
Informare din partea Consiliului 
Frontului Salvării Naționale 

- prezentată la televiziune de Ion Iliescu -

MINE»I!
în aceste momente , istorice ale victoriei 

poporului român, țara are nevoie de tot mai 
mult cărbune. Faceți totul pentru a fâs* 
puode prin fapte, prin cantități sporite 
de că r bun e energetic și cocsificabil 
pentru România liberă, independentă 
și suverană!

pentru 
cocserii!

Ieri, 23 decembrie, 
rinei! mineri de la 
ieni, dînd dovadă de 
fi patriotism au eX- 

și livrat coc seri- 
cențralelor e- 

rice 1000 tone de 
cărbune de bună cali
tate mimai în timpul , 
,Mihiiailiwh.ii I, pe dura- 

- Whselor ' 6 ore - - de.
Aii fost pre-

afe&U fcț; abataje 137 
de Acestora li

‘ numeroși 
lăcătuși, 

întreține- 
dff la sectorul de 

asigurîndu- . 
mersul normal aid 
nîucției. Informația 

fpst transmisă de 
"CSȘSj&itin M DrSgulescu.

ROMÂNUL se simte liber 
într-o ROMÂNIE LIBERĂ

Din zori și pînă în sea
ră, din seară și pî
nă în zori... Minerii
Văii Jiului, acești minu
nați, dîrji și hotărîți oa
meni ai adîncului, împreu
nă cu ortacii lor, de ,1a 
celelalte întreprinderi șî 
instituții ale municipiului, 
au ieșit în stradă și și-au 
-exprimat bucuria nestăvi
lită pentru marele act 
istoric petrecut. Și-au ex
primat admirația pentru e- 

' FOismul celor care cu arma 
în mînă apără cu prețul 
sîngelui, cu prețul vieții 

; TÎMnfeia. .ediberțtă de dic
tator de tiran. Și-au ex
primat indignarea pentru 
actele teroriste, pentru sâ- 

• raavolnipilig, s&vîrșite 
vedica de trist$?smi--l- 

cîanul îndepărtat de
ișito de 
intire, de

putere și care,, dînd dova
da lașității definitive, a 
p 1 e c a t din fa
ța 'judecății drepte a celor

W mihtor României!

pc care, mințindu-i cu ne
rușinare că-i iubește și li 
se dăruiește, îi lipsea de li
bertate, dreptul cel mai 
prețios al omului, în nume
le — cît cinism — al drep
tului omului.

Fețele dîrze ale mineri
lor, preparatorilor, con
structorilorde mașini, e- 
nergeticienilor, chimiștilor 
și constructorilor de obiec
tive sociale și industriale, 
pumnii strinși ridicați în 
sus cînd se scandau lozin
cile ce cumulau toată ura 
anilor epocii de... tristă a- 
mîntire. Toți ca unul înăl
țau mîinile în semnul vic
toriei atît de mult rîvnite 
în anii tiraniei ceausiște.

De la microfonul tribune
lor nu numai <■ ț>lamau 
călăii și trădătorii de țară, 
dar se angajau, așa cum 
numai oamenii muncii din

dascăl sini mîn- rată în creuzetele alchi 
dfu că, în ciudă atîtor miei de un paranoic și 
’mne de îndoctrinare co- de o matracucă analfa- 

listă impusă școlii și betă, amândoi infirmi su- 
~ ^fgKtUlui din uzine și fleteștc și cu orientări 

' ' îS?. î® ogoare, tinerii s-au " .................................
hainele tnur-

r car e au fost îm-
. br forțat, au fost și

tint in fruntea poporu-,
? ? M" pentru a rupe vălul

■ i .--^t^mirtiutismului, al min-
Ciumi și rușinii, vărsîn- 
du-și sîngele pentru li- 

ț tertatea țării, pentru căi- 
■ -Cnrea în picioare a tira- cauza nobilă a națiunii.

niet ’ Elevii tuturor cicluri-
Au izvorît în inimile: lor școlare trebuie să dea 

' ' ' . Zi- dovadă de o comportate
W2..UOO, u.< ade- civilizată, demnă, cu a-
bdr, cu rădăcini adinei devorat patriotică, să e-

trtei.
Da, a curs singe ttnăr.

:A învigorat însă trupul 
amorțit al țării de către 
mumiile ceaușiste și lin
găii lor. Tinerii s-au ri
dicat acum pe verticala 
demnității

diabolice îndreptate îm
potriva legilor umanis- < 
mului, culturii și civili
zației. Ne simțim însă 
minări că în cele din: 
urmă ați avut puterea să 
lepădăți veninul ideolo
giei dictatorului, purifl- 
cindu-vă prin luptă, prin | 
muncă, prin adeziune la

(
(ContiQiiare în pag. a 2-a)

Elevii tuturor cicluri-
; 4

’ lor sentimentele de 
hertate, dreptate,
in trecutul glorios al pa- vite actele de dezmăț și 
trtei. debandadă și să facă tot1

ceea ce e în spiritul nou- I 
lui program fixat patriei 
spre renașterea ei nați
onală, spre triumful defi
nitiv al libertății.

, j- Fiți demni, în spiritul,
demnității împrumutată jertfei pe care l-au ma
de milenii de la brazii ei nif estate tinerii din Ti- i 
drepți și veșnic verzi. mișoăiS București și 

Culoarea roșie a singe- ” ’ - * •’ ■ r 1
lui vărsat va face să 
crească flori roșii pe 
trupul zbuciumat al Pa
triei, fiind adevărate zile 
de istorie, de patrio
tism cu care vom învi-

’tive în fața elevilor de 
aziși de mîine.-. ’

■ Ne e rușine că a tre
buit: să vă mințim, să vă 
turnăm în. suflet , și

I
-

1. geta exputierile educa-

civilizată, demnă, cu a-

din alte localități ale 
țării, respectați munca 
și realizările părinților și 
fraților voștri, cinstiți 
prin comportare strada- ^ 
nia poporului de a fi stă- 
pîn pe țară, pe viață, pe 
noul ei destin!

Tinere, pentru tine 
lupți, pentru tine luptă 

Țara și nu uita că tu vei 
fi mîine coloana vieții în2• <7fr Șî J*

A ~ conștiință otrava prepa- noua Românie!
—   

Muncitorii tipografi 
la secția ziar declară ; este 
p r im' u 1 ziar ; în 
care cuvîntul . Ceau-
șescu l-am scris despăr
țit în silabe, simbol că 
dictatura s-a despărțit 
și-ea în „silabe", s-a rupt 
După zeci și sute de cu
vinte „Ceaușescu'.* apă
rute în ziar, scrise în silă, 
este prima dată cînd, în- 
fierînd dictatura, am scris 

■ acest substantiv adăugîn- 
du-i epitetul care trebuie : 
criminal. In clipele cînd fiii 
cei mai buni ai țării au 
căzut la datorie, muncito
rii tipografi, umăr la u- 
măr cu ziariștii de la zia
rul „Zori noi" — cît de 
frumos sună aceste cuvin
te, „Zori noi" — asemeni 
celor din Televiziune și 
Radio, asemeni tuturor 
ziariștilor și tipografilor 
din țară, nu ne-am pără
sit locul de muncă pentru 
ca adevărul, cuvîntul liber 
să ajungă la dumneavoas
tră, stimați cititori, așa
cum e firesc. ; .

Fanaticul și ■ odiosul 
dictator să fie judecat în 
fața poporului, să fie 
transmis procesul penal 
la radio și televiziune. 
Noi vom tipări și vom 
transmite în presă ade
vărul.

Nicu TRĂISTARU, 
muncitor . tipograf, 

secția ziar I

Dr^gl xetățenlj
Am avut o zi plină, și 

grea. Venim chiar de la' 
comandamentul militar 
al Frontului Salvării Na
ționale. Datorită acțiuni
lor criminale ale unor 
bande de teroriști instruiți 
special pentru lupta îm
potriva maselor ' populare 
și apărarea' dictatorului, 
activitatea noastră nor
mală nu s-a putut des
fășura normal în cursul 
acestei zile. Am fost ne- 
voițl să dăm prioritate 
.acțiunilor coordonate -de 
luptă împotriva teroriști
lor. Existența acestor- gru
pe de teroriști, a unor in
divizi fanatizați," care ac
ționează cu o cruzime fă
ră precedent, trăgînd în 
locuințe, în cetățeni, pro- 
vocînd victime în rîndnl 
militarilor, este încă o 
expresie elocventă a ca
racterului antipopular al 
dictaturii Ceaușescu, ca
re a făcut enorm de mult 
rău poporului și bate; nu 
3 economisit mijloace, 
mijloace enorme și acți
uni gîndite, ordonate pen
tru constituirea unor ase
menea unități de represi-

' une. . .
Vrem să vă spunem că 

toate unitățile militare și 
marea majoritate a unită
ților de miliție și de' in
terne acționează unitar 
împotriva teroriștilor. De 
fapt, există un consens 
naționalîmpotriva dicta-' 
turii.

Acțiunile diversioniste, 
teroriste, crinriinale ale 
grupelor de teroriști, care 
voi să împiedice funcțio
narea noii puteri și să de
stabilizeze societatea noas
tră este o ultimă zvîrcoli- 
re â acestei creații mon
struoase a dictaturii anti
populare. De fapt, trebu
ie să vă spunem că nu 
este vorba de un număr 
mare ’de elemente . tero
riste, dai- acestea sînt 
special instruite și dotate 
pentru acțiuni de acest 
gen. In cele mai multe 
cazuri ei reușesc să în-, 
greuneze. activitatea uni
tăților militare pentru că; 
■așa cum ați Xrăzut foarte 
mulți, teroriștii acționea
ză din clădiri locuite, - 
chiar din apartamente, 
ceea ce face dificilă folo
sirea tehnicii . milițare, in
tervenția armatei, care 
trebuie să evite cît mai 
mult pierderile în rîndu- 
rile cetățenilor. Este o 
perfidie fără seamăn, o 
cruzime pentru care nu 
se găsesc calificativele po
trivite. De aici dificultăți
le pentru lichidarea a- , 
cestor acte de cruzime. De 
aceea, facem apel la ce
tățeni să înțeleagă situa
ția în care ne aflăm și 
să înlesnească" pe toate 
căile activitatea militari
lor. ; d . id;.',

Cetățenii din blocurile 
în care teroriștii acțio-,, 
nează — este vorba de 
zonele fierbinți, în' jurul 
televiziunii, radiodifuziu
nii, în. jurul sediului Co
mitetului .Central," Minis

terului Apărării- Națio
nale, alte cîteva puncte — 
îi sfătuim să evacueze pe 
cît posibil clădirile și să 
se cazeze la cunoscuți, în 
alte locuri pentru a în
lesni activitatea unități
lor noastre militare.

Ne aflăm, stimați cetă
țeni, într-un moment re
voluționar, din. păcate, 
marcât de sacrificii. : Noi 
am circhlat mult pe stră
zile Capitalei în cursul 
acestei Zile și am văzut 
scene emoționante de 
conștiință cetățenească, 
de' inițiativă și autoorga- 
nizare, de pază obștească, 
de control al circulației 
pe drumuri. Am vrea în
să, în legătură cu acest 
îucru, să informăm că nu
mai: armata dispune de 
tancuri și unități blinda
te. Teroriștii sînt organi
zați ca pușcași, dotați în-, 
să bine cu armament și 
instruiți în mod deose
bit. De aceea, pe drumu
rile publice unde s-au 
organizat baraje și puncte 
de control este bine să 
nu fie împiedicate unită
țile militare, respectiv 
blindatele, camioanele cu 
militări, 'tancurile să poa
tă circula cît mai liber 
spre punctele în care tre
buie să acționeze. Venind 
aici de la Ministerul A- 
părării Naționale a tre
buit să ne oprim, să par
lamentăm și să discutăm; 
oamenii sînt de bună cre
dință pentru că nu vor 
să lase pe orcine să trea
că. De aceea, vrem să 

• știți: tancurile sînt numai 
ale lor. Mașinile blin
date, de asemenea.

De asemenea, am ruga 
să se gîndească și alte 
forme de lărgire a con
lucrării și participării 
maselor populare în spri
jinul acțiunilor unităților 
militare, inclusiv consti
tuirea de cît mai multe 
gărzi patriotice pentru 
apărarea unităților pro
prii, unităților economice, 
a. unor puncte de activi
tate generală pentru ne
voile cetățenilor, ca și țn 
sprijinul unităților care 
acționează în jurul punc
telor fierbinți. Aici trebu
ie; să șe acționeze neapă
rat în strînsă coordonare 
cu armata și numai în 
subordinea armatei, pen
tru că sînt reguli milita
re de activitate. De ase
menea,-trebuie să vă spu
nem că teroriștii. nu sînt 
în uniforme. Ei sînt ci
vili. De multe ori caută 
să creeze confuzie, și-au 
pus și banderole ca să fie 
confundați cu oameni din 
formațiunile de apărare, 
organizate de cetățeni și 
creează astfel confuzie, 
împușcă din orice poziție^ 
De aceea, este important 
ca cetățenii din formațiu
nile noastre — individual 
înarmați — să nu acțio
neze pentru că pot să fie 
confundați cu teroriștii și 
să cadă victime confrun
tărilor cu unitățile mili
tare, ci să se constituie în 
unități ordonate, organiza

te, subordonate unităților 
militare. Să fie o unitate 
de acțiune, dar să nu 
cream panică,, confuzie și 
victime în plus. '

Ea comandamentul mi
litar pe care l-am avut 
am stabilit cîteva? măsuri 
imediate în vederea ac
țiunii din această noapte, 
de mîine dimineață, pre
cum și în orele imediat 
următoare pentru o mai 
mare eficiență în lichida
rea bandelor teroriste.

In funcția de ministru 
al apărării naționale a fost 
numit generalul colonel 
Nicolae Militaru, care este 
ajutat de cei doi prim
ați juneți —- generalii Ște
fan Gușe, șeful Marelui 
Stat Major, și Victor Stăn- 
culescu.

In fine, stimați cetă
țeni, vrem să vă infor
măm că Nicolae și Ele
na Ceahșescu au fost- ares
tați și se află sub 
pază militară. Sînt, 
de a s e m e n e a, a- 
restați Ilie și Nicu Ceau
șescu și cîteva slugi ale 
clanului Ceaușescu 
Dincă, Postelnicu, Bobu 
și alți cîțiva. Va veni mo
mentul judecății drepte, 
severe a poporului, ’ a ce
lor care s-au făcut vino- 
vați de- această tragedie 
națională.

Sperăm însă că prin 
acțiunea conje^aetă., a uni
tăților forțelor” ! p&pulare 
să lichidăm și această ul
timă zvîrcolire a hidrei 

Invenintăte a clanului Ceau
șescu. Este nevoii*, de u- 
nitate, este nevoie’ de co
laborare strînsă. Ei vor 
provoca încă multe neca
zuri, dar procesul este 
ireversibil, Nimic nu mai 
poate întoarce roata pro
cesului de înnoire a Ro
mâniei ! '

Să ne urăm succes'!
V-am informat' ‘asu

pra activității de" bâză — 
activitățile militare;' 'Vrem 
însă să vă spunem' că de
ja am discutat cu mai 
multe ministere pentru, a 
asigura desfășurardâ nor
mală a activității eco
nomice. Cu Ministerul E- 
nergiei Electrice, cu Mi
nisterul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale, CSP, 
cu comerțul și coopera
ția, cu alte Cîteva minis
tere economice pentru că 
îh unitățile industriale 
activitatea să decurgă în 
mod normal, să putem in
tra în următoarele zile 
pe o activitate construc
tivă.

Din păcate, în legătură 
cu aceste probleme, nu am 
putut să trecem, pînă a- 
cum la o activitate nor
mală în cadrul organizat 
al planului consiliului 
nostru, dar sperăm să li
chidăm cît mai repede 
cuiburile <le teroriști și 
să ne consacram muncii 
constructive.

O ultimă informare. S-a 
luat măsura, de eliberare 
a tuturor deținuților po
litici. Toți au fost eh- ' 
berați.

CETĂȚENI!
• PĂSTRAJI ORDINEA E- 

XEMPLARĂ Șl APÂRAJI BUNURI
LE ÎNTREPRINDERILOR Șl ALE 
POPULAȚIEI - VALORI INESTI
MABILE ALE ÎNTREGULUI PO
POR I
• FIȚI PREZENȚI CU TOATA 

CONȘTIINȚA DE ROMANI, DE 
APARATORI AI VICTORIEI ȘI LI
BERTĂȚII NAȚIONALE, LIBER- LUI!

TATEA MUNCII NOASTRE PAȘ
NICE ȘI DEMNE, ACOLO UNDE 
ȚARA O CERE, PE FRONTUL 
MUNCII!

e SĂ STĂM DE VEGHE LA A- 
PĂRAREA VICTORIEI OBȚINUTE, 
LA APĂRAREA Șl PROTEJAREA 
OBIECTIVELOR INDUSTRIALE, 
A JNTREGII AVUȚII A POPORU-
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Cu aceste cuvinte ne-a

dacă-i nevoie, rămîn și la 
noapte. Cum să vă zic, am 
așa o dorință în mine... 
Vrem să evacuăm cărbu
nele din abataje și gate-

moi o„Nu vom 
să ne facem datoria față de țară

Un schimb este plasat 
permanență în abataje, 

, Să dea cărbune, un schimb 
este în gardă, altul de 
veghe, iar celălalt la 0- 
dihnă, gata oricînd și a- 
cesta să intervină, la ne
voie". Cine a sațisfăcut 

re păcat! Nici marele serviciul mnnar, in;ele-
cutremur nu i-a oprit pe ge, desigur, ce înseamnă

• ■ ■ -- - această organizare. Iată
cum a înțeles detașamen
tul minerilor să-și facă 
datoria. Și au dat și pro
ducție. Atît ieri, cît și azi 
în schimburile I au fost 
foarte aproape de preli
minarul pe Schimb. Mine
rii au înțeles că în a- 
ceste momente grele tre
buie să îmbine perfect 
munca și lupta. Lupta cea 
adevărată cu arma în mi
nă- Dar într-o ordine și o 
disciplină perfecte. Este, 
de fapt, și apelul pe care-1 
reînnoire către toți oame
nii muncii din unitățile 
Văii Jiului să-și facă da
toria în cea mai perfectă 
ordine și disciplină.

întâmpinat Ștefan Alba de din măruntaiele căruia să 
la 'mina Petrila. De data -x-< .-i- — » <
aceasta l-am găsit într-o 
postură inedită: cea de 
apărător al bunurilor po
porului. Banderola de pe 
mîna stângă ne atrage a- 
tenția din capul locului că 
el, alături de numeroși or- 
taci, se află în prima li- mineri de la lucru, 
nie, nu numai în subteran, mai el, trădătorul, 
ci oriunde este nevoie. A- rul. 1
cum, și aici la mina Pe
trila, trebuie să fie apă
rat țot ceea ce s-a făurit 
cu sudoarea minerilor, da
că e nevoie cu arma în 
mîriă, pentru că așa
ascuns ca un șobolan,’ pen-

să se lupte cu muntele,^
smulgă cărbunele, nu să-i 
încurce pe mineri să-l 
scoată.

Nu e păcat de ^bunătate 
de cărbune să rămînă în 
subteran ? E păcat! , Ma- —- . . ............—
re păcat! Nici marele serviciul miHter,^ înțele-

Nu- 
fuga-

Dar să revenim la mi
nerii noștri, la. bravii mi
neri ai Văii Jiului', care 
îngrijorați de soarta țării 
și a lor fac eforturi deo- 

. .. . . a sebite să scoată cărbune-
vrut tiranul, care a stat le atît de necesar țării în 
tru că aici n-a venit, la 
„minerii săi", cum îi de
numea în minciună, și ca 
„cel mai harnic miner"
(sau piiner de onoare,
cum s-o mai fi denumit, 
că de atîta onoare ne-a 
convins în ultimele zile I)

O zi de decembrie cu 
soare, ieri, la intrarea în 
schimbul doi la IM Par 
roșeni. Chipul directoru
lui minei, ing. Ioan Be- . . . _
serman, pare mai lumi-■ rie, să-l punem pe tran- 
nos ca altădată. Mai Sportor, să tragem, apoi, 
mult ca sigur și pentru ®curtj 
că, de astă dată, avea în 
față un ziarist, reprezen
tant al unui organ de 
presă cu adevărat liber.

— In schimbul I al. 
acestei zile, mi-a relatat 
interlocutorul, 60 Ia sută 
din efectivul minei a fost 
prezent in abataje. Pro
ducția schimbului întîi : 
560 tone de cărbune. Cele 
mai bune realizări le-am 
avut lâ sectoarele I și II,

.. . ', „tereul“ și să îl
descărcăm în siloz. De 24

7

timp ce, cu arma în mină, 
o apără. „Odată cu noul 
program de lucru în sub
teran, de 6 zile pe săptă- 
mînă, a cîte 6 ore pe zi 

ne spunea șeful de 
brigadă Ștefan Alba a 
trebuit să ne organizăm 
foarte riguros activitatea.

de ani sînt în Vale. Oh, 
Doamne, cît am așteptat 

----- ... ... ziua asta, să știu că mun- 
în abatajele mecanizate cesc cu adevărat pentru* 
ale brigadierilor Mihai țară, pentru popor. Vă spun 
Bărbăcaru șl Vasile (Sojd- 
caru.

La sectorul I, intru în 
vorbă cu un om îmbrăcat 
de șut. îmi spune că se 
nutrește Ion Băngioi, mi
ner șef de. brigadă în pa
noul 16. „Am , Venit fti 
schimbul II, spunea el, și,

drept, am- stat pînă 
azi dimineață la televizor, 
dar nu-s deloc obosit, țar
că trimese un vis, un vis 
cu adevărat de aur, clipe 
pe care nu credeam să le 
apuc. Sînt mîndru de ti
nerii noștri, de fiul meu, 
Costică, acum militar, și

pe care-i îndemn, fii, tată, 
vigilent, dă dovadă de e» 
roism ca să întărim ceea 
ce am cucerit".

In timp ce ing. Iile Se- 
cula și colegul său făceau 
pontajul, am găsit răgazul 
de a maî reține cîteva 
scurte păreri ale celor ca
re se pregăteau să intre în 
mină. „Acum, trebuie să 

dăm cărbune, S-ajutăm po
porul, să fie curent și căl
dură" (Ioan Mmia, mi
ner); „Să ni se asigure 
paza la puț, cu militari" 
(ZamfirNichifor, miner); ■ 
„Muncim acum cu drag, ' 
dar, acasă, caloriferu-i 
rece ca betonul ăsta" 
(Aurel Chirică, miner).

-Acestea au fost doar cî
teva opinii spuse spontan i 
de cel care înțeleg co
mandamentul prezentu- : < 
lui: cărbune niai tntSi i 
pentru R O M A Si A 
LIBERA! ■

ROMÂNUL

Poem deschis

In aceste clipe istorice cînd, după un sfert de 
veac de coșmar și brutalitate, ne-am cucerit liber
tatea și demnitatea omenească, inimile noastre bat 

: în ritmul inimii întregului popor. Prin muncă noas
tră, prin desfășurarea normală a vieții economice 
și sociale, într-o atmosferă dă ordine și disciplină, 

> dăm expresie dragostei sacre pentru patria noas
tră — România.

• Ca senin al' adevăratei prețuiri pentru munca 
eroică a minerilor, Consiliul municipal Petroșani al 

■ Frontului Salvării Naționale a îiofărît ea 1 INTRE- 
î PRINDERILE MINIERE, INCEPIND DE IERI, SA 

AIBA UN REGIM DE 6 ORE, 6 ZILE PE SAP- 
, tAmina.

' Prin aceeași hotărîre, ZILELE DE 25 DECEM- 
’ ■ .......... ..........— —------ ------- LIBERE

VALEA 
pe care 

cu frică.
Dar, -iată, sîntem liberi, liberi să ne exprimăm, să

BRIE, 1 SI 2 IANUARIE VOR FI ZILE 
PENTRU TOȚI OAMENII MUNCH DIN
JIULUI. Sîhtem în ajunul Crăciunului, zi 
o sărbătoream, așa cum o sărbătoream, 
l_., ...... . ‘ ’
ne sărbătorim tradițiile strămoșești

Țara are acum nevoie de cărbune pentru des
fășurarea normală a activității economice, poporul 
are nevoie, după atîta frig, întuneric și umilire, 
de căldură, lumină și demnitate.

\ Dovediți, frați mineri, prin cantitățile tot_ mai 
mari de cărbune extras din adîncurile Văii Jiului, 
cii trăiți și munciți cu demnitate, ca buni români 
care-și iubesc glia străbună — România. Pert rețele tiranului ș-au transformat în cenușă și fum.

(Urmare din pag, f)

Valea Jiului știu să o facă, 
să muncească fără preget 
pentru a îndeplini toate o- 
biectivele cuprinse în Co
municatul către țară al 
Consiliului Frontului Salvă
rii Naționale. Dîrji și neîn- 
fricați, la mitinguri sau în 
uriașele coloane de demon
stranți, oamenii Văii Jiu
lui, dintre care nu lipseau 
intelectualii, atît . de mult 
năpăstuiți și*asupriți de 
dictatorul alungat, î^* «X- 
primau deschis, așa ? cuni 
nu au putut șă o facă., zeci 
de ani — ca de altfelți noi, 
ziariștii — adevărul despre ■ 
cruntele adevăruri pe care 
le-am trăit și pe f^g» din» 
cauza ternarei n» to-au 
putut, și nu le-am ptelut 
spune pînă în aceste t 
cînd ROMÂNUL se 
liber, într-p 
LIBERA.

Valuri fierbinți, 
valuri - fierbinți — 

..clipă fantastică ' 
aprinsă la frunți 
In sfîrșit — ' 
strigă muntele, 
orașul, largul Cîmpiei ; ,
în sfîrșit strigară 
tăcutele lacrimi, 
jelania mîiniior mamelor, 
focul privirii ■ 
luciul poemului — 
ascuțite pînă la demență 
acolo — în marile temple 
ale singurătății • 
In sfîrșit, ;
lauda minciunii arde pe

.*'■ străzi ! ’ 
A venit, a venit 
clipa fantastică 1 
te salut ' ' 'c ■ 
buna și calda mea

Europă !' 
vă salut, luptători!

Constantin CAMPEANU, 
membru al cenaclului 

„Panait Istrati", 
al ziarului „Zori noi"

Biruința sfîntă
A fost Golgotă drumul către AZI 
Și-« fost durută lupta- către MîlNE, 
Dar de Crăciun vor fi In case, brazi, 
Vor fi colinde dra|S și va fi pline.

Pe Valea plîngeriî d« ieri e PA^ 
fii bate Vînt <fe sfîntă libertate 
In inimi, bdbul liniștii se coace 
Și mina își dâ azi, frate cu frate.

Zori noi la orizont se nasc acum 
Și roata vechii dictaturi șe fringe 
In lume ne croim eroic drum 
Și nimeni nu se teme și nu plînge

Aici, pe Valea negrului cărbune 
E veghe luminată de credință 
Că de acum vor fi cu toate bune, 
Va fi iubire șl nu umilință.

Stringeți-vă la piept copiii, mame! 
Și credeți în aceste vremuri noi 
Aceste visuri n-or să se destrame 
Căci Dumnezeu este acum cu voi.

Și leruî Ier, și florile sînt dalbe, 
Și nu mai e minciună, și mei bici, 
Garoafele izb&izii rămîn albe 
Căci Vifleemul s-a mutat aici.

LUcia MUNTEANU, 
educatoare

-' o

are mana!
Niihele : Martin. Pre

numele, probabil Vic
tor. Data nașterii 62 
decembrie — Ziu-a Vic
toriei ! Vîrsta; în. mo
mentul cînd citiți a- 
eeste itnduri — 38 de

i are 
copil

ceste rînduri 
ore. Mîndru flăcău 
mama frwimul < 
în familia șoțȘor Ionica 
șl Viorel Martin, bucu
rie pentru părinți* M*- 
nici, rude și prieteni.

Bucurie pentru noi 
toți, semn că viața mer
ge înainte. O lUmeho- 
uă se naște «stări. Pen
tru viitorul acestui co
pil născut fet această 
ri a victoriei, la Pe
troșani, pentru VfftWUl 
tuturor copiilor să lup
tăm pînă la timpul de
plin al dreptății, al 
bunăstării! -

Scriitorii patrioți ai li
teraturii române au sem
nat opere prin care cin
steau trecutul glorios al 
patriei, jertfele românilor 
pentru apărarea pămîn- 

• tului strămoșesc, mobili- 
zîndu-șî confrații Ia luptă 
pentru libertate, unitate și 
independență națională și 
prevesteau patriei un vi
itor cu adevărat de aur.

Ne gîndim la Bolinti- 
neanu, Ia Emisiescu și Go- 
ga, și mai ales la Alec- 
sandri care, prin poezia 
„Deșteptarea României" 
prefigura parcă, și mo
mentele pe care, în aces-

noi...
te zile întreaga țară le ca piatra Carpaților în
trăiește, și din care re- jurul Cărora ne-am așezat
ținem versurile : „Fericit Vetrele și ființăm de, nu-,
acel ce calcă tirania sub . lenii. 
picioare!/ Care vede-n a 
lui țară libertatea reînvi
ind".

Pentru reînvierea li
bertății, poporul român a 
luat hotărîrea de a călea 
în picioare tirania, repu- 
nînd în drepturile ei li
bertatea, ctt mări sacrifi
cii, însă cu o voință tare

vetrele și ființăm de mi-

Se cuvine acum să cin
stim memoria acestor slu
jitori ai , scrisului 
r o m & n e & c,. dar 
și memoria celor care 
au căzut sub gloanțele 
dușmanilor poporului, ar- 
zînd câ single tor păâiîii- 
tul patriei taveștaatntatfr 
acum, tn flamurile îîber- 
tățit

E un decembrie bRftd, 
cu soare strălucitor, as
tru al demnității noastre 
renăscute.

Sînt zile ale unui de
cembrie fără fulgi de ză
padă și totuși, ninge peste 
noi eu cele mai nobile 
sentimente umane: demni
tate, libertate, frăție, drep
tate. Cu ele ne vom îm
podobi brazii și vom eo- 
Iinda pentru noi, pentru 
noul destin al României 
dragi.
- Minge pejtȘiKL. - 
Preț Mircea MUNTEANU, 

Lkeni industrial minier

Ieri a fost prima zi plină 
a României libere. Prinsa zi 
în care cetățenii României, 
de la prima oră a dimine
ții au ieșit să-și cuinpere 
produsele alimentare, lap
te, pfene țî alte alimente 
vitale pentru existența 
noastră. Și, spre bucuria 
noastră a celor din Valea 
Jiului, lucrătorii comerciali 
au fbst la datorie. Toate 
magazinele alimentare au 
«ferit Cetățenilor, primele 
cantități de lapte, de pli
ne pentru a-și potoli foa- 
mea Foamea în care au 
fost ținuți eu forța peste 
două decenii de tiranul 
îmbuibat cu de toate., Fa
brica de pline, fabrica de 
lapte din - Valea Jiului au 
produs Ia capacitate ma
ximi Toți lucrătorii din a- 
ceste fabrici au fost tot 
timpul nopții lâ datorie 
pentru a da concetățenilor 
lor produsele de care au 
nevoie. Și spre satisfacția 
tuturor au continuat în de
plină: ordine și liniște să 
lucreze și în cursul zilei 
de ieri. La fel ca și lucră
torii comerciali, aflați la 
datorie față de popor, față 
de patrie.

Ieri dimineață, la Direc- 
ția comercială a municipiu- I 
lui Petroșani s-au întru-, 
nit toți factorii de decizie 
din, conducerea comerțului. 
Măsurile stabilite silit deo
sebit de îmbucurătoare 
peatru oamenii munca din ____ _
Valea Jiului In rețeaua «o- , 
mercialfl a muiuciplului arat M» fiOgfilW, w «wag 
nostru, în ctirtul zilei dâ ' cti grțja de âfK .iaM

ieri au fost ljvrațp pen
tru cetățeni 36 We de 
carne, 60 000 conserve din 
carne, ' ■ÎOOOâ con
serve din pește» Im
portante cataiteii' iu 
ne, 12000 ’ aș 
nerală șl altele. ’A . ■. 
SMitt pus fet vînxnt* |O0 
tone (te țfflrWi, ^arț-carfti- 
tăți de rădăcinoase.

Prin măsurile a-
provîzfonareă pe ' 
din Valea Jiului j 
să cunoască noi îs 
țiri cantitative și cș

Și o ultimă vrirttiidriîse- 
bit de îmbuciirăttaure tttt 
pentru părinți, cît pfcn- 
tru. copiii noștri: tai 4U>4- 
neață au sosit în. țara .jșșU 
troșaizi două vaetata «U 
30 tone de portooW. A- 
'ceste portocale pe eare li
nii dintre copiii nriștri și 
le-au dorit atît de-'tai» șl 
care le-au lipsit desă- 
vlrșire. Pînă și aceșfe pro
duse le-a furat tfetaul de 
lâ gura copiilor noștri. Să 
apărăm cu toții tot ceea 
ce ard cucerit în feSste zi
le, pentru ca asemenea ru
șine să nu se mal repete 
în noua istorie â Itaiiâuie) 
libere. Facem im nbtr abel 

- către toată populația din 
Valea Jiului de a apăra-.ti- 
nitățite noaSfee conferci/Uâ, 
de a hu permite unsr elț- 
fțiente declasate, dislriife- 

■ rea și devastarea Sfe Fdtfe 
^fiul de mărfii eate pogKh 
ruim, a neMr^

rc,

:1
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LIBERTATE! LIBERTATE! LIBERTATE!
IERI, 23 decembrie 1989, 

la Petroșani. Ora 17,05. Do
uă camioane de mare tonaj 
înțesate cu oameni, străbat 
în goană Bulevardul din 
Petroșani. Se strigă „Liber
tate, Libertate, Libertate!". 
Mașinile se opresc în fața 
Casei de cultură și a sediu
lui Consiliului municipal al 
Frontului salvării Naționa
le. Mulțimea — mii de oa
meni — preia acest cuvlnt: 
„Libertate, Libertate, Liber
tate!"

Drapelul tricolor flutură 
liber, în adierea primăvăra
tecă, după ani de împilare

Victorie și cărbune
La poarta minei Loneă, 

calm și vigilență. Contro
lul minuțios, dar politicos 
se repetă l.s intrarea în sa
la de apel. Oamenii cu 
brasardă tricoloră sînt și 
aici, la post, pentru că ti
na dintre îndatoririle lor 
este de a veghea la trium
ful voinței poporului de 
a-și clădi, eliberat de fri
ca dictaturii, o viață dem
nă, înțr-o societate cu a- 
devărat democratică.

Schimbul I iese din sub
teran. Din sectorul IV s-a 
dat cel mai mult cărbune; 
Minerii din brigăzile lui 
Anton Florea, Grigore Mîn- 
druț, loan Boteanu și-au 
îndeplinit menirea patrio
tică. In sectorul II, mais
trul minier Ioan Dumitres
cu ne spune că totul a 
decurs normal. S-au făcut 
eforturi în plus pentru a 
se asigura frontul de lucru 
eu materiale. Iar cea mai 
bună formație a sectorului,

tiranică, aici, la Petroșani, 
s-ar crede că este primăva
ră, deși sîntem în decem
brie. Da, este primăvară, 
primăvara sufletului româ
nesc, „Libertate!" Liberta
te în România noastră sfîn- 
tă și ripostă hotărîtă tero
riștilor. Ne este
s e ț e de Liber
tate. Prea mult am dorit-o!

Cuvintele se înșiră de-a val
ma, dar numai o clipă. A- 
poi distingem! „O, ce veste 
minunată!" Da, este minu
nat !

Mașinile fac cale întoar
să. Drapelul tricolor le îm

condusă de Andrei Antal, 
a daț ritmul de lucru din 
subteran, k,, "kî kk

...Minerii de la Lonea 
sînt la datorie. Ne-o con
firmă inginerul-șef Ioan 
Mîrlogeanu, de care ne 
despărțim cu un salut de
venit în aceste ore și zile, 
o încredere de neclintit: 
„VICTORIE".

Nu trebuie să fi fiziono- 
misit pentru a vedea că 
fețele, oamenilor arătau alt
fel. O speranță nutrită în
delung îmblînzește trăsă
turile. O dictatură, care 
parcă ne-a furat și cuvin
tele, nu mai e îngrozitoa
rea povară de pe suflete șl 
conștiințe. Ne vom reveni 
din aceste traume morale. 
Dar acum, în aceste zile, 
obolul minerilor de la Lo
nea, din întreaga Valea a 
Jiului, la victoria voinței 
poporului înseamnă căr
bune, cit mai mult cărbu
ne. 

podobește. Se strigă: „As
ta e Lupeniul! Asta e Lu- 
peniul 1“ Minerii Lupeniului 
au venit la Petroșani pen
tru a-și uni inimile cu toți 
minerii. Văii Jiului întru a- 
celași ideal: „Libertate!" 
Bravo, mineri ai Lupeniu
lui, ai Văii Jiului! Acum 
spunem cu toții adevărul. 
Nu aitați însă că această 
cucerire de preț, libertatea, 
trebuie apărată necondițio
nat atît Ia locul de mun
că, în abataje cît și pretu
tindeni !

Tirani 
cu gospodarii 
individuale!
Este o datorie pa

triotică, cetățenească, 
de adevărați români să 
ajutați locuitorii ora
șelor. Aduceți în piețe
le agroalimentare pro
duse care vă prisosesc 
și vindeți-fe Ia pre
țuri convenabile I

Lucrători ai 
C.LF. și 

I.C.S.L.F. I
Preocupați-vă pentru 

a asigura tuturor oame
nilor muncii din Valea 
Jiului cantitățile nece
sare de legume și fruc
te, în vederea sărbăto
ririi Crăciunului șL a 
Anului Nou!

muncitorii am Petroșani, am întreaga Vale a Jiului, sînt hotărîți ga 
apere cuceririle, pînă la victoria deplină. ,

mu ere oameni saluta cu entuziasm marea victorie împotriva dictaturii 
și a tiranilor aflați după gratii.

Grija pentru „omul" s-a transformat in grija pentru oameni
na, accs-a era sloganul 
H fostei clici ceaușiste 

—î grija pentru... „o- 
mul", adică pentru el, mi
nerul de dezonoare al Văii 
Jiului, rușinea unei nații 
pe care a ttrît-o în pragul 
disperării. Ajunsesem pe
nitenciarul lugubru al Eu
ropă și, iată-ne, la capătul 
răbdărilor, luptînd pentru 
libertate — cauza sfîntâ a 
celor ce trăiesc și gîndesc, 
acum, toți ca unul. O li
bertate pe care vipera — 
academician ți dictatorul 
nc-au răpit-o, de peste 24 
de ani, șl pe care, uniți în 
faptă ți simțire, am re- 
cîștigat-o, prin jertfele de 
singe ale fraților noștri,

Dîrzenia șt hotărîrea trebuie să ne fie comună tuturor. în aceste împrejurări

Oii

anatisnii, minciună,
cult al persona
lității, nepotism,

conducere de neam 
prost, pseudotitluri științi
fice, foame, frig și întune
ric, iată cu ce ne-a blago
slovit bîlbîitul Ceau- 
șescu Nicolae în acești ani 
de tristă amintire, culmi- 
nînd cu pruncucideri, cu 
tineri și vîrstnici care și-au 
dat ultima suflare pe căl
dării», pentru libertate și 
democrație care ne-au lip
sit atît de mult.

Și a venit Ziua! Ziua 
aceasta mare a Renașterii, 
22 decembrie 1989, care 
va rărnîne înscrisă în car
tea de aur a României, zi 
în care Nicolae ți Ler.uța

lui și-au luat hoțește tăi- noi toți, să 
pășița și adio Dîmbovița !

Fugă de lași, fugă de 
răspundere, fugă de pedeap
sa preamultmeritată, de ca
re oricum nu vor scăpa, 
fiindcă istoria și poporul 
român nu iartă ! Iată, oa
meni buni, de cine avea 
grijă „ghiveciul" de politi
cieni, aciuiți în clădiri cu 
tunele și magistrale subte
rane: de „omul", nu de 
OM !

Adevărata grijă față de 
oameni se manifestă abia 
acum, după doar două zile 
de reală libertate ți demo
crație. Consiliul municipal 
Petroșani al Frontului Sal
vării Naționale a hotărft ca, 
în aceste zile atît de fru
moase, deși grei* pentru 

asigure o bu- 
Jiă aprovizionare a popu
lației cu cele necesare, așa 
cum nu se întîmpla . sub 
talpa cizmarului criminal. 
In plus. In pofida situației, 
care este neclară în clipa 
cînd se scriu aceste rfnduri, 
consiliul a hotărît, în Una
nimitate ca „Orășelul co
piilor" din Petroșani să 
fie mai frumos ca orieînd, 
spre bucuria copiilor noș
tri, descătușați de spectrul 
sumbru al viitorului pre
zis de ciumata familie. O- 
rășelul va fi deschis acum, 
în preajma sărbătorii de 
©răciun, primul Crăciun 
liber și demn din epoca de 
neasemuită tristețe, jale 
și opresiune a trădătorului 
gîngav.

STIMAȚI CITITORI !
Ziarul nostru nu are în prezent posibilitatea u- 

nui tiraj îndestulător. Dorim totuși să fie citit de 
un număr cît mai mare de locuitori. Vă adresăm 
așadar, chemarea :

CITIȚI Și RASPINDIȚI „ZORI NOI”!

DE LA CONSILIUL NAȚIONAL AL APELOR

Situația
1. Vremea se va menține 

caldă. Precipitații sub 
formă de ploaie, neînsem
nate cantitativ, vor că
dea, izolat, în nordul ex
trem al țării. Vîntul va 
suflă slab pînă la mo
derat Temperaturile ma
xime vor fi cuprinse în
tre 8 și 16 grade, iar mi
nimele între zero și 10 
grade, mai scăzute în de
presiuni. Pe alocuri,' , în 
centrul țării se va sem
nală ceață. In București, 
temperatura aerului se va 
situa între 12 și 14 grade. 
Debitele, se vor situa pes
te valorile medii multia- 
nuale lunare /pe rîurile 
din jumătatea de nord a 
țării, și sub aceste valori 
pe celelalte cursuri de 
apă. Debitul Dunării la

în sprijinul răniților
Biroul de turism pen

tru Tineret este mobili
zat pentru a sprijini e- 
fortul poporului și ăl ar
matei. Agențiile BTT din 
toate județele, unitatea de 
transporturi turistice au
to, sînt pregătite pentru a 

intrarea in țară va fi <k 
4000 mc/s.

2. Unitățile de exploata
re a Consiliului Național 
al - Apelor Județene și 
Bazinale, care asigură apa 
pentru populație, fndtis- 
trie, și agricultură, nu au 
probleme.

3. Pentru urmărirea ca
lității apei s-au făcut e- 
chipe comise cu unitățile 
sanitare de specialitate 
județene și ale oficiilor de 
gospodărire a apelor pen
tru executarea perma
nentă a analizelor de ca
litate a apelor. In toate 
județele nu se semnalează 
probleme de calitate a a- 
pei.

4. Valorile radioactivi- 
“ tații, aerului, depunerile la

sol și a apei se situează în 
limita fondului natural.

transporta răniți și pen
tru alte necesități. In ca
sele de cultură ale tinere- 
tului și în bazele turisti
ce ale BTT șe pun la dis
poziție locuri pentru în
grijirea și paza tăniților,



Din întreaga lume
Emoționante manifestări de solidaritate cu poporul român

Sprijinul Moldavei sovieticej COMUNICATUL GUVERNULUI SOVIETIC
MOSCOVA 23 (Ager

pres). — înaintea ședin
ței din după-amiaza zilei 
do sîmbătă a Congresu
lui Deputaților Poporului 
al URSS, Mihail Gorba
ciov i-a informat pe parti
cipanții la Congres des
pre situația din Româ
nia, relevând că încorda
rea se menține.

Mihail Gorbaciov a co
municat că guvernul
vietic. Ministerul Sănătă- 
țli, împreună cu organi
zațiile obștești, iau măsuri 
pentru acordarea unui 
prim ajutor răniților . prin 

' medicamente și specia
liști. Crucea Roșie Sovie
tică acționează în contact 
cu Comitetul Internațio
nal al Crucii Roșii, pre

cum și cu organizațiile co
respunzătoare din Bulga
ria, Ungaria, Iugoslavia, 

avioane 
încăr-

SO-

Franța. Primele 
cu medicamente și 
cături constînd în ajutor 
de urgență au și sosit la 
București, dar sînt, deo
camdată, blocate pe aero
portul orașului.

Mihail Gorbaciov a 
spus că guvernul a decis 
să se adreseze statelor 
participante la Tratatul 
de la Varșovia pentru a 
conlucra în interesul a- 
cordării de sprijin popo
rului României, Sînt elabo
rate și o serie de alte mă-: 

guverna- 
un

eve-
suri. Pe linie 
mentală a fost creat 
grup care urmărește 
nimentele.

Expresia unor sentimente 
de profundă compasiune

♦ Un nou capitol în istoria României, țară cu 
care Polonia are vechi tradiții de prietenie

VARȘOVIA 23 (Ager
pres). — Guvernul polo- 
nez prezidat de Tadeusz

• Mazowiecki — relatează 
i agenția PAP — a denun- 
: țat folosirea forței împo- 
' triva populației orașelor
• românești și a apreciat că
■ încheierea represiunilor 
va deschide un capitol 
■nou în istoria României, 
țară cu care Polonia are

■ vechi tradiții de relații
• prietenești.

S-a dat expresie senti
mentelor de profundă com
pasiune în legătură cu 
asasinarea multor cetă
țeni ai României.

Consiliul de Miniștri a 
anunțat că este gata să 
acorde ajutor medical ce
lor care au de suferit în. 
România și â luat cunoș
tință cu satisfacție de ini
țiativa în acest sens a 
Crucii Roșii din Polonia.

„MEDICII FĂRĂ GRANIȚE" 
INTERVIN IN MOD UMANITAR

nizația Umanitară „Medi
cii fără granițe" a hotărît 
trimiterea a trei avioane 
care voi- transporta în 
România ajutorul finan
ciar acordat de Comuni
tatea Economică Europea
nă României.

Organizația „Medicii fă
ră frontiere" a lansat un 
apel chirurgilor și aneste- 

. zi.știlor care doresc să-și
fac ofere serviciile. Totodată,

„Farmaciștii

GENEVA *23 (Agerpres). 
: Intr-un comunicat dat pu
blicității de Comitetul In
ternațional al Crucii Roșii 
(GIGR) în urmă cu cîteva 
urc, se arată că două avioa
ne închiriate de organiza
ție sînt dispuse să plece 
ia București cu un iran- . 
sport de patru tone de 

■ material de maximă ur
gență și o echipă de opt 
persoane din care 
parte delegați și personal organizația 

’ medical. In notă se adau- fără frontiere" a închi- 
gă că societățile naționa- rjat două camioane în-
le ale Crucii Roșii din ță- cărcate cu medicamente,

r. __ care vor pjeca jn această
noapte din orașele fran
ceze Clermont-Ferrand 
și Caen.

rile vecine României se 
află în stare de alertă și 
sînt dispuse să intervină.

Pe de alfâ parte, orga-

POZIȚIA MINISTERULUI DE 
CHINEZ
că prietenia între popoa
rele chinez și român seva 
menține, iar evenimentele misie guvernamentală de

, . _ ajUțorare a poporului ro-
mân-frate. , Comisia și-a 
desfășurat primă ședință la 
Shișinău, In cadrul luci
rilor s-a subliniat că lo
cuitorii Moldovei sovietice . ___ _
sprijină ferm cauza drcap- România. Secțiile bancare 
tă a poporului român. Co
misia a formulat sarcini 
privind acordarea de aju-

EXTERNE
BEIJING 23 (Agerpres). 

Un purtător de cuvînt al 
MAE chinez, citat de mai 
multe agenții de presă, 
a declarat că RP Chineză 
urmărește cu atenție eve
nimentele din România, 
pe care le consideră ; o 
problemă internă a aces
tei țări. Purtătorul de cu
vînt a exprimat speranța

■r-îrr
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

Agenția TASS transmite că 
în RSS Moldovenească și-a 
început activitatea o 66-

nu vor influența asupra 
raporturilor prietenești 
dintre cele două țări.

Din aceeași sursă au fost 
dezmințite categoric zvo
nurile potrivit cărora die- 
tatorul Ceaușescu s-ar fi 
refugiat în RP Chineză.

relor și instituțiilor- de stat. 
Sarcini mari revin servici
ilor medicale.. Se deschid, 
totodată, puncte pentru co
lectarea de la donatori, de 
sînge, produse alimentare, 

■ obiecte deîmbrăcăminte.
A început formarea pri
nsului convoi de autoca
mioane în vederea expe
dierii acestor ajutoare în

Apel patriotic adresat Elveției pentru 
blocarea fondurilor odiosului dictator

ger, rugîndu-1 să adrese
ze Băncii Naționale elve
țiene și Consiliului Fede
ral (guvernul) cererea ca 
aceste fonduri să fie blo
cate. Deputatul socialist a 
formulat în consecință 
o cerere preliminară de 
sprijinire a instanțelor 
juridice, pînă ce va 
înaintată o cerere a 
vernului român.

Deputatul a utilizat a- 
ceeași metodă pentru a 
obține blocarea bunurilor 
dictatorului filipinez Fer
dinand Marcos — preci
zează ziarul.

au deschis conturi specia
le pentru ajutorarea popo
rului român, în care se

GENEVA 23 (Agerpres).
— Familia dictatorului 
român Ceaușescu, răstur
nat vineri de la putere, ar 
dispune de patru sute mi
lioane de dolari în aur în 
bănci din Zurich, în timp 
ce România deține oficial 
în băncile elvețiene numai 
70 milioane dolari — afir
mă ziarul „Tribune de 
Geneve", citat de agenți
ile France Presse și EFE.

Potrivit cotidianului, ro
mâni aflați în escil în El
veția au întreprins un de
mers pe lîngă deputatul 
socialist Moritz Leuenber-

fi 
ga
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toare, pentru aceasta fiind pot transfera fonduri atît 
de către persoane particu
lare, cît și de către între
prinderi, instituții, orga
nizații obștești.

create grupe operative pe 
diferite domenii de acti
vitate, în fruntea cărora 
stau conducătorii ministe-

.0 dictatură despotică a adus mari ■ 
suferințe populației

român insurgent — a de
clarat el.

In România a existat o 
dictatură despotică ce a pri
cinuit mari suferințe popu
lației. In aceste condiții e- 
ra greu chiar să fii român 
■— a spus Szuros.

BUDAPESTA 23 (Ager- 
preș). In legătură cu eve
nimentele din România, 
președintele interimar al 
Republicii Ungare, Matyas 
Szuros, a declarat agenției 
MTI că Ungaria salută e- 
venimentele din România. 
Sîntem solidari eu poporul

Evenimentul cel mai fericit din istoria
României

ANKARA 23 (Agerpres).
— Guvernul Turciei și-a 
exprimat satisfacția în le
gătură cu răsturnarea re
gimului Ceaușescu. In
tr-o declarație a purtăto
rului de cuvînt al Minis-

Demonstrație organizată la Praga

torului turc de Externe se 
afirmă că este vorba do 
„evenimentul cel’mai feri
cit din istoria poporului 
român prieten" — infor
mează agenția France 
Presse.

Succesorul” dictatorului - un fiu corupt 
cu înclinații dezgustătoare

Agențiile de presă con
tinuă să informeze pe larg 
despre evoluția situației din 
România,

Agenția Taniug a trans
mis, la scurtă vreme de la 
difuzarea lui la televiziu
ne și radio, largi extrase 
din Comunicatul către țară 
al Frontului Salvării Na
ționale. :

Agenția France Presse a 
relatat despre capturarea 
„succesorului" desemnat de 
dictator, fiul său corupt Ni
cu Ceaușescu, taxat drept 
„mare amator de jocuri de 
noroc și de femei", știut

fiind că înclinațiile sale 
dezgustătoare erau de no- 
toritate publică.

La rîndul său,
Latina a informat despre 
apariția pe micile ecrane a 
fiului tiranului, după cap
turarea sa.

Relatări de la fața lo
cuiții ale corespondenților 
mijloacelor de informare 
în masă din străinătate 
vorbesc pe de altă parte, 
despre arderea în unele 
localități a așa-ziselor „o- 
pere teoretice" ale dicta
torului.

PRAGA 23 (Agerpres).— 
In semn de protest împo
triva evenimentelor tragi
ce de vineri seara, în' ve
chea piață a orașului Pra
ga a avut loc o demon
strație organizată de miș
carea „Forumul Cetățe
nesc". Participanții au ce
rut crearea unui Tribu
nal Internațional, care să 
tragă la răspundere și să 
condamne fosta conduce
re în frunte cu dictatorul 
Ceaușescu. '

Pentru ajutorarea po
porului român serviciile 
de urgență cehoslovace 
au trimis astăzi 23 de 
mașini de salvare, înso
țite de medici și studenți. 
Studenții de la facultăți
le de medicină din Ceho
slovacia adresează insti
tuțiilor medicale din în
treaga lume apelul de a 
sprijini această ■ inițiati
vă.

Prensa

(Agerpres)

.TO’aSWSS PE SCURT ■ PE SCURT ■ PE SCURT— Intr-d cuvîntare rosti
tă Ia Comandamentul tril- . 
pelor de grăniceri, minis-

■ Irul apărării naționale al 
i RDG, T. Hofmann, a ară-

■ tat că inviolabilitatea 
frontierelor statornicite ca

: urmare ă celui de-al doi
lea război mondial consti
tuie, ca și pînă acum prin
cipala premisă a stabilită
ții în centrul Europei. 
Granițele trainice, asigu
rarea de călătorii neîntre
rupte și controlate 
punctele de trecere 
frontierei, a subliniat

: reprezintă pentru RDG o 
parte inalienabilă a pro
cesului de democratizare 
și; înnoire.

HAGA 23 (Agerpres). —
Guvernul Olandei a

. preciat răsturnarea 
: Ceaușescu drept „s 

tul unei dictaturi anihilau

bări din România" — sc 
arată într-un comunicat 
dat publicității la Haga.

ia 
a 

el.

a- 
lui 

Sfîrși-

TUNIS 23 (Agerpres). — 
Tunisia exprimă dorința 
ca poporul român să tri 
umfe în lupta pe care o 
desfășoară pentru lichida
rea consecințelor regimu
lui de dictatură înlăturat, 
luptă purtată în mod paș
nic și democratic — so 
arată într-o 
Ministerului 
Externe.

călcare a drepturilor fun
damentale ale omului — 
se arată într-o declarație 
guvernamentală difuzată 
la Tokio.

TOKIO 23

declarație a 
tunisian de

(Agerpres). — 
Guvernul nipon a condam
nat reprimarea brutală a 
demonstranților în Româ
nia. Acțiunile regimului 
dictatorial, prin care sc 
încerca înăbușirea prin 
forță a voinței poporului

BERI,IN 23 (Agerpres). La 
Berlin, peste 2000 de per
soane au participat, vineri 
seara, la o demonstrație îm
potriva încercărilor dispera
te ale adepților fanatici ai 
dictatorului Ceaușescu de 
a submina cu forța revolu
ția din România, Partici
panții purtau pancarte pe 
care se vedea scris „S-a ter
minat teroarea Ceaușescu;

ro- 
Ho-

momentul de față trebu
ie să facă față multiple
lor atacuri lansate de a- 
depții dictaturii — rela
tează agenția France Pres
se într-un amplu comen
tariu. Agenția informează 
pe larg despre rezisten
ța eroică a armatei și po
porului român în fața ac
țiunilor grupurilor fana
tice. :

— libertate pentru 
mâni!" și „Ceaușescu, 
necker — frați".

PARIS 23 (Agerpres). — 
Noua putere care s-a in
stalat vineri în România

La București, moartea tragică a unui 
ziarist francez

• tăzi dimineață, Canalul V 
al Televiziunii franceze.

* Moartea tragică a zia- 
ristului Jean-Louis Cal
deron, care este căsătorit 
și are două fetițe — a- 
flat în România . pentru 
a realiza reportaje, a ' 

consternare și 
în rîndul între-.

PARIS 23 (Agerpres). — 
Ziaristul Televiziunii Fran
ceze, Jean-Louis Calderon, 
în vîrstă de 31 de ani, ' a 
fost ucis, la București, în 
noaptea de vineri spre 
sîmbătă, strivit de un tanc 
în cursul atacului 
nai lansat de trupe 
ciale de securitate împo
triva sediului Comitetului 
Central — a. anunțat, as-

crimi-
spe-

■ PE SCURT
conferit cu 

american în 
asupra eve-

al Televiziunii franceze.

provocat 
indignare 
gii opinii publice din
Franța.

Evenimentele din ultime
le zile au demonstrat cum 
o mișcare populară poate 
răsturna un regim, oricît ' 
de brutal ar fi el — a 
spus Carlsson.

Toate partidele politi
ce suedeze au salutat că
derea dictatorului român
— precizează agenția
France Presse. f

PRAGA 23 (Agerpres^
— Guvernul cehoslovac a 
adoptat hotărîrea de a-i 
retrage dictatorului Ceau
șescu Ordinul 
cl, I, cu colan, 
demn de 
ție.

atena 
Comitetul 
tidului Comunist din Gre
cia, întrunit în plenară la 
Atena, a difuzat o decla
rație în care salută lupta 
poporului român și-și ex
primă speranța că în fața

vardnadze, a 
ambasadorul 
URSS, Jack, 
nimentelor din România. 
Partea sovietică a reafir
mat că URSS privește a- 
ceste evenimente ca o 
expresie a voinței popo
rului român, care luptă 
pentru înnoirea societății 
pe baza principiilor de
mocrației. Intr-un 
ment de grea ; 
pentru România,

mo- 
încercare 

popoa- 
munișt din Uruguay a con- rele sovietice își manifes

tă sprijinul pentru popo
rul român și compasiunea 
pentru pierderile de vieți 
omenești — relatează a- 
genția TASS.

MONTEVIDEO 23 (A-
gerpres). — Partidul Go-
damnat brutalitățile cri
minale ale regimului Ceau
șescu. Intr-o declarație da
tă publicității Ia Monte
video se arată că socialis
mul înseamnă democrație, 
libertate, respectarea drep
turilor omului și 
nești.

cetățe- STOCKHOLM 23 (Ager
pres). — „Prăbușirea re
gimului Ceaușescu este o

„Leul Alb" 
., fiind ne- 

această distinc-

23 (Agerpres). 
Central al Par


