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CETĂȚENI, MEMBR[ AȚJORMAȚIUNILOR GĂRZILOR PATRIOTICE!

Alăturați-vă și acționați cu toată hotărirea împreună cu unitățile armatei noastre!

TOȚI CEI CE POT FOLOSI O ARMĂ - LA ARME!
Capitalei patriei noastre îi 

este dat să trăiască momente 
dramatice, momente care cer 
mobilizarea tuturor energii
lor pentru a răpune fiara în
colțită, ajunsă la gradul 
maxim de turbare, dincolo 
de care nu mai este nimic. 
Securiști fanatici, slugile oar
be ale fostului dictator, nu 
se dau în lături de la nimic, 
iși dau acum măsura depli
nă a caracterului lor de tră
dători, de infami ucigași, 
ucid unde pot oameni, dau 
foc clădirilor, pun explo
zibile, se dedau la crime in
calificabile.

Așa cum s-a întimplat din 
prima zi a marilor lupte, ar
mata noastră, armata po
porului, dovedește dirzenia și 
eroismul de care este atîta 
nevoie in aceste clipe. Zi și 
noapte, oră de oră, minut cu 

CETĂȚENI AI ROMÂNIEI, TOVARĂȘI!
Organizați cit mai prompt, întăriți formațiunile de 

luptători, gărzile patriotice pentru a veni fără intîrziere in 
sprijinul armatei. Libertatea merită orice sacrificiu, iar cetă
țenii țării, tineretul au dovedit ih aceste zile că sînt în stare 
de orice sacrificiu pentru a cuceri libertatea.

MUNCITORI, CETĂȚENI, MEMBRI AI PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN!

Sprijiniți din toate puterile, din toată ființa activitatea 
de organizare și de luptă a formațiunilor patriotice! Parti
cipați cu toată dirzenia la lupta armată, faceți un front unic, 
puternic pentru a infringe imediat și definitiv rezistența 
bestială a teroriștilor, pentru a da populației zilele de liniște 
pentru care au căzut atîtea jertfe, pentru a aduce seninul în 
stradă și în casele oamenilor.

CETĂȚENI, TOVARĂȘI, MEMBRI AI PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN!

Dușmanul poate fi răpus fără intîrziere și definitiv prin 
lupta unită a tuturor, acum, in aceste clipe - acesta fiind în 
prezent țelul suprem al fiecărui om, al întregului popor.

Să fim uniți și vom învinge !

minut înconjoară și-i strînge 
în clește pe teroriști, bandele 
de securiști care nu vor să 
cedeze pozițiile, visînd la 
păstrarea privilegiilor, spe- 
rînd într-o minune — pentru 
că numai o minune i-ar pu
tea salva. Pentru aceasta nu 
se dau in lături de la nici o 
fărădelege, recurgînd la acte 
tipic fasciste, trăgînd fără 
alegere nu numai în ostașii 
armatei noastre, ci și in popu
lația civilă, atunci cind li se 
ivește prilejul, în femei, in co
pii, mărind numărul jertfelor 
care și așa au fost mult prea 
multe in rindurile oamenilor 
pașnici, in special ale tine
retului.

Așa cum se scria și in 
numărul de ieri al ziarului 
nostru, armatei române i se 
cuvin recunoștința sinceră a 
întregului popor, stima, dra
gostea și întreaga prețuire, și 

mai presus de toate i se cu
vine sprijinul activ din partea 
întregii populații. La luptele 
împotriva bandelor de tero
riști participă și gărzile pa
triotice formate în primul rînd 
din muncitori, dar și din alți 
oameni ai muncii, din tineri. 
Ele au dovedit și dovedesc în 
aceste clipe eroismul dintot- 
deauna al clasei muncitoare, 
al tineretului.

Ura poporului crește în a- 
ceste momente înzecit și în
miit. Ura împotriva dictaturii, 
pe care poporul a răsturna
t-o, însoțită de voința de a 
nu permite sub nici un motiv, 
sub nici o formă revenirea 
la întunecata perioadă pe 
care am trăit-o, trebuie să se 
manifeste prin unitatea în
tregului popor, prin lupta sa 
dirză, in primul rind a eroi
cei clase muncitoare, a vi
teazului tineret al României.

INFORMARE DIN PARTEA CONSILIULUI
FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE

PREZENTATĂ LA TELEVIZIUNE DE ION ILIESCU

Măsuri si recowîiri pentru lichidarea grabnică a nele^uiriior teroriștilor 
Fostul dictator si slugi ale clanului său au fost arestate

Dragi cetățeni,
Am avut o zi plină și grea. Venim 

chiar de la comandamentul militar 
al Frontului Salvării Naționale. Da
torită acțiunilor criminale ale unor 
bande de teroriști instruit! special 
pentru lupta împotriva maselor 
populare și apărarea dictatorului, 
activitatea noastră normală nu s-a 
putut desfășura normal in cursul 
acesței zile. Am fost nevoiți să dăm 
prioritate acțiunilor coordonate de 
luptă împotriva teroriștilor. Existența 
acestor grupe de teroriști, a unor 
indivizi fanatizați, care acționează cu 
o cruzime fără precedent, trăgind in 
locuințe, in cetățeni, provocînd vic
time in rindul militarilor, este încă 
o expresie elocventă a caracterului 
antipopular ăl dictaturii Ceaușescu, 
care a făcut enorm ,de mult rău 
poporului și care nu a economisit 
mijloace, mijloace enorme și acțiuni 
gmdlte, ordonate pentru constituirea 
unor asemenea unități de represiune.

Vrem să vă spunem că toate uni
tățile militare și marea majoritate a 
unităților de miliție și de interne 
acționează unitar împotriva teroriști
lor. De fapt, există un consens na
țional împotriva dictaturii.

Acțiunile diversioniste, teroriste, 
criminale ale grupelor de teroriști, 
care vor să împiedice funcționarea 
noii'puteri și să destabilizeze socie
tatea noastră1,, este o ultimă zvîrcoli- 
re a acestei creații monstruoase a 
dictaturii antipopulare. De fapt, tre
buie să vă spunem că nu este vor
ba de un număr mare de elemente

. teroriste, dar acestea sint special 
• instruite și dotate pentru acțiuni de 
\ acest gen. în cele mai multe ca- 

*Xuri ei reușesc să îngreuneze activi
tatea unităților militare pentru că, 
așa x'um ați văzut foarte mulți, te
roriștii acționează din clădiri locui
te, chiar din apartamente, ceea ce 
face dificilă folosirea tehnicii mili
tare, intervenția armatei, care tre
buie să evite cit mai mult
pierderile in rindurile cetățenilor.
Este o pertidi^ fără seamăn, o cru
zime care nu găsește calificativele 
potrivite. De aici și dificultățile 
pentru lichidarea acestor acte de 
cruzime. De aceea, facem apel la 
cetățeni să înțeleagă situația m care 
ne aflăm și să inlesnească pe toate 
căile. activitatea militarilor.

Cetățenii din blocurile în care tero
riștii acționează — este vorba de zo-, 
nele fierbinți, in jurul Televiziunii, 
Radiodifuziunii, in jurul sediului Co
mitetului Central, Ministerului A- 
părârii Naționale, alte ctteva puncte 
— ii sfătuim să evacueze pe cit po
sibil clădirile și să se cazeze la, cu- 
noscuți, in alte locuri pentru a în
lesni activitatea unităților noastre 
militare.

Ne aflăm, stimați cetățeni, intr-un 
moment revoluționar, din păcate, 
marcat de sacrificii. Noi am circulat 
mult pe străzile Capitalei în cursul 
acestei zile și am văzut scene emo
ționante de conștiință cetățenească, 
de inițiativă și autoorganizare, de 
pază obștească, de control al circula
ției pe drumuri. Am vrea insă, în le
gătură cu acest lucru, să informăm 

că numai armata dispune de tancuri 
și unități blindate. Teroriștii sînt or
ganizați ca pușcași, dotați‘însă bine 
cu armament și instruiți in mod deo
sebit. De aceea, pe drumurile publice 
unde .s-au organizat baraje și puncte 
de control esțe bine să mu fie impie- 
dicate unitățile militare, respectiv 
blindatele, camioanele cu militari, 
tancurile să poată circula cit mai 
liber spre punctele in care trebuie 
să acționeze. Venirid aici de la Mi
nisterul- Apărării» Naționale a ,trebuit 
sa oprim, să parlamentăm și'să dis
cutăm; oamenii sînt de bună cre
dință pentru că nu vor să lase pe 
oricine să treacă. De aceea, vrem să 
știți : tancurile sint numai ale lor. 
Mașinile blindate, de asemenea.

De asemenea, am ruga să se gin- 
Sească și alte forme âe lărgire a con
lucrării și participării maselor popu
lare in Sprijinul acțiunilor unităților 
militare, inclusiv constituirea de cit 
mai multe gărzi patriotice pentru 
apărarea unităților proprii, unităților 
economice, a unor puncte de activi
tate generală pentru nevoile cetățe
nilor, ca și în sprijinul unităților care 
acționează in jurul punctelor fier
binți. Aici trebuie să se acționeze 
neapărat in strinsă coordonare cu 
armata și numai in subordinea ar
matei pentru că sint reguli militare 
de activitate. De asemenea, trebuie 
să vă spunem că teroriștii nu sint 
in uniforme. Ei sint civili. De mul
te ori caută să creeze confuzie, și-au 
pus și banderole ca. să fie confun
dați cu oameni din formațiunile de 
apărare organizate de cetățeni și 

creează astfel confuzie, împușcă din 
orice poziție. De aceea, este impor
tant ca cetățeni din formațiunile 
noastre — individual Înarmați — să 
nu acționeze pentru că pot să fie 
confundați cu teroriștii și să cadă 
victime confruntărilor eu unitățile 
militare, ci să. se constituie in uni
tăți ordonate, organizate, subordona
te unităților militare. Să fie o uni
tate de acțiune, dar să nu creăm 
panică, confuzie și victime in plus.

La comandamentul militar pe care
l-am  avut am stabilit citeva măsuri 
imediate in vederea acțiunii din a- 
ceastă noapte, de miine dimineață, 
precum și în orele imediat urmă
toare pentru o mai mare eficiență 
în lichidarea bandelor teroriste.

In funcția de ministru al apărării 
naționale a fost numit generalul 
colonel Nicolae Militaru, care este 
ajutat de cei doi prim-adjuncți — 
generalii Ștefan Gușe, șeful Mare
lui Stat Major, și Victor Stăncu- 
lescu.

In fine, stimați cetățeni, vrem să 
vă informăm că Nicolae Ceaușescu 
și Elena Ceaușescu au fost arestați 
și se află sub pază militară. Sint, 
de asemenea, arestați Ilie și Nicu 
Ceaușescu și cîteva slugi ale cla
nului Ceaușescu — Dincă, Postel- 
nicu, Bobu și alți cîțiva. Va Veni 
momentul judecății drepte, severe 
a poporului, a celor care s-au l'ăcut 
vinovați de această tragedie națio
nală.
(Continuare în pag. a IlI-a)

„Sîntem liberi I" De cîteva 
zeci de ceasuri trăim acest mi
nunat ți înălțător sentiment. 
Cu tricolorul cel adevărat lin
gă inimă și deasupra uriașelor 
mulțimi care au doborît cea 
mai odioasă dintre tiranii. 
Cu flori generos risipite pe 
carele de luptă ale armatei 
poporului. Cu brasardele și 
cocardele solidarității tinerești. 
Ne salutăm, ne. recunoaștem, 
ne îmbărbătăm cu semnul „V“ 
de la Victorie, pe care îl dese
nează energic prin aer dege
tele noastre.

Este cea mai frumoasă, mâi 
emoționantă oră a istoriei noas
tre moderne. Ora îmbătătoare, 
purificatoare ți plină de spe
ranță, după deceniile de sufe
rință, minciună ți opresiune. 
Ora fără egal a renașterii na
ționale.

Dar poate fi ea oare numai 
ora bucuriei nemărginite ? Din 
păcate, nu. „Killerii" lui Ceau
șescu, acești bandiți formați 
după chipul și asemănarea

lizări de forțe, momentul bătă
liei finale. Iar succesul acestei 
lupte — care se află in con
știința unității noastre, în vitejia 
tineretului, în devotamentul po

cind ți cum trebuie să acțio
neze. Și să acționeze prompt, 
in virtutea misiunii sale, a or
dinului națiunii pe care îl are 
de îndeplinit. Aici și acum.

IMPERATIVUL 
MOMENTULUI

dictaturii, seceră în continuare, 
din vizuini de fiară, vieți ome
nești. Speră în ceva dincolo de 
orice speranță. Mizează pe 
cartea pierdută a terorii. 
Momentul e grav și hotâritor. 
Este momentul maximei mobi-

triotic al armatei — impune 
acum, dincolo de entuziasmul 
frontului popular, dincolo de 
spontaneitatea gestului, o or
ganizare ți disciplină dintre 
cele mai riguroase.

Fiecare să știe exact unde,

Fără nici o intîrziere și fără 
nici o ezitare I Cele mai pu
ternice arme ale fiecăruia in 
parte ți alte tuturor - militari, 
muncitori, membri ai formațiu
nilor patriotice, studenți, oa
meni cu spirit civic — sînt, în

aceste ceasuri decisive, răs
punderea, ordinea și discipli
na, vigilența, in fața lor, din ce 
în ce mai izolați, teroriștii, pro
fesioniștii morții vor fi dezar
mați și stîrpiți.

Imperativul zilei constă, tot
odată, în munca fără preget 
pentru țara liberă, în asigura
rea pulsului economico-social 
normal, în hotărirea de a con
strui adevărata democrație 
prin coalizarea întregii na
țiuni la înfăptuirea măsurilor 
de însemnătate crucială cu
prinse în Comunicatul către 
țară al Consiliului Frontului 
Salvării Naționale. Cu aceeași 
conștiință a răspunderii, cu a- 
ceeași rigoare a ordinii și 
disciplinei pe frontul renaște
rii naționale.

APĂRĂM Șl ÎNĂLȚĂM 
ROMÂNIA !

Fapte de arme 
și fapte de muncă

„Vineri noaptea, în jurul orei 
22,30 — ne spune căpitanul
Gheorghe Ene —, in timp ce o 
parte din ostașii Ministerului 
Apărării Naționale, împreună 
cu gărzile patriotice din Comi
tetul orășenesc ai Frontului Sal
vării Naționale preluau contro
lul și paza platformei indus
triale și a punctelor vitale ale 
orașului, iar alte companii mo
torizate se îndreptau în mare 
viteză spre București pentru a 
apăra Radioteleviziunea. un co
mando de 4 elicoptere și o gru
pă de teroriști terestră a atacat 
unitatea nâilitară 01422 și depo
zitul de muniții al garnizoanei 
Rimnicu Sărat. După un intens 
schimb de focuri, militarii, spri
jiniți de peste 100 de membri 
ai gărzilor patriotice și de 
muncitori veniți din fabrici pen
tru a tăia căile de retragere 
ale acestor mercenari, au reu

nit să lichideze atacul, ordinea 
și liniștea în zonă fiind com
plet restabilită simbătă dimi
neața la ora 7.

în timp ce acești teroriști a- 
tentau la libertatea noastră, în 
unitățile industriale din muni
cipiul Buzău muncitorii au reu
șit să realizeze producțiile pla
nificate și chiar să le depășeas
că. După cum ne-a relatat ing. 
loan Nuț, directorul întreprin
derii de geamuri, în ultimele 
24 de ore s-au realizat și li
vrat suplimentar economiei na
ționale peste 4 000 mp de geam 
tras și laminat, întreaga canti
tate fiind trimisă rapid la 
București și Timișoara.

Stelian CHIPER 
corespondentul 
„Scinteii poporului"
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BRAȘOV

REPORTAJ SCRIS SUB FOCUL 
ARMELOR AUTOMATE

Brașovenii au făcut dovada e- 
roismului lor în lupta pentru răs
turnarea dictaturii ceaușiste încă 
din 15 noiembrie 1987 și ei nu se 
dezmint nici de data aceasta. 
Să-mi fie însă iertate eventuale 
scăpări și formulări din aceste rîn- 
duri, dar ele s-au scris nu numai 
sub puternica impresie generată 
de evenimentele istorice pe care 
le trăim în aceste ore. dar și de 
starea nefirească provbcată de a- 
priga încleștare care s-a produs 
și continuă să se producă între 
forțele armatei noastre, susținute 
de formații patriotice, și grupurile 
de teroriști înarmați în mai multe 
puncte ale orașului, dar mai cu 
seamă în zoha clădirii Consiliului 
Județean dl Frontului Salvării Na
ționale, unde iși au postul de co
mandă forțele armate.

La un semnal dat în jurul orei 
2, grupuri de teroriști care au 
.făcut parte din fostul Inspectorat 
județean al securității, infiltrate 
din timp în clădirile din jur, in 
special în clădirea „MODAROM", 
aflată față în față cu cea a Con
siliului județean, au deschis un 
foc nimicitor asupra soldaților și 
populației care au venit aici încă 
de dimineață să-și manifeste marea 
bucurie pentru lichidarea celui mai 
odios regim din istoria patriei. In 
același timp, alte grupuri de te
roriști începuseră să tragă focuri 
de arme automate din parcul ală
turat, cu intenția clară de a pune

Transmite Televiziunea română 
liberă ! Avem legătura cu Capi
tala ! Transmite Timișoara I De 
la Brașov ni se comunică ! 
Avem legătura cu Craiova ! 
Avem legătura cu țara!'O țară 
întreagă rupîndu-și eroic lanțu
rile tiraniei instaurate sub dom
nia unui clan, o țară liberă, 
vorbind liber lumii prin fapte 
mărețe ce probează în chip stră
lucit păstrarea integrității ei 
morale, a demnității naționale, 
iată ce imens adevăr, mare cit 
țara. încape azi oră de oră, se
cundă de secundă pe „micul 
ecran" eliberat al televiziunii 
noastre. Privim cu ochi înlăcri
mați, cu sufletul,,fr^.mitind d? 
mândrie răscumpărătoare. Fapte 
glorioase, fapte eroice, fapte 
demne de măreața noastră isto
rie. Imagini ale libertății in ne
stăvilit exemplar marș tineresc.

LUNGUL DRUM AL NDPTII CĂTRE ZORIJ
Am fost acuzați de fascism, de 

terorism, de trădare. Ani fost îm
pinși ca o turmă să aducem un 
nou obol de lingușeală ..marelui 
conducător", care s-a hrănit din 
sudoarea, din singele nostru. Avea 
nevoie, ca de un drog, de aplauzele 
noastre. Sfidind. in nemărginita-i 
nebunie, demnitatea poporului, și-a 
pus slugile năimite să organizeze o 
„mare adunare populară". Cetățenii 
Bucureștiului erau somați să-și 
înfiereze compatrioții de la Timi
șoara ca trădători de neam șt țară.

Tineri și virstnici, bărbați și fe
mei. muncitori și intelectuali au 
transformat-o intr-o adevărată 
adunare a poporului și au ridicat 
glasurile, somind dictatorul să nu 
mai tăvălească in noroi cuvintele

Apa nu este otrăvită, 
ea se cere doar rațional gospodărită

Președintele Consiliului Național 
al Apelor, loan Badea, ne declară :

— Toate rapoartele primite, din 
două in două ore, de la intreaga 
noastră rețea de stații de tratare 
a apei, indică, fără nici o excepție, 
că pe tot teritoriul României, apa 
potabilă este de calitate corespun
zătoare pentru consumul popu
lației. Prin urmare, sint, din feri
cire, false zvonurile potrivit cărora 
apa din orașe, ca Timișoara și St-’ 
biu, ar fi otrăvită. De altfel, acest 
lucru a putut fi constatat direct de 
cetățenii respectivelor localități, de 
către intreaga populație a țării.

In continuare, din două in două 
ore, la stațiile noastre de tratare a 
apei din Capitală și din toate ju
dețele țării, se efectuează analize 
fizico-chimice și biologice riguroa
se. Totodată, se iau măsuri de men
ținere a calității apei și de păzite 
cu strășnicie a tuturor barajelor de 
acumulare. De notat că. în prezent, 
dispunem de peste 4 900 de stații 
de epurare a apei. Dacă pină nu 
de mult, purificarea apelor uzate se 
realiza numai cu treaptă mecani
că. actualmente, majoritatea stații
lor sînt complexe, asigurlnd o epu
rare mecano-biologică și, totodată, 
fizico-chimică, în funcție de carac
teristicile apelor reziduale.

Calitatea corespunzătoare a ape
lor potabile este asigurată prin uti
lizarea mai multor tipuri de coagu
lant i Și floculanți, organici și anor
ganici. cu eficiență ridicată, a di
verse tipuri de decantoare (suspen
sionale, de mică adîncime), folosi
rea de cărbune activ și de diferite 

stăpînire pe clădirea în care-și 
are sediul Consiliul Județean al 
Frontului Salvării Naționale. R:- 
posta ostașilor și membrilor gărzi
lor noastre patriotice a fost) 
promptă. Dar au și căzut mulți 
ostași și civili. Repetatul apel adre
sat prin megafoane teroriștilor, de 
comandamentul armatei de u 
nu trage în ostași și populație, 
de a pune capăt vărsării de 
singe, n-a găsit ecou la aceștia, 
care, cu sînge rece, au continuat 
să tragă. Mașinile salvării trans
portau fără întrerupere rănițîi și 
morții. La ora 5 au început să se 
audă împușcături și în alte zone.

Pe lingă conștiința cauzei pen
tru care luptă în aceste momen
te, moralul ostașilor și ofițerilor a 
fost tot timpul susținut de masele 
populare sosite aici și care n-au 
închis ochii toată noaptea. Am in- 
tilnit aici mulți tineri muncitori, 
ingineri și studenți, unii cu arma 
în mină, care de multe ore nu 
mai trecuseră pe acasă. Inginerul 
loan Șerban, de la întreprinderea 
Mecanică nr. 2, ne-a declarat: „Ca 
și toți cei pe care-i vedeți aici, 
nu puteam rămîne acasă intr-o a 
semenea situație fericită pentru 
poporul nostru, care a reușit după 
mai bine de 24 de ani să scape 
de cea mai singeroasă dictatură 
din Europa. Toți am venit să 
apărăm această cucerire și nu 
vom pleca de aici pînă nu va fi 
lichidat ultimul cuib de teroriști."

REVOLUȚIA
T»

Frumusețea lor demnă, bărbă
tească are gustul adevărului. Și 
acest adevăr întreg și neprefăcut 
este trup din trupul țării, tran
scrierea fidelă a sufletului ei in 
acest ceas revoluționar. In con
tact direct cu țara, conectați la 
marele ei ritm, la pulsul inimii 
eroice care bate azi pe străzile 
patriei, colegii noștri de la Tele
viziunea română liberă dau, prin 
transmiterea Revoluției în direct, 
o admirabilă dovadă de patrio
tism și competență profesională. 
La masa de la care transmit stau 
alături, umăr la umăr, într-o 
emoționantă și pilduitoare armo
nie, oameni de omenie, tineri 
tre.cuți prin focul luptei, ostași și 
ofițeri ai armatei noastre, inte
lectuali militanți și prețuiți, 
artiști demni de misiunea lor. Au 
stat și stau la postul lor în fră
ție, uniți de credința în adevărul

sacre — democrație, libertate, 
dreptate.

Cu miihile lor neîntinate, cu vo
ința lor de adevăr, cu credința 
nestrămutată in veșnicia ființei ro
mânești. tinerii au pavat cu trupu
rile lor drumul către dimineața 
regăsită a națiunii. Celor chemați 
să înăbușe glasurile care spuneau, 
in sfir.șit. răspicat cine sint adevă
rata fasciști, teroriști si trădători, 
studenții le-au. dăruit flori, tntr-o 
înfruntare inegală, cu tancurile și 
mitralierele, cu elicopterele și 
blindatele, florile au invins.

Să nu-i uităm niciodată pe acești 
minunați mesageri ai unui timp 
nou, timpul recîștigat, al nostru, al 
tuturor ; să nu-i uităm pe toți cei 
care — cu viața, cu singele. cu

tipuri de filtre (dublu strat, de con
tact), a unor tehnologii de deferi- 
zare și demanganizare etc.

Pe linia gospodăririi calitative a 
apelor. Institutul de Cercetări și 
Proiectări pentru Gospodărirea 
Apelor și-a adus contribuția la rea
lizarea Sistemului național de su
praveghere a calității apelor, care 
asigură urmărirea operativă a con
dițiilor de epurare și evacuare ă 
apelor uzate, dimensionarea insta
lațiilor de tratare a apelor de ali
mentare și de epurare a apelor 
uzate. In prezent, Sistemul națio
nal de supraveghere a calității ape
lor. parte componentă a Sistemului 
informațional in domeniul gospo
dăririi apelor, este constituit din 
cinci subsisteme : ape curgătoare, 
inclusiv Dunărea, lacuri, ape mari
ne, litorale, ape subterane și ape 
uzate. Rețeaua actuală de suprave
ghere a calității pe cursurile de apă 
cuprinde circa 270 de secțiuni de 
control principale și circa 95 de 
secțiuni de importanță locală. De 
curînd. s-a introdus și urmărirea 
calității apelor prin stații de con
trol automat, care permit circula
ția informațiilor în flux rapid, cit 
și alertarea. în caz de poluări peste 
limitele admise. Nave de cercetare 
dotate corespunzător supraveghea
ză calitatea apelor Dunării și lito
ralului românesc.

Pentru cunoașterea calității ape
lor. institutul primește și prelucrea
ză zilnic informații din circa 60 de 
puncte importante din țară, date ce 
permit Consiliului Național al Ape
lor și unităților sale din teritoriu 
adoptarea de măsuri operative la

Puțin mai înaintat față de tea
trul operațiilor, reglorul Constan
tin Cirleanu, de la întreprinderea 
„METROM", stătea lungit in po
ziție de tragere lingă un vehicul 
militar. „Am venit să lupt alături 
de frații noștri ostași pentru a 
asigura o viață mai demnă copiilor 
mei, pe care eu n-am ayut-o în 
timpul dictaturii ceaușiste."

Cu toată somația militarilor ca 
teroriștii să depună armele, aceștia 
au continuat să tragă pînă spre 
ziuă, ceea ce i-g obligat pe mi
litari să folosească arme mai efi
ciente, obligindu-i pe cei care mai 
trăiau să se predea. Dar lupta 
nu s-a încheiat. Focurile de armă 
au continuat în această zonă ca 
și în alte zone, în special in jurul 
Rafinăriei, unde un grup de te
roriști trăgeau cu armele din a- 
partamentul unui fost securist a- 
supra rezervoarelor cu produse pe
troliere cu intenția de a produce 
incendierea lor și a instalațiilor. 
In această încleștare am reușit să 
pătrund in clădirea Consiliului Ju
dețean al Frontului Salvării Na
ționale abia pe la ora 11, undo 
o parte din timpul în care m-am 
documentat am stat jos pe parchet 
din cauza pericolului gloanțelor.

„Sint ultimele zvîcniri ale ti
căloșilor, ne-a spus Aurel Stoices- 
cu, din cadrul Consiliului județean. 
Cuiburile lor sint aici in fază de 
lichidare, dar lupta nu s-a termi
nat. Grupuri de teroriști acționea

IN DIRECT
faptelor, in idealul înalt in nu
mele căruia cad azi nenumărate 
jertfe, li unește și îi ințărește 
convingerea, impărtășită de noi 
toți, că idealurile poporului în
ving și că solidaritatea naționa
lă sub Tricolorul glorios al 
României este mai puternică de- 
cit buncherele ucigașe ale merce
narilor năimiți, prăvăliți peste 
țară de un tiran odios ce nu și-a 
înțeles niciodată patria, poporul.

Colegii noștri transmit oră de 
oră, minut cu minut, sub cano
nadă, mersul eroic al Revoluției 
eliberatoare. Ei alcătuiesc sub 
șuierul gloanțelor întiia cronică 
a unui moment de răscruce din 
istoria poporului român. Căci 
șuierele gloanțelor n-au izbutit 
nici un moment să micșoreze 
puterea rafalelor de știri ale ade
vărului ceasului de față. Fiindcă 
imaginile, opiniile și mărturiile

dăruirea și încrederea lor — au ridi
cat astăzi cortina prăfuită, imbic- 
sită de minciună, lăsind să apari 
în toată splendoarea-i chipul veșnic 
al patriei. Al României, pentru a 
cărei libertate au luptat suflare lin
gă suflare români, maghiari și ger
mani.

Ne-am redoblndit țara. Lungul 
drum al nopții către zori s-a înche
iat. Începe acum drumul către 
lumină. Este un drum nebătut. Va 
fi greu. Să-l descoperim pașnic, zi 
de zi și ceas de ceas, cu creativi
tatea și inițiativa ce ne-au fost in
terzise atita vreme. Să luptăm cit 
timp mai este nevoie. Și să con
struim. Să construim după chipul 
și asemănarea noastră.

Elena ZAMFIRESCU

unitățile poluatoare și la consuma
tori.

în ce privește controlul calității 
apelor, după ieșirea din stațiile de 
epurare și tratare, acesta este efec
tuat de rețeaua specialiștilor coor
donați de Consiliul Național al 
Apelor, de cadre ale Ministerului 
Sănătății și I.C.R.A.L.-urile locale.

— Recomandăm populației să 
consume apa fiartă, în prealabil, 
doar în locurile unde se constată 
că există unele țevi sparte, afirmă 
ing. Liliana Mâra, director în ca
drul Consiliului Național al Apelor.

Așadar, pentru ca apa să nu re
prezinte absolut nici un risc de 
îmbolnăviri, ca urmare a unor po
sibile infestări cu germeni patogeni, 
considerăm indicat ca cetățenii din 
zonele unde se semnalează even
tuale avarii ale conductelor să 
fiarbă apa de băut. O ultimă reco
mandare se referă la necesitatea 
economisirii drastice a apei consu
mate. atît în industrie, cît și în lo
cuințele cetățenilor. Gospodărirea 
cu maximă grijă a apei de la ro
binet se justifică acum. în mod deo
sebit. datorită condițiilor de secetă 
specifice actualului sezon. în plus, 
trebuie avut în vedere că. o dată 
cu răcirea previzibilă a vremii, este 
de așteptat ca debitele apei rîuri- 
lor să scadă într-o oarecare măsură.

In concluzie, se Impune, ca o da
torie cetățenească a noastră, a tu
turor. să dăm dovadă de cel mai 
înalt simț gospodăresc, astfel incit 
apa, element indispensabil vieții 
economice și sociale, să fie asigu
rată optim, la nivelul necesităților.

Ioana DABU 

ză in alte citeva puncte ale ora
șului."

Chiar în acel moment un ase
menea grup a fost neutralizat pe 
Timpa, unde încerca probabil să 
distrugă releul de televiziune. A- 
ceasta în timp ce alți mercenari 
încercau să acționeze izolați. Ei 
nu reușesc însă datorită vigilenței 
cetățenilor, care-i descoperă și-i 
predau forțelor militare pentru a 
fi judecați de popor. Chiar in mo
mentul cind mă îndreptam spre 
casă pentru a așterne aceste rîn- 
duri, cetățenii au recunoscut la 
volanul unui turism cu număr de 
Cluj pe unul dintre securiștii odioși 
ai fostului inspectorat județean, 
care răspundea de spionarea tu
riștilor cazați în hotelul O.N.T. 
Carpați. La ora cind scriu acest 
reportaj se mai aud împușcături 
și fluierul cartușelor în zona în 
care locuiesc. Dar așa cum am 
aflat in ultimul moment, pericolul 
cel mai mare îl constituie faptul 
că alte grupuri de teroriști 
s-au infiltrat pe raza muni
cipiului Brașov, unde caută să 
pună stăpinire pe unele obiective 
economice și sociale. Atît milita
rii, cit și populația orașului sint 
însă optimiști. Așa cum a reușit 
să doboare dictatura, poporul nos
tru va reuși, fără îndoială, să ne
utralizeze și aceste grupuri de 
mercenari, puse în serviciul odiosu
lui dictator ceaușist.

N. NICOARA

■ ticului ecran se nutresc din în- 
ăși puterea adevărului istoriei 

ve se făurește acum aici, la noi. 
Asigurlnd legătura cu țara, cu 
oamenii, îmbărbătîndu-i cu 
Exemplul minunaților ei apără
tori, informind prompt despre 
comunicatele Consiliului Fron
tului Salvării Naționale, făcind 
să se audă mereu cuvintul arma
tei și prezentind luminoase e- 
xemple de patriotism, de com
portare civilizată, de dragoste 
sfintă pentru bunurile materiale 
și spirituale ale poporului — 
imaginile vieții și revoluției 
noastre de azi transmise „in 
direct" se constituie intr-o tul- 

. burătoare expresie a unității na
ționale, a solidarității unui 
popor intreg in numele dreptu
lui la libertate, democrație, dem
nitate.

C. STANESCU

Ginduri pentru 
tineri

„Sint momente in care oricum 
ți-ar sta trupul, sufletul e in ge
nunchi" — spune filozoful. Scriu 
aceste rinduri cil sufletul in ' ge
nunchi. In genunchi, in fața voas
tră, tineri ai țării mele, care n-ați 
mai putut răbda tirania și minciuna 
și v-ați ridicat, in fruntea poporu
lui, pentru libertatea și demnitatea 
sa și n-ați pregetat să vă dați chiar 
viața pentru triumful revoluției. In 
genunchi mi-e sufletul pentru toți 
cei ce ați făcut zid. in aceste 
zile, cu piepturile goale. în fața ar
melor ucigașe, opărind revoluția. 
Singele vostru tinăr s-a lăsat văr
sat pentru a deschide ochi ce incă 
au mai rămas inchiși, pentru a în
demna la apărare bărbătească, cu 
forța armelor, a tot ceea ce revo
luția a ciștiqat. Ați făcut zid cu 
piepturile voastre în fața celor ce 
v-au atacat cu arme. Voi nu aveți 
arme, aveți doar tinerețea voastră 
și o sete de viață, de viață adevă
rată, cum n-ați avut parte ! V-am 
văzut aseară, cind am împărțit 
„Scinteia poporului", indreptîndu- 
vă, cu zimbetul pe buze, spre inima 
orașului. Cine spunea că sinteți hu
ligani ? V-am văzut, am stai de 
vorbă cu voi și n-am găsit nimic 
huliganic in atitudinea voastră. „Li
bertate !“ era salutul celor ce 
i-arn întilnit. Pentru libertate, voi. 
aproape copii, ați dovedit că știți 
să acționați bărbătește și să ne in- 
suflați tuturor încrederea și elanul 
de cate nu ne mai credeam capa
bili. La palat, la televiziune, in alte 
și alte puncte importante ale ora
șului ați făcut zid de apărare. Di
mineață, totul era in ordine. Mi-a 
înflorit inima văzind cu cită bucurie 
ați primit din mîinile mele „Scinteia 
poporului". Mitlți dintre voi, eti
chetați ca huligani de cei obișnuiți 
să ne pună tot.-felul de etichete, 
alergau după mine, să-mi plătească 
ziarul. Ce huligan ar face asta ? 
.,Nu costă nimic" — ani răspuns. 
Aș fi vrut să adaug, dar n-aveam 
timp de vorbit, de aceea spun azi : 
este tot ce am putut și putem face, 
cu priceperea, cu conștiința noastră 
de ziariști in sfirșit liberi să ne 
îndeplinim menirea așa cum 
ne-am dorit, este omagiul nostru și 
simbolul încrederii noastre. Cre
dem In puterea revoluției Credința 
ngastră e comună, credința noastra 
trebuie să izbîndească. Ne plirige 
sufletul de jertfele umane uriașe, 
de acest colosal sacrificiu care pu
tea fi, totuși, evitat. Nu vrem să 
muriți. Patria, are nevoie de oa
meni tineri și vii. Vă văd apărind. 
cu arma in mină, întreprinderile, 
orașul, țara. Știu. că le veți apăra 
bărbătește. cu arma in mină, pînă 
la. sacrificiul suprem. Dar in oraș, 
niște nemernici trag foc ucigător in 
oameni neinarmați. Vor primi, de
sigur. răspunsul pe care-l merită. 
Nu putem lisa să cadă astfel sece
rată de gloanțe, floarea țării.

Anica FLORESCU

Scrisori adresate Consiliului
Frontului Salvării Naționale

De Ministerul învățămintului
în aceste momente de covirșitoare 

importanță pentru destinele țării, 
toți dascălii din România trăiesc cli
pe înălțătoare de adevărat patrio
tism. Educatorii, învățătorii și profe
sorii din invățămintul de toate gra
dele, precum și întregul personal al 
Ministerului învățămintului ne ex
primăm totala adeziune la Comuni
catul Consiliului Frontului Salvării 
Naționale care răspunde întru totul 
năzuințelor șl idealurilor poporului 
nostru, care nu au putut fi in nici 
un fel alterate de perioada neagră 
a ultimului pătrar de veac.

în continuare, se arată că in aceste 
momente nu poate fi datorie mai

în aceste zile de înălțătoare bucu
rie a libertății poporului român, in
staurată o dată cu înlăturarea de 
la putere a dictaturii clanului 
Ceaușescu, personalul din Ministe
rul Muncii, in consens cu întreaga 
națiune română, iși exprimă totala 
adeziune la Platforma-Program a 
Frontului Salvării Naționale.

Răspunzind apelurilor

>4 ti boii ip.

adresate de

Consiliul Culturii
iu. 1st
Consiliului

vie satisfacție de marea
Culturii auLucrătorii 

luat act cu 
victorie a poporului asupra dictatu
rii și tiraniei.

Salută instituirea Consiliului 
Frontului Salvării Naționale și iși 
exprimă totala adeziune la Platfor
ma-Program a noului organism al 
puterii de stat din România, chemat 
să deschidă calea unor adinei și au
tentice prefaceri democratice în 
toate structurile societății noastre.

Condamnăm cu adîncă indignare

AM PRIMIT LA REDACȚIE

Chemarea adresată de Uniunea Democratică
Maghiară din România

Dragi prieteni !
Ceasul adevărului a sunat. Fiecare 

dintre noi sîntem chemați să răspun
dem la apelul solidarității umane, 
să fim alături de cei ce depling azi 
pe dragii lor răpuși de mina crimi
nală a celei mai sîngeroase dictaturi 
din Europa, dictatura teroristă a lui 
Nicolae Ceaușescu. Cu inimi insin- 
gerate, sîntem cu voi, dragi compa- 
trioți, în nemărginita voastră jale și 
mihnire, jale și mihnire ce este și 
a noastră. In numele dreptății, al 
umanismului solidar, ridicăm glasul 
nostru împotriva nedreptății, minciu
nii și ticăloșiei. împreună cu voi 
cerem să fie puși la stîlpul infamiei 
asasinii și in hotărîrea noastră ne
clintită sintem gata să aducem su
prema jertfă pentru a cinsti memo
ria celor care au căzut pe baricade, 
să urmăm exemplul lor.

Prieteni români !
Dorim să știți că noi, maghiarii 

din România, nu sîntem minați de 
răzbunare. Suferințele și umilirea la 
care am fost supuși de dictatura cla
nului ceaușist nu ne-au orbit. 
Veți înțelege, sperăm, durerea noas
tră nemărginită, căci cu deose
bire in „era- Ceaușescu" noi. ma
ghiarii. am fost declarați ..fasciști", 
„horthyști", „revizioniști", „trădători 
de țară", in fel și chip batjocoriți. 
Prin glasul dictatorului, prin scrisul 
ideologilor lui, am fost declarați ca 
și inexistenți ca naționalitate dis
tinctă. ni s-a negat dreptul de a ră
mîne noi înșine. Copiii noștri au fost 
lipsiți pînă si de dreptul firesc de 
a învăța în limba maternă. Noi, ma
ghiarii. împreună cu celelalte mino
rități naționale din România. am 
fost condamnați la soarta de a ft o 
gloată destinată asimilării forțate, 
ideologia șovină a omogenizării na
ționale. ridicată de „marele conducă
tor, de geniul Carpaților. de eroul 
neamului românesc, de ctitorul de 
tară" — titluri abuziv însușite de 
Nicolae Ceaușescu — la rangul po
liticii de stat, cu încă două decenii 
in urmă „măria sa" ne-a fixat și 
termenul pină cind urma să fim 
lichidați. Demnitatea noastră uma
nă. demnitatea noastră națională, 
sacră fiecărei comunități naționale, 
a fost batjocorită, călcată brutal in 
picioare.

Toate acestea s-au făcut in nume
le națiunii române. Desigur, dicta
tura a reușit să corupă pe unii din

sfintă pentru toți slujitorii școlii din 
România decit de a-i crește pe copiii 
noștri ca adevărați patrioți, ca ade- 
vărați români și de a-i forma intr-un 
respect desăvirșit față de adevăratele 
valori umane : învățătură, dreptate, 
libertate.

Facem apel la toți slujitorii școlii 
din România, la toți elevii și studen
ții, indiferent de naționalitate, să se 
constituie în parte activă a Frontului 
Salvării Naționale.

Acum, cind România liberă a 
triumfat, adresăm cea mai fierbinte 
chemare educatorilor, învățătorilor, 
profesorilor, elevilor și studenților 
de a acționa în continuare la nivelul 

De Ministerul Muncii
participanții la revoluția socială, 
ne-am aflat la datorie, asigurind 
desfășurarea normală a activității, 
paza și securitatea bunurilor, pro
prietate a întregului popor, care ne 
sint încredințate.

In spiritul Platformei-Program a 
Frontului Salvării Naționale ne 
vom strădui să îndeplinim objecti

fanatismul și barbaria elementelor 
teroriste ale fostului dictator, care 
provoacă in demența lor victime în 
rindurile oamenilor iubitori de li
bertate și democrație, în rindurile 
bravilor ostași ai Armatei Române, 
aducînd totodată grave daune patri
moniului cultural național.

Regretăm sincer că în activitatea 
de pînă acum am fost siliți să apli
căm, împotriva propriei noastre vo
ințe. măguri dictate sub semnul a- 
menințării și imposturii, de clica 

tre intelectualii români, care păreau 
să ne convingă că această politică 
ar fi o emanație a națiunii române. 
Se urmărea țelul mîrșav de a semă
na discordie și ură. Noi n-am uitat 
însă niciodată marea înțelepciune că 
nu poate fi liber un popor ce asu
prește alte pop'oare. Noi ne-am dat 
bine seama că prin ațițarea urii îm
potriva noastră se urmărea subjuga
rea și a poporului român, de a-1 face 
părtaș la sugrumarea noastră. Logica 
unui astfel de scop josnic și mîrșav 
trebuia să ducă pină la urmă la jig
nirea adevăratului sentiment național 
român. Dacă pină nu de mult doar 
noi, ungurii, aveam „privilegiul" de 
a fi etichetați drept „elemente fas
ciste", în ziua de 20 decembrie 1989 
Ceaușescu i-a declarat drept „ele
mente fasciste și huliganice" și pe 
cei din Timișoara, care au spus un 
nu hotărît dictaturii, care puse in pe
ricol însăși substanța biologică a na
țiunii române, or, timișorenii ieșiți 
pe stradă au fost in covirșitoarea lor 
majoritate români. Palma dată dem
nității naționale a românilor a um
plut paharul. Și noi, maghiarii, loviți 
zi de zi în demnitatea noastră națio
nală, înțelegem șl Împărtășim mîh- 
nirea și revolta voastră, ce sînt și ale 
noastre. Noi am apreciat la justa lui 
valoare luările de poziții in apărarea 
drepturilor noastre ale unor intelec
tuali de valoare români. Aceasta 
ne-a ajutat să nu confundăm națiu
nea română cu cei ce călcau valorile 
umane.

Dragi prieteni români 1
Ceasul adevărului ne dictează să 

fim solidari, să fim uniți nu „indi
ferent de naționalitate", ci să fim 
uniți tocmai prin faptul că 
voi sinteți români, iar noi sîntem 
maghiari. Șansa noastră de a birui 
este in unire, in strîngerea rînduri- 
lor tuturor cetățenilor loiali ai Rotnâ- 
niei, fără deosebire de naționalitate, 
de crez și convingeri. Dorim o unire 
In respect mutual și stimă reciprocă.

Dragi prieteni români I
Vă rugăm să ne crednți că este de

parte de noi sentimentul răzbunării, 
acest sfătuitor păgubitor. Solidarita
te și organizare — sînt imperativele 
momentului istoric. Noi vrem să con
struim și nu să distrugem, noi ape
lăm la rațiune și nu la instincte 
nesăbuite. 

faptelor de eroism ale celor care an 
semnat actul Revoluției de la 22 De
cembrie 1939.

Toți dascălii trebuie să fie fn pri
mele rinduri ale cetățenilor patriei, 
pildă de eroism și patriotism, să a- 
pere unitățile de invățămint, să sa 
pregătească pentru reînceperea, in
tr-o atmosferă de ordine și discipli
nă, a cursurilor școlare și universi
tare.

Chemăm elevii și studenții să ni 
se alăture in efortul de restabilire a 
condițiilor normale de desfășurare a 
procesului de invățămint, sprijinind, 
in același timp, cu toate forțele, con
solidarea libertății in țara noastră.

domeniul muncii și ocro-vele din
firilor sociale, pentru sprijinirea co
lectivelor de oameni ai muncii. în 
vederea bunei desfășurări a activi
tății economice, in soluționarea ope
rativă a tuturor problemelor da 
muncă și sociale.

PERSONALUL DIN MINISTERUL 
MUNCII

on» sh oto .f»to
Ceaușescu, contrare intereselor edi
turii românești. Răspunzind chemă
rii Consiliului Salvării Naționale ne 
angajăm să acționăm cu toate for
țele pentru înfăptuirea obiectivelor 
cuprinse in Platforma-Program a 
Frontului Consiliului 
ționale, să ne aducem 
tribuție la lichidarea 
închistării dogmatice, 
și mistificării în viața 
așezarea pe baze noi a culturii na
ționale.

Salvării Na- 
intreaga con- 
consecințelor 
constringerii 

spirituală, la

Prieteni români I
Soarta noastră comună se află 

acum in mina noastră. Generațiile 
viitoare nu ne vor ierta dacă vom 
scăpa șansa istorică să fim uniți in 
durere și hotărire de a birui. Trecu
tul, cu toate durerile lui, ne-a fost 
comun, acum, in clipa de adevăr, îm
preună va trebui să ne făurim viito
rul comun in bună înțelegere.

Intr-o Europă unită numai îm
preună vom putea păși cu fruntea 
în sus. Nici noi fără voi, nici voi 
fără noi. nici voi împotriva noas
tră. nici noi împotriva voastră, 
numai și numai împreună avem 
șansa de a fi primiți ca egali.

Dictatura lui Nicolae Ceaușescu să 
ne fie luare aminte, ea merită să fie 
aruncată la lada de gunoi, ea s-a 
copt pentru a fi înlăturată. In aceas
tă operă măreață întindem spre voi 
mina noastră dreaptă cu inima cu
rată. Sintem încredințați că la izbin- 
dă. ce nu va întîrzia, vom fi în stare 
să găsim împreună înțelepciunea de 
a rezolva lucrurile noastre comune. 
Să nu uităm experiența amară că 
exclusivismul național nu aduce li
bertate nici nouă, nici vouă. Să nu 
uităm că democrația adevărată pe 
care o dorim să o instaurăm este 
indivizibilă, că Patria nu poate fi 
pentru unii mumă, iar pentru alții 
ciumă, ea nu poate fi nici măcar pe 
criteriul național.

Dragi prieteni români !
în clipa In care vă adresăm che

marea de a ne uni în efortul comun 
pentru a curăța și curma răul, am 
lansat și apelul către semenii noștri 
maghiari din România de a fi lucizi 
că fără angajarea forțelor democra
tice și populare românești în țara 
aceasta nici democrația, nici liberta
tea nu pot fi cucerite.

Fie ca solidaritatea noastră, izbîn- 
da in greaua confruntare să cinsteas
că așa cum se cuvine memoria ace
lora care s-au jertfit, să aducă săr
bătoarea de Crăciun consolare in fa
miliile îndoliate, iar în anul Nou să 
crească roadele atît de mult aștep
tate pe pămîntul udat de singele 
nevinovat. Solidaritate. solidaritate 
și încă o dată solidaritate, prieteni 
români, căci ea ne va ajuta să 
biruim.

Și vom birui !
UNIUNEA DEMOCRATICA 

MAGHIARA DIN ROMANIA
21 decembrie 1989.



„SCINTEIA POPORULUI" — duminică 24 decembrie 1989

ȚARA MUNCEȘTE,
ȚARA ÎȘI APĂRĂ DEMNITATEA

PAGINA 3

„Revoluția e a noastră. 
Apărăm revoluția noastră!"

BUCUR IE, DURERE, BUCURIE
Imagini pentru memoria timpului, pentru 

generațiile viitoare
Cu aceste cuvinte de o mare 

reverberație în zilele care au zgu
duit România - cuvinte rostite de 
unul din miile, zecile de mii de 
oameni aflați pe străzile Capitalei 
eroice — ajungem la poarta între
prinderii Textile Dacia. Mai exact - 
la zece metri de poartă, unde 
sintem luați în primire de unul din 
membrii gărzilor patriotice :
- Dumneavoastră ?
Ne legitimăm.
- O fi așa, dar haideți la coman

dantul nostru.
Sintem în jurul orelor de intrare 

și de ieșire din schimb. Oameni vin, 
pleacă. Cunoscuții sînt lăsați să 
treacă. Necunoscuții — reperaji, 
legitimați, controlați.

- Eu sînt comandantul gărzilor 
patriotice, se recomandă Inginerul 
Mihai Popescu. Ne-am organizat 
singuri posturile. Apărăm ce-i al 
nostru, ce-am clădit cu greu și 
sudoare.

„Revoluția e a noastră. Apărăm 
revoluția noastră !”...

Alături, un om cu mîinile încleș
tate pe armă, cu semnele nesomnu
lui pe obraz, dar cu ochii vii, 
strălucitori, ne întreabă :

- Ce zi este azi ?
- Sîmbătă. Ați uitat șirul zilelor?
— Stăm în post continuu, așa că...
— Cum vă numiți ?
- Ion Apostol. Maistru lăcătuș.
- Schimb continuu aici, la apă

rarea fabricii. Dar în fabrică ?
— In fabrică - trei schimburi. 

Muncă nestingherită. Noul curs al 
vieții din România, după ce dicta
tura a fost doborîtă, nu poate fi 
conceput fără munca noastră. A 
noastră, și. acum, cu adevărat pen
tru noi, pentru țară.

Aici, oameni ai revoluției pă
zesc cu arma in mină cuceririle 
revoluției. In fabrică, ni se rela
tează, oameni care și pină acum 
au dus greul pe umeri, profesio
niști recunoscuți, comuniști și ne- 
comuniști, se află !'"’laA datorie. Ișl 
fac datoria.' DifectoVul unității, V. 
Burada. a făcut noapte albă Cu

Gloanțe în liniștea 
studioului de radio

Vineri seara ne aflam în cabina 
de emisie a Radiojurnalului pentru 
a remite echipei prima ediție a 
ziarului. Totul părea să fie perfect. 
Dar în citeva minute s-a dez
lănțuit iadul. Se trăgea puternic 
pe strada Temișana. Cei din jur 
au schițat un fel de zîmbet. „Ni
mic neobișnuit, părea să zică, 
trag teroriștii". Insă în jurul orei 
22 situația s-a înrăutățit’. Armele 
au început să se audă și de pe 
strada Nuferilor. Era un fel de 
război al nervilor reglat cu pre
cizia unui ceasornic. Din Radio nu 
se mai putea ieși, dar nici intra. 
Apoi, aproape din oră în oră, a- 
tacurile s-au repetat. Aproximativ 
la orele 23, gloanțele ucigașe au 
început să vină și dinspre Vir- 
giliu. Eram încercuiți. Situația de
venea dramatică. Un glonte a pă
truns printre jaluzelele cabinei de 
la Radiojurnal. „Culcat I" a stri
gat cineva.

Camera mirosea a praf de 
pușcă. Doi militari s-au apropiat 
de ferestre, le-au deschis și s-au 
apucat „gospodărește, de treabă", 
incrucișind focurile cu ale tero
riștilor. La un moment dat, prin 
portavoce s-a făcut auzită o so
mație : „încetați rezistența, este 
inutil, sînteți încercuiți. Predați-vă 
imediat I" Pe moment am răsuflat

Inadmisibilul!
„Scinteia poporului", în intenția 

de a reflecta cit mai obiectiv și 
mai bogat activitatea Consiliilor 
teritoriale ale Frontului Salvării 
Naționale, aflate la primii pași, a 
cerut corespondenților săi să se 
adreseze acestor foruri pentru a 
primi informații competente, auto
rizate, pe care să le aducă la cu
noștința opiniei publice. In acest 
scop, corespondentul nostru din 
județul Dîmbovița, Gheorghe Ma
nea, s-a prezentat la respectivul 
organism județean. Iată ce ne-a 
relatat el aseară despre rezultate
le „documentării" lui : Intrind in 
încăperea în care se aflau mai 
multe persoane, intre care și pre
ședintele Consiliului Frontului Sal
vării Naționale Dîmbovița, precum 
și un membru al consiliului, colo
nelul Alexe Gheorghe, a fost in- 
timpinat de doi cetățeni, unul din el, 
pe numele lui — Păun Gabriel Vir
gil, membru al consiliului, interzi- 
cindu-i să se apropie de persoanele 
competente pentru a primi infor
mațiile necesare. Colonelul Alexe a 
încercat să-i convingă, manifestind 
dorința de a-i furniza informațiile 
cerute. Nu i-a putut convinge și co
respondentul nostru a fost tirit, pur 
și simplu, afară din Încăpere, scos 

schimbul trei. A preluat ștafeta 
secretara comitetului de partid, 
Viorica Niculescu.

„Revoluția e a noastră. Apărăm 
revoluția noastră !"...

Se adună tot mai mulți oameni 
din schimbul doi. Vin mai devre
me, schimbă informații, înfățișează 
situația din Capitală, din țară. 
Aparatele de radio portabile merg 
continuu. Intr-o încăpere se află 
deschis continuu un televizor. Sînt 
și televizoare portabile - am aflat. 
Textiliștii - ca de altfel toți cetă
țenii patriei - vor să știe, să afle. 
Și pentru prima dată, după o lun
gă noapte de decenii, știu, află. 
Șl, în funcție de aceasta, acțio
nează cu acea responsabilitate a 
oamenilor care știu că ei răspund 
de succesul „undei de șoc" a a- 
cestor clipe ce intră in durată, în 
destin.

- In noaptea trecută am dat 
oameni la „Intercontinental", la 
Piața Palatului, la centrala telefo
nică din Drumul Taberei, la Tele
viziune, unde a fost nevoie, ne 
spune comandantul gărzilor pa
triotice.

„Revoluția e a noastră. Apărăm 
revoluția noastră l“...

— Facem in așa fel ca totul să 
fie bine, reținem de la un alt om 
îmbrăcat in uniforma gărzilor pa
triotice.

— Cum vă numiți?
— Ion Badea. Lăcătuș.
— Dar in fabrică, cine face

munca dv. ?
- Totul e bine gindit. Ne rîn-

duim la datoria de a apăra ce-i 
al nostru și la datoria de a pro
duce pentru binele nostru. Scrieți 
așa : că dorul nostru de liberta
te, pe care in sfirșit ne-am cu
cerit-o, este fără margini’. Și 
mai scrieți că la fel ca noi 
gindesc, acționează aici oameni de 
nădejde, precum Valeriu Marinescu, 
Alexandru Fotache, lăcătuși, Titu 
Croitoru, sudor, și persoana- de 
Colo... '1';' W
- Viorica IHusa, se recomandă o 

ușurați. Greșeam. Cei somați erau 
înșiși apărătorii noștri.

Și iată că a fost lansat acel apel 
dramatic către armată, către popu
lația Capitalei, pentru a împiedica 
cu orice preț căderea Radiodifu
ziunii. Se trăgea continuu. Și 
iată că a început să se audă un 
vuiet, la început difuz, neclar, apoi 
tot mai puternic : „Li-ber-ta-te, 
Li-ber-ta-te I Noi sintem aici I" 
Apoi un puternic foc de baraj a 
părut că sfîșie cerul. Venise și 
armata. Din nou, totul părea că va 
fi bine. Dar dimineața era, încă, 
departe. Oamenii Radioului își 
continuau munca. Telefoanele su
nau tot timpul. Aproape erau- blo
cate de apeluri. La „Emisie", prin 
ce resurse numai ei știu, redacto
rii lucrau continuu.

Cînd noaptea se îngemăna cu 
primele ore ale dimineții, au sosit 
tancurile. Dar teroriștii păreau a fi 
peste tot, pretutindeni. Profesioniști 
de primă mină, trăgători de elită, 
lunetiști. La etajele 7 și 8 unul 
dintre ei a ciuruit pervazele cen
timetru cu centimetru. Colonelul 
Gheorghe Sumă, comandantul for
țelor de apărare, a stăpînit însă 
situația. Soarta Radioului nu va 
mai fi pusă nici o clipă sub sem
nul îndoielii.

Ștefan CIOCHINARU

pe ușă în stradă, spunindu-li-se prin 
megafon persoanelor prezente in 
fața sediului că „iată, acesta este 
un ziarist... securist".

Drept urmare, tară nici un fel 
de altă explicație, corespondentul 
nostru a fost serios molestat, i 
s-au rupt hainele și a fost salvat, 
pină la urmă, de doi oameni cu 
judecată, care ințeleg imperativele 
momentului cu luciditate, cu bun 
simț civic, unui dintre aceștia 
muncitor la întreprinderea de uti
laj petrolier, care ii cunoștea pe 
corespondentul nostru din nu
meroasele documentări pe care 
le-a făcut la respectiva întreprin
dere și care il știa , că este un om 
cinstit, uri gazetar obiectiv și nu 
un „securist". Dus înapoi în sediu, 
președintele Consiliului județean 
al Frontului Salvării Naționale a 
Încercat un fel de scuze.

Redacția „Scinteii poporului" nu 
dă altă semnificație acestui trata
ment brutal, necivilizat decit aceea 
că s-a intimplat să se afle in res
pectiva încăpere și doi oameni fără 
elementarul simț civic pe care, pro
babil. il propovăduiesc in ceea ce fac.

Oricum, faptul este absolut Inad
misibil.

Anghel PARASCHIV 

femeie in uniformă militară. înar
mată, care își ia în picioare masa 
de prinz pe un briu de beton. Am 
acasă o fetiță,, adaugă, dar nu pu
team să nu fiu aici. ,

Ne îngăduim și noi o adăugire : 
poate tocmai pentru viața și viito
rul fetiței, în libertate și demnitate. 
Viorica Husa se află și ea aici, la 
datorie, cu arma in mină, ori, la 
nevoie, lingă uneltele sale de mun
că. Pentru ca niciodată să nu se 
mai repete cocațarea la putere a 
unei clici de despoți, care au înăl
țat teroarea la rangul politicii de 
stat, clică ce a urît, și batjocorit, și 
asuprit poate cel mai mult tocmcrt 
copiii țării, tineretul țării.
- Gata, haideți la posturi, oa

meni buni, dă ordin unul din oa
menii în uniforma gărzilor patrio
tice. Si ARO să tragă urgent in 
față. Ni se cer feșe pentru răniți! 
căzuți și ei, la datorie, in diverse 
locuri ale Capitalei.

„Revoluția e a noastră. Apărăm 
revoluția noastră !“

- Șă scrieți adevărul șl numai 
adevărul, ne îndeamnă, ne cere un 
om aflat și el cu arma în mină.

- Neîndoios. Sintem acum intr-o 
țară liberă, cu o presă liberă. Țara 
n-a dus niciodată lipsă de ziariști 
buni, capabili. Dar și profesia asta 
- ca atitea altele - a fost atît de 
mult batjocorită, aservită, prinsă-n 
chingile unor rigori draconice, deși 
Se afirma cu gura pină la urechi că 
nu mai avem cenzură, obligată să 
promoveze minciuna odioasă și ofi
cială incit întrebarea dv. este pe 
deplin întemeiată.

- Apropo : nu aveți „Scinteia po
porului” de azi dimineață ?

- Nu, nu avem la noi.
— Am auzit că a apărut, dar cum 

nu ne-am mișcat de-aici... Nu s-ar 
putea să mergem cu dv. și să ne 
dați cîteva exemplare de la redac
ție ? Uitați, avem „Trabantul" de 
colo la dispoziție.
- Perfect. Să mergem.
** *> ILlS TANĂSACHE

Qh. MITROl

INFORMAȚII SPORTIVE

• Semnalăm cu satisfacție reapa
riția pe micile ecrane, după o ab
sență forțată de șase ani, a cunos
cutului cronicar TV — Cristian Țo- 
pescu, apreciat pentru înaltul profe- 
sionalism și spiritul patriotic al co
mentariilor. Sperăm să-l revedem 
si în emisiuni de specialitate. ® Unul 
dintre reputații rugbiști români — 
Radu Durbac, ofițer al Armatei 
noastre, a căzut eroic într-o luptă 
cu un grup de teroriști. Să-i fie nu
mele de neuitat.

® Agenția spaniolă Efe comen
tează astfel’meciul amical de fotbal 
dintre echipele Italiei și Argentinei, 
disputat la Cagliari și încheiat cu 
scorul de 0—0 : „Intr-o întîlnire 
foarte' închisă, unde apărările ‘ au 
avut rolul principal, spectacolul a 
fost destul de cenușiu și chiar lip
sit de pasiune, din cauza unui ritm 
inegal și a sterilității atacurilor, 
ceea ce, desigur, i-a dezamăgit pe 
cei aproximativ 40 000 de spectatori 
prezenți în tribunele stadionului 
Sant’Elia. Bine organizată, cu o a- 
părare suplă și atentă, in ciuda ab
sentei lui Riccardo Ferry, „Squadra 
Azzurra" a jucat in nota obișnuită, 
deși linia de mijloc Donadoni — De 
Napoli — Giannini — Berti a fost do
minată de cuartetul argentinian, 
•tehnic, laborios și tot timpul impul
sionat de Maradona, foarte bun în 
prima repriză. Campionii mondiali 
și-au asigurat dominarea teritorială, 
dar aceasta a fost fără efect, întru- 
cît vîrfurile BuruchagaJ și Deizotti 
n-au găsit drumul spre poarta lui 
Zenga".

Iată și formațiile celor două re
prezentative. Italia : Zenga, Tacconi, 
Bergomi, Baresi. Ferrera. Maldini. 
De Agostini, Berti, Donadoni, Man
cini, Giannini. De Napoli, Vialli, 
Fusi, Serena. Argentina : Pumoido 
— Ruggeri, Simon, Monzon, Batista, 
Olarticoechea, Giusti, Basualdo, Tro- 
glio. Maradona, Buruchaga. Dezzottl, 
Caniggia. ® La 19 ianuarie se va 
da startul in cea de-a 57-a ediție a 
tradiționalei competiții internaționale 
automobilistice „Raliul Monte Carlo", 
la care și-au anunțat participarea 
unii dintre cei mai valoroși piloți din 
lume. Printre aceștia se numără fin
landezii Timo Salonen, Juha Kank- 
konnen, Hannu Mikkola, italianul 
Massimo Biasion. spaniolul Carlos 
Saînz și francezul Didier A.uriol. ® 
în turneul internațional de hochei 
pe gheață „Cupa Izvestia", ce se 
desfășoară la Moscova, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Ce
hoslovacia — U.R.S.S. 4—3 (1—1,
2— 2, 1—01, R.F. Germania — Suedia
3— 2 (0—1, 1—1, 2—0) : Finlanda — 
Canada 2—1 (0—1, 1—0, 1—0). Pe

primul loc al clasamentului, se află 
selecționata U.R.S.S., cu 6 puncte, 
urmată de echipa Cehoslovaciei — 5 
puncte.

DIN PARTEA B.T.T.
B.T.T. comunică : ■ ■
Luînd act de îngrijorarea pă

rinților care au copii in tabere. 
B.T.T. a luat măsuri in toate ju
dețele ca aceștia să-și desfășoa 
re acțiunile în condiții, normale. 
Copiii sînt păziți.

CONDUCEREA B.T.T.

Fotomontaj realizat de un foto-amator, Francisc ZAICE5CU, participant, ca mulți alți tineri, la mareie eveniment. Tot 
lui ii aparțin și fotografiile din pagina I

alba iulia Zorii libertății 
in orașul Unirii

După ce la Alba Iulia, la 22 de
cembrie, clopotele reîntregirii, uni
tății și adevăratei libertăți au anun
țat căderea dictaturii, ziua renaște
rii naționale, simbătă dimineața au 
inceput zorii unei zile calme pentru 
toți oamenii muncii, cei care în ziua 
precedentă, în urma unei mari adu
nări populare, au preluat pe cale 
pașnică puterea, incredințind-o 
Consiliului Județean al Frontului 
Salvării Naționale. Asemenea orga
nisme legitime au fost constituite 
in liniște, cu asentimentul întregii 
populații, in, toate orașele și comu
nele județului. Cu sprijinul armatei, 
al populației se iau cele mai efici
ente măsuri pentru buna desfășu
rare a’ activității economice și 
sociale. în primele ore ale dimine
ții, pe agenda de lucru a Consiliului 
Județean al Frontului Salvării Na
ționale s-au aflat, așa cum era 
firesc, problemele asigurării func
ționării normale a rețelei comer
ciale și buna aprovizionare a aces
teia, a unităților prestatoare de 
servicii, a farmaciilor, a transpor
tului -local de călători și de mărfuri, 
în același timp, s-a acționat pentru 
ca în fiecare întreprindere indus
trială oamenii muncii, care lucrează 
acum pentru ei și pentru țara 

liberă, să asigure funcționarea co
respunzătoare a instalațiilor și uti
lajelor, precum și protecția acestora 
împotriva unor eventuale încercări 
criminale.

Marea victorie a revoluției a 
descătușat Alba Iulia, orașul Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918. în în
tregul județ- Alba; uriașe energii 
sint puse acum în slujba unei 
cauze cu adevărat drepte, a făuri
rii unei Românii libere, demne, a 
bunăstării. Acum, acest entuziasm 
este canalizat ceas de ceas in 
direcția făuririi unei societăți a 
încrederii și libertății, a unei vieți 
demne, armata și gărzile patrio
tice dețin controlul asupra princi
palelor puncte-cheie din Alba lu- 
lia și celelalte localități pentru a 
avea și in continuare garanția des
fășurării normale a activității 
economice și sociale.

Un generos cer albastru salută 
și aici Alba Iulia, pe plaiuri de 
istorie și legendă, îmbogățite in 
semnificații in aceste zile decisive, 
victoria revoluției democratice a 
poporului român.

Ștefan DINICA 
corespondentul 
„Scinteii poporului*

MWi
ile siifiet

I cetățenilor
PitROti

In cursul zilei de ieri, 
SCINTEII POPORULUI i 
s-au adresat — prin scrisori 
și telefonic — numeroși ce
tățeni din Capitală șl din țară, 
exprimlndu-și adeziunea la 
noul țel pe care și l-a pro
pus Consiliul Frontului Sal
vării Naționale, legămintul de 
a lupta in strinsă unitate cu 
ostașii poporului pină la stir- 
pirea definitivă a cobrelor 
ceaușiste. Publicăm două ase
menea opinii.

In numele patriei
Grupuri iresponsabile, teroriste, 

ne scrie Ion Lăcătușu, de profe
siune mecanic de întreținere a unor 
imobile, din Str. Roma din Bucu
rești — grupuri formate din in
divizi conștienți că de acum incin
te vor trebui să dea socoteală po
porului pentru oribilele lor fapte, 
crime, pe care le-au comis de-a 
lungul „epocii de aur" a tiranu
lui alungat de minia româniior, 
continuă în diferite locuri să comi
tă încă noi crime. Prin aceasta, a- 
semenea nemernici mai speră să 
întoarcă înapoi roata istoriei, că 
ar putea intimida poporul în lupta 
sa pentru împlinirea crezului sfînt 
de libertate — în numele căruia a 
curs singele eroilor la Timișoara, la 
București și in alte localități din 
țară. Un asemenea grup terorist - 
relatează el - în dimineața zilei 
de 23 decembrie, in jurul orei 9,00 
a forțat - prin foc susținut de 
arme automate — o ieșire dintr-c 
clădire din care pină atunci acțio
naseră împotriva cetățenilor pașnici 
Trei dintre aceștia au izbutit să 
se refugieze pe o stradă din a- 
propiere, ascunzindu-se în fața unor 
autovehicule, de u/ide apoi au des
chis focul împotriva cetățenilor, Ri
posta n-a întîrziat însă. 8 ostași, 
impărțiți in,, două,-; grupe, acoptrin- 
du-se unii pe alții, și cu sprijinul 
unor cetățeni patrioți, au izbutit in 
scurt timp să-i facă pe bandiț1 
inofensivi. Laudă ostașului român, 
aata la datorie oricînd IN NUMELE 
PATRIEI.

Și munca noastră 

tot luptă se cheamă
Ne alăturăm din adincul sufle

telor noastre pentru victoria poporu
lui român - realizată azi 22 de
cembrie 19S9, zi memorabilă a în
tregii noastre națiuni - prin văr
sare de singe, împotriva unei 
dictaturi care a distrus premeditat 
economia, cultura, arta, știința, in- 
vățămîntul românesc. Ca români 
patrioți, fii de țărani și muncitori, 
trăim cu emoție aceste momente de 
mult așteptate. Am trăit ani de te
roare, am făcut tot posibilul pen
tru evitarea distrugerii totale a uni
tăților sectorului prelucrării lemnu
lui în care lucrăm, pe care l-am 
creat pentru nevoile economiei na
ționale și nu a clanului despot 
Ceaușescu.

Sintem alături și vă asigurăm că 
vom acționa pentru menținerea or
dinii și activității în unitățile aces
tui sector important al economiei.

Ing. Andrei MEhIHART 
Ing. Ion RAMBU 
și Întregul colectiv 
al Centralei de Prelucrare 
a Lemnului București

Informare din partea Consiliului 
Frontului Salvării Naționale

(Urmare din pag. I) nisterul Aprovizionării Tehnico-Ma-
Sperăm însă că prin acțiunea 

conjugată a unităților forțelor popu
lare să lichidăm și această ultimă 
zvîrcolire a hidrei Înveninate a 
clanului Ceaușescu. Este nevoie de 
unitate, este nevoie de colaborare 
strinsă. Ei vor provoca încă multe 
necazuri, dar procesul este ireversi
bil. Nimic nu mai poate întoarce 
roata procesului de înnoire a Româ
niei !

Să ne urăm succes !
V-am informat asupra activității 

de bază — activitățile militare. 
Vrem insă să vă spunem că deja 
am discutat cu mai multe ministere 
pentru a asigura desfășurarea nor
mală a activită'ții economice. Cu 
Ministerul Energiei Electrice, cu Mi-

De la ambasada
Ambasada Republicii Democrate 

Germane in România este însărcina
tă să transmită Frontului Salvării 
Naționale cele mai cordiale salutări 
din partea guvernului Republicii De
mocrate Germane. Poporul Republicii 
Democrate Germane este in totală 
solidaritate cu poporul român. în 
R.D.G. au fost întreprinse acțiuni de 
solidaritate in sprijinul poporului 
român. Corespunzător acestei situa
ții se vor trimite 9 tone medicamen-

teriale, C.S.P., cu comerțul și coope
rația, cu alte citeva ministere eco
nomice pentru ca in unitățile in
dustriale activitatea să decurgă în 
mod. normal, să putem intra in ur
mătoarele zile pe o activitate con
structivă.

Din păcate, în legătură cu aceste 
probleme, nu am putut să trecem 
pină acum la o activitate normală 
în cadrul organizat al planului con
siliului nostru, dar sperăm să li
chidăm cît mai repede cuiburile de 
teroriști și să ne consacrăm muncii 
constructive.

O ultimă informare. S-a luat mă
sura de eliberare a tuturor deți- 
nuților politici. Toți au fost elibe
rați.

R.D. Germane
te, singe și pansamente. Avionul cu 
materiale este gata de a pleca dacă 
restricția de zbor asupra teritoriului 
este înlăturată. A fost înființat un 
grup operativ al Guvernului R.D.G. 
sub conducerea adjunctului ministru
lui din Ministerul Afacerilor Exter
ne, domnul Harry Ot, pentru coordo
narea acțiunilor de sprijin pentru po
porul eroic român.

Siegfried ANDERS 
însărcinat cu afaceri a.i.
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BHPft LUNGA HGftPTE A DICTATURII, P0P0RU1 ROMAN 
SI A REDDBINDIT LIBERTATEA SI DEMNITATEA!

în aceste zile, România în atentia si
7 9 9 admirația întregii lumi

„22 decembrie: O zi istorică pentru Romania, 
pentru întregul continent11

Declarații ale unor proeminente personalități, partide și cercuri politice

„Omenirea se înclină in fata 
măreției poporului român**

MOSCOVA 23 (Agerpres) — Agen
ția T.A.S.S. anunță că în declarația 
guvernului sovietic dată publicității 
simbătă se relevă : „Știrile care ne 
sosesc din România arată că poporul 
român s-a separat hotărit de regimul 
totalitar și a pășit pe calea înnoirii 
democratice a țării.

A fost înființat Frontul Salvării 
Naționale, care reunește in rindurile 
sale forțele progresiste ale societății, 
în țară se desfășoară procesul de 
formare a noilor structuri ale puterii, 
cu participarea activă a oamenilor 
muncii.

Adversarii transformărilor revolu
ționare încearcă să opună rezistență 
fără a se opri de la folosirea arme
lor și fără a ține Cont de victimele 
din rindul populației pașnice.

Oamenii sovietici sînt solidari cu 
poporul român, care își .apără idealu
rile de libertate, democrație și dem
nitate națională.

Guvernul U.R.S.S. sprijină efortu
rile Consiliului Frontului Salvării 
Naționale indreptate spre instalarea 
ordinii și calmului in țară. Uniunea 
Sovietică este gata să acorde po
porului român, noii conduceri a țării 
un ajutor umanitar imediat și efi
cient pentru lichidarea urmărilor tra
gice din ultimele zile".

în declarația adoptată de C.C. al 
Partidului Comunist din R.S.S. Mol
dovenească, de Prezidiul Sovietului 
Suprem și de Consiliul de Miniștri 
ale Republicii se relevă că oamenii 
muncii din R.S.S. Moldovenească au 
primit cu un simțămînt de profundă 
Îngrijorare evenimentele tragice din 
România. „Tancuri și transportoare 
blindate, elicoptere și artilerie au

VARȘOVIA. — Ziarul Solidarității, „GAZETA", a publicat simbătă un 
număr special consacrat evenimentelor din. România și căderii dictatoru
lui Ceaușescu. Tn editorialul intitulat „România este liberă", se arată : 
„Românii au plătit pentru . libertatea lor și pentru democrație un preț te
ribil. Ei au dovedit insă, făcind-o, că în Europa nu există popoare mai 
puțin europene decît altele, dispuse să accepte domnia răului". „Frați 
Români, conchide editorialul într-un impresionant omagiu, ați înfăptuit 
mai mult decit și-ar fi putut imagina cineva... Omenirea se inclină în fața 
măreției voastre".

unui tiran
® „LIBERATION'' : „Numai cineva de o demență ca in piesele 
shakespeariene putea crede că va rezista uraganului democratic**
• „FIGARO" : „Caligula de la Dunăre s-a prăbușit"
• „L’HUMANITE" : „in zgomotul tunurilor ucigașe, românii 
respiră din nou aerul libertății"
• „QUOTIDIEN DE PARIS" : „Ceea ce istoria va reține pentru 
totdeauna"

Ultima zvîrcolire a mercenarilor

PARIS. — După cum relatează a- 
genția France Presse, căderea dic
tatorului Ceaușescu este unanim co
mentată de presa pariziană de sim
bătă dimineață. .

Ziarul „LIBERATION" apreciază 
■că „era nevoie de demența shakes
peariană a lui Ceaușescu pentru a 
crede că ar fi capabil să reziste ura
ganului democratic care cuprinsese 
întreaga Europă răsăriteană". Ceau
șescu mergea împotriva curentului 
în rafale ale istoriei, l'ăcind in dru
mul său mii . de victime.

Masacrele abominabile ale ucigașilor fanatici
BERLIN 23 (Agerpres). — Și pre

sa din R.D. Germană consacră spa
hii largi evenimentelor din România.

Ziarul „BERLINER ZEITUNG" 
comentează : Despotul Ceaușescu a 
fost răsturnat, insă știrile din ulti
mele zile și ore lasă să se întreva
dă și lucruri îngrozitoare. Pentru 
că la grozăviile fără sfirșit de pină 
acum s-a mai adăugat una — o baie 
de singe — pentru care cuvintul 
grozăvie este prea palid. După -cit se 
pare, descreierații din jurul senilu
lui și nebunului „conducător" (in 
germană, Fiihrer — n.r.) credeau că 
se pot ascunde în spatele munților 
de cadavre. Co iluzie îngrozitoare ! 
A fost clar că acest regim fascist 
care a îndrăznit să folosească cuvin
tul socialist trebuia să cadă. Pentru 
așa ceva, in Europa apropiatului în
ceput de ani ’90 nu este loc.

Deplingem alături de poporul ro
mân victimele regimului. Sperăm că 
toate forțele patriotice ale țării, toți 
democrații care au participat in co
mun la această revoltă populară 
vor putea in fine răsufla ușurați.

De asemenea, ziarul „JUNGE 
WELT" afirmă : Bucuria este mult 
diminuată, deoarece prețul pentru 
această victorie a fost teribil de 
mare. Nu există încă cifre confir
mate, dar se exprimă temerea că au 
fost peste 5 000 de morți. Arestările, 
interogatoriile, schingiuirile făceau 
parte din practicile unui aparat re
presiv ale căror dimensiuni și per
fecțiune deocamdată se pot numai 
bănui. Cel mai îngrozitor lucru este 
că acestea se făceau în numele so
cialismului. Cu șase săptămîni înain
te de Congresul al XIV-lea al P.C.R., 
la o reuniune jubiliară, Ceaușescu a 

fost aruncate asupra oamenilor paș
nici. Există mii de morți și răniți, 
continuă să se verse singele oame
nilor nevinovați. Poporul moldo
venesc este solidar cu lupta dreaptă 
a poporului frățesc român și speră 
că in Românial vor triumfa idealu
rile democrației, ale socialismului, 
ale drepturilor omului".

PRAGA. — Ministerul de Externe 
al Cehoslovaciei salută victoria 
poporului român în lupta împotriva 
politicii represive și antipopulare a 
dictaturii lui Ceaușescu — se relevă 
în declarația M.A.E. cehoslovac.

Felicităm poporul român pentru 
succesul său istoric, salutăm dorința 
sa de a sprijini popoarele europene 
in năzuința promovării unor relații 
de prietenie, colaborare și înțelegere 
reciprocă. Poporul român poate să se 
bazeze deplin pe sprijinul și solida
ritatea poporului cehoslovac.

Guvernul cehoslovac a adoptat 
hotărirea de a-i retrage dictatoru
lui Ceaușescu Ordinul „Leul Alb" cl. 
I, cu colan.

în numele poporului slovac, 
guvernul R. S. Slovace își ex
primă solidaritatea deplină cu Fron
tul Salvării Naționale din România, 
care, cu sprijinul forțelor patriotice 
și al unităților militare, a răsturnat 
regimul totalitar al lui Ceaușescu și 
a deschis calea spre democratizarea 
țării.

în semn de protest împotriva eve
nimentelor tragice de vineri seara, 
în vechea piață a orașului Praga a 
avut loc o demonstrație organizată 
de mișcarea „Forumul Cetățenesc",

„LE FIGARO" scrie că „Printre 
surprizele venite din Răsărit nu exis
tă nici una mai uimitoare decit că
derea lui Caligula de la Dunăre. 
Poporul român a dat dovadă de un 
curaj demn de admirație".'

Ziarul „L’HUMANITE" își expri
mă entuziasmul în legătură cu pră
bușirea dictatorului : „De cîteva ore, 
poporul român, în zgomotul tiruri- 
lor de arme, începe să respire cu 
toți plăminii aerul libertății. Salu
tăm curajul lui in fața ororii insu
portabile a represiunii. împărtășim 

• BERLINER ZEITUNG : „Descreierații din jurul senilului fiihrer 
nu s-au putut ascunde in spatele munților de cadavre"

• T.A.S.S. : „Tabloul înfiorător al mormintelor comune"
• TANIUG : „Ploaie de gloanțe împotriva oamenilor nevinovați"

mulțumit oficial la televiziune pen
tru realegerea lui (care incă nu a- 
vusese loc). Dar aceasta nu a fost 
suficient : parcă în batjocură, el a 
promis să facă totul pentru a desă- 
virși „edificarea comunismului" în 
România. Ceea ce insemna aceasta 
am aflat-o mai tirziu.

MOSCOVA. — Corespondentul a- 
genției T.A.S.S., Anatoli Bociarov, a 
transmis de la Timișoara mărturii 
tragice ale atrocităților comise de 
elementele teroriste ale vechiului 
regim in orașul de pe Bega. In co
respondență se relatează : In apro
piere de Timișoara se află un mor- 
mînt comun al celor răpuși de gloan
țele teroriștilor. Se pot vedea cada
vre de bărbați, femei și copii dez- 
brâcați. Se relatează, scrie corespon
dentul agenției T.A.S.S., că în mor- 
mîntul respectiv fuseseră aruncați și 
răniți. După ce peste toți s-a tur
nat apă clocotită, li s-a dat foc. Un 
tablou Înfiorător, conchide Bociarov.

BELGRAD. — In unul din nume
roasele reportaje pe care le-au trans
mis din București in legătură cu si
tuația creată după răsturnarea dicta
turii Ceaușescu, corespondenții agen
ției TANIUG iși informează cititorii 
din Iugoslavia și din întreaga lume 
in legătură cu luptele grele1 ce s-au 
purtat in jurul clădirii Televiziunii 
Române Libere, „instituție care a în

VIENA.— Intr-o declarație făcută 
agenției A.P.A., cancelarul federal 
al Austriei, Franz Vranitzky a feli
citat poporul român, subliniind că, 
in sfirșit, poarta libertății a fost și 
pentru el deschisă. Un regim bru
tal a căzut, s-au creat condiții pen
tru o dezvoltare pașnică și demo
cratică. Pentru întreaga Europă, 
prin căderea regimului brutal din 
România, ziua de 22. Decembrie 1989 
va fi o zi istorică — a spus Vra- 
nitzky.

Vicecancelarul Josef Riegler a ex
primat regretul că poporul român 
trebuie să plătească pentru acest 
act un preț atît de mare. El a ce
rut tuturor forțelor democratice să 
ajute reconstrucția din România.

ROMA. — Ministrul de externe al 
Italiei, Gianni de Michelis, a decla
rat : Ieșirea din scenă a lui Ceau
șescu ne face să credem că, in sfîr- 
șit, românii pot să se asocieze pro
cesului de transformări din Europa 
răsăriteană, contribuind la reali
zarea pe deplin a libertăților fun
damentale înscrise în prevederile 
Actului final de la Helsinki.

Secretarul național al Partidului 
Democrat Creștin, Arnaldo Forlani, 
și-a exprimat încrederea că proce
sul de transformări va putea fi re
alizat pașnic.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, Achille Occhetto, 
și-a exprimat bucuria în legătură cu 
prăbușirea lui Ceaușescu și cu fap
tul că „a luat sfirșit puterea lui ti
ranică". Liderul celui mai mare 
partid comunist din lumea occiden
tală i-a omagiat „pe toți cei ce s-au 
împotrivit dictatorului, care prin 
violență a menținut un regim ce a 
călcat în picioare, o dată cu liberta
tea, orice idee privind socialismul".

.LONDRA. Liderul Partidului La
burist din Marea Britanie. Neil 
Kinnock, a afirmat că detronarea lui 
Ceaușescu este cel mai frumos dar 
de Crăciun pentru poporul român și 
un triumf pentru libertate. „Nimeni, 
însă, nu trebuie să uite de sacrifi
ciile poporului român, nici de for
țele teribile care au curmat atîtea 

durerea sa pentru cei care au căzut. 
Bucuria sa nouă și fragilă este și a 
noastră".

„LE QUOTIDIEN DE PARIS" re
levă : Ieri seară, in România desti
nul părea să ezite în pragul războ
iului civil. Poate că va mai ezita, 
dar ceea ce va reține istoria din 
această zi nu va fi ultima zvîrco
lire a pretorienilor vulgarului rău
făcător Ceaușescu. Istoria va reține 
că un popor înfometat, aservit și, 
mai presus de orice, dezarmat a 
reușit singur să pună capăt uneia 
dintre dictaturile cele mai crude ale 
acestui sfirșit de secol. România nu 
și-a încheiat încă drumul său și 
nici nu a înlăturat toți demonii. 
Ceea ce era mai curajos s-a făcut, 
dar nu și ceea ce este mai dificil. 
Rămîne să se dea viață unei țări 
însingerate. România trebuie să-și 
recapete viața.

deplinit un rol-cheie in informarea 
poporului și organizarea insurgenți
lor". ca șl in jurul unui releu TV și 
al unor instalații P.T.T.R., apărate în 
mare măsură de popor cu miinile 
goale.

La Timișoara, continuă reportajul, 
forțe ale poliției secrete, încă fidele 
dictatorului Ceaușescu, au săvîrșit în 
noaptea de vineri spre simbătă un 
adevărat masacru împotriva oameni
lor neinarmați, ale cărui dimensiuni 
reale nu sînt cunoscute încă. Respin
se de armată, aceste comandouri s-au 
retras in zonele rezidențiale, deschi- 
zind focul împotriva ferestrelor clă
dirilor, iar apoi in centrul orașului, 
unde au ucis oameni neînarmați. In 
continuare, agenția Taniug informea
ză că în primele zile ale revoluției 
populare 4 632 de persoane au fost 
ucise și există informații că ulterior 
forțe ale regimului criminalului Ceau
șescu au arestat 13 200 de oameni, 
dintre care 7 614 au fost impușcați 
imediat.

PARIS 33 (Agerpres). — Ziaristul 
Televiziunii Franceze Jean-Louis 
Calderon, in vîrstă de 31 de ani, a 
■fost ucis, la București, în noaptea de 
vineri spre simbătă, strivit de un 
tanc in cursul atacului criminal lan
sat. de trupe speciale de securitate 
împotriva sediului Comitetului Cen
tral. Moartea sa tragică a provocat 
consternare in rindul întregii opinii 
publice din Franța. 

vieți. Pentru început, trebuie ca tot 
ce s-a afiat in miinile tiranului să 
fie imediat la dispoziția poporului 
român" — a spus liderul laburist.

TOKIO — Guvernul nipon a con
damnat reprimarea brutală a de
monstranților in România. Acțiunile 
regimului dictatorial, prin care se 
încerca înăbușirea prin forță a voin
ței poporului român, dornic de li
bertate și democrație,. au însemnat 
o sistematică încălcare a drepturilor 
fundamentale ale omului — se arată 
într-o declarație guvernamentală di
fuzată la Tokio.

STOCKHOLM — „Prăbușirea . re
gimului Ceaușescu este o veste mi
nunată" — a declarat primul-minis- 
trU al Suediei, Ingvar Carlsson. Eve
nimentele din ultimele zile au de
monstrat cum o mișcare populară 
poate răsturna un regim, orieit de 
brutal ar li el — a spus Carlsson.

ANKARA — Guvernul Turciei și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
răsturnarea regimului Ceaușescu. în
tr-o declarație a purtătorului de cu- 
vînt al Ministerului turc de Externe 
se afirmă că este vorba de „eveni
mentul cel mai fericit din istoria po
porului român prieten" — informea
ză agenția France Presse.

TUNIS. Tunisia exprimă dorința 
ca poporul român să triumfe în 
lupta pe care o desfășoară peiitru 
lichidarea consecințelor regimului de 
dictatură înlăturat, luptă purtată în 
mod pașnic și democratic — se ara
tă într-o declarație a Ministerului 
tunisian de Externe.

ATENA — Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Grecia, în
trunit in plenară la Atena, a difuzat 
o declarație în care salută lupta po
porului român și-și exprimă speranța 
că îrr fața lui s-a deschis calea 
schimbărilor cu adevărat democra
tice.

MONTEVIDEO. Partidul Comu
nist din Uruguay a condamnat bru
talitățile criminale ale regimului 
Ceaușescu.

Convorbiri 
sovieto-americane 

asupra evenimentelor 
(lin România

MOSCOVA — Ministrul sovietic de 
externe, Eduard Șevardnadze, a con
ferit cu ambasadorul american în 
U.R.S.S., Jack Matlock, asupra eve
nimentelor din România. Partea so
vietică a reafirmat că U.R.S.S. pri
vește aceste evenimente ca o expre
sie a voinței poporului român, care 
luptă pentru înnoirea societății pe 
baza principiilor democrației. într-un 
moment de grea încercare pentru 
România, popoarele sovietice își ma
nifestă sprijinul pentru poporul ro
mân și compasiunea pentru pierde
rile de vieți omenești — relatează 
agenția T.A.S.S.

0 precizare 
a ambasadei sovietice 

din București
MOSCOVA. — Ambasada sovietică 

din București a negat într-o con
vorbire telefonică avută cu agenția 
El’e că ar fi oferit ajutor, militar 
noilor autorități române. Un funcțio
nai1 al ambasadei a precizat că s-a 
vorbit cu noile autorități din Româ
nia numai despre asistență materială 
sovietică — relatează agenția spanio
lă de presă.

La băncile elvețiene - 
sume fabuloase depuse 
de familia dictatorială
GENEVA. — Familia dictatorului 

român Ceaușescu, răsturnat vineri 
de la putere, ar dispune de patru 
sute milioane de dolari în aur in 
bănci din Ziirich, in timp ce Româ
nia deține oficial în băncile elve
țiene numai 70 milioane dolari — a- 
firmă ziarul ..Tribune de Geneve", 
citat de agențiile France Presse și 
Efe.

Potrivit cotidianului, români aflați 
in exil in Elveția au întreprins un 
demers pe lingă deputatul socialist 
Moritz Leuenberger, rugîndu-1 să a- 
dreseze Băncii Naționale elvețiene 
și Consiliului Federal (guvernul) ce
rerea ca aceste fonduri să fie blo
cate. Deputatul socialist a formulat 
în consecință o cerere preliminară 
de sprijinire a instanțelor juridice, 
pină ce va fi înaintată o cerere a 
guvernului român.

Jalnică imagine a 
„succesorului desemnat"

Agenția France Presse a relatat 
despre capturarea „succesorului" de
semnat de dictator, fiul său corupt, 
Nicu Ceaușescu, taxat drept „mare 
amator de jocuri de noroc și de fe
mei", înclinațiile sale dezgustătoare 
fiind de notorietate publică.

DORINJA DE LIBERTATE, MAI PUTERNICA 
DECIT FORJA ARMELOR

BONN. — Presa vest-germană 
consacră ample spații înlăturării 
dictatorului Ceaușescu.

Astfel, ziarul „NORDSEE ZEI
TUNG11 arată : „Din păcate, lupta 
acestui popor pentru dobindirea li
bertății, împotriva stalinismului a 
costat singele a numeroși oameni. 
Cea mai eficientă armă a lui Ceau
șescu împotriva tuturor celor ce i se 
opuneau pare șă nu fi cedat. Indivizi 
profund detestați de populație recurg 
la acte teroriste.

La rindul său, cotidianul FRANK
FURTER RUNDSCHAU" relevă : 
„Situația s-ar pu
tea . să fie și mai 
întunecată decit 
se presupunea. De 
cînd puterea a 
fost preluată de 
Ceaușescu, re
gimul a pierdut 
legătura cu reali
tățile țării și nu 
a permis să a- 
pară nici o elită 
care să i se opu
nă. El a distrus 
tot ceea ce i se 
opunea pe față și 
i-a intimidat pe 
cei ce se îndoiau. 
Spiritele indepen
dente de care România are nevoie 
există, totuși. Mișcarea populară este 
puternică prin amploarea ei, însă ea 
are nevoie de o conducere structura
tă. Nu este decit puțin timp pentru 
a o edifica. Ceaușescu a lăsat in 
urma sa o țară devastată.

„DE1STER-UND WESERZEITUNG" 
adaugă în acest sens : Cu sfirșitțil 
Ceaușeștilor situația catastrofală a 
țării nu s-a schimbat. Sînt necesare 
de urgență ajutoare occidentale 
generoase.

„FULDAER ZEITUNG" sublinia
ză : „Acum, atit acest: bastion al sta
linismului, cit și acest avorton ce 
disprețuia omul au căzut. Din pă
cate revoluția din România nu a 
fost nesîngeroasă ; necruțătorul, cru

Istoria și-a dat verdictul
• ,;TIMES” : „Un popor redevenit stăpîn pe destinul său' • „THE MlRROR“ : .[’Dracula 
iuge pentru a-și salva pielea" • „GUARDIAN"" : „Clanul dictatorului își are loc după gratii” • 
„DIE PRESSE"" : „Abuzurile inimaginabile ale unei puteri corupte"" • „DAGENS NYHETER" : 

„Unui din conducătorii cei mai detestat! ai lumii”
LONDRA 23 (Agerpres). — Titlu

rile presei britanice de simbătă re
flectă situația din România după că
derea regimului Ceaușescu. Cea 
mai mare parte a marilor ziare 
menționează, in titluri, sutele de 
morți provocate de rezistența gru
purilor fanatice rămase fidele dic
tatorului.

„Poporul român, cel mai izolat, 
cel mai oprimat și cel mai neferi
cit din țările Pactului de la Varșo
via, a redevenit stăpîn pe des
tinul său și a pus capăt ti
raniei lui Ceaușescu" — relevă 
ziarul „TIMES" intr-un editorial.

Pe pagina întîi a cotidianului „IN
DEPENDENT" apare titlul „Lupte 
continuă să se desfășoare între ar
mată și poliția secretă". ,;Dracula 
fuge pentru a-și salva pielea". „Ti
călosul fuge cu lașitate" — astfel iși 
titrează articolele „THE MIRROR" 
și, respectiv, „DAILY STAR".

Inima Europei alături 
de inima poporului român 

Emoționante gesturi de solidaritate
MOSCOVA. — înaintea ședinței din 

după-amiaza zilei de simbătă a Con
gresului Deputaților Poporului al 
U.R.S.S., Mihail Gorbaciov a comu
nicat că guvernul sovietic, Ministerul 
Sănătății, împreună cu organizațiile 
obștești, iau măsuri pentru acordarea 
unui prim ajutor răniților din Româ
nia prin medicamente și specialiști. 
Crucea Roșie sovietică acționează in 
contact cu Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii, precum și cu organiza
țiile corespunzătoare din Bulgaria, 
Ungaria, Iugoslavia, Franța. Pri
mele avioane cu medicamente și în
cărcături constind in ajutor de ur
gență au și sosit la București, dar 
sînt, deocamdată, blocate pe aero
portul orașului.

Mihail Gorbaciov a spus că guver
nul a decis să se adreseze statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via pentru a conlucra in interesul 
acordării de sprijin poporului Româ
niei.

Agenția T.A.S.S. transmite că !n 
R.S.S. Moldovenească și-a început 
activitatea o Comisie guvernamenta
lă de ajutorare a poporului român- 
frate. Comisia și-a desfășurat prima 
ședință la Chișinău. A început for
marea primului convoi de autoca
mioane în vederea expedierii acestor 
ajutoare în România. Secțiile ban
care au deschis conturi speciale pen
tru ajutorarea poporului român.

VIENA. — Crucea Roșie din Aus
tria a trimis simbătă in România un 
prim transport de medicamente și 
aparatură specială pentru tratarea 
celor grav răniți — a anunțat un 
purtător de cuvint al organizației. 
Cele trei autocamioane care fac 
parte din convoi au ca punct termi
nus orașele Timișoara, Arad și Bra
șov. La Geneva se află trei a- 

dul dictator Ceaușescu voia să-și 
conserve prin orice mijloace puterea 
și, pentru aceasta, a jertfit brutal pe 
mulți dintre compatrioții lui. Insă 
puterea dorinței de libertate a fost 
mai puternică decît forța armelor. 
Cit de orbit a fost Ceaușescu pentru 
a nu vedea schimbările prevestitoare 
din jurul lui ! Dar speranța de a-și 
salva familia prin agitație și asasi
nate în masă, de a-și menține pri
vilegiile a fost zadarnică. Evident, 
Ceaușescu pierduse orice măsură. El 
a subestimat răbdarea celor care erau 
obligați să trăiască sub cnutul său".

• „NORDSEE ZEITUNG” : „Indivizi profund disprețuit! de 
întreaga populație”

• „FRANKFURTER RUNDSCHAU" : „Un regim care a pierdut 
orice legătură cu realitățile țării"

• „FULDAER ZEITUNG" : „Tiranul a subestimat răbdarea 
poporului"

• „BADISCHE ZEITUNG" : „Lanțurile opresiunii au tost 
sfărimate”

• „AUG.SBLTRGER ALLGEMEINE" : „O fantomă politică"
• „CORRIERE DELLA SERA” : „Ultimul act al unui irezistibil 

proces revoluționar"
• „LA STAMPA" : „Sfîrșitul unui satrap"
• „L’UNITA" ’ „Sărbătoare însîngerată"

„BADISCHE ZEITUNG" evidenția
ză : „Iată că această imprimăvărare 
politică, care n-a fost poate deloc lip
sită de dramatism în Europa răsări
teană, a atins un nou punct culmi
nant. Și în România poporul a 
sfărimat lanțurile unui sistem pe
rimat și I-a inlăturat pe cel care a 
chinuit această țară ca nici un alt 
stăpinitor".

„AUGSBURGER ALLGEMEINE" 
menționează : S-a terminat cu o fan
tomă, reconstrucția politică și econo
mică a acestei țări ce ajunsese săraca 
Europei poate incepe. Să sperăm că 
nu printr-o campanie de răzbunări, 
chiar dacă mulți foști responsabili 
politici — în primul rind Ceaușescu 
și soția Iui — ar merita moartea de

Ziarul „GUARDIAN" afirmă că 
elementele de confuzie de vineri au 
demonstrat, totodată, cit de pericu
los poate represiunea să crească 
miza. Clanul Ceaușescu trebuie să 
se afle după gratii, iar unitățile pre
tins „antiteroriste" trebuie să fie 
neutralizate pentru ca România să 
nu fie pindită de alte pericole — co
mentează cotidianul.

VTENA 23 (Agerpres). — Ziarul 
austriac „DIE PRESSE" relatează in 
legătură cu evenimentele din Româ
nia : „Prăbușirea lui Ceaușescu în
cheie procesul de transformări din 
țările răsăritene. Oare speră „con
ducătorul" să aibă o soartă diferită 
de cea a lui Honecker, Husak sau 
Jivkov ? Deoarece Ceaușescu a mi
zat totul pe o singură carte, conse
cința a fost abuzul de putere : o 
putere coruptă, întreaga putere co

vioane charter, închiriate de Comi
tetul Internațional al Crucii Roșii, 
care sint pregătite să transporte la 
București personal medical și di
verse ajutoare, intre care hrană pen
tru copii și alimente de bază, in va
loare de cinci milioane șilingi.

Guvernul elvețian a oferit, la rin
dul său, ajutor poporului român. Mi
nistrul de externe, Rene Felber, a 
anunțat că întregul corp elvețian de 
intervenție in caz de catastrofă este 
pregătit pentru a răspunde solicită
rilor.

BERLIN. — în R.D.G. se dez
voltă o amplă mișcare de solidari
tate cu lupta poporului român. In 
strinsă colaborare. Ministerul de Ex
terne, Comitetul de Solidaritate, Mi
nisterul Sănătății, Crucea Roșie, nu
meroase asociații cetățenești au a- 
doptat măsurile necesare pentru a 
trimite cit mai grabnic în România 
ajutoare, in primul rind singe și 
medicamente.

SOFIA. — Granița dintre Bulga
ria și România, inchisă luni de fostul 
regim dictatorial de la București a 
fost redeschisă simbătă — a in
format agenția bulgară B.T.A.

Pe de altă parte, Crucea Roșie 
bulgară a trimis simbătă dimineața, 
în România — șapte camioane con- 
ținînd medicamente — a anunțat 
postul de radio bulgar.

PARIS. — Piața Comună va trimite 
alimente în România, ca un ajutor de 
urgentă — a declarat ministrul fran
cez al afacerilor externe, Roland 
Dumas. El a prezidat o reuniune mi
nisterială a C.E.E., în cadrul căreia 
s-a hotărit restabilirea cooperării cu 
România.

PRAGA. — Pentru ajutorarea po
porului român serviciile de urgență 

sute de ori. Nu, libertatea și de
mocrația nu răsar din noi vărsări de 
singe, ci din drept și respectarea 
demnității umane. România se poate 
aștepta la un ajutor substanțial din 
partea Pieței Comune.

ROMA. — Ziarele italiene consa
crau simbătă spații ample răsturnă
rii lui Ceaușescu și luptelor care au 
loc in România — „Ceaușescu a fost 
răsturnat, România este liberă" ; 
„Războiul poporului împotriva tira
nului".

Potrivit cotidianului „CORRIERE 
DELLA SERA", 
căderea regimului 
din România con
stituie „actul fi
nal al revoluției 
din ’89". Ziarul 
subliniază fana
tismul bandelor 
criminale. Este 
posibil ca cei care 
trag asupra mul
țimii să creadă că 
nu mai au nimic 
de ciștigat și tre
buie să-și vîndă 
scump pielea — 
relevă „Corriere 
della Sera", adău
gind : „Am dori 

ca în aceste momente solidaritatea 
țărilor democrate cu poporul român 
să fie concretă și aceste țări să nu 
se mulțumească de a fi spectatoare, 
ba entuziaste, ba neliniștite".

Intr-un editorial intitulat „Sfirși- 
tul unui satrap", „LA STAMPA" a- 
rată : „Ultimul mare tiran a fost 
răsturnat. Să sperăm că urmările nu, 
vor veni să agraveze' in mod inutil 
tragedia românilor in zorii libertății 
lor".

Cotidianul comunist „L’UNITA" tșl 
intitulează articolul „România — 
sărbătoare și singe". „Din România 
a venit confirmarea — dramatică 
prin prețul sîngelui — că poporul 
este cel care trebuie să doboare dic
tatura și că el poate să o facă".

ruptă total. Clanul Ceaușescu își ia 
rămas bun de la lume prin asasina
te in masă și atacuri iraționale".

STOCKHOLM 23 (Agerpres). —. 
Cotidianul suedez ..DAGENS NYHE- 
TER" relatează : „Unul din conducă
torii cei mai detestați ai lumii, Nico- 
lae Ceaușescu, a fost răsturnat. Ac
țiunea hotărîtă a românilor împotri
va unui sistem atît de cumplit a în
cununat această imagine a anului 
libertății, fără precedent in epoca 
noastră".

Pe de altă parte, ziarul iși mani
festă îngrijorarea in legătură cu si
tuația care s-a instaurat ca urmare 
a rezistenței bandelor criminale. Un 
sistem bolnav a fost șters de pe'su
prafața Pămintului, dar in ultimele 
zvîrcoliri ale morții generează alte 
suferințe — subliniază cotidianul 
suedez.

cehoslovace au trimis 23 de mașini 
de salvare, insoțite de medici și stu
dent!.

GENEVA. — într-un comunicat dat 
publicității de Comitetul Internațio
nal al Crucii Roșii (C.I.C.R.) se arată 
că două avioane închiriate de organi
zație sint gata să plece la București 
cu un transport de patru tone de 
material de maximă urgență și o 
echipă de opt persoane, din care fac 
parte delegați și personal medical.

Pe de altă parte, organizația uma
nitară „Medicii fără frontiere" a ho
tărit trimiterea a trei avioane care 
vor transporta in România ajutorul 
financiar acordat de Comunitatea 
Economică Europeană României.

VARȘOVIA. — Sub președinția 
premierului Tadeusz Mazowiecki, Ia 
22 decembrie a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Poloniei, in 
cadrul căreia participanții au fost in
formați despre evoluția situației în 
România. S-a arătat că actualele eve
nimente vor deschide un capitol nou 
in istoria României, țară cu care Po
lonia are vechi relații prietenești.

Consiliul de Miniștri a anunțat că 
este gata să acorde ajutor medical 
celor care au de suferit in România.

BUDAPESTA. — La granița 
ungaro-română, în localitatea Lo- 
koshaz au sosit 29 de vagoane cu 
ajutoare din Europa occidentală, care 
conțin aproape două tone de medica
mente, precum și alimente. Totoda
tă, la 23 decembrie, Combinatul de 
produse zaharoase din Gyor a trimis 
în țara noastră aproximativ 70 tone 
de biscuiți, iar Combinatul de pre
lucrare a cărnii din regiunea Gyor- 
Sopron a îndreptat spre România 
un mare transport 3e produse de 
carne.
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