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tai cadrul unei' emisiuni a Televiziunii Române Libere au luat 
cuvîhtul, marți după-amiază, președintele Consiliului Frontului 

Salvării Naționale și primul-ministru 

C U V î N T U L

Stimați concetățeni, Sînlem prinși tatr-un brogpatn foarte încordat 
jn aceste zile, dar ar*  țl- 
Muti șă fim prezenți în stuctin, «torit vreo, și dfc- tr-up motiv personal ton auzit că circulă zvo- huri cS s-ar fi putut să nu mai existăm.

Ani vrut, ta primul sfhfj, 
teă sa vadă, rit existăm ta
tă. Jn al: doilea rtnd, am >rre» ril ptmetăm ctteva v*4  ta'h’u'i ta ‘JU- fliut actMtățti noastre.

_ - 0ț Idee: iwefetțâs~' hoa$afc are a partițtajari- ? tate tfe'j'O’A 3-s »*:•« ’ re- .,'?. cuKatuE unei acțiuni spontanea< maselriv. «tepririta a 
henpriftBHiril âafisuilata de-» tufigulanilor,, cafea jțds^ accentuată prin îh- •aertfefe de reprinșare .» mișcărilor de masă șH.. în primul rînd, ale tineretu
lui. Bit» total falsă kieea pare sw ft.te.» să se *-  credite*®'  ci a foite O lovitură de stat realizată d» eîtevs forțe; organizate, ba taci; și cu aptsijin di» afară. Adevărul este e& a- Cest CmnSliu aS Frontalul 
SabriteB Naționale este e- 
naaafta mișcării și aa * 
preiedat< mișcarea. Aceasta implică și un dezava®, taj, o dificultate pe eâr®

noi o întîmpinăm astăzi, pentru căi trebuie să ne Constituim, să ne organizăm ca structuri ale noii puteri. Este nevoie de timp pentru structurarea noastră.Caracterul cel mai veni- * ni aW> teroriste, care continuă din pfrteu vechiuluiaparat represiv, care caută să terorizeze populația, este de a ne fm- piedica să facem acest lucru, să treceai de le euforia primelor zile, la munca practică de organizare < de fttirarp în sos*  mal a întregii IVSețE eco- nokniee- ți seriale a- țării, ți securitatea membrilor noilor- ©ejamsmte este a problemă care trebuie A ne prescnpK.VS dațt seama că scopul acțiunilor ? teroriste este d» s îir-5,? Xv. .K.'J&b- lizarea ștârip; ecoaomiciJ- sociale șt de a transfera nemulțumirea maselor populase sjjsrer noua conducere „incapabilă" să 5 u & ordtoa k ti 5ta ai îteles. rînd stat pwîJwc reci; ta legătură cu fatreruperea mersului normal al vieții e- conomice și social», precum și cu rezolvarea prO- f jix; te (»ta ce-
V f N T

tățenitar. Rină nu organizăm; structurile notior forme ta® puterii de stat, ale administrației de stat, deci la nivel central, la nivelul consiliului care a preluat funcțiile organului puterii, al guvernului care conduce administrația centrală, precum și la «ivel Județean — consiliile județene, municipale, orășenești, comunale ca organe reprezentative ale puterii locale și administrația locală care rezolvă problemele cetățenilor — 
fără această organizare pini la amănunt ttt avea de suferit desfășurarea vieții noastre. De aceea; vă rog $f fac apel Ia*  con- siliife județene alb' ftw» tullti, 11 a1 rtr Irxt&a :-»â «orde arum ® âease- bit$ atenție pro&bnteita1 concrete S6> de kfaza de prșoențstaf generate, de program programul, iat&. Lgm prezen- tat — ii arigurarea wMi- nuia$i£ uneî vieți normale prin reorganizarea a- cesteia pe baze noi Efe aceea, să' nu mai fotreru- pen> ttesSS^razebi acestei activităti, adranj&țd ozfto- nismele menite ril rezolve
(Continuare în pag. a

U L
rostit de pimid-emistra Petre Rome

I» aceeași emisiune a Televiziunii Român# libere, Petre Roman. prim- mitasteu al României a Spus :
Mulțt se întreabă ce țeto-, ta. taedl concret,... tru ca- acsaa să poata țigi trăiască. V# rog să mă Iertațfo pentru glasul destul de dificil pe cars 11 

am acum. Aceasta «ste diiț cauză că de la strigăte dt tipul „Nu vă fie frică, Geabșescu pică f sau „Olei ble f Ceatișescw ntț mai. el" diir-noapte*  des 21 spre 22 decembrie aia- teeout; ta ritate-taecute,-la -șoapte spuse- între aoi pe eutoare sau ta; cabinete sanitare, Estb feațte greii sS w

maginați ce aparat monstruos, pe măsura monstruozităților regimului 
său, a Construit Cbaușies- ct» pentrta » wv»»»^-<î»«g 
și teroriza arr~t popor, pe noi.Acum, si revin ta cheș- tittnea Ws am îr.^.A In «este ztie --te M-wrfW gr -g» >.« J « ?<«.w pite« ocupa Aici pedepartecta a organiza viața, de' a da un ctzrș- normal muncii șț vieții cetățenilor. Și *>  ceasta pentriică prfa mij-teSiV eXt vrA d-s perfida viclene, foarte bine organizate eram în permanență- ținuți- îatr-o stare de alertă pe care eu mă întreb cum de am su

poitat-o plnă acum l

*

£

4-a)

portat-o plnă acum l Tot . «se? atn-r ppti^t să facem ta planul acesta a fost de a tetfA uKe»’a- fc hăiftta JSsat dfe altofc» a«ssbta r»a. 
în ceea ce privește eeono» 
mia ș» organizarea socială.Economia și organica- rea ’«-.»*£4  Se trifou fctirade*®*  la cheremul a dotsSi minți primitive, fără nici o perspectivă, ta schimb cu o sete de putere cu: adevărat greu de găsit în istoria modernă. Beri; ee am putut, ce a fost ca mobilizînd, utiltaînd oameni cinstiți, care au rămas la posturi-.

■

(Continuare In pag. a 4-aj7^,

Comunicat din partea Consiliului 
frontului Salvării Naționale 
Consiliul Frontului Salvă ru Naționale a ales în funcția de 

președinte pe Ion Iliescu, iar în funcția de prim-vicepreședinte pe 
Dumitru Mazilu.

Avînd în vedere faptul că și după condamnarea și executarea dictatorilor Nicefae și Elena Ceaușes- cu continuă acțiunile teroriste ale- unor elemente izolate avînd ca urmări pierderi de vieți omenești și' distrugeri materiale, Catastiful Frontului Salvării Naționala hotărăște-»t. In Gapîtelă șt în toa- te judefofo țărU se instituie tribunale militare extraordinare «are vor

deJudeca toate cazurile acte teroriste.2. Judecarea va urma o procedură de urgență, iar executarea sentințelor se va faee imediat,
3. Elementele teroristecare plnă joi 28- decembrie 1989, ora 17, nu vor preda armele ți muniția aflată asupra lor vor fl judecate1 și condamnate de aceste tribunale extraordinare conform procedurii de urgență. '<j» 5

Ziua Crăciunului a dăugat o ultimă filă cronicii an ,nr de împilare propagandistică și de suferințe ale poporului din epoca ceaușeștilbr. A patra zi a libertății și' demnității noastre a consfințit consumarea unui act de

a-
ț-•••1; dreptate. Călăii poporului au fost acuzați, Judecați, condamnați și executați pe măsura faptelor lor, Sapetele de acuzare împotriva inculpaților, pun fa evidență, crimele cutremurătoare săvfrșite de Ni-colhe și Elena ©eaușes- cu. G e b o s i d — peste «J flW de victime; crimă odieasă Ilustrata da decizia inumană de a se masacra oameni nevinovați, care au demonstrat pașnic, neînarmați, la Ti-

R T
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează :
Articol unic: se numește în funcția de prim-ministru al 

Românier, pînă fa alegeri. Petre Roman»
Semnează președintele Consiliului Frontului Salvării Națio

nale, Ion Iliescu,

D E

D E

C E

C R E T
Consiliul Frântului Salvării Naționale decretează :
Ardeal unic: se numește In funcția de ministru al apărării 

naționale generalul colonel Nicolae Militaru.
Semnează președintele Consiliului Frontului Salvării Națio

nale, Ion Iliescu,

LEGE
privind abrogarea unor legi, decrete și alte acte normativeIn scopul eliminării imediate din legislația Româniți a tmora dinți» te»

gifo, decretele emise defoȘtul regim dictatorial, acte nornm'lve eu u& profund caracter nedrept și contrara tateresefor î»o- pcfrvfiri' Etanân, Coșste&T .t’ui Salvii® N5>tio> sata adoptă prezenta '«• gesArticol tșnfcs
Ștat și rfonta abrogate euj'riâ ’.-sg’, alte «a jso»Tșahv«t r
41 Taate decretele prin 

cap*  s-au 'amâ^t 
oȘdiște ale Howâștel lui fC-tcu Eleoa.2) Legea nr. 5 din 1969 privind înființarea, orga- fw-țtanarea

5) Legea nr. 22 din 1981 privind obligația activiștilor de partid, de stat și id organizațiilor de masă și obștești, a cadrelor din; conducerea unităților socialiste^ a specialiștilor din agricultură, din. alte domenii? de activitate de a locui în localitățile în care și lesfățoară J'i'1 taO6) Legea nr. 3 din 1982 privind pTrt.tifx.rea cu părți sociale a oamenilor muncii din unitățile e- »a».®x??r '.fe stat la ccwrtî tuirea fondului de voltare economică, fâsrfiw părților reținute pian în se va face eșalonat.
ăîRoConsiliului Apărării Itepublicii Socialiste mânia;3) Legea nr. 56 din privind sistematizarea teritoriului localităților urbane și rurale.4) Legea nr. 29 din 1977 privind normele de adresare în relații!® dintre cetățenii Itepublicii Socialiste- România,

1976

dez- 
Res- sociale prezent 

. , fa-cepfard eu 1 ianuarie 1990. fa următorii 3 ani.7) TfotărErea Marii A- dunări Naționale nr. 5 din tCdi privind aprobarea Pmyrâmtrlul de alimentație științ fie a popu lației.8) Decretul nr. 770 din 1966 privind reglementarea întreruperii cursului sar- cfaii.9> Decretul nr. 68 din 1976 privi-Hd schiîribarea

domiciliului din alte localități ta orașe declarate potrivit legii orașe mari10) Decretul nr. 56 din 1978 privind organizarea Gomisiei centrale de partid și de stat pentru sistematizai e; r ritorii, și localităților irliane și rurale și a comisiilor 
' jcWî de sistematiza’».11) : Decretul nr. 98 din 1983 privind regimul. a- paratelor de multiplicat și maferlateim necesare *.?•  pro h«:er i ser • rilw mașinilor de scris.

12) Următoarele articole din Codul Penal :— irticpl *<•  1985—1 84privind avortul— articolul 237 ,r defăimarea unei o zațîi de stat sau o ■prin- orice mijloâee bl ic.13) Legea: tir. i.; 1985 privind ; : auto cerea, antogestlunea no-mi CD-finaueia ră. ,.șj 1-.! ue tăț • ministrativ-terițorial'. ■ca'rtf.. se rețineau sur bani din retribuțiile meni!or muncii).Consiliul Frontul i| vării Național
Masuri adoptate de guvern privind vînzareaGuvernul a adoptat ur- 

i mătoarele măsuri privind j vînzarea Unor mărfuri la sate, măsuri ce var afeeta .pozitiv, pspulațfa. rurală;• De la I ianuarie 1990 se : anulează „adaosul de preț**  < ce se aplică în mediul rural la zahăr și produsa zaharoase, orez, arpacaț, preparate de carne, semi-

conserve de came; oțet, sare, cherestea, cărbuni și alte mărfuri, pentru așa- - zisele cheltuieli suplimentare de transport.©a urmare, prețul tuturor. mărfurilor va fi a- cblașjj. atît1 la orașe, cît și 13 sate;Desfacerea mărfurilor, care s-au vtadtn prin schimb obligatoriu cu pro-
S-a făcut dreptate!mlșoara, la București, la Sibiu, la Cluj. Cinismul celui ce s-a autointitulat, fălos, „Conducător al poporul ui1*,  s-a dovedit a fî ridicat la nivelul de politică de stat. La o zi după ce ta Timișoara au fost asasinați mii de oameni nevinovați, „conducătorul de tristă amintire44, a plecat îtitr-o vizită fii Iran, lăstad, ea ?4 ta alte dăți, puterea politică ți de stat ta mtaa Elenei Ceaușesctx Oamenii muncii din întreaga țară au afîat despre genocidul dta Timi

șoara pe Căi lăturalnicfc Tiranul și „academiciana'*,  au căutat să ascundă din

nou adevărul, care numai pe El și pe Ea nu i -a cutremurai; Iar cînd tiranul a< ?v' e Ijr plii ? re;: lașă th» peste h ota e, El și Ea, au fost măturați ca a’.*,r  gunoaie de \ lui mu țta Im in . • în reag a ă Uit mo. îr cercări de aiitii g <r giz it de teroriști, de „cei cu ochi albaștri", cum le spu- ne hîtru poporul, la Bi ■ re^, cu ovații false' transmite prin difuzoare, i-a adițngat de la „tribuna o- flcială", prin imensul strigăt de indignate al mulțimii demonstranților. Fu- glfid Ca niște lași, cei doi au ordonat din nou să se

unor mărfuri to sateduse agricc începi r.d d brte 1989 corrdițion;Cooper; organizați cumpăra,

meniCrampom animale care se orice fir. de pai salva nesățioas; putere, El și Ea donat fanaticiio la acțiuni trugere tești pri nundații- ficiale, e adăpostesc trimoniului cultu acțiuni de otrăvi s< lot c < al m mt a populației pașnice tele. S-a încercat sul rea economiei nation, prin acțiuni distrugerea
.și al- •mina- 

,e teroriste, prin door într
Viorel STR AUT



MIERCURI, 27 DECEMBRIE 1389
CONTUL LIBERTATEA

cît de la cer la pămint!•Nu
irite- so- potic-

INTEGRITATEA României ? El vorbea ? El, care nu știa, cum și unde să fugă cu Leans lui cea cu coc? Imaginea, ieșirii, ca un șobolan de container, dintr-o tanchetă, va rămî- ne, pentru totdeauna în videoteca de aur a Televiziunii Române Libere. Auziți și vă minunați! Ni- eulăieș al nostru se angaja în față națiunii să ape- , re SOCIALISMUL. El, ultimul mohican âl stalinis- mului, rîsul lumii libere și eroul tuturor bancurilor politice, spuse, pînă acum, pe șoptite în românește și cu glas tare în toate limbile de largă circulație.Dictatorul a fost executat ! Revoluția continuă!

Vă mai amintiți 7 am și nu voi avea niciodată nimic mai presus de- cît poporul, patria, gritatea României și cialismul", spunea, nindu-se, defunctul Ceau- șescu Nicolae. Demagogie earagialescă ! Iată, oameni buni, cum diferența de: la vorbe la fapte era 1cît de la cer la pămînt. ; €um adică, nimic mai pre- j sus decît poporul ? PO- i PORUL, din rîndul căruia i au pierit, sub focul ueigă- ! tor al acoliților dictatoru- ■ lui, peste 60 000 de suflete nevinovate ? POPORUL, pe care faraonul secolului KX rămas din fericire fără sarcofag și piramidă, l-a jefuit de peste un miliard de dolari ? El, care zicea (și nu mai zice...) că Dar ne va rămîne un gust trebuie să fim împotriva celor care se vînd pentru un pumn de dolari ? A- vortonul lui, care avea 30 de chei pentru dezmățuri, progenitura sa alco- . ei le vor cînta celor doi clică care (cacofonie admisă !), măsura carnea clinilor pe cîntar de aur și avea — pînă și lama cuțitelor — tot din prețiosul metaf?

amar, fiindcă cei . peste 60 000 de eroi ai neamului n-au trăit aceasta clipă; Poate pe lumea cealaltă soți criminali „Corul sclavilor", din . opera „Nabucco", de Verdi. Să n-aibă nici acolo liniște !Mircea BUJORESCU

Aflăm de la filiala CEC - Petroșani

•. Pînă ieri, 26 decembrie, ora 18, era depusă 
în „Contul Libertatea, I(»89“ suma de 188 412 lei. 
Este o nouă dovadă că oamenii Văii Jiului de di
verse preocupări și convingeri au răspuns îrică din 
prima zi îndemnului de a sprijini cauza dreaptă 
a revoluției, de a contribui la refacerea grabnică a 
zonelor afectate de acțiunile teroriștilor.

In următoarele zile vom ține la curent citito
rii asupra depunerilor în acest cont, efectuate atît 
în Petroșani cît și în celelalte orașe ale Văii Jiului.

în semn de. adeziune la cauza Revoluției. (Al. TE)• Președintele asoția- ției de locatari nr. 7A dinPetroșani, Ioan Liska a fă- „cut o propunere demnă de reze 10^000 lei înreținut: cei care doresc să tul Libertatea .depună diferite sume de Toate secțiile și unitățile bani in „Contul Libertatea 1989" o pot face direct la sediul asociației, pe aleea Poporului, blocul 5, scara a Il-a, apartamentul 1. Su-
CETĂȚENI Șl CETAȚENE I

Sprijiniți cauza dreaptă a Revoluției 
prin depuneri în „Contul Libertatea 1989”.

mele vor fi virate, operativ, la unitatea CEC. Inițiativa are în vedere evitarea aglomerării la ghișe- I ele CEC din reședința de | municipiu. Credem că este • 
o inițiativă care poate fi I preluată. La cîteva minute ’ 
după prima comunicare, I 
tot de la aceeași sursă a- I 
Băni că, în cadrul asocia
ției a fost strînsă suma de 
12 000 lei, care va fi virată 
în „Contul Libertatea 1989".
(G.O.)

I

I

• întruniți într-o adunare spontană, cooperatorii din cadrul Cooperativei „Unirea" din Petroșani au' 
hotărît i e r i să vi-. . . . >Con_ Libertatea — 1989". I

care efectuează servicii pentru populație își desfășoară activitatea la întreaga capacitate.

PERDELE. Incepînd def astăzi se vor. monta la loc perdelele și draperiile î» toate unitățile comerciale. Au fost date jos ca urmare a unor „indicații" bizare ale dictatorului, care murea de frică. Se va restabili cadrul civilizat al tuturor spațiilor comerciale.I TRANSPORTUL IN CO- I MUN. Circulația autobazelor din cadrul AUTL Pe- . » troșani se îmbunătățește cu fiecare zi. Aflăm de laconducerea autobazei câsînt active 38 autobuze care circulă conform programului. Este, în sfirșit, și motorină. Conducătorii auto sînt vigilenți și efectuează paza tuturor obiectivelor,FOAIE VOLANTA. Prima foaie volantă liberă, a' celor care gîndesc și au simțire patriotică, ' românească, a apărut la Ani- noasa, realizată de Consiliul orășenesc al Frontului Salvății Naționale. Este adresată chemarea do participare activă a tine-» rilor, a tuturor .minerilor la muncă, la cinste și corectitudine, într-Un climat) de ordine și disciplină. La Vremuri noi, oameni noi!
COTIDIENE

' Entuziasmul și bucuria tinerilor, in aceste zile de renaștere a țării.

S-a făcut dreptate!(Urmare <Jin pag. I) scriem și publicăm — cu o r-'--------- —— satisfacție ce cu greu poa-prinderi.'industriale clă- te fi exprimată prin. ‘ CU* * vinte — în lumina purului adevăr, că, la infamiile celor doi, ale căror hume îmi es te rușine să le scriu, se mai cuvine amintim încă una, tot de neiertat: crima de dare a patriei mamă !

• Colegii noștri, care ne ajută la tipărirea ziarului, cei 39 de tipografi din Petroșani au hotărît ca suma de 11 000 lei, reprezentînd primele anuale ce li se cuveneau pe acest an, să fie depusă în eontjil umanitar destinat reconstrucției țării. Știrea am aflat-o ieri, în momentul plecării ,spre €EG a reprezentantului tipografilor, (C.I.)• întruniți în ședință extraordinară membrii Asociației pensionarilor din Petroșani au hotărît să. vireze în „Contul Libertatea 1989", suma de 100 000 lei.

Să fim lucizi. Să

dite cu. truda și sudoarea poporului, avînd unicul scop egoțșt. de a provoca o. sțare de panică, confuzie și h.aos destinată să le favorizeze fuga din țară..Tabloul șumbru, de dimensiuni de neimaginat, al.. „trăsăturilor de caracter" ăl celoi- doi, s-a între- demni, așa cum am
mai să atît tră- fim ________ __ _ . , fost git printr-o atitudine de întotdeauna. Să învățăm delineivenți de ultimă teapă, de drept comun — încercarea de a se înfrupta In : continuare din banii jefuiți poporului.Documentele, puține pî- ■ nă 1 acum, puse la dispoziția confraților noștri de la Televiziunea Română; Liberă, ■ prezentate în spiritul adevăratei libertăți a preșpi au pus în evidență — și sîntem convinși că vor mai pune — și alte mîrșăvii săvîrșite de El și de Ea, de clanul lor de rușinoasă amintire.Se poate adăuga însă, la cele scrise mai sus, cu sentimentul înălțător al eufo- de libertate de cînd

din această lecție a istoriei că se cuvine să nu mai permitem nimănui în viitor sub oblăduirea vreunui partid unic acapararea puterii de stat într-o singură mină. Să milităm pentru întronarea adevăratei democrații pe pămîn- tul străbun al patriei Să ne fie mereu vii în memorie setea de adevăr și dreptate, dar și cuvintele înaintașului nostru patriot Tudor VladimiresCu, alături de care dictatorul scoroi- cist a încercat cu nerușinare să se situeze în galeria de eroi ai neamului, „că patria e poporul și nu tagma jefuitorilor" !
60 000

25 decembrie, ora 11, gara Petroșani. Liniște, calm. Totul decurge normal. Oamenii Complexului CFR s-au organizat temeinic în aceste zile ale libertății poporului și s-au pus în slujba triumfului unui sacru ideal pentru care țara aduce jertfe de singe. Punctele vitale ale căilor feroviare sînt în siguranță, sînt apărate de ceferiștii înșiși, aflați cu toții la datorie. .Se lucrează cu meticulozitate, cu competență pro-
Am văzut și m-am . cutremurat ca fiecare om al acestei țări libere.M-am uitat, m-am șters la ochi și iar m-am uitat. Nu era un vis de apocalips. Era o realitate crudă. Odrasla tiranului nu putea mînca decît eu tacîmuri și folosind veselă din AUR. Cîntarul, pentru alcătuirea unei hrane științifice — nu ca aceea care ne-o recomanda atîta căldură nouă — era tot din AUR.El, odiosul tiran, care, cu un cinism fantastic, promitea copiilor patriei majorarea Alocațiilor cu

pecu

L a d a t o r i eUn tînăr luptător al gărzilor patriotice, un tînăr miner de la Livezeni, a fost oaspetele redacției. A venit direct din misiune. Din postul pe care ■ i l-a încredințat revolu- . ți a, de la datoria pe care a avut-0 de îndeplinit în aceste zile ale marilor răspunderi patriotice, cetățenești pe care le au toți fiii țării față de vi- . itorul societății românești._•— Am stat în post -18 de ore. Am păzit un o- biectiv de mare importanță. Atît am vrut să spun: că alături de mi- . litari, de luptători din alte întreprinderi, și noi tinerii de la Livezeni, în frunte cu comandantul nostru, subingiherul Romulus Burdan, ne-am făcut datoria. De mîîne, intrăm la locul nostru de' muncă, în mină.
fesională în locul de unde este dirijat traficul feroviar. Inginerul Victor Ilo- iu dă glas simțămintelor tuturor colegilor de muncă : „Ne sînt prea scumpe idealurile libertății, ale democrației adevărate,. pentru a nu-fi pătrunși de responsabilitatea pe care ne-am asumat-o. Ne-am pus cu toții în slujbă priorității revoluției: revenirea la viața normală". Și aceasta înseamnă, la gara, Petroșani și pe întregul traseu feroviar din Valea
masă încărcată cu tacîmuri de aurhră- cu din aur. pen-
sume cuprinse între 30 și 50 lei pe lună, își nea propria-i odraslă furculițe, linguri și farfurii și cupe de 30—50 de lei, în plus tru un copil pe lună!... Oare cît costa carnea, la pachet, adusă de peste hotare, pentru cățelușele fiicei, „eminentului savant de renume mondial" ? Tot 30 de lei ? ;Oare la asta se referea tiranul, cînd, în penultima sa zi de domnie, afirma cu nerușinare : „Facemtotul pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului...". Sigur l Poporul erau odras-

Tînărul brunet, sub ți- , rel, în uniforma gărzilor | patriotice, cu arma la u- i mân, Lucian Zup, avea ' ochii nedormiți. Obosea- | la și-a făcut efectul. Dar, I întreaga-i înfățișare ra- I dia mulțumire, satisfac- • ție. |Ca și camarazii lui, fie i luptători ai gărzilor pa- 1 triotice, fie ostași ai glorioasei armate române, întregul tineret al patriei române, și-a făcut dato- i ria.Cinste lui, cinste și recunoștință întregului nostru tineret — muncitori, studenți, elevi, — care în aceste zile ale marilor i răspunderi pentru dești- l nul revoluției, al libertă- 1 ții patriei, pentru pacea și liniștea noastră a tuturor, pentrU cursul renașterii naționale, și-au | făcut cu prisosință dato- i ria. (I.D.) ' I
Jiului, întreținerea parcU- j lui feroviar, capabil să I transporte la destinațiile atît de vitale, cărbunele. : Pe peronul gării, trei tineri în uniforma armatei slujind prin jertfe de sîn- ge poporul. Trei tineri din trei zone ale țării, stră- juind liniștea din ValeaJiului: Constantin Mihă- escu, din Petroșani, Mari- . nel Adam, din Tîrgoviște | și Radu Lupu din Vrancea. |

C.T. DIACONU

lele lui și cei care-1 susțineau cu atîta ardoare.Am văzut și m-am bucurat că adevărul iese la suprafață I Acum știm care a fost adevărata față a celei mai cumplite tiranii din istoria milenară a acestei țări, care azi se ridică spre soare din mizeria în care au tîrît-o ceau- șeștii și ai lor acoliți.Azi, România este liberă, „cîrmaciul“ a fost înlăturat și fie ca în vecii vecilor să nu mai avem parte de tiranie, de cei care se înfruptă din sudoarea poporului, cu linguri de aur I
D. GHEȚA

I

patriei, care viața peniru dictaturii. Un străbătut do nobilă sim-

GEST UMAN. Profesoara pensionară Lidia Delea» nu adresează redacției noastre o ilustrată înfați- șînd o luminare arzînd, prin care glorifică amintirea eroilor și-au jertfit răsturnarea gest firesc, umanism și țire. (M.B.)COMPETIȚIE SPORTIVA. Viăța și-a>reintrat în ■cursul ei îiresp. La Liceul industrial din Vulcan a avui loc de curînd o competiție de tenis de masă la care au -participat 40 ; de ț fete și băieți. Primele locuri au fost cîștigate uo eievii Circo Marian — băieți (clasa a Xl-a D) și Asavinei Maria — fete (clasa a X-a J).AFIȘ. Probabil' v-au a- tras atenția afișele sau frinturi din acestea, care anunțau că duminică. 24 decembrie a.c., teatrul din Petroșani urma să prezinte spectacolul cu piesa „cir» bărbat sau o femeie". Reprezentația n-a mai avut loc, pentru că țara-ntreagă aștepta să apară, eviuent pe ’ o altă scenă, o piesă reală „Un bărbat și o femeie", doi criminali care trebuiau să răspundă « in fața poporului. Și au răspuns, intr-un spectacol peste care s-a tras definitiv cortina. (C.I.)CHEI. Mai pierde omul. Nici nu-i de mirare în a- ceste zile. Ieri un concetățean de-al nostru a pierdut o legătură de chei, undeva în zona direcției comerciale din Petroșani, Pentru a-i reda liniștea îl informăm că se află la administrația ziarului de / unde le poate ridica. MuI>fJ țumiri sincere tinerei do. im- ' ne care le-a adus. (G.C.)LA DATORIE. Luni dimineața, venind din Gorj pe defileul Jiului pînă la Petroșani, am fost impresionat de două fapte elocvente. N-a fost mașină pe care am întîlnit-o în drum, de la bordul căreia să nu se arate spontan și reciproc semnul victoriei — două degete ridicate în sus! Din loc în loc, aflați la | datorie, militarii braveinoastre armate și-au ma-> nifestat vigilența. Bravolori ...f T. SfATARQ ji 
i 
1



MIERCURI. 27 DECEMBRIE 1989 Din stîncă(Fîntă patria mea, cîntă jalea pentru cei morți ca- inima mea, cîntă popor român 1 Azi ești liber, pe un pămînt liber, cum de milenii ai visat să fii !Aceasta ți-a fost voința atunci cînd hoardele barbare au năvălit pe pămîntul țării ; aceasta ți-a fost voința cînd steagul unirii și eliberării l-au ridicat Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, alți și alți domnitori.Ciutul de libertate ți I-a insuflat pilda răscula- ților lui Horia, Cloșca și Crișan, lui Avram 7 . ..Tudor Vladimirescu, Băl- cescu și alții care te-au chemat la luptă pentru libertate. ____ ____________ ___Cîntă, dar cîntul tău să glasul^ adevărului,nu proslăvească pe nimeni, ci numai pe tine, popor român ți patria ta,Cîntă, cîntă și iar cîntă inima mea. Dar eîntă-ți și

re și-au dat sîngele, ca tu să poți cîntă.Zeci de ani literele de plumb ale tipografilor au fost culese ca să ridice osanale unor oameni care nu au știut ce este omenia, nu au știut ce este frica de Dumnezeu, atunci cînd a fost vorba să-și adjudece în favoarea lor luxul și huzurul.Azi, tipografii, tinerii tipografi din a căror tagmă am făcut și eu parte, nu vor-mai culege texte Iancu, de proslăvire a potentați- lor vremii, ei vor culege texte care vor slăvi poporul și munca lui, aducînd în casa fiecăruia dintre

. Măsurtnd vorbele,; mi le-au găsit grele,■ pline dc sîngele morților din ele.Numărînd zilele, mi-au tăiat din ele să-mi rămînă cele pline doar de rele.M-au închis în stîncă și cu toți mi-au spus că „Nu e vreme încă ‘ piatra s-o străpungă".

Gînduri de credință pentru țarăIn aceste ziFe fierbinți . ale revoluției libertății și salvării naționale preoții și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, au fost ca întotdeauna, împreună cu poporul ai cărui fii bine credincioși sînt.Cu .bucuria primului Crăciun cu adevărat liber ' țiunilor Frontului rii Naționale. In acest sens numai în parhoia Livezeni din municipiul Petroșani,
primulul— după atîța amar de vrem-e — dar și cu durerea marilor jertfe supreme, în parohiile Protopopiatului Ortodox Român Petro-

demnitate toate bunurile obștești și personale, să doneze sînge pentru salvarea celor răniți, să ajute familiile îndoliaților și ră- niților și să contribuie benevol — dar . cu dăruire — la constituirea fondurilor de solidaritate creștină ale Bisericii Ortodoxe Române în vederea sprijinirii ac- " ” “ ' ' Salvă-

Așa să faceți, tineri 
pografi ! k' T ; ’A

Bie TISMĂNARIU, 
tipograf pensionar 

Petroșani

ti-
Doamne, sfredelește stîncă mea ce crește, chipul ia-1 din clește, singur, și-l priveștp,,;.căci piatra-n spate, tot pe brined, pe coate, urc, cum nu se poate servitor la Moarte.

șani preoții și credincioșii după ce s-a săvîrșit. pa-s-au rugat fierbinte în sluj- rasțasul pentru cei căzuțibele de pomenire a tutu- ,;r°ic la Timișoara și înror celor căzuți eroic pen- orașe din țară, mulți-tru libertate și democrație. ntea credincioșilor parti-Au cerut tuturor ere-' «Panți la biserica parhoia-dincioșilor să muncească lă „Sf. împărați", în primaplini de sîrguință pentru zi de Crăciun, la îndemnulrefacerea economiei și bel- și la pilda preotului parohau contribuit eu20 000 lei. Acțiunea conti-

eroic la Timișoara și în alte orașe din țară, mulți-

-nuă mîinc, Ia biserica, din Sâlătruc ca și în zilele de praznic următoare... și asta numai într-o pârhoie din. cele 56 ale Protopopiatului Petroșani.Biserica noastră ne învață să colindăm spunînd, la prezent:„Hristos se naște, măriți-It Hristos din Ceruri, întîm- pinațl-L Hristos pe - pămînt,, Înălța- ți-Vă" Să alungăm din inimă noastră vrajbă și ura dintre noi și să ne îmbrăcăm cu haine dc sărbătoare duhovnicească, să sălășlu- iască între noi mărirea lui Dumnezeu, pacea și bună- înțelegerea 1

Patimă I| Pentru pămîntul meu românescPentru bătrînii din satul meu,Pentru apele ce s-au umplut cu lacrimile strămoșilor. Mă doare să aud de două ori că Mihai Viteazul ă murit.Iri fiecare suflet de român există un Decebal, O frăție unică izbucnește-n speranțele noastre. Român! tu ce cu o inimă curată Ai trimis vjoara lui Enescu pretutindeni, Ai obligat omenirea să-și aplece fruntea în fața

(Din volumul „Cartea 
dințr-o lună**,  respins in 

1987 de Editura Eminescu) 
Dumitru VELEABucurie

.lui ■' - ? Eminescu, |■At parcurs viguros întreaga noastră istoriei < Pui de român născut cu Creangă în suflet, 'Așezat direct în iureșul pătimaș al dansului popular, I AI' multi frați cu tine: Minulescu, Iorga, Bacovia, I Blaga, Călinescu... | Din cînd în cînd pot veni la cina noastră și
I
1

I
f
1lI Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrîn ;
I Patimă benti'u mîndria de a fi ROM1
I

Iată, clipa biruinței peste vreme se revarsă Timpul lung al umilinței nu mai e la noi în casă.
Patimă pentru mîndria de a fi ROMAN.

' Mihai CLITA — actor 
Petroșani

Dar condeiu-mi este armă și acum vă chem pe toți Țafa-ntreagă e-n alarmă poți să stai în casă? poți?

Caricatură de Ion BARBU

-g. ' ■ ■ '4*.
Au încetat din viată Nicolae și Elena Ceaușescu 

DUPĂ O LUNGA și GREA SUFERINȚA a I’OPO- 
RULUI ROMAN.

Visăm, Visăm cu ochii deschișii ’ .
Am visat că văd pe străzi oameni cu fețele surîzînde, fără crisparea, fără încruntarea omului JgpăSat de griji și de ne- "Și>i,. apăsat de teroarea gîndului că totul așa trebuie să fie cum a zis „tovarășul" !Visul a devenit REALITATE !Trecătorule, privește cum pe străzi, peste fețele semenilor tăi, pii, tineri, bărbați și mei, bătrîhi apăsați de și de istovirea psihică a „epocii de aur", a de tristă amintire, vedea seninătate, mire, încredere și mă HOTARIRE în pâra tot ce s-a obținut — oh !, cu prețul a cîte jertfei! k?t.-
Timișoara, Bucureștiul, 

Clujul, Brașovul; Sibiul; pornirile meschine

a- tot cofe- aniepocii și vei muițu- o fer- a a-

Bucuria fără margini presărată e cu lacrimi Și aș scrie pagini, pagini pentru cei cuprinși de <kkk pătimi.Insă timpul nu mă lasă, Vremea asta nu stă-n loc, încă sîngele se varsă tinerii mai mor în foc.

Cecilia TAMAȘ, 
elevă clasa a Xll-a C — 
Liceul de matematică- 

fizică, Petroșani

romanesc

șugului în țara noastră, să se comporte și să apere cu Preotpeste Octavian PĂTRAȘCU
protopop

Aurel DULA

Furați de repeziciunea eu care s-au desfășurat e- venimentele — uluitoarele evenimente din aceste memorabile zile — am scăpat din vedere că în arhiva foto aveam imagini de altădată interzise, dar care astăzi revin în actualitate cu atîta putere și acută necesitate.Da, am fost frustrați a- tîta amar de vreme dc cele mai elementare drepturi ; ne-a fost răpit accesul la cultură. Ia tradiții milenare, la . comunicare liberă, necenzurată, pînă și gindul fiind în pericol de a ne fi pedepsit.Căutînd, cum ziceam, febrilitate și speranță teancul de fotografii gălbenite de vreme, ', nu și de uitare, amaceastă imagine pe care o oferim spre publicare. Este o reprezentativă fotografie a unui colț do rai românesc, surprinsă cîndva în nordul țării. Credem că este mai. puțin important să precizăm locul unde a fost realizată, dar ținem în schimb să subliniem mesajul ei, plin ele semnificații în aceste zile de Crăciun liber, primul pentru cei mai mulți dintre noi.
Aer curat la „Zori noi“ !Acum, cînd sîntem liberi, trăim și vom trăi cu adevărat liberi în România liberă, cînd cuvîntul este liber și am scăpat de tiranul criminal Ceaușescu, scriu aceste rînduri cu mare emoție că sînt ți am fost alături de marea noastră revoluție a dreptății. Nu am închis un ochT în aceste zile, fiind pregătit cu mașină ca să apăr, eu

sacrificiul vieții, marea noastră izbîndă: înlăturarea clanului Ceaușescu.Trăiesc și trăim liberi și parcă este un vis, , Un vis care a cucerit și a renăscut' dreptatea poporului. De aceea vom munci , mai'bine și liberi, cu mare dragoste, nu sub presiunea elanului dictatorial.
Vasile BELDIE, 

șofer, SUCT Petroșanibiții nebune, zămislite de facem în așa fel îneît dreptatea,, libertatea, demnitatea noastră să fie imperativele permanente Co- i totală

Se face, în sfîrșit, dreptate, Iar noi, poporul, sîntem stăpîni,
Acum, indiferent de naționalitate,Cu toții sîntem astăzi frați români!

Au murit copii ia / Timișoara, Au murit copii la
București Le-a fost luată plinea de 

la gură Și-au uitat de cartea cu 
p*rești.Nu vrem nici „epocă de'7 ■ .- aur" sau altemetale prețioase în cuvînt, , Cu toții vrem să fie. »k..ș:-k « libertateȘi numai pace-n țară și în■ '■'<! A / kă’A - gînd. ,Ne .plînge sufletul de jale, Și de tristețe sacră; de ,.k-' T:.JkA rr-'? venin,!-.Copiii noștri mor pe * ■" k ; • baricade'Și curge '.sîngele nevinovat' din plin.Mă-nchin cu demnitate, ție, țară mîndrăk mii de neștiuți k eroi,Căci Dumnezeu ne-a dat și ziua sfințiiSă demonstram câ libertatea o cu noi.

Și crescuți demamei, tatălui bunicii învățat-au să’ urască clanul care i-ati ținut în hamul •’ ' 1 ‘ 'fricii.*
lacrima din 

ochii 
sau a

va dintre orașele noastre fără care ADEVARATA istorie a României viitoare nu șe va putea scrie,; rămîn, prin oamenii lor tineri, elevi, studenți, muncitori-, ostași,. tineri . inte- citatea noastră. .lectuali și toată suflarea, Oamenii acestui pămînt, , —„ _indiferent de profesie, harnici, inteligenți, buni, ai Văii Jiului, aparținînd' _diferitelor profesii, să fa- azj îHain»e ceea• CC : ră și democrată și să vem în minte mereu șurile înflăcărate ale dului de la Mircești, sile Alecsandri; care „Deșteptarea ' României cu titlul inițial români" spune: „Iată ! lu-■ k ’ '■■''ă-dînca-i letargie / Ea pășește cu pas mare către -un țel de mult dorit, / Ahț Treziți-.vă ca dînșa, frații mei de Românie ! / Sculați, toți ;cu • bărbăție, / Ziua vieții a sosit. I".
Prof. Ionel PADUREANU, 

Liceul industrial Petroșani J

inepțiile iresponsabile ale.unui paranoic. Acestei luminoi, acestui început de , .lume să-i dăruim toată reiate cu dăruireaființa noastră, toată capa- - în ogorul activității pro-' fesî&nale. « ; :. s-. r-"Cetățeni., dragi locuitori
Vis și realitatearmata, acest scut de oțel poleit cu aur al pămîntu- lui strămoșesc, au dovedit lumii Ca românul nu piere !Nimeni. și nimic nu poate infringe, nu poate suprima aspirația spre demnitate și libertate,începe, o lume români ! O lume în care 

omul este OM și nu un rode Și am-

ne cere România libe- a- ver- bar- Va- în.Către
Și vouă,

nouă,
bot pus în mișeare 

să fenufnârăm numai cîte- personale ale unei

solidari, s-au văzut eliberați: în acest decembrie ’89. — nemuritor — de apăsarea'tiparelor de viață și comportament impuse de - .un scelerat și acoliții lui , mea .se deșteaptă, din-, care se pretindeau, oh ' ’ ' T'"doamne ! „fiii poporului". Minciună sfruntată!A venit vremea judecății, oameni buni! Să fim însă lucizi, să fim drepți, să fim vigilenți și hotărîți în ceea ce „întreprinde : în ; viitor. vorhSăi- */.■

Ei ’■ au înțeies-naintea <»*•  
= -’T'l'.q wasțră, ' 

a celor mari, celor bătrîni <
și drepți,.' să își jertfească anii lor 

de aur. 
pentru-a da alt sens acestei 

•vieți.

Au murit copii iaTimișoara,Au murit copii la '■■■ ■ ■-.București,Au murit copii în toată
■ țara Ca s-avem noi soare Ia 

ferești.Adriana BOCIAT, studentă, , Institutul de mine Alexandra Nicoleta
SANDULESCU
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Zori not

CU V î N T UL 
rostit de Ion Iliescu

(Urmare din pag. Oproblemele economiei locale, ale aprovizionării populației,, ale transportului, ale comerțului și 
așa mai, departe. Ca și ale activității economice din întreprinderi.Se încheie un an — intrăm Intr-un an economie nou. Vrem ea organele centrale actuale — căci trebuie să ne sprijinim: pe Structurile existente — sff nu Ie demolăm, pentru c® aceasta ar creai greutăți foarte mari pentru activitatea noastră. Să punem cîteva baze care să înlesnească, să degaja*  ze unitățile economice, /conducerile întreprinderi» i rilar, centralelor, de în- ‘corsetări ale vechii legislații care țineau încătușate, printr-un - centralism excesiv, întreaga viat® «*  conomică a țării. Să facem Să respire mid ușor toate unitățile economice ti te conomia ta ansamblu;Acestea stat prioritățt- le perioadei imediat următoare. Am faceput cu ® primă concretizare a structurării ntWBtre fi» nivelul Cbnsîliutti aia fâ- cut numi^^deocamdată, 
definitiv®, pe baza unei noi Constituții, » noilor strnetari;Frontul: nostru se orga- r.izează «r « structurii permanent® «are pregătește noile tinted, care statuează ti Stabilește; pe baze «ofc. formele organt- zărit anatom S-*  âa*  țwîte 
rrtate i|® titt® tea ales un 
președinte provizoriu al acestui «flBD*  provizoriu; 
domnut^ateflîx^fâre este jurist ti *»■  «te*  însărcinări deesetate ta domenii principate — elaborarea proi«ttiti< util Constituții. «. proiectnlul atil W 
electoral® acte- fttritf te* ~ usu*
re» dnttiașe*  «ctivități} noastre; Pentru toate a- cestea apelăm la juriști•ompetenți.Am jwegătit un proiect de Decrct-lesc pentrti structurarea activității consiliului nostru. Pe lingă clementele programatice din prima platformă pe

net puteri noi. Ne-am săturat de această monopolizare a puterii, de a statua pretenția unora de a deveni deținători ai puterii pe viață — s-a încercat la un Congres ca N. Ceau- șescu să fie desemnat șef al partidului și al statului’ pînă Ia sfîrșitul vieții.In Constituție vor fi consfințite principii ala eligibilității obligatorii a tuturor organelor și factorilor de conducere de la nivel central pînă la nivel ' ‘ , ;.o-despre eligibilitatea și a miliției care Să răspundă In fața maselor
■ și nu invers. Ml*  ti

care am publicat-o, venim acum cu reglementări mai clare, normative pentru funcționarea consiliului la nivel central, precum și a consiliilor locale. Vrem că, pe ling® activitatea sa generală, cu an- ■ samblul membrilor ®on- siliului să restructurăm — pe cîteva domenii —■mai multe comisii de lucru; una fiind eea de care vorbeam, altele pa probleme economice; de învăță- mînt, de știință, cultură, ______ _.de politic®extern® ș>.a. local; Discutăm chiar ©In fine, guvernul- Am idee despre eligibilitatea ales astăzi un nou prim- ‘ ministru, un prim-minis- tru tmăr Care va asigura populate și nu invers. : activizarea guvernului ti . liția, din instrument derularea normală a acti- reprimării, al puterii, sa vității ministerelor pentru ---- “rezolvarea problemelor e- cortomiri.In contextul concretizării activității noastre vreau i eet care au .— —motorî, factorii activi revoluției românești, particularitățile ei deosebite; Ceea ce se încear
că astăzi este destabilizarea noasta® subminarea etapei actual® de organizare efectiv® Dacă nu reușim să consolidăm unitatea rezultată din acest proces spontan at maselor populare care au răstim*  nat vechea putere, atunci desigur, aceasta va fi marea noastră slăbiciune. Singura noastră forță astăzi este tocmai menținerea acestei unMțl bazate pe consensul general ti tuturor forțelor creatoare ti*  societății românești. Pe această bază vrem să concretizăm activitatea nrsaa*  tfSi: $ermane?it&a acestui consens eu deschidere largă către toate curentele posibile, către

devină instrumentul care să servească masele populare, să fie sub controlul acestora. De asemenea, _______________________ _ limitarea mandatelor, «#*■  til fee apti la tti*  meni nu v® putea fi tare a®‘ fost factorii scăunat pe viață IftttM» ad funcție <te cenduccre. Primește un mandat, dă socoteală de modti cum șî-a îndeplinit mandatul, face loe altora gare vin tot forțe proaspete; cu privire nouă. Să existe această permanentă înnoire; împrospătare, «urna! așa- te poate' asîgt eontinutt țr mal multă viafei ruia, tuturor la dimensiuni <fe-■•'telflfc ’.' '' ....rul de promovarea valori șut.Iată deci dteva chestiuni câte îș£ w gSsl concretizarea ta acte normative șf ta, activitatea noastră practica^șv pewttu fe*  ate aurit — fa dialogul anterior — cîtava idei interesante despre: caracterul țief noastre, netetalbl, am ve studio eu trei tineri de pe ttariead® care ta titfi mei*  patru rite au fast prezenți fit mai multe focuri.Am considerat c® este d*  datoria mea să vin aici cu forța cea mai dinamici a procesului nostru re- voiuționar, tineretul. Poa*  te, cîțiVa dintre ei îșf vdr ș exprima gîndurile proprii la această Intflnjre.

DECRET
Privind trecerea in componența Ministerului Apărării Naționale 
a Departamentului Securității Statului și a altor organ» 

din subordinea Ministerului de InterneART. 1. Pe data prezen- pierllor și direcția penî*  tului decret, trec ta com- --*■ponența Ministerului A- părării Naționale Depar-■ tamentul Securității tului, comandamentul tru- . pelor de securitate împreună cu organele și uni-: tățile din subordinea a-; csstora. Sînt incluse taacestea structura, bugetul, personalul, armamente®: muniția, tehnica din do- " tare, fondurile fix® pre*  art. ;cum Și activul șl pasivul ~’*"-  din țară și din străinătate.‘Pentru direcțiile, unitățile asimilate și serviciile comune, efectivele, tehni- ț ca, fondurile fixe, precum și bugetul se defalcă proporțional cu atribufiile ce le îndeplinesc.ART. Z La Ministerul 
de Interne râmtn Inspectoratul General al Mill- >- ției, comandamentul pon>«

l -*■  i —........  ,»

Sta- teneiarelor; cu toate unitățile din subordînea »- cestora. Penteu direcția pașapoarte, evidența stră*  inilor și controlul trece*  rd frontierei de stat se va emite un decret separatART. 3. Drepturile bănești și materiale ce se cuvin personalului arin*  tar și civil prevăzut fe art. 1 vot fi asigurate de către Ministerul Apărării Nntton.TlpART. Â .Trupele de grăniceri se reintegrează fit cadrul Ministerului Apărării Naționale.

ART. 5. Ministerul Ap», rării Naționale va Iu*  măsuri pentru stabilire*  unei organizări unitare a tuturor unităților tin componența sa, potrivit a- tribuțiilor și sarcinilor ce revin acestui minister.ART, 6. Comitetul <$■ Stat al Planificării, Obs- podăririi Fondurilor Fixa și Ministerul de Finanța vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare fo> indicatorii economici pe anti 1999 ai Ministerului Apărării Naționale șî Ministerului de Interne. j

Președintele Frontului Salvării Naționale 
K>N ILIESCU

Ministrul apărării naționale 
Generai colonel 

NICOLAE MIL1TARU
... — -  .... ......... . .......

Din partea Comitetului Frontului Salvării Naționale din 
Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice 

InternațiarMte s-a p«mft următorul mesaj î aceste momente faăl- au cauzat mari suferințe țătoăre de redeșteptare na- ’ ‘ 'țtonală, cîîul, prin lupta■ SsîSbra progresul . studenților șl muncitori- nnn e*  —i J(>r a arma{ai întregului; popor român, clica odioasă și criminală a dictatorului Ceaușescu a fost : înlăturată de lă putere, , CbiThtetuJ Frontului sti*  Ș vfirii Naționale, constituit ;ta cadrul Ministerului Comerțului Exterior șt Cooperării Economice In- ! terhaționale se înclină în ! făța memoriei celor ce : șî-au dat viața șl tributul tie stag® pentru salvarea ! noastră & Uirrimă adeziunea totala programul' Front»*  ! taî Salvării Naționale, ’ precum și lă hoterfrea de î * acționa pentru lnfăptu- - ieea lui în domeniul acti- ! vltățif economice externe; : Fototi dictator, printr-o conducere personal® iresponsabil® ta contrast cu ’ ’ iundărtsentalenostru, a a- epinfife și țiativele specialiștilor din dbmeirtul comerțului exterior, impunînd desfășurarea unui comerț, exterior irațional, inclusiv pentru exporturi forțate de produse alimentare ți produse petroliere csn

■

! 
I

In poporului rohtin,.Ziua istorică de 22 decembrie 1989 va rămînc veșsiio ta, Memoria popo*  i mlui român ca ziua unei adevărate renașteri naționale, de descătușase » <forțekw creatoare tie națiunii șl de redoblndire a demnității noastre națlo- nale. . ■ .. ■Asigurăm Consiliul Fron- italui Salvării Națknata :ca reprezentant ti popor» <lui român, c® v«ș; aețfo*' <ita cu toată abnegația ți 1<fin tot sufletti pentru <
refacerea retațHite eeorre* 1mice internaționale ale 1României, centru crește-a acestui consens eu j curentele posibil®; ------toți factorii ti toate tortele interesate, dialogul Vin care să ne Înlesnească cm*  cretizarea platformei do acțiune. Va trebui să a» definim activitatea pea- tru următoarele trei luat Vrem ca aceste trei luni să fie nu numai Iuti de campanie electorală, ci ți de acțiune;, de rezolvare a ynor probleme de fundamentare a unor programe de perspectivă pentru ceea ce? urmează,Nimeni nu pretinde să devină monopolist al U- 

t

r.

: intereselei

T 
rostit de Petre Roman xistente șl; blneîhțizles; a- vînd în vedere timpul fii*, grijorfitor de scurt pe care Q avem în față pînă la alegeri — și să dea Domnul ca după alegeri să fi® altcineva care să conducă guvernul — să menținem stabilitatea în țară astfel incit alegerile să fie libere nu numai din punctul de vedere al exprimării unei gîndiri, a unei opinii, a unei poziții politice, ei să fie libere din punctul de vedere al vieții, al asigurării vieții materiale, cel puțin Ia nivelul pe care îl considerăm Aceasta ■ este misiunea pe care am înțeles că, în mod colegial, trebuie să o îndeplinesc— cu o anumită răspundere — în (Sonsiliul nostru.Deocamdată vă pot spune — acceptînd ca indiciu de activitate economică în țară consumul e- nergetic — că astăzi consumul energetic în țară —

(Urmare tin peg. !)le kw administrative, să menținem firele unei organizări sociale. Și eu sînt foarte bucuros că nu sîntem în stare de dezastru în ceea ce privește func- ționarea mecanismul ui e- conomic; nu sîntem într- un haos; nu sîntem Intr-o situație disperată și dușmanii noștri să știe c® situația este din ce în ce mai bună. De acum ne a- șezăm la rezolvarea unor probleme mai concrete. Deocamdată, este lesne de înțeles că nu dispunem de- . .cît de structurile vechi, ncd satisfăcător. Dar, din fericire, ne putem permite să spunem că le-am putea utiliza cu mai multă inteligență de- cît au făcut-o oamenii lui Seaușescu, care niciodată nu erau aleși pe criterii de competență, ci numai pe eriteriul supunerii oarbe. Așa îneît, vă anunț că foarte curînd ne întîl- nim pentru a forma guvernul, pentru a repune indică o activitate de 90 în mișcare structurile e- la sut® din ceea ce se pre-

vedea anterior revoluției noastre. E un lucru care arată că de fapt, așa cum afirmam, dușmanii noștri se înșeală. Șl știți de ce se înșeală: pentru că a*  cest popor, poporul nostru este eel care a făcut revoluția. Puțin mai înainte un corespondent străin îmi spunea „poporul e a- lături de voi". Nu e adevărat I E fals I Noi am ajuns acolo pur șt simplu împinși de vaM acesta al tineretului. Eu habar nu am cum am ajuns să vorbesc de pe balconul de la sediul central. (tatii 06 știu este că dacă astăzi; In condițiile acțiunii, a- cestor bande teroriste, a căror caracterizare s-a făcut pe larg în aceste zile, noi avem un indice de activitate economic® a- tît; de ridicat, aceasta înseamnă că poporul, este de fapt, cel care face In continuare revoluția. Șl eu mă strădui, atît cît pot, să fiu la înălțimea a» cestei mișcări.

A fost constituita

URHIIIOa IraHroCTailUa Rra^llurct uni toate ©sadele în limba maternă de 1*  grădinițe și pînă la învățămîntul su-fia București s^a const!*  tiri ti revoluției — român® tuit Uniunea Democratică maghiari, germani, sîrbi și Maghiar® din România — de alte naționalități — al organizație ce reprezintă și apără interesele minori- tățîtor magliiare din țara noăstr®{ fir Froclamația emis® de j Comitetul Executiv Pro- Ș viZOriu se arată c® Uniunea își însușește și sprijină în*  ’ tru totul programul Frontului Salvării Naționale șl cheamă la realizarea o- biectivelor înscrise în acest document. Alături de toți fiii patriei — se arată în proclamație — considerăm că obiectivul cel mai important pe care fl avem în acest moment de mare răspundere este apărarea șl consolidarea Victoriei revoluției populare și adresăm tuturor conaționalilor chemarea de a sprijini cu toate forțele eforturile îndreptate îh această direcție de Frontul Salvării Naționale, de forțele armate, de întregul popor. Exprimăm piosul nostru oma- ’ giu față de toți eroii mar*

g-

i

__ ____ e naționalități __ , , căror spirit de sacrificiu perior;instituții de cufttt- ne amintește din noii___ că ră și științifice, dezvoltareaavem un deBtta comun și, presei scrise 0 vorbite;, te»pri«; urmare, numai ins- giferarea utilizării limbiipresta® ne putem „crea 0 maghiare în organele jude-viaț® liber® șt demn® cătoreștl și ale puterii to*Făcînd apei de a se te®*  cale de statj cultivarea tace la constituirea organ»*  gâturilor cu celelalte părți tru totul pro’graîhîti Fron- zațlllor tadti*  • ___ -j6t orășenești, județene — ale uniunii care să sta., lease® legături cu celelalte organizații democratice, cu consiliile Frontului Salvării Naționale, în Proclamație sînt enunțate principalele obiective urmărite de Uniunea Democratică Maghiară din România. La baza acestora Stă principiul autodeterminării, afirmi nd totodată principiul intangibUității integrității teritoriale ți a suveranității României, Printre o- biectiyele enunțate figurează: elaborarea statut»*  lui și crearea ministerului naționalitățile®; dezvoltarea

giferarea utilizării limbacătorești și ale puterii legăturilor eu celelalte părți ale națiunii maghiare, ca : £ o condiție a- îndeplinirii^'' menirii pe -— - —“ ----ționalitatea România C£ prieteniei, și colaborării dintre poporul român și cel maghiar.In. încheierea Proclamației este reafirmată convingerea că toți cetățenii țării au un scop comun | edificarea unei Românii libere; democratice, în spiritul programului puterii de stat legate unice, Pron*  tul Salvării Naționate.In numele Cfomitetulul E- secutlv Provizoriu ti U*  . niunii Democratice Mac- _____ _ _  _ _ ____________ ghiare din România sem- rețelei de învățămîni ds nează Domokos Geza. ,

comuna-
„stabî- care a are na*  r maghiară din câ fâctor activ al
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