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BUCUREŞTI 
Radio Bucureşti a anunţat următoarele: în ziua de 25 

decembrie 1989 a avut loc procesul lui Nicolae Ceauşescu 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 acţiuni 

armate împotriva poporului şi a puterii de stat. 
3. Infracţiunea de distrugere a bunurilor obşteşti, prin 

distrugerea şi avarierea unor clădiri, explozii în oraşe, etc. 
4. Subminarea economiei naţionale. 
5. încercarea de a fugi din ţară pe baza unor fonduri de 

peste 1 miliard de dolari depuse la bănci străine. 
Pentru aceste crime grave săvârşite împotriva poporului 

român şi a României, inculpaţii Nicolae Ceauşescu şi Elena 
Ceauşescu au fost condamnaţi la moarte şi confiscarea averii. 
Sentinţa a rămas definitivă şi a fost executată. 

S-a relatat că cei doi au fost reţinuţi în timp de încercau 
să fugă din ţară. La televiziune a fost prezentat un reportaj. 
Soţilor Ceauşescu li s-a făcut vizita medicală, s-a constatat 
că sunt sănătoşi. S-a constituit un tribunal militar 
extraordinar. Li s-a acordat dreptul la apărare, sentinţa a 

fost executată prin împuşcare. 
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Bucureşti 
Televiziunea romînă liberă anunţă cu^filmul despre 

procesul şi executarea sendinţei împotriva lui Nicolae şi 
Elenei Ceauşescu va fi difuzat deabia în cursul zilei de 
astăzi. S-a precizat că transportul filmului la studiourile 
televiziunii a fost imposibi la(în actualele condiţii. Agenţia 

i 

Reuter subliniază câ această precizare este o referire la 
luptele care mai continuă în Bucureşti. 

Un comunicat al Frontului 
Salvării Naţionale arată câ filmul despre proces şi executarea 
sendinţei capitale,constituie un document istoric unic, iar 
pierderea lui în actualelele condiţii ar fi ireparabilă. 
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Budapesta 

Un purtător de cuvînt al ministerului maghiar al apărării a 
informat că divizia de comunicaţii a armatei ungare a localizgt 
în România mai multe trasnmiţatoare ale unităţilor de 
securitate pro-ceauşescu.. Sya precizat că toate informaţiile 

8 c^^&e\j£s o--
^ obţinute prin ascultarea^ecestor trasnmisii au fostpuse la 

dispoziţia autorităţilor române. " 
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BUDAPESTA 

Consiliul ambasadorilor arabi, cu sediul în capitala 
Ungariei, susţine că alături de bandele teroriste pro-ceauşiste 
nu ar lupta şi arabi. Reprezentanţi ai Algeriei, Irakului şi 
Organizaţiei pentru eliberarea Palestinei au transmis un mesaj 
în acest sens ministrului de externe maghiar Gyula Horn. în 
mesaj se mai afirmă că popoarele arabe doresc să aibă relaţii 
de prietenie cu România. 
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Doamnelor şi domnilor. Radio Bucureşti a anunţat că în cursul 
serii va difuza un program comun al postului de radio naţional 
şi al Televiziunii, program în legătură cu procesul lui NICOLAE 
şi al ELENEI CEAUŞESCU. 
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MOSCOVA şi BUCUREŞTI 
Noul prim ministru al României, Petre Roman a acordat un 

interviu unui grup de corespondenţi sovietici. Cu acest prile[j, 
Roman a spus că nu este sigur că partidul comunist român poate 
supravieţui. Citat de Tass, premierul de la Bucureşti a adăugat 
că este o"realitate tristă" faptul că regimul Ceauşescu a 
discreditat şi compromis total partidul comunist. Roman a 
conchis că este foarte dificil de prevăzut care va fi soarta 
partidului comunist şi că nu ştie dacă acesta va fi în măsură 
să supravieţuiască. Noul premier, numit până la alegerile dini 
aprilie, a declarat că oricum. Frontul Salvării Naţionale de 
guvernământ va introduce pluralismul în viaţa naţională. 
Trebuie remarcat că Petre Roman este membru de partid. 

Remarcile făcute de Petre Roman au coincis cu o 
demonstraţie desfăşurată la Bucureşti, în care populaţia şi-a 
manifestat furia cu privire la gradul extins de participare a 
comuniştilor în noul guvern. Mulţimea striga că românii nu 
şi-au dat viaţa pentru ca membrii partidului comunist sâ poatâ 
rămâne la putere. 
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