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[720] TINERETUL LIBER
Cotidian independent pentru toþi tinerii din 
România

Apare la Bucureºti (22 dec. 1989 – 3 apr.
1997). Cu subtitlul de mai sus de la 9 ian. 1990.
În Ediþia specialã din 22 dec. 1989, se reproduc
trei strofe din imnul Deºteaptã-te, române!,
urmat de apelul Români, apãraþi þara!.

COLABORATORI la Ediþia specialã:
Constantin Sorescu, Lucian Avramescu, Victor
Socaciu, Horia Alexandrescu, Eugen Mihã-
iescu, ªtefan Mitroi, Dan Stanca.

Români, apãraþi Þara!
Þara e a noastrã! Sã-i apãrãm fiinþa naþionalã!

Dictatorul a fost alungat!
Armata este cu noi

Ne cerem scuze

Colectivul de redacþie, toþi redactorii ºi corespondenþii fostelor publicaþii
„Scînteia Tineretului“ ºi „Suplimentul literar-artistic“ îºi cer scuze cititorilor noºtri
pentru îndelungatele clipe ºi zile cînd nu au fost slujbaºii adevãrului! Vom oferi
cititorilor informaþii cinstite ºi reale.

Primejdia nu a fost eliminatã

Ni se aud vocile pentru prima datã în douãzeci ºi cinci de ani, rostindu-se
fiecare pe sine, fiecare cãtre ceilalþi, cu gîndurile ºi sentimentele sale, neimpuse,
necenzurate; presa, radioul ºi televiziunea ne aparþin! Tuturor! Oameni ºi maºini
se îndreaptã spre centrul eroicei lupte a adevãraþilor revoluþionari, centrul
rezistenþei neînfricate (vitejie demnã de cea mai aleasã preþuire, demnã de istoria
milenarã a neamului nostru de viteji, de oameni liberi!), se îndreaptã trecînd pe
sub Arcul de Triumf – spre toate colþurile Capitalei, cu inimile senine, mîngîiate
de o primãvarã ce pînã mai ieri ocrotea un popor de vitregiile iernii, ale frigului,
ale mizeriei la care era condamnat – de ce? ºi pentru ce? pentru care vinã?
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... El, poporul, cu steaguri, cu bucuria victoriei, trece pe sub Arcul de Triumf,
cãci este într-adevãr ceasul Triumfului Libertãþii, al Eliberãrii noastre, cum n-a
mai fost de la 23 August 1944 nicicînd.

Fãcînd dovada unei maturitãþi istorice, prin fapta ºi judecata noastrã
(înþelegînd plenar noþiunea de „judecatã“, judecînd angajat, cu toatã res-
ponsabilitatea!), sã nu ne rãzbunãm pe nimic! Nici pe noþiuni, nici pe cuvinte,
iar oamenii sã fie judecaþi chibzuit, fãrã sã se uite faptele bune, fãrã a amesteca
grîul cu neghina! Destul am suferit din cauza falselor criterii, falselor valori! A
venit ceasul dreptãþii! Al adevãrului – uman, spiritual ºi de faptã româneascã.

Sã nu ne îmbãtãm cu izul înmuguririi acestei primãveri ce a fost adusã de
români românilor! Sã luptãm pentru deplina ei victorie, cu o neobositã stare de
veghe! Primejdia nu a fost eliminatã!

Reporter în coloanã

Lacrimi, lacrimi, lacrimi ºi pumni încleºtaþi – aceasta a fost reacþia mea din
momentul în care am aflat de martiriul tineretului timiºorean ºi pînã azi, 22
DECEMBRIE, ziua în care poporul ºi-a recîºtigat cu propriile mîini
LIBERTATEA.

Dimineaþa lui 22 Decembrie, pe bulevardul „Ion ªulea“ coloana de manifestanþi
îºi îngroaºã cu fiecare nou pas rîndurile. „Fãrã fricã!“, „Libertate!“, „Timiºoara!“,
„Bucureºti!“, „Coborîþi ºi ne-ajutaþi!“, cuvinte ce ardeau în inima fiecãrui om din
coloanã, cuvinte ce îmbãrbãtau pe cei ce veneau sã se alãture coloanei. Studenþi
ºi elevi, muncitori, femei ºi bãtrîni, cu toþii ca unul, o singurã inimã ºi-un singur
crez: LIBERTATEA.

Pentru toþi tinerii, pentru cei pe care i-am însoþit în coloana de pe „Ion ªulea“,
un gînd adevãrat: „Trãiascã tineretul liber român!“.

(Tineretul liber, an. I, Ediþia specialã din 22 dec. 1989)

La închiderea ediþiei

Este ora 1 ºi 7 minute. Practic, ne aflãm în ziua de 23 decembrie. Corespon-
dentul nostru ne transmite din zona Radiodifuziunii Române: mulþi cetãþeni au
venit cu maºinile lor personale, de acasã, rod al muncii ºi economiilor familiilor
lor, de ani ºi ani, blocînd cãile de acces cãtre acest punct strategic al Capitalei.
N-au arme. Sînt cu mîinile goale ºi au venit, riscînd tot – viaþa ºi bunurile lor –
sã se opunã reîncarnãrii tiraniei ºi dictaturii care la aceastã orã ne ameninþã încã.

34 Tineretul liber

+panorama presei_vol_IV.qxd  6/11/2009  2:54 PM  Page 34



Sîntem tari. Aici, un mãnunchi de redactori ºi tipografi încercãm sã ne facem
datoria faþã de popor, faþã de propria noastrã conºtiinþã.

De ce ne numim „Tineretul liber“?

De ce ne spunem TINERETUL LIBER? Pentru cã, dupã aproape douãzeci ºi
cinci de ani de opresiune, tineretul României a devenit liber. El ºi-a cucerit libertatea
prin jertfe demne de oricare dintre momentele de rãscruce, care s-au întemeiat prin
jertfã, din istoria neamului. Tineretul este acela care, ca ºi altãdatã, a dat semnalul
luptei ºi s-a aflat în linia întîi. Cu tricolorul în mînã, nepãtat de nici un însemn
artificial, ºi cu o neclintitã nãdejde în inimi, ei, tinerii noºtri, români ºi de alte naþio-
nalitãþi, într-o frãþie pilduitoare, sînt aceia care au dat piept în piept cu blindatele.
Muncitori, studenþi care au refuzat sã plece în vacanþã, liceeni care, deºi, în vacanþã,
pãreau a nu se fi despãrþit nici o clipã, toþi au ieºit în stradã. ªi, pentru ca Ziua
Renaºterii Naþionale sã fie pe deplin o victorie a tinereþii, ostaºii, adicã tinerii sub
arme, au fraternizat cu fraþii lor de luptã. Iatã de ce ne numim TINERETUL LIBER.

Deºi dictatura odioasã a Ceauºeºtilor s-a strãduit timp de un sfert de secol sã
facã din tineretul României o masã de manevrã, sã-l introducã într-un calapod (o
dorinþã psihanalizabilã a dictatorului) care trebuia sã anuleze orice idee de
personalitate, acest tineret care pãrea dezinteresat de ceea ce se petrecea în
societatea româneascã, ºi-a revelat dintr-odatã adevãrata lui fiinþã moralã, ºi-a
demonstrat o fascinantã conºtiinþã de sine ºi s-a dovedit a fi conºtiinþa de sine a
societãþii româneºti contemporane. Iatã de ce ne numim TINERETUL LIBER.

Tineretul – ºi acesta e un adevãr în firea lucrurilor – reprezintã însuºi sinonimul
progresului, al înnoirii, al democraþiei. Or, tineretul român s-a arãtat a fi, încã o
datã, chiar acest sinonim: sinonimul de care dictatura Ceauºescu a arãtat a se teme
tot mai mult pe mãsurã ce ºi-a înteþit represiunea generalã împotriva poporului pe
care afirma cã-l slujeºte ºi-l reprezintã. Iatã de ce ne numim TINERETUL LIBER.

Prin tineret, moralitatea existã în forma sa cea mai purã. Principial vorbind,
spunînd tînãr spui adevãr, spunînd tînãr spui demnitate, spunînd tînãr spui
temeritate. Tinereþea e incompatibilã cu minciuna, cu laºitatea, cu frica. Regimul
minciunii s-a strãduit din rãsputeri sã facã un tineret dupã chipul ºi asemãnarea
lui, dar, iatã, n-a izbutit. Fibrã din trupul moral al poporului român, tineretul nostru
perpetueazã, iatã, cele mai frumoase dintre virtuþile lui etice, tocmai acele virtuþi
pe care o strategie aºa-zis „educaþionalã“ îºi fãcuse odiosul obiectiv de a le
extermina. Iatã de ce ne numim TINERETUL LIBER.

Dintotdeauna, tineretul s-a identificat cu aspiraþiile de prosperitate ale societãþii
în care trãieºte, dar e probabil cã niciodatã în istoria noastrã tineretul n-a fost pus în
îngrozitoarea situaþie de a elogia o bunãstare inexistentã, de a-i proslãvi pe aºa-ziºii
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„pãrinþi ai generaþiei tinere“ în timp ce ei îi þineau, ca pe întregul popor de altfel, în
cea mai cruntã mizerie, atentînd la însuºi potenþialul sãu biologic. Luînd iniþiativa
luptei ºi ducînd-o pînã la capãt, tineretul român a creat premisele obþinerii unei
adevãrate prosperitãþi a societãþii noastre. Iatã de ce ne numim TINERETUL LIBER.

Noþiunea de tinereþe implicã prietenia, întrajutorarea, colaborarea, pacea. Or,
deºi regimul ceauºist „a fãcut totul“, pentru a folosi o expresie îndrãgitã a tiraniei,
pentru a învrãjbi tinerii de diferite naþionalitãþi ºi pentru a izola întregul tineret
din România de tineretul lumii, tinerii s-au regãsit umãr lîngã umãr ºi inimã lîngã
inimã în oraºul-martir Timiºoara, indiferent de naþionalitate, iar întregul tineret
din România s-a sincronizat, pe planul culturii ºi al civilizaþiei, împotriva tuturor
vicisitudinilor pe care întunecata dictaturã le-a pus în calea lui, cu tineretul Europei
secolului XX. Iatã de ce ne numim TINERETUL LIBER.

Predispus la prietenie ºi solidaritate, tineretul României este în acelaºi timp
ºi un tineret profund patriot. El e cel dintîi care a realizat cã regimul terorist
încearcã sã estompeze problemele sociale învãluindu-le într-o ceaþã naþionalistã,
cã aºa-zisul „pericol al dezmembrãrii þãrii“ nu era decît o josnicã diversiune. Pentru
nimic altceva decît pentru Patrie, pentru onoarea ºi demnitatea ei, pentru
prosperitatea ºi propãºirea ei, ºi-a vãrsat el, tineretul, în aceste zile tragice sîngele.
Iatã de ce ne numim TINERETUL LIBER.

În fond, ne numim TINERETUL LIBER, pentru cã la o viaþã nouã se cuvine
o presã nouã.

Noi, colectivul de redacþie al publicaþiilor „Scînteia Tineretului“ ºi „Supli-
mentul literar ºi artistic al Scînteii Tineretului“ – cei care am redactat ºi editat,
în cursul zilei de ieri ºi azi-noapte, primele douã numere din „Tineretul liber“,
publicaþie democratã a tineretului român –, cerem scuze cititorilor pentru anii
lungi în care nu am avut puterea sã spunem adevãrul. Fie ca acest ceas al
renaºterii naþionale sã fie ºi ceasul care sã instaureze pentru totdeauna în presa
românã legea sfîntã a adevãrului.

(Tineretul liber, an. I, nr. 2 din 23 dec. 1989; B.A.R. P IV 46 115.)

Vezi D.P.L.R., ediþia a III-a, 2004, s.v.
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[721] LIBERTATEA
Cotidian al cetãþenilor Capitalei
Tribunã liberã a Frontului Salvãrii Naþionale

Apare la Bucureºti (în dupã-amiaza zilei
de 22 dec. 1989 – 2007, continuã), cu articolul
Victorie! ºi apelul Cetãþeni! Fraþi români! Am
învins!. În nr. 5/1989, înscrie în frontispiciu:
„Primul ziar liber al Revoluþiei române“. 

COLABORATORI la primul nr. din 22
dec. 1989: Aurel Ghimpu, Val Voiculescu, Mi-
hai Bãrbulescu, Sorin Roºca Stãnescu, Octa-
vian Andronic.

În primul nr. din 22 dec. 1989, Stelian Moþiu semneazã articolul Victorie!.

Cetãþeni! Fraþi români!
Am învins! Tiranul a fost învins!

Ceauºescu ºi clica lui odioasã au fost înlãturaþi de voinþa ºi 
puterea poporului!

Puterea este în mîinile poporului!

Asasinii vor fi pedepsiþi! Pentru toate crimele lor sîngeroase, de acum ºi de
ani întregi de zile, ani de mizerie moralã ºi materialã, de beznã ºi suferinþã.

Sã ne cinstim eroii, uciºi în aceste zile de neuitat pentru istoria neamului! Au
ieºit în stradã, au scandat înaintea armelor ºi tunurilor, ºi-au dat viaþa pentru noi,
pentru întregul popor, pentru libertatea noastrã! Sã-i cinstim prin faptele noastre,
prin ceea ce vom face sã arãtãm cã sîntem demni de supremul lor sacrificiu.

Pe strãzi, în marile pieþe ale oraºelor, ale aºezãrilor din întreaga þarã, sã ne
unim, paºnic, glasurile! A sosit momentul adevãratei demnitãþi, pe care jefuitorii
ºi asasinii au încercat s-o murdãreascã prin fricã, prin teroare! Sã ne unim forþele,
sã arãtãm lumii întregi, sã arãtãm peste timp copiilor ºi urmaºilor noºtri cã pot
sã fie mîndri de noi, de ceea ce vom face pentru libertatea ºi demnitatea lor!

Sîntem muncitori, sîntem þãrani, sîntem intelectuali, noi sîntem POPORUL
ROMÂN! Abia acum, cuceritã de mîinile noastre, averea þãrii este cu adevãrat a
noastrã! Sã o apãrãm cu toate forþele, sã ne organizãm în întreprinderi, în instituþii,
sã ferim de orice distrugeri bunurile noastre, ale tuturor! Nu sîntem huligani, cum
a îndrãznit sã ne numeascã, fãrã ruºine, tagma asasinilor condusã de dementul
asasin Ceauºescu!
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