
Mineri Ialături

Consilia!

popor, au țrMț o teri, «aii și mii de .Vinnifori -a» văii Jiului.

.VICTORIA ESTE 
ANOÂSTRÂ!

Coita 
Gfiem

I

aportul vostru va fi deosebit <fo important pentru bw£flte& al 
industrieișt econrmieinațfonefo I x

NU PRECUPEȚIȚI NICI UN EFORT, NU IROSIțiNICI UN 
MINUT EENTRU A PA PAIRIEI TOT MAlMULt CARBUt<BriT 
DE NECESAR INDUSTRIEI ROMĂNIB LIBERE I

Trăim momănte istorice,' 
de deplină satisfacție, de' 
libertate %i demnitate na- 
țianală. Ne aflăm ța o răs
cruce In viața multimilena
ră a întregului, nostru po
por. Ne aSîăm Ia briMsrti^ 
tmniînoi? ^t¥ș, în.. carr dicta
tură t odioasă a clanului 
CoaUșgsdua căzut, deȘcSi- 
xîad... drumul spre liberta
tea autentică % poporului.

■ Pentru &consol icia a- 
oest fapt istoric al cărui 
autori .sîrițem noi toți, în- 
tregixl popor-,. este. nevoie 
de calmi. de discrpnnă șl 
ordine. Cuvîntul nostru de 
ordine să fie acțiunea paș
nică, demnă. Este, necesar

simț civic I
Faceți-vă datoria patriotică 

față de țară și popor prin muncă, 
prin atitudine înaintată fiecare 
la locul unde patria vă cheamă!

sdihte SeptiJMâu Ktaasz. l’riui vicepreședinte TOHtriUVlaiipiav, Vt- 
Bțî : «beTT t aâș. •— preHențe . ecbnonifce, 3®tcea i seu 
r.ife'presăț RentesBuHau administrație de slut-, It col. Pavel 
probleme speciale; preot Mihai Munteanu — problemele cultelor; 

» Tonta «*--p^șHnAe'de aprovizionare; Ion Silvester — probleme soci- 
»tei ; VasHe Ciser, Rai Tunaru, Lucia Popa. Carmen Orosz, Călin Gyu- 

lay, lt col. Petre Cîrciumaru, Lucian Iftimie, Andrei Banto, Gheorghe Mated, 
Nicolae Darie.

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE !
Sprijinii# eforturile care se fac Gospodărițf cu mcMimâ grii <opa; 

iwnim ndnnmrwi nnrmrîrir. nării sâ nu■•» Pforifo n»fcî ® piCăfuta I 
S*8u.,- . - i ttx - Pentw a îhfibb*. posibilitatea

cu apă potabila a tocahtațifoc W îqibofhăvirilw,JfoAf<d|»r fotoifite 
Jiufoii de a fi comumatir l

22 Decembrie 1939. Zi 
; istorică pentru întreaga 
' Românie. Ziua renașterii 
’ naționale. A încetat dicta

tura. A încetat prin voin-
■ ța întregului nostru popor. 

VICTORIA este a POPO
RULUI. El ă dorit-o mult.

t $1 a obținut-o.
„ZORI NOI“ a fost ti

tlul ziarului nostru apărut 
în urmă cu 45 de ani. As
tăzi îl denumim din nou 
„ZORI NOI“, pentru că 
realmente trăim cu toții 
o dimineață luminoasă a

■ scumpei noastre, patrii. Zia- 
i rul nostru este astăzi' al 
' poporului !

Stimați cititori !
In mțxi public recunoaș- 

: tern că <-ini de-a rîndul, for- 
: țațf de împrejurări, am fost 

nevojți să dăm curs unor 
false atitudini și informa
ții.. Lipsite de orice • bază 
reală, care au denaturat 

; adevărul. 
■De acum încolo, 
; de înireag» prtsă din țasă, 
( de Radioteleviziunea Ro- 
- m&nă și Agenția de presă

■ „Agerpres", ziariștii din
Petroșani vor reflecta, nu
mai și numai âdevărtil, își 
vOr faee-te'mod-'real da-

Tineri și tinere!
Muncitori, elevi și studenții

Patriotismul, entariasmU, foița Nu permiteți devastarea maga- 
voastră de acțiurte au fost în zinefor, a înfreprindMfot&dh- 
aceste zile, admirabile. truaerea bunurilor nonoridui t

Dați dovadă» în continuare, de . W
maturitate, responsabilitate și APĂRAȚI CU TOATA ENER

GIA MAREAfA VICTORIE APO- 
PORULUI, APĂRAȚI VIAȚA Șl 
VIITORUL PATRIEI NOASTRE 
LIBERE I

V;W' '
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SONN 22 (Agerpres). 
Reședințele Bundestagu- 
faț vestegerraan, .Bifa Șis-

* JtfaUth, a, adresfa țfataesai, 
âjir felicitări popohufai ro-- 

. faân, 1 „DiMatura brutală 
din Romfada, bastion al 

r staMnișmului. care încălca 
flagrant drepturile . cunu- 
lta, ă fost răsturnată‘* — 

Xțflpclarat Sissmutfcu Do- 
riâfa de libertate’ a -popo- 

-. rtflui român sra dovediți 
. zfai pnțetnică deeît raa-

■ gfaâ-ui? sfageros 'șis itisa&iiaC 
Să sperfatt că: Românie va 
găsi în curind pacea in
fantă și-^ realiza un pro- 
ces de reforme neviolent „

- i C Wfidulut
f jfefatlfafttorwfaidte HFG* 
CMto^Gtef-. E&idsdoEffț a 

'tesfatetăMit săstfarsaraa luț 
afanșfamdrapt

edeapsacu-

EHtefarat. 
ffafaa-..

fat.poUfifa' 'vfat^efana--' 
- ■' 1» 

ifeteJ dStofastra-» 
ții fa sprifinul' Ri?nn«niei,: 
ce se'vor dfesfășura. rtmbă- 
tă la Bonn.

toare în noile perspective 
ale evoluției generale a- 
relațiilor iugoslavorrpmâ- 
ne.

, MOSCOVA 22. (Agerpres).- 
. Mii de. luminări s-au a- 

prins vineri seara fa cen
trul®hișinăuLui, în piața. 

,,din fața Catedralei. ' Aici» 
a avui lpq. o slujb®' solem
nă; fa' memoria fagțîfaelor- 

■ evemmenteldrtpagS»/'diir 
ultimele rife

, Popor uE RJS-S. Moldove
nești .fi; jfaeșfa îgfa/cei' 
care au faurii , neVfaoVațb 
fa timpul fafafaientelor- 
dfa Tunișoara,. Huciirești, 
Sibiu,, «fin alte orașe ale 
țârii -Ct. a declarat deputa
tul poponflui dfa tLR;S.S., 

. protoiareul Bufairuz,
care,, 8; «jrfeiirat slujba. EI . 
a condanmfa utilizarea vio- 

, ofafani-
Ibr, .fa.tSMifat'lfa.șaTOfaa- 
rea twturor pffa^faor 
pe calfe, j^șnfcaî. relafaază 

După slujbă, fa piață, 
fapc uifr fartis^ al 

Bbpula» afc fajS.Sl

nufe «fa- wfaljMHflfa merno- 
dfa •fafținfaer. <fiw fajdul- 
wafaMferifa&Jmearer ș-au 
ridicat împotriva „regimu
lui Ceaușescu fa. Ikwșgtiia. 
Vorbitorii: l-șn calificat
dregt ultima redufa. a; 
stallEjitt&gtf-, rfa. 
'ș&fa^ihâl.' ' WisJjiafauiyfrile? . 
revoluționat»:, ofaft ău Ofa? 
prins Europa trebuie săi 
ntață capifa pefarii tot-

tatoriale, antiumane — s-a1 ,i_ 
fefevai la fating, Pârtiei- ț

. ' papții ato^tptemat- fana-'
V pasiunea șj sprijfall’. de-

BELGRAD 22 (Agerpres). fiHn W de lupta studen- 
Prezidiul și guvernul RȘP efevilor, ^ muncitori-

BRUXELLES 22 (Ager
pres). Piața Comună a ho- 
tărft să; acorde- populației 
dfa România ajutor fațdi-- 
eal: des urgență în valoare 
deun milieu de- ECU (u- 
nităfa de: «tont GfîE)t eehi- 
valent ai șlțl® milioane do
lari , — a awnnțati Vineri 
Consista' ®EEi

Acest ajutor va permite 
trimiterea imediată de a- 
jutoare die primă necesita-, 
te; cum fa1 fi medicamente - 
sau echipamente fnedtealei 
— a precizat într-un co-. 
municât draanul: executiv- 
al „celor 12“;

convingerea că poporul 
român și comuniștii cin
stiți vor reuși să găseas- 
că. o cale de ieșire din 
situația, tragică- în : care a 
ajuns țara sub- conduce
rea regimului dictatorial 
antipopular al lui Nicolae 
Ceaușescu — se subliniază 
în declarația președinte
lui Partidului Somunist 
din Cehoslovacia, Ladislav 
Adamec.

Sbmijtniștii cehoslovaci 
sprijină năzuința oame
nilor ■ muncii rofttâni în
dreptată Spre înnoirea ba
zelor umanitare -și demo
cratice ale ; Socialismului.

ale oamenilor din această PARIS 22 
țară a Carpaților,- Prin căderea

Ceaușescu este

tefatepb.'.-

☆
jgf- (Agerpres^

- aâfalat 
distincție 

i țfe tețvftȚ, 
feare.:.

. JfafafaW^t£lWt3ictatc>* 
riflut Klfaitefa-fa . fimrlfe 
s« trimită înapoi , decorația

■ rutafeieafa® pe «jfafej'-tgfeau* 
'fafafa. l-a,. . acordat»;: ț în 

, ’Tlfateț'«Sfer".'., pe.*

ante fa; aceiași- am

Iugoslavia urmăresc în-

-fa..... «cest 
siaric, popoarele 

din hfaoriaStfa: îșiexprimă 
tol&fațtfae»* cu poporul 
ronrfirț prieten, încreză-’

,, „ ... muncitori
lor, intelectualilor și țăra
nilor din Rwniaia pentru 
înnoirea' revoluționară. - a 
țării. ,

Studențji' Universității 
de Stat din Chiținău au, 
organizat, Ia rindul" lot, un 
miting în memoria vfeti- 
melor represiunilor 
Româhia.

■Și
BRUXELLES 22 (Ager

pres); — Secretarul gene
rai' fa Alianței Nord- 
Atfentice, Manfred' Wber- 
faK" a: declarat cti nato 
a. aflfa; cțj bucurib des
pre căderea rarii»»!»! 
Geftușșscu. fa urma acestui 
evenlmdnJ, „putem; șpjine 
cit > libertate
și cfe dfemoerațfe prava- 
feafat, Jrisfa tfas fa Ețttopa, 
centrală ri răsăriteană" — 
se ca-,
mufticăt dat: pUfeJfaj^țJI de

va 5* facw eon-
î «^semratori

t dp^fc su9c«®r.; Ifa-. faeut.
a»-? mefa»tt taPl«afa« fa Bi- -democrații autentice". rouliii v..litte. «iiinyj. fm>ți

fa . ului. «wupau
£un«fai; înalte fa comisia 
fa- stat a< plfaqfleărfa în,: 
Ministerul: j^gărariir..-' etc,.. 
iar ifaa,‘fe^fara. sfapri era' 
cas&priW «te fioștuîi pre-' 
nsifa Mimea ' M&iescu. Fa-, 
milia dispunea «fa vile fa 
ce Iernai: frumoase .regiuni 
ale țării.

Ceaușescu a avut o a- 
titudine brutală în încer
carea de a controla con- 
secintele crizei tot mai 
graw a economiei rotaâ- 

i- neșțl — e&niîhu# agenția 
fa a, «rut ADX1 M măsuri dra

conice de austeritate,, pe 
spinarea poporului, fa a 
redus treptat datoria ex
ternă a țării; care- fa 1980 
eșa de; peste 10: mBiavde 
dolari. Iar după achitarea 
completă, a acesteia, dicta- 
tomsl, sare trăia te lux,

*
: 22i (A-

gȘrpfreS); Președintele
SUA, &șat%e- Bfa 
lutat rășturnareâ ...
putere a juj Qeauțeseu și 
a anunțat • ât> are fa- vede- 
re -afafaar®- economice pen- 

t România: în" carul cînd 
aț'tfa- țfaee fa dțfasșcra- ’ 
». sh a calificat

..âmb&ile dfa Rtsmâfaa 
drept ’„ffaamațice\

Anfariar,, înir-o decla- 
rație scrisă, . ,C -
fostului, guvern.gl; i Bonaâ- 
niei, fatetefaeunfa.fa. re- 
presiuni 'brutale și să pu- 
nă fafa«t dictaturii lui.nă dictaturii
Cfeauțescu.

« sa- 
’ la

-■ #

BERLIN 32 (Agerpres). _____ __ __ .. ,
— fetr-uncomentariu at. «toRfetavfaiti flfefaJute de- 
Agewțteî dips dte RO& sa operației. Wâttțfa 
arată eă dictatorul: Nicolae 
Ceaușescu strinsese în 
mîinile sale puterea abso
lută prin; plasarea mem
brilor familiei sale In cen
trate «fecisSVei &£■ condu
cerii de partid șl du stat, 
Astffa « f*mi «fim: soția, 
loh Elena: viatureședâixt® și. 
a cooptata fa. Comitetul 
Cântai, o«> naspansafeili- 
W tot.wWSM «fa cadre» 
ftțfa fifa. să» flfcțfe eon-

(Agerpres). 
regimului 

' eliminată 
principala cauză a repre- 
siunii sîngeroase din Roma- 

TOKIO 22 (Agerpres). — ala, pragăttadurra, astfel, 
Partidul Comunist Japo- terenul pentru1 ea. poporul
nez salută victoria popo- român, deosebit de apro-
rului român, care; p-'- 
manifeetații de protest de 

regimului ' Seaușeseu —
< ’ ‘ “
PCJ difuzată la Tokio în 
numele: președintelui; Pre
zidiului SG- al partidului,. 
Tetzuzo Fuwa,

Evenimentele din Româ
nia demonstrează forța 
mîniei poporului împotri
va unui regim ce nu se. 
bucura-de: șprijinu! mase- 
fars, a: ctouî pofaicâ a

_ «ye- 
nimenteler- faă . htarturie

siunii sîngeroase din Rctaiâ-

terenul pentru1 ca poporul
- 1— d—~i; du apro-
prm piat de noi, sĂ^și ■ „ poată

■ , I ” construi un viitor liber și
masa, a provocat caderea democratic — a declarat 
regimului ■ Ceaușescu - ministrui de w)|Bne al 

Italiei' Gianni «te Michelis. 
Ministrul de-externe^ care 
particip® la conferința eu- 
ro-arabă ee arei loa la Pa
ris; a adăugat aă- expFimă 

, tetreaga-’ admirare;-pentru 
pdperul1 ronaâfa «tebete ttip- 
tat’fete a«t‘' «te.ta’ftfaft cu
raj? și; totodată, fafatmdul 
regret pentru fefafarttase- 
le victime îrirfajiUfate; Va 
fi necesară' soljduritatea 
altor- țări cu o Ronfanie ce 
și-a ' libertățile
ftm«temieirtfafa. Itfafa va 
aațp)feft;fa «fitecție
Și' va cfaăL^faWlmi'oe- 
cidentate .* ăsump; răs- 
pundereaee'-Ffevtae- — a 
sțms> ntinifart®- djț faetațrne, . 
citat de agent» itafiană 
AriiflA;.

pentru modul «farfe fa
■■........... “j;. se,

liberta- 
și democrație înfrîn- 
prin mijloace politi- 
forța armelon.

☆
MOSCOVA 22 (Agerpres) 

fa tțefefata «fa vjfațri, cfapă- 
afaariâ ft. Congresului. De- 
putațdosr Poporului. al 
URSS, transfate: agenția , 

- TASȘț MițiaiL. Goșbaciav a 
ppeteniat , d : fi • a-

care un popor W». 
pronunță pentru 
te
«e
ce

: stipra- „..........
mente disr România, 
ofa. -a supus ft. 
dfepuîaților forului 
preni fa pufagfi, «fa 
si urss urmâtorul 
saj: adresat poporului 
mân: .

„In acest moment de 
cotitură pentru soarta 
României, Congresul De- 
putaților Poporului al 
URSS. își afirmă spriji
nul, hntărft față dg cauza 
dreaptă a. poporului șo
fate- Ii afafafafa ®e ce
tățenii României des sen
timentele teadițȘonale de 
prietenie țț bunăvecină- 
fate și reafirmăm dorin
ța: sincarife de colaborare 
strtasă fii interesele so
cialismului. și păcii".

Textul, primit cu. a- 
plauz», a fpsC ■ adoptat în cestui popor 
unanimitate.

efani- 
A- 

șfarobăriT 
su-, 

ștatc 
me- 
ro- ’

STRASEWlWBG & ■ (A- 
gerpreș), pfașetijnteje Bar- 
lâmentulul Vest-eu 
Enrique Baron, a salutat 
sfîrșitul dictaturii în Româ
nia și a exprimat „pro
funda- satisfacție > pentru 
faptul că pcrport 11 român a 
reușit gppfa unui
s-istefa d icfatorfal“ șs- In- 
forfașșasfa agenția Spaiiio- 
lă JQTE, Comupitalea . in- 
ternațidnală, în special cea. 
vast-eunqpeană. „trebuie 
să afefamete urgent. în 
sprijinul, poporului român 
pentru a-1 ajuta să depă
șească o etapă teagioă- din 
istoria sa. care a avut con
secințe economica dezas
truoase Sperăm — s adău
gat el —- că această neuă 
etapă va conduce ia un 
proces des instaurare a. de- 
mocrațieir cane' prfa inter
mediul organizării de ale
geri libere să.așiguto, în 
sfîrșit respectarea dreptu
rilor fundamentale ale fa

ce a,suferit
mult prea mult".

Oameni ai muncii

triaje !

■ TALE 1

instalațiilor din 
Cărbunele să ajungă 
timp la termocentrale 
cocserii I •

OAMENI ASiMUNCII 
DIN TELECOMUNICA-

Entiuiasm nemărginit al miilor de cetățeni patrioți din Petroșani, în fața sediului noului Consiliu 
municipal al Frontului de Salvare Națională. ~’

Asigurați bunul mers, al 
centralelor telefonice și 
a posturilor telegrafice!

Să dăm .posibilitatea 
oamenilor muncii să pri-

ATORI FEROVI- mească vești de la famili- 
ARI1 ile lor, asigurînd bunul

Asigurați siguranța li- mers al serviciilor poștale 
■ niilbr ferate, a gărilor, a și de telecomunicații!

'Acum^ aștăfei, eîrid bucu
ria libertății tanplfe ini- 

• ’ S-fiȘSțbifafateri’ sfr ne "■ facem 
'.'uăM£«nț&t șă; briblnil dăto- 
v ■ rial

Transporturile1 să func- 
țiopeze normal pentru a 
se asigura buna aprovizi- .

. onâre a populației,, .pre- 'prr cț qvRVȚcrȚ zerița fiecărui om la locul TU ȘI SERVICII P0b- 
de muncă 1

Vegheațl asupra depo
zitelor de combustibili și 
carburanți ! Vegeați ca ni
meni să nu atenteze asu
pra bunurilor poporului 
îibfejȚ, indij(si(!ndent și su-

Toțî oamenii muncii să se prezinte la 

locurile de muncă, să asigure desfășurarea 
normală a activității, să contribuie la bunul 
mers al vieții social-economice.
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sprijinită
'i VIENA 22 ’ (Agerpres). nale din Franța au păstrat, 

Irite tur area lui
‘ J. tficolâe ’ CeSușescu de la 

putere, ministrul -tfe exter
ne' ăl -Austriei, Attâs Mock,’ 
și-â “exprimat speranța că 

,d<țum în România vor fi 
ișnițiate’; procese de refor-

* economice și politice și
" riâ fi transpusă în fapt li- 

bertatea personală a tu- 
țuror românilor. Revolta rent Fabițțș_ -

.jfefr V

clarat că „întreaga opinie 
publică respiră cu ușurare 
ca urmare a căderii dictă-, 
torului Geaușescu și a cli
cii sale. Nimeni nu va 
schița nici un gest în fa
voarea lui. Geaușescu va 
avea destinul fatal al dte- 
ta'-i-c ■ ‘ ■ 1.
Soares.

Președintele portughez a 
subliniat că „libertatea, a- 
ttt de des încătușată, trium
fă la București și în în-< 
treaga Românie".

lea reformelor democrati
ce".

Guvernul american a a- 
firmat că nu deține nici o 
informație privind soarta 
lui Geaușescu.

„Astăzi 22 decembrie o 
teribilă povară a fost în
lăturată — povara regimu-’ 
lui dictatorial. Statele Uni
te împărtășesc bucuria po
porului român și se alătură 
în speranțele privind O 
tranziție pașnică spre de
mocrație", a declarat purtă
torul de cuvînt al Gasei 
Albe, Marlin Fitzwater. ;

Statele Unite, a adăugat 
el, „salută hotărîrea repre-, 
zentanților guvernului ro
mân de a fi ordonat înce
tarea brutalei presiuni po
lițienești și de a fi pus 
capăt regimului Geaușescu".-

„Regretăm pierderile tra
gice și lipsite d» sens de 

: vipți omenești din această

SOFIA 22 (Agerpres). — 
„Gu sinceră bucurie și 
adîncă ușurare am întîm-- 
pinăt vestea înlăturării 
regimului Geaușescu" — 
a declarat secretarul 
neral al GG al PGB, 
ședințele Consiliului £.. . ■ ■■ , ---- •
tăr Mladenov. Această 

' T“._' în
BERLIN 22 (Agerpres). cadrul unei convorbiri cu

Vineri la București pute- agur"

SX s™»**»?■
ADN, citind ; comunicatul 
Televiziunii Române. Oa
menii ieșiți în stradă jubi
lau — relatează corespon
dentul ADN. ; Fotografiile 
lui Ceaușescu au fost, arse 
sau rupte în bucăți. Arma
ta s-a înfrățit în Capitală - 
cu demonstranții.

• ?■ '■’f
BERLIN 22 (AgUrpres).

Poporul român, prin ac
țiunile sale hotărîte, și-a _______  _ __________ _____ ___ ______
croit drum spre înnoirea piei, o bucurie pentru toa- tind tragedia din 
dzaMCratieă a societății — " ~ ' — - --
sa relevă într-o . declarație 
a guvernului RDG. > Salu
tăm din inimă poporul ro
mânpentru* marea sa vic
torie; Totodată, exprimăm 
condoleanțe în legătură cu 
numărul mare de victime, 

Poporul român poate să 
conteze pe' sprijinul soli
dar al poporului din RDG 
și al guvernului țării noas
tre — se adaugă în docu-

, „ ment, exprimîndu-se in-
de'reă construirii unei vieți tențiă de a se dezvolta re-
cu adevărat noi. lății de prietenie cu Rtxna-

‘ 'da' fiȘiBofeneme'''' ’destina- - nia pe o bază înnoită.
. tor eridr XAre au avut de ;

. sufri^^’fe.Rmttente *;'’---■■■- ■' .-^r
trâhsntite l^Sffiția MTI. Co- BUDAPESTA 22 (Ager- 
toitetuL Adtesât ’ tuturor • preș). Imediat după ce la BUDAPESTA 22 (Ager-

Și? totățeni- -
io chemarea de a -

A fost anunțat că 200 de * 
flacoane de sînge ’vor fi , 
trimisie eimediat la - 
șoara și că. In următoare
le 12 ore, va fi obținut. 
sînge de la 200 de dona 
tori, iar în 24 de ore — 
de' îa o mie de donatori.

miercuri, la Paris, un mi- 
nut de tăcere în semn de 

■ protest față; de intervenția 
trupelor împotriva de
monstranților de la Ti
mișoara. „lâberțatea po
porului român va învinge", 
a afirmat președintele A- 
dunării - Naționale, Lau- 

— citat de

celorlalte țări și va efec
tua alegeri libere în țară".

„Aceasta este o noutate 
minunată pentru poporul 
României, pentru noi toți. 
1989 s-a dovedit a fi un an. 
istoric, cel mai fantastic 
dintre toți". Stat al RP Bulgaria,

ge- 
pre- 

de 
Pe-

. pnprtmîni mmfin, precum r - agenția DPA. Primul mi- 
!-a ri triHtoritătilOTs maghia- nistru francez, Michel 
’ ră șl germană din rRoinâ- Roeărd, a exprimat „groa- 

dovedit eficientă, za și conSțerelrea*-‘ Fran- 
i • rsTă. releȚț^iAfeiș Mock, tot -

ATENA 22 (Agerpres). — 
Agenția Tăniug anunță 
din/Atena că" Academia de 
Științe, ’«f "Cfifeciei a exelus/ 
piriri riroț lihahim, pe Ele
na sCâaeijefecu: din ’rfiidul 
membrilor- ■ săi. ' ■ - !

■ f-.;.■ ..
- ” - * ” ■

intr-un interviu acordat' 
, eiarulul ORF. Anularea o- 

bligativitâții vizei pentru 

de' Serviciu și diplomatice, , 
----- “ nizată

.-zile, ' 

.pre-’ 

.a co-’ ‘ 
APA:un 
tt al mi-

dețlBă^rii ; de ^pașapoarte

pentru ju

niștrțijW
. Evenifneptele reflectă 

psăerriâ:.' «fewcrațieV ș£‘ a 
dorinței de libertate a oa- 
raenilor, care an cîștigat

■ acum și In România, prin
OpUlară pentru 

itică și eco-‘ —— 
e victorie a- . _ entuziasm,

Sjs^iștșcu .
declarat Mock. , .

dr ..
_ B'UDAPKiTA 22

— Comitetul

' creat

MADRID 22 (Agerpres).
Agenția spaniolă EFE a- 
cordă ample spații în ca
drul emisiunilor sale eve
nimentelor din România. 
Este descrisă atmosfera de 
—sărbătorească 

pi , 'sîngeroa- ’ pe care o țrăleșțe fp aceste 
a\ Biauurețtitp, șe i»for-
c Gțfcațeniiza-

ffirfefrriifestan- 
*'* Shat pre- 

apelurile 
, lansate de 
' poporului 

iul ‘ Radiote- 
aâne, în ve-

(Ager- 
de șo- 

ț^e.iâtear a declarat 
; un fond 

iaî de 500 000 fo-

_ A

n 
levtt

a.' ,— . — --------------- -
■ știre — a declarat el în

(Agerpres).

rea a fpșț preluată dri .uns. de . îngri-

dâmriare și repulsie pro
vocate de reprimarea sîn- 
geroasă, plină de cruzime, 
a poporului român, ridi
cat la luptă pentru liber
tate și democrație, la o 
luptă. care a adus mii de 
victime “Omenești. P. Mla- 
dCTiovf și-a exprimat con
vingerea că aceste simță- 
riiinte sînt ale tuturor ce
tățenilor Bulgariei. ..rr. ___ ---- ....

..'.Ne plecăm în'fața me- saptămînă și facem apel ciu«c,
mdriei celor care au mu- la evitarea oricărei noi
rit pentru ca îri România violențe" — a declarat pur- _ - ..
să sosească o zi a bucu- tătorul de cuvînt. Amin- . , c

trii8^fej8țW®țiă’MTI. Co- BUDAPESTA 22 (Ager-,
?. ..ăritosât - tuturor ■ preș). Imediat după cela - . -

posturile românești de ra- preș). Prezidiul Partidului 
x ■ dio și televiziune au fost, -' Socialist Ungar a dat pu- 

*°^?tlv/---a»rem3mise știrile privind" .blicității o declarație în 
A «Mk-MiMM.rii Ha puterii în mîinile care se arată că știrea pri-

poporului, agenția de știri vind evenimentele din
MTI din Budapesta 8 in- România a parvenit Ia Bu-
format despre acest eve
niment,' despre poziția a- 
doptaiă de ărmata română

. în . ' ■ " ‘ ”
por

fost ? Socialist Ungar a dat pu-

fi ’
Timi- -

>ărșree«KȘeririlor po- 
lui. Este subliniat fap

tul ‘ că patrioții români,
’ tinerii au dobîndit liberta- 

VATICAN 22 (Agerpres)' tea cu preșul supremului 
— Papa Ibâp W» - al HI-

" .««,• rinerj
lectură ~'cu 

 

împotri-
W-'-ti’ ■

de Crăciun, ’.
ă condamnat extrem

' vehement pe tiranul Ceau- 
“ Șescu șa „violența exerci
tată împotriva cețățenilor 
români

'.M

ii'.

ă înipbtrivâ',''fct^^^ii
pârii și
iȚunor - schnpbări radi- 

___ e, bazate'pe”' respecta
rea drepturilor omului. ' 

• .'ii,1' '

. BERLIN 22 (Agerpres) — . Cangalffi 'RFG, .Helmut
Kohl, a apreciat reprima
rea evenimentelor din

. România drept „un lucru 
îngrozitor, care l-au de
primat adîric". In prezen
ța ziariștilor, la Dresda, 
el și-a exprimat speranța 

^ £ă^ Romanț jse va — 
; VBHȚSt mai • repgde
sibil la relații care

; corespundă 
inclpse în Actul final de 
la Helsinki.

'■ \ >■- -i ■
. PARIS 22 (Agerpres). — 
Deputății Adunării Națio- " -er* - ',

sacrificiu. . ’
Agenția ungară a anun

țat imediat redeschiderea 
fronțierei de stat dintre 
cele două țări vecine, .

☆
ROMA 22 (Agerpres). CO-» 

■ 'mtm^alea -românească din 
regiunile Lombardia și Pie
mont a adresat, joi, pre
ședintelui Republicii Ita
lieni, Francesco Cossiga, 
o telegramă în care îi a- 
dresează mulțumiri pentru 
poziția sa fermă de denun
țare a fostelor autorități 
din România, în acest 
moment atît de dificil pen
tru ț ară — infor
mează agenția ANSA.

dapesta chiar în timpul șe
dinței acestui organ de 
conducere al ’ partidului. 
Cu acest prilej, Prezidiul 
Partidului Socialist Ungar, 
și-a exprimat speranța că 
răsturnarea regimului iui 
Geaușescu este primul pas ’ 
al cotiturii democratice al 
evenimentelor. Prezidiul 
exprimă încrederea că a- 
ceste schimbări vor deschi
de calea spre apropierea 

. firească dintre unguri și 
■‘-români." - ■

* •
BONN 22 (Agerpres), „In 

anul 1989, voința de liber
tate ia oamenilor a trecut 
ca o furtună prin Europa"

☆

re- 
po- 
să 

convențiilor

&

LONDRA 22 (Agerpres). 
Primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret That
cher, a salutat răsturnarea 
regimului Ceaușescu în 
România. Intr-un interviu solidarității", măsuri ime- 
atordat programului de te
leviziune „Sky News", pre
mierul a exprimat speranța 
că noua conducere a Româ
niei „va urma exemplul

*
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

Un purtător de cuvînt al - 
Ministerului Afecerfter Ex
terne al Uniunii Sovietice 
a declarat referitor la e- 
venimentele produse la 
București vineri: -„Nu ne 
îndoim că poporul ■ român 
va da dovadă de. ~ ‘ înțelep
ciune, menținînd, în pofi- 

tice. calmul și stabilitatea 
necesare, că vor fi creata 

orașul «>n^țH pentjru viață nor- 
.mtuă și vor fi create noi

condiții normale".

HAGA 22 (Agerpres). Gu- c 
veriful. olandez s-'a ^.anga
jat să sprijine, împitaiipM- 
cu partenerii săi, procesul 
de schimbarățin Rpmânia. 
în toate domeniile posibile" 
— releyă un comunicat dat 
publicității la Haga. (fȘăde- 
rea ltdi CeaușeȘcU și ă re- 

’ „i. "i reprezintă
sfîrșitul unei dictaturi sîn- 
geroase — adaugă, comuni
catul, exprimîndu-se, tot
odată, .gîndurile și șentî- 
mentele de simpatie față 
de toți cei care au suferit 
în România".

tă Europa — a continuat Timișoara, M. Fitzwater ■«—*- x
conducătorul bulgar. Ii a afirmat că această „nu înstițuțu ale putorii in
felicităm pe frații noștri va fi niciodată uitată" și
români care l-au răstur- va rămîne că o mărturie
nat pe tiran șl pășesc pe permanentă â faptului că 
calea înnoirii democra-; aspirațiile spre libertate și 
tice a societății. . spre' „drepturile omului nu

Secretarul general al pot fi înăbușite priri forța 
armelor". ' A ; ' -■

Purtătorul de cuvînt a 
exprimat speranța că noul 
guvern „va înainta rapid 
pentru a răspunde cererilor 
poporului sau p r i vi n d x .
schimbări democratice și 
că se va angaja într-un «“W» 
proces de tranziție pașhică".

Statele Unite, a adăugat 
M. Fitzwater, „sînt gata, 
așa cum au fost întotdeau
na, să stabilească relații 
mai bune cu România".

.' - . I „avan
sează rapid pe calea unor 
veritabile reforme demoera-

spre „drepturile omului nu 
al ’ - —

PGB și-a exprimat con- 
vlngurea că toate organi
zațiile social-politice și 
toate forțele din Bulgaria 
vor- acorda un sprijin efi
cient poporului român. In 
Consiliul de Miniștri al 
Bulgariei sînt deja dez
bătute măsuri pentru a- 
cordărea unui ajutor u- 
manitar României, între 
altele prin trimiterea de 
medici și medicamente. 
Bulgaria propune țărilor

. vecine europene și altor _ , ,, . ■
state să-și unească efor- ac& ac*ȘȘta țară 
turtle, pe bază bilaterală și 
multilaterală pentru a- ----- - ----?—
cordarea unui ajutor tuna- tice. Statele Unite se anga- 
nitar poporului român.
In acest scop, Bulgaria 
a stabilit deja' contacte 
cu țările CEE, cu o serie 
de state învecinate.

Sînt convins că eveni
mentele de vineri deschid 
calea spre formarea unor 
relații active și fructuoa
se de colaborare și a 
unei prietenii sincere în
tre Bulgaria și România 
— a relevat în încheiere 
Petăr Mladenov.

. ☆
WASHINGTON 22 (Ager- 

______  r__ _____r_ preș). Intr-o declarație a 
_ a declarat ‘ministrui'de purtătorului de cuvînt al 
externe al RFG, Hans-Die- 
trich Genscher, după pră
bușirea dictatorului român 
Nicolae Geaușescu. „Popo
rul român a obținut o 
mare victorie împotriva u- 
nui regim al disprețului fa
ță de oameni" — a adăugat 
Genscher. Totuși, bucuria 
se împletește cu mîhnirea 
în legătură cu marele nu
măr, încă necunoscut, de 
morți. Ministrul de exter
ne a anunțat, „în spiritul

jează să furnizeze un spri
jin solid și asistența lor", 
a adăugat el. Fitzwater a 
subliniat că , Administrația 
de la Washington va răs
punde cu promptitudine o- 
ricărei cereri de ajutor U- 
mantțar. „Sperăm că Româ
nia se va alătura, în cu- 
rînd, celorlalte țări din 
Europa răsăriteană și cen
trală care s-au angajat 
într-o nouă eră de coope
rare între Est și Vest" — 
a spus în încheiere purtă
torul de cuvînt.

diate de ajutorare din par
tea guvernului vest-ger- 
man, care vor fi coordona
te de organizațiile cores
punzătoare,

Casei Albe, Marlin Fitz
water, Statele Unite și-aU 
exprimat vineri bucuria în 
legătură cu înlăturarea de 
Ia putere a lui Geaușescu, 
afirmînd că .împărtășesc 
bucuria poporului român", 
care s-a debarasat de „u- 
riașa povară a regimului 
dictatorial". Casa Albă și-a 
manifestat speranța înțr-o 
tranziție pașnică și o evo
luție spre democrație în 
România și a arătat că 
Statele Unite sînt gata să 
stabilească relații normale 
cu această țară și să-i ofe
re o asistență economică, 
dacă -ea „va avansa pe ca-

☆
PARIS 22 (Agerpres). Mi- 

niștrii de externe ai țări
lor membre ale Pieței Co
mune au adoptat, în Inche- 
ierea reuniunii ministeria
le desfășurate vineri, 

. în capitala Fran
ței, o 
mună în 
ția din 
se spune
„să acorde un ajutor ime
diat României" să ia mă
suri pentru reluarea co
operării cu această țară.

declarație co- 
legătură cu situa- 
România, în care 
că CEE este gata

.• ☆

LISABONA 22 (Ager
pres). Președintei» Portu
galiei, Mario Soares, a de-

☆
HAGA 22 (Agerpres). Pri- 

mul-ininistru al Olandei. 
Ruud Lubbers, aanunțat 

. vineri că guvernul - țării 
sale a deblocat suma de 
87 milioane florini (44 mi
lioane dedări) pentru aju
torarea țărilor din estul 
Europei în anul 1990. Pînâ 
în prezent, numai Polonia 
și Ungaria primesc acesl 
ajutor financiar, dar în 
scurt timp — a precizat 
premierul olandez — el va 
fi acordat și altor state
est-europene. ș

☆
BERLIN 22 

Consiliul de Stat al 
Germane a hotărft să 
retragă lui Nicolae geau
șescu Ordinul „Kaj-l Marx". 
După cum anunță agenția 
ADN, Consiliul de Stat M 
R.D.G., fundamentînd 
ceastă hotărfre, a relevaF 
că încălcarea gravă 
drepturilor omului în 
România este incompati
bilă cu acest ordin suprem 
al Republicii Democrate 
Germane.

■t
(Agerpres), 

R.D.
li

a

BELGRAD 22 (Agerpres). 
Grucea Roșie din tefefeto* 
via a anunțat că oferă spri
jin Crucii Roșii din Româ
nia, ca urmară a
mentelor dramatice inter
venite pe pămîntul româ
nesc, ZP . "

even!-
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