.). — 
în orașele Timișoara și Arad din 
vestul României mai multe mii de 
persoane au protestat ieri împotriva 
politicii guvernului. Agențiile de 
presă, care citează televiziunea un
gară și austriacă, au informat că în 
cursul protestelor au avut loc cioc
niri violente cu forțele de poliție. 
Numeroși tineri au fost bătuți de 
forțele de securitate, iar mai multe 
persoane au fost arestate.'Forțele de 
poliție au făcut uz de tunuri de apă 
împotriva mulțimii.

BELGRAD. (Taniug). — în orașul 
Timișoara au avut loc la 17 decem
brie demonstrații. Locuitorii orașu
lui s-au adunat mai întîi, la ora 2 
dimineața, in fața locuinței lui 
Laszlo Tekes, un preot de naționali
tate maghiară maltratat de citva 
timp de poliție deoarece s-a pro
nunțat deschis in favoarea drepturi
lor minorităților naționale 
România. A urmat o ciocnire 
lentă cu poliția, care a reușit 
împrăștie pe demonstranți prin for
ță. Un număr de persoane au fost 
arestate. Cîteva ore mai tîrziu, gru
puri mai restrînse de demonstranți 
au apărut însă din nou.

BUDAPESTA (Agenția D.P.A.).
— In orașele Timișoara și Arad au 
avut loc luni, în ultimele ore, de
monstrații la care ar 1'i participat 
mii de oameni, au relatat la 18 de
cembrie mijloace de informare un
gare. La sfîrșitul săptămînii trecute 
s-au înregistrat deja ciocniri serioase 
între demonstranți și forțele de po
liție.

WASHINGTON (Buletinul de știri 
al Casei Albe). Purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat al S.U.A., 
asistentă pentru afaceri publice a 
secretarului de stat, Margaret Tut- 
wile, a criticat cu asprime hotărîrea 
guvernului român de a folosi forțele 
de securitate pentru a reprima cu 
brutalitate, la sfîrșitul săptăminii 
trecute, o demonstrație populară in 
sprijinul unui prelat al bisericii ma
ghiare reformate, în orașul Timi
șoara, din vestul României.

SOFIA. (Agenția B.T.A.). — Româ
nia a închis practic granița sa cu 
Bulgaria — s-a anunțat în cadrul 
emisiunii de luni seară a televiziu
nii bulgare. Funcționarii vamali 
bulgari din orașul de graniță Ruse 
au anunțat că la 18 decembrie, în
cepînd cu ora 8 dimineața, fără nici 
un fel de explicații și cu mențiunea 
„pină la noi ordine", autoritățile 
românești au permis trecerea numai 
a camioanelor de marfă de toate na
ționalitățile și a pasagerilor care că
lătoresc în tranzit cu trenul.

VARȘOVIA (Agenția P.A.P.). — La 
19 decembrie, Seimul R.P. Polone a 
adoptat în unanimitate următoarea 
hotărire in legătură cu evenimentele 
din România : La 18 decembrie, în 
România a avut loc o tragedie. în 
orașul Timișoara și în alte localități 
din vestul României s-a deschis focul 
împotriva participanților la o de
monstrație pașnică. Au tras, de ase
menea, și în copii. Numărul victime
lor nu este cunoscut încă, dar, fără 
îndoială, autoritățile au folosit forța 
cu o duritate deosebită. In această 
situație, Seimul R.P. Polone își ex
primă protestul ferm împotriva 
încălcării drepturilor elementare ale 
omului în România.

BRUXELLES (Agenția A.P.A.). — 
Intrerupindu-și lucrările la cererea 
lui Roland Dumas, președintele în 
exercițiu al Consiliului Ministerial 
al C.E.E., „cei 12“ au condamnat 
atitudinea regimului din 
care „întoarce spatele tuturor anga
jamentelor luate în domeniul drep
turilor omului tn cadrul C.S.C.E.".

România

ROMA (Agenția A.P.A.). — Pre
ședinta Camerei Deputaților a Par
lamentului italian, Nilde Iotti (co
munistă) și-a exprimat „emoția și 
mihnirea", precum și „profunda in
dignare" în legătură cu reprimarea 
manifestațiilor din Timișoara șimanifestațiilor” din Timișoara 
Arad.

FRAGA (Agenția C.T.K.). —
'.nisterul Afacerilor Externe al

• •

din 
vio- 
să-i

gru-

Ml- 
.______ ________ Ce
hoslovaciei a dat publicității, marți, 
o declarație în care este exprimată 
profunda îngrijorare în legătură cu 
evenimentele de la Timișoara și din 
alte orașe din România.

TOKIO (Agenția Kyodo). — într-o 
declarație dată publicității la 20 de
cembrie, Ministerul Afacerilor Exter
ne al Japoniei a criticat guvernul 
român pentru faptul că a trecut sub 
tăcere reprimarea demonstrațiilor, 
soldată, se pare, cu moartea a sute 
de persoane. Premierul Japoniei, 
Toshiki Kaifu, a exprimat în fața 
reprezentanților presei „profunda sa 
îngrijorare" în legătură cu eveni
mentele din România.

HAGA (Agenția A.P.A.). — Prl- 
mul-ministru al Olandei, Ruud Lub
bers, a condamnat in Parlament „re
presiunile brutale" exercitate de au
toritățile românești. închiderea fron
tierelor române i-a obligat pe turiș
tii olandezi să-și anuleze călătoriile 
organizate in România.

COPENHAGA (Agenția A.P.A.). — 
Guvernul danez a condamnat „cri
mele din România împotriva popu
lației acestei țări". Ministrul de ex
terne Uffe Ellemann Jensen a apre
ciat că „poporul român se va ridica 
mai devreme sau mai tîrziu împo
triva dictaturii".

națiunii
privire la reprimarea plină de cru
zime, de către organele de ordine 
din România, a participanților la 
demonstrațiile care au avut loc în 
unele orașe dțn România.
i'. BELGRAD (Agenția Taniug). — 
Conducerea Uniunii Comuniștilor din , 
Iugoslavia a hotărit miercuri să „în
ceteze deocamdată cooperarea con
cretă cu Partidul Comunist Român", 
în consecință, s-a hotărit retragerea 
invitației adresate delegației partidu
lui român de a participa la cel de-al 
XIV-lea Congres special al U.C.I., 
programat pentru luna ianuarie.

VARȘOVIA (Agenția poloneză 
P.A.P.). — într-o declarație remisă 
agenției P.A.P. de ministrul afaceri
lor externe al R.P. Polone, prof. 
Krzystof Skubiszewski, se arată : 
Opinia publică poloneză este profund 
zguduită de evoluția evenimentelor 
tragice din România, soldate cu 
moartea unui număr mare de per
soane. Guvernul polonez își expri
mă. de asemenea, protestul vehe
ment împotriva acțiunilor autorită
ților române care au dus la eveni
mente cu consecințe tragice și se 
solidarizează cu familiile victimelor.

PRAGA (Agenția C.T.K.). —
Delegații la Congresul extraordinar 
al P.C. din Cehoslovacia au adresat 
o scrisoare deschisă comuniștilor 
români, in care își exprimă profunda 
îngrijorare în legătură cu tragicele 
evenimente din orașul românesc 
Timișoara, care vin în contradicție 
cu idealurile umaniste ale socia
lismului.

BRUXELLES (Agenția A.P.A.). — 
Secretarul general al N.A.T.O., Man
fred Woerner, a condamnat în „ter
menii cei mai energici recurgerea 
masivă la forța brutală" împotriva 
manifestațiilor din România. Guver
nele celor 16 țări membre ale 
N.A.T.O., a subliniat el intr-un co
municat, „își exprimă consternarea" 
în legătură cu „numărul mare de 
morți provocat de intervenția forțe
lor de securitate române la Timișoara 
și în alte orașe".

DRESDA (Agenția D.P.A.). —
Cancelarul R.F.G., Helmut Kohl, a 
apreciat evenimentele din România 
drept „un lucru îngrozitor", care 
„l-au deprimat adine". în prezența 
ziariștilor, la Dresda, el și-a expri
mat speranța că în România se va 
reveni cît mai repede posibil la 
relații care să corespundă conven
țiilor incluse in Actul final de la 
Helsinki.

(Agenția D.P.A.). —
Naționale din 

*. ____ _____ miercuri, la
Paris, un minut de tăcere in semn 
de protest față de intervenția trupe
lor împotriva demonstranților de la 
Timișoara. •••-■*--------- «..<
român va 
președintele 
Laurent T

PARIS . _ .
Deputății Adunării 
Franța au păstrat,

AMPLU ECOU ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ
„0 veste excelentă" 

pentru România 
și Europa

PARIS. — Ministrul britanic al afa
cerilor externe, Douglas Hurd, a ca
lificat căderea președintelui Nicolae 
Ceaușescu drept „o veste excelentă" 
pentru România și restul Europei, 
„Acum esențialul este să se pună 
capăt violenței și să se instaureze un 
dialog între diferitele grupări poli
tice, in scopul de a crea instituții 
libere" în România — a declarat Hurt 
Dresei de la Paris.

Căderea lui Ceaușescu — a spus 
D. Hurd — a intervenit după „o baie 
de sînge", spre deosebire de ceea' ce 
s-a petrecut în celelalte țări din Est, 
Dictatorului român „îi revine o foar
te grea răspundere în fața istoriei" — 
a conchis Hurd,

României In care se relevă : In nu
mele revoluției noastre, mă adresez 
tuturor cetățenilor români cu rugă
mintea de a nu răspunde violenței 
prin violență și cruzimii prin cruzi
me. La manifestațiile cu multe mii 
de participant! de la 
deseori lozinca „Noi 
sint ei !“.

noi s-a scandat 
nu sîntem cum

Armata fraternizează 
cu manifestanții

MOSCOVA. — Conducătorul 
U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, a între
rupt vineri ședința Congresului 
Deputaților Poporului pentru 
anunța că 50 000 de manifestanți 
află pe străzile Bucureștiului, că 
România a fost proclamată starea

a 
se 
in 

__________________________ de 
urgență și că ministrul român al 
apărării s-ar fi sinucis. într-o tă
cere totală, Gorbaciov a precizat că 
la ora 12,00 ora Moscovei (ora 0,00 
GMT), soldații au început să fra
ternizeze cu manifestanții.

Puțin înainte de a face aceste 
declarații, Gorbaciov părăsise saja 
timp de jumătate de ' '
de directorul ” " " 
Krucikov, și 
terne, Vadim

’! oră. însoțit 
K.G.B.-ului, Vladimir 
de ministrul de in- 

Bakatin.
22 (Agerpres). — în

„___ ,L„.i după-amiază a
Congresului Deputaților Poporului 

” " " " ---- agenția
a prezen- 
ultimelor

MOSCOVA 
ședința de vineri
al U.R.S.S., transmite 
T.A.S.S.. Mihail Gorbaciov 
tat o informare asupra 
evenimente din România. Apoi, a su
pus aprobării deputaților forului su
prem al puterii de stat al U.R.S.S. 
următorul mesaj adresat poporului 
român :

„în acest moment de cotitură pen
tru soarta României, Congresul 
Deputaților Poporului al U.R.S.S. își 
afirmă sprijinul hotărit față de cauza 
dreaptă a poporului român. îi asigu
răm pe cetățenii României de sen
timentele tradiționale de prietenie și 
bună Vecinătate și reafirmăm dbtințâ 
sinceră de colaborare strînsă, în in
teresele socialismului și păcii".

Textul, primit cu aplauze, a fost 
adoptat în unanimitate.

Front pentru salvarea 
patriei

BERLIN. — Vineri la București 
puterea a fost preluată de un front 
pentru salvarea patriei — informea
ză agenția A.D.N., citind comuni
catul Televiziunii Române. Oamenii 
ieșiți în stradă jubilau — relatea
ză corespondentul A.D.N. Fotogra
fiile lui Ceaușescu au fost arse sau 
rupte în bucăți. Armata s-a înfrățit 
în Capitală cu demonstranții.

„Revolta poporului 
a invins I"

VIENĂ. — După înlăturarea lui 
Nicolae Ceaușescu de la putere, mi
nistrul . de externe al Austriei, 
Alois Mock, și-a exprimat speranța 
că acum în România vor fi iniția
te procese de reforme economice și 
politice și va fi transpusă în fapt 
libertatea personală a tuturor româ
nilor. Revolta poporului român, pre
cum și a minorităților maghiară și 
germană din România s-a dovedit 
eficientă — a relevat Alois Mock, 
într-un interviu acordat ziarului 
Orf. Anularea obligativității vizei 
pentru deținătorii de pașapoarte de 
serviciu și diplomatice, care fusese 
preconizată pentru următoarele zile, 
nu va mai intra în prezent în vi
goare — a comunicat agenției 
A.P.A. un purtător de cuvînt al mi
nistrului austriac.

Un cald salut pentru 
noul curs democratic 

din România
BELGRAD. — Prezidiul și Gu

vernul R.S.F. Iugoslavia urmăresc 
îndeaproape evoluțiile din România 
și salută cursul spre prosperitate, 
democrație, libertate și . demnitate 
a omului, informează agenția 
Taniug. în acest moment Istoric, 
popoarele din Iugoslavia își expri
mă solidaritatea cu poporul român 
prieten, încrezătoare In noile per
spective ale evoluției generale a re
lațiilor iugoslavo-rămâne.

BELGRAD (Agenția Taniug). — 
Intr-un comunicat al guvernului iu
goslav se precizează : „Știrile ce ne 
parvin din România vecină în legă
tură cu numeroasele victime nevi
novate provoacă o serioasă îngrijo
rare opiniei publice iugoslave. Gu
vernul iugoslav cere guvernului ro
mân ca, în interesul umanismului, 
păcii și înaltelor principii ale res
pectării libertăților și demnității 
omului, să pună imediat capăt vio
lenței și să prevină noi vărsări da 
singe".

PRAGA (Agenția C.T.K.). — De
putății celor două Camere ale Adu
nării Federale a R.S.C. au primit cu 
profundă indignare comunicarea cu

.Libertatea poporului 
a afirmat 

  Naționale, 
JJdUlVllk *- Primul-ministru
francez, Michel Rocard, a exprimat 
„groaza și consternarea" Franței.

LISABONA (Agenția A.P.A.). — 
Guvernul de la Lisabona își expri
mă, într-un comunicat, profunda 
reprobare și ferma condamnare față 
de evenimentele din România, de 
„represiunea violentă" exercitată de 
autoritățile de la București asupra 
poporului român.

CANBERRA (Agenția A.P.A.). — 
Ministrul de externe in exercițiu al 
Australiei, Michael Duffy, a decla
rat că guvernul de la Canberra a 
adresat un protest oficial României 
In legătură cu reprimarea demon
strațiilor din această țară.

învinge",
Adunării 

Fabius.
Sprijin năzuințelor 

de înnoire
PRAGA. — ______  ___

Cehoslovacia își exprimă convingerea 
că poporul român și comuniștii cin
stiți vor reuși să găsească o cale de 
ieșire din situația tragică in care a 
aiuns țara sub conducerea regimului 
dictatorial antipopular al Iui Nicolae 
Ceaușescu — se subliniază In decla
rația președintelui Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Ladislav 
Adamec.

Comuniștii cehoslovaci sprijină nă
zuința oamenilor muncii români în
dreptată spre înnoirea ba’elor uma
nitare și democratice ale socialismu
lui.

Vaclav Havel, candidat la funcția 
de președinte al Cehoslovaciei, a a- 
dresat vineri o telegramă poporului

Partidul Comunist din

„Alături de națiunea 
română"

SOFIA. — „Cu sinceră bucurie și 
adîncă ușurare am întimpinat ves
tea înlăturării regimului Ceaușescu" 
— a declarat secretarul genera) al 
C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
Petăr Mladenov. Această ștife — a 
declarat el în cadrul unei convor
biri cu un corespondent al agenției 
bulgare B.T.A. — a urmat după 
zilele de îngrijorare și neliniște, de 
condamnare și repulsie provocate de 
reprimarea sîngeroasă, plină de cru
zime a poporului român, ridicat la 
luptă pentru libertate și democrație, 
la o luptă care a adus mii de 
victime omenești. P. Mladenov și-a 
exprimat convingerea ca aceste 
simțăminte sint ale tuturor cetățeni
lor Bulgariei.

Ne plecăm in fața memoriei celor 
care au murit pentru ca în Româ
nia să sosească o zi a bucuriei, o 
bucurie pentru toată Europa — a 
continuat conducătorul bulgar. îi 
felicităm pe frații noștri români 
care l-au răsturnat pe tiran și 
pășesc pe calea înnoirii democratice 
a societății.

Secretarul general al P.C.B. și-a 
exprimat convingerea că toate orga
nizațiile social-politice și toate for
țele din Bulgaria vor acorda un 
sprijin eficient poporului român. In 
Consiliul de Miniștri al Bulgariei 
sint deja dezbătute măsuri pentru 
acordarea unui ajutor umanitar 
României, intre altele prin trimite
rea . de medici și medicamente. 
Bulgaria propune țărilor vecine 
europene și altor state să-și unească 
eforturile pe bază bilaterală și 
multilaterală pentru acordarea unui 
ajutor umanitar poporului român. In 
acest scop. Bulgaria a stabilit deja 
contacte cu țările C.E.E., cu o serie 
de state învecinate.

„0 mare sărbătoare"
PARIS. — Jaques Delors, președin

tele Comisiei C.E.E., a apreciat că 
Îndepărtarea de la conducere a lui 
Ceaușescu este un lucru „formidabil". 
„Este o sărbătoare", a declarat el 
unor ziariști la Paris. Delors a ară
tat, de asemenea, că C.E.E. este gata 
să ajute România, așa cum a hotărit 
să facă și pentru alte țări ale Euro
pei răsăritene care s-au democrati
zat. „Nu există nici un motiv să fa
cem discriminări la adresa Româ
niei". a arătat eL

Bucureștiul trăiește o 
atmosferă de entuziasm

MADRID. — Agenția spaniolă Efe 
acordă ample spații in cadrul emi
siunilor sale evenimentelor din 
România. Este descrisă atmosfera de 
entuziasm, sărbătorească pe care o 
trăiește în aceste clipe Bucureștiul, 
se informează despre fraternizarea 
armatei cu manifestanții la Bucu
rești. Sint preluate, totodată, apelu
rile la calm, ordine, lansate de re
prezentanții poporului prin interme
diul Radioteleviziunii Române, în ve
derea construirii unei vieți cu adevă
rat noi.

Moment istoric
LONDRA. — Primul ministru al 

Marii Britanii, Margaret Thatcher, 
a salutat răsturnarea regimului 
Ceaușescu In România. într-un in
terviu acordat programului de tele
viziune „Sky News", premierul a 
exprimat speranța că noua conducere 
a României „va urma exemplul ce
lorlalte țări și va efectua alegeri 
libere în țară".

„Aceasta este o noutate minunată 
pentru poporul României, pentru noi 
toți. 1989 
toric, cel

s-a dovedit a fi un an is- 
mai fantastic dintre toți".

solidaritate ungar a 
fost creat un fond

Fond de solidaritate
Comitetul de 

declarat că a 
material de 500 000 forinți pentru
cumpărarea de medicamente desti
nate celor care au avut de suferit 
in România — transmite 
M.T.I. Comitetul a adresat tuturor 
organizațiilor și cetățenilor unguri 
chemarea de a sprijini această ini
țiativa. A fost anunțat că 200 de 
flacoane de sînge vor fi trimise ime
diat la Timișoara și că, în urmă
toarele 12 ore, va fi obținut sînge 
de la 200 de donatori, iar in 24 de 
ore — de la o mie de donatori.

agenția

Reconsiderări in lumina 
revirimentului 

din țara noastră 
OTTAWA. — Guvernul canadian 

a primit cu bucurie știrea despre 
răsturnarea de la putere a dictato
rului Ceaușescu și a anunțat că a 
suspendat — în lumina noii situații 
create in România — măsurile pe 
care le luase cu o zi inainte împo
triva regimului de la București — 
a comunicat Ministerul Afacerilor 
Externe. In semn de protest față de 
reprimarea brutală a manifestațiilor 
de la Timișoara și București, din 
alte orașe, secretarul de stat Joe 
J. Clark îl rechemase pe ambasa
dorul canadian din România, sus
pendase facilitățile tarifare acor
date pentru importurile din Româ
nia și anulase 
ciale încheiate

destinul fatal al dictatorilor" — a 
adăugat M. Soares.

Președintele portughez a subliniat 
că „libertatea, atit de des încătușa
tă. triumfă la București și in în
treaga Românie".

toate contractele ofi- 
cu țara noastră.

Cinstire a memoriei 
victimelor represiunilor 

din România
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Mii 

de luminări s-au aprins vineri seara 
în centrul Chișinăului, în piața din 
fața Catedralei. Aici 3 a avut loc o 
slujbă solemnă în memoria victime
lor evenimentelor tragice din ultimele 
zile din România.

Poporul R.S.S. Moldovenești îi je
lește pe cei care au murit nevinovați 
în timpul evenimentelor din Timi
șoara, București, Sibiu, din alte orașe 
ale țării — a declarat deputatul po
porului din U.R.S.S., protoiereul Pe
tre Buburuz, care a celebrat slujba. 
El a condamnat utilizarea violenței 
împotriva oamenilor, a chemat la so
lutionarea tuturor problemelor pe 
cale pașnică, relatează agenția 
T.A.S.S.

După slujbă. In piață a avut loc un 
miting al Frontului Popular al R.S.S. 
Moldovenești. Participanții au cin
stit, printr-un minut de reculegere, 
memoria victimelor din rindul ma
nifestanților care s-au ridicat împo
triva regimului Ceaușescu in Româ
nia. Vorbitorii l-au calificat drept 
ultima redută a stalinismului in Eu
ropa răsăriteană. Transformările re
voluționare care au cuprins Europa 
trebuie să pună capăt, pentru tot
deauna, posibilității de existență a 
regimurilor dictatoriale, antiumane 
— s-a relevat la miting. Participan
ții au exprimat compasiunea și spri
jinul deplin față de lupta studenți
lor. elevilor, muncitorilor, intelectua
lilor și țăranilor din România pen
tru înnoirea revoluționară a țării.

Studenții Universității de Stat din 
Chișinău au organizat, la rîndul lor, 
un miting in memoria victimelor re
presiunilor din România.

„împărtășim bucuria 
poporului român"

WASHINGTON. — Președintele 
S.U.A., George Bush, a salutat 
răsturnarea de la putere a lui 
Ceaușescu și a anunțat că are în ve
dere ajutoare economice pentru 
România in cazul cind țara va trece 
la democrație. Bush a calificat 
schimbările din România drept 
„dramatice".

Anterior, într-o declarație scrisă, el 
a cerut fostului guvern al României 
să nu recurgă la represiuni brutale și 
să pună Capăt dictaturii lui Ceau
șescu.

într-o declarație a purtătorului de 
cuvint al Casei Albe, Marlin Fitzwa
ter, Statele Unite și-au exprimat vi
neri bucuria în legătură cu înlătura
rea de la putere a lui Ceaușescu, 
afirmind că „împărtășesc bucuria 
poporului român", care s-a debarasat 
de „uriașa povară a regimului dic
tatorial", Casa Albă și-a manifestat 
speranța intr-o tranziție pașnică și o 
evoluție spre democrație în România 
și a arătat că Statele Unite sint gata 
să stabilească relații normale cu 
această țară șl să-i ofere o asisten
tă economică dacă ea „va avansa pe 
calea reformelor democratice".

Guvernul american a afirmat că nu 
deține nici o informație privind 
soarta lui Ceaușescu.

PARIS. — Miniștrii de externe al 
țărilor membre ale Pieței Comune 
au adoptat, in încheierea reuniunii 
ministeriale desfășurate vineri în ca
pitala Franței, o declarație comună 
in legătură cu situația din Româ
nia. în care se spune că C.E.E. este 
gata „să acorde un ajutor imediat 
României", să la măsuri pentru re
luarea cooperării cu această

Televiziunile iugoslavă 
și bulgară conectate 

la programul 
televiziunii române

BELGRAD. — Televiziunea din 
Belgrad transmite in direct, pe pri
mul canal, evenimentele din Româ
nia. Din proprie inițiativă, televi
ziunea belgrădeană s-a conectat la 
programul televiziunii române și va 
continua să transmită „pe viu" atit 
timp cît va dura și programul te
leviziunii române.

Corespondentul agenției B.T.A. la 
București a informat că principalul 
post al ........................

țară.
finlan- 
situația 
o cale 

pașnică după noile evenlmepte de 
cotitură —. a declarat ministrul de 
externe al Finlandei. Pertti Aasio. 

Crucea Roșie din Finlanda a 
anunțat că este pregătită să trimită 
medicamente, in primul rind singe 
pentru transfuzii precum și perso
nal medical pentru acordarea aju
torului victimelor din România. 
Valoarea preconizată a ajutorului 
va fi de un milion de mărci fin
landeze. tn Finlanda a fost creat 
fondul de ajutorare a victimelor re
presiunii din România.

HELSINKI. — Guvernul 
dez își exprimă speranța că 
din România va evolua pe

,__  televiziunii bulgare a
transmis In întregime programul 
televiziunii române, asigurind o 
traducere simultană a întregului 
text. Acesta este un semn al inte
resului deosebit cu care populația 
bulgară urmărește evenimentele din 
România, un semn al 
prieteniei dintre cele

solidarității si 
două popoare.

„Destinul fatal 
al dictatorilor"

LISABONA. — Președintele Portu
galiei, Mario Soares, a declarat că 
„întreaga opinie publică respiră cu 
ușurare ca urmare a căderii dicta
torului Ceaușescu și a clicii sale. 
Nimeni nu va schița nici un gest 
în favoarea lui. Ceaușescu va avea

0 etapă tragică 
s-a incheiat

STRASBOURG. — Președintele 
Parlamentului vest-european, En
rique Baron, a salutat sfîrșitul dic
taturii în România și a exprimat 
„profunda satisfacție pentru faptul 
că poporul român a reușit să pună 
capăt unui sistem dictatorial" — in
formează agenția spaniolă Efe. Co
munitatea internațională, în spe
cial cea vest-europeană, „trebuie 
să acționeze urgent în sprijinul po
porului român pentru a-1 ajuta să 
depășească o etapă tragică din is
toria sa, care a avut consecințe e- 
conomice dezastruoase. Sperăm — a 
adăugat el — că această nouă etapă 
va conduce la un proces de instau
rare a democrației, care, prin 
termediul organizării 
libere, să asigure, 
pectarea drepturilor fundamentale 
ale acestui popor ce a suferit mult 
prea mult“._ ____

in- 
de alegeri 

in sfîrșit, res-

Europa respiră ușurată
PARIS 22 (Agerpres). — „Românii 

sînt liberi, Europa respiră ușurată ; 
aceasta este o veste bună pentru noi 
toți" — a declarat vineri președin
tele Franței, Franțois Mitterrand, pe 
aeroportul Roissy Charles de Gaulle 
la întoarcerea sa dintr-o vizită ofi
cială -de trei zile în R.D.G.

ț

0 groaznică povară 
a fost inlăturată

WASHINGTON. — „Astăzi, 22 de
cembrie, o groaznică povară pare să 
fi fost înlăturată — povara regimu
lui dictatorial din România. S.U.A. 
împărtășesc bucuria poporului român 
și- se alătură speranțelor lui într-o 
tranziție pașnică spre democrație" — 
a declarat purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Marlin Fitzwater, citată 
de agenția France Presse.

„Izbindă asupra unui 
regim al disprețului 

față de oameni"
BONN. — „în anul 1989, voința de 

libertate a oamenilor a trecut ca o 
. furtună prin Europa" — a declarat 

ministrul de externe al R.F.G., Hans- 
Dietrich Genscher, după prăbușirea 
dictatorului român Nicolae Ceaușes
cu. „Poporul român a obținut o 
mare victorie împotriva unui regim 
al disprețului față de oameni" — a 
adăugat Genscher. Totuși, bucuria 
se împletește cu mîhnirea în legătu
ră cu marele număr. încă necunos
cut, de morți. Ministrul de externe 
a anunțat, „in spiritul solidarității", 
măsuri imediate de ajutorare din 
partea guvernului vest-german, care 
vor fi coordonate de organizațiile co
respunzătoare.

O adîncă mulțumire în legătură cu 
prăbușirea lui Ceaușescu a expri
mat, la Bonn, președintele Partidu
lui Social-Democrat, Hans-Jochen 
Vogel. Astfel, și în România aspira
ția la libertate și democrație și-a gă
sit materializarea.

Purtătorul de cuvînt al fracțiunii 
Partidului ecologist, Helmut Lippelt, 
a solicitat Guvernului R.F.G. ca, îm
preună cu celelalte state ale Pieței 
Comune, să acorde ajutor victimelor 
și să sprijine poporul României.

Oroare față de violența 
folosită contra populației 
pașnice din Romania
VATICAN. — Papa loan Paul al 

II-lea și-a exprimat vineri „oroa
rea" în legătură cu violența folo
sită împotriva manifestanților în 
România. în tradiționalul discurs 
de Crăciun, Papa a condamnat ex
trem de vehement pe tiranul Cea
ușescu și „violența exercitată împo
triva cetățenilor români fără apăra
re" și a lansat un apel în favoarea 
unor schimbări radicale, bazate pe 
respectarea drepturilor omului.

Distincții retrase
BERLIN 22 (Agerpres). — Consi

liul de Stat al R.D. Germane a 
hotărit să-i retragă lui 
Ceaușescu Ordinul „Karl
După cum anunță agenția A.D.N., 
Consiliul de Stat al R.D.G., 
mentind această hotărire, a 
că încălcarea gravă a drepturilor
omului in România este incompatibi
lă cu acest ordin suprem al Repu
blicii Democrate Germane.

Nicolae 
Marx".

funda- 
releval

ATENA. Agenția TANIUG anunță 
din Atena că Academia de Științe a 
Greciei a exclus, prin vot unanim, 
pe Elena Ceaușescu din rindul mem
brilor săi.

LONDRA 22 (Agerpres). — Regina 
Angliei a anulat titlul de Înaltă dis
tincție ..Bath" in gradul de Cavaler 
al Marii Cruci, pe care l-a acordat 
in 1978 dictatorului român, și a hotărit 
să trimită inapoi decorația româ
nească pe care Ceaușescu i-a acor
dat-o in cursul vizitei oficiale pe care 
a efectuat-o in Marca Britanic in 
același an.
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