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Stimaţi ascultători,sîntem informaţi că un grup de
terorişti aflaţi în biserica Cretulescu din Bucureşti au fost
anihilaţi.
Vrem să auzim tot mai numeroase asemenea veşti în
această noapte.
- Casa de economii şi consemnatiuni anunţă că a instituit
contul Libertatea nr.1989.
Depunerea banilor se poate face la orice unitate
CEC din capitală.
Banii sînt destinaţi ajutorării celor care au avut de
suferit în cursul evenimentelor din aceste zile.
Ştiri externe în reluare.
Ivan Aboimov,adjunct al ministrului afacerilor externe
al Uniunii Sovietice 1-a primit pe ambasadorul american Jack Matlock
la cererea acestuia.
A avut loc un schimb de opinii privind cele mai acute
situaţii din lume inclusiv evenimentele care au loc în România.

Tragedia şi triumful poporului român,Victoria pe care
o aşteaptă ca pe propria noastră victorie,Sinceră simpatie,solidari
tate şi sprijin pentru libertatea României.
După mii de jertfe a căzut regimul odios al lui
Ceauşescu,România iese de sub puterea întunericului,sub aceste
titluri ziarele Rabotnicesko Delo ,Trud şi altele din Bulgaria
publică reportaje despre evenimente din tara noastră.
NM : In următoarele ore s-au transmis programe de
colinde şi de muzică simfonică.
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Este ora 6.00
Aici Cluj-România.
Transmitem pe lungimile de undă medie de 1152 şi 1593
KHz.
Bună dimineaţa la Moş Crăciun !
E o nouă dimineaţă care ne umple inimile cu speranţe
şi gînduri luminoase.
Trebuie să vă spun ,stimaţi ascultători,că în urmă cu
exact o oră am auzit în imediata apropiere a studioului nostru
cîntecul unui cocoş.
A răsunat atît de limpede,atîta de mîndru în simplitatea
lui încît crispările ori angoasele care m-au mai încercat în timpul
nopţii s-au risipit ca prin farmec şi am înţeles că va fi bine de
acum încolo.
Pentru o clipă mi-a răsărit printre gînduri imaginea unei
case la tară , a unei odăi încălzite cu lemne trosnind în sobă unde
dormeau copiii cu darurile primite de la Moş Crăciun în braţe,
pe Moş Gerilă l-au uitat într-un vis urat şi bine înţeles imagir>^
unui cocoş mîndru cocoţat pe un gard ,care vestea că sosesc zorile
şi că mai putem asculta o colindă. (NMrUrmează colinda Florile
dalbe)
Crăciunul ,sărbătoarea naşterii Mântuitorului,sosit cum
a sosit dintotdeuna.şi cum n-a mai sosit niciodată.
Dintotdeuna,pentru că totodeuna el a fost în inimile noas
tre, în sufletele noastre,în casele noastre.
Niciodată uitat,niciodată trădat,cum n-a mai sosit nicio
dată fiindcă e pentru prima oară cînd după atîta amar de vreme,acum
în sărbătorim cu adevărat,liberi întru toate ale noastre,în gînd,
în suflet şi în simţire.
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A sosit în glasuri de copiii şi de oameni buni,în clinchet
de clopoţei argintii.
Soseşte cu colindele cele din viată.
Şi cum vi l-am putea aduce în case de aici de la postul
de radio Cluj ,post renăscut şi el în aceste zile ca printr-un
miracol ,decît prin cuvîntul Domnului limbii româneşti,Minai
Eminescu,cel cu care şi noi ne-am măntuit sufletele în serile de
Crăciun ale copilăriei.
Colinde,colinde,e vremea colindelor
Căci viata se întinde asemenea oglinzilor
Şi tremură brazii mişcând rămurelele
Căci noaptea de azi e când scânteie stelele
Se bucură copiii ,copiii şi fetele
De dragul Măriei îşi piaptănă pletele
De dragul Măriei şi al Mântuitorului
Luceşte pe ceruri o stea călătorului
In această oră de sărbătoare ,dragă nouă tuturor,să
nu uităm că sîntem în cea de-a 4-a zi a libertăţii noastre
adevărate.
Dăm citire unor mesaje primite la redacţie:
- Asoc.de locatari din str.Parîng nr.5,Bloc D-4 îşi
exprimă sincera bucurie fată de răsturnarea dictaturii ceauşiste
şi trecerea puterii în mîinile p>oporului devenit liber.
Toţi locatarii asociaţiei asigură Corn.Salvării Naţionale
a municipiului Cluj că va răspunde şi în continuare la
toate acţiunile şi solicitările în vederea instaurării definitive
a democraţiei în tara noastră.
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- Se transmite în reluare Comunicatul Consiliului
- Transmiterea în reluare cuvîntul lui Ion Iliescu
APA ESTE POTABILĂ ÎN ÎNTREAGA ŢARĂ comunică Cons.naţional
al apelor.
- Transmiterea în reluare a ordinului 8790 din 22 dec.
a.c. adresat de Dir.gen.a vămilor tuturor vămilor de frontieră.
- In reluare arestarea lui Zoe Ceauşescu.
Zori de zi , zori de tară. Libertate. Băeţii de la metr^SS,
frumoşii,vitejii băeţi veniţi din capitală şi din întreaga ţară
sînt sănătoşi. Sărbători fericite !

6.00 hrs.
- Un grupaj de ştiri interne în reluare identic cu
grupajul de ştiri de la ora 5.00
Un grupaj de ştiri externe în reluare.
Agenţia PAP transmite că preş.FPP,Wojciech Jaruzelski
a făcut următoarea declaraţie la posturile poloneze de radio:
Tragedia poporului român provoacă printre polonezi senti
mente de îngrijorare profundă de indignarea şi de condamnare a
turoror vinovaţilor,sprijin deplin pentru mişcarea care năzuieşte
spre renaşterea democratică a României frăţeşti.
Mă solidarizez cu iniţiativele umanitare şi cu acţiunile
care sprijină ajutorul ce se acordă poporului român încercat de
atîtea suferinţe tragice,a spun preş.Poloniei.
Ambasadorul american la Bucureşti,A.Green a adresat
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poporului român mesajul preş.SUA ,George Bush în care se relevă
că SUA împărtăşesc bucuria naţiunii române şi sînt alături de ea
în speranţa unui tranziţii paşnice spre democraţie.
Regretăm pierderile tragice şi fără sens de vieţi omeneşti
din ultima săptămînă şi dorim
ca violenta să înceteze.
SUA sînt pregătite aşa cum au fost întotdeuna , se arată
deasemenea în mesaj pentru relaţii mai bune cu România.
Dacă România păşeşte pe calea unei sincere reforme democra
tice ,SUA promit sprijinul şi asistenta lor puternică.
Ambasadorul italian la Bucureşti a primit instrucţiuni
să intre în contact cu reprezentanţii Cons.FSN pentru a transmite
sprijinul şi solidaritatea guvernului şi poporului italian în
acste momente critice pe care le cunoaşte România.
Preş.Cons.de stat şi al Cons.de miniştri al Cubei
Fidel Castro a autorizat necondiţionat trimiterea urgentă în Românie
a unui ajutor constînd din 22 to.medicamente ,instrumente medicale
şi alimente necesare populaţiei.
şi o informaţie transmisă de agenţia austriacă APA.
Autorităţile elveţiene au dat dispoziţie să fie blocate
conturile din băncile elveţiene ale dictatorului N.Ceauşescu înlătu
rat de la putere, a informat purtătorul de cuvint al ministerului
justiţiei şi politiei din Berna.
Băncile respective au primit încă de vineri seara indica
ţia din partea Biroului federal elveţian pentru problemele politice
să blocheze eventualele conturi ale familiei Ceauşescu,a declarat
purtătorul de cuvînt al ministerului,precizînd că este vorba că
este vorba de bănci din cantonul Zurich.
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Un deputat social-democrat din Zurich a declarat că
potrivit informaţiilor de care dispune , în ultimul timp s-au
efectuat o serie de transporturi de aur din România în Elveţia.
Nu este exclus,a spus el, ca membrii ai familiei
Ceauşescu ,care trăiesc în străinătate să încerce să intre în
posesia acestor bani.
Se aminteşte că din 1973 la Viena se află fratele
dictatorului,Marin Ceauşescu.
Radio jurnalul a fost prezentat de Georgeta Iordăchescu
şi Peter Vladimir.

ooOoo
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NM : Nu se trasmit ştiri.
- La capătul acelei nopţi lungi,noaptea aceea care a
născut monştri,noaptea pe care am risipit-o pentru totdeuna prin
marea izbîndă a renaşterii naţionale.
Faptele acestor zile,gîndurile fierbinţi ale revoluţiei
sînt turnate în litera nepieritoare a slovei.
Cronica pe care o alcătuiesc zi şi noapte gazetarii,
gazetarii care se pot..însfărşit liberi,gazetarii care vin spre
dv.cu inimile ,cu minţile lor ,cu tot ce au mai bun,cu tot ce au
păstrat mai bun..
Intr-o redacţie azi noapte..Lucia Jurcă.
România Liberă,cotidian al tuturor forţelor patriotice
şi democratice din România este la cel de-al 3-lea număr.
In cîte ore aşi scos aceste numere din noul ziar România
Liberă,îl întrebăm pe Anton Uncu,numele căruia a devenit un simbol
al aspiraţiilor poporului nostru către libertate,un simbol al
luptei gazetarilor români pentru adevăr.
N-aş putea să precizez exact numărul de ore..trebuie făcut
0 departajare între diversele etape ale., de ziar,în orice caz
1 noaptea la primul număr,pe 23 decembrie,atunci cînd situaţia era
din cale afară de grea şi mulţi dintre cei care trebuiau să participe
au ajuns foarte greu la ziar,dar după aceea lucrurile s-au pus
din nou la punct şi următoarele numere le-am scos in jurul orei 12.
Am avut greutăţi şi vreau să fac un apel la cei care ne
pot ajuta în acest sens,avem greutăţi în acest sens în legătură cu
'difuzarea.
Situaţia încă nelimpezită,în oraş se mai trag focuri de
armă şi chiar rafale de mitralieră ,ne împiedică să difuzăm ziarul.
Am procedat în acest sens la o difuzare a ziarului prin
oamenii noştri,prin oamenii de pe stradă pe care i-am rugat să preia
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pachete de ziare România Liberă
ca să spunem aşa,cu cuvîntul de
al acestui ziar în ilegalitatea
mai departe,un cuvînt de ordine
situaţie de excepţie.

şi să le ducă din pichet în pichet
ordine care a fost cuvînt de ordine
dinainte de 1944,citeşte şi dă
pe care noi le-am preluat în această

Ziarul spuneam că apare într-o haină nouă, de fapt a r i ^
un nou spirit ,acela al adevărului.
Bineînţeles că el are şi o nouă structură.Vorbiti-ne puţin
despre structura noua a acestui ziar şi despre ..
- Ati venit bine cu întrebarea,tocmai astăzi am ţinut
şedinţa de organizare ,de reorganizare ,cuvinte care mi se par puţin
demonetizate pentru contextul în care au fost folosite atunci,dar
este vorba de o reorganizare..de conducere,printre cei care vor conc
ce ziarul România Liberă se numără în afară de mine...
NM : In continuare imposibil de recepţionat.

-
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Colindele, bătrânele, întinerite acum, cântece ale copilăriei
tuturor românilor, colindele acestea deci, pe piscurile sufletului,
pe baricadele revoluţiei.
Pură şi înaltă este ora. O tânără, Daniela Gherasim,
ne-a trimes o poezie.
Camelia Stânescu şi Daniel Rotaru i-au dat expresie
radiofonică.

(ge d & c i t i r e p o e z i e i

dedicată Fecioare

Măria)
-Colinde, colinde. Românii au reintrat şi prin această
redescoperită comoară de suflet în concertul cel mare al lumii.
Primul Crăciun liber la noi după atâtea întunecate decenii.
0 coincidenţ-â întâmplătoare, întâmplătoare dar fericită.
Primul Crăciun . (un cor)

8.20 hrs:
Un dar de Crăciun şi iubitorilor sportului, numeroşilor
suporteri ai bucuriilor competiţiilor loiale în care învingători
sunt sau trebuie să fie întotdeauna cei mai buni.
Cu inima lângă dumneavoastră , ca întotdeauna,
Ion GHITULESCU:
Bună dimineaţa dragi ascultători.
Vă mărturisesc, sunt emoţionat în această dimineaţă,
prezent la microfonul Postului de Radio Bucureşti- România.
Sărbători fericite!
îmi este greu să mă exprim pentrucă mai ales în ultimii
ani am fost obligat să nu mai gândesc. Mi s-a interzis să mai
creez ceva pentru a fi util dumneavoastră, pentru a face emisiuii
care să vă folosească, să vă placă, pentru a fi emisiuni ale
ascultătorilor.
Mi s-a interzis să vă mai înseninez dimineţile cu un
zâmbet. Dar va veni şi zâmbetul.
Deocamdată, astăzi, ne-a venit o gazetă nouă , avem lucru
mai importante de comunicat.
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A apărut GAZETA SPOPTURILQP, cotidian al sportului
romanesc, care are ca supratitlu "Trăiască România, trăiască
poporul liber, demn şi suveran" şi un Apel adresat sportivilor,
"Dragi SpoBtavi ai României Libere" şi "In primele rSnduri
In lupta pentru o Românie nouă, liberă şi independentă", acum
trebuie s-o apărăm cu toate forţele noastre, în numele poporului,
al libertăţii, al celor care şi-au dat viata pentru ea.
Trăim un moment istoric. Fiţi la înălţimea lui.
Din partea colectivului redacţional al ziarului de w „
specialitate GAZETA SPORTURILOR am primit şi o notă: " Ne pare râu,
se scrie în această notă, că primul număr din noua serie a
ziarului nostru a apărut abia în cursul dupâamiefcii de Duminecă
deşi el era scris încă de Vineri, la prSnz, în manuscrise. Condi
ţiile dificile din jurul redacţiei şi mai cu seamă din jurul
tipografiei din strada Brezoianu, precum şi un incendiu localizat
însă de lucrătorii tipografiei, au ccndus spre această nedontâ, de
nimeni dintre noi întârziere.
Difuzarea primului număr a început aseară la lăsarea întu
nerecului şi a fost efectuată de redactorii riarului nostru.
Menţionăm ajutorul primit din partea securităţii munici
piului Bucureşti, a unor forte speciale de miliţie care au înlătur
pericolele pe care le prezentau teroriştii ascunşi chiar în f&yf
ieşirii din tipografie.
Si revenind la ziarul de astăzi pe care succint aşi vrec
să vi-1 prezint, pe prima pagină reputatul cronicar Ovidiu
Ioaniţoaie, semnează, dacă se poate spune aşa, editorialul ziarului
"Tară nouă ziar nou" în care se scrie: "Acum. când viata se luptă
să intre pe făgaş normal, înfruntând încă dementa disperată a slugi
tiraniei, ne simţim datori să recunoaştem că nu odată, deaa-lunnul
anilor, anilor de beznă şi umilinţă, am fost siliţi să vă inducem 5"
eroare,să vă mmtim. Adese ori una am. văzut şi alta am scris,
pentru că aşa ni s-a cerut şi aşa ni s-a impus printr-un joc al cu!
selor şi al orgoliilor neînchipuit de agresive şi de basm care v-au
înşelat pe dv. cititorii şi ne-au desgustat pe noi nu doar întreba;.
şi întrebători cu privirile dela sensurile unei meseri care riscc
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să-şi piardă tocmai raţiunea ei fundamentală, oglindirea adevărului
A venit însă, trebuie sâ vină, momentul adevărului.
Din acest motiv am hotârît ca unei ţări noi să-i punem
la dispoziţie un ziar nou, reîntorc*ndu-ne la numele lui iniţial
şi încă viu, neuitat, cei în vârstă ştiu, este adăugirea mea,
GAZETA SPORTURILOR, continuSnd astfel o tradiţie a presei sportive
specializate, întemeiată la noi încă din 1881, fiind una dintre
primele din lume. Să sperăm , să revenim cat de curând la formatul
mare, dintotdeauna familiar presei romane, cititorilor ei.
Iar în cuprinsul ziarului- de astăzi sunt articole emo
ţionante în care ne reţine în primul rSUnd atenţia articolul semnat
de Geo RAEVSCHI "Cu preţul vieţii" intitulat, în care se vorbeşte
despre jertfa de sânge a rugbistului Radu Durba, ucis în luptele
pentru apărarea Clubului Steaua.
Scrie Gec RAIEVSCHI "La clubul STEAUA, aud prin telefon,
aud în Ghencea pfcuri de armă, sunt la datorie acolo, comandantul
clubului colonel Constantin Tânase şi oameni al căror nume nu mai
au nevoie de nici o peezentare: Corneliu Ion, Cristian C-aciu,
Scrin Babu, Alina Asafei, Radu Voinea, Octavian Vintilâ, colabora
torul nostru, Radu Ionescu, A.lexandru Nita, Nicuşor Ieşeanu şi alţi
demni, neînfricaţi , ca în atctea ocazii de natură total diferite'.'
Sunt şi alte articole deosebit de interesante, curiozite*
dv. va fi satisfăcută citind acest ziar care a găsit în acest
moment ca pe ultima pagină să ne ofere şi informaţii sportive.
"întreaga lume a sportului alături de noi" este un grupaj în care s
telexuri primite din străinătate, cu gesturi de solidaritate ale
unor cluburi de fotbal şi cluburi sportive din străinătate.
Se vorbeşte despre înaltul patriotism al Mâcicicâi PUIC7
care a apărut pe ecranele televiziunii noastre, a apărut şi apelul
către toţi sportivii romani şi care cred că putem să îi prezentăr:
"In aceste momente de înălţător patriotism , în ceasul
solemn al renaşterii demnităţii naţionale, mişcarea sportivă
din România, sportivi, antrenori, tehnicieni, medici, întregul
personal PNESULUI (?) îşi exprimă totala adeziune fată de
Proclamaţia Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi conda-n^
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cu toata fiinţa lor acţiunile odioasei dictaturi a clanului

Ceauşescu şi încercările actuale de destabilizare.
S-a constituit un Comitet de sprijin al Frontului
Salvării Naţionale şi facerr un fierbinte apel către toate unităţile
sportive din ţară sâ participe cu întreaga lor caDacitate şi dăruir
alături de glorioasa armată română şi de întregul nostru Dopor la
toate acţiunile pe care evenimentele istorice din aceste zile le
impun tuturor patrioţilor romani.

Sportivi fiţi la înălţimea zilelelor şi momentelor ^*»
care le trăiţi. Sprijiniţi armata română. Pe.cei
care au ?Kfru
tat K H şi înfruntă cu eroism , cu preţul vieţii, ultimile
zvârcoliri ale bestiilor regimului de tristă amintire, al dictator
lui Ceauşescu.

Semnează, Comitetul de sprijin c
cadrul Consiliului Naţional pentru Euucaşie Fizică şi Sport.
T
"a mulţumesc,
-Felicitări colegilor dela Gazeta Sporturilor, laudă
tuturor ziariştilor români, inclusiv şi lui Ion Ghiţulescu.
=

06. 30 hrs:
La mulţi ani şi sănătate, vă vorbim dela Postul de 3^Hir
România, din această adevărată casă din care pleacă în întreaga
lume glasul acestor zile.
Spre noi românii, mesajul de simpatie , de solidaritate
a ikumii.

PRAGA*
=====•
Comitetul de coordonare al Forumului cetăţenesc din Ceh:
slovacia, a dat publicităţii o declaraţie în care exprimă revolta
şi indignarea faţă de teroarea exercitată de unele efective
înarmate ale fostului regim de dictatură din România, împotriva
populaţiei civile lipsite de apărare. Genocidul împotriva poporul
oricărei ţâri reprezintă o ameninţare pentru noi toţi, relevă
documentul. Este necesar ca împotriva râului sâ se acţioneze cu toc
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hotârîrea. Forumul cetăţenesc din Cehoslovacia sprijină fiecare
acţiune internaţională sau regională care va contribui la
încetarea grabnică şi eficientă a violentei în România.

BERLIN E; Ministerul de externe din RDG a declarat că împreună cu
Comitetul de solidaritate, cu Ministerul Sănătăţii, cu Comitetul
de Cruce Roşie şi organizaţii cetăţeneşti din RDG au iniţiat o amn;
acţiune de colectare de ajutoare, inclusiv flacoane cu sSnge,
medicamente, care vor fi trimise în România.
Trimiterea unui ajutor a hotărît şi Organizaţia femeilor
din RD Germană. Totodată locuitorii oraşului Gera, din sudul tarii
au constituit un comitet pentru ajutorarea oraşului grav afectat
de violenţă Timişoara.
====
Medicamente şi produse alimentare au fost trimise în ulti
le două zile ie oraşul Vysak,'oraş la frontiera iugoslavă, unde
crucea Eoşie Iugoslavă a organizat un centru de donaţie destinat
României.
Cinci tone de medicamente, de material sanitar şi hrană
au fost îndreptate spre Timişoara de către guvernul Iugoslaviei şi
Crucea Roşie din această tară.
Crucea Roşie a deschis un cont bancar destinat de
asemenea să ajute RomSnia.
VIENA:
Cancelarul federal al Austriei, Franz WRANITZKI , a anunv
după o şedinţă- a guvernului, creiarea unui fond de ajutor
urgent pentru RomSnia. S-au luat totodată măsuri de coordonare a
acţiunilor organelor de stat şi ale persoanelor particulare
legate de asigurarea ajutorului pentru România.
S-a mai anunţat că forţele armate ale Austriei vor
transfera în beneficiul populaţiei române o parte din mijloacele
fcedicale de care dispun.
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HAGA:
Olanda a locat 3 milioane de Florini pentru acordarea
unui ajutor urgent României, informează agenţia T?, mennionînd
cixiux ca sursă Ministerul de externe olandez.
Astăzi două avioane ale Crucii P.oşii Olandeze, încârcatccu material medical urmează să decoleze cu destinaţia Bulgaria,
de unde încărcătura va parveni pe calea rutieră în RomSnia.

Lumea este cu noi, revoluţia va învinge! Să mulţumim
pentru cele 24 de ore pe care le-au petr jut
de.veghe, lângă telexurile şi

(neclar)

09.00 hrs:
Mulţi dintre noi ar aninet în Por.ul bucuriei sărbătoreşti
încă o noapte albă. Sunte- bucuroşi!
- ADRIANA C/vLIAN FRATEAÎTJ, ai venit chiar acum în studioul
nostru, în care azi noapte a fost linişte. A fost linişte!
Cum e strada Bucureştiului ?
-Să şti că nu mai aveam emoţii când am plecat de acasă. Nu
ştiu de ce eram convinsă că voi găsi linişte şi pace în străzi .
aşa este. Este calr, este încredere, este bucurie, vigilenţă ??clc
unde trebuie , şi să rămână această vigilentă!
-De fapt aceasta ...
-Ii îmbrăţişăm pe aceşti tineri care au stat zile si
nopţ.i la metrou şi n-a scăpat nimeni de vigilenta Ier. Cordoane ce
tineri care au grijă să nu se strecoare
-Frumoşii tineri, muncitori şi studenţi •••
-Minunaţi, minunaţi şi frumoşi şi dragi şi cinstiţi.
-Civilizaşi în primul rând...
-Civilizaţi
-îndatoritori... curaţi»
-Când am auzit colinzi aşi vrea să spun un lucru, ar fost
şi eu bine înţeles, am ascultat radioul tot timpul, m-au zguduit
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acele colinzi cântate autentic. InsfSrşit folclorul nostru
autentic . Dar m-a zguduit , m-a zguduit şi apelul care 1-a
făcut fetiţa mea, la 11 ani, cSnd mi-a zis, "Mamă",
-Cum o cheamă ?
-Mălina. Mi-a zis "Mamă, dar eu nu ştiu să colind. Si
în cartea noastră de citire pluguşorul este adresat cuiva". I-am
spus "Pui, să nu mai pomenim acest nume de ruşineî".
Si acuma aşi zice, părinţi, bunici, mai ales voi,
î n v â W l oopiiinoştri (

tradiţii>

invâmi-i

s â co li n de,

învâţaţi-i pluguşorul
adevărat, se apropie anul nou.
Si să continuu cu ce am văzut pe străzi!
Am văzut afişe prin care , lipite pe străzi, aproaoe
improvizate dar se spune în ele ce e important, prin care se
îndeamnă la ordine, la cumpătare, să nu se stocheze bunuri comer
ciale, alimentare mai ales, să scăpăm de acea ruşine, fantastică
ruşine a speculei, ruşine pentru noi care poate am. apelat la ea,
ruşine, cumplită ruşine pentru cei care şi-au făcut din speculă
un mod de trai. Nu , să nu admitem nici unul dintre noi specula,
ruşinoasa, degradanta speculă.

Am traversat strada spre staţia de metrou Piaţa Iancului,
cu o cetăţeancă. Nu o cunosc, nu mă cunoaşte. Cred că n-am. s-o
mai văd niciodată şi nici n-aşi recunoaşte-o. Dar mi-a plăcut gesti:
ei că mi s-a adresat mie. Trebuia să spună cuiva, trebuia să
comunice cuiva că într-adevăr trebuie să sprijinim această linie
a cinstei, a dreptăţii, să
, toţi să fie la locul lor
de muncă, toţi să lucreze corect, spre binele tuturor, spre binele
ţârii pentru a păstra această libertate, pentru a păstra victorie
pe care am c£ştigat-o cu mult sănge.
Acest îndemn la muncă, la disciplină, la civilizaţie,
cred că este al unui cetăţean , pe care, repet, nu-1 cunosc, este
foarte important pentru fiecare dintre noi, pentru toţi oamenii
acestei ţări, pentru toţi cei care dacă nu s-au prezentat încă
la muncă astăzi să se prezinte, să se prezinte pentru că este
nevoie în punctele cheie, în punctele fixe, în punctele fierbinţi,
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unde spuneam noi altădată,
-ICRALUL...
- UNde spuneam noi altă dată, unde se lucra cu foc
continuu, este nevoie de munca lor...
-Este nevoie acum , de munca , trebuie să trudim acum pe
tru noi, să reclădim ţara, să ne reconstruim fiinţa şi morala.
-Să nu ne bazăm că avem depozitele. Dacă nu vom munci de
at±i înainte se golesc.
-Se golesc şi rezervele acelea şi acestea vor trebui,
cSt mai curănd, de arme, armament, unde se află
Teri ,^**a
prânz, eram între rafale, a acelor terorişti. Curând se vor
termina şi
lor, să fie pace, să fie linişte. Oamenii îşi
vor îndeplini obligaţiile profesionale, pentru că numai astfel
vor apăra victoria de la 2 2 Decembrie.... Inima noastră ...
Se cuvine, pentru noi pentru victorie, semnul va fi .de acu~ încolc
semnul de recunoaştere al nostru, va fi
- Acest V pe care-1 ridici acum în faţa microfonului ...
- Da, acest desen riguros, viguros al degetelor noastre
prin aer ca c aripă de speranţă, Victorie, iată viitorul!
Să auzim de bine, La revedere de-o-car dată.
-La revedere şi îţi mulţumesc în numele ascultătorilor
pentru această noapte la microfon.

9.15
- I&tâ-l acer. acum, invitat aicii lângă noi, în studiou,
unul dintre colegii redacţiei culturale, se numeşte TON FTLIPINU,
nu 1-aţ.i auzit poate prea des, dar să ştiţi, a fost cu noi. Tată,
în acest sens, versuri scrise cu ani în urmă! Dar cum au fost
scrise ?
- Intr-adevâr , deşi sunt în instituţie de peste 20 de a:
este pentru prima oară când pot să citesc c poezie proprie la mic
fon. Poezia este scrisă încă demult, e citită numai între prieteni
şi se va înţelege de ce. Aşi fi vrut să rămână o simplă diatribă
retorică, dar âm păcate evenimentele din cele 4-5 zile le-au
demonstrat presimţirea. (Det. Se dă citire poeziei:
"Da , va mai curge sânge / Nu e nici-o îndoială/ îşi va
mai pierde fii sărmana Maică , Ţaţa / Căci încă nu departe ....(n
*ar)...
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Iată, acum , vâ prezentăm, cum s-ar spune, un reportaj
pe viu. însemnări neconsemnate, rămase în memoria foarte proaspătă
a colegului Florin CARASEGHI, Acuma a intrat în studiou cu haina
pe el, cu căciula în cap.- Te rog să ţ.i-o dai jos! Spune-mi ce-ai
văzut, cum este oraşul ?
-Sunt multe de spus, în primul rSnd vreau să vă spun
KSIIH stimaţi prieteni, dragi prieteni ascultători, că am o nemărgi
nită bucurie de a mă găsi din nou în fafra acestui microfon ,
vorbind liber!
-Drag ţ.i-a fost întotdeauna de microfon în meseria
noastră ..
-E adevărat, aşi vrea ca postul nostru de Radio să fie
într-adevăr ca un post de radio liber. In reportajul pe care-1
făceam ieri sub gloanye, în Piaya Palatului, foloseam această formul
"Radiodifuziunea liberă - Bucureşti". Nu-i copiam pe colegii de
la Televiziune, nu se poate vorbi despre aşa ceva, ci ne reunear
sub consensul acestei libertăţi de care acum începem să ne
bucurăm într-adevăr.
Ce pot să vă spun este că am. străbătut cu pasul oraşul,
n-am făcut apel nici la mijloacele de transport, nici la mulţii
şoferi amatori care în aceste zile şi-au oferit serviciile şi nouă
gazetarilor. Am străbătut oraşul cu pasul şi oraşul începe
să-şi intre în linişte. Oamenii sunt pe stradă, oamenii vorbesc,
oamenii îşi spun gândurile, oamenii îşi amintesc cu tristeţe de
vremurile pe care lupta poporului, lupta îndârjită ....
- Aţ.i spus deja vremurile ... Lumânările sunt încă a^rin<=
- Lumânările sunt încă aprinse, este foarte adevărat. Aşi
începe, poate chiar dacă nu acela a fost primul punct în care am.
trecut, cu o imagine care m-a cutremurat pur şi simplu, la care ar.
aderat cu toată fiinţa/ văr rog să-mi scuzaţi emoţia,
eram în Piafca Romană, acolo sunt zeci de oameni şi continuă să vini
zeci de oameni, chiar dacă nu se găsesc acum foarte multe flori,
ştim de ce, ele s-au consumat poate , mult prea multe la acel conor
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în care milioane de fire de flori au fost oferite, ştir. noi cui,
în Piaţa Romană oamenii, în faţa unei scriitori pe acel
soclu, poate car, stângace dar extrem de impresionantă "Glorie
morţilor noştri", aprind lumânări astăzi în prima zi de Crăciun
şi depun flori, în memoria «tutnroro celor care s-au jertfit pentr*.
ca noi şi noi, de la acest microfon să putem vorbi acum liber.
-Si pe care nu.i vom uita niciodată.
-Asta categoric. In cinstea lor sunt convins că se vor
ridica adevăratele monenente ale stimei şi preţuirii noastre.
Vorbeam despre faptul că oraşul începe să-şi recapefry
pulsul normal. Oamenii pe stradă citesc noile ziare: "Tineretml
liber", "Adevărul " care este aşteDtat. Aşi spune că, poate că ar
trebui ca în chioşcurile de difuzare a ziarelor, aceste ziare să
fie prezente. Multe dintre ele sunt încă închise. Ce .vreau să vă
spun este că am văzut oameni care au trecut la curăţarea oraşului,
şi aşi face un apel ca în toate cartierele, pe toate arterele
unde liniştea s-a aşternut , oamenii , chiar dacă este prima zu
zi de Crăciun, să facem această curăţenie de Crăciun ne care *"iecar
ne-am fâcut-o în case. Să ieşim pe stradă şi să strân<"*er hârtiile,
cioburile, resturile de molcz din zonele s-a tras şi ele nai sunt
încă în stradă. Sunt mulţi, foarte mulţi cetăţeni care au trecut
deja la această orepaţiune.
-Să le urmăm exemplu,
-Să le urmăm exemplu, să nu aşteptăm organele, mă ro<5,
instituţiile specializate să facă acest lucru.
-Un aj»t apel poate la şoferi !
-La şoferi să se prezinte la locurile de muncă. La şoferi
întreprinderii de transporturi Bucureşti. La şoferii întreprinderii
din capitală.
Am fost în multe centre d*e pâine. Pâinea nu este de cea e
mai bună calitate acum. Mulţi cetăţeni au cerut ca această pâine,
taţi am şi adus una acum , şi se poate vedea, nu e de cea mai
bună calitate, mulţi cetăţeni au propus ca din această pâine să se
facă acel pesmet care a lipsit atâta vreme din magazinele de specie
litate. Să mâncăm o pâine mai bună. Sigur că da. In toate unităţii*
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care sunt deschise, dar mai sunt încă unităţi de alimentaţie
publică şi unităţi de Alimentara care sunt închise. Aşi da un
exemplu pe şoseaua Ştefan cel Mare, la parterul blocului 30 şi
nu ştiu exact care este numărul acestei alimentare dar ştiu numele
şefului de unitate care era pe un afiş, îl cheamă Oprea Gheorghe
şi stă pe Al. Moghioroş, este închisă unitatea şi oamenii stau
în faţa unei vitrine ...
-Cred că mai sunt asemenea exemple. Deci un apel la
toţi lucrătorii din comerţ.
-Comerţ. în care noi credem, am fost în multe unităţi
de acest gen, toate mărfurile din depozitele unităţilor de alimenta
sunt la vânzare.
Fac şi un apel, înţeleg că s-a mai făcut la cetăţeni
să cumpere în cantităţi rezonabile pentru că fiţi siguri, vom
avea şi astăzi şi a.r.d.
-Sigur că da. Să nu creem panică. Nu vor dispărea
aceste mărfuri, dinpotrivâ, ele vor începe să apară.
-S-a şi dat ştirea, produsele alimentare care au pornit
deja sau au fost înspre graniţă pentru export vor fi returnate,
-Vor fi la noi, vor fi la mesele noastre.
La cantina restaurant Kxtkxxx Budeşti astăzi se va m*ncc
sarmale.
Si o ultimă chestiune înainte de a pleca din nou în terer
Cred că este foarte bine ca şi unităţile de deservire a populaţiei
s£-şi reia activitatea. Mă refer de exemplu la acest TCRAL- Colent
na pe lăngâ care am trecut şi care este închis. Sunt oameni care a\
probleme în apartamente. S-au stricat nişte lucruri. Să nu stea
acasă. Să nu stea pe stradă. Sâ-şi teia activitatea. Să se
pună la dispoziţia cetăţenilor.
- Iţi mulţumesc pentru aceste impresii proaspete cin
Bucureşti.
- Da impresii proaspete ca o p*ine caldă pe care o aşter
ss

-21ROMANIAN MONITORIN^
RADIO BUCHAREST PP I
Dec. 25/1989
09.40 hrs
ŞTIRI;
-Un grupaj de ştiri

în reluare. NM.

=====
Cancelarul federal al Austriei Ftanz V7RANITZKI a informai
dupâ o şedinţa a guvernului că s-a creiat un fond de ajutor de
urgenţa pentru România în valoare de 20 milioane Schilingi.
Ministrul apărării, ministrul sănătăţii şi pentru pro
blemele administraţiei a fost însărcinat să coordoneze acţiuni
tuturor organelor de stat precum şi ale persoanelor particulare
care doresc să acorde ajutor RomSniei. Potrivit unei ştiri e
APA forţele armate ale Austriei vor oferi populaţiei din PomSnia
2/3 din mijloacele medicale de care dispun.

====
Uniunea Societăţilor de Cruce Poşie şi Semilună Roşie
din Uniunea Sovietică a pregătit în vederea expedierii în PomSnia
a unui ajutor de urgenţă constând din instrumentar pentru oneraţii,
fese, genţi farmaceutice şi sanitare pentru acordarea de prir, ajute.
Crucea Poşie sovietică menţine legătura permanentă nrin telex cu
Comitetul INternaţional al Crucii Roşii, cu societăţile naţio
nale de Cruce Poşie din Iugoslavia, Bulgaria şi Ungaria, pentru
schimb de informaţii cu privire la posibilităţile acţiunii penţ!^
acordarea de ajutor cetăţenilor romSni care au avut de suferit ca
urmare a acţiunilor sceleraţilor terorişti legaţi prin firele
crimei de clanul Ceauşescu.
====
In Statele Unite situaţia din România ocupă primele
pagini ale ziarelor iar postul de televiziune SNN (?) şi alte
posturi transmit în direct imagini dtn Bucureşti.
Pe paginile ziarelor informaţiile despre Rom?nia sunt
însorite de imagini ale atrocităţilor comise de bandele teroriste.
Departamentul de stat al Statelor Unite a organizat un gr
de lucru care să urmărească evoluţia din RomSnia. Le Washington,
New York şi alte oraşe americane au fost organizate
demonstraţii
de protest ale ROMANILOP DIN EXIL împotriva atrocităţilor din
ţara noastră.
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După deschiderea unui cont destinat populaţiei romSne
Crucea Roşie din Marea Britanie a primit numeroase donaţii
în bani, a anunţat această organizaţie umanitară la Londra. Sumele
vor servi pentru achiziţionarea de medicamente care vor fi trimise
în România.
Pe de altă parte se informează că ieri au fost
celebrate la Londra slujba în memoria miilor de victime ale
revoluţiei populare din Romănia.
===
Ziarul nipon de limbă engleză Mainich Daily News a
publicat un articol în c-re se afirmă între altele că cel mai
important lucru care s-a petrecut în ultimul timp în Romtnia este
faptul că în pofida anilor îndelungaţi de oprimare sub dictatură
poporul român a păstrat în inima dorinţa puternică pentru reformă
şi democratizare. Acum, scrie ziarul, aceasta s-a realizat. Dictate
a încercat penă în ultimul moment să oprime poporul prin forţă
ceea ce a dus la sacrificarea a numeroase vieţ.i omeneşti.

Se aud clopote.
Mă adresez celor 22 de milioane de fraţi români care-si
merită numele de fraţi* Sunt prof. de matematică Al. Mironov, şi
este pentru prima oară cSnd un slujitor al radioului, pentru prima
oară după 4 2 de ani, cSnd un slujitor al radioului, intră în.
Patriarhie.
Prea Fericirea 8a, Părintele Patriarh TEOCTIST, al
Romtniei, se adresează poporului:
"Iubiţi fraţi romSni,
E adevărat, din acest Palat istoric , al Sfintei noastre
Biserici strămoşeşti, din dealul Patriarhiei, de unde mă adresez,
cSnd clopotul Catedralei mă cheamă la sfânta slujbă de astăzi, am
dorit în primul rSnd să fiu împreună cu dv. în aceste clipe,
hotărîtoare din viata ţârii şi a poporului noştri.
Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă strămoşească
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care în vremuri îndelungate a fost totdeauna alături cu poporul
român, este şi astăzi, şi mai cu seamă astăzi , se află aproape de
dv. , se află împârtâşindu-vâ găndurile, sustinându-vâ credinţa,
încurajSndu-vâ faptele eroice şi pretuindu-vâ vrednicia cu care
luptaţi pentru dreptate, pentru democraţie în tara noastră.
Sunt deosebit de recunoscător că am această posibilitate
dmpâ o perioadă îndelungată c?nd ştiţii cSnd Biserica a fost
supusă unor presiuni şi n-a putut să-şispuie glasul ei adevărat,
din inimă către fii şi slujitorii ei, şi iată acum, prin jertfele
de fii, de zeci de vieţi omeneşti şi prin jertfele mai cu seamă
a tineretului nostru scump, aşa cum s-a petrecut în toate pârt;^-/
a pruncilor pe care regimul irodian, l-am putea nuni, a îndreptat
urgia sa în aceste zile, este deosebit de emoţionant pentru mine
sâ vă asigur iubiţi mei că slujitorii Altarului, altarelor,
că monahii şi monahiile din mănăstiri, că toţi cei care ne
aflăm şi ne-am aflat în această perioadă în fata sfintelor altare
rugându-vâ, rugându-ne Bunului Dumnezeu pentru prosperitate şi
pentru venirea acestei zile a dreptăţii noastre romaneşti, vă asicu
de toată dragostea mea, de toată preţuirea mea, de tot ceea ce
este un slujitor al Eisericii poate gândi şi fece pentru credincios
acestei biserici.
Vă încredinţăm că păşim cu încredere, cu demnitate
că sprijinim tet ceea ce , apelul şi programul Consiliului
Frontului de salvare naţională a întocmit către toată suflarea
românească. Si acei care totdeauna ati purtat gloria neamului
nostru, prin munca dv. prin strădaniile dv., prin jertfa şi
statornicia dv., prin păstrarea credinţei curate si sincere în
fata lui Dumnezeu, sâ ducem mai departe, sâ ştim sâ folosim
libertatea care s-a dobândit în aceste zile cu atâtea jertfe şi sâ
sprijinim până la capăt biruinţa cauzei sfinte a poporului român.
Vă bine cuvintez din toată inima şi vă asigur încă ocaU
dragostea, de preţuirea mea!"
Repcrte:
sâ spuneai câteva
dorimind în şcoli,
la apărarea pârii,

- Prea Fericirea Voastră, doresc în mod special
cuvinte soldaţilor patriei, care stau cu sutele
în sălile radioului, în holurile televiziunii,
pentru cei care nu se află la ^ornul de Crăciun
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la darurile pe care mamelbe şi taţii lor ar trebui să le dea şi
se află cu mSna pe armă pentru ţară!
- Iubiţii mei, mă adresez şi cutez să mă adresez către
voi, ostaşii ţ.arii, pe care vă pomenim acum la slujbele noastre,
pentru vrednicia voastră, fiindcă sunteţi fii poporului romSn,
cei mai scumpi şi cei mai curaţi.
Am cunoscut şi în aceste zile locul acelora care au fost
jertfiţi şi la lumina făcliilor am închinat un gănd de recunoştinţa
pentru numele lor, pentru tineretul ţârii noastre, pentru fraţii Şi
colegii voştri care trebuiau să fie în familiile lor, cu bucurie
astăzi. Să cSnte tradiţionalele noastre colinde, să se bucure de
datinile atSt de bogate ale poporului romSn, şi o bună parte
au căzut pradă urgiei şi faptelor nemiloase , rămas de la un regin
dictatorial care a înrobit sufleteşte şi a pSncărit sfânta
sfintelor poporului roman, credinţa strămoşească, datinile
şi cultura lui adevărată.
-Reporter: Ne ascultă acum., sute de mii de români, plece
de acasă. CSt de departe de prigoana de aici. Poate se cuvine
sâ-i binecuvântaţi şi pe ei
-Iubiţii mei, întSi de toate, aici, în sanctuarele
noastre strămoşeşti, biserici şi mănăstiri, înălţăm astăzi
cum am înălţat de-a_pururi rugăciuni fierbinţi către Bunul
Dumnezeu, pentru noi şi pentru toţi cei ce sunt departe , aşa după
cum SKxxsâBxxftji&xţsiKxxKKKfcrx prevede rSnduiala noastră bisericeasc
dar mai ales în această zi sfSntă a naşterii Domnului nostru Iisus
Christos, mai ales în acea zi sfSntă pentru neamul romanesc, cSnc
fii poporului nostru, cei mai scumpi şi cei mai dragi , tinerimea r.
strâ s-a sacrificat, pSnâ cănd şi prtncii dela Timişoara care au c?
zut victimă pe treptele Catedralei din cauza urgiei lui IBOD al
zilelor noastre, al lui Ceauşescu, care ne-a împilat şi pe noi Bisc
rica, să nu putem vorbi totdeauna ceea ce trebuia să arătăm credin
cioşilor de pretutindeni. De aceea iubiţii mei, vă cunosc că aţi
păstrat credinţa, aţi păstrat dragostea curată faţă de ţara noastre
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faţă de valorile noastre româneşti, şi folosesc acest prilej
deosebit ca să vă mulţumesc din toată inima pentru tot ceea ce
dv. în aceşti ani de apăsare pentru noi, cei de acasă,
dumneavoastră aţi spus, aţi rostit şi aţi arătat lumii întregi
adevărul , cauza drepturilor romaneşti şi a contribuţiei pe cere
mereu aţi dat-o ca poporul nostru să fie astăzi în biruinţa acest
lupte pentru dreptate şi democraţiei la nivelul popoarelor
europene.
- Preafericirea voastră, ....
mulţi îi ştiu,
Poate că vorbind acur ni-1 aduce-ţi îns^^i
(HM. Imposibil de recepţionat )
- Voi încerca să fac acest lucru, acum când, noi aici,
care
la ... suntem într-o situaţie cănd facer slujba
sub rafalele care se aud în case, pe străzi.
Bătrânul y.cş Crăciun pe care l-ar purtat în sufletele nea
stre din pruncie, vine acum în sufletul, în adâncul sufletului
nostru pe calea colindelor, pe calea acestei sărbători
sfinte a neamului nostru românesc, dar vine cu un dar de mare pre;.,
acela de a ne aduce libertatea deplină a poporului român şi dreptat
după care poporul nostru, şi dumBeavostrâ de acele aţi luptat
foarte mult, s-au păstrat şi ei cu noi speranţa, credinţa care ne-c
arătat că nu se desminte niciodată , şi ne -s arătat că acest
foc sacru, d m sufletele si rugăciunile noastre ale tuturor
rostite în taină, rostite mai ales de credincioşii Bisericii
noastre, care au păstrat în mod minunat această credinţă a lor, în
chipul cel mai viu, chiar când noi Biserica n-am. putut să le
dam. haana şi apa vie, aşa cum ar trebui. Dar ei au pâstrat-o şi
acuma o arată vie şi luminoasă şi au arâtat-o şi cu prilejul
acestei mari şi uriaşe mişcări pe care a fâcut-o pentru dobândirea
libertat.il şi democraţiei în viafca poporului nostru. Moş Crăciun
aduce aceasta bucurie. Aduce în sufletele lor acum libertatea.
Fiecare fiu al ţârii noastre, şi eu sunt unul dintre ei, am, trăit
coşmarul acestor ani. He-am simţit din zorii acestei eliberări Kiţ:
•KHSXXxxfXx alt om şi al fiu al poporului român. Dezbrâcat de tocJ
apăsările şi îngrădirile la care trebuiau să fie puse
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chei care priveau
din poziţia lor.

sau cei care trebuiau sâ rostească cuvinte

- Sfinţia Voastră, vă rog sâ-ne explicaţi ce este Crăciu
nul !
-CRâciunul iubiţii mei însemnează înainte de toate
renaşterea noastră, a tuturor la viafcâ , căci întruparea mântui
torului Isus Christos, naşterea Domnului la Betheem, însemnează
naşterea vieţii veşnice, a vieţii nemuritoare pe pământ. însemnează
venirea omului , venirea Fiului lui Dumnezeu care să ia chip de
om, chipul nostru, cum spune Sf. Apostol Pavel şi pe om să-1
ridice la chipul lui Dumnezeu prin credinţă, prin vrednicie,
pentru o viaţă frumoasă şi rodnică. Crăciunul însemnează această
sete de viaţă, acest dor de a se înălţa mai mult credinciosul şi
slujitorul pe treptele desăvârşirii. însemnează CRâciunul pentru
poporul nostru, pentru nci toţi bogăţie de simţiri, de comuniune
în ^BEiiHE bătrânele noastre colinde cfntate de la un capăt la alt
al ţârii, de la o casă la alta, care acum: răsună aşa cum am
văzut la televizor, deplin şi mâret în toate casele româneşti.
Si Crăciunul acesta aducător de bucurii pentru noi a însemnat,
pentru noi cei din ţară a însemnat bucuria lacrimilor şi
bucuria împlinirilor. Pentru cei care s-au sacrificat şi a căror
memorie o vom păstra veşnic în sufletele noastre, pentru ceeea ce
am dobândit noi aici, pe pământ libertatea şi democraţia.
Si acum, iubiţii şi dragii mei, cunoscând în ce situaţie
vă aflaţi la locul cel mai sfânt de apărare a drepturilor
noastre vă invit pe această cale să participaţi cu noi la slujba
Naşterii Mântuitorului nostru Isus Christos, din Catedrală,
unde hoi vom pomeni şi vom înălţa rugăciuni calde către Bunul Dumr.
zeu pentru sănătatea tuturor , pentru deplina jertfă a strâdaniil
dumneavoastră spre fericirea întregului popor român, îitfbrăţişându-vâ cu dragoste părintească pe toţi. Vă fac cele mai calde
urări izvorâte din inima mea de slujitor şi părinte al Bisericii
noastre strămoşeşti, ca să aveţi zile luminoase, zs"fintele
sărbători fericite şi La Mulţi ani, dumneavoastră şi părinţilor
dumneavoastră.
-Se transmite

slujba dela Catedrala Bisericii Ortodoxe.
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Viaţa reintră în normal,
să contribuim cu toţii pentru
reîntronarea liniştii, ordinii, în munca noastră, în viata noastră
cetăţenească.
Iată în acest sens câteva însemnări de reporter. Ne vor
transmite Stan Ştefan şi Titus Peştişoiu (?)

-Am străbătut străzile şi centrul municipiului Alexandrie
în această dimineaţă şi am întâlnit oameni cu privirea luminoasă,
zâmbetul pe buze, respirând aerul curat al libertăţii/ preocupat
de acum de grijile cotidiene> ale unei vieţi paşnice, normale^_

N-am văzut cozi la pâine, la lapte, la ulei, la alte
produse alimentare, livrate magazinelor încă din cursul nopţii
în
de către unităţile industriei alimentare d m judeţ» Unităţi care
oamenii muncii aflaţi la datorie şi-au sporit eforturile pentru a
asigura cantităţi suplimentaro de produse de strictă necesitate.
De altfel întreaga activitate econcmico-socialâ a
judeţului se desfăşoară normal.
Bucuria eliberării a cuprins şi toate satele Teleormanulpe fiecare truditor, pe fiecare obidit de până cberi. Fără indicaţi:
şi orientări care de care mai "preţioase" oamenii agriculturii
opot şti mai bine şi o fac. (Det. neclar)
-Dela centrul sanitar al judeţului am fost informatei c
Dr. Kihai lacob, şeful respectivului organism medical, că apa din
Alexandria nu şi-a modificat în aceste zile calitatea, că este
potabilă, zvonul lansat ieri dovedindu-se fals şi tendenţios.
Alimentarea consumatorilor cu energie electrică decrrge
normal iar centralele termice funcţionează în bune condiţii.

- Bună dimineaţa, de aici din pridvor de ca în orice ce
de vatră romanească, razele soarelui celei de a patra zi de istori
nosuâ, cu adevărat revoluţionară, limpezesc chipurile şi sufletel
oamenilor. Pământul , pământul nostru al tuturor strânae la piept
trupul grâului zămislind pâinea care de multă vreme n-a mai fost a
noastră. (
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La TSrgu Jiu şi în Gorj oamenii serbează în libertate şi
demnitate Crăciunul, (det.)
Dis de mimneaţâ, autobuzele, trenurile, au dus
spre locurile de muncă, spre vetrele schimbului I puternicele
detaşamente ale tinerilor , mineri, energeticieni şi petroliştilor,
ale celorlalte unităţi economice din Gorj. Tara, poporul au
nevoie de c£t mai multă lumină şi căldură, (det.)
Activitatea neîntreruptă din cursul nopţii continuă
şi în unităţile industriei alimentare, în cele comerciale, de
aprovizionare a populaţiei, (det.) (neclar)

-Un mesaj acum., dragi ascultători, un mesaj din
partea directorului întreprinderii de produse din carne ^opestiT
Leordeni.
Solicită ca toţi oamenii muncii din cadrul întreprinderii
de alimentaţie publică, Fcpeşti-Lecrdeni,
, 3C Decembrie,
fabricile de lapte şi peine, să se prezinte de urgenţă la locurile
de muncă, pentru a asigura producţia de alimente necesară populaţiie şi armatei. Este un apel de altfel pentru toţi lucrătorii
împlicaţi în bunul mers al tuturor întreprinderilor, un Apel al
Frontului Salvării Naţionale.
Si încă o informaţie, ne-a comunicat-o în ultimele minute
directorul întreprinderii ICRAL-Colentina , din capitală, sectorul
Toate unităţile sunt deschise, stau la dispoziţia populat
ei, cei care au urgente de rezolvat în urma unor avarii la locuinţe
=

-Gânduri exprimate liber de un istoric:
VALERIU LEAHU, şef de secţie la Muzeul Naţional de
Istorie, Dr. în istorie.
Ca istoric nu pot să nu mă djSndesc la faptul că întreaga
noastră obşte naţională trăieşte acur> ceasuri cu adevărat istorice.
Timp de aproape un sfert de veac, poporul roman, umilit şi înfometa
batjocorit şi des
, înstrăinat în propria-i casa
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de toate cate trebuiau să fie numai ale sale, a fost şi ....
spuu
punăndu-i -sS o dementă şi neruşinată insistenţă,că are în fruntee
sa un făuritor de istorie. Iar el, conducătorul, înşfâcSnd puterea
cu lăcomia parvenitului şi netrebnicia delapidatorului, a închinat
doar jilţul în care stătuseră doar înaintea lui, aceşti viteji
Voevozi
Lipsit cu desăvSrşire de cinstită şi sănătoasă
raţiune, dmminat numai de nemăsuratele şi neînfrSnatele sale
ambiţii, posedând doar falsele virtuţi ale demagogului şi
impostorului, sfidarea rece şi neînduplecată a
acest po
orb şi surd fată de toate îndreptâţitele aspiraţii ale poporul^jr
său şi neînţelegSnd nimic din adevăratele imperative ale
evoluţiei contemporane a ţârii sale, n-a făcut prin politica lui
lipsită de orice realism şi prin faptele şi deciziile sale irespons
bile nimic altceva decât să zâgâduiasca vremelnic Fi parţial
cursul firesc şi necesar al istoriei.
.T3-fan.r. nevrednic, megaloman şi paranoic, n-a ^o^t
decât unul dintre acei nebuni care prin locuri.şi .... isterice,
din vechime şi până azi, dela Nero şi Caligula la Jean 3edel
Bokasa, sau putut strecura la conducere în momente de delir al
istoriei, făcând numai râu, aducând atâta suferinţ-â.
Eliberându-se printr-o eroică şi înălţătoare cucerire (?)
poporul român îl târăşte acum. la aspra şi necruţâtoarea judecată.
Revoluţia începută la 22 Decembrie, ce poate fi cu de^lir
flemei alăturate marilor evenimente ale veacului al 19-lea şi actul
istoric al eliberării din 1944, este iKEXKKBxxtftxxHxînmaz
nu doar cu .... râul, ci mai cu seamă să edifice o nouă ţară.
Programul adoptat de Consiliul FSN, răspunde
aspiraţiilor fireşti şi intereselor adevărate ale poporului, coman
damentelor acestui veac şi ale istoriei noastre.
Garanţia înfăptuirii sale o vedem într-o coeziune a tutu:
forţelor 6ociale şi politice, ce nu va trebui afectată din nou
şi ....
de politici .... şi de interesele restrânse sau parţiale
Vedem aceasta garanţie şi în promovarea la conducere
a unor valori reale, a celor capabile să apere ... (neclar)
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ŞTIRI EXTERNE:

BERLIN E. ;
Purtătorul de cuvânt al RD~, T\Tolfgang Maier, a ce<
rat că tara sa a recunoscut Consiliul Frontului Salvării Naţionale
din România.
Consiliul de Miniştri al RDG menţ-ine contacte strSns cu
Consiliul Frontului şi cordoneazâ în mod operativ acţiunile de
urgenta.
Opinia publică din PDG urmăreşte cu mare atenţie evenime;
tele din RomSnia, oferind poporului român sprijin material şi
XBKX moral, relatează într-o corespondentă agenţia ADN.
======
Potrivit unor informaţii unor cercuri de ror.âni
din exil, familia CEAUSESCU, a transferat în decursul ultimelor
luni stocuri de aur
în Iran.
(neclar)
====

(Alte ştiri . Neclar. )

=====
Deputatul
a reamintit că guvernul american este gat
să tntmită ajutor umanitar în RomSnia dar se opune oricărui
ajutor militar.
Deputatul Christophor Smith a salutat evenimentele din
RomSnia în cadrul unei declarat.il transmise presei americane.
El a adăugat că prin înlăturarea dictatorului Ceauşescu
a fost eradicat un cancer din trupul Europei.

*»=
Potrivit agenţiei BTA , adepţi ai dictatorului râsturnct
au atacat în apropierea punctului de graniţă Stanora-Horaviţa,
Un convoi de autocamioane din Iugoslavia cu medicamente, şi aliment
trimise în ajutorul populaţiei române, greu încercate.
Numeroase avioane transportând medici, medicamente şi
produse alimentare din Franţa şi alte tari vest europene au decelat
dela Varna urmând să aterizeze pe diferite aeroporturi din România.
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-Da, viata
Corul de copii radio, se află
în tabără la Govora.
Conducerea taberei ne anunţă că toţi copiii sunt bine,
sunt sănătoşi şi că se vor reîntoarce acasă pe măsură ce condiţiile
de transport o vor permite.
Noi acuma îi vom asculta interpretând "Mult e dulce
şi frumoasă limba de Vorbim" de Dumitru Chiriac.
Da, să vorbim o limbă frumoasfr, epurată de automatisre,
să redăm sens cuvintelor demonetizate.
(Melodia "Mult e dulce şi frumoasă limba ce vorbimj) *W
Inima romanului palpită cu drag de tară în orice parte
a patriei. Inima romanului palpită în vers, în căntec, în gestul
muncii de fiecare zi, în momente de răscruce ca cele trăite în aces
zile.
Despre taate acestea ne scriu noile ziare.
Din APGES, Mircea gALţffifcie informează:
La mulţi ani şi bună ziua iubiţi ror.Sni. Azi, de Sf.
Crăciun, a apărut Nr. 3 al aezetei APTSUL LTBF^, pe al cărui
frontispiciu stă scris: "Revoluţia a învins, s-o apărăm şi s-o
consolidăm prin munca noastră, prin atitudine civică, patriotică".
Prin intermediul gazetei cetăţenii argeşeni iau cunc^inv
de Comunicatul Consiliului Frontului Salvării Naţionale. Tot
pe pagina IntSia, într-un grupaj de informaţii, sub titlul "Să cor.t
nuâm lupta la locurile noastre de muncă" cititorii sunt informaţi
despre modul concret în care se acţionează în mari unităţi ale jude
lui pentru consolidarea cuceririlor revoluţieii prin care s-a
restituit demnitatea muncitorilor, a noastră a tuturor, prin care
ne bucurăm, altfel de munca noastră. "Să re-învăţâm" este genericul
consemnărilor ce încheie prima pagină a gazetei.
In pagina a doua se informează despre organizarea Comi
tetului studenţilor Liberi din Piteşti şi modul în care presa mond:
lă, toate mijloacele, mass media, reflectă măreaţa victorie a
poporului român asupra odioasei dictaturi a clanului Ceauşescu.
Martori ocular al tragediilor din capitală, reporterul
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Dan Jura prezintă citotorilor argeşeni monente din eroismul
tinerilor bucureşteni, eroii revoluţiei.
Doresc ca în final să vă spun iubiţi argeşeni, că această
ediţie a intrat în rotativă în momentul c£nd armata, lupta cu o
bandă de terorişti ce se cuibăriseră la spitalul judeţean Argeş.
Iar Mircea Balint, care vă mulţumeşte pentru atenţie
vă roagă să primiţi în această zi de Sf. Crăciun, un dar, un dar,
o colindiţâ din partea gazetarilor argeşeni adresată tuturor
cititorilor Argeşului, adresată întregei Românii!
(O colindă)
La mulţi ani şi sărbători fericite vă urează din toată
inima, din tot sufletul Mircea Balint.

Ne transmite şi George DAMIAN:
In marile unităţi industriale din municipiul Suceava şi
din alte localităţi ale judeţului, în care munca se desfăşoară
în flux continuu , stimaţi ascultători şi ziua de ieri, dar şi
noaptea care nu demult s-a încheiat a găsit pe toţi inginerii, tehn:
ciemi şi muncitorii la lucru, într-o atmosferă de fierbinte trăire
a idealurilor sarcre ale revoluţiei noastre ce a cuprins ţara.
La Electrocentrale Suceava , în vetrele fierbinţi ale
producţiei energiei electrice şi termică erau prezenţi ieri şi
azinoapte toţi lucrătorii. In unele puncte cheie asigur£nd special
cSte doi oameni. Au fost pulsate în sistemul energetic naţional
însemnate cantităţi de energie electrică atSt de necesară acum
economiei.
In acelaşi timp unităţile comerciale au beneficiat de
apa fierbinte trebuitoare. Totodată de comun acord cu întreprindere
judeţeană de gospodărie comunală şi locativâ s-a convenit ca popul
ţia municipiului să dispună de apă caldă menajeră
(neclar)
(Alte aspecte care rellectâ desfăşurarea normală a
vieţii economice)
In acelaşi timp au fost constituite şi se sflă la datori
formaţiuni şi gărzi patriotice.
In toate unităţile comerciale sunt livrate sortimente şi
cantităţi de carne, unt şi lapte şi au dispărut cozile sărăciei şi
oamenii s-au convins în decurs de numai trei zile de faptul că
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atunci cănd exista grija şi dragoste, c?nd produsele muncii
pot sâ le aparţină cu adevărat, spair.a zilei de wfiine e Părăsit

s-r'.

tele lor.

Si cur astăzi, stimaţi ascultători, este prime zi e
Crăciunului nostru liber vă mai informez că un număr de brazi
înalţi din parcul central al municipiului Suceava au fost împodobit:
cu ghirlande de becuri multicolore sporind astfel lumina fi
speranţa c m inimile noastre.
-Ziarul judeţean din Suceava a apărut astăzi într-un nou
format şi cu un titlu schimbat. El se numeşte acum CPAT N^V ,
titlu insfcirat prin XE±K?H>: dorinţa studenţilor de la Tnstitutul de
învăţământ superior din localitate. Pe prima pagină a nrim.ului nu'cu acest titlu este publicat Comunicatul Con?. FS3, difuzat ieri la
radio şi televiziune.

Reporteri militari le datorie în aceste zile de lupta,
cu arma sau cu forţa cuvântului. Să-1 ascultăm pe maiorul
Lică Pavel:
Stimaţi ascultători în această zi de Crăciun, astăzi 21
Decembrie, ar. aici în studioul Radiodifuziunii din str. Nuferi'1 ^r,
pe colegul meu, maiorul Florin Cosma, dela Gazeta Ostăşească
"La Datorie"
Frontispiciul este următorul "Glorie patriei libere,
eroicei armate apărătoare a poporului său". Deaesupt "La datorie "
săptămânal al ostaşilor romSni, Nr. 1 , 24 Dec. 1989.
Ar. reuşit sâ-1 scoatem aseară dela INFORMAŢI/, cu
ajutorul unor oameni de bine. Puteam sâ-1 scoatem cu o seară
mai înainte însă din cauza
nu s-a puttt să se lucreze...
(Se prezintă conţinutul. Recepţia imposibilă*, mai multe
minute)
Un titlu: "Alături de marele erou care este poporul".
Paginile 2-2 poartă genericul "In direct din punctele
fierbinţi ale zilelor marei vitorii" şi caseta de început.
"An fost acolo, zi , noapte, pe străzi, printre oameni,
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printre ostaşi. Acolo unde răsărise ca lumina soarelui adevâratd
libertate a PomSniei. Am fost acolo redactorii militari ai
noei publicaţii ostăşeşti, la datorie, pentru a şti, pentru a
vedea, pentru a vă putea spune ce se întSmplă în realitate. Nu vâ
vom oferi frawe goale. Nu vom face uz de lozinci sforăitoare.
Vom încerca să fim exact oamenii de condei şi bună credinţa pe
care i-aţ.i dorit de atâta vreme. Fie ca bucuria să fie şi a
dv., acei care făuriţi cu arma în mână noul destin al patriei".
-Căt am aşteptat şi noi să putem rosti adevărul, aşa cu
inima curată, cum simţea, de fapt cu simţeau toţi.
Ai fost şi prin locurile unde ostaşii noştri luota cu
acest , cu acest şobolan, cu acest nemernic.
-Da exact,
-Te-aşi ruga sâ-ni relatezi câteva dintre fantele de eroi
ale ostaşilor noştri.
-Taptele ce eroism, fuseseră făcute înainte, sau au fost
făcute după. Noi am constatat marea realitate că armata se află
la datorie, la post.
Să vâ spun un lucru şi cu ocazia această îmi , îr.i fac ş
mea culpa, faţă de plutonerul Gheorghe, nu îi ţ.in minte prenumele,
e undeva în carnetul de însemnări, pe care am uitat sâ-1 numesc
în focul scriserii reportajului. Noi gazeta am. scos-o foarte
repede, vre-o trei ore de documentare în prima parte...
Dar ostaşii noştri prin eroism au un nume comun şi au modestia ...
şi la televiziune a fost un maistru militar care n-a vrut sâ-şi dec
nume, a spus , sunt ostaşi al armatei române, nu are importantă cur
mă cheamă, totul este să câştigăm.
Eram la intersecţia Ştirbei Vodă cu General Cristescu.
De undeva din partea dreaptă se trăgea, E-am văzut pe acest plu
tonier, măruntei, cu mustaţă, o puşcă mitralieră, care aşteaptă.
S-au tras câteva serii de armament deosebit . Nu era de-al nostru.
Avea un tiuit mai ascut.it, se vedea clar despre ce e vorba. Omul
acesta a aşteptat , o serie , ddmă serii, trei serii. L-am văzut
câ-şi aşează frumos puşca mitralieră în şold, şi sloboade o rafală
vre-o treizeci de cartuşe, adr atât de bine ochise încât s-a auzit
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un ţipăt şi toată lunea, s-a adăpostit într-un fel, dar nu prea
mult. S-a bucurat fantastic lunea aceasta, exact cu ideea
aceea "Românul are şapte vieţi în pieptu-i de aramă", an
vâzut-o exact aşa. Si toţi au început să scandeze, "Armata sâ
trăiască", "Armata e cu noi" "Ura!".
-Impresionant această unitate între poporul nostru şi
armată. De fapt constituie trăinicia acestui popor.
-Mai găsesc aici din cele pe care le-au descris colegii
mei. "Cine sunt ei? spune locotenentul major Mihai Nacu .
-Aproape de bulevardul central, un autobuz al armatei
cu geamurile sparte, ciuruit de gloanţe. Are Nr. A~57274, Mu se
văd urme de sSnge. Nici martori care sâ ne spune prjn ce au trecut.
Probabil câ s-a tras c£nd au traversat (fr.l militarii veniţi sâ sprir.
ne radioteleviziunea. Ceva mai departe am îfct*lnit un cru^ de
cetăţeni care-ni povestesc cur a fost capturat şi ^rec'at armatei
un mercenar.
Avea ochii închişi, pierduţi, ca de om drogat. S-a repe
zit la arma unui ostaşi şi a încercat sâ i-c ia. Sunt nebuni, nu
sunt oameni normali ce ceilaiţi, îmi spune elevul Constantin
Georgescu dela XRfifxtfltHixindustrial Kr. 17.
Da Constantine, era nebun, cum nebuni sunt toţi acei
care nu înţeleg nici acum. în al doisprezecelea ceas că acevâru'.^
dreptatea sunt de partea noastră. Vom învinge.
-Aşa s-a terminat .... un nebun care a stat în fruntea
noastră 25 de ani.

7
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/semnalul orei exacte/ A fost ora 13:00.
Buna ziua dragi ascultători si la mulţi ani in.... (?)
Va prezentam RADIOJURNALUL
Suntem liberi!
/neclar/.."tricolorul cel adevărat...
/neclar/... lupta ale armatei poporului...solidarităţii tinereşti.
impune organizare si disciplina. Fiecare sa ştie unde... sa ac
tioneze prompt...restabilirea ordinii...
/despre uzina de autocamioane din Braşov, producţie, paze
şi apărarea întrepr./
Din bazinul carbonifer al Văii Trotuşului s'au exploatat
in ultimele 3 zile cantităţi sporite de cărbune, livrate cu prompt
centralei termo-electr. din localitate /care?/ ce funcţionează la
întreaga capacitate. Cât si pentru alti beneficiari din alte judeţ.*
Intr'o singura zi 3.000 tone de cărbune.

Centralele electr. Pallas, Ovidiu, Midia: energeticieni
dela Intr. de Electrocentrale Constanta asigura alimentarea normal;
a unităţilor industriale & aproviz. consumatorilor casnici. 3.200
MW (megawatt) pe oră!!
Petroliştii din bazinul Moineştilor: toate instalaţiile
de foraj & extracţie lucraza normal. Grupurile de apărare asigura
protecţia sondelor.
Viata reintra in normal si la Suceava. GArzile patrioţi
supraveghiaza sediile publice, clădirile de larg interes obştesc.
Aprovizinarea cu prod. agro-alimentare, apa & energie, transportur
in comun funcitonaza fara perturbări.
Au fost luate masuri pentru livrarea către populaţie a
produselor pregătite de dictatura ceausista sa fie livrate la expo
-produse ce sunt acum puse in vânzare in unităţile //de desfacere/
Bucurestiului. Fabricile de pâine au lucrat la intreag. capacit. P
nea e livrată prin magaz. de specialit. sau direct din maşini acol
unde nu s*a putut ajunge din pricina atacurilor elementelor terori
S'a produs in aceasta noapte, dragi ascultători, COZONA
PENTRU CRĂCIUN.
Azi in unit. comerciale au intrat 30 tone de carne livr
de întrepr. "Antefrig", însemnate cantit. de prod. de carne dela i
treprinderea Popeşti-Leordeni, mari cantit. de uleiu & zahăr & alt
produse. Nu va lipsi din prăvălii nici laptele. Harnicii brutari a
produs peste capacitatea lor /obişnuita de prod/.

<--r
-37gs
ROMANIAN MONITORING
BUC 1, 25 Dec 1989, 12:oo hrs NEWS -continued-

întreprinderea de Produse Zaharoase lucrează la maxima
capacit. pentru BUCURIA COPIILOR NOŞTRI IN ACEASTA ZI DE CRĂCIUN.
Prezenţi la datorie si muncitorii delaVULCAN; AUTOBUZUL,
CONSTRUCŢII METROU, Fabrica de Conserve FLORA:
Fabrica din Berceni a livrat 160.000 bucăţi specialităţi
de pane în 6 sortimente. Tot la Berceni se vor livra cantit. suficie
te de legume & fructe.
Comuna Plopeni, Constanta, 2 tone de făină, 2t mălaiu,
500 kg zahăr 500 litri uleiu. Au trimis o telegrama Consiliului FSK.
"Slava Coaliţiei Liberei"
/aderări la programul Consiliului/
întreprinderea de Difuzare a Cârtii salută programul Cons
Vorbeşte de uzurparea a miilor de tone de hârtie sustrase unor crea
ştiinţifice, tehn., literare de valoare ramase nepublicate sau inte
zise, in timp ce mii de cârti au fost impedecate sa vadă lumina ti
parului.
COMUNICAT DELA CONSILIUL NATIONAL AL APELOR
Situaţia atmosferica & a apelor astăzi 25 Dec 1989
Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 0-10 grade, ale aerului
in perioada următoare/, iar maximele (sici) in general intre minus
4 şi plus 4 grade. Pe alocuri in câmpia vestica & in Transilv. se v
semnala ceată (fog). La Bucur, vremea va continua să se răcească,
VALORILE RADIOACTIVITĂŢII AERULUI; A DEPUNERILOR LA SOL & a A M SI
SITUEAZĂ IN LIMITA VALORILOR NATURALE. Urmărirea calităţii apei se
face permanent de către unităţile sanitare judeţene specializate &
oficiile de gospodărire a apelor prin efectuarea periodica din oră
oră a analizelor de calitate. IN TOATE JUDEŢELE SI MUNICIPIILE
APA ESTE POTABILA.
UN APEL: POSESORII DE AUTOTURISME SUNT RUGAŢI SA NU SE
PREZINTE LA STAŢIILE PECO /gasoline
BENZINA. Facem apel sa se inteleaga
actuale benzina este necesara altor
mentarea Salvărilor (ambulances), a
alimente ş.a. /et al./.

stations/ PT APROVIZIONARE CU
de către toata lumea ca in con
scopuri de maxima urgenta, aii
maşinilor pt aprovizionarea cu
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In prezent peste 200 de ZIARIŞTI STRĂINI dela marile age
tii de presa, cotidiene de mare circulaţie & prestigiu, cunoscute
reţele de TV din Europa, America & Australia. Hotelul Continental
acum un mare centru al presei internaţionale, (la Timişoara - ora
şul erou). Ziariştii pot azi intervieva pe cine vor, când vor, far<
nicio 8X**p«Stt*x restricţie.

Numeroase telegrame de presa de peste hotare continua s;
sosească la redacţie care atesta sprijinul larg de care se bucura ]
toate meridianele globului Revoluţia victorioasa a poporului roman
înfierează crimele tiranului, fărădelegile la care se dedau bandei*
sale de terorişti.
Purtătorul de cuvânt al RDG, Wolf. Maier, a declarat ca
guvernul sau a recunoscut Consiliul Front Salv nat din românia.
Consiliul de miniştri RDG menţine contacte strânse cu Consiliul FS
coordonând operativ acţiuni de urgenta.
Agenţia DPA:
Adepţi ai dictatorului răsturnat AU ATACAT IN APROPIERE
DE PCT: DE GRANITZA STAMORA MORAVITZA UN CONVOIU DE AUTOCAMIOANE D
IUGOSLAVIA cu medicamente & alimente trimis in ajutorul populaţiei
romane greu incercate.
Numeroase avioane din Franţa & alte tari Vest-europene a
decolat urmând sa aterizeze pe DIFERITE AEROPORTURI DIN TARA.
Mai multe mii de Români din SUA au demonstrat la Washing
exprimandu-si deplina solidaritate, dorinţa de a contr4ibui activ
ajutorarea poporului roman aflat in grea cumpăna. Deputatul TED WY
a reamintit ca gov't american e gata sa trimită ajutor umanitar in
Rom., dar se OPUNE ORICĂRUI AJUTOR MILITAR!!! Deputatul Christophe
Schmidt: "A fost eradicat un cancer din trupul Europei!"
Uniunea Societ. de Cruce Roşie & Semiluna Roşie din URS
a pregătit ajutor constând din instrumentar de operaţii, catgut, p
farmaceutice & sanitare de prim ajuotor. Crucea Roşie Sovietica me
tine legătura permanenta cu Comit. INternational al Cr. Roşii prir
telex si cu societăţile naţionale de Cr.Roşie din Yugo., Bulgaria,
Ungaria, pt. schimb de info. pt. masurile de ajutor.

/
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Un deputat social-demoOcrat din Zuerich a declarat ca
potrivit informaţiilor de care dispune
in ultimul timp S'AU EFECTUAT O SERIE DE TRANSPORTURI DE
AUR DIN ROMÂNIA IN ELVEŢIA. Este EXCLUS -a spus el- ca membri ai
familiei Ceausescu, care trăiesc in străinătate (!) sa incerce sa i
tre in posesia acestor bani.
**** Deci, cu aceste ştiri -triste, e adevărat- am inchei
radiojurnalul. L-au prezentat Gabriela NEAGU & Ioan DAVID.
/urmează o colindă/
După acest clinchet, o secvenţa inregistrata astazi1^^
Constantin oprişiu, SLUJBA DE CRĂCIUN DELA CATEDRALA SF: IOSIF.

*>
i
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Corul bisericii Sf. .Antonie dela Curtea Veche.
Să mai citim un gând de adeziune. Muzicienii Filarmonicii
"George Enescu" din Bucureşti, una dintre cele mai vechi instituţii
de cultura ale tării, sunt fericiţi la ganduâca
muzica va suna din nou la Ateneul Român in spiritul tradiţiilor ade
varate ale poporului nostru, spirit renăscut prin sacrificiul miilc
de eroi care si-au dat viata pentru idealurile libertăţii & dreptat
Ni se spune in scrisoare "vom inchina un concert memoriei acestor
eroi si marelui eveniment din istoria patriei noastre". Semnează
Mihai BREDICEANU, directorul Filarmonicii "G.E." din Bucureşti.

urmează o suita de cântece care n'au fost niciodată difu
zate. Au fost inregistrate in 1984 impreuna cu scriitorul Romulus
VULPESCU, realizam pe atunci o emisiune pe care sper ca o vom difu2
se chema "Radio-auditoriu". Interpretul, nu-i spun numele, sper
ca-1 veţi recunoaşte /Tudor GHEORGHE?/.

p-
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Aici la catedrala Sf. Iosif din Strada Nuferilor, loc de
întâlnire a credincioşilor catolici - und TEDEUM adus celor ce si-a
jertfit fiinţa pt. ca noi sa trăim intr'o Românie libera in tara
noastră scumpa.
Un moment de linişte in care va invitam sa audiaţi cuvint
e EPISCOPULUI IOAN R O B U.
"Ne intalnim in zi de Crăciun, sărbătoare cu incarcatura
ei de credinţa, de iubire, de speranţa, de cinste, de puritate, de
gingăşie, de pace adevărata & de alte valori compromise atâta timp
de cei pe care nu vreau sa-i numesc.
Primul Crăciun liber in viata noastră, si totuşi par<^a ni
ştiu cum sa-mi găsesc, ca atatia alţii, unitatea interioara trSsa :
tre doliu si speranţa.
Ati văzut: in catedrala noastră Sf. Iosif am hotarit o
celebrare sobra - asa cum o cere un Crăciun de doliu si de sperant.
durută. Orga nu va cânta astăzi in bisericile noastre catolice din
arhidioceze ca omagii de dragoste aduse celor morţi" din dragoste d'
libertate, de adevăr. Si nici brazii nu i-ati văzut impodobitzi,
bradul ne vorbeşte de Christos nevinovat in fata vinovăţiei, neîna
mat in fata puterii. Bradul ne vorbeşte in acest Crăciun si de cei
nevinovaţi si neinarmati care au fost omoriti recent pe acest pama
romanesc.
Este un Crăciun imbracat in haine de doliu, udat de sanc
si de lacrimi de sânge. Dar cine nu are in memorie un chip (?^par
după plâns râde, impacând in taină lucrările interioare, speranţei
ascunse si cele care incep sa crească? Si vad in acest
eliberator conturandu-se treptat
tuturor din tară.
Din durere, din doliu, din credinţă, naşte-te tu, sperar
Si intarindu-se, imbratisandu-1 pe unul născut al Tatălui veşnic,
transforma doina noastră de jale in odă de bucurie & speranţa!
Prunc dumnezeiescl Te rugăm să fericeşti pe cei plecaţi
acolo, în ceruri, şi să-i mângâi pe cei rămaşi aici, pe pământ!
Si acum, la sfârşit, vreau sa transmit tuturor, din toa4
inima, Crăciun fericit intru mulţi ani de libertate statornica si
binecuvântarea Domnului 1"
Momente de linişte aici, la catedrala Sf. Iosif. Să ne
retragem şi noi în linişte, nu înainte însă de a vă oferi secvenţe
din slujba religioasă de aici.
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GRUPAJ INFORMATIV:
Comufticatul dela Consiliul Naţional al Apelor.(Peluare)
-Alte

anunţuri în reluare. N!'.

-In Bucureşti, Consiliul Frontului de Salvare Naţionala,
mobilizat de înălţătoarele evenimente de frumoasă şi adevărată
istorie pe care le trăim după înlăturarea dictaturii odioase
Ceauşiste, este hotârît şi se acţionează pentru victoria deplină
şi decisivă acestuia.
Ne preocupă în primul rând să păstrăm sub permanent contj
punctele vitale ale oraşului, sa asigurăm funcţionarea neîntrerupte
şi Io capacităţile maxme ale acestor puncte.
Despre apă vâ informăm câ avem controlul permanent al
tuturor obiectivelor acesteia, păzind cu gărzile noastre şi
cu sprijinul ostaşilor armatei , eroicei noastre armate, toate
staţiile de campane, de tratare, de pompare şi repompare a apei,
pentru toţi cetăţenii capitale:. . Asigurăm apă , apă bună şi de
calitate. Bună de băut.
Asigurăm, de asemenea apă peuntru industrie, pentru centr.
le electrice, care produc energie electrică, pentru toţi
consumatorii. Avem rezerve de apă şi pentru perioada următoare.
In legătură cu gazele şi căldura informăm că toţi lucră
torii din aceste sisteme sunt la post, tinSnd sub control reţeaua
de gaze, instalaţii de gaz şi legătura cu oraş. Se depun eforturi
susţinute pentru asigurarea căldurii în apartamente, a gazelor
la toţi consumatorii.
Facem acuma eforturi să remediem avariile
provocate de luptele ce au avut loc şi vâ promitem că vom reuşi în
scurt timp.
Despre aprovizionarea oraşului vâ informăm că în atenţia
noastră stă asigurarea întregii populaţii cu pâine, să asigurăm
pâinea atât de necesară oraşului. Si vp informăm, că o facem, exist
pSine în teate cartierele, în toate zonele, acolo unde nu am putut
să intrăm, în zonele alăturate vindem direct din maşinile care
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transporta pSinea. Fabricile noastre de p*ine lucrează cu
toata capacitatea.
Astăzi am produs şi cozonac. Cozonac pentru Crăciun.
Acţionăm energic pentru asigurarea în cantităţi sporite
cu carne şi produse din carne, cu apă minerală , cu unt, cu
brânzâm cu ouă, cu vin şi cu alte produse.
Facem apel la toţi cetăţenii că suntem în măsură să
asigurăm zilnic cantităţile necesare consumului lor. Nu va mai fi
foamete. Consiliul FSN , aşa cum ar văzut si la emisiunile
de radio şi televizor, a luat şi o să ia măsuri energice pentru
asigurarea hranei poporului.NU jnai vindem la alţii mâncarea poporul'
Deja In magazinele noastre din capitală sosesc alimentele, ^re^ătite de Ceauşescu să plece peste graniţă, la export. Aveţi încrede
că nu va mai fi foamete.
O alta direcţie a activităţii noastre o constituie
asigurarea orcir.ei şi curăţeniei In oraş. Participi tcate unităţile
de specialitate, în acest sens unităţile economice, ne străcui*sâ facem curăţenia drumurilor, repararea acestora unde au fost
stricate, a magazânelor, a străzilor, ne preocupăm, să acţionăm
pentru ridicarea gunoaielor menajere, şi pentru repararea locuinţei
apartamentelor stricate, a geamurilor dela vitrinele magazinelor.
(Se apelează la sprijinul cetăţenilor pentru această
activitate).
elemente duşmănoase nu şi-au
activi te
tea acţionând împotriva poporului , împotriva oamenilor ....(neclar
BRUXELLES:
Comisia Pieţei Comune a decis acordarea unui
al doilea ajutor de urgenţă RomSniei a cărui valoare se ridică
la 11 milioane de DM.
Prin intermediul Crucii Roşii vor fi trimise alimente,
medicamente şi material medical.
Se proiectează de asemenea trimiterea unor medici.
Cu două zile în urmă, vă reamintim, Piaţa Comună a
hotârît acordarea unui ajutor în valoare de 2 milioane DM.
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MADRID;
In mesajul de Crăciun transmis de posturile naţionale de
radio şi televiziune. Regele Spaniei, Juan Carlos, referidu-se la
problemele internaţionale actuale, a relevat că evoluţia
impetuoasă a evenimentelor din ţ-ârile centrul, estul şi sud-estul
Europei, remarcând că aceste ţ.âri şi popoarele lor traversează o
perioadă de încercări dificile , de profunde transformări politice,
economice şi sociale. Suveranul spaniol a exprimat convingerea
că triumful raţiunii umane în posibilitatea rezolvării problemelor
fără violenta va triumfa.
gQNN:
Preşedintele RTG, Richard von Weizsaecker, în mesajul
prilejuit de sărbătorile Crăciunului şi.a manifestat satisfacţia
fată de faptul că anul 1989, marchează încheierea unei perioade
complexe în evoluţia mondiale. Deceniul, a spus el, a început cu
intrarea trupelor sovietice în Afghanistan si s-a încheiat cu
revoluţii democratice, ale căror purtătoare sunt popoarele. Achimb;
le petrecute în lume impune o nouă gândire si o înaltă răspundere.
Sub impresia acestor revoluţii popoarele încep ultimul deceniu al c
stui mileniu.
Preşedintele PFG a arătat că Germanilor şi din Est şi d:
Vest le revine o mare râsoundere. Carmanii sunt un singur popor
dar acum este vorba despre o mişcare coună spre o casă euroDeanâ
comună. Procesul de apropiere a celor două state germane nu trebuie
să afecteze securitatea tuturor participanţilor la procesul europe.
nu trebuie să frâneze evoluţia lui, a spus preşedintele RTG.

-George Mirea cu o mărturisire:
Ieri la ora 16.00 am luat legătura telefonică, nu trebui
să mai spun cât de greu se obţine un număr, cu poeta Constanta
BUZEA şi alţi scriitori care au răspuns din toată inima lor de ade
vârati patrioţi . Acţiunea am întreprins-o împreună cu colegul meu
Gicu ANTOFI. De ce dintre toţi m-am oprit asupra Constantei Buzea?
In 19 84 i-am solicitat pentru emisiunea "Odă Limbii Române".un mat
rial.
-Ce doriţi dela mine, un poem ?
-Nu, vă rugăm să vorbiţi despre valenţele verbului acumt
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ca om, cetăţean, ca mană, nu ca un funcţionar.
Răspunsul poetei : "Am reuşit sâ-1 difuzez atunci şi
în reluare de mai multe ori!"
Lecţia poetei m-a pus pe gSnduri. Am pus m£na pe condei
şi an scris. SEu nu sunt scriitor profesionist dar am scris
un roman pe care l-am predat în ziua de 25 Decembrie 19F7, reţineţi
dataşi coincidenţa. L-am predat Editurii Eminescu. Are nr. de înre
gistrare 782 şi se numea "Moartea cocoşilor pe loc". Am ...
redactora de carte, pentru a-1 putea introduce în plan r-a rugat să
accept schimbarea titibului. Aîr acceptat. 7\ fost trecut în plan*^
pe 199C şi în ultimă instanţă nici redactora, care a manifestat
cele mai urbane intenţii şi a depus insistenţă pentru includerea Iu"
în plan şi nici altcineva din editură nu a citit cartea, ^nate
nenorocul ei. Menţionez, dactilograma se află în editură.
P. citit totuşi acest roman un alt director de editură , o altă
editură, şi mi-a restituit volumul în ^od discret. Azi , în ziua
de Crăciun îi mulţumesc pentru că nu a spus nimănui ce conţine aces
roman. Să mă iertaţ.i , nu vreau să lungesc vorba. *'oartee cocoşilor
pe nori" este un roman deschis împotriva fostei dinasfci Ceauşesc^ «r
este chiar împotriva grotescului savante interplanetare, (det.)

-Libertatea nu este o vorbă în vSnt, e în stngele nostru
credinţă şi vis. Să iubim libertatea.
^
Din nou corespondenţe din ţară. Int*i din Constanţa dela
Constantin LAMBA:
-Răspunzând apelului Consiliului judeţean al FSN, organel
de ordine , dublate de militari ai forţelor noastre armate, au tre
la instaurarea calmului, a ordinii necesare bunei desfăşurări a vie
cotidiene atSt în Constanta cSt şi în celelalte localităţi ale jude
lui. Ca urmare de pe platforma portului Constanţa, de pildă , se
lucrează la încărcarea şi descărcarea unor nave româneşti şi străir.
De pe nava BSRlac, minereu de fier. De pe , de 0e DEVA cărbune
energetic. In zona terminalului de minereu şi cărbune s-a acţionat
în cursul zilei la încărcarea unor noi convoaie de barje cu
minereu de fier pentru combinatele de pe Dunăre.
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-Căpitanul de cursă lungă, Călin lîarinescu, dela Ii7,TT?0.",
ne-a pus la dispoziţie textele unor radiograme transmise de unele
nave cu trocolorul la catarg, aflate acum în cursă.
Dela nava BAIA DE FIER, de pildă se transmite: "Echipajul
navei e alături de voi fraţilor. Vrem sindicatul liber de acum
înainte". Semnează în numele echipajului căpitanul de cursă lungă
Costin Diaconu.
O altă radiogramă:"Echipajul mineralierului COMANESSTI
este întru totul alături de întregul popor roman. Suntem hotarîţi
ca prin comportanrea noastră la locul de muncă să facer cinste
patriei române". Semnează comandantul navei Ştefan Freitan.
O ultimă informaţie: Azi dimineaţă, ccleaii dela
redacţia ziarului local CUGET LIBEP., au scos de sub tipar nr. 2 al
acestui cotidian de luptă patriotice şi democratică al juc. Constar

-Secvenţe din jud. Hunedoara:
Femeile coc pStne pentru cei care luotâ şi apără unităţi]
economice ale judeţului, şi care trăiesc acum marea bucurie
a libertăţii. O pSine ce n-a mai fest văzută de mult în judeţ, (del
-Alte relatări, (neclar)
-Noi secenţe

reportericeşti.
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Din mesajul taximetristilor: "Ne-am aflat si ne aflam ir
continuare la datorie* Faptele noastre, jertfa unor colegi ai nost]
-spun taximetristii- constitue dovada ferma de adeziune totala pe c
re o manifestam fată de programul si acţiunile Frontului Salv. Nai
nale. Ne desfăşuram in continuare activitatea pentru stabilizarea !
tuatiei, instaurarea liniştii & pt. intrarea vieţii pe făgaşul mul*
dorit al adevăratei democraţii.

Personalul Institutului de Standardizare isi exprima di]
toata inima totala adeziune la progr. Frontului S.Nat. precum si h<
tarirea nestrămutata de a acţiona cu fermitate intru infaptuir^a p:
vederilor sale. Ne-am redobândit tara si libertatea -se spuneTn
aceasta adeziune, ne-am redobândit minunatele tradiţii strămoşeşti
pe noi insine. Liberi astăzi, declaram ca ne-am eliberat si de imp
tura tehnica, de indicaţiile totali a-critice si nerealiste ale as
zişilor "geniali" conducători si savanta de larga recunoaştere int
naţionala, care au frânat decenii la rând promovarea larga si oper
tiva a progresului tehn. in economia naţionala, promovarea adevara
eficiente economice. Vom putea reda acum activităţii de STANDARDIZ
RE profesionalismul necesar, intreaga noastră competenta neştirbit
de constrângere. AM CONSTITUIT COMITETUL PROVIZORIU AL FRONTULUI S
VARII NAŢIONALE CARE S*a pus la dispoziţia Consiliului. Mulţumim p
tului de radio România pt. transmiterea acestei adehziuni...
Lucratorii din departamentul pentru PREŢURI, fostu^Corr.
tet de Stat pt. Preturi, desfiinţat cu câteva zile inainte de dict
torul inlaturat de popor, ne-am CONSTITUIT IN CONSILIUL PROVIZORIU
DE SPRIJIN AL F.S.N. din instituţie si ne exprimam totala adeziune
la platforma-program a Frontului. Regretam sincer ca'n activitatea
de preturi de pana acum am fost siliţi sa aplicam impotr. voinţei
noastre multe masuri dictate de clica Ceauşescu, contrare interese
economiei nat., care au condus la denaturarea realităţilor economi
Suntem la datorie... Restructurarea sistemului de pretturi pe baza
criteriului rentabilităţii & eficientei intereselor poporului rom.
liber.
"Electrotehnica" Bucureşti saluta victorai Revoluţiei de
cratice din toata tara & manifesta adeziune la programul Consiliul
FSN. Niciun om absent dela postul său, dela datorie!" Comitetul de
Salv. Naţ al întreprinderii.

/
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/crainica:/ Din nou informaţii sosite pe telex.
/crainic:/ Grupajul dela aceasta ora l-am consacrat, drac
ase., amplului ecou stârnit in presa internaţionala de istoricele e
venimente din România, căreia ii spunem acum cu deplina mândrie si
deplin temeiu "libera".
La cel de-al 2-lea Congres al Deputaţilor Poporului ai
Uniunii sovietice a produs o deosebita impresie faptul ca deputaţii
din RSS Moldoveneasca au plecat la Chişinău inainte de deschiderea
lucrărilor congresului, cerând permisiunea de a fi prezenţi acolo p
a coordona la fata locului trimiterea de ajutoare umanitare, medica
alimente, plasma, imbracaminte ş.a. bunuri de stricta necesitate pt
victimele represaliilor sălbatice ale fostului dictator din Romanic
Presa sovietica de astăzi continua sa acorde spatii cenţi
le informaţiilor & corespondentelor speciale despre evoluţia eveni
mentelor din România. Pravda isi intitulează grupajul de informaţii
"România - masuri extraordinare pt. normalizarea situaţiei, relatar
cu prioritate despre masurile speciale care s'au impus pt. a pune c
pat cu hotarire si definitv actvitatilor criminale ale ultimilor si
tinători ai tiranului Ceausescu, pt. a se garanta liniştea si stabi
litatea interna, pt. a se permite oamenilor muncii, intregului pope
român sa asigure funcţionarea noilor structuri democratice, sa tre
ca la redresarea tarii ruinate de clanul Ceausescu". (...) "Poporul
roman isi manifesta dorinţa nestrămutata de a-si apară victoria si
a o consolida, de a-i asigura un curs ireversibil in direcţia libe:
tatii si demnităţii naţionale. *** UNUI din cele mai citite cotidie
-IZVESTIA- scrie ca ieri dimineaţa TV romana libera a confirmat ca
dictatorul si soţia sa au fost arestaţi. Ţara care si-a scuturat de
pe umeri despotismul clanului ceausescu jubilează. In continuare c\
vinte de deosebita apreciere... la adr. TV române libere.

Un reportaj dela trimisul special al lui Agence France
Presse din Spitalul Central din Timişoara, uinde ieri au sosit cea.
aşteaptă
40 de camioane de medicamente si produse alimentare, ... acurr. sa f;
descărcate* Unul dintre soldaţii care asigura paza spitalului: "Ne
sosit ajutoare de pretutindeni,, din Ungaria, RFG, Cehoslovacia, Fr;
ta, Iugoslavia, Uniunea Sovietica, Bulgaria, Italia". In jurul clac
rii, se află pretutindeni militari: pe acoperişuri, in curţi şi
chiar in interior.

—
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/corespondentul AFP continua dela Timişoara:/ In ultimele
ore ale zilei de ieri, oameni ai fostului dictator au deschis focul
in apropierea spitalului in mai multe rânduri. Medicul Aurel MOGOŞA
NU, şeful serv. de terapie intensiva, care are o experienţa de aprc
pe 30 de ani, crede ca unele răni deosebit de grave nu au putut fi
PROVOCATE decât DE GLOANŢE EXPLOZIVE TRASE ÎMPOTRIVA MANIFESTANTILO
Intr'na din sălile serviciului de operaţii intensive o tânără de 23
de ani incearca sa vorbească doctorului, apoi renunţa. ... are spat
le ciuruit de o rafala.../neclar/. Abia isi mişca mana. Tânăra schi
TEAZA SEMNUL VICTORIEI.../neclar/... a primit un glonţ.••/neclar/.
Dela începutul evenimentelor Dr. Mogoşanu lucrează 24 de ore d ~^ 24
Pt. a face fată /numărului?/ de răniţi, TV română a cerut studenţii
(tuturor "") sa meargă in spitalele din Capitala & Timişoara unde
situaţia este cea mai critica.Victoria IANCU (20 de ani)a auzit ace
apel. In noaptea de vineri spre sâmbăta a părăsit Clujul si s'a dus
la Tmisoara, care se afla la o dist. de 300km.../neclar/... în mână
o mică ramură de brad..../neclar/.*****************
Situaţia din România si tema dominanta a ziarelor apărute
in Bulgaria, ieri. Informaţii despre evenimentele dramatice din tar
noastră, despre acţiunile de masa din Bulgaria care atesta solidari
tatea dintre poporul bulgar & poporul roman. Reportajele se ref. la
marile mitinguri de solidaritate cu România care au a ut loc la Sof
despre masurile importante care s'au luat in întreaga tara in spri:
nul luptei drepte a poporului roman pt. libertate & democraţie^
relatează agenţia d.'p. a.
Este relevata mânia Bulgarilor impotriva crimelor sângere
se a dictaturii antipopulare a lui Ceausescu in România. In 10 lo
curi sint organizate puncte de donatori pt. recoltarea sângelui des
tinat răniţilor romani, care este transportat nu numai in camioane,
ci si cu maşini particulare, /neclar.../(se asigura si transportu
rile care trec in tranzit spre România).
Am incheiat grupajul de consemnări din presa de peste ho:

ROMANIAN MONITORING
BUC /Radio România/ 25 Dec 1989/ cea 14:20 hrs

gs

(după gruparea de ştiri din presa de peste hotare)
Acum scriitorul Ştefan DIMITRIU, colegul nostru, realiza
tor de emisiuni, vă prezintă tableta "Pregătirea cuvintelor":
*** Nici nu credeam ca ne va fi atât de uşor sa ne regăsi
pe noi insine. După atâtea decenii de umilinţa si de coşmar. După a
tata vreme in care niciunul din gesturile sau din cuvintele noastre
omeneşti numai erau lăsate slobode, neincatusate, neotravite.
O ştim cu toţii: in anii din urma, când am fost nevoiţi s
reinventam lampa cu gaz si habitatul in peştera, era greu sa mai fa
o baie ca lumea, fie din lipsa de apa calda, fie din lipsa de săpun
De creiere insa nu avem insa a ne plânge: ele ne-au fost spălate si
tematic, minut cu minut, secunda cu secunda, intr'o incercare
de innabusire a oricărui gând razlet, a oricărei opinii personale,a
oricărei aspiraţii spre adevăr. Dela naştere si pana la vârste.matu
uneori chiar
salemice am fost dădăciţi tot timpul printr'o ploaie, grindina, de
decrete prezidenţiale prin care ni se arata cum sa ne imbracam, cur
sa mergem pe strada, cum, când si pe cine sa iubim, cum sa ne hrăni
raţional -sau altfel spus- cum sa supravieţuim fara hrana, ca nişte
naufragiaţi in Pacific. Dar cată vreme ne-ar trebui pentru un inve
tar complet al acestor emanaţii paranoice, in care absurdul, grotes
cui si tragicul isi vor disputa in vecii vecilor intaietatea.
Acum, când respiram in sfârşit aerul sfanţ al libertăţii,
care mai miroase din nefericire a praf de puşca, dovada preţului pe
care l-am plătit si pe care ii mai plătim inca pt. biruinţa defini
tiva asupra Intunerecului, parca nu ne vine sa credem ca a fost....
../neclar/
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RADIOJURNALUL DUPAAMIEZII:
-Sărbători fericite. V& prezentăm Radiojurnalul dupâamiezii:
-Victoria revoluţiei contra dictaturii ceauşiste ne umple
tuturor inimile de bucurie . Ea este şi va fi o bornă de însemnata
crucială în desvoltarea societăţii roinăneşti noderne.
Prin jertfele de sSnge ale eroilor noştri
din aceste zi
prin voinţa de neclintit a poporului revoluţia noastră arată ^,
poporul este acela care-şi făureşte cu adevărat istoria.
Trebuie să fir. mSndri de această victorie, este necesar
însă să nu uităm că va trebui, că ne aşteaptă o runcă încordată
pentru refacerea ţării. Si aceasta cSt mai urgent.
-La întreprinderea de maşini unelte si a^renete din ce~italâ s-a reluat activitatea în schimbul I. (neclar)
-Sunt de asemenea prezenţi la datorie lucrătorii dela
întreprinderile Vulcan, Electromagnetica, Autobuzul, construcţii
Metrou,fabrica de conserve Flora.
Pentru bucuria copiilor noştri dragi, în această zi de
Crăciun, întreprinderea de produse zaharoase lucrează la maxima
capacitate.
^
Bela Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
ni s-a anunţat că transportul feroviar, aerian şi naval se desfă
şoară normal tn întreaga ţară.
Porturile şi aeroporturile sunt deschise traficului
dându-se prioritate ajutoarelor medicale şi alimentare
pe care le primim din străinătate.
ar

întreprinderea Antrepriză de montaj şi reparaţii centrale
termice din Bucureşti ne infonmează că a pus la dispoziţia
unităţilor economice din capitală echipe de intervenţie pentru
remedierea operativă a defecţiunilor la centralele termice şi a
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instalaţiilor aferent, pentru asigurarea energiei şi căldurii nece
sare at£t populaţiei capitalei cfit şi bune desfăşurări a activi
tăţii productive de pe întreg teritoriul municipiului Bucureşti.
as

Prezenţi la datorie minerii din Sârmâşag au livrat unităţ
lor întreprinderii Electrocentrale din jud. Zalău nari cantităţi c
cărbune acestea pulsSnd în sistemul naţional inportante cantităţi d<
energie electrică şi termică.
In acelaş timp de la CJ al Frontului Salvării Naţionale
am fost informaţi că s-a constituit la nivelul municipiului Zalău
o comisie de aprovizionare a populaţiei, comisie care lucrează
fără întrerupere asigurând o bună aprovizionare a popuşaţiei cu
pâine, lapte şi alte produse alimentare.
In aceste zile EBHtxHiaxxsxx c*nc ţara a primit energie
electrică c m belşug, spărgând întunericul "epocii de aur" minerii
dela SotSnga s-au aflat şi ei la datorie. Cărbunele scos din
subteran şi din cariere a fost expediat operativ către termo
centrala Doiceşti şi beneficiarii minei Sotf.nrra sunt asiguraţi
ca minerii fac tot posibilul să le ofere cărbune cu c putere cslcri
raare.
Si la mina Filipeştii de pădure, Prahova activitatea
se desfăşoară normal. Sunt trimise termocentralelor zilnic, cea.
1000 tone cărbune , cantitate care ne permite, ne promit minerii
de aici, va creşte simţitor în zilele următoare.
Toate colectivele de muncă din jud. Neant se află la date
rie. Chimiştii din Sâvinetti, cimentiştii Bicazului, constructorii
de maşiini şi laminoriştii din Roaan, alte detaşamente muncitoreşti
având conştiinţa că de roadele trudei lor se vor bucura toţi
muncitorii României libere, se străduiesc să obţină produse
deosebit de utile în aceste împrejurări , economiei noastre naţie:
le.
-Si un exemplu de solidaritate cu populaţia capitalei ,
greu încercată în urma confruntării directe cu bandele de terorist:
Din municipiul Roman au plecat spre spitalul de urgenţă , spitalul
Coltea şi spitalul municipal din Bucureşti 3 autocamioane cu rerc
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încărcate cu produse

zaharoase.

-La Iaşi activitatea economico-socialâ se desfăşoară
normal. S-au prezentat la locurile de muncă de la primele ore ale
dimineţii toţ.i cei ce lucrează la combinatul de utilaj greu Nicolin
la Metalurgica şi la alte mari unităţi economice, cu sentimentul
bucuriei de a munci într-o tară liberă, pentru bunăstarea între
gului popor . Aprovizionarea oraşului se desfăşoară în bune condiţ.i
fiind asigurate utilităţile necesare de apă, raze naturale şi
energie electrică.
-Si în Braşov , în majoritatea întreprinderilor se
lucrează astăzi în toate sectoarele, sau numai în unele secţii,
acolo unde au fost necesare lucrări de reparaţie.
Se lucrează de asemenea la refacerea unor -linii de
troleibuze afectate în cursul luatelor, du-"?, care va fi deschisă
circulaţia pe toate traseele.

-La centrul de recoltarea sângelui de oraşul erou Timi
şoara, s-au prezentat astăzi peste 300 de tineri pentru a dona seni
le atât de necesar răniţilor din spital.
Spitalele timişorene au primit totodată importante canti
tăţi de medicamente şi aparatură tehnică medicală de primă urg^ţă,
precum şi materiale sanitare, prin intermediul Crucii P.oşii din
cehoslovacia, Ungaria, RTG, Franţa, Elveţia, Iugoslavia precum şi
din partea unor persoane particulare, care au sosit la Timişoara
cu automobile, camionete şi alte mijloace rutiere.
=

=====
Răsturnarea odioasei dictaturi Ceauşescu a produs o imens
satisfacţie în rSndul social-democratilor vest germani.
Comuniştii francezi sunt deplin solidari cu poporul rom*r
Papa Ioan Paul al II-lea a deplâns încercările orele
prin care a fost nevoit să treacă Romănia.
Organul de presă al Partidului Populist Austriac, îşi
face autocritica pentru articolele publicate în perioada dictaturi:
«

i

Ceauşescu.

•

»

•

«

•

*

•

*

*

-54ROMANIAN MONITORING
RADIO BUCHAREST PR I
Dec. 25/1989
15.00
=====
Generalul Noriega a încetat rezistenta împotriva
trupelor americane din Panama.
Pe larg:
mmmm
Preşedintele PSD din PPG, Hans Jochen Vogel, a făcut o
declaraţie citată de TASS în care se subliniază că socialdemocraţii din germania occidentală au primit cu o uriaşe
satisfacţie vestea privind răsturnarea regimului dictatorial
al lui Ceauşescu dela putere.
Dorinţa de libertate şi democraţie a fost mai puternică
decât forţeee asupririi şi violenţei.
TASS precizează de asemenea că surse oficiale dela
BONN au anunţat închirierea unor avioane pentru transportarea
în RomSnia a mecamentelor, aparaturii medicale şi a altor mâfuri
care se trimit în ajutor poporului romSn.
PARIS:
PCF se declară deplin solidar cu poporul Rom?niei
care duce o luptă curajoasă, pentru libertate şi democraţie, se
spune în apelul publicat de ziarul L'Kuir.anite. PCF, se spune
în document, condamnă fostul recrir dictatorial vinovat de moartea
a mii de oameni şi cheamă pe francezi să participe la campania de
solidaritate cu poporul roman şi la acordarea de ajutor umanitar
celor aflaţi în suferinţă.
SOFIA:
Organizaţia PC bulgar din Sofia a donat suma provenind
din cotizaţia de partid, pe o lună, a membrilor săi, aproape 1,5
milioane leva, pentru ajutor familiilor care au avut de suferit în
Romania.
La rSndul său, Frontul Patriei din Bulgaria, a predat în
acelaşi scop suma de 500.00 0 leva.
Oraşul Ruse s-a transformat în centru de colectare a
ajutorului pentru poporul romSn. Zi şi noapte aici sosesc oameni
care aduc produse şi medicamente ce sunt expediate în Pom-nia.
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ROMA;
Intr-un interviu acordat televiziunii Italiene, în care
s-a referit la evenimente ce au marcat anul 1989, Papa Toan Paul
al Ililea a declarat că este vorba de un an extraordinar. El
şi-a exprimat satisfacţia în legătură cu rcocesul de eliberare
a ţărilor din Europa de Est şi a deplâns violenţa acestei dure
roase etape care este RomSnia.
Referindu-se la rolul pe care el 1-a jucat în ultimii
10 ani în declanşarea acestui proces Papa Ioan Paul a apreciat
că numai Providenţa Divină, îndrumă soarta popoarelor , a umanităţi
şi-a persoanelor.
=====
Organul de presă al Partidului Populist din Austria,
Volksstime, a publicat fin editorial în care-şi face autocritice
pentru articolele despre P.om?nia apărute în perioada de dictatură
ceauşistâ, şi subliniază că rddacţia ziarului nu a avut suficient
curaj pentru a adopte o poziţie lipsită de echivoc în legătură cu
îngrozitoarea guvernare a unei singure familii ci a poliţiştilor
ei.

===

-Situaţia atmosferică şi a apelor.

-Al MIRONOV, prezintă o nouă publicaţie , una dintre
multele noi apariţii ale sincerităţii gazetăreşti care este sub
tipar în aceste zile.
"A apărut, mirosind toată a eernealâ tipografică
STUNDENTIMEA ROMANA, săptămânal al studenţilor romani, anul I,
Nr. 1 , ediţie specială, adică prima publicaţie a eroilor care
au declanşat cutremurul ce ne-a înălţat pe toţi spre demâitate.
Cuvintele zilei în 3urnal de fond "Ziua înălţării la demnitate",
"Renaşterea poporului romSn", "SSnge pentru Europa", sunt titluri
ale acestei publicaţii incitante, o publicaţie arzSnd ca o
flacără. Florin Vasilovici, poetul Ioan T. Morar, Graţiela BSrlee,
Florian Dudia, petru Braşoveanu promit s& dea continuitate publica
ţiei Studenţeşti. "Dorim - cităm. - ca următoarele numere ale revi^
nostre să se tipărească pe hSrtie recuperată prin topirea maculatur
ceauşiste.
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Aşa să fie! Noroc bun studenţi, La mulţi ani!

-Corespondenţe din ţară dela Corneliu Mihâilescu, delc
Focşani:
Prima zi a Crăciunului nostru liber, adevărat, despre
care nu aveam voie să vorbim. Si iată, stimaţi ascultători,
primul radioreportaj după ce în aceste zile ale revoluţiei
v-am oferit din această parte de ţ.arp din jud. Vrancea doat ştiri
şi relatări. Acum, printre oameni la întreprinderea metalurgică
din Focşani la foc continuu. In drum spre această întreprindere ar
trecut pe sub tirul armelor, schimb de focuri în zona Focşani Suc.
Oamenii de bine însă, adevăraţii.patrioţi, aici la Focşani, au
făcut acel gest simbol pe care întregul popor îl face astăzi în
orima zi de Crăciun, au aprins sute şi sute de lumânări în Piaţa
Unirii, au aşezat cu- aceeaşi pietate lumină pentru cei care prin
viaaa lor ne-au luminat drumul revoluţiei şi au aprins luminări le
bustul lui Al. Ioan Cuza dela liceul cu acelaşi nume. Un trist
tremurat sub o eşarfă neagră, nota "Pentru martirii dela Sibiu,
Braşov, Bucureşti şi din alte localităţii. Fi, un întreg oopor au
înfăptuit reYoluţia şi fin numele revoluţiei oamenii la datorie,
la foc continuu. Prin fapta fiecăruia dintre noi să contribuim
cum. se spune şi în ultimul Comunicat al FSN, la desfăşurarea normal
a activităţii economice.

(Interviu cu doi muncitori la întreprinderea Metalurgică
-"Trebuie să ne organizăm, să face produse, să dăr tării
tot cum ne trebuie, cu adevăr, nu pâ hSrtie şi pe minciuni, din
conştinţâ vom munci, pentru tara care şi pentru eroii care s-au fter
fit pentru noi, ca să fim liberi să avem tot ce ne trebuie în tară"
xPe
platforma industriei alimentare dela Focşani Sud,
ing. Constantin Ciobanu
relatează că oamenii au lucrat multe orcîn şir pnttru ca Focşaniul să nu ducă lipsă de pîine, pSine care
abueeşte şi astăzi pe masa de Crăciun a fiocşenenilor. (det;7

-57ROMANIAN MONITOP.ING
RADIO BUCHAREST FP T
Dec. 25/1989 15.00
-Din municipiul dela poalele Feleacului, Cluj N?P«X,7 ,
ne transmite Teodor Mateescu:
"Calm , linişte şi ordine în zona Universităţii din
Cluj Napoca. Iată -ne şi pe noi aici, pe una din străzile laterale,
opriţi pentru un riguros control auto de un pichet de studenţi delo
Matematică, din cSte am înţeles. Vă rog să vă peezentaţi:
-Sunt Pop Dragoş, student ^n anul TT la Tacialtatee
de matematică,
-Gontescu Minai, anul ITI,
-Botescu Gabriel, anul III.
^
T
Aţi intrat , din c*te ak înţeles de c*te* a ceasuri
în schimb. Ce aţi aflat dela cei pe care i-aţi schimbat din cursul
nopţii. Cum au decurs lucrurile.
-Din cele- ce ne-au <=pus ei situaţia a *ost în venerai
liniştita/ normală. !?u s-au semnalat şi neau fost r>rc.ble*^c.
CSţiva care nai fug de control, mai băuţi şi care se sperie de
orice.
-Incidente majere nu au fost, sperăm că r-i aceasta
zi să fie calrâ, ordonată în jurul universităţii clujene. Este neve.
de linişte şi în aceste împrejurări.
Din partea Universităţii, din partea facultăţii cSteva
amănunte despre acţiunea pe un plan mai larg.
-In calitate de locţiitor şef, stat major, pet să spun
că Universitatea are sarcini multiple , pe linia apărării obiecti
velor din universitate, care sunt destul de multe şi pe o*distanţă
apreciabilă dintre ele, Cu toate acestea printr-o organizare seric
să am reuşit să asigurăm paza şi securitatea tuturor clădirilor
universităţii. Se fac eforturi pentru o nouă reorganizare a
consiliilor facultăţilor, a consiliilor institutelor.
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La microfon ANA BLANDIANA :
Am venit în studiou în această zi de sărbătoare
dintr-un motiv absolut special, concert : nu fac parte din oameni
care vorbresc la radio şi tv, ca să devină mai cunoscuţi, aş zice
chiar că dimpotrivă în urmă cu trei sferturi de oră am auzit cu
urni uimire când radioul a deschis. •• vocea mae mea mult mai târ
tânără decât ea este acum spunând nişte versuri pentru copii
de neînchipuit faptul că vocea mea putea în aceste momente când
încă mai mor oameni, să spună să se adreseze chiar copiilor.Si
încă, copiilormici pentru că, ceea ce se întâmplă acum , este
totuşi o_cruciadă_a copiilor. Vreau să spun că era o contradicţie
în sufletul meu, pentru faptul că în ultimele zile, tot ce s-a
făcut a fost făcut de tineri, a fost făcut de aproape de copiii
cu care mă jucam (emoţb nată ) în urmă cu 10 ani scriindu-le ver
suri pentru copeii, dar versurile de atunci, spuse acum nu se
mai m potriveau pentru că acum între timp foarte mulţi dintre ace
tia muriseră. Am urcat trecând printre nenumăratele cordoane
vigilente, şi am reuşit să ajung până în studiou, pentru ca să
spun că, în acest moment trebuie să păstrăm un echilibru, un
extraordinar echilibru, extraordinar de greu de păfetrat, între
bururie şi tragic, trăim un moment de imensă buonrie, şi trăim
unul dintre cele mai tragice momente ale istoriei noastre. Trăim
un moment în care trebuie să ştim că am câştigat ceea ce nu mai
speram că vom putea câştiga şi în acelaş timp trebuie să fim conş
tienţi că preţul acestui câştig a fost imens, a fost poate chiar
prea mare, că trebuie să nu pierdem nici o clipă din vedere că
acest câştig nu este definitiv asigurat. In acelaş timp nu trebui*
să uităm că trbuie să ne bucurăm nu trebuie să ne uităm că
este ZIUA DE CRAIUN şi că definitiv de acum înainte Crăciunul

2S§î:§E®§-22âS£E§§_E§2S£££Eâ§-S£Sfi£Eă•
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Acum în fiecare mn de Crăciun, se naşte din nou credinţa,
speranţa şi iubirea, cele trei virtuţi cardinale ale creştinismulv
în fiecare an de acum înainte, pentru poporul român, se va naşte
crdinţa, speranţa şi iubirea, faţă de poporul român. . Si
asta nu numai în sufletele noastre ale Românilor, ci şi în sufle
tele întregului glob pământesc. E destul să mişcaţi, butoanele
radioului, pentru a auzi că întregul glob priveşte spre noi,
ne urmăreşte, pentru că să fim la înălţimea acestei atenţii, penti
ca nciciodată nu mai pierdem acest extraordinar loc câştigat
prin sângele copiilor noştrii, în respectul şi în stima universala
în acest moment trebuie să nu fim tăiaţi, dar să nu fim nici 4ri
conştienţi, trebuie să avem grijă ca să se aleagă dintre noi cei t
buni pentru a duce mai departe ceea ce au câştigat cei care au
murit, trebuie să avem grijă ca aceaştia care_au_foşţ_înainţe
222rîy5iSÎi_Sl-5ii_3[i_îS-E2SÎiîîy§î!2_2E2rJySiSÎi» pentru căoportu
nişti, înseamnă un om care se adptează la condiţii, şi care
au fost înstare să se adapteze la condiţiile de mai înainte
au capacitatea şi experienţa de a se adăpat şi la condiţiile
acum. Trebuie să fim extraordinari de vigilenţi şi în acelaş
timp , e foarte greu, dar absolut necesar, să avem şi încredere
unii în alţii. Dacă nu vorm reuşi în următoarele ore, în următoa
rele ore , săptămâni , luni - pentru că va fi, nu va fi uşor,
nici în următoarele luni, dacă nu vom reuşi să păstrăm un perfect
echilibru, între vigilenţă şi încredere, între bucurie şi nev^a
re a morţii cu care am plătit această bucurie, atunci când nu
vom fi definitiv Învingători.Dar sunt convinsă că cu un optimism
pe care nu l-am avut niciodată în toţi aceşti ani, pe care l-am
căpătat vineri dimneaţă în Paiţa Palatului şi pe* care sper din
toată inima că nu-1 voi mai pierde niciodată, sunt convinsă că
vom fi în stare aşa cum nimeni nu mai credea, că noi înşine nu ma
credeam am fost în stare să ne schimbăm şi să facem ceea ce
am făcut vom fi în stare şi de acum încolo să fim maturi
şi să păstrăm echilibrul între bucurie şi memorie, între încreder
şi vigilenţă. Vă mulţumesc.
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Buletin de ştiri :
- Agenţia de presă AGERPRES informează despre evenimente
care până acum nu au intrat în tematica sa. Astfel a fost
transmis ^§M!ftî-2§-25Ă£iyîi-§l-§i5SI!i2ii.Qî!$2â2x§-325âSî s i
Apelul adresat Românilor ca la slujba de Crăciun să se roage pen
tru victimele luptelor care s-au dat.
===== Ministrul de externe finaladez a declarat că în urma schimb
rii puterii în România guvernul Finlandei speră că situaţia va
evolua paşnic cu respectarea dorinţelor , drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale ale poporului.
4

- Presa din Egipt despre situaţia din România.
- Cele mai frumoase colinde româneşti şi din toată lumea.
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Reporterii noştrii pe fronturile muncii, reporterii noştrii
slujind cu magnetofonul în mână cauza revoluţiei. Nicolae
Minai ne aduce un reportaj de la GARA DE NORD.
- In incinta Gării de Nord, atmosferă normală , trenurile
circulă în mod regulat , peroanele sunt pline de călători semn
că lucrurile intră în normal, semn că revoluţia nouă ,învinge.
De vorbă cu Cojanu Dumtri Dumitru directorul de exploatare din
regionala de Căi ferate Bucureşti, care dă amănunte în legătură
cu desfăşurarea mersului trenurilor :
"Oamenii muncii din calea ferată ... Bucureşti în aceste
zile au răspuns la chemările Consiliului Frontului salvării naţionâe şi şi-au făcut permanent , conştiincios datoria,în toate
unităţile de cale ferată, la staţiile de cale ferată, la depouri,
revizii, astfel încât putem afirma că trehurile_de_călăţori
§ii-£ir2iil§î_î!!§£yl§î_i.-^y2ă_£î!âfi2yi_^^-£l^iilSîii» respectând în
totalitate instrucţiile pe care le avem la calea ferată. Trenurile
au fost îndrumate din Bucureşti la orele fixate călătorii au fost
informaţi permanent de circulaţia trenurilor, făcându-se legătura
cu toate oraşele ţării în condiţii normale...
Traficul de marfă, şi aici, urmărim permanent vagoanele încăi
cate cu alimente, pentru aprovizionarea populaţiei, vagoanele^
cu medicamente ,din capitală, vagoanele cu combustibil, pentru
populaţie, cărbune, deasemeni într-o ordine şi cu un ritm foarte
rapid, circulă vagoanele încărcate cu produsele petroliere pentru
termocentralele din capitală, astfel încât încălzirea capitalei
să fie în conţinu asigurată."
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•

Este ora 18:00. Din nou veşti despre ceea ce se intampla :

tara.
Din Craiova - unde grupe de terorişti fanatici au iniţiat
acte de o deosebita cruzime - situaţia a fost in cea mai mare parte
stabilita. Unităţile cu foc continuu, termocentralele, fabricile de
pane, combinatul chimic Ieşalniţa, intrepr. Electroputer, intreprin
derle de tractoare & maşini agricole, utilaj greu, de autoturisme d
mic litraj celelalte unităţi si-au reluat activitatea.
In intrepr. industr. electortehnice se fac eforturi pt. r
stabilrea situaţiei. Au fost stabilitae sarcini precise pt. fiecare
domentiu de activitate, in primul rând pt. asigurarea bazei tehnico
materiale. Cel mai grav afectata a fost intreprinderea de piese rad
semiconductoare Baneasa, unde au avut loc lupte grele in primele zi
ale revoluţiei. In momentul de fata, gărzile patriotice au trecut 1
inlaturarea urmărilor, la restabilirea activit. productive & protej
rea bunurilor.
Se face apel la toţi muncitorii din intrepr. industriei e
lectrotehnice sa se prezinte la locurile de munca in scurt timp.
La chemarea Consiliului FSN, Ministerului Sănătăţii, al
Consiliului National al Soc. de Cruce Roşie, in colabor. cu Direcţi
Sanitara, au mobilizat si au trecut la acţiunea de recoltare a sanc
klui dela cetăţeni, recoltând peste 139 litri. Având in vedre nr.-u
mare de victime din capitală, un prim transport de sânge a plecat 6
jud. Gorj spre spitalele din Bucureşti.
Cadrele medicale dela Spital. Jud. dela Tg. Jiu isi ofere
serviciile pt. tratarea răniţilor & a celor suferinzi din alte jude
te siasteapta un ordin in acest sens din partea Minister. Sănătăţii
In tara noastră se găsesc foarte mulţi ziarişti străini.
Din păcate, si din rândul lor au căzut victime datorita acţiunilor
disperate ale elementelor teroriste. Agenţia DPA din RFG informează
ca JOHN TAGLIABUE CORESPONDENTUL PT EUROPA AL LUI "THE NEW YORK TI*
A FOST ÎMPUŞCAT LA TIMIŞOARA. Autoturismul in care el se găsea imp:
una cu alţi 3 colegi americani si belgieni a fost supus unui tir pi
ternic de către terorişti.
Coresp. TV turceşti dela Bruxelles,AYGIN, azi grav rănit
in Bucureşti - s'a anunţat la Ankara. A fost transp. la un spital.
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Dragă Doina, iartă-mă că te-am intrerupt. Intr'adevăr cr<
dragi ascultători, ca ştirile pe care ni le-a prezentat colega mea
Doina INDRIEŞ, ne indeamna sa avem incredere in forţa revoluţiei,
forţa noastră unita.
Suntem in aceasta seara a Crăciunului, primul Crăciun li
ber, dar si un Crăciun infrigurat. Deplângem martirii, deplângem
eroii care s'au jertfit pt. triumful revoluţiei & libertăţii la no
- vreau sa va spun ca a venit spre radio acum o oră, si am fost im
presionat de puternica manifestare de solidaritate sufleteasca cu
cei care au căzut in Piaţa Romană, asistam la Crăciun in aer liber
Un tulburător pom de Crăciun in jurul căruia s'au aprins lumâ" ri,
este unul din locurile unde au căzut sute de oameni care s'au jert
fit pt. triumful libertăţii la noi - a fost un.. o-o imagine tulbu
rătoare cu care am venit si rămân acum lângă microfon în suflet cu
aceasta imagine extraordinară, dar cred ca in acelaşi timp, in ace
ta seara sfântă de Crăciun trebue nu numai să ne plângem morţii» d
să ne şi adunăm toţi cei care suntem vii pt. a forma o singură for
unită, să apărăm în continuare Revoluţia & libertatea pentrucă duş
manul nu doarme încă,mai există încă bande de terorişti care încea
că să stresseze si sa menţină sub tensiune diverse zone si capita
si alte oraşe, trebue sa fim solidari si cu cei vii, noi toţi form
o unica forţa cu care trebue sa apăram Revoluţia, sa apăram libert
tea, pe care am cucerit-o atât de greu , cu jertfe, deci sa intari
vigilenta in aceasta sfânta seara a Crăciunului. Lasati, furai^ de
momentul acesta de sărbătoare dumnezeiasca, si dimpotrivă sa ne uneasca aceasta sărbătoare sfânta pt. a forma o unica forţa unita a
tuturor celor vii. Numai flacăra noastră vie poate apară in conţin
are Revoluţia 1

Da, te ascultam in continuare cu alte vesti de peste hot
/Doina Indrieş:/ INtreaga lume este cu noi. Astfel opini
publica norvegiana isi exprima deplina solidaritate cu noi, cu lup
poporului roman. In tara a fost lansata o campanie naţionala pt.
strângerea de ajutoare pentru România la care participa partidele
litice, sindicatele, populaţia. Instrumentele medicaleptrimise de
Crucea Roşie norvegiana sunt transportate la Varna, după care miji
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cu
(la Varna, după care mijloacele) de transport rutier la spitalele s
clinicele romaneşti. Totodată organizaţia ajutorului popular norveg
an trimite prin Bulgaria un grup de chirurgi dotaţi cu instruiri, nec
sare efectuării de operaţii.
PRESA ROMANA RESPIRA LIBERA - titlul unui amplu material

al agenţiei austriece APA, prin care prezintă noua configuraţie a
presei din România, care se bucura de noua sa libertate. Toate ziar
le apar nu numai cu un conţinut nou, ci si cu DENUMIRI NOI si re
flecta cu VERIDICITATE atmosfera de efervescenta ce se manifesta ir
tara. Ziarele din provincie au apărut de asemenea sub alte denumiri
si informează cu promptitudine despre noua situaţie - relatează in
continuare agenţia de presa austriaca. DE exemplu org. local de pre
din jud. Braşov si-a reluat numele pe caee 1-a purtat incepand in
1848 "Gazeta Transilvaniei". Minoritatea maghiara din România, pane
acum oprimata, a editat de asemenea un ziar nou intitulat "Cuvantu]
maghiar din România".

La rândul sau AGERPRES informează despre evenimente care
pana acum nu au intrat in tematica sa. Astfel a fost transmis mesa;
de Crăciun al BISERICII ORTODOXE si apelul adresat Romanilor, ca Ic
slujba de Crăciun sa se roage pt. victimele luptelor care s'au dat.
Elemente revelatoare care arata cat de indeaproape s'au c
cupat criminalul Nicolae Ceausescu de reprimarea demonstranţilor d:
Timişoara -chiar daca el s'a aflat la mii de kilometri in vizita ii
Iran- sunt relatate intr'o corespondenta din Teheran. Citând surse
iraniene bine informate, agenţia TANIUG afirma ca EXPERŢI AI ESCOR_
TEI PREZIDENŢIALE AU INSTALAT IN REŞEDINŢA DIN TEHERAN, palatul
ZAABAD, ECHIPAMENTE SPECIALE DE COMUNICAŢII ADUSE DIN BUCUREŞTI. O
ajutorul acestor echipamente cu multiple canale Ceausescu a putu s.
menţină legaturi directe cu colaboratorii sai cei mai de incredere
din Romainia. IN spatele activităţii de rutina, normale, pt. vizit.
unui personaj oficial intr'o tara străina, a existat un intens sch
de informaţii si instrucţiuni intre palatul Za'abad si Bucureşti.
pare ca Ceausescu a ţinut legătura cu Bucurestiul ocolind ambasada
romana din Teheran. Părăsind capitala Iranului la 20 Decembrie, Ce
usescu nu a făcut nicio declaraţie ziariştilor pe aeroport despre
evenimentele dramatice din România. S*a remarcat ca reprezentanţii
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arobasadelo: din aprox. 30 de tari nu au asistat la plecarea lui,
in semn de protest fată de vărsarea de sânge dela Timişoara.
Da. Acestea au fost ştirile - va vom tine in continuare
la curent cel puţin din ora in ora, dragi ascultători, cu toate
veştile care ne parvin din tara si de peste hotare. V
Vreau sa va mai anunţ ca si colegii noştri dela TV Romane
Libera au intrat in emisie. Se pare ca au intrat cu o ora mai de
vreme decât anunţaseră. ESte poate dorinţa lor ca si a noastzra de
a fi mereu lingă dvs., de a va informa mereu despre tot cee4a ce
se intampla, tocmai pt. ca cu totii sa fim mereu instiintati de
toate evoluţiile pe care le are in continuare Revoluţia pt. a ^ut€
apară ORICE MOMENT mai dificilcare apare intr'o parte sau alta, s'c
vem incredere in mersul ireversibil al Revoluţiei,in triumful defi
nitiv al libertăţii, dar pt. aceasta cu totii, repet, trebue sa fir
uniţi, sa formam o unica forţa, unita sub aceasta sfânta seara a
Crăciunului.
/urm. ilustrtie muzicala/

~
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18.00 hrs. Corul robilor din NABtEO, arie interpretată de
Nana Mouskouri.
=====
Sub titlul :"Suntem cu voi fraţi români" cotidianul
bulgar Otecestven Front de astăzi publică textul unui mesaj al
consiliului naţional al Frontului patriei din Bularia, adresat
Frontului salvării naţionale din România în care se spune :nFron
tul patriei din Bulgaria, salută cu mare bucurie doborîrea dictatu
odioase a lui Ceauşescu, victoria insurecţiei populare din ţara
d-voastră. Poporul bulgar îşi exprimă solidaritatea deplină
cu lupta poporului frate român pentru libertate, democraţie şi
bunăstare." Sub stindarul Frontului salvării naţionale s-au
reunit astăzi toate forţele progresist şi patriotice din Rimânia
pentru salvarea şi progresul patriei.
In aceste zile de răscruce suntem cu voi fraţi români
suntem gata să vă acordăm sprijin deplin, să mergem pe calea
colaborării frăţeşti şi a conlucrării în numele păcii şi prietenie
între popoarele noastre".
In ultimele zile numeroşi cetăţeni bulgari organizaţii
politice şi obşteşti, colective de oameni ai muncii, transmit prin
intermdiul ambasadei române la SOFIA, mesaje adresate eroicului
nostru popor, prin care îşi exprimă solidaritatea cu lupta dreaptă
acestuia împotriva dictaturii, pentru democraţie şi libertate.
Intr-un reportaj în multele zecile pe care le-a transe
din ROMÂNIA, agenţia iugoslavă Tanjug, evidenţiază rolul decisiv
contribuţia determinantă a noii prese române , a ziarelor centrale
şi locale la crearea unei atmosfere de calm în ţară.In primele tre
zile de la anunţarea răsturnării dictaturii lui Ceauşescu de la
putere, la_CHIŞlNUA_jiruri_nesfrâ £iţe_de_oameni_din_diferite
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Citând un reprezentant al organizaţiei britanice de Cruce
Roşie, agenţia TASS, informează că aceasta a trimis un avion
transportând 31 tone de medicamente şi aparatură medicală .Avionul a aterizat în Bulgaria de unde urmează să-şi continue zboru
spre România.
S-a precizat că un al doilea ajutor cu ajutoare transport
cu ajutoare destinat ţării noastre va fi p trmis în cursul acestei
săptămâni. Intre interval de 24 de ore în fondul pentru ajutoarea
rea umanitară a poporului român, au fost strânse donaţii în
valoarea totală de 250 mii de lire sterline. Guvernul britanic
intenţionează să itrimită în România tehnică medicală incluşi*
aparatură pentru tratarea răniţilor şi transfuz de sânge.
18.15 hrs : Opinii exprimate tv române libere de către ambasadorul
în România al R P Bulgaria, Steta Nikolov, şi primul
sec. al acestei ambasade şi primul secretar al acestei ambasade
Ivan Dankov, care au ţinut să fie prezenţi în numele ţării
lor în studiourile tv :" Scumpi prieteni şi ţ2Y.§Eă5i_£25â£i»
Scumăi fraţi români. Conducotorul consiliului nostru de stat
şi-a exprimat bucuria în numele poporului, a conducerii statului
bulgar, pentru victoria enormă realizată de către poporul român
lichidarea dictaturii lui N. Ceauşescu şi familia lui.Aceasta es
o victorie mare, a poporului român, a clasei lui muncitoare, al
tineretului său, al copiilor săi, poporul nostru simte simţăm^ite
mari, de bucurie şi simpatie faţă de această victorie mare a pop
rului român. Există ceava foarte simbolic în situaţia că poporul
român, pe data de 23 august 1944, şi-a cucerit libertatea sa de
sub asuprirea facistă, iar poporul bulgar libertatea sa pe 9
sept. 1944, iar acum poporul nostru şi-a cuerit libertatea sa
şi a aruntac dictatura lui T. Jivkov, 10 noembrie 1989, iar
poporul român a cucerit libertatea sa de sub dictatura şi clica
lui Ceauşescu pe 21 dec, a.c.(l) Aceasta arată că popoarele
noastre şi ţările noastre ...în trecut şi acuma merg mână de mână.
şi că ei vor fi totdeauna împreună în lupta pentru libertate,
progres social, democraţie bunăvecinătate pentru asigurarea celor
mai bune condiţii de viaţă a popoarelor noastre".
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In această seară a Crăciunului, sărbătoarea sfântă, prilej
pentru toţi românii, pentru toţi cetăţenii ţării de a ne uni
sub steagul tricolor şi al libertăţii. Sărbătoarea Crăciunului
să fie şi o sărbătoare a unităţii noastre, să nu slăbim o clipă
vigilenţa nici în această seară şi nici la noapte, să menţinem în
continuarea barajele şi filtrele de trecere de la o zonă la alta
pe străzi, să nu permiteţi indivizilor dubioşi să circule necontrc
lat . In trenurile de metrou să nu se s circule cu bagaje volumi
noase, tocmai pentru că oamenii de bună credinţă să poată depista
uşor pe terorişti, ultimii răufăcători care mai încearcă să ne aba
din calea revoluţiei, Să fie păzite în continuare intrările
la blocuri, ş.a. şi alte măsuri de vigilenţă, se pot iniţia.
Important este ca această sărbătoare a Crăciunului să fie şi o sră
bătoare a unităţii noastre.
18.45 hrs
Târgu Jiu a înscris a subscris astăzi în contul 1989
Libertatea suma de 320.00 de lei. Acţiunea este în plină desfăşura
re.
După cum relatează France Presse o serie de deputaţi ir
nieni i-au adresat critici vehemente ministerului de externe al
ţării lor în legătură cu recenta vizită în Iran a dictatorului N
Ceauşescu. In cursul unei şedinţe a parlamentului, deputatul de
Qom şi rep. oraşului Makhad, au exprimat solidaritatea poporului
iranian cu poporul român în lupta sa pentru libertate. Un deputat
a reproşat ministerului de externe iranien faptul că a organizat
vizita total nepotrivită a diceteorului sângeres Ceauşescu a cărui
şedere în Iran a coincis cu manifestaţiile populare din România îr
mod barbar manifestaţii legitime împotriva regimului Ceasuescul
Acelaş deputat, după ce a subliniat că dicatotorul răsturnat
nu a fost primit în cursul şederii de către Aii Khamenei condu
cătorul suprem a adăugat :"Cea^.sescu-era_mai-d^bolic_decât_Sţalir
Rep. Islamică Iran care se procliim5"proţectoiLre â~ăsuprIţIIor~~
nu trebuia să primească pe pământul său pe un dictator sângeros
asupritor al propriului său poprr ".
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- Crăciunul sfânt în sufletele noastre creştine. In sfârşit
avem dreptul să-1 respectăm, să respectăm credinţele.(colinde
din întreaga lume, care de care mai frumoase! (NM) -

- Apel
al comitetului provizoiriu . de sprijin al Frontului
si salvării naţionale din cadrul Inst. de cercetări şi proiectări
tehnologice şi telecomunicaţii, de la Ministerului transporturilor
şi telecomunicaţiilor : wNe-am constituit în acest comitet provi
zoriu în ziua de 23 dec. 1989, când în sfârşit am scăpat de ti^tni'
de anii de întuneric, de lipsuri de umilinţe, acum când avem pers
pectivele unei vieţi noi cu adevărat libere şi democratice. Este
viaţa la care am visat cu toţii, în anii trăirii noastre, în nopţi
şi zilele de triste şi grave privaţiuni. Ne-am constituit în veder
SESSS^2l£^l-SSâ5i££»2£2îS£42SS^S<tJ££ J29^-fel?e-£rl-_5agg..Ş^LPrJ;me £ e
5i^£_E£e.£ă£ir§_A_iî}:Lîi§£i,yjâ> cinstea, corectitudinea şi conştiinţa
profesională. Vrem să avem o Românie nouă, adevărată o Românie
liberă. Din comitet fac parte : Apostolache Bogdan, Dumitru Iulian
Georgescu Ion, Ilie George, Ioniţă J. Ionescu Adrian, 0. Cornel
Popescu ctc.etc.
19.10 :
-

Posesorii de autoturisme particulare sunt rugaţi să_nu_ş

E^£2i!i5£_l§_Ş5§îiil§_£§5Î^iLS2^2Yi5i2îî§E£^2y-5§S5iSl• ^ a c e m apel
să se înţeleagă de către toată lumea că în condiţiile actuale ben
zina este necesară altor scopuri de maximă urgenţă, pe care alimer
tarea Salvărilor, a maşinilor care fac aprovizionarea cu alimente
şi altele. Credem că înţelegeţi acest apel la umanitate, la
solidaritatea deplină cu cauza re vitală a revoluţiei!
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Referindu-se la ajutorul pe care poporul sovietic îl acordă p(
porului din România şi luptei sale drepte pentru transformări dei
cratice, tov. M. Gorbaciov a spus:
Pentru acordarea de prim ajutor de care au nevoie răniţii atîi
în medicamente cît şi în specialişti, Crucea noastră Roşie acţio
nează in contact cu Cr. Roşie internaţională, precum şi în contac
cu organizaţiile respective din Bulijacia, Ungaria, Jugoslavia, F3
ta. Primele avioane au şi sosit la Buc. cu medicamente şi materi.
de primă necesitate, dar deocamdată ele sînt blocate la aeroport.
din Buc. Această problemă se va rezolva întrucît situaţia se
normalizează totuşi. A m
convenit acum să ne adresăm ţărilor
participante la tratatul de la VArşovia pentru a lua legătura pe:
tru a coordona aceste acţiuni şi pentru a colabora în scopul aco:
dării de ajutor poporului din România . S-a constituit un grup oII

perativ care urmăreşte toate aceste evenimente.
Iată ce a declarat Alexander tretiakov, feful Direcţiei COlabor
internaţională:
" Mentim legătura cu societăţile de Cr. Roşie din Bulgaria, U
garia, JUgoslavia, pentru a coordona eforturile noastre . Din pa
te nu am reuşit să stabilim legătura directă cu Cr. Roşie română
Deaceea examinăm varianta transportării materialelor în Ungar
şi de acolo în România. în Ungaria
.£ află materiale din Finlan
Cehoslovacia, Franţa, Austria. "
După cum a comunicat Secretarul CC al PC din Moldova sovietic
pînă în prezent în republică nu au sosit din Români a oameni car
au avut de suferit. în Moldova sovietică sînt gat asă primească
spitalele, s-au rezervat peste 3000 de locuri la hoteluri şi că
mine din republică.
în Moldova sovietică s e dsfăşoară din plin colectarea de aii
mente şi alte mărfuri necesara pentru românicare au avut de suf
rit. Seaşteaptă expedierea în România a unui tren cu alimente ş
medicamente.
în Moldova a sosit un grup de membri ai familiilor colaboratorii
URSS din România.
Alex. Tihomirov, prezentatorul programului social-politic
săptămînal al TV sovietice "7 zile" a caracterizat zilele săptămînii trecute ca tragice. Acest program a început cu cronica
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ultimelor evenimente din România:
el a spus că informaţiile care au apărut în aceste zile în presa s
viaeică deepre adevărata fată a lui N.Ceauşescu reprezontă încă o
victorie a informării lalgi, deschise şi a restructurării din tara ne
tră. Pentru prima oară s-a scris cu litere âe. tipar" Ceauşescu este
dictator. în conducerea partidului şi aparatului d estat din România
s-au aflat 324 de rude cQ.e acestei perechi. "
Dragi colegi români de la televuzoiunea liberă din Bucureşti, va
exprimăm recunoştinţa noastră pentru ajutorul nepreţuit şi sprijinul
tovărăşesc acordat corespondentului nostru in capitala română. Gratie
acestui concurs el a putut să prezinte milioanelor de oameni sovietic
momentele dramatice reflectând ziua de astăzi a patriei dvs.
Acum a apărut pentru prima dată o posibilitate istorică pentru ca
popoarele maghia? sa-şi întindă mîna unul altuia", a declarat preotul
Laszlo Tokes .
Ungaria a procedat la întărirea pazei cu România, a anunţat
ministrul apărării ; se întăresc punctele de frontieră, se trimit
detaşamente suplimentare de grăniceri.

consiliul de miniştri al RPPolone a condamnat folosirea în ultimei
zile împotriva populaţiei civile din România a forţei şi armelor .

Mii de locuitori ai Moldove sovietice au început prima zi de mu
că cu transferarea banilor din economiile lor personale în contu^eji
torării poporului român.

72
Romani an Monitoring
Radio Bucbarest Pr I
Dec.25/1989 19.30 hrs
•===

Spicuiri din ziarele centrale bulgare.

=====
La spitalul central dn Timişoara au sosit circa 40
de camioane cu medicamente şl produse alimentare. Ne soseşte
ajutor de pretutindeni • Din UNGARIA, RFG, Cehsolovacia, Franţa
Iugoslavia, URSS, Bulgaria,Italia, a declarat unul dintre
soldaţii care asigurau paza spitalului. In jurul clădirii se află
pretutindeni militari, pe acoperişuri, în curţi şi chiar în inte
rior. In reportajul agenţiei France Preşse se raporeatază că în
ultimele ore ale zilei de ieri, elemente teroriste fasciste, au
deschis focul în apropierea spitalului în mai multe rânduri.
Dr. Mogoşanu care are experienţă de aproape 30 de ani, crede că
unele răni deosebit de grave nu au fost provocate decât de
£l2a£5Îe.-e.22l22i¥£ "trase împotriva manifestanţilor.
======
In Statele Unite, mai multe mii de de români au demonst:
la Washington, exprimându-şi deplina satisfacţie prin pentru înlă
turarea tiranului Ceauşescu. Demonstranţii şi-au manifestat dorin
ţa de a contribui activ la ajutorarea poporului român, aflat în
grea cumpănă. Deputatul Seat V. a reamintit că guvernul JlÂC- v
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Deaşteaptă-te Române!

COMUNICAT :
In ziua de 25 dec.1989 , a avutloc procesul lui Nicolae Ceauşesci
şi al Elenei Ceauşescu, în faţa Tribunalului militar extraordinar
Capetele de acuzare au fost :
1 . Genocid. Peste 60.000 de victime.
2. Subminarea puterii de stat prin organizarea de acţiunei armat*
împotriva poporului şi a puterii de stat.
w
3. Infracţiunea de distrugere a bunurilor obşteşti, prin distru
gerea şi avarierea unor clădiri explotLi în oraşe etc.
4. Subminarea economiei naţionale.
5. încercarea de a fugi din ţară pe baza unor fonduri de peste
1 un miliard de dolari depuse la bănci străine.
pentru aceste crime grave săvârşite Împotriva poporului român
şiaRomâniei inculpaţii Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu
au fost condamna£i_la^moarte ş_i conf^carea averii.

m
+

textual

Vom reveni cu imagini luate în direct în programul
televiziunii de astă seară!

+ + +
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- Colinde din întreaga lume. Colinde româneşti.
- Deşteaptă-te Române.
- De mai multe ori se transmite COMUNICATUL de la pag.73!
-x- In această seară a Sfântului Crăciun, România Liberă, o ce
veste minunată ! Vă amintiţi aceste cuvinte consacrate în colo
colindele noastre : 0, ce veste minunată - 2J2uriţ_ANTI^RIŞTUL_!
0 mare uşurare s-a revărsat în sufletul şi în cugetul nostru,
după un chinuitor coşmar : tiranii^ceauşeşţişi-au^rimiţ^gedeagşa
cuveniţa.
0 sentinţă care întruneşte consensul general. Este de
fapt verdictul dat de Tribanalul poporului nostru, atât de supus
împilărilor şi represiunilor, care s-a eliberat astfel pentru
totdeauna de noaptea cea mai lungă din istoria sa..Se aşterne lini
tea, trebuie să se aştearnă calmul peste ţară, după zile şi nopţi
de tensiune, de luptă pe viaţă şi pe moarte. Ni s-a telefonat
dealtfel că în multe zone din capitală , unde focurile primejdiei
ardeau încă, împuşcăturile au şi încetat. Desigur vigilenţa
noastră, dragi compatrioţi, trebuie să rămână trează, să nu adoar
trebuie înăbuşite ultimele zvârcoliri ale slugilor odiosului tire
Situaţia însă se stabilizează implacabil, în întreaga ţară. Nu
există forţă care să ne abată de pe drumul victorios al revolu
ţiei. Poporul a primit cu tot sufletul ,senin, sentinţa condamnai
la moarte a călăului care ne-a stigmatizat istoria românească.
" Să nu-1 primească pământul românesc! "
sunt cuvintele unei ascultătoare din Călineştii Maramu
reşului, care cu emoţia locuitorilor acestui pământ, sfânt al
României A s-a adresat în această zie de 25 dec. Crăciunul nostru
drag. Dictatorul, călăul, cel mai sângeros dintre tirani care a
asuprit atât poporul cu metode de neimaginat pentru nimeni şi
a primit pedeapsa
ce i se cuvenea.
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Blestemul ascultătoarei noastre de a nu-1 primi pământul românesc
este un gând al strămoşilor noştri, care au ţinut şi ţin la
aceast pământ ca la lumina ochilor. Nu odată ne-a fost dat să
auzim în Transilvania, în Maramureş, în alte părţi ale scumpei
noastre Românii, cu adevărat libere din ziua de 22 deceinrbie că
pământul este cartea dintâi a neamului, şi nu poate să primească
o asemenea creatură, care nu a vrut decât rău acestui popor, pe
care 1-a înfometat, pe care 1-a umilit.
Priveai în ochii copiilor flămânzi. In ochii copii? ~
bolnavi de inaniţie, şi te întrebai : pentru ce toate acestea?
La această întrebare a răspuns poporul român. Intr-o clipă,
dictatura ceauşistă a fost înlăturată. Am învins! Am învins!
Am învins! - sunt clipe pe care niciun român nu le va uita!
La 22 Dec. în studioul de emisie al postului de Radio
Bucureşti România, s-a anunţat înfrângerea clicii ceauşiste.
îmbrăţişări. Bucurie. Cuvinte spuse din inimă. Aşa cum le-a spus
simplu şi în această dimineaţă ascultătoarea noastră din Maramureş
atunci când îl veţi judeca pe dictator, să-i i se dea o asemenea
pedeapsă, încât să nu-1 primească pământul românesc! Da,tiranii şi
auprimit pedeapsa meritată. In această zi, sfântă de Crăciun,
să spunem ca strămoşii noştri : pe aceşti răi.^ă- nu-i primească
păiâitul românesc 1
^
0, ce veste minunată. A murit ANTI-CRISTUL!
A rnnăscut însă credinţa noastră în LIBERTATE.
In puterea noastră de a scrie o nouă istorie
0 istorie cu adevărat românească.Eliberată de
cişmele despoţilor!

colind : 0 ce veste minunată!
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RADIOJURNAL
Vă prezentăm mesajul adresat Consiliului Frontului Salvării naţio
nale de Comitetul previzoriu al frontului salvării naţionale din Cent
de Cercetări Sociologoce pentru constituirea asociaţiei sociologilor
din România:
Comisia de Ecologie din cadrul asociaţiei oamenilor de ştiinţă
din ROmânia consideră că între sarcinile urgente ale ecologilor se a:
şi aceea de a găsi soluţiile pentru refacerea şi menţinerea echilibra
ecologic. în acest scop membrii comisiei vor miliota pentru promovar<
conştiinţei ecologice, şi oferirea de soluţii dewtinate păstrării
neîntinate a naturii.

La punctul de frontieră Borş aflat la linia de frontueră dintre
România şi Ungaria a fost împodobit un pom de Crăciun prin grija
lucrătorilor de vamă şi a grănicerilor români şi unguri. L-au numit
"Pomul prieteniei şi colaborării " şi l-au dedicat copiilor care nu
au mai paucat acest crăciun liber şi celor care şi-au jertfit viata
în aceste zile pentru ca noi sa trăim într-o tară pe drept cuvînt li
bera.

Noua conducere a României nu a cerut ajutor militar Uniunii SOvie
deoarece acesta nu este necesar, a declarat Ion Iliescu.

Agenţia DPA transmite că toate punctele de control grăniceresc d:
tre Bulgaria şi România de la Russe au fost deschise, trec fără piec
toate automobilele şi trnurile cu ajutoare pentru populaţia Românie:
aflată în suferinţă.

Comisia Pieţei Comune a dispus acordarea unui al doilea ajutor de
urgentă României, a cărui valoare se ridică la 11 milioane mărci. P:
intermediul Crucii Roşii vor fi trimise alimente, medicamente şi mal
rial medical. Seproiectează de asemenea trimiterea unor medici.
Cu două zile în urmă-vă reamintim- Piaţa Comună a hotărît acordarea

3 )
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unui ajutor în valoare de 2 milioane de mărci.

După deschiderea unui cont destinat populaţiei române, Crucea Roşi
din MArea Britanie a trimis numeroase donaţii, a anunţat această org.
umanitară la Londra. Sumele vor servi ăentru achiziţionarea de echipe
medicamente care vor fi trimise în România.
pe de altă parte se informează că au fost celebrate la Londra slu;
în memoria miilor de victime ale revoltei populare din România.

~
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- Am scăpat de odiosul călău, am scăpat şi de odioasele
terminologii pe care ni le impusese în limbajul de otoate zilele
de incultura sa pe care vroia să o depună şi pe suprafaţa noastră
de popor, de oameni care gândim . la microfon Tudor Caranfil
Necuvintele! Vorind mai deunzăi la tv în momentele de cumpănă
care ne-a fost dat să le r trăim şi dorind să-şi manifesteze
fireasca solidaritate cu lupta pentru renaşterea ţării, o înaltă
faţă bisericească, a şovăit în mijlocul frazei pronunţând în cele
din urmă , însă cu evidentă jenă : adeziune. Câteva minute mai
târziu un crainic profesionist al micului ecran, îşi cerea scuze
la rându-i fiindcă îi scăpase cuvântul umanism. Nu sunt excepţii.
Ci o situaţie ciudată de care ne izbim cu toţii în nevoile de
comunicare ale acestei zile. Termeni uzuali, de neînlocuit, se cei
instinctiv ocoliţi, întru atât ne-au fost vorbele de perpelite,
devalorizate, golite de sens şi proprietari. Si nu ar fi vorba
doar (emoţionat, plângând) de acel dezgustător jargon de lemn
obiective, organe, pregnanţă, reflectare, mesaj, raport magistral
nici de scremeţele_lirice, ca cuvinte de limpede izvor, sau
luminoasele culmi , nici măcar de cuvintele atât de năzbâtios
scâlciate care"rea2imente pentru realmente, "muncipiu pentru
sau pretini". Ce penibil astăzi să mai pronunţi formule ca
"voi face totul" " viitor luminos" sau pur şi simplu să mai urez
cu sinceritate cuiva "sănătate şi fericire". Paranoicul conducăto
nu lasă în urma sa doar ruine, ci a izbutit să ne distrugă
însuşi limbajul.Te lipseşti să mai pomeneşit până şi de civilizat
cândva varianta ei aşa zis socialistă, pe care a vrut să ne-o
impună, s-a închiat într-o asemenea lamentabilă şi tragică urgie
a sălbăticirii. Printre prejudiciile epocii de aur a minciunii
ceauşiştii nu au frânt numai firul vieţii atâtor mii de tineri
nu au sfărâmat numai caractere şi destine, nu au înăbuşit doar
înalte năziuinţi, ne-au sugrumat şi cuvintele care duhnesc
astăzi a minciună trivială. Sunt pierderi aproape irecuperabile
am spus aproape, fiindcă totul mai depinde încă de noi. Printre
multiplele obiective pe care le avem de ridicat din moloz în
acest tragic-măreţ şi fericit început de timp, să nu uităm de
CUVINTE!
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înainte de a pronunţa Libertate! să ne învăţăm să fim generoşi
unul cu celălalt, înainte de a rosti patriotism, să ne scrutăm
pătrunzător conştiinţele. Prin faptele şi atitudinile noastre,
prin fiecare gest şi respiraţie, să dăm conţinut şi credibilitate
victimelor saşacrului^semanţic^
£ timpul să ne tămăduim şi necuvintele, oameni buni !

-x-x-xw
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Alexandru Siperco, membru în Comitetul int. olimpic
"Sportul românesc, cel a ce a adus două victime pe altarul
revoluţiei victorioase din ţara noastră , sportul românesc, la
ceasul adevărului. Ca toate domeniile vieţii economice, sociale
şi spirituale,la ora marelui , a adevăratelor aspiraţii pentru
gloria patriei noastre libere. ...permiteţi-mi să exprim în numele
colegilor mei...cu greu în aceste zile, admiraţia şi fierbinte
pentru noi românii, care am izbutit marea noastră revoluţie, pre
cum şi durerea pentru sportivii români, care au căzut jertfă în
lupta împotriva opresorilor. Ni s-a comunicat azi că în oraşul
elveţian Lausanne,sediul CIO, oraşul olimpic, în ferestrele casele
ard lumânări în pomenirea jertfelor poporului român, şi admiraţia
p entru ceea ce a ralizat acest prpopor. Scuzaţima sunt f. emoţion<
strălucitele victorii obţinute de sportivii români, în competiţii!
internaţionale, jocurile olimpice, nu au fost acelea ale regimu
lui Ceauşescu, care s-a repvalat de ele, ele au fost obţinut de
sportivii români, în pofida unei adevărate înverşunări aş putea
spune uri împotriva sportivilor ca şi a întregului popor, din par
tea lui N. Ceauşescu, şi a E. Ceauşescu. Ar fi de mirare ca dealt
fel ca astfel de monştrii să poarte sentimente bune faţă de
o activitate consacrată prieteniei şi păcii printre oamenii de
peste hotare.
Aceste victorii ale sportivilor români, au fost obţinute
în luptă împotriva a toto felul de greutăţi şi piedici puse de
liberat în calea mişcării sportive, de către ceauşeşti.Ei au
lucrat în condiţii foarte foarte grele şi o mare parte a acestor
condiţii se datorese şi lui feil.BOBU^^cel^m^i^agrogiaţ^cirac
al familiei Ceauşescu care răspundea de sport. Clica se referea
în conţinu la minunatele condiţii oferite sportivilor de partid
probabilă că vă stă în ureche acest această expresie
In realita
sportivii noştrii de performanţă erau ţinuţi în lipsuri , de tot
felul cu echipament necorespunzător, cu alimentaţie săracă,
cu asistenţă medicală pfclnă de lipsuri, s-a interizis de ani de
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zile plata către federaţiile internaţionale a cotizaţiilor
ceea ce ne punea sportivii români în condiţii foarte grele.Si s-a
interzis deasemeni ca veniturile care se realizau de către spor
tivi în competiţii internaţionale, să poată fi folosite de mişca
rea spportivă care ar fi fost perfect capacbilă de autofinanţare
Si # . CIO a sprijini necontenit mişcarea sportivă românească şi
comitetul olimpc român. Printre altele a facilitat participarea
la jocurile olimpice de la Los Angeles şi Seul. CIO este convins
că în condiţiile noi, noii societăţi democratice, sportul romp^esc
descătuşat de opresiune şi de teroare, morală, pe care le-a înTTurc
de atâţia ani de zile, va reuşi sa cuprindă masele largi ale
tineretului român, şi va urca noi trepte de glorie pe plan inter
naţional.

Sub bradul aestui Crăciun liber, credinţa noastră
în cauza revoluţiei! Iată vin colindători!
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Noi adeziuni la Frontul salvării naţionale.
Şţima£i_teleşp.ecţaţori, avem din nou prilejul să vă prezentă
o suită de alte mesaje de adeziune la programul Frontului salvării
naţionale, la revoluţia aceasta cu adevărat istorică petrecută în
aceste zile , nu numai în capitala patriei, ci în multe, multe ,
multe localităţi din toată ţara. Este vorba de fapt de o adeziune
de suflet, de conştiinţă românească, la această revoluţie a libertă
ţii, a democraţiei noastre. Si trebuie să facem precizarea , cred
că se impune, că faţă de hectarele de telegrame care altădată nu
încetau cu elogii la adresa"lui"şi adresa "ei1,1 aceste telegrame suc
cinte şi în kilometrii reprezintă cu adevărat credinţa de suflet
de inimă a României.
Voi începe cu lucrătorii întreprinderii de comerţ exterior
DANUBIANA. :"Libertatea dobândită cu atâta jertfă în aceste zile
ne-a eliberat definitiv de_birocra^iet formalism şi minciună y care
a blocat orice iniţiativă. Vom putea acum prin munca noastră de
zi cu zi să servim nevoilor reale ale ţării şi poporului,acţionând
cu profesionalism, cu toate competenţele descătuşate. Suntem
de acord cu restructurarea_comerţulul_exţerior pe baze reale, nebi
rocratice. Transmitem totodată că s-a construit în cadrul intreprir
derii un comitet provizoriu al Frontului salvării naţionale. Mulţu
mim televiziunii române libere pentru transmiterea acestei adeziuni'
care dorim să fie auzite nu numai de cetăţenii României libere ci ;
de partenerii noştrii de peste hotare".
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