Item: 6758
Kiad sor: 11/14/1989 21:58:35
Om Fejléc: kiad rvk1035 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Eseménynaptár
Hír:
------------München, 1989. november 14. (SZER, Magyar híradó) - Holnap,
november 15-ikét mutatnak a naptárak, ez a nap a brassói
éhséglázadás második évfordulóját jelzi. Ez alkalomból több
szervezet is megemlékezésre szólít:
A Szabad Románia demokratikus mozgalom felhívásában közzéteszi,
hogy 5 tagjuk holnap 18 órakor a budapesti román nagykövetség előtt
éhségsztrájkot kezd, amely a Román Kommunista Párt XIV.
kongresszusának befejezéséig tart majd.
A Fidesz országos tiltakozó akciót szervez este 6 órára. A
fiatal demokraták felhívásukban kérnek mindenkit, hogy
csatlakozzanak a tiltakozó akcióhoz -, vagyis a városok kegyeleti
helyein, az otthonok ablakaiban gyújtsanak gyertyát a Romániában
szenvedő milliókért. Holnap a helyi Fidesz-csoportok gyertyát
árulnak majd Budapesten és a vidéki városok főterein. Az így befolyt
összeget pedig felajánlják a menekültek számára.
Este 6 órakor szólaljanak meg egy percre a harangok, kürtök és
autódudák, és a fellobbanó gyertyalángok emlékeztessenek minket
azokra, akik Európa legsötétebb diktatúrájában szenvednek fejeződik fe a Fidesz felhívása.
A Transznacionális Radikális Párt körlevelében bejelenti, hogy
november 15-ikére a különböző európai fővárosokban - így Budapesten
is - csendes, fáklyás tüntetést szervez. A budapesti tüntetés este
18 órakor a román nagykövetség előtt kezdődik.
Item: 6781
Kiad sor: 11/15/1989 21:37:00
Om Fejléc: kiad rvk2013 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Tüntetés a román követség előtt
Hír:
------------------------------München, 1989. november 15. (SZER, Magyar híradó) - Budapesten
kezdetét vette a brassói tüntetés második évfordulójára meghirdetett
demonstráció a román nagykövetség előtt. A gyertyagyújtási-akciót a
Fidesz szervezte. Az előkészületeket Ara-Kovács Attila foglalja
össze:
- Ma, november 15-ikén a brassói munkáslázadás második
évfordulóján - remélhetőleg békésebb körülmények között, mint tavaly
- tömegtüntetés lesz a budapesti román képviselet előtt. A szervezők:

a Munkásszolidaritás nevű szervezet, valamint a magyarországi román
politikai emigráció Romania Libera nevű csoportja.
A megemlékezések azonban már délelőtt megkezdődtek. A Fidesz
például - emlék- és segélyakciója keretében - ma a város 17 pontján
állított fel standokat, ahol ellenzéki kiadványokat és gyertyákat
árultak a szövetség munkatársai. Mint mondják: a befolyó összeget
kétfelé fogják osztani. Az egyik részből a Magyarországra érkezett
erdélyi menekülteket támogatják majd, a másikból pedig fontosabb
gyógyszereket vásárolnak, és átjuttatják azokat Erdélybe.
Meg sem kellett kérdeznem a standosoktól, hogy miként fogynak a
gyertyák - a belvárosi Ferences-templom előtt éppúgy, miként a
Dohány utcai Zsinagóga kerítésénél, vagy a Bazilikánál, illetve a
Deák téri Evangélikus templom előtt - már fél hatkor fellobbantak az
emlékezet gyertyái. +++
Item: 6802
Kiad sor: 11/16/1989 00:42:24
Om Fejléc: kiad rvk2037 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Tüntetés Budapesten
Hír:
------------------München, 1989. november 15. (SZER, Magyar híradó) - Ara-Kovács
Attila budapesti telefonjelentése következik, aki a román
nagykövetség előtt lezajló eseményekről tudósít.
- Amikor a tavaly Grósz Károly - rendőrei és azok gumibotjai
mögé bújva - oly délcegen állt ki Ceausescu - eszmetársa - mellett,
és kergette szét - mit? - szerteszét a budapestiek november 15-iki
tüntetését, még egyikünk sem gondolta, hogy mi következik be
Magyarországon, mi fog történni Kelet-Európában.
Azt azonban mindenki remélte, hogy a románaiai diktatúrát
elsöpri a történelem, vagy egy belső lázadás - de legalábbis a józan
ész. És abban is reménykedtünk, hogy az idén november 15-ikén már
nemcsak a brassói munkások lázadására emlékezhetünk, hanem a
rémuralom letűntét is ünnepelhetjük. Sajnos nem így történt.
Jó estét kívánok a hallgatóknak. A budapesi román nagykövetség
előtti mai tüntetés legújabb híreit szeretném megosztani Önökkel.
Az elmúlt két órában, délután 6 és 8 között a Munkás Szolidaritás
rendezésében, valamint a magyarországi román politikai emigráció
szervezetének, a Románia Liberának a kezdeményezésére tüntetők
százai gyűltek össze a valóságosan, és a jelképes sötétségbe burkolódzó
román nagykövetség előtt, és néhány utcával odébb is a Magyar-Román
Szolidaritás Parkjában. Közöttük itt-ott katonák is felbukkantak, akiket
"Éljen a honvédség" felkiáltással üdvözölt a tömeg. (folyt.)

Item: 6803
Kiad sor: 11/16/1989 00:45:39
Om Fejléc: kiad rvk2038 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Tüntetés Budapesten - 1. folyt.
Hír:
Még 6 órakor, a Magyar Himnusz eléneklését követően a
Szolidaritás képviseletében Takács András mondott rövid beszédet,
melyben ismertette a két évvel ezelőtt Brassóban történtek
előzményeit és következményeit. Ezt követően Emilio Ionescu, a
Romania Libera mostani vezetője román nyelven fogalmazta meg azokat
a követeléseket, amelyek - véleménye szerint - nélkülözhetetlenek
ahhoz, hogy Románia megkezdje újabb hosszú vándorlását Európa felé.
A tünetők között egyébként nagy számú román menekült is
menetelt. Kezükben egy kétnyelvű röpirat, melynek utolsó mondata
ekként hangzik: "Felhívást intézünk a világ közvéleményéhez, a
demokratikus világ lelkiismeretéhez, hogy tanúsítson szolidaritást a
román néppel, és ne feledje el, hogy a mai Európában létezik még egy
ország, amelyet sztálini sötétségben és láncra verve tartanak."
Majd a röplap egy mementónak is beillő figyelmeztetéssel zárul:
"Zsil-völgye, 1977. Igen." A zsil-völgyi sztrájk szelleme ébredt fel
a mai demonstráción. Annak az akciónak az emléke, amikor 30 ezer
bányász szégyenítette meg Ceausescut. Nemcsak azzal, hogy letette a
munkát, de főként azzal, hogy ellenállt, és ezt méltóséggal tette.
Ennek a nagy törtnelmi eseménynek köszönhetően jött létre 1979-ben a
Romániai Dolgozók Szabad Szakszervezete, melyet a román
titkosrendőrség szívós terrorral zúzott szét. Ennek a szabad
szakszervezetnek egyik alapítója az egykori nagyváradi munkás - a ma
Amerikában, illetve olykor Budapesten élő - Nagy Sándor is szót
kapott a mai tünetésen, mintegy a munkásegység és szolidaritás
mellett a nemzetek kelet-európai együvé tartozását is hangsúlyozva.
Hasonláképpen Rácz Sándorhoz, az 1956-os Nagy-budapesti Munkástanács
egykori vezetőjéhez, aki szintén beszédet tartott. (folyt.)
Item: 6804
Kiad sor: 11/16/1989 00:48:15
Om Fejléc: kiad rvk2039 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Tüntetés Budapesten - 2. folyt.
Hír:
Később fellobbantak a megemlékezés fáklyái, és az immáronra már
hagyományosnak számító járdányi gyertyafüzér fénye is felcsillant a
követség épülete előtt.
Ezekben a percekben, amikor e tudósításomat adom, állítják fel
azt a sátrat, amelyben öt román állampolgár, azaz öt politikai
menekült megkezdi éhségsztrájkját egészen november 22-ig, vagyis a
román kommunisták tervezett 14. kongresszusának kezdetéig.

Öt éhező és fázó ember tölt el tehát hét napot egy olyan ország
és egy olyan rendszer képvisele előtt, mely immáron évtizedek óta
garantálja 22 millió alattvalójának a kommunizmus három fő
vívmányát: az éhséget, a hideget és a sötétséget. +++

