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Se transmite în reluare comunicatul către tară.
In încheiere se mai adaugă:
Aşteptăm încă de măine propuneri din partea tuturor
categoriilor şi forţelor sociale care au luptat şi învins pentru
a putea completa componenta consiliului.
Acesta a fost mandatul pe care l-am primit ,acesta este
o primă formă de comunicat şi de platformă program a noului
organism al puterii de stat din România. (aplauze)

0,42 hrs.
Aici postul de radio Bucureşti - România.
Stimaţi ascultători ,la ferestele casei radio continuă
să şuiere gloanţele.
Cetăţenii capitalei sînt însă la datorie,le mulţumim
acestor compatrioţi/au fost blocate aşa cum am cerut capetele
străzilor de acces spre casa radio. Sînt necesare însă măsuri
pentru a asigura iluminatul lor în zonele în care sînt masaţi
aceşti apărători ai postului nostru de radio pentru a se putea
eventual executa foc de apărare fără a primejdui viata cuiva.
Rugăm insistent pe cei care se află acum în imediata
apropiere a instituţiei să se îndepărteze la capetele străzilor
aşa cum le-am cerut pentru a ne putea apăra cu foc de armă.
Pentru ca forţele noastre armate să poată să dea riposta
cuvenită bandelor de terorişti.
Iată mai avem o informaţie , care nu a putut fi verificată
încă în întregime ,dar vă rugăm pe dv. cei care vă aflaţi în zona
centralei telefonice Rahova,verificati ce se întîmplă acolo,avem
informaţii că în zona respectivă se trage în continuare din centra
la telefonică Rahova.Vă rugăm să ne spuneţi care este adevărul,
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telefonati-ne la numărul de telefon 144535.
In continuare ,dragi ascultători,din studioul liber al
radiodifiziunii vă prezentăm din nou ecouri internaţionale ale
revoluţiei române:

^^

Sofia: Franţa a cerut ministerului bulgar de externe să
primească bigăzile medicale ale organizaţiilor neguvernamentale
franceze ,care doresc să sosească în Bulgaria şi să se stabilească
la Russe pentru a acorda ajutor medical urgent cetăţenilor români.
Partea bulgară a răspuns pozitiv la această iniţiativă.
Berna: Poporul Elvetei s-a bucurat aflînd vestea prăbuşi
rii regimului Ceauşescu şi este gata să trimită ajutoare în alimente
şi medicamente României,a declarat şeful departamentului federal
al afacerilor externe Renee Felbert (fon.) citat de agenţia France
Presse.
Otawa: Guvernul canadian a primit cu bucurie ştirea despr^"
răsturnarea de la putere a dictatorului Ceauşescu şi a anunţat că
a suspendat în lumina noii situaţii create în România măsurile pe
care le luase cu o zi înainte împotriva regimului de la Bucureşti,
a comunicat ministerul afacerilor externe,în semn de protest fată
de reprimarea brutală a manifestaţiilor de la Timişoara şi Bucureşti,
din alte oraşe ale tării noastre,secr.de stat canadian îl rechemase
pe ambasadorul din România,suspendase facilităţile tarifare acorda
te pentru importurile din România şi anulase toate contractele oficia
le încheiate cu tara noastră.
Paris: PCF şi-a exprimat satisfacţia fată de înlăturarea
regimului Ceauşescu a cărui putere dictatorială a condamnat-o perma
nent. Deasemenea,part.socialist francez de guvernămînt a primit
cu bucurie schimbarea înregistrată în România.
Poporul a lichidat cruzimea şi opresiunea instituită
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în această tară de mai multe decenii..
Forţa libertăţii a învins,se spune într-un document al
partidului socialist francez.
Bonn: In anul 1989 voinţa de libertate a oamenilor a trecut
ca o furtună peste Europa ,a declarat ministrul de externe vestgerman,Hans-Dietrich Genscher ,după prapuşirea dictatorului român
N.Ceauşescu.
Poporul român a obţinut o mare victorie împotriva unui
regim al dispreţului fată de oameni,a adăugat Genscher.
Totuşi bucuria se împleteşte cu mîhnirea în legătură cu
marele număr încă necunoscut de morţi.
Ministrul de externe german a anunţat în spiritul solidari
tăţii măsuri imediate de ajutorare din partea guvernului de la Bonn,
care vor fi coordonate de organizaţiile corespunzătoare.
Caracas: Preş.Venezuelei,Carlos Andres Perez , a salutat
înlăturarea regimului Ceauşescu subliniind,aceasta dovedeşte că
nimic nu poate impiedica popoarele să avanseze spre democraţie.
El a apreciat că evenimentele din România se înscriu pe
linia valului de libertate din Europa de Est,a evoluţiei istorice
pe care nimeni nu o poate opri.
Stimaţi ascultători,vom continua să emitem.

ooOoo
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- Iată în studiourile centrale de radio acum avem un
martor ocular , care s-a întors acum cîteva clipe din cîteva zone ale
capitalei,este un coleg de-al nostru de branşă,ziaristul Valentin ...
- Vreau să vă comunic următoarele lucruri,în special în
ceea ce priveşte apărarea bunurilor noastre naţionale. Biblioteca
universitară arde şi nu este destul o singură maşină a pompierilor.
Vă rugăm foarte mult ,formaţiile de pompieri să trimită
de urgentă încă 2-3 maşini pentru a stinge această mare valoare a
culturii româneşti.
In al doilea rînd,vreau să vă spun că ne-am întîlnit cu
forţele de tancuri sosite de la Olteniţa într-un marş rapid,în
sprijinul nostru,deci totul este în ordine,nu faceţi panică,vă
rugăm. In drumul, spre radio mi-am dat seama că forţele armatei
stăpînesc situaţia şi nu mai au nevoie de sprijinul populaţiei.
Populaţia să stea în zonă ,dar nu foarte aproape de radio
tocmai pentru a putea să fie cît mai aproape de evenimente.

ooOoo
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-Postul nostru de radio la datorie în continuare.
Vă informăm ,stimaţi ascultători,în legătură cu evenimente
le istorice care se petrec acum pe teritoriul întregii ţări.
Am primit un apel din partea hunedorenilor,a minerilor,
a muncitorilor din această importantă zonă a tării,care ne roagă să
comunicăm tuturor ascultătorilor noştri că,aici în această parte
de tară cu largi şi adînci tradiţii muncitoreşti,noua putere instaura
tă prin citirea la radio şi televiziune a comunicatului Consiliului
Frontului de Salvare Naţională,document de mare importantă politică
citit de Ion Iliescu va învinge.
A fost instaurată ordinea aici la Hunedoara.Toate punctele
importante ale acestui judeţ se află sub controlul forţelor armatei
şi Comitetului salvării naţionale.
Am primit ,deasemenea ,apeluri din Ţara Oaşului. Oşenii
roagă să vă transmitem că în toată zona lor este ordine şi pace.
Stimaţi ascultători ,rămâneţi în continuare pe emisie.
Iată acum o informaţie de ultimă oră din tară: în Constanta
la ora 0.30 situaţia era pe deplin controlată de trupele armatei
şi marinei militare,care colaborează cu reprezentanţii comit.judeţean
ale salvării socialiste.
încercărilor de acte huliganice li s-a răspuns cu fermitate
şi au fost înăbuşite în fază incipientă.
Instituţiile,întreprinderile cu trei schimburi îşi desfăşoa
ră normal activitatea în Constanta.
Se asigură aprovizionarea normală cu alimente ,cu apă,
căldură şi energie electrică.
Ziarul judeţean va apare sub un nou nume: Cuget liber,
titulatura iniţială din 1945 al acestui organ de presă democraticrevoluţionar,pusă acum cu adevărat în slujba informării corecte
a oamenilor muncii.
A
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Din nou ecouri internaţionale ale revoluţiei înfăptuite
de poporul român.
In Berlinul Occidental,Yehudi Menuhin,preş.de onoare al
soc.George Enescu din Berlinul Occidental şi filarmonica din acest
oraş şi-au declarat solidaritatea cu poporul român şi doresc să dea
în luna ianuarie 1990 la Ateneul român,sperăm că va mai fi în
picioare,împreună cu filarmonica George Enescu din Bucureşti un
concert pentru omagierea victimelor evenimentelor produse în aceste
zile în România.
Concertul urmează să fie transmis direct de mai multe
staţii de televiziune din lume.
Alte ştiri externe în reluare.

ooOoo
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Aici postul de radio Bucureşti-România.
Cetăţeni ai capitalei,cetăţeni ai tuturor localităţilor
României,nimeni nu trebuie să doarmă în noaptea aceasta,fiţi oricînd
gata pentru a vă organiza în grupuri masive şi a da ajutor acolo unde
va fi nevoie.
Bandele de terorişti mai încearcă încă la adăpostul întuneri
cului să sădească panică în diverse zone.
Mai avem doar cîteva ore pînă la ivirea zorilor.Duşmanii vor
fi descoperiţi şi anihilaţi mult mai uşor la lumina zilei.
Compatrioţi,aceasta este noaptea cea mai lungă,fiţi vigilenţi
şi la posturi pentru apărarea libertăţii cucerite cu atîtea jertfe.
Şi o veste bună;zona din zona casei radio se află
sub controlul deplin al nostru şi al forţelor armate.
Putem să vă transmitem în linişte ştirile pe care le
primim mereu în fiecare clipă aici în studiourile centrale
de radio.
Rugăm locuitorii Timişoarei să acţioneze mai energic în
centrul oraşului şi în jurul spitalului judeţean ,unde sîntem informa
ţi că încă nu este linişte deplină.
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Dragi ascultători,vom da peste cîteva clipe legătura cu
televiziunea ,colegii noştri transmit pe întuneric,se află într-o
situaţie critică,vă rog să-i recepţionaţi:
- Trebuie să dovedim tuturor în aceste momente grele , tra<j^ce pentru întregul nostru popor,pentru întreaga noastră naţiune
că ştim să rămînem uniti ca degetele unei singure mîini,strîns într-un
pumn ,care să lovească,să dea o ripostă fermă oricărui agresor de
oriunde ar veni.
Fraţilor , încă o dată,nu putem pierde ceea ce a.m câştigat
astăzi,totul este încă în mîinile noastre,nu putem lăsa ceea ce e
al nostru din nou dictatorului.
S-a făcut lumină,deci poate veţi primi şi imagini,continuăm
să transmitem din studio.
In lupta împotriva oricărei dictaturi,deviza este patrie
sau moarte,liberatate ,democraţie sau moarte,să apărăm cu vieţile
noastre ,să apărăm fiecare clipă a acestei liberaţi atît de greu
câştigată şi atît de mult aşteptate,să apărăm cu piepturile noastre^
instituţiile centrale prin care se asigură existenta vitală a naţiunii
române,să apărăm liberatea şi demnitatea noastră de oameni ,de români,
de patrioţi.
Deşi afară se trage,pe holuri este un dezastru,încă odată
vă spunem şi vă comunicăm că nimic nu este pierdut ,totul este încă
în mîinile noastre. Sînt încă destui tineri în tară care poate să
vină aici în Bucureşti pe străzi,poate că sînt dincolo peste gard,
să vină aici alături de noi ,să ne susţină acum în aceste momente
grele cînd avem nevoie de ei,acum este momentul,apelăm la mijloacele
de transport în comun,apelăm la camioane,la maşini mici,la cetăţeni,
veniţi şi înconjuraţi televiziunea,veniţi şi sprijiniti-ne,numai aşa
vom reuşi,nu vă mai gînditi/veniţi.
Sînt atîtia sportivi în tara asta care s-au afirmat,mai
au ocazia odată să se afirme acum ,este unica şansă pentru a nu
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pierde ceea ce am câştigat cu sîngele nostru.
Mulţi am fost pe tancuri,am fost în prima linie,am scris
pe steaguri,încă odată tineretul,studenţimea ,toată lumea care
este în apropiere,studenţii sînt aproape ,facultăţile sînt aproape
de noi,să vină alături de noi,fiindcă situaţia nu e pierdută.
S-ar putea să câştigăm cu ajutorul vostru definitiv.
Cu speranţa că toată lumea ne aude,cu speranţa că sîntem
în continuare urmăriţi de dv.,vă renoim apelul de a nu dormi,deşteaptă-te române ,somnul a durat destul,astăzi nu e timp de dormit,e
timpul luptei şi jertfei pentru democraţie şi libertate,veniţi fraţi
lor,veniţi gărzi patriotice,unităţi militare,nu dormiţi în noaptea
asta nu se doarme,este noaptea noastră,veniţi cu blindate,apăratine,acum se hotăreşte viitorul nostru.
Trebuie să rezistăm neapărat ca să ne putem adresa în
continuare tării întregi,lumii întregi.
Mai sînt cîteva ore de întuneric,duşmanul nu poate înainta
decît în întuneric,măine dimineaţa situaţia poate să fie în miinile
noastre,gînditi-vă acum ce puteţi face,să spargem întunercul luminînd
cu milioane de torte această noapte fierbine şi demnă a libertăţii
noastre. Aprindeţi tortele şi ieşiţi în străzi,vă aşteptăm.
Veniţi cetăţeni tineri,sustineti-ne,generali luaţi măsuri,
trimeteti blindate,gînditi-vă la un singur lucru,că noi sîntem mulţi,
dacă ieşim cu o bîtă afară,cu o lumânare,chiar dacă au armament,pot
să aibă pentru următoarele 2-3 zile,sîntem mulţi.
Să renunţăm la aceşti 25 de ani de dictatură definitiv,
iremediabil,la anii de dictatură şi la acoliţii dictatorilor.
Gărzile muncitoreşti care au armament în dotare sînt ruga
te să vină în sprijinul armatei de la televiziune,sîntem alături de
voi,fiţi alături de noi.
Gărzi patriotice,veniţi ,înarmati-vă ,veniţi cu neamuri
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cu tot,cu tineret,veniţi vă rugăm.
In acest moment ni se anunţă că nu se mai aud focuri,nu se
mai trage.
Nu,nu,nu mai anunţaţi domnule,nu contramandaţi ceea ce ..
Oricum trebuie să veniţi cu toţii în sprijinul acestei
instituţii de primă importantă pentru tară,pentru prezentul ,pentru
viitorul ei luminos.

^

Nu ezitaţi,nu şovăiti/avem informaţii de la tovarăşul
căpitan care apără televiziunea că s-a reglementat situaţia.
Ne apărăm în continuare.
Nu cedaţi dispoziţiei de moment ,de şovăiri,coborîti în
stradă,rupeti lanţurile dictaturii,să nu lăsăm să treacă acest moment
istoric.
De multe ore vă transmitem,vă spunem adevărul şi numai
adevărul,sîntem în continuare în pericol,să ne ridicăm toţi ca unul,
să apărăm tot ce-am cucerit,să nu dăm nici-un pas înapoi,noi stăm
aicea pînă la capăt,chiar cu preţul vieţii noastre.
**
Patria este una,patrioţii sînt 23 de milioane şi duşmanii
sînt putini,veniţi cu toţi aici.
Continuă să fie o situaţie oricum încordată,dar deocamdată
şi sperăm că definitiv că poporul controlează această situaţie,toată
tara este alcturi de noi,epoca imobilismului şi sclerozei politice,
intelectuale ,morale şi sub toate aspectele ei a trecut ,sperăm că
şi ultimele rămăşiţe ale acestei scleroze,sceleraţii de securişti
care încearcă să atace obiective de importantă naţională cu sînt
televiziunea ,cum este radioul,cum sînt telefoanele,vor fi neutraliza
ţi de forţele armate ale poporului,armata este de partea noastră,
poporul este cu noi,noi sîntem poporul,noi sîntem România,noi luptăm
pentru dreptate,libertate,democraţie.

ooOoo
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- Stimaţi ascultători,facem un apel urgent către populaţia
din Braşov,către unităţile armate din Braşov,se trage asupra
clădirii telefoanelor din localitate.
Interveniţi urgent pentru salvarea acestui obiectiv.

3,40 hrs.
- Cetăţeni ai Braşovului,în ultimul timp nu am mai primit
nici-o veste din acest oraş.
Aşteptăm informaţii la telefon 140361 sau la tel.142940.
Aici postul de radio Bucureşti-România,iată , am primit
informaţia aşteptată despre situaţia din Braşov.
Sîntem anunţaţi din Braşov că se solicită ajutoare urgente,
fiind în pericol palatul telefoanelor şi sediul fostului Consiliu
popular judeţean,unde continuă să se dea lupte grele între armată
şi trupele de securitate.
In schimb în municipiul Sf.Gheorghe sîntem informaţi că
situaţia este normală,toată lumea este la posturi,la muncă,armata
şi poporul sînt pe deplin stăpîne pe situaţie.
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- Din partea Cons.Frontului salvării naţionale vă comunicăm
că acum 10 minute a fost arestat generalul Postelnicu şi a fost
arestat generalul Dincă în sediul CC ,ei sînt sub paza generalului
Guşe, şeful Marelui stat major.
Alături de gen. Guşe şi alături de mişcarea noastră este
fostul şef al departamentului securităţii statului,Generalul
Iulian Vlad,care dă ordin tuturor trupelor de securitate să se
alăture armatei,repet Postelnicu şi Dincă sînt arestaţi în sediul
Comitetului Central.
La ora aceasta Postelnicu trebuie să dea informaţii complete
în legătură cu punctele în care există diversiuni.
Gen.Dincă este deasemenea arestat,iar Iulian Vlad este alăturu de noi împreună cu gen.Guşă şi că Nicu Ceauşescu..asta nu mai
interesează,Ion Iliescu ,omul care totalizează încrederea naţiunii
controlează situaţia şi coordonează rezistenta,noi controlăm în ansam
blu situaţia atît în ţară cît şi în capitală,în general s-au înregis^^
trat numai diversiuni,nu sînt acţiuni de amploare,noi controlăm situa
ţia şi deocamdată trebuie să susţinem în toate judeţele ţării să
susţinem mişcarea noastră.
Iată un comunicat foarte important transmis de agenţia
noastră de presă Agerpres:
Trupele de securitate au pactizat cu armata şi au venit
în ajutorul ei.
Fostul ministru de interne,Tudor Postelnicu a fost arestat
împreună cu doi aghiotanţi ai săi.
Cetăţeni ai Bucureştiului,cetăţeni au tuturor localităţilor
României,nimeni nu trebuie să doarmă în noaptea asta,fiţi oricînd
gata pentru a vă organiza ir. grupuri masive şi de a da ajutor acolo
unele Vc- fi necesar.
Bandele de terorişti ai vechii dictaturi mai încearcă la
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adăpostul întunericului să sădească panică în diverse zone.
Mai avem cîteva ore pînă la apariţia zorilor,duşmanii
vor fi descoperiţi si neutralizaţi mai uşor la lumina zilei,noaptea
cea mai lungă se apropie de sfîrşit,fiti vigilenţi la posturi
pentru apărarea libertăţii cucerită cu atîta jertfe.
- Primim ,deasemenea,informaţii îngrijorătoare din partea
termocentralei ..Sud din capitală,rugăm ca cetăţenii din această
zonă să treacă mai energic la apărarea acestui important obiectiv.

2,43 .
- Sîntem informaţi că medicii aflaţi în Piaţa Palatului
pentru a da ajutor răniţilor nu mai fac fată nici ca număr ,nici
ca materiale de care au nevoie.
Se adresează un apel călduros ,insistent ,urgent către
toate ambulantele salvării,către taxiuri,către maşini,către toţi
cei ce pot veni în sprijinul răniţilor aflaţi în piaţa palatului
pentru a salva vieţile celor care au participat la această revoluţie.

3,19 hrs.
V-am mai rugat pe toţi cei care dispun de motorină să
ajute termocentrala de la Rovinari cu acest combustibil,ori de unde
poate fi el procurat ,din zone apropiate.Rugam ca organele locale,
ale cons.Frontului salvării naţionale să ia iniţiativa pentru
satisfacerea acestei cerinţe importante.Este de fapt o cerinţă vitală
ca toate centralele electrice să funcţioneze,sa funcţioneze normal,
numai aşa putem avea lumină în case,putem să funcţioneze întregul
organism economic al tării,putem să transmitem şi radioul şi televi
ziunea,vrem să rămînem în legătură cu dv.,dragi compatrioţi.
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Este ora 5 dimineaţa. Primele raze ale soarelui pe care
l-am aşteptat cu atîta nerăbdare după acesta lungă noapte vor străluci
pentru toţi in scurt timp,sperăm să vă putem prezenta în minutele
următoare şi un un buletin despre starea vremii.
Dragi compatrioţi,Cons.Frontului salvării naţionale comuni
că:
Armata şi securitatea cooperează deplin pentru a asigura
stabilitatea în ţară şi liniştea tuturor concetăţenilor.
In Slobozia,oraşul poetului Mircea Dinescu,ne informează
că a apărut primul număr al ziarului "Ialomiţa Liberă"în care se
omagiază victoria revoluţiei poporului român.

4,10 hrs.

Generalul-maior Guşe:
Cetăţeni ai României noi,
Armata şi poporul sînt stăpîni pe situaţie aproape în
întreaga tară.
Mai sînt cuiburi izolate de disperaţi care încearcă să ne
distrugă ceea ce am cucerit .
Nu au reuşit şi nu vor reuşi. Să restabilim liniştea în
aceste momente istorice,dar şi dificile.
Vă rog să daţi dovadă de mult patriotism,de dragoste
de tară.
Sa instaurăm cît mai repede cursul nou al vieţii. Totul
trebuie să între în normal cît mai repede.
Acţionaţi împotriva celor care încearcă să ne destabilizeze,
împotriva celor care încearcă să spargă magazinele,apăraţi valorile

- 15 -

ROMANIAN MONITORING
Buc I 23 Dec-. 1989 4.10

noastre naţionale.
Să acţionăm pentru a asigura liniştea tării,suveranitatea
şi integritatea teritorială a României.
De la microfonul posturilor de radio şi televiziune,din
partea Cons.Frontului salvării naţionale,s-a adresat către toate
unităţile militare gen.maior Guşe.

4,35 hrs.
- Cele 7 insule de otel cu tricolor din Marea Neagră,
platformele de foraj maritim Gloria ,Prometeu,Orizont,Atlas,Saturn,
Fortuna şi Jupiter funcţionează normal.
Petroliştii marini aflaţi în largul mării,la aflarea veştii
despre căderea dictaturii Ceauşescu şi-au manifestat spontan bucuria
nemăsurată,au scandat pentru liberate şi democraţie.
4,35 hrs.
APEL CĂTRE TOATE COMANDAMENTELE LOCALE ALE FRONTULUI
SALVĂRII NAŢIONALE
Rugăm ca prin intermediul telefoanelor noastre 144535
şi 140361 să se transmită de îndată veşti despre situaţia exactă
din toate zonele în care se află sediile noilor organisme ale
revoluţiei,vitale pentru desfăşurarea întregului proces în conformi
tatea cu ceea ce s-a citit la posturile de radio şi televiziune,
în comunicatul Cons.Frontului salvării naţionale citit de Ion Iliescu.

- 16 -

ROMANIAN MONITORING
Buc I 23 Dec.1989 4,35

Am primit o informaţie în legătură cu faptul că Hunedoara
are nevoie de ajutoare,acolo oamenii muncii poartă în continuare
lupte grele.

4,55 hrs.

Dragi compatrioţi ,v-am anunţat prin posturile noastre de
radio şi televiziune cu puţin timp în urmă în cursul acestei nopţi
despre arestarea lui Tudor Postelnicu,fostul ministru de interne ,care
a condus împotriva poporului toate acţiunile teroriste din primele
ore ale acestei mari revoluţii.
In aceste clipe am primit sarcina din partea lui Ion
Iliescu,care v-a citit pe posturile noastre de radio şi televiziune
importantul comunicat al Cons.Front.salvării naţionale ,să transmite™
.

.

.

.

_

pe toate posturile de radio şi televiziune un important comunicat
din partea gen.Iulian Vlad,adresat întregii ţări,un apel pentru mobili
zarea generală a trupelor de securitate pentru a fi puse în slujba
celei mai înalte cauze ,apărarea libertăţii întregului popor
român.
Ascultaţi acum pe gen.Iulian Vlad.
-Stimaţi concetăţeni,fraţi români,
Vă vorbeşte gen.-col.Iulian Vlad,comandantul forţelor
de securitate şi ale Min.de interne.
In aceste momente istorice ,ministerul de interne,toate
unităţile sale împreună cu armata română luptă cot la cot pentru
salvarea fiinţei noastre naţionale a poporului român.
Min.de interne s-a dezis de elementele loiale ale clanului
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Ceauşescu.
Fraţi români,în aceste clipe hotărîtoare să fim uniţi/să
credem în noi,ajutati-ne şi nu vă vom trăda încrederea.
Stimaţi cetăţeni,fraţi români, vă vorbeşte gen.-col.Iulian
Vlad,comandantul forţelor de securitate şi ale min.de interne.
NM : Se repetă frazele de mai sus.
5.00
- Vă informăm că a apărut primul număr al ziarului
"Scînteia poporului",cotidian politic şi social.
Pe prima pagină pe frontispiciu scrie cu litere mari:
"Glorie patriei libere,poporului erou".
Tot pe prima pagină articolul de fond ,care continuă pe
pag.2-a , are ca titlu: "Trăiască libertatea ,trăiască răspunderea".
Este publicat comunicatul către tară al cons.Frontului
salvării naţionale.
Alte două titluri: "Victoria adevărului,recunoştinţă fierbin
te armatei române","Revoluţia populară a învins,avem nevoie de raţiune
calm şi vigilentă în apărarea libertăţii şi valorilor naţionale".
A 2-a pagină are pe frontispiciu titlul "Libertate,frăţie,
democraţie,reală unitate".
Pe cea de-a 3-a pagină "Muncă fără preget pentru tară"
Pe cea de-a 4-a pagină a primului cotidian politic şi
social "Scînteia poporului" consemnează respectul şi admiraţia stîrnită în lume de victoria poporului român asupra dictaturii.
ooOoo
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Gen.-lt. Aristotel Stamatoiu s-a adresat printr-o
scrisoare Cons.Frontului salvării naţionale.
- Am luat cunoştinţă cu mare interes ,se spune în scrisoare,
de hotărîrile şi comunicatul Cons.Frontului salvării naţionale.
Susţin împreună cu cadrele ce le am în subordine aceste
hotărîri epocale şi asigur cons.Front.salvării naţionale că,vom acţiona
în noile condiţii cu toată capacitatea pentru a demonstra că sîntem
fii demni ai României şi că slujim poporul.
Nu mi-au stat în preocupări problemele ce au lăsat suferinţe
în sufletele şi familiile multor dintre cei ce i-am auzit vorbind
în această noapte cu deosebită convingere,dar nu cu răutate.
Aceasta nu înseamnă cu eu nu am multe de corectat,mai ales
din punct de vedere al modului de a gîndi,datorită fanatismului
diabolic impus în toate de fostul dictator .
încredinţez Cons.Front.salvării naţionale că atît cît va
fi nevoie ,voi acţiona cu toată priceperea şi puterea de muncă în
interesul tării,în materializarea hotărîrilor istorice transmise
naţiunii în această dată memorabilă de 22 dec.1989.

^

5,36 hrs.
- Mulţumim din suflet minunaţilor noştri compatrioţi din
capitală ,care au înţeles în această noapte imperativul apărării
cu preţul vieţii a radiodifuziunii şi au răspuns cu cea mai mare
promptitudine la toate apelurile noastre.
Ati fost minunaţi,oameni ce-ati blocat căile de acces spre
casa radio,ati fost minunaţi ,militari ai armatei române de pe
stradă şi din clădire.V-am simţit tot timpul alături de noi şi
puteţi fi mîndri că ati servit suprema cauză a victoriei revoluţiona-
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re.
Vă rugăm să rămîneti în continuare alături de noi.
Să mulţumim tuturor oamenilor muncii din tară pentru
modul exemplar în care au răspuns chemărilor adresate de Cons.Front.
salvării naţionale,de apelurile transmise prin postul de radio
Bucureşti-România,venind în sprijinul revoluţiei,facînd această
revoluţie,apărînd obiectivele economice,sociale,apărînd sediile
politice,mulţumim tuturor.

5,44 hrs.
- 0 informaţie transmisă de agenţia TASS ,informaţie în
care este remarcate eforturile armatei române ,care apără cuceririle
poporului şi care în noaptea de vineri spre sâmbătă au întreprins
acţiuni energice pentru lichidarea rezistentei forţelor teroriste
ale regimului Ceauşescu.
Au fost dejucate tentativele elementelor teroriste de
a prelua controlul asupra radioului ,televiziunii şi altor obiective.

ooOoo
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Este ora 7,00. Aici este radio Bucureşti-România.
Pentru obişnuita oră a radiojurnalului cu care v-aţi fami
liarizat de atîta vreme şi care va amintit sistematic timp de peste
un sfert de veac şi pentru care ne cerem iertare,din dispoziţia
Cons.Fron.salvării naţionale,grupul de redactori ai postului de
radio Bucureşti-România,a alcătuit prima rubrica de informaţii de
la ora 7.00 dimineaţa,redactate în noile condiţii de libertate
a cuvîntului.
Pe tot timpul nopţii sub conducerea directă a lui Ion
Iliescu,aţi ascultat primele aproape 20 de ore de adevăr în
transmisii directe pe posturile noastre de radio şi televiziune.
De la această oră sînteti numai pe recepţia posturilor
de radio.
In dialog cu televiziunea am transmis pînă la această oră
toate ştirire adevărate ale nopţii fără nici-o cenzură.
încă odată vă anunţăm : aici postul de radio Bucureştiw
România. In continuare vă rugăm să rămîneţi pe recepţie pentru a
urmări comunicatul citit de Ion Iliescu în numele Cons.Frontului
de salvare naţională. Ascultaţi deci,cuvîntul lui ION ILIESCU (reluare)
- Mesajul gen.maiorGuşe (reluare)
- Mesajul gen.-col.Iulian Vlad (reluare)
- Scrisoarea gen.lt.Aristotel Stamatoiu (reluare)
- încă o ştire importantă a acestei nopţi: toţi deţinuţii
politici au fost eliberaţi,inclusiv Bălăceanu (fon.) cu scuzele
de rigoare.
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Este ora 8 fără un minut.Transmitem ştiri.
Din Constanta ,corespondentul nostru ne relatează:Primii
zori ai libertăţii poporului îi găsesc pe oamenii muncii din Constanta
şi din alte localităţi ai acestui judeţ la posturile lor de luptă
şi de muncă.
Intr-o atmosferă de calm ,de ordine şi disciplină ei au
început o zi de producţie.
Astfel,lucrătorii de la intr.de panificaţie,intr.de prelucra
re a laptelui,de la Avicola transportă la această oră spre unităţile
de desfacere ale municipiului Constanta primele cantităţi de pîine,
lapte,ouă,carne şi alte produse pentru aprovizionarea populaţiei.
Deasemenea prin grija Cons.judeţean al Front.Salvării naţio
nale, au fost luate măsuri ca unităţile productive,gospodăriile săteni
lor să fie aprovizionate cu energie electrică ,energie termică,
iar mijloacele de transport în comun să funcţioneze conform grafice
lor stabilite.
De la Min.transporturilor şi telecomunicatilor ,ing.Dale
Constantin ne transmite:
Am deosebita mîndrie patriotică de a fi fost de serviciu
pe minister în istorica noapte de 22 spre 23 dec. Cu adîncă emoţie
aduc la cunoştinţă poporului că oamenii muncii din toate sectoarele
de transporturi au fost permanent la datorie.
Astfel ,pe calea ferată transporturile de călători şi de
marfă s-au desfăşurat . . cu menţiun€»a că sarcina suplimentară de
transportul apei minerale s-a îndeplinit.La Sibiu au ajuns 24 de
vagoane încărcate cu apă minerală, s-au încărcat în total 39 de
vagoane şi sînt la încărcare acum 128 de vagoane.
Toate porturile lucrează şi navele pleacă în condiţii
normale,iar toţi oameni sînt bucuroşi de victoria obţinută în lupta
împotriva teroriştilor.
In ceea ce priveşte transportul auto specific,spune
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inginerul,unităţile noastre atît din Bucureşti cît şi din tară au
răspuns chemării Front.salvării naţionale participînd la blocarea
străzilor şi la transportarea materialelor solicitate.
0 contribuţie deosebită a fost adusă la difuzarea presei w
libere. In continuare activitatea se va desfăşura normal la toate
unităţile auto,preocupare importantă fiind aceea de a realiza transpor
tul cu minimum de combustibil atît de necesar pentru această perioa
dă.
In cursul nopţii situaţia aeriană creată în spaţiul tării
a determinat neexecutarea zborurilor de transport.
Personalul aviaţiei civile împreună cu unităţile armatei
române au respins atacurile teroriştilor date în mai multe rînduri
de trupe mixte de desant aerian şi terorişti la sol,reuşind să menţi
nă în stare disponibilă aeroporturile şi instalaţiile lor.
Au fost atacate aeroporturile Otopeni,Băneasa,Arad şi
Constanta,precum..aviaţia utilitară.. NM:(în continuare recepţia
imposibilă. )
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07.50 hrs :
Stimaţi cetăţeni ai capitalei!
Unităţi ale forţelor armate!
Indreptaţi-vă grabnic, de urgenţă,spre televiziune.
Spre sediul televiziunii din Calea Dorobanţi. Acolo este nevoie
de d-voastră. Acum! televiziunea trebuie să intre în emisie!
textual.
Se repetă
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07.15 hrs
Elemente fanatice continuă să reziste .••neclari
armata să acţioneze cu toată fermitatea , să izoleze aceste
cuiburi şi să le nimicească fără cruţare, cu armele cele mai
potrivite. Nu suntem noi specialişti, dar generalii, coloneii,
comandaţii ştiu cum trebuie nimicit acest terorism.Ştiu care es
antidotul şi să acţioneze cu toată fermitatea. Aceasta este o
cerinţă imperioasă pentru asigurarea liniştii pentru desfăşurarea
normală a întregii activităţi. Armata e cu noi. Suntem uniţi în
gând şi cuget : Armata-Poporul-Cetăţenii!
Comitetul de salvare naţională împreună cu armata
deţineau la ora 03, controlul asupra tuturor obiectivelor din
municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna. La Bacău , aceeaşi situaţie.
Televiziunea română liberă va informat clipă de clipă
despre evenimentele care s-au succdat cu atâta repeziciune.
Clipă de clipă am îndreptat atenţiunea întregului popor , a
întregii armate la... dar, mai există elemente fanatice.Conside%jn
necesar să vă transmitem următorul apel: date fiind împrejurările
în care elemente fanatice servile dictatorului Ceauşescu continuă
să acţioneze asupra instituţiilor, bunurilor poporului şi a oameni
lor .

09.00 hrs
Aici postul de radio Bucureşti. România.
Pentru cetăţenii aflaţi în zona intrării str.Bastiliei
Ion Slătineanu şi str-Crăciun : într-o vilă pe partea stângă sunt
5Ş2H?î5i_î®I2riS5i• Cetăţeni! Membrii ai Frontului salvării na
ţionale! Vă rugăm interveniţi şi lichidaţi orice focar care poate
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să tulbure în continuare liniştea publică.
Radioul_exişţăl

Să ne ajutăm cu toţii, să ne ducem la bun sfâşit misiunea
istorică de a vă informa în fiecare clipă, cu adevărul cel mai
adevărat, care s-a rostit vreodată pe posturile noastre de radio
şi televiziune.
Activitate normală în judeţul Botoşani. Editorialul ziarului
local poartă titlul :nZiua întâi a libertăţii"'.4
TASS despre situaţia din Bucureşti, unde încă " curge
sânge"
Ajutoare anunţate din Austria.
o9.30 hrs
Colegii noştrii veniţi de curând în redacţia de actualităţi
ne-au adus toate cele trebuincioase. Continuăm să vă ţinem la
curent cu evoluţia evenimentelor din capitală şl din ţară.Punctele
cheie ocupate în cursul nopţii, prin care s-a asigurat securi
tatea radioului, trebuie menţinute.
Si încă un amănunt : acum câteva minute lucrători de la
fabrica de lapte au reaşit să se strecoare printre blocada
teroristă şi să ne aducă importante cantităţi de lapte şi pâine.

-x-
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Cerem ajutor tuturor unităţilor şi marilor unităţi din
capitală să ne sprijine cu blindate,aviaţie,elicoptere-,pentru că
pe anumite clădiri, ^.Jy^^^gre^^ţeleviziunii^omâne^gi^în^
susţinuţi puternic de alte mijloace.
09.50 hrs

**

Terorişti... mai încearcă ici colo să creeze panică în
diverse zone. Duşmanii sunt mai uşor de descoperit acum la lumina
zilei. Noaptea cea mai lungă s-a sfârşit... .ţineţi aparatele de radi
şi tv deschise...Muncitori şi oameni cinstiţi, unde vă aflaţi
în^rmaji-vă^^i^eniji^sgre^radio^^i^ţv ! Dacă nu veţi fi în stradă
starea revoluţiei va depinde doar de câteva...anihilaţi tot
ce se împotriveşte.Trebuie instaurată ordinea şi liniştea.
- reluări din cursul nopţii la orele 10! Apelul Frontului
şi componenţa Consiliului.Hora Unirii.

0
10.15 hrs
- Acum câteva minute am aflat că Sibiul are nevoie de
ajutoare. Braşovul, deasemenea are nevoie de sprijinul nostru
al tuturor. Intraţi în legătură cu toţi cei ce luptă pentru
adevăr atât la Sibiu cât şi la Braşov.Organizaţi-vă mai bine
la Sibiu este nevoie acum de ajutorul d-voastrăl la Braşov la
fel.

~
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Si-Şecuriţate^Teroriştii sunt ascunşi în poduri, pe clădir , în
hotelul Intercontinental,în alte clădiri centrale, trag în orice
le iese în cale,armata răspunde cu focuri de mitraliere, tancuri
ş.a .arme. încleştarea s-a desfăşurat pe întreg cursul nopţii
iar în zorii zilei de astăzi este cu mare intensitate.
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- La Braşov un grup de comando rebeli au aţacaţ_spitalul
central , păţn^d_în_casâ_şi_omoară_oamenlttrăgând cu rafale
în populaţia de pe străzi.
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Vă adresăm un apel insistent să conlucraţi cu armata română,
cu forţele de ordine ale Ministerului de internei Nu le împledl
câţi activitatea* Si s-au alăturat cauzei României libere.
Nu-i mal dezarmaţii In aceste momente s-au pornit.•.forţe
străine, mercenare, care au activat ...sunt grupe care acţionează
împotriva populaţiei paşnice în mal multe oraşe ale ţării.
In jurul televiziunii a fost Instaurată ordinea şi
linişteai

_

Aici postul de radio Bucureşti. România.
Suntem informaţi că prin intermediul ambasadei URSS
s-a cerut a.lutorul armatei sovietice,întrucât teroriştii au
apelat la elicoptere prin intervenţioniştl străini.
textual
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ljU20_hrs : Relatări din ţară. Normalizarea situaţiei în diferite
oraşe ale ţării.Despre subiectele ziarelor locale.
La Baia Mare a ieşit azi dimineaţă ziarul local
GRAIUL MARAMUREŞULUI, care conţine Comunicatul către ţară al
Consiliului Frontul salvării naţionale.
Din Gorj. Ziarul judeţean "GORJANUL" a apărut cu pri
mul său număr sub frontispiciul "Frontul
naţională.
De la Allta Iulia ni se transmite că aprovizionarea
cu alimente se desfăşoară în condiţii foarte bune cum n-a mai fost
de multă vreme.I
======
Intr-un comunicat dat publicităţii de către Comitetul
int. al CRUCII_ROŞII, în urmă cu câteva ore, se arată că
două avioane închiriate de organizaţie sunt dispuse să plece la
Bucureşti cu un transport de 4 tone de material de maximă urgenţă
şi o echipă de 8 persoane din care fac parte delegaţi şi personal
medical. In notă se adaugă că societăţile naţionale ale Crucii
Roşii din ţările vecine României se află în stare de alertă şi
sunt dispuse să intervină. Pe de altă parte organizaţia umanitară
Medicii fără graniţă a hotărît trimiterea a 3 avioane care vor
transporta în România aju^£ul_financ^ar_acor^atjîe_c
economică_euro£eană-Romaniei•
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(11:30) Aici postul de radio Bucureşti, România!
Reluăm, stimaţi ascultători, o ştire foarte importantă difuzată în
urmă cu câteva momente de Televiziunea Română Liberă. Deschideţi
toate aparatele de radio 1 Veţi urmări în aceste momente cum uneltea
una mare trădător al tării.
La Comandamentul Salvării Naţionale, fostul ministru de
interne Tudor POSTELNICU a fost arestat şi se află în mâinile forţelor
militare. Discutandu-se cu el despre tragedia care se desfăşoară
in unele puncte din tară şi în Capitală, el a semnat o declaraţie
pe care îmi permit să vi-o citesc:
%#
"APEL —militari din trupele de Securitate care vă desfăşurat
activitatea pe care a ordonat-o conducerea PC (?) pe care o ... .
Am venit ca fost ministru de interne special pentru a vă cere în
scris (?) în termeni foarte categorici să încetaţi acţiunile de luptă,
deoarece ele s'au transformat în crime împotriva umanitştii.
Gâmditi-va la copiii şi familiile voastre! Pentrucă numai în felul
acesta veţi putea beneficia de clementa legii. încetaţi acţiunile
cu caracter terorist şi să stabiliţi modalităţile efective de predare
împreună cu comandanţii voştri, cu colonelul Pavelescu. Cine îşi
va permite să continue actele de terorism,
va fi pedepsit
fără cruţare. Este ultimul avertisment pe care vi-1 mai dau pentru
a vă salva viata într'o acţiune care este inutilă şi iresponsabilă
** semnează Tudor Postelnicu - fost ministru de interne.
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12,20 hrs :

La orele 12,s-a transmis în reluare Comunicatul
Frontului salvării naţionale,

In aceste momente suntem informaţi că în municipiul
BRAŞOV, situaţia este calmă şi că în luptele cu teroriştii, care
au tras de pe acoperişul clădirilor , mulţi dintre ei şi-au...
viaţa .Parte dintre aceştia s-au refugiat sub?Tâmpa şi pe alte
clădiri înalte de la poalele acestui munte.
La Buzău, viaţa a intrat în cursul său normal.
-

Aprovizionare bună în judeţul Dâmboviaţa.
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Cetăţeni ai capitaleiI
Dragi compatrioţi!
Vă vorbim de aici din studiourile de radio Bucureşti.
Caligula noastră, Caligula de la Bucureşti a adus trupe arabe
care atacă Românii! Trupe,forţe, unităţi ale forţelor noastre
armate! Veniţi de urgenţă aici, îit strada Nuferilor, pentru
a apăra clădiră radioului! Cetăţeni ai capitalei!Armată, veniţi
în zona radioului. Veniţi şi apăraţi acest scump şi important
...legătură cu a ţara cu d-a voastră. Armată,fiţi în ontinuare
cu noi, apăraţi-ne aşa cum ne-aţi apărat până acum!
12.48
Muzică : Trompetele răsună!
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Radio Bucharest Pr I
- Situaţia s-a îmbunătăţit. For£ele_araaţe_dişlocaţe_£n
E£Ei5®îryi_2§5Si-îT§^i2-£2Sîr2l®55ă_^iS_?î2y-5iî^§ii§*A fost pro
babil o furie , o ultimă furie a unei bande de terorişti. Să
sperăm că vor veni totuşi şi alte unităţi ale forţelor noastre
armate.Radioul este cum am spus un puct cheie.

- -t 1 ROMANIAN MONITORING
Buc I , 23.12.1989, 11:40 hrs.

GeS.

••
(12:52)Aici postul de Radio România. Dragi compatrioţi,
dragi cetăţeni ai Capitalei. Ne aflam de o zi si o noapte pe baricadele
luptei, ale revoluţiei, in fata microfonului. Ne aflam aici pt. a
va informa cu calm sa va spunea adevărul despre tot ceea ce se Întâmpla
despre evenimentele din Întreaga tarii. Anunţam din nou: CLĂDIREA
RADIODIFUZIUNII DIN STR: NUFERILOR ESTE IN PRIMEJDIE: SINTEM ATACAŢI:
Unităţi ale forţelor noastre armate, de oriunde va aflaţi in apropiere,
veniţi si ...iti paza acestei importante poziţii strategice, un punct
cheie: Radioul este un mijloc de legătură (?) vital al Revoluţiei
cu Ţara. Veniţi şi apăraţi clădirea Radioului.
(13:00) Aici postul de radio Bucureşti - România. Stimaţi
ascultători, in zona Radiodifuziunii situaţia s'a liniştit acum.
Din fericire s'a calmat, forţele armate dislocate in perimetrul staţiei
radio controlează din nou situaţia. A fost probabil o furie, o ultima
furie a unei bande de terorişti. Sa speram totuşi ca vor veni si
alte unităţi ale forţelor noastre armate. Radioul este - cum am spusun punct cheie. De aici, stimaţi cetăţeni, dragi locuitori ai Capitale:
si ai României, va transmitem vă informăm, asa cum am factu-o de
ieri dela prânz.
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De la Ministerul învăţământului am primit următoarea
scrisoare adresată Consiliului Frontului salvării naţionale :
In aceste momente de covârşitoare importanţă pentru destinele
ţării, toţi dascălii din România trăiesc clipe înălţătoare de
adevărat patriotism. Educatorii, învăţătorii, profesorii din învx
ţământul de toate gradele precum şi întregul personal al minis
terului învăţământului, îşi exprimă admiraţia faţă de întreaga
generaţie tânără, elevi, studenţi, muncitori şi intelectuali, care
au săvârşit în cea mai mare parte actul eroic de la 22 Decembrie
1989, determinând chiar cu preţul vieţii lor, încheierea pentru
totdeauna a unei epoci de tristă amintire a neamului nostru:
dictatura distrugătoare de conştiinţă şl suflete a clanului
înlăturaţi
In acelaş timp ne exprimă totala adeziune la Comunicatul
consiliului Frontului salvării naţionale, care răspunde întru to
tul năzuinţelor şi idealurilor poporului nostru, care nu au
putut fi în niciun fel alterate de perioada neagră a ultimului
pătrar de veac.
^
Prevederea nr. 6 din Comunicat corespunde întru totul
celor mai înalte principii de educaţie şi cultură, şi ne angajăm
în faţa poporului, a Frontului salvării naţionale, să îndeplinim
integral .. tânăra generaţie în spiritul valorilor perene ale
neamului nostru şi al valorilor universale,••.adevărata istorie a
poporuluiromân, aşa cum s-a făurit ea dealungul veacurilor,
fără niciun fel de mistificări. Vom acorda toată atenţia necesară
pregătirii tinerei generaţii într-adevăr la nivelul celor mai
înalte cuceriri ale ştiinţei, tehnicii şi culturii, renunţând la
îndoctrinarea forţată, eliberând conştiinţele tinerelor de povara
minciunilor şi a falsurilor pe care cu care şcoala a fost forţată
să le otrăvească •..
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Ştiri Externe :
=====
VIENA. Ziarul austriac . .. relatază în legătură cu
evenimentele din România : Prăbuşirea dictatorului de la Bucureşti
încheie procesul de transformări din ţările răsărinte.Oare speră
conducătorul să aibă o soartă diferită de cea a lui Honecker
Husak sau Zhivkov? Deoarece a mizat totul pe o singură carte, con
secinţa a fost abuzul de putere, o putere coruptă, întreaga pu
tere coruptă total. Clanul trădătorilor îşi ia rămas bun de la lume
prin asasinate în masă şi atacuri iraţionale.
=====
Haga. Guvernul Olandei a apreciat răsturnarea odiosului
dictator din România drept sfârşitul unei dictaturi anti-...guver
nul Olandei a va sprijini cu toate forţele procesul de schimbări
din România, se arată într-un comunicat dat publicităţii la Haga
£
======
BONN. Primul transport de ajutoare din partea CRICII
ROŞII a RFG este în drum spre România, conţinând în special
material medical pentru acordarea de ajutor celor răniţi, a infor
mat un purtător de cuvânt al CRUCII ROŞII la BONN. Transportul
cu o încărcătură de aproximativ 250.000 demărcl-traversează
Austria şi Ungaria şi urmează să ajungă la Arad;4 Un al doilea
transport cu medicamente va porni în cursul dlmenţii de astăzi
în aceeaşi direcţie.
In faţa situaţiei dramatice a victimelor conflictului
dar şi pentru alinarea nevoilor generale ale poporului român,
în_contul_4l_4l_41, care s-a deschis la toate băncile şi la toate
oficiile poştale vestgermane.

4X
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«Mă ocup din împuternicirea Comitetului de salvare naţio
nală de paza şi apărarea obiectivului nr. 1 aş spune studloruile
de televiziune , prin care se poate ţine legătura cu ţara cu
poporul, obiectiv pentru care în prezent se fac eforturi să se
organizeze forţele pentru noapte. Ca şi în alte locuri din capitală
şi la tv. elemente răzleţe ,deocamdată,trag asupra studioului şi
asupra militarilor de pază, pe de pe acoperişuri şi de la geamurile
caselor învecinate. Au fost deocamdată anihilaţi.Ne organizăm
în aşa fel încât să nu poată pătrundă nici în studiou şi să-i
w
lichidăm definitv.Forţele armate împreună cu forţe ale securităţii
îşi vor face datoria până la capăt . n
Citeşt* tot în -... generalul maior Ghiţă, comandantul
trupelor de securitate.•.terorişti rămaşi credincioşi lui Ceauşescu care.., se cer în prezent câteva măsuri în primul rând,
tineret, populaţie, nu părăsiţi obiectivele pe lângă care sunteţi
strânşi. Mai depuneţi un efort şi staţi şi în noaptea asta de veghe
cântând pentru libertatea patriei, în jurul obiectivelor. In mod
deosebit fac apel la obiectivele principale , tv, Palatul Republici
unde au_înceguţ ş|..şe_şţreaoare aşazişe_indicat11 oflc_ialeA^că_

lîîSsBE^ă-fe-cszarîSi.SyNŢ^P^YQc^^i^Nciy^.i
Si aici la tv am prins doi terorişti care aveau misiunea
să vadă ce forţe sunt aici, cine conduce şi ce activităţi se desfăş
oară pentru pază. Sunt minciuni şl se încearcă să se înşele
vigilenţa provocând prin aceşti trădători izolaţi,forţele de
ap^r^e_^_scogul_de^a-5i^ţer^na_mun^5iSi.^ luat măsuri să nu
se întâmple o asemenea treabă•Suntem militari de profesie, avem
aici comandanţi de unităţi, avem împuterniciţi ai Marelui stat
major, cu care împreună vom lua măsurile necesare.Rugăm ca persona
Iul televiziunii să aibă încredere în noi,să-şi continue activitate
de înalt patriotism pe care odesfăşoară de câteva zile, pentru a
ţine legătura cu poporul pentru a-1 mobiliza şi insufla să ducem
activitatea până la capăt. Succes. Trăiască România Liberă!
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(cea. 14:00 hrs.) In studio se află colonelul Pavelescu din
trupele Ministerului de Interne. Doreşte să facă o declaraţie.
"STimaţi cetăţeni! Ca fiu al poporului român, care alături de
oştirea ţării si
noi
din trupele Ministerului de Interne, ne-am a
ăturat din toată inima din prima clipă la cauza noii revoluţii a
poporului liber. Am rămas consternaţi de declaraţia fostului ministru
de interne, care poartă mari răspunderi pt. toate cele petrecute
în aceste momente deosebite. Este de fapt el răspunzător pt. acţiunile
acestor bandiţi & criminali organizaţi minuţios //tuşeşte// ca fostă
slugă credincioasă a dictatorului. De fapt, sub gloanţele acestor
bandiţi au căzut şi militari în termen din trupele Ministerului de
Interne. încercând să scape de răspundere, acest trădător odios pone
greşte cu neruşinare jertfa supremă a multor militari din trupele
Ministerului de Interne căzuţi la datorie în aceste clipe de cotitură
în istoria noastră. Prin aceasta, banditul încearcă să îndepărteze
trupele Min. de Interne de Forţele Armate, de popor, ca un ultim
act de diversiune (când ?) mai poate face."
(Crainic:) Da, să sperăm că trupele Min. de Interne îşi vor face
datoria cu prisosinţă faţă de popor.
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W

Vă prezentăm scrisoarea adresată Consiliului Frontului
salvării naţionale de colectivul redacţional al revistei PENTRU
PATRIE.
Noi, întregul colectiv al re¥istei PENTRU PATRIE,
editată de Ministerul de interne, ne înregimentăm trup şi suflet
în Frontul revoluţiei, împreună cu toţi cei care în aceste dramati
ce clipe luptă pe baricada sfântă a libertăţii şi dreptăţii.
Deplina capacitate de muncă, talentul şi efortul nostru
le punem în slujba idealurilor Consiliului Frontului salvării
naţionale, hotărîţi să contribuim la triumful revoluţiei româneşti
pentru ca niciodată odiosul trecut de dictatură şi teroare, să s
nu se mai repete, semnează redacţia revistei PENTRU PATRIE

w
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La microfon membrul comitetului frontului democratic romîn
dela Timişoara.
Declaraţie a comitetului frontului democratic romîn din
Timişoara,din 23 decembrie 1989
Din necesitatea de a coordona dela un centru unic eliberarec
României si avind in vedere constituirea in capitală a frontului
salvării naţionale,comitetul frontului democratic roman,hotăreste: ^
1.Aderarea frontului democratic romîn la programul frontului
salvării naţionale constituit in capitală.
2.Integrarea frontului democratic romîn,in forntul salvării
naţionale.
3.Afilierea comitetului frontului democratic roman din
Timişoara la comitetul naţional al frontului salvării naţionale.
Semnează biroul executiv al comitetului frontului democratic
romîn din Timişoara.
Componenta comitetului frontului democratic romîn din Timi
soara este următoarea:
Lorin Fortuna,preşedinte
Ştefan Ivan,vicepreşedinte
Claudiu lordache,membru
w
Petrisor Moraru,membru
Trăistaru Măria,membru
Ionel Bârna,membru
Oprea Sorin,membru
V-a vorbit Albutiu Dan,membru al frontului democratic romîn
din Timişoara.
*
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Telegrama către consiliul frontului salvării naţionale,adre
sată de arhiepiscopia romano catolică din Bucureşti.
Sinte fericit că că pot adresa in numele credinciosrilor
si al preoţilor catolici pe care ii reprezint si al meu personal,acest
mesaj pentru a da glas bucuriei ce ne umple sufletul in fata dezrobiri
poporului romin.
Resursele sufleteşti de care a dat dovadă mai ales tineretul
sint dătătoare de speranţă trainică pentru viitorul naţiunii noastre.
Exprim totala noastră adeziune la platofmra program a consilului
frontului salvării naţionale,gest care face cinste spiritului democra
tic si uman ist al poprului nostru,si asigur noua conducere a tării
că vom depune toate eforturile pentru reconstrucţia materială si
reinnoirea spirituală a României.Aduc pios omagiu celor care si-au
vărsat singele pentru libertatea poporului nostru,si in timp ce-1
rog pe Dumnezeu să-ifericească in ceruri si implor toată cuvintarea
D-lui asupra muncii voastre eroice si a tuturor fraţilor din România,
iubitori de adevăr ,de demnitate,democraţie si pace.Eliberarea de
minciună ,de frică si de umilire absurdă este cel mai frumos dar
de Crăciun pentru România.
Semnează Ion ROBU,episcop catolic de Bucureşti.
*
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Un scurt anunţi
Membrii si nemembrii ai uniunii scriitorilor din România,
sint invitaţi luni 25 decembrie 1989,orele 12,oo,la sediul uniunii
scriitorilor din calea Victoriei nr.125 pentru a reînfiinţa societatea
scriitorilor din România.Invitaţia este semnată de Cezar Irimescu
si Iulian Neacşu.
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Stimaţi ascultători, veşti bune de pe raza municipiului
Timişoara, unde numeroşi ucigaşi au fost imobilizaţi, au fost prinşi
şi predaţi forţelor de ordine. In câteva detalii acuma.
Avem informaţii precise că la IJTL au fost prinşi 8 terorişti,
la "Arta textilă" au fost ÎJjV ti Şi desarmati trei terorişti, la
alte unităţi economice au mai fost prinşi şi desarmati încă 10 tero
rişti, precum şi cetăţenii din blocurile de locuinţe din calea Girocului şi Calea Şagului, care au mai desarmat şi prins încă 7 tero
rişti. (Radio Timişoara ?)
(Radio Buc.-România) Mii & mii de cetăţeni din municipiul
Râmnicul Vâlcea & din celelalte oraşe ale jud. Vâlcea continuă demon
straţiile paşnice, începute ieri după-amiază pentru a-şi exprima
nemărginita bucurie prilejuită de actul istoric al preluării puterii
de către forţele patriotice. Urmând exemplul armatei, unităţile de
miliţie & securitate colaborează cu populaţia, acţionând sub condu
cerea consiliilor locale ale Frontului Salvării Naţionale în vederea
desfăşurării corespunzătoare a întregii activităţi economico-sociale.
Asemenea minerilor din bazinul carbonifer Berbeşti-Alunu, chimiştilor
& constructorilor de maşini din Rm, Vâlcea, F.nergeticienilor dela
Intr. "Electrocentrale" din Rm. Vâlcea & centrala electrică de termoficare din Govora, petroliştilor dela Drăgăşani, şi ceilalţi oameni
ai muncii din industrie, constr., transporturi, & desfacerea mărfuri
lor, depun eforturi susţinute pentru a asigura desfacerea nevoilor
de materii prime, energie electr., & termică, şi de alte bunuri mate
riale ale econom, naţionale & ale populaţiei.
Azi dimineaţă la centrele de difuzare a presei din judeţ a fost
pus în vânzare primul număr liber de cenzură al gazetei democraţiei
vâlcene "Orizonturi noi".
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Ambaqsadorul SUa la Bucureşti Allan Green,ne-a transmis
telefonic următorul mesaj:
SUA salută cu bucurie vestea că regimul brutal al lui Ceau
sescu a fost răsturnat ca urmare a luptei curoajoase si de durată
a poporului romîn.Nutrim speranţa că veţi continua pe drumul acestei
victorii,in momentele de grea cumpănă prin care treceţi si cind
sunteţi supuşi incă unei crunte represiuni.Vom căuta si vom incerca
să sprijinim cit se poate mai bine un popor hotărit să păşească p e ^
calea unor reforme politice si economice.SUA sprijină calea spre
reforme democratice,ca si apărarea drepturilor omului.SUA se angajeaz
România prin trimiterea unor medicamente,alimente si altele,pină
cind situaţia se stabiliează,astfel incit guvernul nostru si noul
d-voastră gu vern să cadă de acord asupra celor ce sint de primă
necesitate.Cetăţenii americani doresc deasemenea să ofere ajutoare,
eu insumi contribuind cu un ajutor in valoare de 25.ooo de dolari.
Casa Albă este gata să sprijine guvernul democratic al României.

Din partea asociaţiei studenţilor libanezi se transmite
urări de succes si izbindă in victoria revoluţiei incepute in România
si sint exprimate asigurări ce se află alături de poporul roman,
w
In aceste clipe fierbinţi pt. tara d-voastră noi studenţii
de peste hotare din centrul universitar Craiova,sintem alături de
minunatul si demnul poporul roman care isi cistigă prin luptă liberta
tea si democraţia.
*

54
("care cu violentă a călcat în picioare odată cu libertatea...)
orice idee privind socialismul.
Cştre radioamatorii din tară care de-a lungul acestor
ore înfierbântate ale noii istorii a României au interceptat de ori
unde, in orice limbă, mesaje despre evenimentele istorice petrecute
in tara noastră.
Ii rugăm să le descifreze si să le păstreze pentru reconstituirea
tuturor lucrurilor deosebite care s'au transmis. Dacă au chestiuni
importante de comunicat, pot să le aducă la cunoştinţă prin telefoa
nele: 14.03.61 sau 14.45.35, repetăm:/ditto/.

Agenţia Tass semnalează noi manifestări de solidaritate
si fraterinzare a populaţiei si forţelor armatei in lupta comună
dusă impotriva grupărilor de terorişti.IN principalele puncte de
foc ale capitalei lingă obiectivele strategice de importantă nationa
lă care trebuie apărate,numeroşi cetăţeni civili sprijină activ lupta
de pe toate fronturile aducind muniţii si hrană caldă celor aflaţi
la datorie si care si-au petrecut noaptea neclintiţi la locurile
stabilite informindu-i totodată despre situaţia din alte zone ale
oraşului.
Ambasada sovietică din Bucureşti a negat intr-o convorbire
telefonică avută cu agenţia Efe??,că ar fi oferit ajutor militar
noilor autorităţi romane.Un funcţionar al ambasadei a precizat că
s-a vorbit cu noul guvern din România numai despre asistentă material.
sovietică,relatează agenţia spaniolă de presă.
*
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Aici postul de radio Bucureşti - România: Intr'o cuvântare
televizata, Ion ILIESCU A ANUNŢAT CA FAMILIA DICTATORIALA; Nicolae
si Elena CEAUSESCU; A FOST ARESTATA SI SE AFLA SUB PAZA MILITARĂ.
Vom reveni cu amănunte, (ora 16:48).

w
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Zile & ore cu un dublu sau poate un triplu efort pt. energeticienii din termocentrala MINTIA. Menţinerea unei puteri cat mai
mari pefiecare grup nu este insa singura lor grijă. Ei trebue să
efectueze şi un mare nr. de intervenţii & reparaţii pt. remedierea
sau preîntâmpinarea unor avarii in instalaţii, dar in acelaşi timp,
să apere cu arma în mână de cei al. căror scop este răzbunarea gene
rată de un sfert de secol de ruşine. Bunuri de preţ vitale ale aces
tui moment: agregatele & instalaţiile energetice. Un mare volum de
intretineri & reparaţii -spuneam că- au de efectuat energeticienii
de aici. lata cu ce ruşine ne-am procopsit intr'o epoca in care
am avut totul, tot ce puteam indura. Acest lucru insa nu i-a descum
pănit şi nu îi descurajează pe energeticienii Mintiei, invatati cu
poverile atâtor ani-lumină. /Ei/ ştiu să-şi rezolve cu forte proprii
greutăţile.
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Facem apel deaceea ca cetăţenii să inteleagă situaţia in
care ne aflăm si să inlesenească pe toate căile activitatea unităţilor
militare.Cetăţenii care locuiesc in blocuri in care aceştia actioneazăe
este vorba de zonele fierbinţi,in ju rul televiziunii,in jurul radio
televiziunii,in jurul sediul CC,al ministerului apărării naţionale,
alte citeva puncte,îi sfăutim pe cit pot,să evacuieze clădirile si
să se cazeze la cunoscut in alte locuri pentru a inelsni acţiunea
forţelor noastre militare.
Ne aflăm stimaţi cetăţeni intr-un moment revoluţionar,
din păcate marcat de
,noi am circulat mult pe străzile capitalei
in cursul acestei zile si am văzut scene emoţionante,de conştiinţă
cetăţenească,de iniţiativă si autoorganizare,de pază obştească ,de
control al circulaţiei pe drumuri.Am vrea in legătură si cu acest
lucru să informăm cetăţenii,si să luăm măsuri cuvenite pnetru a
inlesni mobilitatea trupelor.Trebuie să vă spunem că numai armata
dispune de tancuri si unităţi bildnate.Teroriştii sint organizaţi
ca puşcaşi
si instruiţi deosebit.Deaceea pe drumurile publice
unde s-au organiazt baraje,si puncnte de control,este bine să nu
fie impiedicate unităţile militare,blindatele,camioanele cu militari,
tancurile,să poată circula cit mai liber,să se poată deplasa spre
punctele unde trebuie să acţioneze.Si noi venind aici dela ministerul
apărării naţionale,a trebuit să stăm să parlamentăm,cu oamenii care
ar fi de bună credinţă pentru că nu vor să lase să treacă pe oricine,
deaceea vreţi să stiti tancurile sint numai ale armatei.Maşinile
blindate deasemenea.Deasemeni am ruga ca să se gindească si alte
forme de lărgire a conlucrării si participării maselor populare in
sprijinul acţiunilor unităţilor militare,inclusiv constituirea de
cit mai multe gărzi patriotice mai ales pt.apărarea unităţilor proprii
unităţilor economice,a unor puncte de activitate generală pt.nevoile
cetăţenilor,ca si in sprijinul unităţilor cxare actinează in jurul
punctelor fierbinţi,dar aici trebuie să se acţioneze neapărat in
strinsă coordonare cu armata si numai in subordinea armatei,pentru
că sint reguli militare de activitate.
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Deasemeni vrem să vă spunem că teroriştii nu sint in unifor
me,ei sint civili,de multe ori caută să creieze si-au pus si bande
role,ca să fie confundaţi cu oameni din formaţiunile aceste organizate
cetăţeneşti,si să creeze confuzie,impuscă din orice poziţie,deaceea
este important ca cetăţeni din formaţiunile noastre individual inarma
ti să nu acţioneze incit pot să fie confundaţi cu terorişti,si să
cadă victime confruntărilor cu unităţile militare si să se constituie
in unităţi ordonate,organizate,subordonate
unităţilor militare^^
să fie o unitate de acţiune,să nu creiem panică,confuzie si victime
in plus.La comandamentul militar pe care l-am ...am stabilit citeva
măsuri imediate in vederea acţiunii in această noapte,mîine dimineaţă,
in orele imediat următoare,pentru a mări eficienta impotriva bandelor
t

de terorişti.In calitate de ministru al apărării naţionale a fost
numit generalul colonel Militaru Nicolae,care este ajutat de cei
doi prim adjuncţi Guşe şeful marelui stat major si gen. Stănculescu.
Infine tovarăşi,vrem să vă informăm că Nicolae si Elena
Ceausescu au fost arestaţi si se află sub pază militară.Sint deaseme
ni arestaţi Ilie si Nicu Ceausescu,si alte slugi ale clanului Ceauses
cu,Dincă,Postelnicu,Bobu si alţi citiva.Va veni momentul judecăţii
drepte,severe a poporului,a celro care s-au făcut vinovaţi de ace" tă
tragedie naţionala.Sperăm insă,ca prin acţiunea conjugată unită a
forţelor populare să lichidăm si aceste ultime zvircoliri ale hidrei
inveninate a clanu lui Ceausescu.
Este nevoie de unitate,este nevoie de colaborare strinsă,
ei vor provoca insă multe necazuri,dar procesul este ireversibil.Ni
mic nu mai poate intoarce roata procesului de innoire a României.Să
le urăm succes.
*
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/după cuvântarea lui Ion Iliescu/: Acestea au fost infor
maţiile, aprecierile, pe care organul legal constituit prin voinţa
poporului, consideră necesar să le aducă la conştiinţa poporului,
şicu bucuria de a afla veşti pe care toată tara le-a aşteptat, ca
să spunem aşa, cu sufletul la gură, vă mulţumim & vă urăm succes
in activitatea nobilă şi importantă pe care o desfăşuraţi.
/Iliescu:/ "Vă rog încă două cuvinte. Deci v'am informat asupra acti
vităţii de bază pe care a trebuit s'o urmărim in cursul acestei zile.
Activităţile militare. Vrem insa sa va spunem că deja am discutat
cu mai multe ministere pentru a acţiona, pt. a asigura desfăşurarea
normala a activităţii economice şi cu Ministerul Energiei Electr.,
şi cu Min. Aproviz. Tehnico-Materiale şi CSP-ul cu comerţul, şi Coo
peraţia, cu alte câteva ministere industriale, pentru ca dîn unităţile industriale să se organizeze activitatea în mod normal, să intrăm
pe o activitate constructivă în zilele următoare. Din păcate, asupra
acestor probleme, într'un cadru ordonat, organizat, al plenului Con
siliului nostru, nu ara putut încă să trecem la o activitate normală,
dar sperăm să lichidăm cât mai repede aceste cuiburi de terorişti,
să trecem spre o activitate coordonată. Da, şi o ultimă informare,
s'a luat măsura de liberare a tuturor deţinuţilor politici. Au fost
eliberaţi.
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Aici postul de radio Bu curesti România,stimaţi ascultători
din nou vesti bune din tară.
La Drubetea T.Severin,Strehaia,Orşova,Baia de Aramă,precum
si in comunele judeţului Mehedinţi,puterea a trecut fără vărsare
de singe in mîinile noilor organisme ale frontului salvării naţionale
Aceştia au asigurat o simţitoare inbunătătire a aprovizionării popula
tiei cu alimente si apă,combustibil si energie electrică.S-a asigu^t
funcţionarea la parametri superiori a celor 14 hidroagregate componen
te ale hidrocentralelor Porţile de Fier I si II. ,precum si o simţi
toare inbunătătire a functi onării agregatelor dela centrala electrică
de termoficare Drobeta T.Severin,creşterea producţiei de lignit la
Zegujani,in alte unităţi ale intreprinderii miniere Mehedinţi.
Sondorii,ceilalţi oameni ai muncii dela schelele de produc
tie petrolieră Stoinea,Ticleni,Craiova si Tulburea.
*

înaintea şedinţei de după amiază a zilei de simbătă a con
greşului deputaţilor poporului al URSS,M.Gorbaciov i-a informat pe
participanţii la congres despre situaţia din România.M.G.a comunir j .
că guvernul sovietic ,ministerul sănătăţii,impreună cu organizaţiile
obşteşti i-au măsuri pentru acordarea unui prim ajutor răniţilor
cu medicamente si specialişti.Crucea roşie sovietică acţionează in
contact cu comitetul internaţional al Crucii roşii,precum si cu orga
nizatiile corespunz ătoare din Bulgaria,Ungaria,Iugoslavia,Franţa.Pri
mele avioane cu medicamente si incărcături constind in ajutor de
urgentă au si sosit la Bucureşti dar sint deocamdată blocate pe aero
portul oraşului.M.Gorbaciov că guvernul a decis să se adreseze state
lor participante la trtatul dela Varşovia pentru a conlucra in inte
reseul acordării de sprijin poporului României.Sint elaborate si
o serie de alte măsuri pe linie guvernamentală,a fost creat un guvern
guvernamental careurmăreste evenimentele.A fost creat un grup guver
namental care urmăreşte evenimentele.
*
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-Corespondentul agenţiei Tass a transmis dela timişoara,
mărturii tragice ale atrocităţilor comise de elementele teroriste
ale vechiului regim de pe oraşul de pe Bega.IN corespondentă se reia
tează:In apropiere de Timişoara se află un mormint comun al celor
răpuşi de gloanţele teroriştilor,se pot vedea cadavre de bărbaţi
femei si copii desbrăcati.Se relatează scrie corespondentul Tass,că
in mormintul respectiv fuseseră aruncaţi si răniţi.Un tablou infiorăto
conchide corespondentul.
*

In DDR au fostadoptate măsuri pentru a se trimite cit mai
grabnic in România ajutoare in primul rind singe si medicamente.
*
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Consiliul municipal Bucureşti al frontului salvării naţio
nale care a preluat incă dela formare soarta capitalei in propriile
sale mîini,a lăut noi măsuri pentru buna aprovizionare a activităţii
economice in toate unităţile precum si pentru asigurarea aprovizionări
normale a populaţiei.Pe primul plan au fost luate măsuri vizind asigu
rărea cu apă potabilă,a locuitorilor,procedindu-se la funcţionarea?
instalaţiilor si staţiilor de pompare,la remedierea defecţiunilor,
la controlul calităţii apei.Se acţionează cu responsabilitate pent^ t
furnizarea neintreruptă a electricităţii si gazelro precum si pentru
asigurarea cu căldură a apartamentelor.0 deosebită atenţie se acordă
aprovizionării cu alimente atit a punctelor fierbinţi ale capitalei,
acolo unde tineretul si muncitorii continuă acţiunile impotriva bande
lor de atentatori la cuceririle democratice,cit si a locuitorilor
din toate cartierele cu cantităţi suficiente de pîine,lapte,carne,
preparate de carne,ulei,zahăr,ouă,apă minerală ,etc.S-a asigurat
deasemenea cu prioritate apărarea uzinelor si fabricilor,a altor
obiective sociale si culturale,in special a celor vizate de bandele
teroriste.Pe măsură ce situaţia revine la normal,se acţionează pentru
reluarea activităţii acestora.
IN legătură cu morţii si răniţii capitalei,toţi acei care
nu s-au dat in lături din fata gloanţelor,pentru a alunga dictatuW
si a readuce România pe drumul libertăţii si democraţiei reale,au
fost mobilizate forte pentru salvarea vieţilor.Răniţii sint internaţi
in spitale unde li se acordă ingrijirile necesare.S-au luat deasemenea
măsuri pentru inmormintarea celor care si-au jertfit viata pentru
cauza libertăţii poporului.
Un reprezentant al comitetului frontului salvării naţionale,
Braşov,transmiste:In B raşov situaţia este calmă,cu excepţia a două
puncte de rezistentă,clădirea consiliului popular judeţean si cea
a consiliului popular municipal.Azi dimineaţă in Braşov au fost distri
buite alimente si oamenii isi fac pregătirile de Crăciun.
*

/
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Atenţiune, aici postul de radio Moscova. Continuăm programu
în limba română.
In declaraţia agenţiei TASS se arată: din Bucureşti parvin
relatări alarmante că într'o serie de sectoare ale oraşului continuă
ciocnirile armate. Grupurile adversare transformărilor ce au loc
în tară atacă clădirea Radioteleviziunii Române în care se află mem
brii consiliului Frontului Salvării Naţionale din Rom ânia. In urma
acţiunilor acestor formaţiuni, în zona tirurilor s'a aflat un bloc
de locuinţe în care se află familii ale membrilor reprezentantei
comerciale sovietice. Persoane înarmate au pătruns în clădire & au
deschis de acolo un foc intens. IN cllădire au izbucnit incendii.
Viata cetăţenilor sovietici, printre care femei & copii, este în
pericol. Uniunea Sovietică nu poate să rămână impasibilă la destinele
cetăţenilor sovietici şi cer acelora care au declanşat acţiunile
amintite, care pun în pericol viata oamenilor sovietici, să le încete
ze imediat.
n^
alte
La Bucureşti şi într'o serie de oraşe din România se desfă
şoară lupte grele împotriva forţelor antiinsurgente. Unităţi ale
Armatei, care au trecut de partea poporului, bombardează clădirea
consiliului de Stat, în care s'au baricadat subunităţi ale forţelor
de securitate fidele lui Ceauşescu. Potrivit datelor agenţiilor cde
ştiri, luptele se duc în apropiere de Ministerul Apărării, hotelului
Intercontinental şi Universităţii din Bucureşti. La televiziune au
fost arătaţi lideri & membri capturaţi ai forţelor antiinsurgente,
inclusiv fiul lui Ceauşescu, Nicu. Soarta lui Nicolae Ceauşescu este
deocamdată necunoscută. Agenţiile de ştiri citează fapte ale masacre
lor bestiale ale forţelor antiinsurgente în rândul populaţiei oraşelo:
româneşti. De exemplu, la Braşov, ele au pătruns în clădirea spitalu
lui, unde au executat pe toţi bolnavii aflaţi acolo. In oraşul Timi
şoara, transmite agenţia TanJug, au fost ucişi într'o săptăm. 12.000
de cetăţeni. Au fost împuşcaţi -printre altele- 45 de copii, care
se întorceau dela Teatrul de Păpuşi. Televiziunea română a prezentat
gropi comune făcute la repezeală, în care au fost înmormântate vic
timele represaliilor dela Timişoara. Gropile sunt pline de cadavre
de bărbaţi/ femei şi copii.
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MOSCOW, 23.12.89, 18:00 (news - continued)
Consiliul de Miniştri al Republ. Populare Polone a condam
nat folosirea in ultimele zile a folosirea forţei si armelor împotri
va populaţiei civile din România. Acţiunea regimului Ceausescu contra
vine angajamentelor internaţionale ale României & principiilor îndeob
şte cunoscute ale dreptului şi moralei - se arată în declaraţia guver
nului polonez. Poporului român i-au fost transmise condoleanţe profun
de în legat, cu moartea multor cetşteni ai tării din ordinul dictato
rului, şi s'a exprimat speranţa că evoluţia situaţiei din românia
se va solda cu schimbări radicale & va răspunde năzuinţelor societăţi
române. Guv. Republ. Popul. Polone a declarat că este gata să ace Jle
asistenţă medicală celor care au avut de suferit în România.
In legătură cu evenimentele din România, preşedintele
interimar la Republ. Ungare a făcut o declaraţie a agenţiei MTI in
care se arata: "Ungaria saluta ceea ce se petrece in România & este
solidara cu poporul răsculat. Speram" -a răspuns el- "ca in curând
se vor ridica forte care vor intoarce România în direcţia democratiza
rii si transformărilor paşnice. Mikloş Nemeth, preşed. Consil. de
Miniştri al Ungariei, care a luat vineri cuvântul la televiziune,
a declarat, că tara sa este gata pt. reglementarea relaţiilor ungaroromane pe baza păcii, intelegerii si colaborării. Poporul & guvernul
Ungariei isi exprimă solidaritatea cu poporul român & si vor acorda
toate posibilităţile existente pt. acordarea de asistenta medicala
răniţilor. Prezidiul Partid. Socialist Ungar a adoptat o rezoluta*1
in care sunt salutate schimbările democratice din România.
Guvernul Cehoslovaciei a adoptat o hotărîre privind retrage
rea ordinului "Leul alb" -clasa I-a cu cruce, conferit anterior lui
Ceausescu, întrucât el, ca sef de stat, poarta răspunderea directa
pt. asasinarea participanţilor neînarmati la demonstraţii.

In rândul poporului mongol provoacă o îngrijorare profundă
veştile tragice că în România continuă să piară sute de oameni nevino
vaţi, ca urmare a violării grave a drepturilor omului, a folosirii
forţei pt. înnăbuşirea luptei generale pentru democraţie, libertate
& dreptate socială - se arată în declaraţia agenţiei Montanme, difuza
tă astăzi la Ulan-Bator. In ea se exprima convingerea ca poporul
roman va rezolva pe baza de raţiune situaţia complexa ce s'a creat
în tară, în conformitate cu principiile democraţiei socialismului
siumanismului.
>
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Radio Moscow, 23.12.89, 18:00 (news - cont'd)
China urmăreşte cu atenţie evoluţia situaţiei din România
si considera ca ceea ce se petrece acolo este o treaba interna a
acestei ţări.- a declarat astăzi purtătorul de cuvânt oficial al
Ministerului de Externe al R.P. Chineze, răspunzând la telefon la
intrebarile ziariştilor străini. Sperăm că prietenia dintre poporul
chinez si cel român se va păstra si ca evenimentele nu vor afecta
relaţiile de prietenie dintre cele doua tari. Purtătorul de cuvânt
al R.P. Chineze a caracterizat ca lipsite de temeiu acuzaţiile cum
ca Ceausescu se indreapta către China. După cum a transmis corespondagentiei TANJUG din Beijing, purtătorul de cuvânt al Ministerului
de Externe al Chinei n'a dat un răspuns concret la intrebarea privind
posibilitatea acordării de azil lui Nicolae Ceausescu in caz ca acest
ii va cere. De asemenea el nu a respins posibilitatea ca Ceausescu
a cărui soarta este doecamdata necunoscuta, va cere totuşi azil in
China.
Corespondentul agentieiTASS transmite dela Kremlin:
** înaintea inceperii şedinţei din seara aceasta a Congresului Depu
taţilor Poporului din URSS; M. Gorbaciov a informat pe participanţii
la congres despre situaţia din România. El a relevat ca XX&HK&XX
>:"£n aceasta tara tensiunea se menţine. El a anunţat ca guvern, sovie:
impreuna cu organizaţii obşteşti, Ministerul Sănătăţii al URSS, iau
masuri pt. a ajuta de urgenta răniţii cu medicamente si specialişti.
Crucea Roşie sovietica acţionează in strâns contact cu Crucea Roşie
internaţionala, precum si cu org. corespunz. din Bulgaria, Ungaria,
Iugosl. si Franţa. Primele avioane cu ajutoare medicale urgente au
sosit deja la Bucureşti si sunt deocamdată blocate pe aeroportul
din Bucureşti.
M. Gorbaciov a spus ca a hotarit sa se adreseze guvernelor statele
Tratatului dela Varşovia in interesele acordării de sprijin poporului
roman. Se elaboraaza o serie de alte masuri. Pe linia guvernului
s'a constituit un grup operativ care urmăreşte evenimentele.
*
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Transportul urban din Tg.Mureş si din celelalte aşezări
ale judeţului Mureş,se desfăşoară normalUnitătile dispun de suficiente
cantităţi de carburant iar oamenii sint la datorie.
Nu cu mult timp din urmă au ieşit din tipografiile din
M.Ciuc si Sf.Gheorghe,primele numere ale ziarelor ju detene Harghita
si Covasna cu adevărat libere.Trăiască România,trăiască poporul nostru
liber,demn,independent.
Pe prima pagină a ziarului din Harghita,editorialul:VicWria
poporului ,victoria libertăţii,a dreptăţii si adevărului.
Profesorul dr. Bacu Emilian,şeful clinicii de chirurgie
nr.l din Tg.Mureş,ne anunţă că răniţii impuscati,sau bătuţi in zilele
precedente au fost salvat,deasemenea că sint paturi liber si medicamen
te si singe si că intregul colectiv este in măsură să primească
răniţi din judeţele invecintate,bunăoară din Sibiu ,Braşov si din
alte oraşe ale ţării.
*

<*
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in caz ca in Moldova Sovietica vor sosi din România rude
ale cetăţenilor republicii, printre care se pot afla si raniti, li
se va acorda o atenţie deosebita.
Locuitorilor Moldovei care au rude in tara vecina, si care isi
exprima ingrijorarea in legatuera cu soarta lor, li se vor acorda
informaţiile necesare cu prima ocazie.
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Televiziunea romană,liberă,răspunde cerinţelor poporului.In
tre timp am primit o serie de telefoane prin care unii telespectatori
ne reproşează că in aceste momente,am găsit de cuviinţă să transmitem
un film.Sigur sint puncte de vedere diferite,bazate pe argumente
diferite,valabile si ele,si aşa cum se spune este greu să impaci
pe toată lumea.Am intrerupt filmul cu intenţia de al relua.Pentru
a da această explicaţie sintem datori să v-o dăm si in acelaşi t i r ^
să vă spunem că urmărim cu cea mai mare atenţie informaţiile primite
din capitala,din celelalte localităţi ale tării,si constatăm că unită
tile apărării naţionale impreună cu unităţile ministerului de interne
cu sprijinul activ al populaţiei,al tinerilor,muncitorilor,a celorlal
ti oameni ai muncii,se află mobilizaţi in continuare pentru a da
o ripostă necruţătoare bandelor de terorişti,a grupurilor răzleţe
de criminali,care in anumite localităţi in anumite zone,continuă
incercările de a bara marşul victorios al revoluţiei.Sint aşa cum
s-a mai apreciat in emisiunile noastre,ultimele zvircoliri,dar mai
presus de aceste lucruri,am dori să dăm răspunsul corespunzător cere
rilor unor telespectatori,de a marca intr-un fel si marea bucurie
populară,prilejuită de vestea că nicolae ceausescu,elena ceausescu.
nicu ceausescu,alţi membrii ai clanului ceausescu,ai clanului tir5!fi
lor,au fost arestaţi,să marcăm această bucurie,bucuria intregului
nostru popor.Aceşti criminali vor da socoteală pentru faptele lor,
vor răspunde in fata justiţiei poporului,deci puneti-vă in situtia
noastră,a trebuit să alegem,deaceea ne-am gindit să îmbinăm acest
caracter al emisiunilor noastre din ultimele zile de informare cinsti
tă a opiniei publice,cu expresia bucuriei populare fată de victoriile
noastre,increderea noastră in viitor,in triumful revoluţiei pe
care poporul nostru a inceput-o si o duce mai departe cu preţul atitor
si atitor sacrificii.Iată dece am considerat necesat să intrerupem
filmul si vă dăm această explicaţie.Dacă sinteti de acord să continuăm
prezentarea filmului si vom reveni dacă vom lucruri extrem de impor
tante pe parcursul filmului,dacă nu o rubrică de informaţii după
terminarea filmului.Vă rugăm să fiţi de acord,ca in acest fel să
imbinăm si cererile unei categorii de telespec.si altei categorii
de telespectatori.Vă mulţumesc.
Am fost in legătură directă cu radioteleviziunea.
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O relatare dela radio televiziune.Considerăm necesar ca
să vă informăm că armata noastră impreună cu trupele ministerului
de interne,cu gărzile patriotice,cu sprijinul larg al populaţiei,al
tinerilor,al oamenilor muncii,acţionează in continuare pentru nimicrea
cuiburilor de rezistentă ale elementelor duşmănoase in diferite puncte
ale capitalei,mulţi dintre aceşti fanatici,criminali,au fost prinşi ,
dar au mai rămas,ei continuă să tragă,aici in preajma televiziunii,
ca si in alte citeva puncte din capitala.Prin urmare este necesar
să se menţină in continuare o mobilizare generală a forţelor,este
necesar ca unitatea de acţiunea care a permis in zilele precedente
să se asigure paşi inainte pe calea revoluţiei noastre,să fie intari
tă si consolidată.Numai astfel vom reuşi să obţinem victoria deplina,
victoria definitivă.Această concluzie se desprinde din faptele de
care dispunem,inclusiv din cele consemnate cu puţine ore inainte
in capitală,ca si' in Tg.Mureş.
*
Ora 2o,4o
....instructor? la scoală militară de ofiţeri activi ai
ministerului de interne.
Din imputernicirea şefului de stat major al scolii,colonelul
Răvăşel care a rămas la comanda scolii,intrucit astăzi,in cursul
zilei de astăzi la prinz noi 1-a predat pe fostul comandant al scolii,
fratele dictatorului,gen.It.Ceausescu Nicolae,l-am predat comandamentu
lui militar,era ascuns la ferma Petrechioaia,apartinind sectorului
agrozootehnic al scolii,si l-am predat comandamentului militar.Din
imputernicirea şefului de stat major,vrea să adresez citeva cuvinte
care să fixeze poziţia noastră,care defapt a a fost o poziţie fermă
incă dela inceput din primele clipe ale evenimentelor ce s-au derulat.
Deci colonelul Răvăşel Gheorghe şeful de stat major al
scolii militare de ofiţeri activi,al ministerului de interne,aduce
la cunostiintă că incă dela primul comunicat al consiliului frontu
lui salvării naţionale,cadrele si elevii unităţii au intrat in
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subordinea armatei actionind la ordinele comandamentului militar,
ce asigură consiliul frontului salvării naţionale,că intregul efectiv
este loial revoluţiei si slujeşte interesele poporului.Victorie.Vă
mulţumim pentru această informaţie si sperăm că in strinsă conlucrare
cu armata noastră,unităţile ministerului apărării naţionale sint
in subordinea lor aşa cum ati declarat d-voastră,veti acţiona cu
toată fermitatea pentru a apăra interesele poporului.Afară in lume
mai sint victime,si este de datoria d-v,si a d-v să ajutaţi ca a c e ^ e
cuiburi de viespi,de bandiţi,să fie nimiciţi cit mai repede.Efectivul
scolii,cadrele si elevii aşteaptă ordine,să se treacă acţiune,avem
efectiv puternic,fii de muncitori si ţărani care slujesc cu devotament
tara,poporul nostru.Oricind noi putem să acţionăm dacă sintem solicita
ti.Am rămas in cazarmă,n-am intreprins....
Să nu mai aşteptaţi atit de mult,să treceţi la acţiune...
V-aşi ruga să faceţi apel,ca generalul Mocanu să ia măsuri
ca să folosim aceste forte,si să se dovedească pluralitatea fată
de popor.Vă mulţumesc.
*
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Avem legătura din nou cu studiourile postului de radio
Bucureşti România,de unde vom transmite stimaţi ascultători,in această
noapte aşa cum n-am mai făcut-o de mult,tot timpul.Sintem pe recepţie.
Televiziunea va fi din nou pe recepţie mîine dimineaţă la
ora 9,oo
*
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Aici radio Cluj-România.Stimaţi ascultători,vă anu ntăm
din nou că la Cluj nu sint probleme cu apa,apa este curată,se poate
folosi in deplină siguranţă.Canalele,filtrele,toată reţeaua de apă
sint sub control.In oraş umblă un iresponsabil intr-o maşină din
care strigă spre public că apa este otrăvită.INcercati să prindeţi
această maşină.Deasemenea barajele sint intacte,fiţi liniştiţi,sint
straşnic păzite de armata noastră.
*

Budapesta

După cum anunţă agenţia ungară MTI la graniţa

ungaro romană,in localitatea Lokoshar au sosit 29 de vagoane cu ajutoa
re din Eur opa occid.mai exact dela Rotterdam,care conţin medicamente
si alimente.Astăzi combinatul de produse zaharoase din Gyor a trimis
in tara noastră,cea 7o tone de biscuiţi,iar combinatul de prelucrare
al cărnii din regiunea Gyor Şopron a indreptat spre România un mare
transport de produse din carne.Se aşteaptă si sosirela frontiera
ungaro romană,a unui convoi de 25 de camioane din RFG care va ajunge
probabil mîine la Arad si Sebeş.
Praga

Intr-un mesaj adresat consiliului fontrului salv arii

naţionale ,lucrătorii ambasadei romane din Cehoslovacia,salută lichida
rea dictaturii clicii ceausiste prin lupta eroică a poporului nostru,
exprimind totala adeziune si sprijinul la programul prezentat de
consiliu.
Roma
Ambasadorul României in Italia a declarat in mod ofi
cial,că in lumina schimbărilor infăptuite in tară,in urma răsturnării
dlea putere a dictatorului tiran,intregul personal al ambasadei spri
jină cu toate forţele programul noului consiliu al frontului salvării
naţionale.
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Crucea Roşie germană din RFG a lansat un apel pentru depune
rea de bani in contul 414141 care s-a descis la toate băncile si
oficiile poştale veste germane.

MOscova
INaintea şedinţei de astăzi a congresului deputaţilor
poporului ,M.Gorbaciov i-a informat pe participanţii la congres despre
situaţia din România.Gorbaciov a comunicat că guvernul sovietic,si
ministerul sănătăţii impreună cu organizaţiile obşteşti,i-au măsuri
pentru acordarea unui prim ajutor răniţilor,prin medicamente si specia
listi.Crucea roşie sovietică acţionează in contact comitetul interna
tional al crucii roşii,precum si cu organizaţiile corespunzătoare
din Bulgaria,Ungaria,Iugoslavia,Franţa.Primele avioane cu medicamente
si incărcături,constind in ajutor de urgentă au si sosit la Bucureşti,
dar cel puţin erau la ora aceea blocate pe aeroportul oraşului.

Belgrad
Secretarul federal pt.afacerile externe al Iugosla
viei Lonczar a dat dispoziţie ambasadorului acestei ţări la Bucureşti,
să intre in contact cu reprezentanţii consiliului frontului de salvare
naţionala din România si să-i informeze despre sprijinul deplin al
Iugoslaviei pentru lupta curajoasă a poporului romîn pentru democraţie
Deasemenea ambasadorul vai nforma despre ajutorul umanitar pe care
Iugoslavia intenţionează să-1 acorde României,prin intermediul
crucii roşii.
Canberra
Ministrul de externe al Australiei a declarat că
doborirea dictatorului in România constituie cel mai frumos cadou
de Crăciun oferit poporului romîn.Pe de altă parte guvernul Australiei
a hotărit să acorde României,ajutoare in medicamente in valoare de
4oo.ooo de dolari,ca un simbol al sprijinului acestei ţări pt.poporul
romîn.
*
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Viena
Crucea roşie din Austria,a trimis astăzi in România
un prim transport de medicamente pt.tratarea celor grav răniţi.Cele
trei autocamioane care fac parte din convoi,au ca punct terminus,
Timişoara,Arad si Braşov.
La Geneva se află trei avioane charter inchiriate de comite
tul internaţional al crucii rosii,care sint pregătite să transporte
la Bucureşti personal medical si diverse ajutoare intre care hrană
pt.copii si alimente de bază in valoare de 5 milioane şilingi.Coml^.
tul internaţional al crucii rosii a anunţat că a reuşit să organizeze
la Bucureşti o reţea de puncte de coordonare si distribuire.
Viena
Cancelarul federal al Austriei,Vranitzki a decis acor
darea pentru România a unui ajutor de urgentă in valoare de 6 milioa
ne de şilingi,3 tone de medicament si 7 tone de alimente pentru copii
vor fi astăzi trimise cun un transport al crucii rosii la Timişoara,
Arad si Sibiu.
*
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Aici postul de radio Bucureşti,România.Stimaţi ascultători,
vă reamintim sintem pe recepţie.Avem două ştiri proaspete,o ştire
dela Galaţi si o ştire dela ambasada RDG.Ne grăbim să vi le aducem
la cunostiintă.
Deci din Galaţi ni se transmite,gălătenii,muncesc,activita
tea se desfăşoară normal in schimbul de noapte de pe platforma side
rurgică.Galatiul se apără organizat dind o ripostă hotărită oricărei
incercări de subminare a revoluţiei intregului popor.La Galaţi armata
si oamenii muncii controlează si stăpinesc situaţia fără niciun peri
col pentru populaţie,pt.activitatea din economie.
Si acum ştirea dela ambasada RDG.Ambasada RDG este insărcina
tă să transmită frontului salvării naţionale,cele mai cordiale salu
ţări din partea guvernului RDG.Poporul RDG este in totală solidaritate
cu poporul romîn.IN RDG au fost intreprinse acţiuni de solidaritate
in sprijinul poporului nostru.Corespunzător acestei situaţii se vor
trimite 9 tone de medicamente,singe si pansamente.Avionul este gata
de a pleca dacă restricţia de zbor asupra teritoriului este inlăturată
A fost infiintat un grup operativ al guvernului RDG sub conducerea
adjunctului ministrului din ministerul afacerilor externe d-1 Harry
...pt.coordonarea acţiunilor de sprijin pentru poporul eroic romîn.
*
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Aici postul de radio Bucuresti-Romania,este ora 24,oo,
stimaţi ascultători, continuăm să fim in permanentă legătură cu d-voas
tră.
In continuare urmează un grupaj de informaţii despre activi
tatea oamenilor muncii dela intreprinderile cu foc conţinu din Timi
şoara sector vital al economiei,care nu precupeţesc niciun efort
pt. a fi la datorie,fiecare la locul său de muncă in ordine si disci
plină.Lucrătorii intreprinderii de reţele electrice bunăoară,mulţi
dintre ei trecind in această dimineaţă pe sub ploaia de gloanţe *&
ale unui duşman inrăit,vizind să reziste,oamenii aceştia minuntati,
prezenţi zi si noapte la lucru,asigură funcţionarea neintreruptă
a instalaţiilor de transport si distribuţie a energiei,atit in unită
tile economice cit si in casele noastre.La rindul lor bravii sondori
timişoreni scot din adincuri pentru popor si seară,noi si noi cantită
ti de petrol,menţin in funcţiune neintreruptă instalaţiile tehnologice
Totodată formaţiuni patriotice de apărare sint prezente neintrerupt
in fata acestor unităţi pentru ca duşmanul să nu poată produce pagube,
să nu se poată deda la acte ostile revoluţiei,si pe toti aceşti oameni
inimoşi îi găsim la marea si neintreruptă demonstraţie din piaţa
teatrului naţional din Timişoara,acolo unde s-a dat semn sfirsitului
clanului si clicii ceausiste.
*

