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DECRET LEGE 
privind constituirea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Frontului 
Salvării Naționale și a Consiliilor 

teritoriale ale Frontului Salvării Naționale
Frontul Salvării Națio

nale s-a constituit și re
prezintă unirea tuturor 
forțelor patriotice și de
mocratice ale țării pen
tru răsturnarea clanului 
dictatorial ceaușist, pen
tru concentrarea aspirați
ilor celor mai largi mase 
de oameni ai țării la o 
viată .liberă și demnă și 
Caducul; afirmării acestora.

In scopul instaurării de
mocrației și libertății, al 
afirmării demnității po
porului român, s-a con
stituit Consiliul Frontului 
Salvării Naționale, ca or
gan. suprem al puterii de 
stat

Consiliul Frontului Sal- 
văsii.Naționalc reunește 
reprezenta:;ți ai tuturor 
forțeSX; patriotice ale ță
rii, de teate categoriile 
Sociale și dv toate națio
nalitățile,'

Pentru realizarea unei 
societăți cu adevărat de
mocratice în țara noastră 
și pentru asigurarea și a- 
părarea drepturilor fun- 
âaraentăle ale omului și 
cetățeanului, : Programul 
©•ostilului Frontului . Sal
vării Naționale prevede:

— abandonarea rolului 
conducător al unui sin
gur partid și statornicirea 
unui sistem democratic 
pluralist da guvernămînt;

— organizarea de ale
geri libere în cursul lunii 
aprilie;

— separarea puterilor 
legislativă, executivă și 
fodecătorească în stat și 
alegerea tuturor condu
ctorilor politici pentru 
«nul sau; cel mult, două

— restructurarea întregii 
economii naționale pe ba
ra criteriilor rentabilită
ții și eficienței. Elimina
rea metodelor administrâ- 
tiv-birocratice de condu
cere economică centrali
zată, promovarea liberei

In Valea Jiului

inițiative și a competen
ței în conducerea tuturor 
sectoarelor economice j

— restructurarea agri
culturii și sprijinirea micii 
producții țărănești. Opri
rea distrugerii satelor;

— reorganizarea învă- 
țămîntului româneșo po
trivit cerințelor contempo
rane, 
rilor 
baze 
te;‘

Reașezarea structu- 
învățămîntului pe 
democrate și urnanis-

— promovarea unei i- 
deologji umaniste și de
mocratice, a adevăratelor 
valori ale umanității. Eli
minarea minciunii și a im
posturii, statuarea unor 
criterii de competență și 
justiție în toate domeniile 
de activitate <

— așezarea pe baze noi 
a dezvoltării culturii- na
ționale ;

— libertatea presei, ra
dioului și a televiziunii ; 
trecerea acestora în 
nile poporului;

— respectarea drepturi- 
lor și libertăților minori
tăților naționale și asigu
rarea deplinei lor egalități 
în drepturi cu românii j

— libertatea cultelor ; 
garantarea liberei mani
festări a credințelor reli
gioase ;

— organizarea întregu
lui comerț al țării pornind 
de la cerințele satisfacerii 
eu prioritate a tuturor 
nevoilor cotidiene 
populației României, 
acest scop, se va 
capăt exportului de 
duse agroalimentare 
va reduce exportul 
produse petroliere, 
dîndu-se prioritate 
facerii nevoilor de eăldură 
și lumină ale oamenilor (

— salvarea echilibrului 
ecologic și eliminarea a- 
celor lucrări și Investiții 
care provoacă daune ae
rului, apei, solului și pă-

durilor -țării; promovarea 
unor tehnologii moderne 
nepoluante ;

— întreaga politică ex
ternă a țării va servi pro
movării bunei vecinătăți, 
prieteniei și păcii în lu
me, integrîndu-se în pro
cesul de constituire a 
unei Europe unite, casă 
comună a tuturor po
poarelor continentului.

România va respecta an
gajamentele sale interna
ționale și, în primul rînd, 
cele decurgînd din Trata
tul de la Varșovia și din 
Acordurile de la Helsinki.

In realizarea scopului 
și programului său, Con
siliul Frontului Salvării 
Naționale decretează :

ART.. 1 — Numele țării 
este România.

mîi-

ale
In 

pune ’ 
pro- 

și se ‘ 
de 

acor- 
satis-

Forma de guvernământ 
a țării este republică;

Drapelul țării este tri
colorul tradițional al
României avînd culorile 
așezate vertical în urmă
toarea ordine, pornind de 
la lance: albastru, gal
ben, roșu.

ART. 2 — Gonsiliul
Frontului Salvării Națio
nale, ca organ al puterii, 
are următoarele atribuții:

a> Emite decrete cu pu
tere’ de lege și decrete; a- 
cestea se adoptă cu ma
joritate simplă de voturi 
ale membrilor ~ 
și se publică în 
Oficial;

b) Numește șl 
primul-ministru 
componența 
la propunerea 
ministru;

c) Numește

Consiliului 
Monitorul

revoeăpe 
și aprobă 

guvernului, 
primulul-

și revocă pe 
președintele Curții 
preme de Justiție șl 
procurorul general al 
publicii;

d) Reglementează siste 
mul electoral;

Su
pe 

re-

(Continuare în pag. a 4-a)

Consiliul Frontului I 
mediul posturilor centrale de radio următorul mesaj :

Noi am făcut o revoluție pentru ca societatea românească 
să se schimbe, să fie mai bună, mai tolerantă, nu mai violentă, 
mai inumană. De aceea, adresăm un apel călduros tuturor să 
se pună capăt actelor de vendeta și să se realizeze o reconcilie
re națională. Nu aprobăm acele manifestări teroriste care 
organizate împotriva unor comuniști sau a altor elemente 
vechiului regim. Apelăm la populație ca asemenea acte-să fie o- 
prite în folosul conviețuirii normale a tuturor cetățenilor Româ
niei. Apelăm călduros la toți cetățenii țării să evite excesele de 
violență care ar dezonora revoluția noastră. Promovarea demo
crației, a libertății și demnității, aceste minunate obiective ale 
revoluției noastre se poate și trebuie să se facă prin mijloace 
pașnice, intr-un climat de reconciliere a tuturor forțelor societă
ții noastre.

dintre popoarele român și
Președintelui Consiliu

lui Frontului Salvării Na
ționale, Ion Iliescu, i-a 
fost adresată o telegramă 
de felicitare de către pre
ședintele ad-interim al 
Republicii Ungare, dr. 
Szuros Matyas, în care sc 
spune : Cu prilejul ale
gerii dv. în înalta funcție 
de Pieședinte al Consiliu
lui Frontului Salvării Na
ționale, permiteți-mi să 
vă trimit cele mai since
re urări de bine ale 
porului ungar și al 
personal, dorindu-vă 
activitatea dv. \ ~
răspundere în aceste clipe 
fericite, dar în același 
timp și grele în istoria po
porului român, multe suc
cese. ;

po- 
meu 

în 
plină de

Sînt convins că revo
luția popoarelor din Ro
mânia creează posibilitatea 
reînnoirii .pe baze noi a 
multiplelor . relații poli
tice, economice și știin
țifice, culturale și de în- 
vățămînt între Republi
ca Ungară și România.

Vă asigur că poporul 
ungar și conducerea de 
stat a Republicii Unga
re este solidar cu lupta 
dv., care a deschis calea 
prieteniei și frăției 
vărăte între cele 
popoare, . întemeind 
odată posibilitatea 
rii unui stat constituțio
nal bazat pe respectarea 
dreptului omului, inclu
siv respectarea drepturi
lor minorităților.

ade- 
două 
tot- 

creă-

Pentru triumfarea idei
lor mărețe ale revoluției 
dvs., Republica Ungară 
este gata să vă acorde și 
în continuare tot sprijinul _= . , ..... eeono-

umani-
și ajutorul; polit: 
mic 
tar

c,
material și 
ecesar.

★

telcgramă de 
a fost adresat;!

feliei-
Ge- 

Nicolae 
nu

de 
al 

mi-

O 
tare 
neralului Colonel 
Milităr.u cu prilejul,
mirii sale în funcția 
ministru al Apărării 
României de către 
nistrul Apărării naționa
le al Republicii . Ungare. 
Karpati Ferenc, >*

Intr-un' interviu acor
dat Televiziunii române li
bere, primul-ministru ro
mân, Petre Roman, a de
clarat :

Ideca vieții noastre a- 
cum este aceea de a ne 
ține de ctivînt, în parti
cular, ideea de a mă ține 
de cuvînt, de a încerca să 
așezăm economia, 
tria, producția în 

L de funcționare, să 
norma. Ara făcut 
rie de numiri de miniștri, 
dar nu acesta este faptul 
cel mai important. ci in
formațiile pe care Ig-ara 
primit în legătură cu. ca
pacitatea economiei noașj-. 
tre de a face față unui 
mecanism economic dere
glat de starea excepțio
nală pe care am trăit-o în 
aceste zjle de abandonare 
la care am fost obligați 
din cauza activității te
roriștilor vechiului regim.

indus- 
stare 

zicem, 
o se-

1.

A-
care

Există vești v bune, 
ceste vești sînt cele __
circulă. Veștile cu ade
vărat bune sînt cele, care 
acumulează în profunzi
mea structurii și meca
nismului economic. Eu 
sînt în măsură să spun 
că, în general, analizînd 
situația din diferite sec
toare industriale și econo
mice, avem acum capa
citatea de a face față si
tuației în sensul repunerii 
în funcțiune a acestor do
menii. Sigur că, plednd 
de la cu totul alte baze, 
în primul rînd de la stilul, 
modul de conducere care 
decurge din ceea ce este 
astăzi puterea politică în 
" ’ Aceasta...’ este:

noastră • funda-

dioasa dictatură ne-a su
pus atîta vreme, să ne 
debarasăm de orice sche
mă, să trăim într-o gîn- 
dire cu totul nouă, să 
avem dialog și, bineînțe
les, tinerii care au făcut 
această revoluție să "ț fie 
prezenți în organele de 
conducere, poate ntf “chiar 
la nivelul cel mai înălt, 
fiindcă, fără îndoială, 
competența nu este ’ un lu
cru care se cîștigă . ime
diat, dar să fie prezenți 
îneît să asigurăm do 
acum viitorul.

Intre altele, astăzi 
semnat decretul atît
necesar — și, fără raclei 
ială, drept — prm care 
se reduc» prețul kilowa» 
tuiui-oră. de la fatidica 
fră a Iui ^Ceaușescu, 
valoarea normală de 
de bani pentru

“r-—c

pe

am
de

Normalizarea vieții economice

Prețul libertății înseamnă cărbune!
Nicu Vasilache de la 

mjna Dîlja este unul clin- 
Jee .«plierii care se pre- 

• să intre în subte-
dNu Vom reproduce în pe 

Tran- 
care 

ni £-au părut a-1 caracteriza 
cpl .mai bine : „Mă simt 
alt ora. Mă adun pe mine 
și mă regăsesc un român 
liber. Dar nu uit, nu tre
buie să uit că sînt miner".

Credeam 
formulată 
ritățile 
opinia unui miner de 
Dîlja. Pentru Valea 
lui, în aceste clipe, 
tul libertății este 
nele. Normalizarea 
economice depinde 
Iul în care, între < 
și confruntări cu 
rat democratice de 
nli, vom ști să dăm patriei 
libere cît mai mult din-

isțpSgune dialogul 
î&ee -l-am avut, 
iiorlem acele cuvinte

a se afla aici 
una din prio- 

reconstrucției, în 
la 

Jiu- 
pre- 

cărbu- 
vieții 

de fe- 
căutărl 
adevă- 

r opi-

tr-o materie primă atit d : 
vitală.

In jurul reporterului, 
în sala de apel a minei, 
la intrarea în schimbul al 
doilea, s-au strîns mai 
multi mineri. Fiecare 
dorește să-și spună pă
rerea, fiecare este fră- 
mîntat de probleme a că
ror rezolvare mai bună a- 
sigură bunul mers al lu
crurilor. Maistrul minier 
Ion Caploiu este de pă
rere că trebuie să se cre
eze condiții optime pen
tru efectuarea riguroasă 
a programului de revizii 
și reparații, să se veghe
ze mai mult 
lucrărilor. Un coleg 
său, Gheorghe Pîrvu, ce
re mai multă grijă pen
tru dimensionarea lemnului.

Pentru că fluxurile de 
transport sînt esențiale în 
desfășurarea unei activi
tăți normale, am solicitat

la calitatea
al

unui specialist din cadrul 
conducerii unității, ingi
nerul șef electromecanic 
Ionel Pop, amănunte a- 
supra felului cum se men
ține buna desfășurare a 
muncii în acest sector. 
„Avem utilajele toate în 

stare bună de funcționa
re. Dispunem de piesele de 
schimb necesare. Locurile 
cele mai importante de 
muncă sînt acoperite cu 
oameni bine pregătiți. Gu 
toții ne străduim să men
ținem fluxurile la capaci
tate, să preluăm pro
ducția din subteran fără 
stagnări".

Cu puțin timp înainte 
de a încredința aceste 
rînduri tiparului, am luat 
legătura telefonică cu dis
peceratul de serviciu, Iu- 
lia Stănișel. „In schimbul 
al doilea, totul a decurs 
normal, Fluxul de trans

port a funcționat irepro
șabil. Intr-unui din aba
tajele bune ale sectoru
lui II, în care lucrează 
brigada lui Gheorghe Ma
tei, s-a făcut o importan
tă lucrare — lungirea 
transportorului, urmînd ca 
în schimbul III să încea
pă să se dea cărbune. Tot 
în acest sector, care este 
cc-1 mai mare din mina 
noastră, minerii lui Ion 
Avădanei și-au depășit 
preliminarul. Față de 100 
de tone, cît era prevăzut 
în schimbul al doilea, au 
dat 120 de tone".

...Să nu uităm, îl j 
frazez pe minerul de 
Dîlja : să nu uităm 
victoria Revoluției înseam
nă cărbune cît mai mult 
pentru economia națională, 
pentru victoria revoluției.

para-
: la

că

G.T. DIACONU

România, 
obligația 
mentală.

Trebuie 
șăm de

să ne debai-3- 
robotizarea, 

automatizarea la care
de
o-

DECRET
privind înființarea Ministerului 

Naționale
Consiliul Frontului Sal

vării Naționale decretea
ză :

ARTICOL UNIC : Pe
data prezentului decret se 
înființează' Ministerul 
conomiei Naționale prin 
reorganizarea Comitetului

cr
ia
65

Economiei

Planifieării și; 
rii Tehnico-ț 

Materiale, care se,.«.desfi
ințează. In cadrul - Mi
nisterului Economiei Na-

E- _ țjonale funcționează Di»
recția Generală a Rezer
velor Statului.

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale,

Iliescu
R E T

de Stat al 
Aprovizionă

Ion
DEC

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale decretea
ză :

ARTICOL UNIC : Ge
neralul locotenent Atana-

Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, 

Iliescu
RET
nasie Victor Stănculescu 
se numește în funcția de 
ministru al Economiei Na
ționale.

sie Victor Stănculescu se 
eliberează din funcția de 
prim-adjunct al ministru
lui Apărării naționale.

Ion
DEC

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale decretea
ză :

ARTICOL UNIG : Ata-
Preșcdintele Consiliului 

Frontului Salvării Naționale 
Ion Iliescu
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A-

■ ' Sînt studentă In- Timi
șoara și am revenit în Pe- 

i teoșanl luni, 18 decembrie 
a.c., după noaptea de te- 

i roare cînd s-a deschis fo- 
; eul asupra populației. Nu 
t Btnt un erou. Am făcut ce 
ț om putut, în noaptea a- 
i ceea. Ana fost de serviciu 
Ia poarta căminului (corn- 

. plexul studențesc era în-

I «GAUDEAStEBS se ind» 
I faUează publicația ăl că» 
• «rui număr 1 a fost editat 
" ieri :Ja Petroșani, sub e-, 

«g4i<a Frontului Democrat 
iției Studențești «iflin Instil 
iutul de mine. Tirajul 
primului număr, 8000 de 
exemplare. UiȘm succeș 
tinerei publicații. (H.A.) , . I 

«MASULATURA. Ea IM 
Livezeni, maculatura „o- 

pereiof" ceaușiste a ifosf 
ambalată și trimisă acolo 
unde îi era locul — la 
centrul de colectare a de* 
șeurilor și materialelor 
rectiperăbile. S-a adunai 
aproape d tonă de macu
latură, «care, în condițiile 
democrației și libertății 
noastre, după topire, va 
reintra ca hîrtie cu o des
tinație mai bună în circu
itul economiei. (S.V.)

uzi tind ostentativ, dema
gogic, pînă la demonetiza
re, acest minunat cuvînt 
LIBERTATE.

Vreau să fie un îndemn 
la meditație, la introspec
ție. Am luptat, am .învins, 
trecînd prin «încercări mari, 
crîncene, dar care este ca
lea pe care o vom urmă? 
Desigur, mulți vor spune 
simplu: democrația, liber
tatea...

Important este acum să
j conjurat de forțe înarma-
' te), răspunzînd apelurilor 

‘ ’ ' • li-
în- nu înțelegem greșit demo

crația și libertatea. După 
cum văd, parcă prea s-au 
Înmulțit, dintr-o dată 
printre noi, „anticeaușeș- 

„pașoptiștii", „liber- 
schimbiștii" de care amin
tea la televizor și Silviu 
Brucan, iar cu mult îna
intea domniei sale, desi
gur, în alți termeni, mare
le nostru Garagiale.

E bine să luăm atitudi
ne de la început Un com
promis ar atrage după si
ne alte compromisuri și 
ne vom trezi poate din nou 
într-un cerc vicios.

Trebuie găsiți, promovați 
oameni onești, profesioniști 
de valoare, integri din 
punct de vedere moral, ca
re să fie demni să n e re-

I

î telefonice pentru a-i
■f

se întîmplă. Nu sînt cîtuși
«iști pe părinții care, 
grijorați, voiau să știe ce
de puțin un erou. Față de 

care s-au deschis la 
, haină strigînd „sîntem ga

ta să ----,------------. —
I făcut mai nimic. îmi plec 
[ adînc fruntea și le mulțu- 
j mese, așa cum le-a mul

țumit o țară întreagă și 
niciodată nu vom putea 
uita jertfa lor.

, Am scris însă aceste rîn- 
. duri nu pentru a elogia 
l patrioții care vor rămîne 
, de-a pururi Eroii Neamu- 

. J lui. Am scris pentru că, 
! fiind printre cei care au 
i ocupat sediul Consiliului 
i județean, sînt în măsură

să spun că nu este cazul 
I să cădem în altă extremă,

murim", eu nu am

crația și libertatea.

prezinte, capabili, prin 
competența lor, Să serveas
că realmente cauza renaș
terii, propășirea țării. « 

Am participat efectiv la 
evenimentele din Timișoa
ra, am fost prezentă cu co
legii din Petroșani la 
schimbările care s-au pe- „ 
trecut aici. Aceasta am 
făcut-o dintr-un impuls 
mai presus de orice in
teres, «așa cum am făcu
t-o toți, purtați de euforia 
eliberării, a victoriei. Este 
firesc, te simți atît de ușor, 
cînd ți se ia o povară din 
spate încit ai impresia că 
zbori. Și, noi am zburat...

E timpul să terminăm 
cu vorbăria și să trecem la 
fapte. Tinerii eroi nu pot 
fi slăviți doar în vorbe, sa
crificiul lor se poate plăti, 
răsplăti, numai construind ' 
lumea în care ei și-au do-« 
rit să trăiască. Or, asta se ■ 
face cu oameni compe
tență, de valoare, care vor 
rămîne deasupra după ce 
se vor cerne cei care se« 
erijează cu ostentație în 
postura de revoluționari. j«

Melania BOCHIȘ, 
studentă, Facilitatea de ; 

fizică, Timișoara.

în terminologie oarecum 
juridică putem spune . că, 
în sfîrșit, în fața întregu
lui nostru popor are loo 
„procesul cu ușile des
chise" al prăbușirii și în
fierării sinistrului «edificiu 
de umilitoare «minciună,«în 
tolerarea și acceptarea că
ruia acest popor a fost o- 
bligat să trăiască o prea 
îndelungată vreme, al re- 
dobîndirii și reînvierii i- 
dentității sale Sub toate 
aspectele pe care aceasta 
le presupune. Este procestfl 
nostru al tuturor, „mar
tori" și „părți vătămate" și 
nu ne este îngăduit să lip
sim. Nu ne mai este în
găduit .acest lucru. Nu 
ne-o mai îngăduie morții 
«noștri, miile de morți ai 
noștri care au acceptat pî
nă și prețul vieții în 
schimbul libertății și ăl a- 
devărului.

„Jurăm să spunem ade
vărul :și numai adevărul și 
să nu ascundem nimic din 
ceea ce știm. Și să nu ui
tăm nimic din eeea ce 
știm". «Permițîndu-mi să

parafrazez și să comple- 
tez binecunoscutul jură- 
mînt de martor al proce
durilor noastre judiciare, 
tn a o e s t e ceasuri, cu 
toții sîntem chemați să-l 
depunem în fața instanței 
supreme a poporului ro
mân și să-l respectăm, mai 
files de bună voie și ne
siliți de nimeni.

Adevărul și numai ade
vărul este, «în sfîrșit, uni
ca noastră libertate, uni
cul nostru drept.. Și în 
spiritul acestui adevăr și 
în numele lui să reîncepem 
eu toții să trăim, să mun
cim să iubim...

Și cum aceste ceasuri 
prea mult așteptate coincid 
«fericit și «miraculos cu cea
surile împărătești ale sfin
telor noastre sărbători de 
iarnă să ne amintim cu 
toții așa cum am mai fă- 

«cut-o :în aceste zile de 
cuvintele Mîn tui torului: „Eu 
sînt calea, adevărul, via
ța"... Trăiască România 
„Liberă!,..

Maria VOINA, 
avocat

Marile transformări, în
cepute odată cu revoluția, 
trebuie să se producă în- 
tr-o desăvîrșită ordine și 

calm 
discernămînt 

cele 
mai 
gre- 
ma- 

de

disciplină, cu mult 
și tact, cu 
pentru a găsi căile 
mai bune, care să nu 
permită producerea 
șelilor de genul celor 
nifestate sub regimul 
tristă și jalnică amintire 
care a zguduit conștiința 
întregului popor. Am făcut 
această precizare pentru 
că, iată, și în Valea Jiului 
apar — sporadic e drept 
— manifestări de .huliga
nism, avînd la origine di
verse și minore «răfuieli, 
total gratuite, care conduc 
la tulburarea ordinii pu- 

' blice, La intimidarea unor 
oameni cinstiți care s-au 
înregimentat în marele 
proces de .refacere a răni
lor produse în aceste zile 
de forțe ale răului, 
iată, despre ce este

Miercuri am fost 
zați că, la căminul 
dibn al IACSVJ, timp de 
două zile au avut «loc scan
daluri, în care au fost im
plicați mai mulți tineri, 
scandaluri din care n-au 
lipsit ci ți va „protagoniști", 
din cauza cărora, de mai 
mult timpa locatarii cămi
nului sînt terorizați. Nu 
folosim termenul pentru 
că este deS folosit acum, 
ci pentru că realmente ce
ea ce s-a întîmplat în că
min a produs teroare. In 
cîteva camere am văzut 
Uși rupte, geamuri sparte, 
mobilier distrus, mai ales 
paturi, cazarmament rupt, 
sfîșiat și pătat de sînge, 
dezordine de nedescriș, 
precum și cîteva mostre ale 
agresiunii — picioare 
scaune și 
securi și 
chiar și un ciocan de bă
tut șnițele. E lesne de i- 

ce se întîmpla 
folosite aceste

Dar, 
vorba;

sest-
6 Sta-

de 
mese, cozi de 
de tîrnăcop,

miliția a inter- 
reținut, pînă la 
cazului, unul

maginat 
cînd erau 
obiecte.

Sesizată, 
venit și a 
elucidarea
dintre vinovați, pentru că 
în timpul cercetării 
constatat că erau mai mulți. 
Se numește Manea Sever., 
Nu vom insista asupra 
biografiei ltd și nici asu
pra succesiunii faptelor 
din cele două zile, Yom

I 
I 
I
I

spune doar că el a pornit ' 
«scandalul, l-a continuat 
cu i n ț e r mitențe, «
două zile, a atras și alți « 
acoliți ai săi. .Parte dintre « 
cei care au rest agresați « 
încă nu-și reveniseră de 
pe urma evenimentelor re
cente de la București, un
de unii dintre ei își pier
duseră rude, prieteni sau 
chiar membri de familie.

După încheierea cerce
tărilor preliminare era fi
rească o confruntare cu . 
autorul vandalismului de« 
la căminul «6 Stadion. In
tre timp nu se mai afla la « 
miliție pentru că procuro
rul îl pusese în libertate, 
cu recomandarea de a fi 
amendat potrivit Decre-. 
tului 153, pentru tulbura- « 
rea ordinii «publice (?!). 
Semnele «de punctuație le-' 
am pus pentru că nu am 
înțeles de ce n-a lost dusă Ș 
pînă la capăt cercetarea, ț 
mai ales în această împre
jurare cînd elemente rău- i 
voitoare, In loc să se 
gajeze cinstit la
pentru îmbunătățirea 
tivității economice, au 
■totul alte preocupări, 
ni te nu să reducă, ci 
sporească starea de panică, i

De aceea, în numele oph ț 
iiîăi «publice, atragem aten-1 
ția organelor de miliție și ' 
procuratură să-șl facă da-« 
toria și să aplice cu fermi-■ 
fote legile, nu să lase prin- 
tre noi oameni ca Manea 
Sever, care în moment ce 
își lovea colegii de cămin 
spunea că u»u mai e lege 
în țara asta", motiv pen
tru care din răzbunare își 
propusese să „omoare o 
scară întreagă de cămin". 
(Așa îi amenința). Vorbe 
spuse la beție, dar faptele 
nu-I scuză.

Mai atragem atenția să 
fie „asanate" toate cămi
nele din Valea Jiului de 
elemente parazitare, pro
vocatoare de scandaluri 
și acte dc huliganism. în
temeiem această solicitare 
pe baza faptului că aproa
pe toți cei implicați 
scandalul amintit, ori 
aeci de nemotivate ori 
parte dintre cei cărora 
s-a desfăcut contractul
muncă, fără ca cineva să-4 
evacueze din cămin.
Constantin IOVANES€U

an- ți 
muncă «.

ac- 8 
cn 

me
să

Dreptul la replica _4cum se poate
Rar, foarte rar, au apă

rut în ziarul nostru răs
punsuri în replică, referi
toare la articole critice 
apărute. Acum se poate 1 
Vă mai amintiți de arti
colul „Epoca». căpătuie-
lii“, apărut în „Zori
noi", din 26 decembrie? 
Era vorba de un adevărat 
bazar, cu fel de fel 
produse, care au fost gă
site în birourile de 
abator.

Spicuim din răspunsul 
primit: „...Cîțiva membrii ai 
conducerii au hotărît să 
contribuie la bucuria săr
bătorilor de iarnă file(?!) 
lucrătorilor, procufîndu-le 
țigări import și alte pro
duse"

ALIMENTARA nr. 17 
din centrul ®etroșanîultd 
dispune și de două uși 
prin care .se face aprovizi
onarea de noapte, astfel 
ca omul să găsească, Ia 
prima oră lapte, produse 
lactate, pîine și alte «pro 
«duse necesare alimentați
ei. Ușile se deschid îs* 
spatele magazinului. ‘Nu
mai că locatarii din sbloo 
și din blocurile vecine 
au obiceiul de a parcat 
autoturismele «proprietate 
personală în dreptul a- 
cestor uși, probabil «ne- 
cunoscînd «că ele Sînt fo
losite intens în timpul

de
la

ani 
se

ca din produsele alimen
tare și nealimentare ale 

ce 
fie 
cu

„Tradiția ultimilor 
la abator a fost să 
facă cîte o surpriză, cîte o 
bucurie, cîte un dar la 
diverse sărbători națio
nale sau religioase, la a- 
cești minunați lucrători 
care produc produse din 
carne de calitate superi
oară, produse care con
tribuie la creșterea cali
tății vieții tuturor cetă
țenilor din acest important 
bazin carbonifer 
Jiului".

„Țigările Kent 
setele au fost dăruite de 
un creștin cu multă căl
dură sufletească care a 
primit un colet din «stră
inătate". „Comitetul pro
vizoriu al Frontului Sal- troșani. 
vării Naționale de la aba
torul Petroșani a hotărît Bujor MIRCESCU

Valea

mai multor persoane 
au fost reținute să 
constituită o tombolă 
toți angajații abatorului, 
iar banii colectați să se 
predea în Contul „«Liber
tatea 1989“.

In numele 
semnează 
Gheorghe 
sing. Voncilă 
președinte), maistrul 
cuța loan, Bancu 
rian și Gurcă Ștefan (mem
bri). .

Am reprodus exact cî- 
teva fraze din răspunsul 
primit de la abatorul Pe-

comitetuluî, 
dr. Cristea 
(președinte), 
Ioan (vice- 

' Mi- 
Vetu-

I
I
1
1 
I
1
J COTIDIENE
1
I
II
I

Indivizi puși pe căpătu
ială au cumpărat de la 
unele unități comerciale 
din «Petroșani, produse a-1 
limentare cum sînt ca
fea, ciocolată și altele a- 
vind nerușinarea să «e 
legitimeze, cu acte ne
ștampilate, în numele Co- 
nutetului municipal al 
Frontului Salvării«Naționale.,

După cum am fost in- : 
formați aseară, Comite
tul municipal al «Frontului 
Salvării Naționale nu a t 
autorizat pe nimeni să ■ 
facă astfel de cumpărături.,

Facem apel 1b lucrătorii 
comerciali să verifice au- , 
tenticitatea oricăror legiti
mații și să sprijine demas
carea acestor cumpărători 
profitori.

Lucrători din comerț 
și cooperație 1

Sînteți chemați să desfășurați o activi
tate exemplara în tocite unitățile comercia
le | Asigurați respectarea strictă a progra
mului de lucru, a regulilor generate de co
merț I Prestați servicii de bună calitate în 
cadrul cooperației I

Nu uitați ; COMERȚUL se află ia dis
poziția cumpărătorilor, avînd datoria de a 
asigură o bună aprovizionare a populației, 
pe fondul atitudinii de solicitudine și. res
pect față de creatorii bunurilor materiale I

I 
I 
I 
I
1 
j
I
1

'iJB .apropierea TolevizluailRomin» fineriși tinere «fin «wmicrptm
Petroșani au sprijinit acțlarilio «o control asupra mijloacelor de Inmate

nopții. Așa s-a întîmplat 
și în noaptea de 27 spre 
28 decembrie cînd, nu s-a 
putut face aprovizionarea 
cu lapte și produse 
lapte. Este bine să 
tăm, «pe viitor astfel 
situații ! (Al.II.)

EILME. Două filme 
teresante rulează In 
ceste zile la cinematogra
fele „7 «Noiembrie" și „Pa* 
ringul" din Petroșani, 
(Titlurile lor Sînt semnifi
cative : „Denunțătorul" și 
„Cei care au plătit cu 
viața". Vizionare plăcută î 
(M.B.)

CALM. Sporadic, toarta 
sporadic, în aceste zile, au 
apărut și în Valea Jiului 
manifestări de huliganism. 
Unele dintre ele se referi 
la tulburarea ordinii șl 
liniștii publice, altele vi
zează răfueli pe diverse 
și minore probleme. A- 
lături de apelul ca totf 
.cetățenii Să-și păstreze 
calmul, facem și un apel 
către organele de «miliție 
și procuratură să-și facă 
datoria <și să ’.aplice ferm 
legile țării. (6.1.) r

OFERTA. Ne-a vizitat 
la redacție un cetățean 
pensionar pe nume Ili< 
Lupu din Petroșani, stra
da Constructorul, bl. A/L 
O Viață întreagă a lucrat 
pe marile șantiere ale ță
rii. A venit să ne spună, 
că dorește să-și ofere sdt- 
viciile, Să-și ofere jexp4* 
riența sa de muncă pen
tru a ajuta la reconstruc
ția țării. Aceasta este a- 
titudinea pe care trebuie 
să o avem toți dintre noh 
Țara, poporul are nevoie 
de noi toți. Să muncim 
cu ’toții. Cinstit, corect, așa 
cum știe să muncească 
poporul nostru. (G.G.)

DECI, SE POATE I în
cepusem o nouă iarnă șl 
ni se comunicase în urmă 
cu vreo lună că nu von* 
avea apă caldă în aparta
mente pe perioada de iar
nă, ca și «în alți ani, Dai% 
iată că se poate! De cu* 
rînd s-a stabilii un pro
gram de livrare a apel 
calde ta apartamente. Sem
ne bune anul are 1 (V.SJ

Hntekă reaUzatt^dă .

din 
evi- 

dc

in*
&-
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CONTUL „LIBERTA TEA 1989“ CULTURA — fără cenzură!
Aseară, la ora 19, ora Închiderii unităților CEG, 

Maria Merilă, șef de seftiaib la Filiala CEG Be- 
trașani ne-a comunicat că în cursul zilei de ieri 
au fost depuși la ghișeele filialei 470'390 lei. La 
agențiile CEC din municipiu au fost depuse ieri 
în Contul „Libertatea 1989“, straiele de 145213 lei 
la Petrila, 179 073 lei ta Vulcan, 28 280 lei ta a- 
genția nr. 1 Lupeni, 6 600 lei la agenția Petroșani — 
Aeroport, 74 549 lei la Uricani și 5740 Iei la Ani- 
noasa. Prin virament au fost depuse în același cont 
sumele de 100 000 Iei din partea Asociației de loca
tari nr. 16 Lupeni, 100 000 lei, din partea Asocia
ției de locatari nr. 19 Lupeni, 1000 000 Itei din 
partea CAR al IM Petrila. Minerii de ta IM Pe- 
trila-Sud au depus în acest cont suma de 45 000 lei.

Sînt fapte care dovedesc încă o dată omenia 
poporului român și solidaritatea sa în lupta pentru 
o cauză dreaptă.

• întreprinderea de pre
lucrare a legumelor și fruc
telor din Baia Mare a 
'trimis suplimentar con
tractelor In Valea Jiului, 
în locul sumei pentru ®on- 
tul „Libertatea 1989“, 340 
lăzi cu produse. Printre 
acestea se află 16 000 de 
cutii de conserve și bor

' Telefonic, am primit de 
la Petru lacob, președin
tele Asociației pensionari
lor din Petroșani, informa
ția că întrunit în ședință 
extraordinară, Gomitetul 
Gasei de ajutor reciproc 
a pensionarilor din locali
tate, împreună cu mai 
«nulți membri FAR, a ho- 
iărît să depună în contul 
„Libertatea 1989“ suma de 
500 000 lei. A doua zi, deci 
Ieri, Andrei Anghel, secre
tarul acestei instituții, a- 

cane care au fost repar
tizate armatei și 2000 de 
borcane cu compoturi și 
gemuri pentru căminele 
de copii din Valea Jiu
lui și Casa de copii din 
Uricani.

;• Luni, miercuri șl vi
neri — la Uricani, Lu

Un frumos gest umanitar
flat fn drum spre filiala 
GEG, a trecut pe la redac
ția noastră să ne arate do
cumentele, făcînd totodată 
precizarea, că substanția
la sumă reprezintă 50 la 
sută din fondul de dezvol
tare și rezervă ăl Casei de 
ajutor reciproc iar depu
nerea făcută nu afectează 
fondul ‘social al pensio
narilor.

Apreciem gestul deo
sebit de generos al pensio
narilor din Petroșani. Da- 
că tinerii, fiii și nepoții co

peni și Vulcan, prin cen
trele obișnuite, și marți, 
joi și sîmbătă — la Pe
troșani, Aninoasa, Pe
trila și Bănița, -se preiau 
produsele agricole donate 
de producătorii individu
ali în Contul „Libertatea 
1989".

Aceste inegalabile ges
turi de omenie ale celor 
ce. muncesc în Valea Jiu
lui demonstrează încă 
o dată forța solidarității 
întregii suflări românești 
în fața greului, în fața f 
furt unit

Pe aceeași linie a ome-: 
niei va trebui să acțio
năm ,și In continuare, ast
fel încît să fim întotdeau
na prezenți acolo unde da
toria de cetățean al Româ
niei libere ne cheamă I 
(Al.H.) ;

legilor lor de generație din 
multe orașe ale țării, au 
luptat cu arma în mină, 
zeci de mii dintre aceștia 
dînd jertfe de singe, iată 
că și acești oameni aflați 
la pensie și-au adunat pu
terile pentru a contribui 
la reconstrucția țării. Iar 
acest sprijin constă, așa 
cum am Văzut, într-o sumă 
de o jumătate de milion 
de lei. Frumos, foarte fru
mos gest umanitar 1

c. iovAnescu

De mulțl ani am fost 
cu vorba și eu scrisul a- 
lături de tinerii municipiu
lui nostru, prin dorința 
de a le deschide orizontul 
către cunoașterea valorilor 
culturale ăla acestui .gen. 
Ce vină aveau acești ti
neri ?

®ă doreau să asculte 
muzica vîrstei lor, să o 
simtă cu adevărat, să ci
tească ceea ce ar fi Vrut 
despre idolii lor. Dar nu 
se putea face asta! Totul 
se reducea la a ridica osa
nale pentru familia anal
fabetă „Made în Scorni- 
cești". Niciodată nu era 
spațiu și hîrtie pentru așa 
ceva, totul era cu econo
mie. Am văzut și de ce: 
coana Zoe Gcaușescu se 
hrănea numai eu tacîmuri 
de aur. Ce josnic! Artico
lele bune ale celor ce se 
ocupau cu ziarul erau a- 
■runcate la coș, căci soseau 
extraordinarele comunica
te ale lui JEeaușescu, care 
dădeau ele de fapt, as
pectul unei .publicații dem
ne de aruncat la coș. Vezi 
Doamne, cultura se redu
cea în a scrie despre, „va
tra de Istorie** a Scorniceș- 

Transport gratuit
Pentru îmbunătățirea transportului în comun al 

oamenilor muncii din Valea Jiului, Comitetul Fron
tului Salvării Naționale de la SUGT Petroșani a ho- 
tăfît ca, începînd din data de 29 decembrie, TOATE 
AUTOBUZELE ȘI AUTODUBELE DE TRAN
SPORT PERSONAL, CARE EFECTUEAZĂ CURSE 
IN CONVENITE PENTRU UNIXAJILE CMVJ SA 
OPREASCĂ, OBLIGATORIU, IN STAȚIILE DE 
CALATORI ALE A.U.T.L., PWA LĂ COMPLETA
REA CAPACITAȚH.

Conducătorii auto vor informa călătorii despre 
ruta pe scare circulă, iar TRANSPORTUL SE VA 
EFECTUA GRATUIT. Aceste mijloace auto vor 
purta pe ușile de evacuare Un afiș cu inscripția 
„TRANSPORT GRATUIT".

tiului ,un loc pe care altă
dată cu greu îl găseai pe 
vreo hartă. Acum Insă a- 
cest loc avea „cei mai gro
zavi cartofi", „cel mai te
ribil ansamblu folcloric** — 
•care, în treacăt fie spus, 
vizita numai țări capitalis
te, fără a fi însoțit 
de securiști și vize specia
le — dar avea Scorniceș- 
tiul și cel mai odios ban
dit, Geaușescu... >

Orice idee de a alcătui 
un program muzical tre
buia să treacă prin cenzu
ra unor neavizați ce for
mau absurdele consilii ale 
culturii socialiste, ca și cum 
ar exista o cultură socia
listă ,și una capitalistă și 
nu, pur și simplu cultură, 
adevăr, în fond. Orice vers 
se răstălmăcea, orice li
nie melodică sau culoare 
de lumină era catalogată 
de incultura... ceaușistă și 
de inculturnleii... ceaușiști, 
ca fiind act -ostil, preme
ditat, dușmănos, Comisii și 
comisioare pentru aproba
re, ‘examinare viză — con
stituite ptaă la urmă pen" 
tru o țigară sau o cafea 
bună! — mU vor mai fi i 

Să ascultăm și să cîntăas 
muzică bună, adevărata 
muzică, să citim și să re
citim poezie bună, adevă
rata poezie. Vom vedea 
realitatea muzicală în vi- 
deo-discoteci, și pe scene, 
nu printre pînzele și deco
rurile de carton ale pseu- 
do-„Gîntării •României", 
festivalul personal de pro
slăvire a familiei cizmaru
lui din „Născocești". S-a 
răsucit probabil în mor- 
mînt Al ecu Russo, marele 
revoluționar pașoptist neo
bosit luptător pentru Uni
re, Dreptate și Frăție, cel 
care a formulat din dra
goste de țară, ideea de 
„Cîntare a României" Ia 
.mijlocul veacului trecut, 
cînd această generoasă și 
patriotică alăturare de cu
vinte a fost terfelită — o. 
blasfemie!— prin noroiul 
cultului personalității!

Tineri, vom avea muzi
ca liberă, vom dansa și ne 
vom bucura. Vă așteptăm 
în noua eră a zîmbetuluî 
sincer! ' "

II. DOBROGEANU, 
Genți TUTU

CĂTRE TINERH !
VĂII JIULUI |

Reluăm apelul către 
întregul tineret de a-și ! 
constitui, în mod Tiber, 
în unitățile economice ! 
și Instituții comitate ale 
Frontului Tineretului 
Democrat. Reprezentam- 
ții liber aleși ai acestor - 
comitete vor fi prezenți 
azi, 29 deeumtrtie 4S89, 
la ora 12, la «Casa ide : 
editură pentru n se ,-a- 
lege Consiliul ntiftșencsc 
Petroșani ăl Frontului 
Tinerelului Democrat I

Institutul de meteorolo
gie și hidrologie comunică 
prognoza meteorologică 
pentru luna ianuarie 1990: 

Caracterizare generală: 
Se vor înregistra tempe

raturi normale, exețptînd 
Banatul, Crișaha, Maramu
reșul și Moldova unde va
lorile termice vor fi In 
general mai ridicate decît 
mediile multiannale pen
tru aceste zone. Cantită
țile de precipitații V® de
păși valorile normale ex
cepțiile! Maramureșul, nor
dul Moldovei, sudul Bana
tului și nordul Munteniei, 
unde pe alocuri regimul 
pluviometric va fi ușor 
deficitar.

Intervale caracteristice:
1—10 ianuarie 1990 : Ce

rul va fi variabil, cu ta- 
norări măi accentuate ta 
Banat, Oltenia, Muntenia și

Făfăcoșmartiri
In numai Clteva zile de 

renaștere națională, cu
vintele „bestia“ și t(asasi-! 
nul" sînt pe Puzeie tutu- •: 
ror. Gel adevărat, cel „ma- 

,L-re*‘ și crud, cel bestial și 
4” îngrășat de stage ca un 

vampir, nu mai este. Dar 
va rămtae ca unul din 
cei mai mari criminali din « 
istorie.

"Coșmaruri cu Ceaușescu 
cinic, imbecilizat de bucu
rii echivoce, de senzații 
senile, de „glorii" eroice, 
fiind ocol babei, nehotărît 
și dezorientat, nu mai sînt.'

După atîtea isprăvi, du
pă ce a lăsat a înțelege 
că dărîmă civilizația Româ
niei, a sosit vremea din 
urmă, apocaliptică, pentru 
eL Nu-1 mai înjură ni
meni. Nu mai este declt 
buba omenirii, putreziciu
nea șl puroiul. „Excelen
ța" 6a a fost o lichea fără l 
valoare. |

Asist nniv. j
Vasiîe CIOCODEIGA

Vremea In
Dobrogea. La început vor 
cădea precipitații, mai ales 
sub formă de ninsoare, a- 
poi vor predomina ploile. 
Vîntul va prezenta inten
sificări de scurtă durată în 
sudul și estiil țării. Tem
peraturile minime vor fi 
cuprinse intre «minus 8 și 
2 grade, mai coborîte ta 
prima .parte a decadei, cînd 
se «vor înregistra si valori 
sub minus ÎS gratie. Ziua, 
temperaturile maxime se 
vor situa Intre minus 4 șl 
6 grade, mai ridicate în 
ultimele zile <în Crîșana, 
Banat șl Moldova, Izolat 
vor Ti condiții de produce
rea poleiului, iar local se 
va forma ceață.

41—-20 ianuarie >1990: -Va 
predomina o vreme în ge-

Caricaturi de Ton BARBU.

lima ianuarie
neral închisă. Se vor sem
nala precipitații locale ca
re la mijloctll decadei vor 
fi îndeosebi sub formă de 
.ninsoare. In Dobrogea și 
Moldova vor fi condiții 
pentru intensificări aie 

•vin tul ui. Temperaturile noc
turne se vor situa . între 
minus 12 și minus 2 gra
de, mai scăzute în depre
siunile intramontane, unde 
vor cobori ți sub minus 
15 grade, iar cele maxime 
între minus 4 și ’6 gratie, 
mai ridicate In ‘Oltenia și 
Muntenia, în a doua parte 
a decadei. .Frecvent ae Va 
produce ceață.

21—31 «ianuarie 1990: La 
început, vremea va fi în 

«general caldă, apoi se va 
răci accentuat. Cerul va 

fi variabil mai mult aco
perit în a doua parte a 
.intervalului în Oltenia, ; 
Muntenia, "Dobrogea și; 
Moldova, unde vor cădea 
precipitații mai ales sub 
■formă fie ninsoare, iar vîn- 
tul Va prezenta intensifi
cări de scurtă durată vis-1 
obltnfi pe alocuri zăpada. ? 
Tn rest, precipitațiile vor 
ifi mai restrînse ea arie. La s 
munte va ninge viscolit, i 
Temperaturile minime vor > 
fi cuprinse între minus 11 
iți minus 1 grad, Jar In ul
timele nopți, în depresiu
nile intramontane vor pu- s 
itea coborî ți sub .minus 201 
grade. Vălorile maxime 
diurne se vor situa 'între; 
minus 5 și 5 grade, mai . 
ridicate în primele zile.

(Agerpres)

COLECTIVUL DE ORGANIZARE face cunoscut 
că adunarea cetățenilor de naționalitate maghiară 
va avea toc Săptămîna viitoare și va îi aaMunțată >din 
timp. ’,

Depoul de locomotive
C.F.R. Petroșani

recrutează —prin transfer in interesiîl 
serviciului — candidați pentru cursul de x ■ 
recalificare fochiști și mecanici ajutori- 
Se pot prezenta absolvenți ai școlilor ■ 

profesionale și liceelor industriale cu vechi- * 
me minimă de 2 ani în meserie, vîrsta ma
ximă 35 de ani, domiciliu stabil sub 30 km < 
față de locul de muncă.

Belații: Biroul personal — telefon 41730, 
interior 273.

Mica publicitate
VTNZARE

VIND video Sharp eu 
telecomandă redare, relua
re. Telefon 43337. (18399)

PIERDERI

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Șantia Pe
tru, eliberată de IPCVJ 
Petroșani. O declar nulă. 
(18390)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Muntean 
Viorel, eliberată de UPG 
■Petrila. O declar nulă. 
(18392)

PIERDUT legitimație ser
viciu ' pe numele Stancu 
Dumitru, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. G 
declar nulă. (Î8393)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Breser 
Ioan, eliberată de IM Pe-, 
trila. O declar nulă. (48394)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Mîrza I- 
leana, eliberată de Spitalul 
orășenesc Petrila. O declar 
nulă. (18395) ,

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Leonte 
Maria, eliberată de IG 
Vulcan. O declar nulă, 
(18396)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Potoroacă 
Alexandru, eliberată de 
UPG Petrila. O declar nu
lă. (18397)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Nagy «Edit, 
eliberată de IUM Petroșani, 
O declar nulă. (18398)



■ ■
DECRET LEGE 

privind constituirea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Frontului 
Salvării Naționale și a Consiliilor 

teritoriale ale Frontului Salvării Naționale

DECRET
privind înființarea Ministerului Agriculturii 

și Industriei Alimentare
Consiliul Frontului Sal- mentare prin reorganiza*

vării Naționale decretează: rea Ministerului Agricul-
taASzen°tulut deZret6 turii ^ișterului Indus-
înființează Ministerul Agri- W Alimentare» care se 
culturii și Industriei / Aii* desființează. ' ?

ARThgOLUIî 2 — Ștefan 
Nicolac se numește 
funcția de ministru al 
griculturii și industriei 
limențare;

Președintele Consiliului
Frontului Salvării Naționale /’,/■'

Ion Iliescu

ÎB 
a-*
8*

(Urmare din pag. 1)

■f e) Numește comisia de 
elaborare a proiectului noii

1 Constituții;
f) Aprobă bugetul de 

' ; r xgj Instituie și conferă 
decorații;

’ / h> Acordă gradele de 
general, amiral și mare- 

, ișal, trecerea în rezervă și 
‘ rechemarea în activitate 
a acestora;

;j Acordă grațierea și 
fcomutarea pedepsei eu

/moartea;
/; j) Ratifică și denunță 
/tratatele internaționale f/ 

’ k) Declară stare excep
țională, mobilizarea ge
nerală sau parțială, pre- 
Cpni șt starea de război, 

li In subordinea Consiliu
lui Frontului Salvării Na- 
țipnaje funcționează Gon- 
sijilrt Militar Superior, ca
re Coordonează întrea-

1 gaactivitate a armatei și 
a unităților preluate de la 
Ministerul de Interne.

Ministerul Apărării Na
ționale exercită comanda 

'unică asupra trupelor și 
mijloacelor de luptă ale 
țării.

Organele de poliție și u- 
nitățile de pompieri — 
care Iși păstrează toate 

^atribuțiile specifice — se 
subordonează nemijlocit 
Consiliului Frontului Sal- 

. vării Naționale și consili
ilor teritoriale ale acestora.

Denumirea de „miliție” 
se schimbă în „poliție".

ART. 3. Consiliul Fron
tului Salvării Naționale 
este compus din 145 mem
bri. ' ; u- ■

: Consiliul alege direct 
dintre membrii săi un bi
rou executiv format din 
'ii membri și anume: pre- 
!ș«0tatete consiliului, un. 
Iprtm-vicepreședinte, doi 
'Vicepreședinți, un secre- 
jtar și șase membri.

>’ Birbul executiv al ffion- 
i eiliului Frontului Salvării 
'Naționale exercită atribu- 
î tiile Consiliului în interva
lul dintre sesiunile aces-

' 'tuia, '
■ ART-4- Consiliul Fron- 
• tulul Salvării Naționale 
. Iși desfășoară
: In' sesiuni, precum și prin 
; următoarele comisii de 
specialitate:

activitatea

_  Comisia de recons
trucție și dezvoltare eco-' 
nomică;

, — Comisia organizato
rică;

— Comisia constituțio
nală, juridică și. pentru 
drepturile omului;
— Comisia pentru tine

ret; ; //;''. /' "/
— Comisia pentru 

tică externă;
— Comisia pentru 

ință și învățămînt;
— Comisia pentru 

tură;
— Comisia pentru

— consiliile 
Ic între 15 și 
briț

- consiliile

municipa-
27 mem-

....... orășenești
și ale sectoarelor munici
piului București, între C 
șl 21 membri; ./.?/■

—• consiliile comunale, 
între 9 și 15 membri.

Consiliile teritoriale ale 
poli-. Frontului Salvării Națio

nale aleg dintre membrii 
lor un birou executiv for
mat din: un președinte, 
doi vicepreședinți, un se
cretar și 3—5 membri.

Președintele Consiliului : 
este și președintele Birou
lui Executiv.

ART. 8 — Consiliile te
ritoriale ale Frontului 
Salvării Naționale - răs
pund pe plan local de or
ganizarea și desfășurarea 
activităților economice, co
merciale, de ocrotire a să
nătății populației, de în- 
vățămînt și cultură, edili- 
tar-gospodărești, precum 
și de apărare a avuției 
poporului, de ocrotirea 
drepturilor cetățenești, de 
asigurarea legalității și 
menținerea ordinii publi
ce în unitățile adminis- 
trativ-teritoriale în care 
sînt constituite.

In exercitarea • atribuți
ilor ce le revin, consiliile 
teritoriale adoptă hotă- 
rîri, care sînt luate eu 
majoritate simplă a votu
rilor membrilor acestora.

Consiliile teritoriale ale 
Frontului Salvării Națio
nale își desfășoară activi
tatea în sesiuni, precum 
și prin comisii de specia
litate.

Aparatul propriu al co
mitetelor și - birourilor e- 
xecutive ale fostelor con
silii populare/ cel ăl orga
nelor locale de specialitate 
ale administrației de stat, 
precum și ale instituțiilor 
social-culturale locale, își 
vor desfășura activitatea 
în actuala lor structură.

ART. 9 — Numărul per
sonalului și structura a-

11

ști

caii

me
diu și echilibru ecologic",

— Gomisia pentru mi
noritățile naționale;

— Comisia pentru 
ministrația locală.

ART. 5 — Președintele 
Consiliului Frontului Sal
vării Naționale are urmă
toarele atribuții:

— reprezintă țara 
relațiile internaționale; în
cheie tratate internațio
nale;

— numește și recheamă 
pe ambasadorii Români
ei în și din străinătate;

— primește scrisorile de 
acreditare și de rechema
re ale reprezentanților di
plomatici ai altor state;

— acordă cetățenia ro
mână, aprobă renunțarea 
Ia cetățenie și retrage ce
tățenia română;

— aprobă stabilirea do
miciliului în România 
tru cetățeni ‘ ai altor 
te ;

— acordă dreptul 
azil;

— aprobă înfierea 
nor minori, cetățeni 
ini, de către cetățeni 
mâni, precum și înfierea 
unor minori, cetățeni ro
mâni de către străini.

ART. 6 — In unitățile 
administrativ - teritoriale, 
județene, municipale, o- 
rășenești și comunale se 
constituie consilii 
Frontului Salvării 
nale, organe ale . . ,
locale, ierarhic subordona- paratului Consiliului Fron

tului Salvării Naționale se 
stabileso de către biroul 
executiv al acestora.

ART. 10 — Sînt și rămîn 
dizolvate toate structuri
le de putere ale fostului 
regim dictatorial.
Consliial Frontului Salvării 

Naționale

ad

în

pen- 
sta-

de

U-
stră-

ro-

ale 
Națio- 
puterii

te Consiliului Frontului 
Salvării Naționale.

ART. ? — Consiliile te
ritoriale ale Frontului- 
Salvării Naționale au ur
mătoare componență:

— consilii județene și cel 
al municipiului Bucu
rești, intre 35 și 51 mem
brii/ // //'/'/ ■. ■ - '

Ajutor umanitar pentru România
NAȚIUNILE UNITE 28 

(Agerpres). — România a 
cerut înscrierea pe ordinea 
de zi ă celei de-a 44-a se
siuni a Adunării Genera
ta a ONU a punctului cu 
privire la acordarea unui 
ajutor umanitar de ur
gență — informează a- 
gențîa TASS?. Intr-o scri
soare, adresată secretaru
lui general al ONU, Javier 
Perez de Guellar, de că
tre reprezentantul perma
nent al României la ONU, 
se arată că, în urma re
centelor evenimente, în

România și-au pierdut 
viața tin mare număr de 
oameni,. mulți alții avînd 
considerabil de mult de 
suferit. In această perioa
dă complexă, poporul ro
mân simte nevoia unui 
ajutor umanitar de ur
gență din partea întregii 
comunități internaționale, 
■— se spune în document.

Această problemă ur
mează a fi supusă în 
cursul zilei de astăzi spre 
dezbatere Comitetului ge
neral al Adunării Gene
rale a ONU.

DECRET
privind înființarea Ministerului Apelor, Pădurilor 

și Mediului înconjurător
Consiliul Frontului Sal- lui înconjurător prin reor- care se desființează, 

vării Naționale decretează! ganizarea Consiliului Na- ARTICOLUL 2 —• Sirnion 
rului Silviculturii și Con- țja.de ministru al apelor, 

înființează Ministerul A- siliului pentru Protecția
pelor. Pădurilor și Mediu- Mediului înconjurător,

ARTICOLUL 1 — Pe da- țional al Apelor, Ministe- Hîncu se numește în tune-
ta prezentului decret se

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale decretează:

ARTICOLUL 1 — Pe da- 
ta prezentului decret se

pădurilor și mediului în
conjurător.înconjurător,

/Președintele Consiliului 
Frontului Salvării Naționale 

Ion Iliescu /- . r

D E
privind înființarea

înființează Ministerul Cul
turii prin reorganizarea 
Consiliului Culturii și E- 
ducâției Socialiste, care so

Președintelo Consiliului 
Frontului Salvării Naționale 

Ion Iliescu

CREȚ 
Ministerului Culturii

desființează.

>1 '■

desființează.
ARTICOLUL 2 — Andrei 

Pleșu se numește în func
ția de ministru al culturiL

DECRET
privind stabilirea tarifului la energia electrică livrată populației

Consiliul Frontului Sal- ARTK3OLUL 2 *— Pre
vederile Decretului nr. 310 
din 1988 privind majorarea 
consumurilor normate lu
nare și reducerea tarifelor 
la energia electrică livrată 
populației și articolul 20, 
punctul 2 din Decretul 240 
din 1982 privind stabilirea 
unor măsuri pentru gos
podărirea judicioasă și re
ducerea în continuare a 
consumului de energie e-

Președinteie Consiliului 
Frontului Salvării Naționale 

Ion Iliescu

vării Naționale decretează: 
ARTICOLUL 1 — Ince- 

pînd cu data de I ianuarie 
1990 se desființează cotele 
de energie electrică pen
tru consumul populației. 
Energia electrică livrată 
populației pentru ilumi
nat și utilizări casnice se 
tarifează cu prețul unic de 
65 de bani kWh.

lectrică, energie termică, 
gaze naturale șir alți com
bustibili se abrogă.

ARTICOLUL 3 — Minis
terul Economiei Naționa
le și Ministerul Finanțelor 
vor lua măsuri pentru a 
introduce modificările co
respunzătoare în indica
torii economici și 
ciari pe anul 1990 
nisterului Energiei 
ce.

finan-- 
al - Mi- 
Elect ri 

Crearea Comitetului provizoriu de 
organizare a sindicatelor libere din România

in platformâ-program a 
Comitetului provizoriu ,se 
prevede organizarea sin
dicatelor pe bază de ale
geri cu adevărat libere, 
care să apere și să asi
gure interesele fundamen
tale ale muncitorilor, in
telectualilor și celorlalte 
categorii sociale. Se

La București s-a anunțat 
crearea Comitetului provi
zoriu de Organizare a sin
dicatelor libere din Româ
nia, care își însușește și 
sprijină întru totul pro
gramul Consiliului Fron
tului Salvării Naționale și 
militează pentru . realiza- „„„__  ___ __
rea obiectivelor înscrise în în vedere, totodată, apă- 
acest document. rărea drepturilor socialetarea drepturilor

are

ale membrilor de sindi
cat —- dreptul la ' muncă 
și odihnă, la instruire, la, 
asistență socială și medi
cală, protecția și igiena 
muncii, respectarea ^'drep
turilor femeilor’ mame.

De asemenea, sindica
tele libere militează . pen
tru dreptul de a avea edi
tură și orgăne de presă 
proprii.

lumi

de presă

PE SCURT I
FRAGA" 28 (Agerpres). 

— După cum relatează ă- 
genția CTK, în sesiunea 
comună a celor două ca
mere ale Adunării Fede
rale a RS Cehoslovace, A- 
lexandr Dubcek a fost a- 
les în funcția de președin
te al Adunării Federale.

VIENA 28 (Agerpres). — 
Marin Geaușeșcu, fratele 
dictatorului executat, s-a

PE SCURT 
spînzurat la Viena — 
transmite agenția' APA, 
citind surse ale poliției 
austriece. S-a precizat că 
fratele lui Nicolae Ceau- 
șescu a fost găsit, joi di
mineața, spînzurat, în 
pivnița clădirii Reprezen
tanței comerciale a Româ
niei din capitala Austriei. 
S-a cerut efectuarea unei 
expertize medico-legale.. ,

Este copleșitor de im- se în bănci străinei 
presionantă solidaritatea de S î n t r e v o c a t e 
larg ecou internațional titluri și distincții obținu- 
manifestată față de 
porul român încă 
prima zi, din primele 
ale Revoluției care 
deschis țării noastre 
zontul unui 
Gînduri și 
profund umane ale celor 
mai de seamă personalități 
ale lumii contemporane 
dau un nou conținut rela
țiilor de prietenie cu 
România, relații alterate 
pînă acum de megaloma- rită de cultura 
nia politicianului de tristă 
amintire, dictatorul astăzi 
unanim hulit. Sînt exprima
te compasiuni, sînt oferite cu 
inima largă ajutoare, șînt 
reclădite înțelegeri, con
venții; tratate. * Pe de altă 
parte, sînt demascate fap- .
te care, realmente, ne u- 
luiesc : fonduri perșona- 

. le — însumînd . peste un 
miliard de dolari — depu-

a
... ori- 

nou destin, 
sentimente

te prin mecanisme meschi
ne, abil mascate, pentru 
a„ nu fi bănuită oarba 
patimă de glorie a unei 
perechi demente. Ne lipseș
te unitatea de măsură cu 
care să evaluăm costul a- 
cestor distincții, compa
rativ cu foamea îndurată 
de popor. Ne lipsește echi
valentul „operelor" edi
tate peste hotare, compa
rativ cu amputarea sufe- 

națională. 
Nu avem balanța cu care 
să cîntărim cît a 
țara noastră prin 
direa sistematică 
țămîntUlui, a 
ni științifice, sau 
gonireă atîtor valori și 
talente românești. Regre
te multe se îndreaptă 
spre deznodămîntul pe cît 
de nefericit,-pe atît de 
inevitabil al unor „coope
rări" externe, care nu au

făcut altceva decît să a- 
ducă imense daune econo
mice și morale patriei 
noastre. .///"

Noile relații de priete
nie și colaborare cu țările 
lumii 
tămădui multe din 
le pe care astăzi 
le mai simțim. In 
țiile sănătoase ale 
democrații reale,

în termeni asociați înde
obște sentimentului de sî- 

. lă, despre eroicul, popor 
care a făcut o revoluție 
„cu mâinile goale", în vă
zul întregii lumi, despre 
armata noastră la fel de 
eroică și admirabilul /ti
neret al patriei opiniile 
sînt formulate în cu viii»

pierdut 
îngră- 

a învă- 
cercetă- 
prin iz-

contemporane vor 
dureri- 

îneă
condi- 

unei te care însoțesc cele mai 
uvuiuu'd^i recile, multi
din cei izgoniți de caprici
ile viciosului tiran, sau ale 
familiei, ale clanului, vor 
reveni poate în patria 
străbună, alăturîndu-se' 
fortului de a reclădi 
conomia, de a crea

. prestigiu al științei 
culturii românești.

Solidaritatea guvernelor 
și statelor lumii contem
porane, a opiniei publice, 
mondiale cu țara ’ noastră 
este impresionantă prin 
sinceritatea și obiectivi
tatea ei. Dacă despre fos
tul dictator se vorbește

multi

e-
e-

naul 
și

înălțătoare sentimente de 
admirație, de stimă- și res
pect, de sinceră prețuire.

Din primele clipe, opi
nia publică mondială s-a 
situat de partea poporului 
român. Vom purta mereu 
un gînd de recunoștință 
pentru căldura cu care 
conducători de guverne, 
personalități ale'‘vieții in
ternaționale sau simpli 
oameni, de diferite orien
tări politice, au întins pa
triei noastre o mină 
ajutor, într-un ceas 
grea / încercare istorică,

4on MVsTaȚA' I

de 
de
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