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- Sub semnul puternicilor evenimente pentru tară şi 
istorie,în care întreaga populaţie a Craiovei acţionează în ordine 
şi disciplină,menţionăm că în această zi a apărut ziarul "înainte", 
organ al Cons.jud.Dolj al Front.salvării naţionale. 

S-au reluat ,deasemenea,emisiunile postului de radio 
Craiova. 

După o noapte în care întreaga populaţie a municipiului 
şi din celelalte oraşe ale jud.Suceava au sărbătorit măria victorie 
a neamului nostru,astăzi dimineaţa mijloacele de transport au adus 
oamenii muncii. 

Iar aici la Suceava a apărut şi primul număr al ziarului 
judeţean,care se intitulează de astăzi "Suceava". 

Şi la Alexandria s-a difuzat astăzi primul număr al 
ziarului "Teleormanul liber",periodic economic şi social-cultural. 

şi la Satu-Mare a apărut ziarul local sub o nouă denumire, 
"Cronica sătmăreană liberă". 

• S-a difuzat primul număr al gazetei "Argeşul liber". 
La Iaşi a apărut astăzi nr.l al noului ziar "Opinia", 

cotidian ieşean,politic şi cultural. 
In această dimineaţă s-a difuzat primul număr al 

ziarului "Delta liberă". 
La prima oră a dimineţii a apărut şi ediţia specială 

a ziarului local din Botoşani. 
Adresăm salutul nostru tuturor consiliilor provizorii 

din tară ale FSN. 

ooOoo 
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Aici postul de radio Bucureşti-România. 

Vă prezentăm extrase din presa internaţională ,care a 
comentat ieri $i continuă să comenteze evenimentele din România. 

Cotidianul Politika din Belgrad precizează că..s-a 
prăbuşit ca un castel de cărţi de joc în numai 4 zile de revoltă 
a poporului român,deoarece, deşi au fost torturaţi ,răniţi,românii 
nu şi-au pierdut simţul libertăţii. 

Poporul român a confirmat că dorea ceea ce alţii aveau 
şi anume democraţie,o viată mai bună ,siguranţa traiului,iar aceste 
idealuri sînt mai tari decît cea mai puternică armă. 

La rîndul său Vecernii ..din Zagreb ..sistem de comandă 
rigid,riguros,un control total asupra a orice,care nu a evitat să 
comită cea mai gravă crimă împotriva propriului popor. 

Ziarele italiene au consacrat ,deasemenea,ieri spatii 
ample răsturnării dictatorului tiran,luptelor care au avut loc în 
România. 

Potrivit cotidianului Corriere dela Sierra,căderea regimu
lui din România constituie actul final al revoluţiei din '89. 

Corriere dela Sierra adaugă: Am dori ca în aceste momente 
solidaritatea ţărilor democrate cu poporul român să fie concretă 
şi aceste ţări să nu se mulţumească de a fi spectatoare ba entuzias
te ,ba liniştite. 

Intr-un editorial intitulat: "Sfîrşitul unui satrap", 
La Stampa arată: ultimul mare tiran a fost răsturnat,să sperăm că 
urmările nu vor veni să agraveze în mod inutil..românilor în zorii 
libertăţii lor. 

Cotidianul comunist Unita îşi intitulează articolul 
"România ,sărbătoare şi cîntec". In România a venit confirmarea 
dramatică prin preţul sîngelui că poporul este cel care trebuie 
să doboare dictatura şi că el poate s-o facă şi a făcut-o. 
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Cotidianul suedez., relatează că unul din conducătorii 
cei mai detestaţi ai lumii a fost răsturnat. 

Acţiunea hotărîtă a Românilor împotriva unui sistem 
atît de cumplit a încununat această imagine a anului libertăţii 
fără precedent în epoca noastră. 

Presa greacă a comentat pe larg evenimentele ce au loc 
în România,consacrîndu-le primele pagini cu titluri ca :"Poporul 
îşi face dreptate","Călăul a căzut","Urmărirea dramatică a tiranului 
de către popor şi armată". 

Căderea de la putere a acestui Dracula al României umbrită 
de baia de sînge a fost primită cu bucurie de orice om care iubeşte 
democraţia,se subliniază în articolul publicat în ziarul.. 

Urmărim astăzi cu mare consternare drama sîngeroasă din 
România,însă de zeci de ani Europa de Est încălzea la sîn un şarpe, 
se arată în articolul publicat în ziarul.. 

Toţi aceşti dictatori odioşi ,care timp de decenii între
gi au incorsetat popoarele lor în numele construirii socialismului, 
de la Stalin şi pînă la Ceauşescu,doborîti de furia poporului român 
nu pot fi calificaţi decît trădători ai idelogiei socialismului 
umanist,evedintiază ziarul.. 

Drama României nu îl condamnă numai pe sîngerosul dictator 
ci trebuie să condamne modelul totalitar şi antidemocratic ,ce 
a violat orice sens al socialismului şi al valorilor sale umaniste. 

Paradoxul istoric al epociei noastre ,socialism sau 
barbarie a pus capît regimului ceauşist,care a încercat să facă 
socialismul barbar. 

Acesta era oricum un regim condamnat la moarte ,se relevă 
în editorialul ziarului.. 

Ziarul tunesian Alrai..(fon.) salută răsturnarea regimului 
criminal. 

Din Kuweit ,agenţia Kuna difuzează numeroase relatări 
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despre evenimentele istorice din tara noastră. 
Sînt menţionate pe larg prevederile conţinute în Comunica

tul Cons.FSN. 

*** 

1,05 hrs. 

Stimaţi ascultători,după cum v-am mai informat de mai 
multe ori în ultimele ore,tirania în tara noastră a luat sfîrşit 
prin arestarea clicii Ceauşescu în frunte cu Nicolae şi Elena 
Ceauşescu. 

După cum ati văzut ieri noapte în imaginile document 
transmise de televiziunea română şi Nicu Ceauşescu a fost,deasemem 
arestat. 

Alături de ei,sub paza militară ,se mai află Ilie 
Ceauşescu,Ion Dincă ,Emil Bobu,Tudor Postelnicu şi alte ,alte 
slugi aservite fostului regim totalitar ,odios,abject,urît de 
popo ru1 român. 

Vom mai reveni cu această informaţie. 

- Iată în continuare extrase din apeluri,mesaje,scrisori 
adresate în cursul zilei de ieri Cons.FSN de organe şi organiza
ţii centrale din tară. 

In mesajul adresat de Cons.culturii tot Cons.FSN se spune: 
Lucrătorii Cons.culturii salută instituirea Cons.FSN. şi 

îşi exprimă totala adeziune al platforma program a noului organism 
al puterii de stat din România chemat să deschidă calea unor adînci 
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şi autentice prefaceri democratice în toate structurile societăţii 
noastre. 

Condamnăm cu adîncă indignare fanatismul şi barbaria ele
mentelor teroriste ale fostului dictator care provoacă în dementa 
lor victima în rîndurile oamenilor iubitori de libertate şi democra
ţie, în rîndul bravilor ostaşi ai armatei române aducînd,totodată, 
grave daune patrimoniului cultural naţional. 

Regretăm sincer se spune în aceiaşi telegramă,deci în 
telegrama adresată de Cons.culturii Cons.FSN ,regretăm sinceri că, 
în activitatea de pînă am fost siliţii să aplicăm împotriva propriei 
noastre voinţe măsuri dictate sub semnul ameninţării şi imposturii 
de clica trădătorului,măsuri contrare intereselor culturii româneşti. 

In mesajul adresat Cons.FSN de colectivul redacţional 
al revistei Pentru patrie, (reluare) 

Cons.FSN i-a fost adresată o scrisoare de către lucrătorii 
din industria alimentară,care îşi exprimă totala adeziune la actul 
revoluţionar ce a fost făcut,ca România să redevină o tară cu 
adevărat liberă şi democratică prin alungarea clanului odios şi 
trădător al Ceauşeştilor. 

Asigurăm Cons.FSN că am acţionat încă din primele clipe 
şi acţionăm în continuare cu toată răspunderea cetăţenească 
pentru a asigura funcţionarea normală a tuturor unităţilor de 
de industrie alimentară ,astfel ca populaţia capitalei cît şi a 
întregii ţări să fie bine aprovizionată cu toate produsele alimen
tare necesare,folosind în întregime stocurile existente. 

Considerăm că prin aceasta vom contribui alături 
de întreaga noastră naţiune română la actul istoric de eliberare 
săvârşit de tot poporul la 22 dec.1989. 

şi încă un fragment dintr-un mesaj,este vorba de mesajul 
adresat de personalul din Min.Muncii. 
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Răspunzînd apelurilor adresate de participanţii la revolu
ţia socială,ne-am aflat la datorie asigurînd desfăşurarea 
normală a activităţii ,paza şi securitatea bunurilor,proprietate 
a întregului popor,care ne sînt încredinţate. v 

In spiritul platformei program a FSN ne vom strădui să 
îndeplinim obiectivele din domeniul muncii şi ocrotirilor sociale 
pentru sprijinirea colectivelor de oameni ai muncii în vederea 
bunei desfăşurări a activităţii economice în soluţionarea operativă 
a tuturor problemelor de muncă şi sociale. 

ooOoo 

NM : In jurul orei 1.15 s-au transmis trei colinde 
polifonice ale corului Madrigal. 
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Aici postul de radio Bucureşti -România 

Stimaţi ascultători,în unele puncte ale Capitalei continuă 
să aibă loc acte răzleţe ,izolate de vandalism ale unor terorişti 
şi huligani,care nu peste tot au putut fi neutralizaţi. 

Trebuie să păstrăm în continuare vigilenta şi fermitatea 
tuturor formelor de apărare instaurate prin colaborarea tot mai 
deplină a Cons.FSN ,ale unităţilor forţelor noastre armate şi oameni
lor muncii,care stăpînesc în acest moment situaţia în întreaga tară, 
în toate punctele strategice. 

Pentru a elimina şi ultimele posibilităţi de manifestare 
ale acestor elemente trădătoare de tară şi popor,trebuie să ne 
organizăm cu mai multă fermitate,să depistăm din fată orice început 
de act terorist,de vandalism. 

Acţiunile gărzilor,grupurilor de gărz,i patriotice trebuie 
subordonate acţiunilor şi ofiţerilor armatei astfel încît să fie 
eliminate confuzia sau dezorientarea . 

In ce priveşte obiectivele urmărite de forţele armate 
de lichidarea teroriştilor,acţiunile individuale trebuie să fie 
obligatorii integrate grupurilor de gărzi civile sau forte armate 
regulate. 

Sîntem obligaţi să apărăm toate marile comori materiale 
şi spirituale ale poporului nostru. 

Facem apel la dv.,la toţi cetăţenii patriei noastre, 
acţionaţi cu toată energia ,astfel încăt în cel mai scurt timp 
unind toate forţele de care dispunăm să lichidăm ultimele focare 
ale acestor trădători. 

ooOoo 
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Aici postul de radio Bucureşti-România. 

Stimaţi ascultători,sîntem în măsură să vă informăm 
că serviciile vitale ale capitalei,energie electrică ,apă,căldură,^ 
funcţionează normal. 

*** 

3.00 hrs. 

Vă difuzăm din nou ştiri din tară primite ieri la redacţie, 
ştiri reflectînd patriotismul ,înalta răspundere civică cu care 
se acţionează pentru consolidarea marii victorii din aceste zile. 

- Oamenii muncii din unităţile economice cu foc continuu 
din Timişoara,sector vital al economiei,nu precupeţesc nici-un efort 
pentru a fi la datorie. w 

Lucrătorii intr.de reţele electrice,mulţi dintre ei 
trecînd ieri dimineaţa pe sub ploaia de gloanţe ale unui duşman 
înrăit,vizînd să reziste,oamenii aceştia minunaţi prezenţi zi 
şi noapte la lucru,asigură funcţionarea neîntreruptă a instalaţiilor 
de transport şi distribuire a energiei atît în unităţile economice 
cît şi în casele noastre. 

- Sondorii ,ceilalţi oameni ai muncii de la schelele de 
producţie petrolieră Stoina,Cicleni,Craiova şi Turburea răzpunzînd 
chemărilor Cons.FSN sînt continuu la datorie,asigurîn creşterea 
parametrilor productivi,precum şi deplina siguranţă a acestora 
în exploatare. 

- Galatiul munceşte,activitatea se desfăşoară normal 
în schimbul de noapte de pe platforma siderurgică. 

http://intr.de
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- Şi la Giurgiu e linişte.Corn.jud.al FSN organizat în 
municipiul Giurgiu a intrat în acţiune,iar activitatea în intreprin-
deri decurge normal. 

Acum un grupaj de ştiri de peste hotare. 

Bagdad. In aceste momente istorice cînd întreaga tară 
s-a ridicat împotriva clicii dictatoriale ceauşiste pentru liberta
tea atît de mult rîvnită,pentru înlăturarea minciunii,pentru 
o Românie liberă,colectivul de specialişti români de la Fabrica 
de ciment Hinjar-Irak (fon.) este cu tot sufletul şi întreaga simţi
re alături de măreţul eveniment. 

Havana. Membrii ambasadei României la Havana şi colectivul 
de tehnicieni români din Cuba şi-au declarat adeziunea la cauza 
întregului popor fată de FSN, subliniind că nu vor precupeţi nici-un 
efort pentru a aduce la îndeplinire sarcinile care le vor fi 
încredinţate. 

Adis Abeba. Ambasada României din capitala Ethiopei îşi 
exprimă solidaritatea cu revoluţia populară din România şi sprijină 
activitatea FSN în vederea restabilirii liniştei,ordinii şi democra
ţiei în tară. 

Social-democratia din Cehoslovacia salută doborîrea 
sîngerosului dictator şi urează poporului român multe succese 
pe calea spre societatea democratică,relevă un mesaj adresat 
de Comit.de pregătire a social-democratiei cehoslovace . 

ooOoo 

http://Comit.de
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Stimaţi ascultători,trebuie să păstrăm in continuare 
vigilenta şi fermitatea tuturor formelor de apărare instaurate prin 
colaborarea tot mai deplină a Cons.FSN ,ale unităţilor forţelor 
noastre armate şi oamenilor muncii,care stăpînesc în acest 
moment situaţia în întreaga ţară,inclusiv în capitală,în toate 
punctele strategice. 

Pentru a elimina şi ultimele posibilităţi de manifestare 
a unor elemente facem apel la dv.,la toti cetăţenii patriei noastre; 
acţionaţi cu toată energia împreună cu unităţile militare ,cu toti 
oamenii muncii pentru ca uniţi sub cons.FSN să fie lichidate ultime
le rămăşiţe ale trădătorilor de tară şi de neam. 

Cons.municipal Bucureşti al FSN care a preluat încă 
de la formare soarta capitalei în propriile sale mîini a luat noi 
măsuri pentru buna funcţionare a activităţii economice în toate 
unităţile,precum şi pentru asigurarea aprovizionării normale a 
populaţiei. 

Pe primul plan au fost puse măsurile vizînd asigurarea v 
cu apă potabilă a locuitorilor,procedîndu-se la revizuirea instala
ţilor şi staţiilor de pompare,la remedierea defecţiunilor,la 
controlul calităţii apei. 

Se acţionează cu responsabilitate pentru furnizarea 
neîntreruptă a electricităţii/gazelor,precum şi pentru asigurarea 
cu căldură necesară a apartamentelor. 

O deosebită atenţie se acordă aprovizionării cu alimente, 
atît a punctelor fierbinţi ale capitalei,acolo unde încă tinere
tul şi muncitorii continuă acţiunilor împotriva bandelor de 
atentatori la cuceririle democratice,cît şi a locuitorilor din 
toate cartierele şi în toate calităţile suficiente de pîine,lapte, 
carne,preparate de carne,ulei,zahăr,ouă,apă minerală,alte produse. 

S-a asigurat ,deasemenea ,cu prioritate apărarea uzine
lor şi fabricelor,a altor obiective sociale şi culturale , în 
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special a celor vizate de bandele teroriste. 
Pe măsură ce situaţia revine la normal,se acţionează 

pentru reluarea activităţii acestora. 
In reţeaua sanitară au fost mobilizate forte pentru 

salvarea vieţilor răniţilor,ei fiind internaţi în spitale unde li 
se acordă îngrijirile necesare. 

Lucrătorii din ind.alimentară asigură Cons.FSN că a acţio
nat din primele clipe şi acţionează în continuare cu toată răspunde
rea cetăţenească pentru a asigura funcţionarea normală a tuturor 
unităţilor de ind.alimentară,astfel ca populaţia capitalei şi 
a întregii ţări să fie bine aprovizionată cu toate produsele alimen
tare necesare,folosind în întregime stocurile existente,inclusiv 
cele de export,considerînd că prin aceasta vor contribui alături 
de întreaga noastră naţiune română la actul istoric de eliberare 
săvârşit de tot poporul la 22 dec.1989. 

Totodată,se face un călduros apel la Comit.judeţene, 
municipale,comunale ale FSN ,precum şi a armatei noastre de a 
sprijini dirijarea ,conform programelor stabilite de Comandamentul 
central de aprovizionare a produselor alimentare ce urmează a 
fi aduse în capitală sau transferate între judeţe şi îndeosebi pentru 
asigurarea accesului mijloacelor de transport în zonele greu 
accesibile. 

Tokio. Purtătorul de cuvînt al Min.afacerilor externe 
japonez a adus un omagiu poporului român,care în mod curajos 
a răsturnat acest regim provocat de mînia poporului împotriva unui 
guvern care era contrar democraţiei socialiste. 

Fostul primministru al Franţei,Jaques Chirac şi-a 
exprimat solidaritatea şi simpatia cu populaţia din Bucureşti,cu 
poporul român al cărui eroism stârneşte respect şi admiraţie 
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pentru faptul de a fi răsturnat regimul despotic. 

Un avion apartinînd forţelor armate belgiene închirat 
de organizaţia umanitară "Medicii fără frontiere" transportă în 
România o încărcătură constînd în medicamente. 

Guvernul suedez a hotărît să aloce 20 milioane de coroa
ne reprezentînd un ajutor de urgentă acordat României în medicamente 
şi produse alimentare . 

Comitetul Crucii Roşii suedeze şi organizaţia religioasă 
"Stelele speranţei" au trecut la strîngerea unui fond de solidari
tate cu poporul român. 

In oraşele Stockholm,Goteborg şi Malmo au loc demonstraţii 
în cadrul cărora participanţii şi-au exprimat sprijinul fată de 
transformările din România,fată de cursul de cursul de reînoire 
democratică a României. 

- Sîntem în măsură să vă informăm că serviciile vitale 
ale capitalei,energia electrică,apa ,căldura, funcţionează normal. 

Avem din nou confirmarea ,acum cîteva minute am primit-o, 
că toate sistemele de apă potabilă din capitală funcţionează normal. 

Apa se poate folosi fără nici-un pericol. 

ooOoo 
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Reluarea cuvîntării lui Ion Iliescu . 
Mesajul adresat de Min.tnvătămîntului,Min.Ind.alimentare 

(reluări) 

Un grupaj de ştiri externe în reluare. 

Londra .Primul ministru al Marii Britanii,Margaret 
Thatcher a salutat răsturnarea regimului dictatorial în România. 

Intr-un interviu acordat programului de televiziune 
Sky News, premierul a exprimat speranţa că noua conducere a României 
va urma exemplul celorlalte ţări parcurgînd viguros drumul libertă
ţii. 

Aceasta este o noutate minunată pentru poporul României, 
pentru noi toţi. 

1989 s-a dovedit a fi un an istoric,cel mai fantastic 
dintre toţi. 

Primul ministru al Suediei,Ingvar Carlsson a declarat 
că evenimentele din ultimele zile au demonstrat cum o mişcare 
populară poate răsturna un regim oricît de brutal ar fi el. 

Toate partidele politice suedeze au salutat căderea 
dictatorului român. 

In această noapte am fost informaţi telefonic din 
Copenhaga că toate ziarele daneze au publicat ieri între 3-5 pagini 
cu reportaje în care sînt redate pe larg eforturile făcute de popo
rul român în vederea lichidării ultimelor rămăşiţe ale dictaturii 
ceauşiste. 

Ministrul de externe al Danemarcei,Uffe Elemann-Jensen 
a dat publicităţii o declaraţie în care condamnă acţiunile represi
ve ale dictaturii Ceauşescu şi îşi exprimă deplina solidaritate 
cu poporul român. 
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Aşa cum informează presa daneză ,prin intermediul Crucii 
Roşii din această tară,vor fi puse la dispoziţia poporului român 
medicamente,bunuri de necesitate imediată în valoare de peste 
8 milioane coroane. 

Informaţii meteorologice: 

- Vremea se va răci uşor fată de ziua precedentă 
îndeosebi în jumătatea nordică a tării. 

Cerul va fi variabil mai mult senin în regiunile 
sudice şi va prezenta înnorări accentuate în rest. 

Pe alocuri în Suceava,Maramureş,Transilvania şi nordul 
Moldovei vor cădea ploi locale. 

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4-12 grade. 
La Bucureşti se înregistrează acum 3 grade. 

Apa se poate folosi fără nici-un fel de pericol (reluare* 

- Colegii noştri de la Televiziunea română vor fi din 
nou în emisie la ora 9 în această dimineaţă. 

ooOoo 



- 15 -

ROMANIAN MONITORING 
Buc I 24 Dec.1989 6.50 hrs. 

Stimaţi ascultători,un anunţ urgent şi insistent din 
partea Comitetului provizoriu judeţean Cluj al Frontului salvării 
naţionale. 

Toţi concetăţenii noştri sînt rugaţi să se îndrepte 
astăzi spre locurile lor de muncă pentru asigurarea fluxului 
productiv,pentru asigurarea pazei intreprinderilor şi instituţiilor. 

Astăzi este pentru noi ,chiar dacă zi de mare sărbătoare, 
chiar dacă zi de cinstire a morţilor revoluţiei,chiar dacă ajun 
de Crăciun,în acelaşi timp zi de muncă ,zi de veghe ,zi de lucidita
te, de comportament ,de mare demnitate. 

Victoria noastră este o victorie a lucidităţii şi demni" 
taţii şi aşa trebuie să rămînă. 

Să fim de veghe pentru a preveni orice act criminal ,orice 
provocare. 

Vă informăm că mijloacele de transport în comun funcţio
nează normal. 

Aşa dar,nu uitaţi,astăzi este zi de muncă şi de veghe. 
(textual) 
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Aici postul de radio Bucureşti-România. 
Din partea Cons.FSN şi comandamentului militar unic. 
Peste scurt timp se va difuza un comunicat oficial în 

legătură cu măsurile ce urmează a fi luate astăzi şi în zilele 
următoare. ^ 

Facem un apel către populaţie pentru încetarea definiti
vă a oricăror acţiuni individuale ale unor indivizi sau grupuri 
de indivizi care au folosit arme pentru răzbunări absurde. 

In acest moment noi declarăm solemn că există un 
consens naţional,toate păturile populaţiei ,întreaga armată şi 
practic întreaga miliţie şi unităţile trupelor de interne sînt 
de partea revoluţiei. 

Aceste excese ating proporţii îngrijorătoare. 
Pentru ca soarta renaşterii României,soarta victoriei 

revoluţiei noastre să nu fie pusă în pericol este absolut necesar 
ca toate aceste acţiuni răzleţe şi criminale să înceteze imediat. 

Numai în condiţiile în care nu vor exista acţiuni indivizi duale iresponsabile,Cons.FSN ,Comandamentul militar unic pot 
să-şi îndeplinească misiunea istorică de a duce România pe făgaşul 
democraţiei şi unităţii poporului, (textual) 

NM : La orele 7.40 apelul a fost repetat. 
ooOoo 
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NOTA : se repetă de câteva apelul de la pagina 16. 
In continuarea muzică .Colinde «Recepţie foarte neclară. 

Se pot desluşi din colindul "Sus boieri nu mai dormiţi", versul . 
« vremea e să vă treziţi11 • Melodii pop pe versurile "Acolo 
unde-s 'nalţi stejari.•• acolo este Tara mea şi Neamul meu cel 
românese.acolo eu să mor aş vrea. acolo vreau eu să trăiesc". 
Deaşteaptă-te Române, recitat! 

îndemnuri : 

09.00 hrs : 

Un lucru este esenţial, este vital : ne-am dezrobit Tara. 
Lungul drum al nopţii către zori s-a încheiat. 
începe acum drumul către lumină. 
Este un drum greu. Să descoperim paşii zi de zi, 
ceas cu ceas. 

NM. recepţia devine foarte neclară. In plus,pe liniile pe 
care recepţionăm 1,2.3.4, (liniile Monitorului) încep şi transmit 
staţiile locale : Timiş oara, Cluj, încât nu se mai ştie care este 
programul I sau II, adesea suprapunându-se1 

- 0 însemnarea transmisă din Constanţa, anunţă că acolo 
situaţia este normală. Se spune între altele :nCasa libertăţii 
este condusă de Comitetul Frontului salvării naţionale,spriijinit 
de popor şl de eroica noastră armată. Vă rugăm, să ne lăsaţi să 
luptănalături de voi şl să ne acordaţi toată încrederea!Trăiască 
România Liberă, Trăiască România sătulă de oprimare şi tiranie"! 
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Stimaţi ascultătorii REVISTA PRESEI1 

Pentru prima dată, neabjectă. O adevărată revistă a 
presei pe care ziariştii români cinstiţi,s-au apucat să o facă 
începând cu primul moment al revoluţiei* 

Stimaţi ascultători,avem câteva dintre publicaţiile 
acestei zile. Iată de pildă : CONTEMPORANUL : O A ce veste mlnui^U 
democraţie-libertate^demniţaţe! Poporul s-a jertfit, poporul a 
învins.Poporul hotărăşte 1 Sigur, nu ne propunem acum să parcurgem 
paginile acestor ziare. Timpul nu ne-ar îngădui. Dar nu putem 
să nu semnalăm şi alte apariţii de fapt, ni s-au transmis şi 
ziarele din ••• 

Trăiască România.Glorie patriei libere.Poporului ei 
erou., din IALOMIŢA LIBERA, ediţie nouă, anul I, nr.l, 23 dec.»89. 
Patru pagini, 1 leu. De aici am semnalat un articol : 

"Oameni tineri şi vârstnici.Bărbaţi şi femei, au ieşit 
spontan în stradă pentru a spune ce gândeau şi doreau dlntotdeauna 
libertate-demnitate-egalitate între toţi fii neamului indiferent 
de naţionalitate. 

Deodată nebăgată în seamă de prea mulţi de cei din jur 
o bătrânică ce se deplasa cu mare greutate, ajutându-se de un bas
ton, sprijinindu-se de umărul unui nepot, s-a apropiat de un 
tânăr care ţinea un tricolor, a sărutat drapelul naţional şi 
lacrimile i-au inundat ochii bolnavi care văzuseră atâtea în viaţa 
eil 

Alte ziare, pe masa noastră aici în studiou,titluri 
titluri care de fapt semnifică aceste momente istorice ale pa
triei, cuvinte fierbinţi din le mai fierbinţi locuri ale revoluţi 
populare. Alexandru Mironov ,semnaează articolul "Dimineaţă 
luminoasă vouăn un alt articol "Drum liber adevărului. 
Suntem european!.să fim europeni". 



19 

Romanian Monitoring 
Radio Bucharest Pr X 
Dec.23/1989 09.30 hra 

- Un exemplu trist.Intr-un imobil în care se aflau trăgăto
ri ai bandelor de ucigaşi, au.încercat să pătrundă două persoane 
locatare ale imobilului, care aveau asupra_ lor ̂cartuşe. Există 
deci fi.colaborajioni^ti,trădători de patrie, care pot ajuta. 
Să facem astfel fiecare dintre noi încât să contribuim la lichidare 
acestor bande .Aşadar era vorba de două bătrâne, două bătrâne 
care purtau eartuşe la ele «De necrezut, dar adevărul este foarte 
trist.Aşadar asiguraţi paza şi controlul intrării şi ieşirii din 
fiecare bloc.Fiecare imobil, fiecare casă. 

Am întâlnit în această dimineaţă...pe străzile Bucu 
reşţiului, la punctele de control al autoturismelor, în 
această diminaţă când veneam cu greu spre radio baraje_de_cuie 
destinate opririi maşinilor care refuză să fie controlate.Este 
credem o iniţiativă care trebuie extinsă.Cetăţeni ai capitalei 
suntem chemaţi acum, toţi, absolut toţi să contribuim la conso 
lidarea cuceririlor revoluţionare,la izolarea, distrugerea cât 
mai grabnică a acelor indivizi care încă, în încercări sinucigaşe 
speră în răsturnarea a aceea ce poporul a realizat în aceste 
zile. Ng^vă_gulţumiţi^găjie_asculţaţi jigăriApăraţi cu fiinţa 
voastră, cu viaţa voastră, ceea ce am obţinut cu lupta şi 
jertfa atâtor martiri ai poporului român liber şi independent. 

Colinde. Bună deimineaţa la Moş Ajun! 
Florile dalbe. Iată vin colindători! 
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- Stimaţi ascultători! După cum aţi remarcat poate, în anu
mite momente, posturile de radio şi televiziune se unesc, este 
vorba de comunicatele speciale» este greu de transmis asemenea 
comunicate în condiţiile acestea dificile şi la radio şi tv, 
deci posturile gg..ugesc. 

- Imaginea ţării în aceste zile, în aceste ceasuri, în 
această dimineaţă.La FOCŞANI, vigilenţa, calmul şi participarea w 
coordonată, entuziastă, este cuvântul de ordine la care răspunsul 
maselor este total şi deplin. In această dimineaţă iată, în ajunul 
CRĂCIUNULUI, şi-a făcut apariţia şi la^oc|ani_un_gru2_de_ţero3 
EiâSii.lS-52SS.tS^S5Ei5lă-Sli5>a^en"tân^ l a viaţa oamenilor, încer 
când să semene derută # Intr-o acţiune coordonată, condusăde 
armată, riposta este promptă, fără alte detalii.Spicuiri din 
presa locală. 

• ^EfLSySHîSâîiHiui^e^te^curaţăj, c a sufletele d-voastră, 
cetăţeni ai României, demne şi libere de tiranie! 

Relatare din Judeţul COVASNA. Aici este linişte, activi-^ 
tate normală în toate sectoarele, cu satisfacţia profundă a locui 
torilor pentru doborîrea dictaturii Ceauşescu, prin revoluţia care 
deschide perspectivele adevăratei democraţii. 

-x-
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- Stimaţi ascultători, vă mărturisesc, aş fi vrut să 
vă pot ura SĂRBĂTORI FERICITEI Sărbători_fericiţe>_nu_esţe_cel 
SSi.20^iy^^lucru_deocamdaţăfîn multe locuri ale ţării, sărbâ 
ţorile în linişte, în pace, într-o deplină linişte, şi acolo 
unde încă în aceste ore se mai aud trăgând aceia care mai speră 
încă să învingă I Nu mai poate fi vorba de întoarcere «Revoluţia a 
învins. Să ne dorim de sărbătorile noastre strămoşeşti, linişte 
în casele , în inimile, în vieţile noastre. 

COLIND. Noi colinde vom cânta! 

Se reia la 10.20 hrs, apelul de la pagina 161 

10.35 .hrs 

Vă prezentăm ^ţăr^ea^guverniilui^ungar^^ 
1. aseară la orele 21,ministrul de externe al RPU, Gyula HORN 

a comunicat că guvernul ungar recunoaşte consiliul Frontului 
salvării naţionale ca reprezentant unic al puterii de stat în care 
români au asigurat reprezentanţi legali în această putere. 

2. Guvernul ungar cere ca , Consiliul Frontului salvării na
ţionale, să comunice felul ajutorului pe care guvernul ungar 
este gata oricând să-1 asigure. 

3. După cunoştinţele noastre guvernele mai multor ţări au 
cerut preş. adunării generale ONU, să ia poziţie de sprijin 
a rezoluţiei române. 

4. Rep. Ungară aderă la toate aceste ...? 
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- Aprovizionarea populaţiei se desfăşoară în mod normal. 
Cu ocazia controalelor efectuate au rezultat că unele 

probleme determinate de situaţia de lucru. Astfel circa 20-23 
din unităţile comerciale ale ••.alimentare din sectoarele 3 şi 4 au 
suferit degradări ale localurilor şi ale produselor expuse.La 
int. de cofetării şi răcoritoare nr.l şi 2, circa 25 % dintre 
unităţi sunt degradate, geamuri sparte, mobilier - deteriorat 
iar aprovizionarea acestora a fost necorespunzătoare datorită 
lipsei de la program a tuturor conducătorilor auto. In scopul 
asigurării securităţii personalului şi produselor, fabricile de 
pâine şi lapte au fost nevoite să suspende aprovizionarea pe timp 
de noapte, ceea ce a creiat dificultăţi majore în recuperarea 
ambalajelor, la care se mai adaugă faptul că unele mijloace 
de transport ...verificându-se modul în care se asigură aprovizio 
narea cu apă , cu energie electrică, se constată că în totalitate 
apa distrtt distribuită este potabilă, cu toate încercările 
teroriştilor de a produce perturbări,iar consumatorii particulari 
de energie electrică din zonele în care este fir aerian Universi 
tatea, Intercontinental, Sala Dales ,Ghencea,stră. Brezoianu 
şi Radu B. au fost afectate de frecvente intrepruperi ca urmare 
a activităţii unor elemente teroriste. 

Miliţia împreun cu luptătorii din gărzile patriotice 
au organizat acţiuni şi controale în zonele şi locurile frecventate 
de elemente infractoare şi parazitare.L activităţile desfăşurate 
au acţionat 152 de echipe mixte, care efectuând patrulări 
au asigurat apărarea avutului obştesc, ordinea şi liniştea publică. 

In mode deosebit au fost protejaţi pietonii în luptele 
de stradă şi dirijate autovehiculele pe arterele şi străzile late 
rale, ...devenite cadru de operaţie. 
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10.30 hrs -

- Comitetul de sprijin din cadrul Consiliului naţional 
pentru educaţie fizică şi sport, nou creat, solicită să se comunice 
la telefon : 10 52 65 , unde şi când să se pnnă la dispoziţie 
următoarele : 

- o grupă operativă de 20 de oameni cu posibilităţi 
de sprijin 

- aparatură medicală şi medicamente, două Salvări 
cu personal medical respectiv, 100 locuri cazare la hotelul 
sportivilor, posibilităţi excepţionale de comunicare între judeeţele 
şi localităţile ţării prin membrii Federaţiei de radio amatorişti 
care ţin permanent legătura între ei. 

Un mesaj al lui Dan Grigorescu, de la rev. ARTA. 
Mesaje de sprijin, de ajutoare din străinătate. "Inima 

Europei, inima lumii,alături de poporul român"! Grupaj de ştiri 
diverse, parţial neclare.suprapuneri ale posturilor de radio 
româneştii 

11.15 hrs 

Din TIMIŞOARA, oraşul erou al libertăţii noastre, 
ni se transmite că în^ciuda_ulţimelor^zvârcoli 
2£i-SrAJE!£i_£e_fanaţici_^amaîiA_ca^ 
aducă victime în rândurile populaţiei, oamenii muncii din unităţile 
economice din municipiul Timişoara şi din întreg judeţul TIMIŞ 
răspund prompt apelurilor consiliului judeţean de salvare 
naţională,apeluri transmise sistematic de POSTUL DE RADIO TIMIŞOARA 
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11.30 hrs : 

Spicuiri din ediţia de astăzi a ziarului Scînteia 
Poporului :n nr. 2 :• Se vertizează întreaga populaţie a ţării 
despre situaţia ...duşmanii ţării, trădătorii poporului, 

urmează apelul : Cetăţeni! Membrii ai Uniunii gărzilor patriotic*" 
alăturaţi-vă şi acţionaţi cu toată hotărîrea împreună cu unităţii 
armatei noastre •Î2£i_cei_ce_22$_£2l2£i_2-§ÎBăi._l§_§E2§I 

Acesta-i genericul ziarului şi apelul cuprins în el. 
Suntem convinşi că toţi...apel făcut către toată ţara către toţi 
cetăţenii demni. 

Continui să reporduc dinSc. Poporului:"Securişti 
fanatici, stă scris peprima pagină, slugile oarbe ale fostului 
dictator, nu se dau înlături de la nimic. îşi dau acum măsura 
deplină a caracterului lor de trădători, de ucigaşi. Ucid unde pot 
oameni,dau foc clădirilor , 2un_exgi25i5ilS» s e dedau la crime 
armata noastră dovedeşte dârzenia şi eroismul de care este atâta 
nevoie în aceste zile. Zi şi noapte oră de oră, armata_înc22i2£r* 
li«Ş$EâSSS_îS_2iSS5®_E£«SSE2EiSSi • • • l a luptele împotriva bandele^ 
de terorişti, scrie Se. Poporului, participă şi gărzile patriotice 
formate în primul rând din muncitori, dar şi alţi oameni ai muncii 
ele au dovedit şi dovedesc în aceste clipe ...neclar-" 

-x-
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In fata dvs. se afla mamebrii Consiliului Frontuui Salvării 
Naţionale: 

COMUNICATUL CONSILIULUI va fi cetit de VIRGIL MAGUREANU. 
Prăbuşirea odioasei dictaturi a clanului Ceausescu a adăugat 

o ultima pagina cronicii sângeroase a anilor de suferinţa induraţi de 
poporul roman. Elemente declasate & iresponsabile, ramase fidele tira-
nul8ui, au incercat sa continue practica terorista a vechiului regim 
dedându-se la provocări, atacuri asupra populaţiei civile, ucigând far 
discriminare oameni neinarmatir atacând instituţii publice, intrepr. 
industriale, obiective militare, unităţi comericiale, spitale, locuin
ţe. 

Poporul roman si-a afirmat inca o data uriaşa energie morala des 
catusata de voinţa sa eliberatoare. Armata si-a făcut datoria, 
-is o mare parte a lucratorilor Min. de Interne. REVOLUŢIA A ÎNVINS! 

In vederea restabilirii complete a situaţiei si a asigurării li
niştii necesare unei vieţi normale in societatea noastră libera, 
Cons. Frontului Salvării Naţionale HOTĂRĂŞTE ADOPTAREA UNOR MASURI EX_ 
CEPTIONALE, imperios necesare momentului actual. 
!) O încetare imediata si completa a focului pe teritoriului 
tarii. Oricine va incalca aceasta dispoziţie se face vinovat de crima 
impotriva poporului roman, fiind pasibil de cea mai prompta si necruta 
toare pedeapsa. Sa nu mai fie vărsata nicio picătura de sânge. Totoda
tă, orice act de vandalism & distrugere, precum si răzbunările persona 
le se situează in afara legii,pătând nobleţea Revoluţiei noastre. Vi
novăţia dictatorului & a foştilor sai lachei in fata istoriei si a leg 
lor va fi stabilita de Tribunale, care vor hotărî cu toata severitatea 
sancţiunile cuvenite pentru acţiunile de distrugere a Ţării. 
2) ARMATA ESTE SINGURA DEŢINĂTOARE A ARMELLOR. Braţul ferm al 
apărării intereselor poporului. Toţi cei care au intrat in aceste zile 
in posesia armamentului si a muniţiilor - indiferent de imprejurari-
trebue sa le predea de urgenta cel mai târziu pana luni 25 Decembrie 
ora 17:00! cei care nu se vor supune acestor prevederi se vor face vi
novaţi de incalcarea grava a legalitatiii 

gs 
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...(a legalităţii) fiind pedepsiţi cu cea mai mare severitate 

3) UNITĂŢILE MINISTERULUI DE INTERNE se vor integra Ministeru 
lui APĂRĂRII NAŢIONALE, CARE PREIA COMANDA UNICA ASUPRA TUTOROR UNI_ 
TAŢILOR & mijloacelor de lupta ale tării. Organele de miliţie & pompi
erii isi păstrează toate atribuţiile specifice pe care trebue sa si le 
exercite cu toata fermitatea. w 

4) Conducerile si toţi oamenii muncii sunt chemaţi sa asigure 
protecţia unităţilor economice comerciale, sanitare, invatamant ştiin
ţa si cultura. Societatea romaneasca trebue sa funcţioneze normal pri8r 
contribuţia devotata a fiecăruia dintre noi. De asemenea, facem apel 
la toţi concetăţenii sa sprijine organele de ordine in asigurarea inte
grităţii localurilor, ambasadelor & imunitatea diplomaţilor! 

5) 

V 
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5. Organismele noilor structuri ale democraţiei» trebuie să-şi 
înceapă de urgent ac ti vietatea pentru refacerea ţării 

conatituindu-se ferm , Intrând Imediat în sub ordinea Consiliului 
şi adoptând împreună cu acesta măsurile de ordine politic , social 
administrativ şi economic» absolut necesare primelor etape ale 
rconstrucţiei• 

Fie ca primul Nou an liber, să aducă în România odată cu bucur: 
a eliberării,linistea şi calmul, care ne vor permite asumarea 
tuturor răspunderilor unui popor, care îşi afirmă demnitatea. 

Consensul naţional, conlucrarea forţelor creatoare, ale ţării 
a tuturor categoriilor sociale,de orice naţionalitate, constituie 
condiţia vitală şi garanţia înfăptuirii obiectivelor fundamentale 
ale procesului revoluţionar din România. Consiliului Frontului 

salvării naţionale. 

Stimaţi cetăţenii 
îmi cer scuze că vocea mi cam răguşită şi nu să vorbesc 

prea mult. Aş dori să luaţi aminte la conţinutul acestui COMUNICAT 
al Consiliului Frontului salvării naţionale. Ţinând seama de 
fenomene grave care se produc în societatea noastră, rezultat 
al vidului de putere care s-a creat prin răsturnarea dictaturii 
şi a efectelor negative ale actelor teroriste care au continuat 
deşi , precum vedeţi sunt în slăbire, dar şi a unor manifestări 
âS-2§îS£§£S-SSSSliiS# Este absolut necesar ca să realizăm o unitate 
de acţiune a tuturor forţelor interesate în redresarea ţării. Să 
curmăm orice acţiuni care pot să împiedice însănătoşirea , desfăşu 
rărea normală a activităţii în toate sectoarele de activitate, 
asigurarea securităţii individuale a tuturor cetăţenilor ţării 
condiţii normale pentru desfăşurarea vieţii paşnice a ţării.Acesta 
este sensul tuturor acestor măsuri care sunt preconizate în 
acest Comunicat pentru care cerem sprijinul activ al tuturor celor 
interesaţi în realizarea până la capăt a obiectivelor transformării 
revoluţionare, într-adevăr revoluţionare în ţara noastră. 

Aţi ascultat Comunicatul Cons. Frontului salvării naţionale 
şi cuvântul lui ION ILIESCU. Muzică. 
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O relatare transmisa din Craiova dela Cornel Sorescu: 
"La Craiova in aceasta dimineaţa viata isi continua cursul in con

diţii normale, in ordine si disciplina. Unităţile alimentare oferă can
tităţi sporite de pane, produse din lapte & carne. 

Transportul in comun funcţionează in condiţii normale. 
Apa potabila e protejata & controlata permanent. 

(12:40) DIN PARTEA ORGANELOR DE ORDINE: 
In ultimele 24 de ore pe teritoriul municip. Bucureşti, au conti

nuat schimburile de focuri intre elementele teroriste & Forţele Armu^e 
impreuna cu cadrele de Miliţie si luptători ai Gărzilor Patriotice, ca
re au acţionat cu mai multa fermitate pentru anihilarea acestora. 

Ofiţerii & subofiţerii miliţiei capitalei s'a u angajat cu 
intregul lor potenţial & material, cu toata tehnica militară de lupta. 
inel. mijloacele grele.... 

In mesajul BISERICII ORTODOXE ROMANE, transmis prin AGERPRES 
azi, se spune: 
/quotation/ "Bis. Ort. Româna, care de-a lungul secolelor a impartasit 
soarta poporului roman, atât la dureri cat si la bucurii, se afla ală
turi de el si in aceste momenteCRUCIALE & isi exprima intregul ei ata
şament fată de programul si acţiunile Front. Salv. Naţionale, menite 
sa asigure triumful demnităţii & libertăţii tuturor fiilor patrieS^ 
(în continuare se spune) "In condiţiile de ingradire a libertăţilor, 
impuse de dictatura & teroare întregului poopor. Biserica noastră a 
fost supusa unor presiuni & limitări pe care, deşi n'am ăputut să le 
depasim, spre a ne exercita plenar drepturile misiunii noastre, totuşi 
cu stăruinţa & răbdare, ne-am străduit sa păstram vie conştiinţa de 
neam si sa promovam valorile lui //ale neamului// nemuritoare. (...) 

Suntem hotăriti sa ne reconstruim SANCTUARELE ISTORICE STRA_ 
MOŞEŞTI, biserici & mănăstiri - victimele buldozerelor tiranului Ceau-
sescu. SA clădim noi biserici in atâtea & atâtea cartiere, de unde ele 
au dispărut... /noise/ 

Si vom da clerului si credincioşilor noştri apa cea vie a 
lui Dumnezeul 
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(13:19) "Ascultaţi un marş revoluţionar din istoricul an 
18481" 

(13.30)Dragi ascultători, un MESAJ pe care l-am primit aici 
in studioul emisiunii noastre din partea comitetului ASOCIAŢIEI DE LO_ 
CATARI din Str. Dr. Marcovici Nr. 9, sect. 1, Bucureşti. In numele 
celor 200 locatari saluta constituirea Consil. Front. Salvării Nat-
cu toata căldura care le-a lipsit in ultimele ierni. Transmite eroicu
lui nostru tineret intreaga recunoştinţa pentru ruperea zăgazurilor 
răbdării. Clica Ceausescu -sursa tuturor durerilor poporului- ne-a adu 
in pragul disperării. NuMAI IN IARNA LUI 1988/89 a făcut 5 victime in 
blocul nostru. 

Locatarii au controlat tot timpul accesul in acest bloc, ca 
sa nu se infiltreze terorişti de niciunfel pe acoperişul acestui imo
bil. "Asiguram Consiliul FSN de tot sprijinul nostru in efortul uriaş 
de a reveni cat mai repede posibil la viata normala, omeneasca - visat 
timp de 24 ani. COŞMARUL S'A SFÂRŞIT _ ÎNCEPE VIATA NOUAl 

Situaţia apelor si a aerului azi 24 Dec 1989. 
Vremea se va raci uşor mai ales in 1/2 de Nord a tării. 

Precipitaţii sub forma de ploaie neînsemnate cantitativ vor cădea pe 
alocuri in Banat, Crisana, Transilvania si Nordul Moldovei. Vântul: 
slab pana la moderat cu intensif. la munte, intre 80-100 km/h. Temper. 
maxime 2-14 grade, minimele 1-4, si 5 grade. Pe alocuri, la câmpie, 
ceată. La Bucureşti max. 10-12, iar min. 0-2 grade. 

Unit. de exploatare a apelor - NU AU PROBLEME in aprov. po
pulaţiei. URMĂRIREA CALITĂŢII APEI SE FACE PERMANENT DE CĂTRE UNITĂŢII 
SANITARE JUDEŢENE SPECIALIZATE. ANALIZE PERMANENTE DE CALITATE A APELC 
***repetăm NU SUNT NICIUN FEL DE PROBLEME. 

VALORILE RADIOACTIVITĂŢII AERULUI SE SITUEAZĂ IN LIMITELE 
FONDULUI (?) NATURAL. 
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— 14:15 După cum puteţi auzi, în preajma clădirii Comitetului 
Central se trage încă. Suntem culcaţi la pământ stinnmati ascultători. 
Poporul nu va pleca. Vom învingeI //se aud împuşcături distinct// 
şi rafale de mitraliera//. Cetăţeni dela întreprinderi, din diverse 
judeţe, Vrancea, Bihor, aflaţi de fată strigă la microfon "vom învinge 

~ 

v 
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Repetăm un comunicat: 
*** TOT! CETĂŢENII CARE DEPUN ARMELE SA SE ÎNDREPTE SPRE 

CEA MAI APROPIATA UNITATE MILITARĂ unde primesc o notă de predare a 
armamentelor. 

Salariaţii întreprinderilor de produse lactate sa se prezinte 
de urgenta laVITAN; Fundeni, Militari, in schimburile care au fost pro-
gramate, inclusiv navetiştii din jud» Teleorman. Apelul formulat de 
şeful secţiei Militari Dr. ACHIU Alexandru. 

Dorina IENCIU (dela Radiodifuz. Rom.) prezintă revista pre
sei libere. începe cu "România liberă", care exprimă "dominantele situ
aţii în care ne aflăm acum". Reproduceri: "Luptăm şi învingem, Victorie 
noastră e deplina1 Ore de luptă - ore de veghe! "Victoria... rodul sa
crificiilor tienerei generaţii! "Ne arătăm demni în continuare de acest 
sacrificiu" "Fraţi români, nu vă lăsaţi raţiunea întunecată de panicăl 
(*** restul câtorva propoziţii neinteligibil, interferenţe***) 

14:45 hrs.: Corespondenţe: 
* reporter din Galaţi/ unde este soare, cald: "Este soare, e 

linişte pe malul Dunării la Galaţi, dar vigilentă, şi este bine să fie 
aşa. Revoluţia infaptuita cu atâta jertfa de sânge trebue apărata, pa£ 
trată cu demnitatea, nobleţea cu care un intreg popor s'a remarcat in 
aceste zile, de care ne vom aduce aminte mereu, pt. noi si fireşte pt. 
cei ce veni-vor după noi." 

Cele 2 ziare cu titulatură nouă din jud. Mureş/Tg. Mureş, 
în română şi maghiară, "Cuvântul liber" şi resp. "Neepujsaag" au apărui 
în cursul noptii cu un bogat conţinut. Se publica informarea din part 
ea Consil. Frontului Salv. Naţionale, prez. la TV de Ion Iliescu, asp. 
dela adunarea populara cu adevărat libera de ieri in centrul Tg. Mureş. 
ca si lista cu membrii Consil. Judeţean provizoriu al Salv. Naţionale. 
Munca hotarita ziua si noaptea. 

14:55 — RAFALE SPRE INIMA TARII! Suntem stimaţi ascultător: 
in piaţa, f. aproape de locul unde se aud aceste impuscaturi. Adresa 
exacta: Stirbey-Vodă Nr. 20. împreuna cu locatari ai acestui bloc care 
au asistat la marile evenimente, deci martori oculari... (li se cer 
impresii, gânduri) "Sunt ultimele svâcniri ale acestor vipere!" 
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(circa 14:50) (continuare): Momentl Se aud împuşcăturii ATACA IN CON_ 
TINUARE FIINŢA PATRIEIl OAMENII -ACEŞTI MINUNAŢI FĂURITORI AI ISTORIEI 
- STAU CA UN ZID. Să-i ascultăm pe ei - vă rugăm să vă apropiaţi de 
microfon, lucrurile se vor lămuri. Armata noastră, sunt beietii noştri 
care de zile si nopţi n'au dormit, care ne asigura liniştea, veniţi, 
veniţi mai aprope. La adăpost, va rugam. S'ar putea ca si din blocul 
de vis-a-vis sa se tragă. Sa rămânem aici? Nu,nu,nu. Rămânem aici pe 
scări, //voice of the anchor; she continues her interviews with the 
dwellers of that premise/. 

15:10 — Suntem informaţi ca a fost arestata si ZOE CEAU^S-
CU, alt membru al odioasei dinastii. 

v 
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15:15 *** Stimaţi ascultători, instituţiile culturale ale 
Capitalei, atât de vitregite sub dictatura care inmormantase cultura. 

Instituţiile culturale ale Capitalei declara totala lor ade
ziune la Frontul Salvării Naţionale. In fiecare instituţie s'au consti
tuit comitete ale Frontului Salv. Naţionale, care acţionează pentru 
apărarea avuţiei incredintate ameninţate de elemente teroriste & crimi
nale, care incearca cu disperare sa se opună victoriei Revoluţiei po
porului. "Trăiască România independenta si democrata! 

Consiliul jud. al Frontului Salv. Nat. din Bacău apelează la 
locuitorii satelor din judeţ să dea contribuţia lor patriotica la real: 
zarea cantităţilor de lapte pt. a aproviziona la timp capitala eroica 
a patriei. Si astăzi in jud. Bacău aprovizionarea a decurs normal. 
întreprinderea de industrializarea laptelui Bacău furnizează prod. 
lactate smântână, etc. din abundenta. Colectivul se afla la munca de 
52 de ore incontinuu 

(15:40) /discuţii cu cetăţenii pe strada//o cetăteană:/ 
***"... este imposibil să moară repedelNu trebue să moară repede. TRE__ 
BUE SA VADĂ SINGUR! Nu ştiu, dar trebue lăsat să... nu ştiu, dar sa 
... n'as putea sa spun metode..., DAR SA FIE PURTAT ASA... DAR SA NU 
MOARA REPEDŞ.nu trebue sa moara repede, nu trebue sa moara repede. 
/Un cetăţean:/ "Sa nu-i dai de mâncare, dom1le! Nici mâncare, nici 
apa!" /altul:/ "Mâncare pe raţie" /cetăteană:/ "Nu trebue sa ne mai 
aducem aminte de 200 gr. de pane", /cetăţean/ "Nici de raţie". "SA 
PLĂTEASCĂ SI EL SI EA. (Bucur Măria, dela intrepr. Precizia din Buc. 
/Alte opinii:/ "Să vie să-1 judece in fata poporului! Poporul sa vie 
sa-1 vadă cum ii judecai El ne-a nenorocit 25 de ani! 25 de ani ne-a 
pmoritl" "In fata poporului - aceeaşi idee - sa fie judecat si execu
tat!" "Sa vie si scumpul lui copil, băiatul ala careare 30 de chei 
dela o garsoniera. Si p'ala in fata poporuluil" "Execuţia exact cum s'c 
intamplat cu Brancoveanu. Dar brancoveanu a fost pt. popor!" 
(cetăţeni din Capitală, Brăila,etc.) 
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(15.45) Din nou in studiou colegul Constantin Vişan /el:/ 
cu un poem in vers alb dedicat ţăranilor, dat la o revista. Poemul 
mi-a fost inapoiat ieri din nou de către redactorul resp. cu rugămin
tea ca nimeni sa nu ştie ca i l-am dat sa-1 citească. 

"Ţăranii 
ce personaje complexei 
Nici romancierii, nici reporterii, nici sociologii 
n'au subliniat indeajuns marea disponibilitate la nou 
a ţăranilor. 
Ei au dat cel mai mult revoluţiei, 
averea întreagă, pământul, 
şi partea cea mai gingaşă a sufletului lor: caii. 
In lupta cea mare, proletarii n'au pierdut decât lanţuriW 
ttăranii - totul. 
Au căpătat în schimb privilegiul de aliaţi şi dreptul la 
zile de muncă. Ţăranii au fost siliţi 
să-şi lase satul şi să se îndrepte 
cu fata spre oraş, 
devenind principala rezervă de muncă a industriei, 
meşteri fără centuri de siguranţă, pe schelele 
noilor construcţii. 
Ţăranii s*au calificat din mers, nu la seral, nici la 
fără frecventă, ci direct la locul de muncă. 
Un singur lucru n'au reuşit ei să-1 deprindă: să dea 
indicaţii. In schimbul acestora, au fost siliţi să dea 

totul: porumbul & grâul, laptele & carnea, cartofii & floarea soa
relui şi drept compensaţie, li se îngăduia sa cumpere 
pane dela oraş. 0 aduceau pe port-bagajul bicicletei, 
alături de butelia de aragaz şi de marmeladă, 
rulau gânditori spre satele în care îi aşteptau copiii 
şi casele dărâmate. 
Cu pălăriile arse de soare & năduşeală, cu obrazul ^0 
năpădit de iarba aspră a bărbii nerase. 
Ţăranii. Personaje complexe dintr'un imposibil până la 
22 Decembrie film românesc. 
Ţăranii eroii unui viitor film istoric." *** 

(crainica:) Ţăranii sunt astăzi liberi în liberă tară, liberi în 
satele lor după care au curs atâtea & atâtea lacrimi! 
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Este ora 17.00. Transmite postul naţional de radio 
Bucureşti - România. 

După lunga noapte a dictaturii, poporul roman si-a redobândit 
libertatea si demnitatea. Inima Europei alatri de inima poporului ro
mân. Inima lumii intregi alături de poporul români 

Stimaţi ascultători, v'am prezentat in tot acest interval de 
timp informaţii/ ample infiormatii din tară, v'am prezentat de asemeni 
numeroase informaţii transmise din lume, in care este remarcat ecoul 
acestui mare act istoric al poporului român. In studiou a venit chiar 
în acest moment colegul meu Petre WAGNER; Care are la îndemâna alte 
asemenea ştiri sosite intre timp la redacţie. 

Da. Colectivele ambasadelor României la Amman, Ankara,Kuweit, 
Badgad şi Alger şi-au exprimat atatşamentul total la programul Frontu
lui Salvării Nattionale instituit in tara. Condamnând clica de tirani 
& ucigaşi şi cinstind memoria eroilor & martirilor dela 22 Decembrie, 
colectivele diplomatice ale reprezentantelor comerciale, ale consula
telor, precum şi personalul cooperant român din aceste ţări sunt gata 
să pună intreqga lor pricepere & energie in slujba intereselor Românie: 
libere si democrate. Totodată se afirma ataşamentul fata de cei care 
in aceste ceasuri eroice ridica vălul de minciună teroare si umilinţa 
de pe chipul tării. S'a exprimat convingerea ferma ca poporul este ca
pabil sa-si croiască singur drumul către libertate si sa pedepsească 
pe măsura clanul tiranului Ceausescu pt. crimele săvârşite impotriva 
propriului popor. 

Din Varşovia agenţia PAP transm. ca preşed. Rep. Pop. Polone 
Wojciech Jaruzelski, a făcut următoarea declaraţie la posturile polo
neze de radio: "Tragedia poporului român provoacă printre Polonezi sen 
timente de ingrijorare profunda, de indignare si de condamnare a tutu
ror vinovaţilor. Sprijin deplin - mişcarea care nazueste spre renaşte
rea României frăţeşti. Mă solidarizez cu măsurile umanitare & cu actiu 
nile care sprijină ajutorul ce se va acorda poporului român încercat d 
atâtea suferinţe tragice" ( a spus W. Jaruzelski). 

Statele unite susţin guvernul nou constituit in România si 
angajarea sa de a intreprinde reforme economice - a anunţat Dept. de 
Stat, citat de agenţia France Press€i. Washingtonul considera Consil. 
Front. Salv. Nat. ca expresia voinţei democratice a poporului român şi 
chiamă toţi Românii sa susţină acest guvern, (se arata in comunicat). 
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Statele unite îşi consulta aliaţii & alte state, inclusiv Uniunea Sov. 
cu privire la situaţia din România, a menţionat State Department. 
Washingt. adresează totodată comunităţii internaţionale apelul de a o-
feri sprijinul sau moral si politic cauzei democraţiei in România. 
Washingtonul a propus deja României un ajutor umanitar -spune State 
Dept. - si caută modalităţile de a-i furniza un ajutor medical supli
mentar de urgenta. 
— • Mii de cetăţeni din oraşul Bratislava, capitala Slovaciei, 
au participat la meetingul de solidar, cu popor, român (informează 
CeTK). Jan Ciarnogurski, preş al guvernului, a subliniat ca evenim. 

w 
din România demonstrează cat de mare de riscanjta este trecerea dela 
dictatura la democraţie."Se formează un nou tip de internaţionalism". 
Baza lui:calităţile general umane & drepturile omului. Si-a exprimat 
solidaritatea cu greu incercatul popor român. 

La Berlin: demonstraţie organiz. sub egida grupurilor de 
iniţiativa din Rep. Democr. Germana, solidaritatea cu România & si 
veghe in fata ambasadei române, care initial fusese lansata ca acţiune 
de protest impotriva dictatorului Ceausescu, dar care, in urma evenim. 
petrecute in ultimele zile in tara noastră, s'a transform, intr'o miş
care de solidaritate cu poporul român. Pe pancartele lor: "Indignarea 
este buna, dar ajutorul concret este si mai bun! Nu lasati copiii Ro
mâniei sa flămânzească!" S*a adresat un apel la donaţii de sânge. 

(the end al grupajului de ştiri) ^ 
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16.25 hrs 
Stimaţi ascultători, iată am primit veşti şi din Bihor. 

Si acolo oamenii s-au mobilizat cu toţii. Au reuşit să învingă 
multe dificultăţi, să înlăture tot mai multe obstacole din calea 
revoluţiei, revoluţia este triumfătoare, e linişte, o seară 
tot mai liniştită şi la Bihor, aşa trebuie să fie pretutindeni. 
Mersul istoriei, mersul revoluţiei este ireversibil. Să fie 
deci seară liniştită, o seară în care să ne putem bucura în sfârşit 
puţin, această seară a Crăciunului. 

16.34 hrs 
Romani, izbânda a noastră este-acum! Trăiască libertatea* 

trăiască România! Să-naintâm uniţi pe-acelaşi drum, în sfânta 
demnitate, Trăiască România. 

-Melodia "Libertatea" (Song) 

16.40 hrs: 
Stimaţi ascultători corespondenţii noştri continuă sâ 

fie în permanentă legătură cu noi sâ ne informeze prompt cu tot 
ceea ce se întâmplă în ţară, pretutindeni în această minunată 
Românie liberă. 

Iată la Buzău situaţia este în îmbunătăţire. Sunt tot. 
mai multe zone în care s-au luat măsuri energice pentru lichidarea 
ultimelor rezistenţe ale teroriştilor. In Gorj de asemenea este 
linişte şi disciplină, viaţa începe să pulseze în pulsul ei firesc. 
Pretutindeni este necesar să se ia măsuri împotriva actelor de 
vandalism. 

De asemenea în Sighetul Marmaţiei este linişte. Au fost 
localizate ultimele bande de terorişti. Si în jud. Olt, estşe vestea 
pe care am primit-o acum o secundă prin telefon. Avem aici un telefo; 
în cabină prin care suntem informaţi prompt de către corespondenţii 
noştri. Si în jud. Olt se normalizează situaţia prin energia şi 
dragostea, dragostea noastră a românilor de a trăi însfârşit într-o 
pară liberă şi demnă, reuşind sâ înfrângem ultimele obstacole în 
calea mersului victorios ia al revoluţiei. 
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Veşti din ţară; 
întreaga populaţie din Iaşi, din toate aşezările jude

ţului sunt alături şi sprijină cu toate mijloacele specifice 
fiecăruia revoluţia, libertatea adevărată adusă României pentru 
consolidarea tuturor valorilor dobândite prin sudoarea şi sarci-
ficiile oamenilor cinstiţit pentru apărarea cuceririlor revoluţio
nare reale pretutindeni se acţionează cu răspundere şi vigilentă. 

Sub directa cordonare şi îndrumare ale CJy al Frontulw 
Salvării Naţionale , în întreprinderi industriale şi în unităţi 
economice din Iaşi, din celelalte localităţi activitatea productivă 
se desfăşoară în condiţii optime. Peste tot sunt organizate grupe de 
ordine. Căldura şi apa necesară. In sfârşit după atâţia ani în 
care am îndurat iarna, frigul, lipsa de apă, însfSrşit căldura şi 
apa, acum cSnd e revoluţie, iată la Iaşi acum au pătruns însfârşit 
cu adevărat în apartamentele ieşene. 

Prin unităţile de profil populaţia este acum aprovizionate 
zilnic cu produse alimentare în cantităţile şi sortimentele 
corespunzătoare. 

Din Deva, corespondentul nostru Dorin Corpată ne înforr-ja-
zâ că în unităţile cu foc continuu ale judeţului Hunedoara activi* 
tatea a intrat în normal. Centralele termoelectrice Mintia şi 
Paroşeni răspund cerinţelor de energie ale sistemului , în acelaşi 
timp se asigură şi agentul de termoficare pentru Valea Jiului, în 
municipiul Deva. 

La întreprinderea de lianţi din Deva s-a repus în funcţiune 
linia Nr.l de fabricarea cimentului. In combinatul diderurgic 
Hunedoara, importantele sectoare aglomeratoare, furnale, coexeri, 
oţelâri, laminoare , oamenii muncii sunt la datorie. Da, aşa, 
trebuie să fim cu toţii la datorie. Si pe frontul revoluţiei dar şi 
pe frontul muncii pentrucâ revoluţia trebuie să fie alimentată 
şi de munca noastră constructivă, paşnică, a tuturor celor care 
muncesc. Xa 

Toţi locuitorii jud. Botoşani, iată aflăm dela cores
pondentul nostru, au luat cunoştinţa cu mare satisfacţie şi bucurie 
de comunicatul Consiliului Frontului Salvării Naţionale, Consiliul 
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judeţean şi cele locale acţionează tn conformitate cu prevederile 
sale. Activitatea oamenilor se desfăşoară normal. Situaţia este calmă 
Populaţia continuă să-şi manifeste bucuria pentru prăbuşirea dictator 
rttinix şl triumful revoluţiei în România. In toate localităţile 
serviciile şi aprovizionarea populaţiei cu bunuri de primă necesi
tate funcţionează în program normal , de zi lucrătoare. 

4^ Io KM -Reporterii noştri pe frontul revoluţiei, reporterii 
noştri slujind cu magnetofonul în mană cauza libertăţii. 

Avem bucuria, stimaţi ascultători, sâ-1 ascultăm şi la 
microfonul Radioului, l-aţi *âzut în primele ore ale revoluţiei pe 
micul ecran, pe scriitorul Dan GRIGORESCU . Iată-1 acum vorbind 
poporului român la microfonul Radiodifuziunii Române: 

"Este poate cel mai frumos Crăciun al existenţei poporului 
român de atunci de când o perioadă de obscurantism, multilateral 
desvoltată, ne-a îndepărtat de tradiţiile noastre populare, 
naţionale, strămoşeşti, Iste primul Crăciun când spunem că 
ziua aceasta, de ajun de Crăciun, este de Ajun de Crăciun, şi 
mâine sărbătorim ziua naşterii pruncului. Ce minunat lucru ca 
aceasta să coincidă cu zilele renaşterii naţionale, a poporului 
român, în adevărată demonitate, în adevărată conştiinţă de sine, 
legată de obligaţiile acestui popor faţă de el Qnsuşi şi faţă de 
lume. 

Poate că este cel mai mare lucru pe care l-am înfăptuit 
poporul român în zilele acestea , este faptul că a înfăptAit-o singi 
pentru că noi vrem să fim stăpâni cu adevărat la noi acasă. Fără 
cuvinte mari, fără cuvinte care să drapeze prin rezonanţa lor deve
nită din ce în ce mai găunoasă, să drapeze interese de clan şi 
interese de nepotism , pentrucă dacă aţi fi substituit cuvintelor de 
mii de ori auzite , legate de faptul că poporul român trebuie să 
fie stăpân pe el însuşi şi întotdeauna s-au vehiculat cuvintele 
independenţei, integrităţii, ale aneamestecului în treburile interne 
dacă în locul acestor cuvinte ar fi pus adevărul care însemna 
"independenţa mea, a clanului meu şi a familiei mele", "suvera
nitatea mea , a clanului meu şi a familiei mele", "neamestecul în 
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treburile interne ale mele , ale clanului meu, şi ale familiei mele", 
-ştiţi la cine mă refer- atunci aţi fi văzut că aceste cuvinte 
s-au vehiculat în afara unei realităţi istorice, concrete, reale 
şi ele n-au corespuns niciodată realităţilor şi adevăratelor 
dorinţe ale poporului roman. 

Evident, şi acum a demonstrat-o poporul român, că ştie 
sâ-şi apere casa, că ştie să-şi apere vatra, că ştie să-şi apere ^ 
copiii şi că face ceea ce are de făcut singur. 

(Textual) 
= 

17.15 
-Da suntem în SfSNta Seară a Crăciunului, această sărbă

toare strămoşească pe care putem însfSrşit să o avem cu toată 
Bucurria în sufletele noastre, sărbătoarea Crăciunului care coincide 
cu sărbătoarea victoriei revoluţiei, a libertăţii în tara noastră, 
Mame , puteţi în această seară să împodobiţi însfărşit Pomul de 
Crăciun pentru bucuria copiilor noştri. Vreau să vă mărturisesc 
că şi la noi colegele noastre, deci femeile întotdeauna, femei, 
ne-au adus o creangă de brad să ne putem bucura şi noi împreunăţ* 
cu dumneavoastră de aeeastâ Seară a Crăciunului. Ne bucurăm ca 
nişte copii pentrucă iată este primul Crăciun Liber! 

-Colinde. 
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Stimaţi ascultători, din nou In legătură cu dv. pentru a v* 
da alte informaţii. Vă mărturisesc că aproape 10 minute şi 
cabina de emisie de aici unde mă aflu a fost blocată, avem tele
foane, a trebuit să fie luată legătura cu diverse pun cte şl 
telefoanele n-au fost suficiente, am folosit şi acest telefon 
din cabina de emisie , pentru aceasta n-am reuşit să mai comunicăm 
direct cu dv. , să vă dăm şi alte informaţii. 

Iată, to^i lucrătorii din Direcţia Centrală de Statistică 
şi unităţile sale teritoriale au adresat Consiliului Frontului Salvă. 
rii Naţionale o scrisoare în care îşi exprimă ataşamentul deplin 
la platforma Program al Consiliului Foontului Salvării Naţionale, 
platformă care răspunde întru totul năzuinţelor şi aspiraţiilor 
din totdeauna ale poporului romSn. 

Am hotârît, se spune în această scrisoare, să ne alăturăm 
cu însufleţire şi descătuşare aspiraţiei de instaurare a adevărului, 
să înlăturăm minciuna şi dezinformarea impusă de clica Ceauşescu 
şi acoliţii lui. Astăzi, 24 Decembrie 1989, se spune în scrisoare, 
am constituit Comitetul Provizoriu al Consiliului Frontului Salvării 
Naţionale a lucrătorilor statisticieni, adoptând hotârîrea de a fi 
la datorie şi acţiona cu întreaga noastră capacitate, pentru a 
reflecta fidel, prin datele statistice, rezultatele muncii poporului 
nostru, viaţa economică şi socială. 

Vă amintiţi de statisticile acelea extraordinare pe care 
le pretindea regimul Ceauşescu. InsfSrşit vom avea întotdeauna 
statistici care vor reflecta adevărata măsură a muncii noastre, 
a muncii unui popor care de data aceasta va da tot ce are în el, 
toate valorile sale pentru a construi cu adevărat o ţară nouă, 
liberă aşa cum este sufletul romanesc acum în aceste zile frumoase 
ale începutului de revoluţie, a libertăţii. 

Iată şi din partea Uniunii Generale a Studenţilor Păleşti 
nieni din Romănia, un mesaj: 

Uniunea Generală a Studenţilor Palestinieni din RomSnia 
salută victoria revoluţiei poporului romSn, salută naşterea Frontulu 
studenţesc democratic din Romănia şi apelează la toţi medicii palest 
nieni aflaţi la specializare şi la studenţii palestinieni dela 
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Facultatea de Medicină, să fie prezenţi alături de colegii lor români 
la spitale, în clinici şi puncte de salvare pentru a acorda 
sprijin. Uniunea Generală a studenţilor Palestinieni din România 
cheamă toţi studenţii palestinieni din diferite oraşe din România 
să înceapă o acţiune de donare de bani, ca o contribuţie la 
reconstruirea clădirilor şi a altor obiective distruse. 

17.40 hrs 
Din nou veşti de pe fronturile muncii şi ale revoluţiei. 
Schelele de foraj şi producţie petrolieră aparţinând Trus

tului de foraj-extractie Piteşti, lucrează la capacitate maximă. 
O contribuţie deosebită alături de petrolişti aduc oamenii muncii 
din cadrul bazei de aprovizionare şi transport BASCO^, de unde se 
expediază permanent utilajele necesare desfăşurării neîntrerupte 
a proceselor de producţie. 

La întreprinderea Electrocentrale Borzeşti, toate grupurile 
energetice planificate se află cu întreaga capacitate la dispoziţia 
dispeceratului naţional, asigurând integral graficul de putere cerut 
de acesta. întregul personal acţionează unit spre a evita avariile 
care ar putea interveni. Se asigură de asemenea în foarte bune c<̂ lit 
tii întreaga cantitate de aburi tehnologic, necesar desfăşurării 
normale a producţiei de pe platforma industrială a Borzeştiului, 
precum şi agentul termic destinat încălzirii apartamentelor oraşului 

Unităţile cu foc continuu din zona industrială a Sucevei 
funcţionează normal. La centrala electrotermică bunăoară ambele 
turbogeneratoare pulsează la întreaga capacitate. 

Combinatul combinatului de celuloză şi hârtie Olteaşx 
EBM din municipiul Bacău desfăşoară o activitate neîntreruptă 
pentru asigurarea cantităţilor necesare de hârtie de ziar pentru 
presa noastră liberă. 
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-Suntem martorii unor evenimente istorice, revoluţia e în 
continuă desfăşurare, ea pune în evidenţă nu numai bărbăţia, nu 
numai eroismul romanilor noştri dar şi marea lor nobleţe 
sufletească, umanismul, eternul umamism al poporului nostru. 
Iată fel de fel de gesturi de nobleţe pe care oamenii noştri le 
fac acum pentru a sprijini marea cauză a revoluţiei. 

Corespondentul nostru din Constanţa ne informează despre 
faptul că a fost transmis din Constanţa un lot de câteva sute de 
flacoane de sânge către spitalele din judeţul vecin. De asemenea 
un mare număr de donatori de sânge din jud. Teleorman s-au prezentat 
la punctele de colectare din judeţ şi un prim lot de 200 flacoane 
cu sânge a fost expediat şi probabil că a |i ajuns spre Bucureşti. 

- Dragi telespectatori, bună seara! 
La începutul emisiunii din această seară vrem să vă 

anunţam cele două premiere din studioul de televiziune al RomSniei 
Libere. 

Primul: noul drapel al Patriei 
A doua premieră: De când s-a clădit această instituţie, 

deci prima dată când pe 24 decorul din studiourile de 
transmisie primeşte asemenea dar, din partea colegilor noştri. 

Le mulţumim şi vă rugăm să ne permiteţi să vă prezentăm 
prima ediţie de informaţii: 

Stimaţi telespectatori, suntem în măsură să prezentăm 
DOCUMENTUL despre care am informat la deschiderea emisiunii de astăzi 

In faţa dv. ee află membri Consiliului Frontului Salvării 
Naţionale. 

Documentul, COMUNICATUL CONSILIULUI, va fi citit de 
Virgil MAGUREANU: (Reluare. Vezi pag. 25-26-27) 
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Iubiţi telespectatori, trebuie să facem o precizare, 
gârzila patriotice nu depun armele şi ele se pun la dispoziţia 
unităţilor militare. Cu armele cu tot. Deci, gărzila patriotice 
iau legătură imediat cu unităţile militare apropiate , punându-se 
la dispoziţia lor. 

Vă informăm din partea Consiliului Naţional al Apelor 
că starea apei este bună, este potabilă, în toată ţara. ICAB-ul a 
precizat la ora 18.30 că starea apei în capitală este perfectă. 

Vă mai informăm că toate informaţiile vizSnd locuri unde 
acţionează teroriştii, depozite de muniţii, puncte de concentrare 
sau alte informaţii cu caracter strategic, situaţia unor obiective 
economice sau social-culturale în contextul atacării lor de persoane 
înarmate, toată lumea trebuie să se adreseze Ministerului Apărării 
Naţionale. 

Deci, informaţiile vizând locuri unde acţionează terorişti 
depozite de muniţii, puncte de concetrare sau alte informaţii cu 
caracter strategic, situaţia unor obiective economice sau 
social-culturale în contextul atacării lor de persoane înarmate,^ 
rugăm extram de politicos ca persoanele respective să se adreseze 
Ministerului Apărării Naţionale la telefonul ; 31 41 50. repet 
telefonul: Ministerul Apărării Raţionale: 31 41 50. 
i 

- Astăzi, 24 Decembrie, s-a constituit la Bucureşti 
Consiliul Naţional al Organizaţiei "Copiii României Libere", din 
reprezentanţi ai cadrelor fostei organizaţii a pionierilor şi 
şoimilor patriei, în numele tuturor organelor şi organizaţiilor 
pionieri, a cadrelor din siatemul acestora, învăţători, educatori 
şi profesori, a tuturor lucrătorilor care în timpul odioasei 
dictaturi a clanului Ceauşescu , au desfăşurat o activitate impusă, 
împotriva conştiinţei lor, de către regimul de tristă amintire care 
a deformat principiile cele mai scumpe ale gândirii umaniste. 

Consiliul cheamă toate forţele care vor sâ-şi dedice în 
prezent şi în viitor viaţa şi munca educării unor generaţii care 
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să poarte în inimă nobilele idealuri democratice ale naţiunii romane, 
renăscute în aceste zile, să adere la Declaraţia prezentată în ziua c 
23 Decembrie, la posturile de radio şi televiziune de către 
organizaţiile de copii din România, declaraţie care consfinţeşte 
adeziunea totală a noei noastre organizaţii la programul Frontului 
Salvării Naţionale şi să se subordoneze întru totul orientărilor 
democratice ale Consiliului Frontului Salvării Naţionale. 

Stimaţi ascultători v-am informat constant despre adeziu
nea constatntâ, din inimă exprimată de numeroase ministere, unităţi 
teritorial-administrative, institute, o facem şi în continuare cu 
aceeaşi plăcere, deoarece ele reflectă, credem noi, această 
unitate de spirit şi conştiinţă a tuturor jrmSnilor, în aceste moment 
cu adevărat istorice, dar şi în aceste momente de cumpănă. 

O să spicuim d±n cate ceva din cele scrise în aceste 
mesaje, evident, vă daţi seama nu le putem prezenta integral. 

Este vorba de un mesaj care ne-a parvenit din partea 
Ministerului Afacerilor Externe în care se aduce profundă recu
noştinţă tuturor celor care cu preţul vieţii au realizat acest act. 
In aceste momente de răscruce pentru întreaga suflare românească 
tot personalul Ministerului Afacerilor Externe, misiunile diplomatice 
ale României, reafirmă profundul lor devotament şi fidelitate 
fată de obiectivele proclamate de Frontul Salvării Naţionale la 
22 Decembrie. 

Credincioasă aspiraţiilor dintotdeauna ale naţiunii 
noastre România se va găsi în concertul naţiunilor şi nu în afara 
acestora. 

V-am simţit dintotdeauna aproape de cauza sfântă română. 
Suntem cu toţii suflet din sufletul neamuluil 

Centrul de industrie tehnologică şi proiectare pentru 
industria electrotehnică din Bucureşti îşi exprimă întreaga adeziune 
la programul transmis de Foontul de Salvare Naţională şi se angajaz< 
ca prin activitatea ce o desfăşura să contribuie din plin la desvol-
tarea pe mai departe a industriei electronice, electrotehnice, de 
maşini unelte. 
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Stimaţi ascultători, după cum aţi remarcat, am conectat 
pentru câteva minute legătura la televiziune pentru a fmxx putea 
furniza cu cea mai mare promptitudine informaţiile oficiale 
de ultimă oră, pentru cei care nu au privit pe micul ecran aceste 
momente. Ati văzut premierele pe care le anunţa colegul nostru 
dela televiziune. Este vorba de noul drapel al Patriei, al RomSniei. 
Este de fapt tricolorul curăţat de acea stemă cu toate Însemnele 
care aminteau de o epocă de tristă faimă pe care dorim s-o 
uităm cu totul pentru totdeauna,tBecolorul nostru cu galbenul curat. 
roşu-galben şi albastru. 

A doua premieră pe care o anunţa colegul nostru era o 
creangă frumoasă de brad împodobită cu globuri, cu podoabele sărbă
torii noastre de Crăciun. 

-Muzică. 
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In numele poporului Moldovei Sovietice, comisia guvernamen
tala pentru acordare de ajutor poporului român, care lucrează in repu
blica, a adresat o telegrama Consiliului Frontului Salvării Naţionale 
al României, in care se spune: * 

"Oamenii din R.S.S. Moldoveneasca sprijină cu hotarire cauza 
justa a poporului roman, sint solidari cu lupta ei Împotriva regimului 
autoritar. Ei se declara gata sa acorde ajutorul medical si material 
posibil populaţiei care a avut de suferit. A si fost expediat primul 
lot de obiecte de prima necesitate, medicamente, mărfuri industriale, 
si prod. alimentare. Va asiguram ca in acest moment greu, hotaritor 
pt. destinele României, poporul moldovenesc este alături de poporul 
României, care lupta pentzru idealurile democraţiei, socialismului & 
dreptruile omului. La comit, executive ale sovietelor locale se des
făşoară primirea dela populaţie a mărfurilor industriale & alimentare 
pt. expedierea lor in România. Comisia guvernamentala face tot posibi
lul pt. a stabili legaturi de lucru constructive cu organele puterii 
din România, in curs de formare, pt. a coordona cu ele activitatea 
ajutorului necesar poporului roman si a-1 face cat mai eficient si mai 
just orientat". 

Guvernul R.S. Cehoslovacia, intrunit in şedinţa extraord., 
a exprimat sprijin ferm poporului roman in lupta sa pt. libertate & de 
mocratie. A fost intampinat cu satisfacţie faptul ca Armata Romana a 
trecut de partea poporului, ca se creează o noua conducere democratica 
in frunte cu Frontul Salvării naţionale. Guvernul R.S. Cehoslovacia 
condamna in mod hotarit acţiunile represive ale unei părţi ale repre
zentanţilor serviciilor de securitate care au organizat măcelul sânge
ros. Aceste acţiuni sunt apreciate ca o fărădelege impotriva omenirii. 
La şedinţa, s'a exprimat dorinţa de a trimite in România spitale mili
tare de campanie, trenuri militare, medicamente, personal medical. 
S*a dat aprobarea ca armata populara cehosl. sa transporte cu avioanel 
sale la spitalele din Cehoslov. o parte din răniţii romani. 

In capitala si in numeroase raioane ale RSC se colectează 
mijloace de prim ajutor, medicamente, hrana pentru poporul roman. Co
loane de maşini ale salvării, cu echipamentul spitalelor de campanie, 
se afla deja la graniţa romaneasca sau se apropie de ea. Unul din 
punctele de colectare de ajutor material adresat României ii constitue 
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scolile superioare din Praga. Sute de studenţi primesc 
dela populaţie alimente & imbracaminte, formează garniturile de tren 
care vor transporta aceste Încărcaturi in România. 
********* La Bucureşti a fost Înmânata reprezentantului guvernului pro
vizoriu al României declaraţia guvernului Republicii Democr. Germane. 
pe marginea evenimentelor din Ţară. In declaraţie este exprimata soli-
dritatea larga cu poporu81 roman. Din partea Guvernului Provizoriu s'au 
adus mulţumiri poporului si consiliului de miniştri al RDG. Guvern, rorr 
cauta in prezent posiblitati pt. a primi avioanele cu ....sale (?) 
medicale din RDG. 

Militarii Armatei naţionale a RDG condamna ferm faptele de 
violenta & crimele pe care partizanii dictaturii ceausiste le săvârşesc 
contra mişcării populare — a declarat ministrul apărării naţionale, 
amiral Theodor HOFFMANN.in mesajul adresat soldaţilor armatei romane. 
Se subliniază: refuzul de a duce un războiu impotriva propriului po
por constitue o acţiune umana si patriotica, si se bucura de sprijin & 
simpatie deplina in RDG. Trecerea armatei romane de partea poporului e 
caracterizata ca un semn de speranţa in salvarea României si de reinno-
ire a cooperării militare a statelor socialiste. Th. Hoffmann a propus 
totodată saacorde ajutor medical siprimeasca raniti sa fie trataţi in 
lazaretele Armatei Nat. Populare /Naţionale Volksarmee!/. 

Ambasadorul României in Maroc a transmis ziarului "Al Zbaian" 
urmat, declaraţie: ****"Personalul ambasadei României la Rabatt se soli 
darizeaza in intregime cu Consiliul Fr.Salv.Nat. al României care eS* 
prima năzuinţa intregului popor roman care a răsturnat curajos dictatu
ra lui Ceauş. Personalul sprijină programul lansat de Front, care slu
jeşte adevăratele interese ale poporului roman: libertatea, democraţia 
& independenta. 

In programul seral de ştiri, televiziunea centrala din Chine 
a transmis un scurt reportaj despre situaţia din România. Intre altele, 
sfa subliniat ca ATMOSFERA DIN CAPITALA CONTINUA SA RAMANA ÎNCORDATA. 
SE DUC LUPTE INTRE SUBUNITĂŢILE ARMATEI POPORULUI SI PARTIZANII LUI 
CEAUSESCU. 

Intr'o declaraţie a guvernului maghiar publicata la Budapest 
se spune că tara urmăreşte cu ingrijorare & compasiune lupta grea ce s€ 
duce pt. edificarea unei Romanii libere, democratice. Guvernul ungar a 
lansat iniţiativa convocării Consiliului de Securitate al ONU si roagă 
sa acorde prin toate mijloacele posibile ajutor poporului roman si ii 
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cere forţelor securităţii de stat din România sa depună armele. 
In declaraţie este condamnata nimicirea organizata a popular 

tiei si este exprimat un protest in legătura cu asasinarea unor cetă
ţeni maghiari aflaţi in România, şi cu primejdia apărută pentru viata 
altor cetăţeni maghiari. 

Guvernul Ungariai saluta constituirea Consiliului FSN. 

Guvernul Francez a trimis in România DOUA AVIOANE CU MEDICI 
& echipament MEDICAL LA BORD. Aceasta misiune de ajutor este condusa de 
Kuschler, secretar de stat pt. activitatea umanitara de pe langa prim 
ministrul Franţei. Misiunea include 33 de medici specialişti in acorda 
rea de ajutor urgent - intre altele, patru brigăzi de chirurgi. Avioa
nele vor aduce la Buc. 30 de tone de medicamente, si echipamentul pt. 
amenajarea unui spital si acordarea de ajutor urgent răniţilor. 

Potrivit relatări, societ. de Cruce Roşie francezĂ: a plecat 
din Paris un convoiu format din opt maşini cu bucătarii de campanie, 
mijloace de telecom., corturi, pături. Cu convoiul 19 specialişti pt. 
spitale de campanie (amenajare). In Franţa se colectează fonduri pt. 
ajutorarea poporului roman. 

Societatea Crucii Roşii germane + o serie de organizaţii 
filantropice din RFG au lansat populaţiei tarii un apel de a acorda aji 
tor financiar & material cetăţenilor României care lupta pt. libertate. 
S*au deschis 5 CONTURI BANCARE, unde pot fi trimese donaţiile. 

Apel similar lansat si de preşedintele RFG, R. von Weizsaeckc 
& alţi cunoscuţi fruntaşi politici & militanţi pe târâm obştesc. 

Crucea Roşie germana a si trimes un avion cu medicamente, 
maşini ale salvării, staţii de radio, sânge conservat, corturi & pătur; 
Din cauza operat, militare din capitala României, avionul sta deocamd. 
nedescarcat pe aeroportul din Bucufesti. Este gata de decolare un avioi 
pentru Timişoara. Nu s'a primit deocamd. d'acolo confirmarea ca poate 
fi primit. Si /Aussenministerium/ al RFG pregăteşte o cursa proprie. 

Parlamentarii britanici ai partidelor de guv & opozit, au 
adresat guvernului un apel sa acorde ajutor medical poporului roman, 
si financiar, urgent. Sa se acorde ajutor si răniţilor - a declarat 
Blanket (MP, Labour). 

-51-
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Guvernul Proviz. al României achemat la incetarea neintarzia 
ta si totala a focului _-anunta din Bucureşti MTI /magyar/, citandu-1 
pe Ion Iliescu, unul din conducat. Consil. FSN. 

Consil. a propus tuturor persoanelor civile sa predea armele 
deţinute de ele pana luni la ora 15:00, ora Greenwich /UTC=GMT/. Ori
cine va incalca incetarea focului va fi considerat faptas al unei crim 
impotriva poporului roman. 

Potrivit ştirilor din Bucureşti, in capitala continua in^en 
diile in 3 cartiere centrale, unde se mai fac auzite schimburi de 
curi. Oraşul este asigurat /insa/ cu cele necesare. Alimentarea normal 
cu apa potabila & electricitate. <Lucreaza intreprinderi, magazine, se 
difuzează cu ajut. camioanelor ziare proaspete. 

Sosesc informaţii despre noi CAZURI DE ATROCITĂŢI săvârşite 
de forţele de securit, ceausiste. Astfel (Reuter:): impOuscarea in 
masa a studenţilor dela Uni Bucureşti! 

Ungaria a procedat la intarirea pazei frontierei cu România. 
A anunţa ministrul apărării Ferenc KARPATI. Pentru a nu permite provo
cări din partea forţelor de secu. loiale regimului Ceausist, care re-
tragandu-se pot TRECE GRANIŢA MAGHIARA. Karpati a citat deja un caz 
de violare a frontierei. ^ 

(the end of the Special Edition 
on the Situation in România) 
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•Aici Moscova 

In studioul nostru SE AFLA DOI EMIGRANŢI POLITICI ROMANI, 
care se adresează compatrioţilor lor dela postul nostru de radio. 

1) Sergiu GOLDNER, colaborator ştiinţific dela Inst. de Eco
nomie a Sistemului Mondial Socialist al Academiei de ştiinţe a URSS 

2) Gheorghe IORDAN, colaborator al Editurii Nestor GUZDAT (? 
din Moscova. 

"Dragi compatrioţii Iubiţii mei tovarăşi! 
In aceste zile de lupta eroica a poporului roman pt. elibe

rarea de sub jugul unei dictaturi de cel mai odios tip stalinist, in 
aceste grele si marete momente ale istoriei României, in care fiii pa
triei isi jertfesc viata si sângele pt. a salva tara de nenorocirile 
pe care le-a adus un regim administrativ de comanda, 

eu SERGIU GOLDNER; vechiu militant al UTC-ului & al Part. 
Corn. Roman, plecat acum 20 de ani in URSS pt a mă REFUGIA DE PERSECU_ 
TIILE SECURITĂŢII CRIMINALE, de asemenea in numele altor fii ai popo
rului roman stabiliţi in URSS in imprejur. asemănătoare, va spun: 

SUNT ALĂTURI DE VOI __ IUBIŢII MEI TOVARĂŞI DE LUPTA SI PRI_ 
ETENI - Ionel ILIESCU, Aurel Dragoş MUNTEANU, — vă reînnoiesc între
gul meu respect & intreaga mea afecţiune, stimate tov. Alex. BARLADEA-
NU, fostul meu indrumator, din timpul in care ati condus Min. Comerţ• 
Exterior al tării. Versurile dvs., ADMIRATA ANA BLANDIANA, mi-au inta-
rit in aceşti ani speranţa ca va veni ziua in care socialismul de 
cazarma va dispare /ad literara/ si de pe plaiurile României. 

România nu mai este cea din timpurile de restrişte din anii 
de razboiu ai copilăriei si adolescentei mele. Ea a avansat pe calea 
socialismului, in ciuda deformărilor pe care le-a cunoscut acest sis
tem social in anii de dictatura scelerata. DAR TARA ACEASTA; PE CARE 
DUMNEZEU A INZESTRAT_0 CU ATÂTEA BOGAŢII & cu atatia fii destoinici, 
ca cei care realizează azi aceasta revolutioe salvatoare, va fi cu 
adevărat bogata & fericita atunci când pe meleagurile României va iz
bândi, prin lupta voastră, socialismul cu chip uman pe care ii dureazc 
azi toate tarile vecine si prietene - socialismul restructurării & al 
libertăţii de conştiinţa • ^ f n4w *flrton de VOT 
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«...Lupta voastră ne este astăzi lumina in viata. 
Curajl Voinţal Victoriei Fraţi iubiţii 

(Gheorghe IORDAN): "Stimaţi compatrioţi! 
"In aceste zile grele pt. poporul roman, din primele momente 

in care am aflat ca poporul armata, & o parte din trupele Min. de In
terne s'au unit ca sa dea jos tirania clanului ceausescu, nu mi-am gă
sit liniştea & nu roi-o voiu găsi pana când ultimul om care impreuna cu 
dictatorul a supt sângele poporului, 1-a ţinut flamand, fara căldura, 
fara lumina si alte cele mai elementare bunuri de care trebue sa se * u-
cure orice cetăţean liber, nu va fi dat jos! 

Ma intrebati cine sunt eu. Sunt unul dintre cei care au avut 
de suferit din primele momente din care conducerea tarii din acele vre
muri si-a propus ducerea poporului roman pe calea subjugării. Ma numesc 

Gheorghe IORDAN, FOST OFIŢER AL ARMATEI ROMANE, fost sef al 
Biroului de Operaţii si Pregătire de Lupta al diviziei 1 /unu/ mecani
zate. Cred ca sunt in asemntimentul tuturor ofiţerilor, chiar si al 
acelora cu care nu am reuşit sa stau de vorba, care ca si mine au avut 
de suferit si au fost nevoiţi sa-si părăsească patria din motivele ară
tate mai sus. Suntem impreuna cu dvs., deocamdată in fata aparatelor 
de radio & TV, sperând cavom avea marea fericire sa revenim in patria 
iubita, sa va ne revedem si sa ne bucuram ca România, impreuna cu cele
lalte ţări socialiste, este libera si se bucura de drepturile omulu^» 
drepturi pe care poporul roman le MERITA DIN PLIN." /concluded/ 

Aici Moscova 1 Transmitem un fragment din "Scrisoarea I" de 
Mihai Eminescu. "Fericeasca-1 scriitorii/Toata lumea recunoasca-1..." 

Corespondentul nostru transmite: a avut loc un miting de sol 
daritate la Moscova, cu forţele democratice din România. Au participat 
reprez. ai intelectualităţii, studenţi ai instit. superioare din Mos
cova, preoţi pensionari. ... Reprezentantul bisericii: "Ei sunt fraţii 
noştri de credinţa, ortodocşi, si desigur suntem indurerati. Aceasta 
este o mare nenorocire. Speram ca nici in România, nici in alte tari, 
nu va mai avea loc o asemenea tragedie. Credem in triumful idealurilor 
umanismului, raţiunii, dragostei de oameni, nu numai in tara noastră, 
ci si la fraţii noştri din tarile socialiste." /urmează cuvintele si 
ale altor participanţi/ 
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-Aşa cura am mai anunţat mal înainte la timpul cuvenit» 
şi în direct de colegii noştri de la televiziune, în urmă cu 
câteva minute au prezentat arestarea altui membru al criminalei 
familii Ceauşescu, este vorba de fiica cuplului dictatorial, 
ZOE CEAUŞESCU, arestată astăzi la ora 12.10 (11.10 Munchen) 

Televiziunea a prezentat imagini incredibile ale traiului 
de huzur dus şi de acest membru al odiosului clan. 

Printre obiecteee găsite s-a găsit o mare cantitate de 
valută, bijuterii de mare valoare, tablouri originale furate din 
patrimoniul naţional şi incredibil, dar adevărat, tacâmuri din aur 
şi chiar un cântar în mărime naturală tot din aur. 

Noi dovezi acuzatoare dar nu singure ale traiului de 
huzur dus pe seama muncii cinstite şi grele a unui întreg popor, 
pe seama sărăcirii şi spolierii întregei naţiuni. 

Tiranul vorbea mereu de prosperitate, bunăstare, dar 
probabil că se gândea la prosperitatea şi bunăstarea din sănul 
propriei familii. 

(Textual) 
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/revista presei sovietice despre evenimentele din România/ 
/ex.:/ "Un reportaj sub gloanţe" - în SOVIETSKAIA ROSSIA", coresp. 
agenţiei NOVOSTI; Viaceslav Samuşkin. "Scriu acest material literlamen-
te sub gloanţe, se aud focuri de mitraliere de calibru mare, dintr'un 
vehicol blindat care trece. Câteva proiectile au lovit etajul de sus 
al imobilului nostru. Telexurile de acolo s'au acoperit de un strat 
gros de praf alb şi de bucăţi de cărămidă." Biroul NOVOSTI s'a aflat 
în centrul evenimentelor - de aici pana la TV romană nu e decât un pas. 
Se duc adevărate bătălii. 

_ 
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Stimaţi ascultători, sunt într-o salvare, mă îndrept către 
Spitalul de urgenţă, într-o salvare dela Piteşti, care a venit iată 
în sprijinul bucureştenilor. 

Vă rog să vă spuneai numele ! 
-Mă numesc Niculoiu Nicolae, dela Spitalul judeţean 

Argeş. 
-Si cum a fost drumul până la Bucureşti? 
-La intrarea în Bucureşti este oprit din 10 în 10 m. 

Este foarte bine dotat să ştiţi! 
-Asta ştim. La Piteşti ce se întâmplă, ce fac cetăţenii ? 
-La Piteşti este foarte bine. Totul este normal. Totul 

este bine. 
-Si populaţia Piteştiului cum a primit aceasta măsură ? 
-Ca pe-oa adevărată revoluţie. Scandază de iese toată 

lumea la Casa Albă, cum se numea înainte, şi toată lumea în orice 
caz este pentru partid, cu poporul şi pentru popor şi toată lumea 
este pentru ceea ce se întâmplă în tara noastră şi la Bucureşti mai 
ales 1 

-Si-a^i venit aici să ajutaţi unităţile militare ale 
Bucureştiului• 

-Am venit pentru a ajuta dacă este nevoie, dar am venit 
cu un băiat de al unui locotenent colonel la spitalul de urgentă. 

-Vă multumescl 
-In fata spitalului de urgentă am coborît acum , stimaţi 

ascultători, un grup mare de cetăţeni. Vă rog să spuneţi de ce sun
teţi aici ? 

-Suntem adunaţi, suntem veniţi dela Călăraşi pentru a 
dona sânge pentru eroii care şi-au jertfit o grămadă de sânge în ta* 
noastră. Si vrem să fie ajutaţi din partea noastră. 

-Si cum ati venit dela Călăraş ? 
-In grup. Am venit cu trebui. 
-Situaţia la Călăraşi care este? 
-Este foarte bună, deocamdată. 
-Si acolo poporul este stăpân. 
-Noi bucureştenii vă mulţumim pentru ce ati făcut. Si să m 
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plecaţi» rămâneţi cu noii 
-Râmănem. Rămâne, Ura! Victorie! Victorie! Victorie! 

-Suntem în dificultate cu substanţa anestezică şi 
analgetică. Spitalul Coltea se află în situaţie foarte dificilă. 
Ne-au cerut ajutor în ceea ce priveşte materialul moale 
Substanţe anestezice şi analgetice. Nu au antibiotice în cantitate 
suficientă. Este şi la dânşii aceeaşi situaţie şi la urgentă. 
Trimiteţi ajutoare şi în ceea ce privesc alimentele şi apă. 

Crainicul: Deci suntem la Spitalul de urgentă, stimaţi 
ascultători, asta vreau să vă spun, unde activitatea se şi poate 
înţelege din multele glasuri pe care le-ati auzit aici este febrilă 
intensă şi foarte dificilă. Sunt oameni care de zile şi nooti 
stau aici pentru a lupta pentru binele oamenilor. Vă rog să vorbiţi 
la microfonul Radio-Difuziunii Libere din Bucureşti: 

-Sunt medic la spitalul de urgentă. Doctoriţa Toma 
Silvia. Mulţumesc pentru tot ajutorul pe care l-am primit pSnă acuma 
şi putem să spunem că am primit medicamente şi pentru asta, a 
primi medicamente dela Piteşti, chiar în trei rânduri mulţumim 
foarte mult Antreprizei RUcâr, care a donat spitalului medicamente 
necesare în activitatea noastră de urgentă. ^ 

-Vreau şi eu să mulţumesc Pucârului care 5-a dovedit 
încă odată omenia donând spitalului din fondurile personale o 
cantitate impresionantă de substanţe ce ne trebuiesc, de medicamente 
şi în special de antibiotice. 

-Să vă spuneţi Şi dv. numele, vă rog ? 
-Georgescu Adriana. 
-De asemenea, tot Moi Toma sunt, am primit alimente 

în această perioadă. Mulţumim unităţilor dela Buftea, dela Stefă-
neşti, de asemenea dela Bâlâceanca am primit şi mulţumiţi, avem 
suficient. Ne-ar mai fi necesare în primul rând filme radioloaice 
de diverse domeniiuni şi am avut medici care ne-au ajutat, studenţi-
Avem nevoie de cadre medicale şi sanitare în specialităţile de 
chirurgie. 

-Cadrele medicale în specialităţile de chirurgie , special 
tatea mea, doctoriţa Georgescu sunt, sunt relativ sufi-iente dar 
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sunt obosite foarte, nu avem săli de operaţii suficiente, rugăm ca 
pe traseu să se trimită şl la alte spitale. Spitalul Fundeştl, 
spitalul Cantacuzino. Să intre şl dânsele în obiectiv. 

-Văd că aveţi în mână o pagină de ziar care v-a venit. 
Din Argeşl 

-De asemenea, aseară, au fost nişte oameni cu toate 
eforturile posibile, au venit să ne arate primul număr din Argeşul 
Liber, care a apărut Sămbătă 23 Dec. 1989. In prim plan "Cetăţeni 
şi cetâţene, dragi compatrioţi, în aceste zile de renaştere a 
speranţelor naţionale este necesar mai mult ca oricînd să acţionăm 
într-o strSnsâ unitate, să fim la înălţimea momentelor istorice 
pe care le trăieşte ţara". 

Si au venit cu riscut de a fi internaţi în spital 
după asta. 

- Si totuşi , în spitalul nostru .., 
-Vă rog să vă prezentaţi ! 
-Sunt doctoriţa Săchircâ, sa cadru didactic IMF, şi am 

venit în urgenţă având şi specialitatea de chirurg ca să dau şi 
eu o mână de ajutor pentrucâ dela Facultate sunt în vacanţă. 
Am venit şi cu studenţii nu numai de-ai mei, nu numai studenţii 
medicinişti şi au venit şi studenţi de a la alte facultăţi care 
au făcut pe brancadierii benevol. Le-am făcut liste. Lucrează 
în continuu . Stau pe jos pe coridoare, pe saltele şi cară răniţi 
şi bolnavi. 

-Rugăm de asemenea ca prin toate mijloacele să se facă un 
apel internaţionale pentru a se aduce în ţară substanţe anestezice şj 
analgetice. 
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Pretutindeni în lume este seara Ajunului de Crăciun, 
pretutindeni e Crăciun şi noi romSnii, suntem bucuroşi că sărbă 
torim această frumoasă, tradiţională sărbătoare a Crăciunului, 
alături de alţi care sunt şi ei liberi. 

Aceasta este frumuseţea revoluţiei. Ne-a adus libertatea. 

-Ascultaţi după atSta vreme la Radio Bucureşti muzică s*e*ăi 
nă. Cenzura Ceauşescu ne interzisese , ne interzisese să mai ascultăr 
cân6tece în afară doar de propriile sale imnuri de slavă, atăta dorea 
Să asculte la Radio Bucureşti, numai imnuri închinate lui. In 
sfârşit am scăpat de odiosul tiran. Putem să ascultăm cSntece 
frumoase româneşti, despre viata noastră, despre sufletul nostru, 
putem să ascultăm cum căntâ şi alţi prieteni ai noştri, toţi 
suntem oameni, toţi trebuie să ne bucurăm la fel. 

Iată, vom asculta acum pe Nana Moscuri cu un cântec 
parcă făcut anume pentru noi, "Sunt cu tine libertate!" 

-Vă mai amintiţi oare titlul piesei ? "Iarba verde de 
acasă" ? Se numeşte melodia pe care ati ascultat-o. Si ne gândim 
cu drag la prima primăvară EI liberă ce va veni în PomâNia în care* 
vom fi alături de frumuseţea acestei primăveri noi, primăvara 
revoluţiei , ne vom bucura de iarba verde de acasă dela noi din 
România. 

-Un gest tulburător la care am asistat astăzi, a venit 
astăzi la Radio şl a înregistrat o poezie proprie un muncitor, 
un tânăr muncitor care a fost rănit în două locuri şi care înainte de 
a se duce la spital pentru a i se acorda îngrijirile necesare a 
dorit să mai dăruiască ceva din comoara sufletului său plin de 
dragoste pentru această Românie Liberă, (citeşte. NUmele 
lui Ion Alexandrescu) 
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-Cu greutăţi şi efort a fost realizat astăzi o înregistrare 
pe bandă magnetică cu scriitorul MARIN SORESCU. Să-i ascultăm 
declaraţia de suflet şi de simţire: 

"Victoriei Dragi mei, vă vorbesc în calitate de cetăţean 
român* azi calitatea mea cea mai sfântă. Iată că mai prinde 
românul şi altă epocă. Dacă aurul a fost consumat tot pentru 
poleirea glaantelor epocii din care tocmai ieşirăm, gloanţe care 
se mai aud încă, să numim această nouă epocă mai modest, epoca 
noastră după Cristos, epocă de libertate, democraţie şi adevăr. 
Cealaltă era epoca lui, după Anticrist! Si fie ca Epoca Noastră, 
să dăinuie veşnic pe acest pământ mult încercat. 

Pentru noi cel de al doilea război mondial nu s-a terminat 
cu adevărat decât acum trei zile, 22 Decembrie 1999. 

Să nu uităm această zi. 
Mă întreb cum am putut găsi resurse să îndurăm în acest 

ultim sfert de veac, două catastrofe puse una peste alta, catastrofa 
unui sistem dogmat falimentar, peste tot în lume şi în plus 
catastrofa unei dictaturi demente, unică în întreaga noastră 
istorie, atât de zbuciumată. 

Iată că poporul român ţinut în condiţii de lagăr de extermi 
nare, cu cuţitul ajuns demult la osul osului a găsit totuşi în el 
nemaipomenita energie energie de a scutura jugul». Asemeni lui 
Ştefan cel mare cel descris de Neculce, chiar atunci când toată 
lumea îl considera biruit, el încă s-a dovedit biruitor. 

Sunt mândru că sunt român. Sunt mândru pentru voi toţi 
dragii mei compatrioţi şi ştiu acum că există totuşi un Dumnezeu 
şi pentru noi în cerul de deasupra noastră. Semnul V, făcut de milioe 
ne de oameni pe toate străzile României redeşteptate , de către 
copii, de studenţi şi soldaţi, de generalii unei armate într-adevâr 
a poporului, care n-a tras în demonstranţi aşa îi ordinase 
dictatorul, ci s-a aşezat alături de popor contribuind hotărîtor 
la cucerirea victoriei, acest semn să devină simbolul noului 
nostru destin. 

Sunt copleşti de emoţia acestor zile . Sunt copleştt de 
bucurie văzând eemnele impresionantei solidarităţi internaţionale. 
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Ceauşescu ne certase cu toată lumea, reuşise şi această performantă 
uluitoare. Iată suntem iubiţi şi admirat! acum de toată planeta. 
Vecinii ne trimit ajutoare medicamente şi plâng de fericire 
pentru noi. Să le mulţumim ziariştilor străini care în ultimii ani 
, cei mal negri, riscând să fie bătuţi şi schingiuiţi, au venit 
totuşi la noi ducând lumii întregi mărturia suferinţelor noastre 
îngrozitoare. 

Suntem recunoscători posturilor de Radio în limba româr^ 
din străinătate, care tot timpul au informat corect opinia publică 
şi în zilele decisive ale revoltei dela Timişoara au fost singu
rele care au reuşit să facă legătura cu toţii români, transmiţând 
evenimentele de acolo, de la Timişoara, şi acel inspirat şi 
profetic folclor revoluţionar, "Azi la Timişoara mSine-n toata 
ţara". 

Sunt cu toată fiinţa alături de Frontul Salvării Naţionale 
al cărui consiliu a elaborat un program politic natur , de pro
fundă înţelegere a drumului pe care trebuie să-1 urmeze România. 

Dragii mei, iată că bicentenarul revoluţiei franceze 
este omagiat de noi în felul nostru latin, printr-o revoluţie 
adevărată , pentru dreptate şi umanism. 

Dragii mei, n-am putut cinsti aşa cum se cuvine pe *** 
plan naţional nici memoria lui Mihai Eminescu, la cei 100 de ani 
dela stingerea sa. Să-i dedicăm şi lui Mihai EminescA revoluţie 
noastră căci şi el ne-a învăţat ce înseamnă Doina românească, 
descătuşând formidabila energie a limbii noastre. Să nu-1 uităm 
nici pe Ion Creangă, geamănul şi în noapte al lui Eminescu. Vom 
avea timp să ne aducem aminte de toţi, şi de clasici şi de contem
porani, şi de morţi şi de vii. Mă descopăr îndurerrat în faţa 
mormintelor calde încă ale celor ucişi mişeleşte în aceste zile. 

Cetăţeni, scormoniţi pământul, mergeţi pe şirul râului 
Bega, căutaţi în mâl şi sub brazde gropile comune. Aflaţi numărul 
şi numele celor dispăruţi la Timişoara. Ei s-au aşezat cu cinste 
în patrimoniul martirilor neamului. De-acum încolo nu mai trebuie 
ascuns nici un mort. Va trebui să ţinem minte numele lor, să-i 
cinstim cum trebuie. S-au jertfit pentru noi! 
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Sunt alături de suferinţele celor de prin spitale care 
aşteaptă la propriu sSnge din vinele noastre. Să 11-1 dăm de 
urgenţă şi să-i revedem cât mai grabnic printre noi. Merită să 
trăiască, să povestească ce s-a întâmplat în ploaia de gloanţe şi 
să se bucure alături de noi. 

La capătul acestui lung tunel negru, care credeam că 
nu se va mai termina niciodată, ne frecăm la ochi spre a ne obişnui 
cu soarele care ni se confiscase. Ne umplem plămânii cu aerului 
libertăţii, democraţiei şi umanismului, păşim demni spre ziua 
de mâine alături de popoarele lumii şi civilizaţiei. 

Bucuraţi-vă români, am învinşi 
(Textual) 
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Si acum o ştire importantă pentru circulaţia vamală, 
mai ales i a medicamentelor şi coletelor primite d±n străinătate. 

Transmitem ORDINUL 8790 din 22 Decembrie a.c. adresat 
de Direcţia Generală a Vămilor tuturor vămilâr de frontieră: 

Direcţia generală a Vămilor, dispune tuturor vămilor de 
frontieră următoarele: 

Medicamentele, instrumentele medicale şi aparatura medi
cală de orice fel adusă în tară vor fi admise în scutiri de taxă M0 
vamală şi vor fi îndreptate către oficiile farmaceutice judeţene, 
pentru a fi preluate şi distribuite corespunzător. 

Alimentele marfă sau aduse de persoane Civice vor fi 
admise la intrarea în tară în scutire de taxă vamală. 

Alimentele marfă vor fi preluate de consiliile judeţene 
ale Frontului Salvării Naţionale. 

Se interzice scoaterea din tară a transporturilor cu 
alimente mărfuri de plan sau pentru uzul persoanelor fizice. 

Alimentele care constituie mărfuri de plan la export 
vor fi returnate în depozitele furnizoare interne. 

Vămile vor vămui coletele sosite pe adresa persoanelor 
fizice astfel: 

După.efectuarea controlului vamal toate bunurile cu 
excepţia aparaturii de orice fel vor fi cântărite şi se va aplica 
o taxă vamală de 15 lei pe kg. 

(Textual) 
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/much the same as the edition at 18:00 hrs/ 

"Acum a apărut pentru prima data o posibilitate istorica pt. 
ca popoarele maghiar & român sa-ai Întindă mâna unul altuia" — a de
clarat preotul Las zio Toke~ş reprezentantului Forumului Domocratic Un
gar. Informează agenţia M.T.I. "O mărturie pregnanta a constituit-o 
lanţul viu"pentru salvarea lui la Timişoara, din care au făcut parte 
Maghiari, Români si reprezentanţi ai altor naţionalităţi. Reprezentan
tul Forumului Democratic Lukacs-Szabo a declarat la Budapesta ca s*a 
deplasat în România cu intenţia de a-1 găsi pe Laszlo Toekes si 1-a 
descoperit intr'o noua parohie. Intr'o convorb. cu el, preotul a decla
rat ca colaboratorii Securităţii de Stat l-au maltratat & obligat sa 
părăsească Timişoara. Si in noua parohie a fost interogat timp de 3 
zile de către colab. Secu. de Stat. La intrebarea cum a primist vestea 
alegerei sale in componenta Consiliului FSN din România, T. a răspuns 
ca se considera in primul rând preot. "Voiu lucra in organul conducato 
al tarii, dar numai paralel cu exercitarea fucntiunilor mele religioas 
" - a declarat el. 

TanJug anunţa ca personalul ambasadei României din TIRANA 
a hotarit sa sprijine noua conducere din România. Aceasta hotarire s'a 
luat după adunarea care a avut loc si comunicarea Ministerului Afaceri 
Externe al României, despre trecerea lui de partea poporului si armate 
In fata ambasadei s'a instalat un stand cu fotografii din Bucureşti si 
chemări ale Consiliului Frontului S.N. din România. 

Ambasadorul României din Spania a exprimat deplina solidari-
tatre a personalului ambasadei cu Consiliul Frontului S.N. si spriji 
nul fata de programul frontului. 



-6C-
ROMANIAN MONITORING 
RADIO BUCHAREST PR I 
Dec. 24/1989 20.50 hrs 

-Secvenţele arestării altor membri ai criminalei 
familii Ceauşescu, este vorba de fiica cuplului dictatorial Zoe 
Ceauşescu, arestată astăzi. 

Din nou televiziunea a prezentat imagini incredibile 
ale traiului de huzur, dus #i de acest membru al odiosului clan. 

Printre obiectele găsite, aşa cum am informat şi noi, 
bijuteri de mare valoare, tablouri originale furate din patrimonii"1 
naţional naţional, şi incredibil dar adevărat nu numai tacâmuri din 
aur şi chiar un cântar în mărime naturală tot din aur. (reluare) 

Fosta Principesă, arestată şi băgată în dubă, ce 
credeţi că a întrebat fiind dusă spre închisoare: -"N-au loc să vină 
cu mine şi câţeluţele mele ?" 

Da este loc într-o dubă pentru toţi căţei care compun 
clanul Ceauşescu. 

21.00 hrs: 

"Libertate", de câte ori am rostit acest cuvânt în ^ 
ultimele decenii cu gura uscată de dor, "Libertate". Nu ne-am putut 
bucura de ea, de atâtea decenii din cauza tiranului Ceauşescu, 
şi iată astăzi putem rosti acest cuvânt cu inima plină pentru că 
libertatea este însfârşit a noastră după atâtea şi atâtea lupte , 
nu mai speram, nu mai putea să sperăm. Credeam că e o lungă noapte 
fără sfârşit şi iată şi este totuşi libertatea cu noi! Ce frumos 
îxxxsBBStxBVx sună acest cuvânt, libertate, în toate limbile pămân
tului. Libertate. 

-Vă dorim sărbători fericite, un Crăciun frumos, cald, 
cu căldură venită din inimi, din suflete, cu gânduri curate şi cu 
linişte. Si cu tot ceea ce ne dorim la această oră cu toţii, şi 
dumneavoastră şi noi, şi întreaga tară. întreaga Românie Liberă. 
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Vă anunţăm că programul nostru se va deschide mSine 
dimineaţă la orele 6 (orele 5.00 Munchen) pe lungimile de undă 
medie de 1152 şi 1593 kiloherzl. 

Aici Cluj, RomâNia. 

Prin aspirare (?) deşteptarea conştiinţei noastre 
libere şi demne , a fiecăruia şi întregului popor roman, ne 
îndreptăţeşte să oferim, dragi compatrioţi, dragi tineri , tuturora 
o frumoasă, o vibrantă urare muzicală, acum în noaptea de ajun, 
a Crăciunului. 

Si putem spune că este o urare făcută de o formaţie muzi
cală surpriză, pentru dv, stimaţi şi iubiţi ascultători. Nu surpriză 
pentru aceste momente ale vieţii noastre noi care a început acum 
cSteva zile, în orice caz o formaţie pe care sperăm că nu aţi uitat-c 
pentru că ea a fost într-o lungă, iSiungă eclipsă la posturile noastre 
de radio până astăzi. 

Este vorba de o formaţie care ne aminteşte şi de Timişoare 
Phenix" 

= 
Sunt Răzvan Teodorescu, şi vreau să repet ceea ce an 

spus în marea zi de 22 Decembrie 1989, la posturile de televiziune, 
după ce fuseseră ocupate aceste posturi de către oamenii victorioşi, 
tineri minunaţi, intelectuali, muncitorii, txxsx muncitorii care 
toţi au făcut ceea ce au făcut acum cSteva zile. 

Vreau să mă adresez dar, eu Răzvan Teodorescu care de 
mulţi ani mă ocup de valorile istorice şi artistice ale acestei 
ţâri, cu dorinţa ca în aceste momente să facem un adevărat legâmSnt 
gin a păstra fiinţa trecutului nostru naţional, fiinţa prezentului 
nostru naţional, pentru ceea ce va fi măine, viitoarea fiinţă a 
marelui viitor care ne aşteaptă , de libertate. Să ocrotim acest 
patrimoniu al istoriei, al culturii, al artei, sâ-1 iubim şi la 
acest sfârşit de an 1989, cu aceste gânduri să privim înainte. 
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Aşi vrea să adaug că printr-o fericită, printr-o 
magnifică potrivire, aceste zile de mare îndârjită luptă, 
am petrecut ceasuri şi ceasuri , luptănd la locul meu acolo 
unde mi-a fost misiunea, pentru a prezerva acest patrimoniu, 
din aceste ceasuri deci, a fost o potrivite ca să ne apropiem 
de ajunul Crăciunului. Poate puţini mai tin minte, pentrucă 
fusesem desobişnuifci de acest drumos cuvânt strămoşesc, putini mâi 
ştiu ce este Crăciunul-. Crăciunul este latinescul "Creatio" w 
naştere. Naşterea aceea , naşterea aceea a marelui erou al 
creştinismului pe care poporul nostru ca toate popoarele creştine 
ca toate popoarele civilizate ale lumii îl prăzhuiesc. Este un 
cuvănt latin care arată romanitatea creştinismului nostru, 
care arată adâncile noastre rădăcini înapoi. Este un cuvânt pe 
care l-am rostit cu îndârjire, l-am scris cu îndârjire atunci 
când am fost lăsat de centura anilor trecuţi * a fost un cuvânt 
atunci când nu l-am putut rostit am preferat să tac, atunci 
când nu puteam să vorbesc despre creştinismul românesc ca un argument 
al fiinţei noastre, al artei noastre, al culturii noastre. 
Aşa dar în acest ajun al primului nostru Crăciun Liber dună atâta şi 
atâta amar de vreme, eu slujitorul istoriei, al artei, al culturii, 
care mă numesc în acest colt de tară luptătoare Râzvan Teodorescu^ 
vreau să mă adresez tuturor prietenilor pentru că toţi suntem o maee 
familie de prieteni, cu un gând de mulţi ani şi de multă, multă 
bucurie. 

22.0 hrs; 
GRUPAJ INFORMATIV 

Ministrul de externe iranian, Aii Akbar VELAYATI, a 
declarat că Iranul este solidar cu cauza poporului român şi a 
afirmat că autorităţile iraniene i-au împărtăşit lui Nicolae 
CEAUSESCU nemulţumirea în legătură cu evenimentele din România. 

Preşedintele Iranului, Aii Akbar Hashemi RAFSANJANI şi 
eu personal ai protestat împotriva ultimelor evoluţii ale situaţiei 
din RomâNia pe lângă fostul preşedinte român, a declarat şeful 
diplomaţiei iraniene citat de agenţia Farnce Press. Afirmăând că 
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că nu există o altă opţiune decât de a accepta vtzlta tificială în 
Iran a lui Ceauşescu, Velayati a ţinut să precizeze că 
această călătorie, pregătită de mult timp, a fost efectuată ca răspur 
la vizita în România în luna februarie a fostului preşedinte 
Iranian Aii Khammenei. 

Această punere la punct a ministrului de externe 
iranian intervine imediat după reacţia unui cotidian iranian 
care a cerut explicaţii în legătură cu vizita dictatorului român. 
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PRAGA; Guvernul Cehoslovaciei, reunit astăseară în şedinţă 
extraordinară pentru a examina evenimentele din România, a exprimat 
sprijinul său hotărît cu lupta poporului roman pentru libertate 
şi democraţie, relatează agenţia CTK. 

Guvernul Cehoslovac salută faptul că armata romSnă, 
a trecut de partea poporului şi că a fost alcătuit o nouă conducere 
democratică a tării în frunte cu Frontul Salvării Naţionale. 
El condamnă cu vehementă acţiunile unei părţi a reprezentanţilor 
organelor de securitate care participă la acţiunile sSngeroase 
împotriva poporului romSn. 

Este necesar ca asemenea acţiuni să fie condamnate drept 
crime împotriva umanităţii. 

Guvernul cehoslovac a fost de acord cu propunerea 
privind expedierea în România a unui spital militar de campanie, 
de convoaie sanitare, medicamente, materiale şi personal medical. 

Totodată guvernul a consimţit ca armata populară cehoslo
vacă să transporte cu avioanele sale persoane civile rănite pentru 
a fi tratate în spitale cehoslovace. 

In cadrul şedinţei au fost de asemenea ascultate 
comunicările prezentate de ministerele comerţului exterior şi w 
sănătăţii şi ocrotirii sociale ale Cehoslovaciei privind acordarea 
organizarea acordării de ajutor material şi medical poporului 
român. 

Guvernul, arată CSK, a aprobat iniţiativa poporului 
cehoslovac şi aşteaptă ca în colaborare cu organele competente 
române acest ajutor să poată fi furnizat integral într-un 
viitor apropiat. 

VIENA; Ministrul de externe austriac Alois MOCK a confirmat 
astăzi într-o alocuţiune televizată sprijinul acordat de ţara sa 
noii conduceri române. El a subliniat că Austria intenţionează 
să acorde României nu numai ajutor material ci şi asistenţă 
pe planul reglementării relaţiilor internaţionale. Austria va stabil: 
cu noul guvern contacte oficiale, a spus Alois Mock. 
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COPENHAGA: Regina Margarethe a Ii-a a Danemarcei, a decis 
sâ returneze decoraţiile Înmânate perechii regale daneze cu 
ocazia vizitei lui Nicolae Ceauşescu în Danemarca în Noiembrie 
1980. Totodată ea a fâcx* hotărît să considere nevalabile înaltele 
distincţii daneze înmânate lui Ceauşescu şi soţiei sale. 

Ministrul de externe danez, Uve Eremanienz (?) a anunţat 
că pentru organizarea asistenţei destinată PomSniei s-a pus la 
dispoziţia Crucii Poşii Daneze suma de 8 milioane de Koroane. 

De asemenea ministrul şi-a arătat disponibilitatea 
de a solicita de a solicita parlamentului Danemarcei alocarea unor 
fonduri mai mari . 

TOKIO; Partidul Socialist din Japonia a salutat căderea lui 
Nicolae CEAUŞESCU şi instaurarea unui guvern care se pronunţă 
pentru democraţie în România, transmite Agenţia Kiodo. Schimbarea 
puterii demonstrează clar voinţa poporului romSn de a proceda la refc 
me , la democraţie, a declarat secretarul general al partidului. 

20.40 hrs; Colegii noştri din presă, dela vechiul ziar ScSNteia, 
Scânteia, în atâţia ani de slujire a dictaturii Ceauşescu 

devenit interimar "ScâNteia poporului de câteva zile", au considerat 
că acest cuvânt , titlul publicaţiei lor, Scânteia, în atâţia 
ani de slujire a dictaturii Ceauşescu, şi s-au gândit la un 
titlu care să exprime mai direct, mai esenţial funcţia pe care 
ei au stabilit-o pentru acest ziar care rămâne un ziar al poporului, 
şi anume "ADEVĂRUL", adevărul cuvântului, adevărul aândului, 
transmis către toţi cititorii din România. 

-O alocuţiune a Speranţei Râdulescu, muzicolog şi 
cercetător principal la Institutul de cercetări etnologice şi 
dialectologice• 
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-Alocuţiunea lui Marcel DUTA, cercetător la Institutul 
de teorie şl istorie literară Ghe. Călinescu: 

"Pentru noi, istoricii literari, aceste zile fierbinţi 
ale revoluţiei renaşteriik naţionale, ne amplifică la maximum 
sentimentul de mândrie patriotică înălţătoare. Aşa cum am învăţat 
şi cultivat urmând exemplul scumpilor noştri mattiri, Bălceascu, fie 
Gogălniceanu, Bâlcescu şi atâţia alţii, suntem cu toată inima 
în mijlocul poporului român. Dorim să depăşim cât mai repede 
aceste momente dramatice dar istorice, pentru a ne continua munca 
noastră de scoatere la lumina tiparului şi acum pe undele radio
difuziunii tnxdm libere, în deplină libertate a tuturor, a tuturor 
marilor valori literare ale neamului nostru demne să dăinuiască 
veşnic în panteonul cuturii europene şi universale pe care noi 
românii am ilustrat-o de at8tea ori în istoria umanităţii. 
De aceea în aceste momente de grea încercare, şi aşi vrea să 
reamintesc tuturor celor care participă direct în focul luptei, 
tinerilor îndeosebi, că în unele clădiri se află biblioteci publice 
şi chiar particulare ale unor oameni de cultură, cu cărţi, documente 
inestimabile, unele unice şi că este necesar să nu uităm acest 
lucru, ele constituie fundamentul lucrărilor de mâine ale ^ 
istoricilor, ale istoricilor literari şi de artă în care se va 
spune tot adevărul, adevărul care nu a fost niciodată restituit 
istoriei poporului român şi istoria a fost uneori vitregă cu 
neamul românesc. ...(det. neclar) 

Iată, mai sunt câteva minute şi vom intra într-o nouă zi a 
istoriei României. In această noapte, unii oameni, acuma vor începe 
odihna bine meritată, au luptat , au muncit. Totuşi avem în continua; 
re oameni care stau la datorie, deopotrivă pe fronturile luptei, pe 
fronturile muncii, iată o secvenţă de pe frontul muncii: 

"Bună seara şi la mulţi anii Adresez celor din 
studioului de radio precum şi întregului popor. Mă numesc Corneliu 
Ciobâscâ, vorbesc din partea comitetului Frontului de salvare 
naţională dela Industrializarea laptelui Bucureşti. Doresc să spun 
că după ce mi-am făcut datoria , în întreprindere, pe străzi acolo 
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unde a fost nevoie de noi, acum când s-a aşezat liniştea, ne-am 
adunat şi noi la locurile noastre de muncă şi ne-am organizat un 
comitet al Frontului pentru salvare naţională, şi dorim să 
spunem tuturor consumatorilor din capitală că mâine , va fi lapte 
pe piaţă şi toate produsele noastre. 

Vă mulţumesc, vă doresc sărbători fericite. La mulţi 
ani din partea Comitetului Frontului pentru Salvare Naţională dela 
Industrializarea Laptelui, Bucureşti. 

-Un anunţ; Toţi salariaţii din cadrul industriei laptelui 
Bucureşti să se prezinte măine, 25 Decembrie, la lucru conform 
organizării schimburilor. 

Si încă un anunţ , CEC-ul a răspuns prompt, a dat spre 
informare tuturor numărul contului "Omeniei". El este 19 89, simbolic 
este anul 1989, anul în care, acum la sfârşit începe noua istorie 
a României libere. 

23.00 hrs; 
In reluare, retransmisie COMUNICATULUI FRONTULUI 

SALVĂRII NAŢIONALE prezentat astăzi de Virgil Măgureanu. 

ECouri de peste hotare privind revoluţia română: 
PARIS; Franţa recunoaşte oficial noile autorităţi care au 
preluat puterea la Bucureşti după răsturnarea regimului Ceauşescu, 
a acExxxxxxaoxxxsx informat Ministerul de externe francez. 

Guvernul dela Paris recunoaşte ca autoritate legală 
în România numai Consiliul Frontului de Salvade Naţională. 

OTTAWA; Primul ministru al Canadei a declarat că este foarte 
fericit de răsturnarea regimului lui Nicolae CEAUSESCU exprimându-şi 
dorinţa ca acesta să fie executat de ... formaţi din .... (neclar) 

(Neclar) 



- 74 -

ROMANIAN MONITORING 
Buc I 24 Dec.1989 23.00 cp 

Primul ministru al Canadei,Brian Mulroney a declarat 
că este foarte fericit de răsturnarea regimului lui N.Ceauşescu, 
exprimîndu-şi dorinţa ca acesta să fie judecat ..format din simplii 
cetăţeni români. 

Aboimov,(fon.),adjunct al ministrului afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice...cele mai acute situaţii din lume,inclusiv 
evenimentele care au loc în România. 

La cererea părţii americane,Ivan Aboimov a prezentat 
poziţia sovietică fată de aceste evenimente subliniind că oamenii 
sovietici sînt solidari cu poporul român ,care acţionează în vederea 
înfăptuirii idealurilor de libertate,democraţie şi demnitate naţiona
lă. 

A fost evidenţiată dorinţa celor două părţi de a acorda 
neîntârziat ajutor cu caracter umanitar poporului român. 

Reluînd o corespondentă din Bucureşti ,agenţia ungară 
de presă MTI informează despre ordinul transmis duminică în jurul ^ 
orei prînzului de către Cons.FSN prin care se cere o încetare comple
tă şi imediată a focului pe întreg teritoriul tării,să nu mai 
fie vărsată nici-o picătură de sînge. 

Cotidianele centrale bulgare publică ample articole cu 
titluri sugestive despre momentul istoric pe care-1 trăieşte în 
prezent România. 

Ziarele Rabotnicesko Delo,Trud şi altele publică reportaje 
largi despre evenimentele din tara noastră. 

Plecăciune în fata acestui popor ce s-a răsculat pentru 
a demonstra că mai devreme sau mai tîrziu nici cea mai puternică 
maşină de represiune nu este în stare să menţină un regim condamnat 
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relevă acest reportaj. 
Se mai spune printre altele: la 22 dec,în Europa răsăritea

nă a fost lovită în moalele capului o dictatură monstroasă ,o 
dictatură personală de familie,pe care omenirea ,cel puţin din 
această parte a lumii n-a mai cunoscut-o. 

Sub numele socialismului şi chemării pentru progres pe 
calea comunismului,România vecină a fost stăpînită de un puternic 
regim feudal. 

Cu preţul a mii de jertfe preţioase,cu eroism şi spirit 
de sacrificiu,demn de cel mai înalt respect şi admiraţie,mult încerca
tul popor al României vecine frăţeşti a zdrobit jugul dictaturii lui 
Ceauşescu şi al clicii familiei acestuia. 

- şi o ultimă ştire,sîntem informaţi că un grup de teroriş
ti aflaţi în biserica Creţulescu din Bucureşti au fost anihilaţi. 
(textual) 

NM : In continuare se transmite un program de colinde, 

ooOoo 


