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ANKARA 

Prim vice-premierul Gheorghe Oprea a anunţat astăzi că îşi 
întrerupe vizita în Turcia şi se întoarce imediat în România, j 
El urmează să plece pe calea aerului de la Istambul, deoarece 
aeroportul de la Ankara este închis din cauza cetii. 

i 

înainte de a părăsi Ankara,, Oprea a afirmat că nu a fost pa 
deplin informat despre evenimentele din România. 

întrebat ieri la Ankara despre fflasacpclo^dljvRomftM^ Oprea 
a afirmat că numărul morţilor ar fi de pînă la zece. 

Fiind informat de corespondenţi despre răsturnarea lui 
Ceauşescu, Oprea a răspuns că e român, că se va întoarce în 
patrie şi că regimul său nu va cădea niciodată. "Voi face tot 
ce îmi stă în putinţă pentru a contribui la dezvoltarea 
socialismului în România" - a mai spus el. 
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BUCUREŞTI 
Postul de radio Bucureşti, care de 13 ore transmite liber, 

a cerut sprijinul populaţiei capitalei ca şi întăriri militare 
pentru apărarea clădirii din strada Nuferilor, aflată în 
pericol de a fi atacată de unităţi de securişti pro-ceauşişti. 
S-a anunţat că unităţi motorizate - între care una din 
Târgovişte au şi dat curs apelului şi se îndreaptă spre 
capitală. S-a cerut populaţiei să rămână pe străzi toată 
noaptea pentru a nu permite duşmanului să acţioneze la 
adăpostul întunericului. S-a relevat totodată că elemente ale 
securităţii trag de pe acoperişurile unor imobile de pe 
străzile Măria Rossetti şi Aristide Briand. 

Potrivit altor relatări, armata a reuşit să învingă 
rezistenţa securităţii în jurul Pieţii Republicii şi în 
interiorul sediului comitetului central. Radio Bucureşti a 
lansat apeluri pentru ambulanţe care să fie trimise în Piaţa 
Republicii, în sprijinul răniţilor. 

Anterior se anunţase că Palatul prezidenţial şi alte 
imobile din Bucureşti sunt în flăcări, în vreme ce armata şi 
studenţimea luptă pentru a proteja capitala de efectivele 
ministerului de interne rămase credincioase lui Nicolae 
Ceauşescu. Incendiile au declanşat explozii ale conductelor de 
gaz în tot oraşul. Au avut loc lupte la Băneasa şi otopeni, 
pentru controlul aeroporturilor capitalei. A fost lansat 
totodată un apel, pentru ca aeroportul Băneasa să fie 
înconjurat de camioane de mare tonaj, pentru a fi protejat de 
atacul securităţii. 

La Grozăveşti au avut loc deasemenea lupte între studentime 
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şi trupe de securitate pro-ceauşiste. Radio Bucureşti a cerut 
armatei să se îndrepte spre această zonă a capitalei pentru a-i 
ajuta pe studenţi. 

Pe anumite străzi ale capitalei au fost ridicate baricade 
fiind utilizate în acest scop camioane şi material de 
construcţii. 

între timp, radio Bucureşti a cerut populaţieisă contribuit 
la lichidarea elementelor huliganice care se manifestă la garaj 
de nord. Se afirmă totodată că terorişti au ocupat mai multe 
poziţii la Braşov. Se cere populaţiei să-i lichideze. Radio 
Bucureşti nu explică termenul de terorist, dar anterior 1-a 
utilizat pentru caracterizarea forţelor de securitate 
pro-ceauşiste. 

Pe de altă parte, continuă căutarea lui Nicolae Ceauşescu 
şi a soţiei sale. Cei doi sunt daţi dispăruţi de azi dimineaţă, 
când au părâsit palatul prezidenţial la bordul unui helicopter. 

S-a confirmat însă prinderea lui Nicu Ceauşescu, la Sibiu, 
care a fost adus în această seară la Bucureşti. Nicu Ceauşescu 
a fost dezarmat de populaţia locală, după ce încercase să ia 
ostateci. Nicu Ceauşescu a fost adus la televiziune, unde a 
fost prezentat scurtă vreme în faţa camerelor de luat vederi. 
Nu i s-a permis să vorbească. Un ofiţer a afirmat că fiul 
dictatorului va fi judecat. 

Mediile de informare din România relatează că la Sibiu au 
25 loc lupte grele între armată şi forţele de securitate rămase 
26. credincioase fostului regim. Lupte au loc şl la Braşov. 
27. CN 238,241,253,258,260, radio BUC. 
28. 


