NOI INFORMAŢII DOCUMENTARE D~
„RAZBOIUL UNDELOR- DINTRE ROMANI.A
ŞI UNGARIA (1941-1944)

După

publicarea, în

premieră

a studiului nostru (în colaborare cu

Propaganda românească prin radio în frontul luptei
r.mtidictat (1941-1944)1, în presa scrisă şi la radio au apărut câteva infor-

VJ.lentin

Dărăban)

maţii contradictorii despre activitatea posturilor clandestine româneşti
de radio înfiinţate şi dirijate de Marele Stat Major după 1 ianuarie 1941:
„Radio Ardeal" (devenit ulterior „România Mare" şi „Sender Gross Rumanien"), „Radio Unguresc din Ardeal" şi „Radio Secuime".
Aceasta ne-a determinat să revenim cu elemente documentare suplimentare, care vor contura, credem, dimensiunile reale ale duelului propagandistic, prin radio, româno-maghiar pe tema Transilvaniei în anii 19411944.
Astfel, unul dintre foştii redactori ai postului de radio „România
Mare"', George Sbârcea 2 , rememorându-şi perioada refugiului bucureştean
post-arbitraj afirmă că activitatea celor trei posturi (în realitate, unul
singur) îşi desfăşurau activitatea într-un total secret, astfel că, timp de
doi ani c<:ît a lucrat, prin rotaţie, la emisiunile respectivelor posturi,
difuzate din clădirea Marelui Stat Major al armatei (M.St.M.), n-a cunoscut membrii niciuneia din celelalte colective redacţionale şi, la fe4
nimeni din celelalte compartimente ale M.StM., n-a cunoscut misiunea
zilnică a unor civili în incinta celei mai importante instituţii militare.
George Sb<:îrcea îşi mai aminteşte că lucra în aceeaşi echipă redacţională
cu: dr. Octavian Buzea - fost ajutor de primar al Clujuloi, soţia acestuia
{profesoară de istorie), avocatul Preda, Puiu Barbul - fiul fostului director al Bibliotecii Universitare din Cluj, ing. N. Ercuţa şi un căpitan de
transmisiuni (este vorba probabil, de cpt. ing. Cezar Ionesco - n.n.).
Toate echipele redacţionale se aflau sub comanda colonelului Ghimuş.
In prima sa evocare (Magazin istoric, nr. 9/1988), G. Sbârcea, susţine
că erau şi emisiuni în limba italiană, deşi, în realitate, n-au fost. In
volumul „Cafeneaua cu poeţi şi amintiri", însă, această informaţie eronată datorită, probabil, unei scăpări de memorie, nu mai apare, ceea ce,
având în vedere conţinutul aproape identic al celor două evocări, sem.nifică faptul că G.S., a realizat eroarea şi, tacit, a eliminat-o.
Informaţii interesante despre activitatea celor patru posturi clandestine ale M.St.M., oferă şi Mihai Pelin într-o amplă notă la „Răspun-

vezi Acta MP, XI, 1987, p. 366-436.
G. Sbârcea, 1940-1944, Postul de radio de la Marele Stat Major, în Magazin istoric, XXII, nr. 9, 1988, p. 29-31; Idem, Cafeneaua. cu poeţi şi amintiri,
Cluj-Napoca, 1989, p. 168-170 şi anexa foto nr. 11.
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sul generalului Ion Antonescu la scrisorile succesive ale lui Iuliu Maniu"
(22 iunie 1941)3.
Astfel, Mihai Pelin afirmă, fără însă a indica sursa documentară, că
pentru emisiunile ·respective s-a utilizat o staţie radio de fabricaţie franceză (SIF), fostă post de radio dirijor al armatei poiloneze. În afara
timpului cât aceasta era utilizată ca staţie emiţătoare a emisiunilor clandestine antimaghiare, staţia avea misiuni de bruiaj a emisiunilor maghiare
antiromâneşti.
După acelaşi

autor, de la 28 august la 20 septembrie 1944 postul
mobil SIF al M.St.M., a emis pe lungimile de undă de 48 şi 475 m sub
indicativul „Posturile româneşti de radio emisiune", suplinind, astfel,
lipsa din eter a posturilor „România" şi „Bucureşti", scoase temporar
din funcţiune de bombardamentele aviaţiei germane.
1n toamna anului 1944 maşina Renault şi anexele ei (remorca şi
instalaţiile de alimentare şi emisie) au fost depistate de Comisia Ali.::tă
(sovietică) de Control şi confiscată.
Întrucât obiectivul cercetării noastre se referă exclusiv la actiYitatea desfăşurată de aceste posturi clandestine ale M.St.M., pentru susţi
nerea intereselor nationale rom<Înesti în Ardealul de Nord vremelnic
cednt după cel de-al· doilea Arbitr~j de la Viena (30 august 1940) moricnt intrat în conştiinţa politică autohtonă sub numele de Dictatul
de lei Viena --, tletaliem, în continuare, multiplele aspecte legate de
funcţionarea din punct de vedere tehnic, realizarea emisiunilor şi ecoul
acestora în cei trei ani şi circa opt luni (1 ianuarie 1941 - 27 august
1944), astfel după cum rezultă din dosarul administrativ întocmit de Secţia
a II-a a M.St.M. - Serviciul Radio4.

I. Durata

şi

lungimile de

undă 5 .

1. Radio Ardeal (în limba română). Perioada: 1 ianuarie 1941 - 14 mai El4L
Lungimea de undă şi frecvenţa: 48 m. şi 484 m. până la 15 ianuarie l!J41, apoi
numai 48 m., de două ori pe zi (la amiază şi seara).
2. Szekelyfoldi Radio (Radio Secuime) in limba maghiară. PPrioarla: !
ianuarie l!J41 - 8 mai 1941. Lungimea de undă: 41,5 şi 555 m. până la 15 i<muarie
1941, apoi numai pe 41,5 m. Frecvenţa: de două ori pe zi (la amiază şi sertrn).
3. Radio România Mare (continuator al postului România Ardeal) - în limb'"!
română. Perioada 24 iulie 1941 27 august 1944. Lungimea de un'.l{i: 41 m_
(dimineaţa) ~i 47 m. (seara). Şi-a început emisiunile ca urmare a ordinului eX"Jres
al lui Ion Antonescu de a intensifica acţiunea de propagandă şi ·contraproparc;mdă
vizând relaţiile româno-maghiare cu specială referire la situaţia din Ard0~lul
cedatll.
Cităm, în extenso, telegrama-ordin de repunere în funcţiune a postului c~andestin antimaghiar:
·
„Destinatar: „Ialomiţa", locotenent col. Dinulescu.
Exp.: „Patria" 551 - 18/7, ora 3,20.
3 M. Pelin, Mareşalul Ion Antonescu. Epistolarul infernului,
p. IBG-188, doc. 23, nota IB.
1
• Arh. M.J\p.N., fond Secţia a II-a informaţii (5417), dos. 1040.

5 Idem, f. 2.
" Iuem, f. 47.
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Din ordinul Domnului genera.I Antonescu se va pune imediat în funcţiune
radio clandestin cu emisiune pentru Ungaria. In aceste emisiuni se va ataca, cu
tciat.1 vigoarea, Ungaria pe tema, barbarismului şi lipsei d": civilizaţie t~ tra~
mentul minorit[1ţilor politice, de oportunitate (corect: oporturusm - .n·!"·> Şl dupllcit:ate (sinuciderea contelui Teleki), atitudinii de profitoare meschma a tuturor
ocaziunilor politice (Cehoslovacia, Jugoslavia, Rusia, România etc., etc.).
Şeful Marelui Cartier General, general Ioaniţiu.
Nr. 508/17.07.19-11.
Hezoluqe: 19.VII.1941. Lt. col. Ghimeş.
Mi1su1·i ele c=rcetare conform celor discutate. Cea mai mare discreţiune.
Ple::a:·ea din Iaşi la 21.VII. dimineaţa.~
4. lh:lio România Mare în limba germană (Sender Gro.~s Rumiinien) şi-a
început emi~iunile bisaptămânaie (în zilele de joi şi duminică) in 7 august 1941, pe
41 de m. lu:'l;:;ime de unclfl - dimineaţa, ora 7,30 şi pe 47 m. lungime de undă ~~ara, ora 20,:10. Emisiunile în limba germană sunt, aşa cum au fost anunţate
în emisiunile în limba român'.! c!in zilele de 5 şi 6 m,1gust (dimineaţa şi scara),
<.1:e postubi l-ladio România fi,Jare 1 .
5. Erclelyi Magyar-R<idio emitea zilnic de două ori: dimineaţa ora 9,04)
(pânc'i la 20 august Hl41), apoi ora B,00 pe 42 m. lungime de undă; seara - ora
::LDu pe 48 m. lunp;ime de undă.

In cei patru ani, programul emisiunilor a suferit, succesiv, diverse modificări
în ceea ce priveşte ora de emisie şi durata (10-12 minute iniţial, 15-20 minute
în anii 19-12-l!JH). deci circa 30-40 minute zilnic, după cum urmează:
A. 1ncepând din 24 iulie 1941 8, după o întrerupere cauzată de armistiţiul temporar al undelor cu Ungaria, emisiunea posturilor clandestine ale M.St.M., român
şi-au reluat activitatea în noua formulă: Radio România Mare (în locul lui Radio
Ardeal - in limba română). iar din 7 august 1941 au început emisiunile in limba
ger·man:I Scnc!er Gross Rumiinien. Ora de emisie: Radio România Mare (în limba
română) zilnic, dimineaţa - ora 7,000 pe 41 m. lungime de undă, seara ora 20,00 pe 47 lungime de undă. Sender Gross Rumănien (ir limba germană) dimineaţa, ora 7,30 şi ora 20,30 seara, în zilele de joi şi duminică pe 41 m. lungime
de unde':. I-:adio Unguresc din' Ardeal (în limba maghiară) - ora 8,00 pe 42 m.
lungime de und[1 ş1 ora 21,00 pe 48 m. lungime de undă.
B. lm:<:>pând cu 20 noiembrie 19419 s-a schimbat ora de difuzare a emisiunilot· de dimineaţă ale postului de Radio România Mare, astfel: în limba română
- ora 8,00, in limba germană - ora 8,30, în limba maghiară - ora 9,00.
C. A ti·eia modificare 10 a survenit cu începere de la 29 martie 1943, astfel:
Radio România iViare (ln limba română) - ora 7,30, pe 41 m. lungime de undă
şi ora 21,000, pe 47 m. lungime de undă. Sender Gross Rumănien (în limba germanăj în fiecare joi şi duminică: ora 8,00, pe 41 m. lungime de undă şi ora
!J,JO, ye 47 m. lungime de undă. Radio Unguresc din Ardeal (în limba maghiară)
zilnic, ora 9,00, pe 42 m. lungime de undă şi ora 7,00 pe 48 m. lungime de
und;i.
D. A patra modificarell s-a produs odată cu data de 4 octombrie 19-13, fiind
afectate orele de difuzare cu excepţia lungimilor de undă, astfel: Radio Homânia
iWm·e (în limba română) orele 7,30 şi ora· 21,00. Sender Gross Rumanieri. (în
limba germană) - orele 8,00 şi ora 21,30. Radio Unguresc din Ardeal (Erdely
1Ylagyar Radio) - la ora !J,00 şi la ora 19,00.
Pur statistic, rez:.1ltă următoarele date cantitative12:
- zile de emisie în limba română şi germană (cumulat): 1200;
în limba
ger mami: 220;
- pauze din motive de camuflaj sau pane tehnice: 60 de zile;
1 Idem, dos. 1038, f. 26-27; vezi şi dos. 1040, f. 14 Programul emisiunilor Uadio „llomânia Marc", Erdelyi Magyar Rcidio !ii Sender Gross Humănien..
e Idem, dos. 1040, f. 14.
o Idem, f. 37.
10 Idem, f. 39.
11 Idem, f. 43.
12 Idem, f. 4.
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...!... numărul total de ore de emisie: 1.516 ore cca 62 zile:
- numărul de texte ale emisiunilor: 19.729 (9.215 - limba română, 8.257 _'-limba maghiară şi 2.257 - limba germană).
.
. ·
Detalii utile despre activitatea din punct de vedere tehnic a postului mobil,.
conducere lucrări şi caracteristici tehnice între 1 ianuarie 1941 şi 1 decembrie 1941
furnizează'. lt. ing. Cezar Ionescu, conducătorul tehnic al staţiei (vezi documentul
nr. 3 din anexe, intitulat „Notă provizorie din punct de vedere tehnic a Postului
Mobil, conducere, lucrări tehnice şi caracteristici").
Postul mobil al M.St.M. era compus, iniţial, din două părţi (posturi): u:ml
pe unde scurte de 25-150 mm şi altul pe unde medii de 450-150 mm, fiecare
având o putere de alimentare la plăci de cca 1,5 Kw.
întrucât puterea de emisie era foarte slnbă (cca 250- waţi) s-au luat, în
primul an, măsuri de perfecţionare: înlocuiri pie!>e (microfon, lămpi, doze piezoelectrice) construirea a 2 antene noi etc., iar de la 2 februarie 1942 (emisiunile
in limba maghiară) şi 5 februarie 1942 (emisiunea în limba română şi germană)
au fost radiodifuzate pe noul post fix pe unde scurte de 41, 42, 47 şi 48 m., instalnt
la M.St.M. Noul post avea o putere în antenă de până la 1,2 Kw, deci de
aproape de 6 ol"i mai puternică decât cea a postului mobil. Modulaţia se fii.cea
pe placă, nu pe r;rilă (cum era la cel mobil) cu un randament de cca 90°.'0 (comparativ cu 400/o - postul mobil). Unda purtătoare a noului po"t era ilbsolut cw·at<i,
nem<1iavând sunetul parazitar de 600 per.lsec. al postului mobil - cc>ea ce-l făcea
uşor identificabil de posturile maghiare.
In locul M.St.M., postul avea trei camere. grup.?.nd întreP,ul personal :a un
loc şi, in piu:;, cabina speackerilor era mai bine dotată şi izolat5. 13 •
Organigr<?mn personalului tehnic nl postului mobil - aflat, iniţicil, de Ja 1
ianuarie l!J-11 pună la începutul lunii februarie, la Predeal, apoi, succe~iv, la
Bucureşti (în cartea
Cazarmei Gardienilor Publici), Periş, Odobeşti, Roman şi,
iarăşi, Bucureşti cuprindea cinci persoane: 1. un ofiţer - coordonatorul tehnic
şi, în acelaşi timp, militar al postului; 2. ajutorul acestuia, tot ofiţer; 3. un in['iner
de emisie; 4. un electrician-mecanic; 5. un om de serviciu (vezi capitolul 1l al
„Notei provizorii").
•
Personalul redacţional al postului mobil număra, la 30 septembrie Hl41, 7
persoane (cf. „Raportul asupra emisiunilor clandestine până la 30 septembrie
lt4I)H. 1. un redactor şef care îndruma redactarea materialului pentru toate emisiunile şi îndeplinea şi funcţia de redactor în limba română, germană şi maghiară
şi, în acelaşi timp, crainic pentru limba germană; 2. un secretar de redacţie
pentru toate emisiunile şi, totodată, redactor pentru limba română; 3. un redactor
pentru limba maghiară; 4. o redactoare şi crainică pentru limba maghiară: 5. un
crainic pentru limba română; 6. un crainic pentru limba maghiară; 7. un dactilograf.
După construirea postului fix în clădirea M.St.M. (1942), întreaga cictivitate
a .postului Radio România Mare (în limbile română şi germană) şi Radio Unguresc
din Ardeal (in limba maghiară) a fost coordonată de col. Ghimuş, având ca locţiitor pe căpitanul (ulterior, maiorul) Cezar Ionescu.
In ceea ce priveşte formulele de deschidere, întrerupere, reluare şi închidere
a emisiunilor în limba română, germană şi maghiară a posturilor Radio Ardeal
(în limba română) - iniţial, transformat apoi, din 24 iulie 1941, în Radio România
M_are (cu două emisiuni zilnice în limba română şi cu două emisiuni săptămânale
m limba română - începând din 7 august 1941) şi Szekelyfoldi Rcidi6 (în limba
maghiară), transformat în Erdelyi Magyar Rcidi6, cu două emisiuni zilnice (tot
de la 24 iulie 1941), acestea sunt detaliate în documentele 1 şi 2 din anexele
documentare. La fel, in aceleaşi anexe documentare (1 şi 2) se dau lămuriri complete asupra ordinei, duratei, cuprinsului, scopurilor şi mijloacelor propagancti~tice
ale celor trei (formal) posturi - de fapt, unul singur clandestine cu emisiuni în
limba română, maghiară şi germană.

lJ

şi

Idem, f. 40 („Lămuriri tehnice cu privire la noul post de 1 Kw în antenă

comparaţie

„ Idem.

cu cel vechi").
f. 34-36.
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Ecoul emisiunilor

Ar.est aspect rep~czin1fi, de fapt rezultar:ita es~nţială c:irP j:1st:ficfi ~ecizia
militare româneşti de înfiinţare ş1 funcţ10nare timp de mai bine .?.e
patru ani a posturilor clandestine antimaghiare. In acest sens, p~ntru e~emphfz
care reproducem, în anexe, sinteza întocmită de M.St.M. (Serv1cml Rad10), la· 1
apriÎie 1941, cu pri\'ire la ecoul primelor trei luni de emi<;ie în Ardeal şi în
străinătate (vezi documentul -i).
Pentru o mai amphi edificare şi completă asupra ecoului emi~iunilor în ~mii
următori, reproducc-m ~electiv şi alte extrase din notele informative grupate în
dosarul „Ecoul emisiunilor" (dos. 10·11).)
Astfel, un elev T.R., originar dintr-o comun{1 aflată în teritoriul cedat. în
apropi<>re de noua frontierii, a aflat de la rudele lui că „un popă român are un
post de radio, instalat într-o c{1ruţă, cu care c;1treieră satele ~i face emisiuni
contra ungurilor. Emisiunile postului se aud uneori bine, alteori slab, după locul
unde se află căruţa (noiembrie HJ4l)I>.
Tot în noiembrie l!Hl. din Kecskcmet (Ung;:ria) au pan·C'nit ştiri din care
rezulta că postul Erdely; ,\lagyar Râcliâ era ascultat frecvent acolo, deoarece un
consilier judeţean «e mira cum de acest post nu comentase nimic în legătură cu
un pre.~upus atentat asupra l cii Horthyrn.
Evident, cel mai puternic cc<1u I-au stârnit a~este emisiuni în rândurile românilur <1rdeleni din tet·itoriul c< cfot, fie că rămC1scse;-ă dincolo de frontierii, fie
c<i se rdugiascră.
Astfel, la 20 martie 1941, dr. Anton Ionel, secretarul general al Asociaţiei
Refug:nţilor şi Expulzaţilor Ardeleni, consilier tehnic pentru problemele refugiaţilor ardeleni pe lângă Ministerul de Interne şi director al săptămânalului Ardeaiul,
arcita că, fiind în contac: permanent cu refugiaţii, a aflat încă din ianuarie 1941 că
toţi ace':'tia <1!Jreciază ecoul „foarte puternic în opera de susţinere a curajului
şi dârzeniei în rândurile Românilor din Ardealul vremelnic robit. Convingerea
generală este că Radio Ardeal ar fi instalat undeva în Munţii Rodnei, pe teritoriul
Ardealului cedat, având leg~ituri de comunicare a informaţiilor cu Bucureştii.
Radio Secuime ar funcţiona, după unii, în apropiere de Budapesta, fiind întreţinut
de un grup de oameni politici care scontează valorificarea cu ajutorul maselor,
a revendicărilor de ordin social, pe care le prezintă drept singura modalitate de
încadrare a Ardealului în Ungaria. După alte informaţii, Radio Secuime ar fi
instalat undeva în Ciuc, fiind opera unor unguri şi secui progresişti ... care socotesc
autonomia Ardealului drept unica soluţie de contrabalansare a puterii feudale
budapestane" 17 . In finalul declaraţiei sale, tir. Anton Ionel relevă „di oficialitatea
românească ar avea datoria să sprijinească, direct sau indirect, acţiunea celor două
posturi, căutând să intre în legătură cu susţinătorii lor".
Tot prin Asociaţia Refugiaţilor şi Expulzaţilor din Ardealul cedat a parvenit
ştirea că într-una din serile lunii mai emisiunea Nadio România Mare s-a întrerupt
brusc in urma unor focuri de revolver, iar speaker-ul nr fi fost uci~, ceea ce a
stârnit descurajarea românilor ardeleni faţă de eficienţa organelor de represiune
maghiare 1e.
De fapt, incidentul relatat a fost regizat de partea română pentru a permit,e
întreruperea emisiunilor, în vederea unei iminente mutări a staţiei la Cartierul
General.
Informaţii interesante despre ecoul emisiunilor şi condiţiile de recepţie s-au
mai cules din mediile funcţionărimii bucureştene 1 9, din Banat20, Târgu-Mureş („Românii sunt foart.e optimişti în ceea ce priveşte problema recuceririi Ardealului
autorităţilor

0
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13
20

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

dos. 1041, f. 31.
f. 28.
f. 13-14.
f. 15.
f. 22, 33, 34-35, f. 38.
f. 23.
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cedat Ungariei. Acest optimism este întreţinut prin po„tul de Hadio Nomânia Mare
pe care-l ascultă zilnic.. . de asemeneu sunt ascultate emisiunile unui post de
radio în Jimba maghiară numit Erdelyi Mam1ar Rădi6")12, Oradea (consulul Mihai
Marina aprecia di emisiunile constituie unul dintre puţinele mijloace ele propagandă pentru cauza românească în Ardealul cedat şi că fiind puţine aparate de
radio propaganda se face prin „colportajul de la om la oni") 22 şi Bistriţa („Cele
auzite se transmit cu iuţeala fulgerului, colportajul funcţionând atât de bine, încât
face impresia c[1 este anume organizat~) 23 , nordul Moldovei (Ibtin 2 \ \"ereşti şi
Cruceai.;), Viena şi Budapesta26, Odessa2 7 •
Primele reacţii maghiare faţă de ieşirea în eter a posturilor clandestine
româneşti antimaghiare sunt materializate într-un articol din ziarul Szekely Nep,
nr. 15 din 19 ianuarie 1941, ce apărea Ia Sfântu Gheorghe, şi o emisiune a postului
de radio Budapesta clin 1-l februarie 1941, ora 20,15.
ln prima intervenţie publică de răspuns, Jakab Antall, semnatarul articolului
„Secuimea nu poate fi indusă în eroare", încearcă să contracareze informaţiile lansate de Radio s„c•iimc privind existenţa unei mişcări secuieşti antimaghiare, afirmi'ind: ,.De cti.tcv:i zile anume, pc undele eterului, printre diver-;ele j.'o•;turi de
i·a:.lio-emisiune legale şi clandestine, se prezintă şi un post care se ci.1 c.irept secuiesc
,; ,:are încearcă să infecteze sufletul secuiului cu otrava celor mai imposibile
~alomnii. Postul de radio „secuiesc" vrea să creeze impresia că el ar funcţiona
undeva în secuime. Fată de această încercare, adevărul este că el emite dincolo
ele graniţă. (. .. ) Intre altele el urlă în lume tot ceea ce ştim prea bine din presa
românească, adică, că nu suntem mulţumiţi cu destinul nostru şi că cerem autonomie. Noi credem că în această chestiune, numai noi suntem chemaţi să ne
dăm cu nărerea"28.
In ·a doua intervenţie (emisiunea Radio Budapesta din 14 februarie 1941) se
răspundea vehement, cu o notă de iritare neascunsă la efectele emisiunilor clandestine româneşti: „Postul unguresc de radio are un principiu: n~1 răs'.rnnrle la
calomnii. Dac[1 acum renunţa la acest lucru, e<;te pentru că, undeva pe teritoriul
române~c. un post clandestin de radio răspândeşte fel ele fel ele ştiri calomnioase
print:„e români şi secui, o adevărată <l\"alan-:;:'\ de minciuni. P•·opaganda acestui
l u>t ca ~i rezonanţa lui este suspectf1". ln continuare, în com,entariu, se resping
i\~,:·maţ!il'.' postului „Secuime" privitoare la ne;Jutinţa şi corupţia care domnesc
ln serviciile publice maghiare din Ardealul ocupat (construcţii, căi ferate, şosele
etc.), iar în final, se face o declaraţie de intenţii: „Anunţăm că este sub demnitatea noastră ca în viitor să polemizăm sau să desminţim elucubraţiile postului
clandestin de radio românesc" 29 • Sarcina de a răspunde pe calea undelor emisiunilor româneşti a fost preluată de posturile maghiare de radio Kossuth şi GB.bor
Aron (posturi clandestine) 30, active în anii 1943-1944, când se profila sfârşitul
dezastruos al aventurii politico-militare în Est.
Cităm, astfel din emisiunea postului „Kossuth" din 26 mai 1943, ora 7,30:
„Românii vorbesc deschis. Postul de radio-emisiune al lui Ion Antonescu, „România
Mare"" a declarat că arbitrajul de la Viena va fi declarat nul după război şi
România va primi înapoi Ardealul de Nord. Dar românii nu se mulţumesc numai
cu vorbe şi declaraţii, ci au început să concentreze importante trupe la graniţa
româno-maghiară. Fără îndoială că românii sunt încurajaţi de Hitler, care vrea
să ne şantajeze pentru a obliga să dăm noi trupe pentru Rusia"31.
Intr-o emisiune a postului „Gabor Aron" din 24 decembrie 1943, ora 9,15
se afirmă următoarele: „Hadioul secret al lui Mihail Antonescu, „România Mare",

Idem
Idem:
Idem,
Idem

f; 29.
f. 25.
~3
f. 26.
21
f. 30.
2s Idem' f. 79.
~ Idem: f. î5.
%7 Idem.
28 Idem, f. 8--10.
29 Idem, f. 11-12.
:io Idem, f. 88-9î.
31 Idem, f. 88.
21
22
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caută să desmintă ştirile din Ungaria că aici nu se face nici o .deosebire intre
naţionalităţi, ci pc;·secu\ia minorit;'iţilor continuă, afirmă, acest post de radio. Dacă
într-adevăr ar fi fost persecutaţi românii din Ungaria, atunci nu s-ar fi pripăşit
acc'?ti români în Arc!Pal sub stO.pânirea ungurească, '\'enind din Moldova lii Munknia, găsind aici un cO.min cald şi ospitalier. Aşa se şi explică prezenţa roinânilor,

aici, clar nu ca urma~i ai Dar:o-Romanilor" 3 ~.
Activitatea postu:-ilor clan'.lc~tine române~ti a constituit obiectul ttnor declaraţii de presă (cum a fost cea a ministrului de externe maghiar din martie 1942,
ca replică la discur~ul pe tema Transih"aniei şi a raporturilor României cu Ungaria, rostit de \"icepreşcdintele Cor.siliului de Miniştri, l\Iihai Anto:-irscu, la 19
martie): „Prima informaţie c!espre producerea iminentă a manifestaţiei a clnţ-o
un µost de radio clar.destin care îşi zice „Homânia Mare" şi care lucre<~ză nprcximativ de la vizita conducătorului Antonescu la cartierul general al Filhre:-ului
şi ale cărui emisiuni în mod evident sunt destinnte românilor din Ardealul de
Nord. Ace•;t post de radio a anunţat în ziua de 17 martie, la ora 20 conferi:1ţa
general:l a învăţătorilor români. A raportat că postul de radio oiicial \'a tr-ansmite
o procLmaţie a lui c\ntone.~cu, care constituie o schimbare de destin şi pentru
românii care trăiesc dincolo de grcmitii"3 3 •
La fel, pre:;a maghi<1r[1 a dezlănţu:t o campanie de contrncarare prona~<in
distică a postului „România Mare" (a se vedea spre exemplu seria de articole din
anul 1942 din ?ester Lloyd - reproduse şi de Fdvideki Ujsci9 din Kosiee -. ~i
din Budapcsti Ertcsit6 - care-l caractedzează dre:it „misterios"). Vczi în acest
sens buletinul serviciului de presă din Budapesta între 20-28 aprilie 1942 31 •
Duehl propagandistic romfmo-mar;hiar provoc:1t ele Radio „România Marc"
a avut ecou prelungit în emisiunile poo.;turilcr sovietice, americane, engleze. turceşti ctc. 3 ". Astfel, în 2·1 aprilie 1942. ora 21,00, postul New York (în limba germană),
reluând o informaţie clin New-York Times, transmitea că „Ungaria a protestat la
Bucureşti împotrivrr a clou{1 posturi c!e radio clandestine româneşti, care duc o
campanie împotrh·a Ungariei"' 3".
Posturile 'ovietice au preluat ~i au transmis de mai multe ori „inflamarea"
raporturilor româno-maghiare cauzat{1 ele propaganda desîiişurntă ele Radio „România J\.'iare". Astfel, postul „~;1v.Homsveazî" din Tbi!bi (Tiflis) în emhiunea din
25 aprilie 1942, orele 2,30, preluând o ştire de la Geneva, trasmitea urmc'1toarf'le:
„Corespondentul clin Budapesta al zian1lui Baslcr Nachrichten scrie că România
duce o intensă propagandă antimaghiară. Două posturi de radio clin România ~au
emisiuni îndreptate contra Ungariei. Desigur c:i a ~este emisiuni nu se fac foră
aprobar.ea autorităţilor româneşti. Aceste posturi anunţă ci'! România se n!iaz;i cu
Slovacia şi Croaţia contra Ungariei" 37 • Buletinul AGenţiei TAS.<; clin ::>G aprilie
1942, orele 19,15, specifica: „New York. Corespondentul clin Bern;•. al :-:ia:·ului
New York Times arată că presa maghiară critică violent „metodele josnice" ale
guvernului român care întrebuinţează douO. posturi clandestine şi \'ioleaz'i. astfel
tratatul de armistiţiu ungaro-român, încercând prin prooagandă ca să împingă
Ungaria la „un fapt regretabil". Posturile clandestine române vcrlw~c d~.~pre o
„România Mare", în hotarele căreia ar urma să intre Croaţia şi Slo,·ncia. GuYernul
maghiar a înaintat un energic prntest la Roma şi !a Berlin, cerând i!'lc-:carea a~estor
emisiuni"38.
Postul Moscova (5 mai 1942, orele 4,20, în limba italiană): „Se comunică din
Istanbul că, în cercurile apropiate legaţiei maghiare, se spune că în Ungaria se
ascultă posturile clandestine româneşti, a căror activitate se spune că este controlată de organele oficiale româneşti. Aceste posturi cheamă pe românii din
Transilvania la rezistenţă împotriva autorităţilor maghiare"a:1•
32
33

lH
35

38
21

38
39

Idem, f. 90.
Idem f. 52.
Idem; f. 66--72.
Idem, f. 76-85 (Buletinele speciale ale centrului de Radioascultare).
Idem, f. 76.
Ibidem.
Ibidem.
Idem, f. 78.
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Po~tul Londra (13 mai 1942, ora 14,0-0 în limba germană): „Ziarul Pcster Uoyd
p:-otc.<;ten7.ă

~i a,;:uza guvernul român că întrebuinţează un post clandestin care
c1if!.lzeazi"1 din Homânia ştiri cu o atitudine contra Un!!ariei. In acest caz, Hitler
11'..: poate face nimic, căci se află într-o situaţie penibilă. Germania are nevoie
d~ tru[X' şi c! în partc•a Homâniei şi din partea Ungariei"'"i 'tHtul Ankura (21 mai 1942, orele 19,15): „De la un timp, încordarea românom;.u;hiar[1 crc,itc. Ziarele ungureşti au început din nou sfi atace violent România .
. \ce-;h' 7:iare -;c :ic,a\[1 de intrarea trupelor române în Budapesta în războiul trecut.
Pc c!-.: altă parte, un post clandestin cu denumirea „Homânia Mare"", amih~te
românilor că Transilvania a fost ciopârţită şi le aminteşte românilor să nu uite
pe fraţii rămaşi în străini"H.
Agenţia A.F.I. (13 iunie 1942, ora 11,20): „Cercurile germ·me adaugă că trupele
române şi ungare sunt necesare fie pe frontul din Rusia, fie la efectuarea muncilor
agricole, însă nu aşezate la frontierele comune. Cu toate acestea postul clandestin
„Homânia Mare" continuă să denunţe acţiunile Ungariei împotriva românilor din
Transilvania. Conflictul a atin-; o fază foarte înaintată în momentul în care s-a
zvonit în Homânia dt ungurii <ir fi obţinut de Ia Berlin promisiunea evacuării
tuturor românilor din Transilvania···1 ~.
Postul clandestin Kossuth (3 iunie 1942, ora lî,00, in limba maghiară): „Postul
L.ie radio român, „Homânia Mare", continuă să atace Ungaria. In ziua de 18 iunie,
noi am fost provocaţi şi atacaţi în regiunea Turda. Totuşi Ungaria tace. Nici un
ziar nici chiar „Pester Lloyd" nu găseşte de cuviinţă să protesteze. Pe măsură
ce ungurii mor în număr tot mai mare pe front, oficialitatea maghiară tace. Oare
şi aici să fie mâna germană?"43.
Postul „Tiflis" (Tbilisi) - 17 septembrie 1942, ora 7,15, în limba maghiară - :
„Postul de radio „România Mare", postul clandestin al Guvernului Homân, cu toată
desminţirea făcută de Agenţia M.T .. I., afirmă că la 15 septembrie urma să se
întruneasc,\ comisia care să rezolve problema Ardealului cedat. Homâni;.i, prin faptul
că ia parte Ia acest război se crede îndreptăţită să-')i ridice pretenţiile asup:·a
Ardealulci. Emisiunile postului „România l\Iare" sunt ai:;resiYe şi ace-;t post a cerut
în m<•i multe rânduri repararea nedrept{iţii de la Viena. Dc-;igur, acest post n-ar
fi luat atitudinea aceasta, dacă n-ar fi avut promhiunile Fuhrerului. In timp ce
u:igurii mor pe front, nemţii negociază teritoriile maghiare. Guvernul englez şi
american nu se amestecă în treburile interne ale ţărilor vecine şi nici nu ţine
la câştigarea de noii teritorii. Ungurii trebuie deci să lupte în contra lui Hitler
şi Antonescu"4-4.
Pe măsură ce situaţia pe frontuld in Est evolua defavorabil şi emisiunile
postului „România Mare" în problema unei noi rezolvări a litigiului românomaghiar privind Ardealul de Nord deveneau tot mai greu de combătut, deşi propaganda maghiară a întreprins eforturi serioase prin presă (înfiinţarea ziarului Ţara
- Orszag, aprilie 1943, combătută imediat de Radio „România Mare", la abia 24
de ore de la apariţie, prin afirmaţia că acest Orszag ar copia slugarnic săptămâ
nalul german Das Reich, însărcinându-se cu „propaganda visurilor de mare putere
maghiară"...:;) şi cele „2 posturi clandestine de radio „Kossuth" şi „Gabor Aron", care
au dezlănţuit o furibundă campanie antiromânească, mai ales împotriva postului
Radio România Mare şi marilor cotidiene româneşti (Universul, Curentul, Tim-

pul)"46.

Astfel, în 10 februarie 1944, orele 9,15, postul de radio „Gabor Aron" a difuzat un necrolog al lui Galeazzo Ciano, redactat - după susţinerile aceluiaşi µost de propaganda română la Ploieşti, prin intermediul lui Ferenczy Gyorgy (maghiar
Idem, f. 79.
Idem f. 80.
42 Idem: f. 82.
'"' Idem, f. 83.
M Idem, f. 85.
4 s Idem, f. 87.
46 I.bidem. Vezi emisiunile postului de radio
ianuarie 1944, filele 91, 93, 95, 99.
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reite~at. refugiat din Satu Mare la Bucureşti şi foarte virulent critic al politicii
maghiare în Ardealul ocupat).
• . . . .„
Necrologul. conceput ca o replică la cunoscutul „Necrolog al Romanu::1 Mari 47 ,
o•Jeră a propagandei maghiare din septembrie 1940, are următorul conţinut: „Cil
s.tnceră durere. anunţăm că destinul nemilos a răpit dintre noi pe. cetăţeanu!
de onoare şi unicul prieten Ciano Galleazo, contele şperţar de Baia Mare ŞI
moşier de Ovar, care în ziua de 11 I.c., ora 9 dimineaţa după un scurt dar binemeritat timp şi-a dat sufletul nu în mâinile Creatorului ci Ingerului răzbunător
al nedreptăţilor comise în Ardealul de Nord, hi Ip, Treznea, Huedin ş.a.m.d.
Rămăşiţele pământeşti ale scumpului nostru hoit vor fi trimhe Comisiei
de la Viena, unde vor fi expuse oprobiului public, iar părţile nevinovate vor fi
se\·vite marei' femei de stat „Babuşka", drept mângâere pentru apropiata retrocedare a Ardealului de Nord. Pentru sufletul lui de trădător şi mişel se va oficia
la Cluj un scurt prohod de blestem de către „popii valahi~, chinuiţi şi ~chingi uiţi
de către viteaza noasti·ă armată de honvezi.
Amintirea aceluia care întotdeauna a fost gata de a trăda fraţii şi pentru femei
la orice gala, să ne rămână şi pe viitor imbold şi sprijin moral.
11 ianuarie 1944

Ca

părtaş al aceluiaşi destin:
Conţii Csaky şi Teleky, fii adoptivi

Contesta Teleky Baba de Ovăry ca văduvă veselă de ocazie .
. Vitez Dr. Kuhn Bela de Baia Mare, descălecător şi
Vitez Baly Mihai de Cheiul Dunării ca fraţi.
Ca reprezentant legal al întreprinderii de pompe funebre „VEŞNICA PRIETENIE MAGHIAHO-SARBA" S.A„ cu sediul la Budapesta-Novisad, ca fostă asociaţie maghio.ro-bulgară GENEHALUL VITEZ CZEIDNER FERENCZ DE CODLEA
ŞI TOVAIU.Şrr-.

In comentariul postului „G[tbor Aron" se afirmă că acesta ar fi fost distribuit
contra sumei de 50 lei în rândurile românilor din Ardealul ocupat, urmărindu-se
înlocuirea increderii intr-o apropiată revizuire a celui de-al doilea Arbitraj de
la Viena (30 august HJ!O), efectuată de către Germania, care este convinsă, după
defecţiunea italiană, că trebuie să retrocedeze Transilvania de Nord României 4B.

In concluzie, se poate afirma că activitatea desfăşurată de posturile
clandestine ale Marelui Stat Major român (Radio Ardeal şi Radio Secuime,
iniţial, apoi Radio „România Mare« în limba română şi germană şi
Radio Unguresc - în limba maghiară) a constituit un capitol important
şi. eficient al efortului depus de diversele instituţii, civile, şi militare,
ale statului român pentru revizuirea şi, în final, anularea celui de-al
doilea Arbitraj de la Viena (Dictatul de la Viena), din 30 august 1940.
CORNEL GRAD
ANEXE 1

Radio Ardeal. (în limba

română)

Formula de deschidere
Atenţiune, Atenţiune, _vă vorbeşte Radio Ardeal, Radio Ardeal pe 48 metri
lungime de undă scurtă şi 484 metri lungime de undă mijlocie, cu emisiuni in
fiecare zi, după timpul Ungariei, la amiazi la ora 12 şi seara la ora 19, adică la
ora 7 seara, - iar după timpul din România, la ora 1 după amiază ·şi la ora
20·; adică ora 8 seara.
:1 vezi C. Grad în Acta" MP, VII, 1983, f. 378-380, doc. 45.
ta dos. cit., f. 96-97.
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Prin noi vă vorbeşte conştiinţa Ardealului, vestind porunca de totdeauna.
de azi şi de mâine, a destinului românesc:
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
D~cât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ.
Formula de întrerupere

Radio Ardeal.
Radio Ardeal pe 48 metri lungime de undă scurtă. etc .....
După o scurtă pauză, în care transmitem muzica, emisiunea buletinului nostru
Atenţiune, Aten_ţiune, vă vorbeşte

continuă.

Formula de reluare a emisiund
Atenţiune, Atenţiune, vă vorbeşte

Radio Ardeal.
Radio Ardeal pe 48 metri lungime de undă scurtă şi etc ..
Continuăm transmiterea buletinului nostru de informaţiuni.
Iubiţi Ascultători

Formula de închidere
Iubiţi Ascultători

V-a vorbit Radio Ardeal, pe 48 metri lungime de undă scurtă şi 484 metri
lungime de undă mijlocie, cu emisiuni in fiecare zi:
După timpul Ungariei, la amiază la ora 12 şi seara la ora 19, ·adică la ora
7 seara,
iar după timpul din România la ora 1 după amiază şi la ora 20, adică ora 8
seara.
Viitoarea noastră emisiune va avea loc, pe aceleaşi lungimi de undă.
1) astă seară la ora 19 după timpul Ungariei şi la ora 20 după timpul din
România.
2) mâne după amiazi Ia ora 13, după timpul din România, şi la ora 12,
după timpul din Ungaria.
Prin noi v-a vorbit conştiinţa Ardealului, vestind porunca de azi a destinului
românesc:
Români cu ţara sfâşiată, faceţi zilnic jorământ:
Ori să fim toţi laolaltă, ori să fim toţi un mormânt.
Lămuriri

1. Ordinea, durata

şi

asupra emisiunilor R.A.

cuprinsul emisiunilor

In primele zile au fost difuzate, de mai multe ori, texte de auto-anunţare
ordinea emisiunilor fiind următoarea:
Emisiunile au durat 25-30 minute, cu o pauză de 3-5 minute la mijloc,
în care s-a transmis muzica de pe discuri.
Textele au fost schimbate, în parte, de la o emisiune la alta, fiecare fiind
emis astfel de două ori.
Cu începere de la 10 Ianuarie, durata totală a fiecărei emisiuni a fost redusă
la 20-25 minute.
programatică,

2. Scopurile

şi

mijloacele prnpagandistice

R.A., susţine lupta contra Ungariei şi Ungurilor ş't contra graniţelor, stabilite
prin acordui ae la Viena, considerate provizorii, a căror lărgire în cadrele drepturilor etnice româneşti, o anunţă ca apropiată.
Atitudinea este de iredentă românească neînfricată şi violentă din Ardealul
cobit.
Exaltează ideea solidarităţii româneşti.
Respinge cu violenţă cât şi cu zeflemea provocările ungureşti.
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Priveşte cu încredere spre Ţara Liberă, în plină refacere, cu menirea de a
reface. Ţara Mare.
Face uz de material documentar istoric şi statistic.
Parodiaz:1 cântecele ele bucurie şi de furie antiromânească din zilele dezmă
ţului ocupării Ardealului de către Unguri. Structura emisiunii: După un comentariu mai lung, comentarii şi informaţii mai scurte, toate cu ascuţiş antimaghiar.
c.imbajul fără neologisme, cu elemente dialectale ardeleneşti, pe înţelesul ţăranului mai răsărit, care ascultă radio.
Crainicii: Unul român ardelean, care vorbeşte bine şi ungureşte, iar celălalt
din generaţia nouă, care n-a mai învăţat limba maghiară.

Szekelyftildi Radio.
(Radio din Secuime).
Formula de deschidere.

Adjon lsten szerencses jo napot (jo estet) kedves hallgat6ink.
Itt a Szekelyfăldi Radio.
.
Itt az erdelyi szekely-magyar nep igazi erdekeinek es jogainak bator sz6sz616ja.
Hireket es helyzetkepet adunk mindennap az erdelyi szekely-magyar nep eletebol.
Adasunk ugyanezen a hullamhosszon, tehat a 41-es felmeteres rovid hullamon
es az 555 metere„ kozephullamon, mindennap, magyar idoszamitas szerint, clelben
l 6rakor es este 8 orakor eszkozăljlik.
Kedves hallgatoink szekely-magyar testverek
Formula de închidere

Itt az erdelyi-magyar nep igazi erdekeinek es jogainak ba.tor sz6szol6ja
H.ireket es helyzetkepet adtunk az erdelyi szekely-magyar nep eletebol.
Adasunkat ugyanezen a hullamhosszon, tehat a 41-es felmeteres rovid hullămori es az 555 meteres kozephullămon, - mindennap, magyar idoszamitas szerint
delben 1 orakor es este 8 6rakor eszkozăljilk.
Itt a SzekelyfOldi Radio.
A vi<.zont-hallasra:
ma este 8 6rakor.
(holnap clelben 1 6rakor).

Formula de deschidere

. Să de Dumnezeu bună ziua (bună seara), Iubiţi Ascultători. Aici Radio·
Secuime.
Aici susţinătorul curajos al adevăratelor interese şi drepturilor poporului secuiesc şi unguresc din Ardeal.
Transmitem în fiecare zi informaţiuni şi aspecte din viaţa poporului secuiesc
şi unguresc din Ardeal.
Emisiunile noastre se fac pe aceeaşi lungime de undă, adică pe 41 ş1 1umă
tate metri lungime de undă scurtă şi 555 metri lungime de undă mijlocie, - in
fiecare zi, la amiază la ora 1 şi seara la ora 8.
Aici Radio-Secuime.
La reauzire:
1. Deseară la ora 8
2. Mâine la amiază la ora 1.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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LAMURIRI ASUPRA EM!I'SIUNILOR R.S.
1. Ordinea, durata

şi

cuprinsul emisiunilor.

In primele zile au fost difuzate, de mai multe ori, texte de auto-anuntarE
ordinea emisiunilor fiind următoarea:
Durata emisiunilor a fost până la 11 ianuarie, inclusiv, de 30 aminute, cu
o pauză de 3 minute la mijloc, după care· s-a repetat acelaşi text ca în prima
parte a emisiunii. Acelaşi text se emite seara şi în ziua următoare la amiază.
Cu începere de la 12 ianuarie, nu se mai repetă textul la fiecare emisune,
ci s-a emis continuativ ~i fără pauză, timp de 10-15 minute.
programatică,

2. Scopurile

şi

mijloacele propagandistice

R.S., stă pe temeiul lozincei: Ardealul al Ardelenilor şi susţine cu violenţă
lupta contra regimului feudal din Ungaria, în interesul poporului muncitor secuiesc-maghiar din Ardeal. Prezintă ca absurdă tăierea în două a Transilvaniei, care
a tăiat totodată şi posibilităţile de viaţă mai ales ale Secuilor. Exprimă desamă
girea populaţiei ungureşti faţă de roadele regimului unguresc. Susţine că singura
modalitate de salvare a Secuimii, un acord de colaborare cu România.
Denunţă greşelile şi pericolele politice externe de duplicitate a guYernului
ungar, a politicei faţă de minorităţi, politicei agrare şi sociale.
Materialul este de exaltare protestatară, de zeflemea, documentare istorică
şi statistică, cât şi de informaţie, în cadrele scopurilor urmărite.
Limbajul este al Secuiului şi Ungurului, ţăran mai răsărit, preot, învăţător,
ici pe colo şi de factura mai înaltă.
Crainicii: O femeie cu accent secuiesc şi un bărbat cu dicţiunea L'ngurilor
cunoscători de mai multe limbi. LAMURIRI TECHNICE
Emisiunile se execută printr-un post mobil, destinat prin construcţie a fi
utilizat in radiotelegrafie şi excepţional în telefonie.
La început, timp de o lună şi jumătate, s-a emis pe unde scurte şi medii.
Pe urmă s-a renunţat, din motive de camuflaj, la emisiunile pe unde medii.
Puterea în alimentare a postului pe unde scurte este de 11/2 Kw. Lucrând
cu un randament maxim de 500/o ajung în antena 750 waţi.
Având o modulaţie pe grila de cel mult o treime, puterea efectiYă radiată
este de circa 250-300 waţi, prin urmare extrem de mică pentru scopuri de
propagandă.

Lucrează cu 2 antene, câte una pentru emisiunile de dimineaţa
ambele dirijate în direcţia Ardealului, adică Nord-Vest - Sud-Est.

şi

de se;:ira,

ss. Lt. ing. Cezar Ionescu
-

Arh. M.Ap.N. -

M.St.M., fond. Serv. II -

Inf. (5417), dos. 1040, f. 7-12.

Radio România Mare.
Erdelyi Magyar Radio.
Sender Gross Rumănien.
PROGRAMUL EMISIUNILOR
Emisiunile in limba română şi în limba maghiară au fost ir>repute zilnic,
cu începere de la 7 august 1941, in zilele de Duminică şi Joi.
Ora emisiunilor:
Dimineaţa:

ora 7 în

română

pe 41 metri zilnic.
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ora 7,30 în germană pe 41 metri, in zilele de Joi şi Duminică.
ora 8 în maghiară, pe 42 metri, zilnic.
·Seara:
·
ora 20 în română pe 4 7 metri, zilnic.
ora 20,30 în germană pe 47 metri, în zilele de Joi şi Duminică.
ora 21, în maghiară pe 48 metri, zilnic.
Emisiunile în limba germană sunt ale aceluiaşi post, ca şi cele în limba
română. Textele germane emise poartă menţiunea numărului de pagină respectiv
şi din dosarul textelor româneşti.
Emisiunile în limba maghiară sunt prezentate ca ale unui post aparte, mate-

rialul lor fiind absolut diferit de al celorlalte emisiuni.
!n caz de alarmă emisiunile nu se suspendă.

In emisiunile

româneşti

se face

propagandă

pentru orele germane.

Radio România Mare. (în limba

română)

Formula de deschidere.
Atenţiune,

Atenţiune.

- vă vorbeşte Radio România Mare. Radio România
Mare, cu emisiuni în fiecare zi:
dimineaţa la ora 7, în banda de 41 metri,
iar seara la ora 8, - în banda de 47 metri.
Prin noi vă vorbeşte
conştiinţa
românismului de pretutindeni, vestind
porunca, de ieri, de azi şi de totdeauna a destinului românesc.
Murim mai bine-n luptă cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ.
Iubiţi ascultători, Fraţi Români,
Formula de închidere.
Iubiţi Ascultători. Fraţi

Români,
V-a vorbit Radio România Mare.
Radio Homânia Mare, cu emisiuni în fiecare zi:
dimineaţa la ora 7. în banda de 41 metri,
iar seara la ora 8. în banda de 47 metri.
l) Viitoarea noastră emisiune va avea loc mâine dimineaţă la ora 7, in
banda de 41 metri.
2) Viitoarea noastră emisiune va avea loc astă seară la ora 8, în banda de
47 metri.
Prin noi v-a vorbit şi vă vorbeşte com1tiinţa românismului de pretutindeni:
Români, cu ţa1·a sfâşiată,
zilnic jurământ:
fim tuii laolaltă,
fim toţi un mormânt.
Sender Gross-Rumănien.
(Postul România Mare).
F<iceţi
Ori să
Ori să

LAMURIRI ASUPRA EMISIUNILOR.
1. Scopurile şi mijloacele propagandistice:

Postul Gross-Rumiinien (in limba germană) se prezintă ca un post clandestin românesc, de susţinere a intereselor româner-;ti in faţa opiniei publice
germane.
Emite material potrivit propagandei româneşti împotriva Ungurilor, în faţa
opiniei publice germane.
Denunţă politica ele duplicitate a Ungariei, îndreptată împotriva intere•,elor
germane.
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Denunţă tratamentul barbar aplicat Romanilor din Ardealul
gr~elile politicei faţă de minorităţi ale guvernului maghiar.
Este un post de difuzare în limba germană a materialului lui

robit, cât

şi

Radio Româ-

nia Mare.
2. Ora

şi

zilele emisiunilor:

In zilele de Joi si Duminică:
Dimineaţa la ora "7 şi 30 minute pe 41 metri.
Seara la ora 20 şi 30 minute pe 47 metri.
Lungimile de undă sunt aceleaşi ca ~i ale lui Radio România Mare.
Cu 5 minute înainte de ora fiecărei emisiuni, se emit discuri cu marşuri
r:·ermane.
şi textele emisiunilor:
Durata buletinului de informaţii este de 12-15 minute.
Fiecare text se emite de 2 ori. Textele se schimbă în fiecare zi de emisiune.
Textele poartă data emisiunei şi sunt numerotate continuativ în ordine cronolof]ică, începând cu Nr. 1. Textele poartă şi numărul de filă al materialului
respectiv din emisiunile în limba română.

3. Durata

S.Gr.R.
III.

Formula de deschidere.
Achtung, Achtung!
Hier ist der Sender Gross-Rumanien, Achtung,
Achtung! Sie horen den Sender Gross-Rumănien.
Wir kommen mit unserer Sendung in deutscher Sprache an jedem Sonntag
und Donnerstag, morgends um 7 Uhr 30 Minuten, - im 41 Meterband, - und jeden Sonntag
und Donnc>rstag, abends um 20 Uhr 30 Minuten, - im 47 Meterband.
Sie horen den Sender Gross-Rumănie11.
Liebe Horer und Horărinnen.
Formula de închidere.
Liebe Horer und Horărinnen.
Sie horten den Sender Gross-Rumănien.
Wir kommen mit unserer Sendung in deutscher Sprache an jedem Sonntag
und Donnerstag.
morgends um 7 Uhr 30 Minuten.
im 41 Meterband und jeden Sonntag
und Donnerstag, abends um 20 Uhr 30 Minuten, - im 47 Meterband.
Um die rechtzeitige Auffindung unserer Sendungen zu erleichtern, bringen
wir vor diesen Marschmusik auf Schalkplatten.
Sie horten den Sender Gross-Rumănien.
Se rosteşte dimineaţa: Auf Wiederhoren heute Abend um 20 Uhr 30 Minuten im 47 Meterband, also auf Wiederhoren heute Abend um ;!O Uhr 30
::\'linuten, im 47 Meterband.
Auf Wiederhoren !
Se rosteşte seara: Auf Wiederhoren den năchsten Sonntag, (Donnerstag),
morgends um 7 Uhr 30 Minutcn in 41 Meterband, also auf Wiederhoren den
năchsten Sonntag (Donnerstag), morgends um 7 Uhr 30 Minuten im 41 Meterband.
Auf Wiederhoren !
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S.Gr.R.
III.

formula de deschidere: (în traducerea românească)
Atenţiune, Atenţiune! Aici este postul România Mare,
Atenţiune, Atenţiune! Vă vorbeşte postul România Mare.
Emitem buletinul nostru in limba germană în fiecare Duminică şi Joi.
dim.ineaţa: la ora 7 şi 30 de minute, pe 41 metri lungime de undă, şi in fiecare
Duminică şi Joi seara la ora 20 şi 30 minute, pe 47 metri lungime de undă.
Vă vorbeşte postul Radio România Mare.
Iubiţi ascultători,

Formula de închidere:
Iubiţi ascultători,

V-a vorbit postul România Mare.
Emitem buletinul nostru în limba germană:
ln fiecare Duminică şi Joi, dimineaţa la ora 7 şi 30 minute, pe 41 metri lungime de undă,
şi in fiecare duminică şi joi, seara la ora 20 şi 30 minute, pe 47 metri lungime de undă.
Pentru a uşura recepţionarea la timp a emisiunilor noastre, emitem înaintea lor muzică de marşuri pe discuri.
V-a vorbit postul România Mare.
(se rosteşte dimineaţa): La reauzire astă seară la or?. 20 şi 30 minute pe
47 metri lungime de undă, adică astă seară la ora 20 ::;i 30 minute, pe 47 metri
lungime de undă. - La reauzire!
(se rosteşte seara): La reauzire Duminica (Joia), viitoare, dimineaţa Ia ora
7 şi 30 minute, pe 41 metri lungime de undă, adică Duminica (Joia); viitoare Ia
ora 7 şi 30 minute pe 41 metri lungime de undă. La reauzire!
Erdelyi Magyar R<\rlio.
(Radio Unguresc din Ardeal)
LAMURIRI ASUPRA EMISIUNILOR.
1. -

Scopurile

şi

mijloacele propagandistice:

Radio Unguresc din Ardeal se prezintă ca un post absolut aparte, cu mei
o legătură faţă de Radio Homânia Mare. Funcţionează undeva în Ardealul ocupat de unguri.
EstP un post unguresc şi susţine interese ungureşti, stând pe temeiul lozincei: ,.Arcie::ilul al ardelenilor".
Prezintă ca absurdă tăierea în două a Transilvaniei, combate şi cr;tică rerrimul feudal din Ungaria. Exploatează nemulţumirile şi lipsurile de tot felul din
Ardealul ocupat de unguri.
Dă alarma faţă de pericolele politicd de duplicitate urmate de guvernul
ungar.
2. - Ora emisiunilor:
Dimineaţa la ora 8, pe 42 metri, zilnic.
Seara, la· ora 21, pe 48 metri, zilnic.
Cu 5 minute înainte de fiecare emisiune se emit discuri cu

muzică

ungu-

Durata buletinului de informaţ.ii este de 12-15 minute.
Fiecare text se emite de 2 ori. Textele se schimbă dimineaţa.
Textele cuprind material absolut diferit faţă de Radio Homâni::i 1\fare,

po::irtă

f"ească.

3. -

Durata

şi

textele emi.dunilor:
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data emisiunei şi sunt numerotate continuativ, în ocdine cronologică, incepând cu
nr. 742.
TiUurile încadrate în chenar nu se emit, rostul lor fiind numai de orientare redacţională.
4. -

ln caz de alarmă, emisiunile nu sJ $U:;pendă.

Erdelyi Magyar Radio. (Radio Unguresc din Ardeal)
Formula de deschidere

Itt az Erdelyi Magyar Radio.
Adasunkkal mindennap
reggel 8 orakor, a 42 meteres hullamon
es este 9 orakor, a 48 meteres hullamon jelentkeziink.
Itt az Erdelyi Magyar Radio.
Kedves hallgat6ink,
Formula de închidere

Itt az Erdelyi Magyar Radio.
Adasunkkal mindennap
reggel 8 orakor, a 42 meteres hullamon
es este 9 orakor, a 48 meteres hullămon jelentkezilnk.
Itt az Erdelyi Magyar Riidio.
A viszonthal!asra.
l. reggel:
ma este 9 orakor, a 48 meteres hullamon. Ismeteljiik:
Ma este 9 orakor, a 48 meteres hullii.mon.
2 este:
holnap reggel 8 orakor, a 42 meteres hullemon.
Ismeteljiik: holnap reggel 8 orakor, a 42 meteres hullâmon.
ERiDELYI MAGYAR RADIO
III.

(Radio .unguresc din Ardeal)
Formula de deschidere. (în traducere românească)
Aici este Radio Unguresc din Ardeal.
Aici Radio Unguresc din Ardeal.
Emisiunile noastre au loc în fiecare zi, dimineaţa la ora 8 (până la 20
August, ora !l) pe 42 metri lungime de undă şi seara la ora 9 pe 48 metri lungime de undă.
Iubiţi ascultători,

Formula de închidere. (în traducere românească)
Aici este Radio Unguresc din Ardeal.
Pdn aceasta se încheie emisiunea buletinului. nostru de informaţiuni.
. Emisiunile noastre au loc în fiecare zi, dimineaţa la ora 8 (până ia 20
August, ora 9) pe 42 metri lungime de undă.
Aici Hadio Unguresc din Ardeal.
La reauzire:
1). Astă seară la ora 9 pe 48 metri.
2). Mâine dimineaţă la ora 8 (respectiv 9) pe 42 metri.
Arh. M.Ap.N. - M.St.M., fond Serv. II, - inf. (5417), dos. 1040, f. 14-22.
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NOTA PROVIZORIE
cu privire la activitatea din punct de vedf>re tehnic a Postului Mobil, conducere,
lucrări tehnice şi caracteristici
I. Caracteristici tehnice generale
(sumar)
A). Postul Mobil, aparţine M(arelui) S(tat) M(ajor) Serv(iciul) Radio, care l-a dat
temporar Soc(ietăţii) Hom(âne) de Radiodifuziune pentru a fi adaptat emisiunilor radiofonice. deoarece instalaţiile sale erau iniţial numai pentru radiotelegrafie unde scurte şi medii. pentru a-l încadra cu personal tehnic adPcvat şi
a complecta un gol ce-l avea numita societate, în domeniul posturilor mobile de
radiodifuziune.
Până la data de 1 ianuarie 1941, postul a avut misiuni de bruiaj.
De la data de 1 ianuarie 1941, este până astăzi, în serviciul de propagandă
românească, în contra ungurilor.
B). Postul se compune din 2 părţi:
a). - maşina, cu 2 posturi complecte, unul pe unde scurte 25-150 mm şi altul
pe unde medii 450-1500 mm, ambele având o putere în alimentare la plăci
de circa 1,5 kw, total circa 3 kw. ln afara posturilor, tot pe maşină, este grupul electrogen de alimentare.
b). - remorca-studio, care cuprinde receptorii de control, dozele de transmis discuri, releele de comandă şi altele.
a). Maşina-post cuprinde în detalii:
- postul pe unde scurte, compus dintr-un oscilator pilot în push-pull şi un
amplificator de putere tot în push-pull, cu lămpi SIF (iniţial).
ln plus, are un modulator pe grilă, construit de însăşi casa constructoare,
în ipoteza lucrului în fonie, un tablou de comandă şi altul de distribuţie.
Lucrează între 25 m 150 m în 3 bande.
- postul pe unde medii are un oscilator pilot cu o singură lampă (egală în
putere cu una din lămpile amplificatorului de putere de la unde scurte şi identică cu un amplificator de putere de 1,5 kw alimentare). Mai cuprinde un
redresor de înaltă tensiune. care alimentează şi postul pe scurte, un tablou de
comandă şi unul de distribuţie.
- grupul electrogen permite branşarea postului mobil la reţeaua c.a. 208 v trifazic sau 220 v continuu sau poate lucra pe cont pl"opriu, cu motorul său.
b). Remorca studio, legată de maşina post mecanic şi electric cu un cablu
de 100 m şi 17 m fire, serveşte la transmiterea discurilor, amplificarea curenţilor microfonici, semnalizări la cabina speacker-i, receptorii de control, relee,
etc.
c). Postul pe scurte lucrează cu antenă 1/2 sau 113 lungime de undă. cu
monofeeder radiant, acordat cu un condensator variabil in serie si excitată
întotdeauna (normal) în curent.
·
Postul pe medii are un catarg telescopic de (?) pentru susţinerea antenei proprii, care se leagă de maşină având şi o capacitate terminală în formă
cie umbrelă şi firul de antenă de lungime fixă.
Catargul se ridică cu un electromotor comprimat· cu aer.
II. Jncadrarea postului cu personal de conducere pe timpul de la 1.1.1941
până astăzi

La 1 ianuarie 1940 când şi-a început activitatea de propagandă a postului
mobil se afla la Predeal, încadrat astfel:
I. Ing. Octavian Homan (numai .f.-5 zile la început).
2. Ing. Guy Ionescu (care a rămas tot timpul la Pred~al, singtll').
3. Mecanic Davidescu N(ico)lae (şi electrician)
4. Mecanic Grozavu
5. Om de serviciu Ilea Ion
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Din partea M(arelui) St(at) M(ajor) Serv(iciul) Radio se interesa şi controla, Mr. Sebastian Popescu (la acea dată căpitan).
La începutul lunii februarie 1941, postul a fost mutat în curtea Cazarmei
Gardienilor Pubilici din Bucureşti, unde se află şi azi, având atunci aceeaşi
încadrare t~hnică. După o întrerupere de 3 ·zile (din cauza mutării) postul şi-a
reluat activitatea de propagandă, făcând emisiuni româneşti sub denumirea de
„Radio Ardeal" şi emisiuni ungrn:eşti sub denumirea de „Radio din Secuime".
La 1 Martie 1941 a fost delegat de M(arele) St(at) M(ajor) Serv(iciul) Radio
la postul mobil Lt. Ing. Cesar Ionescu, la început cu misiunea de control militar
şi tehnic şi de cunoaştere perfectă a lui şi apoi cu rolul de conducere tehnică
efectivă.

La 15 Aprilie 1941 a: fost delegat de Marele Stat Major ca ajutor şi. Lt.
Jng. Grigorescu D. Dumitru.
La 1 Mai 1941, Soc(ietatea) Rom(ânească) de Radiodifuziune a înlocuit pe
ing. Guy Ionescu, chemându-l la Societate şi rămânând ca inginer numai ing.
Octavian Roman. Mecanicul Grozavu a fost concentrat si neînlocuit de un altul.
!La începutul lunii iunie 1941 a fost trimis ca· înlocuitor al ing. Guy
Ionescu, la post, ing. Vladimir Gheorghiu. restul personalului rămânând acelaşi.
La 9 Iunie 1941, conform Ordinului Marelui Stat Major Serviciu Radio,
postul mobil, după ce la 8 şi 14 Mai încetase emisiunile, a plecat la Periş,
judeţul Ilfov, având următoarea încadrare tehnică:
1). Ing. Cesar Ionescu
2). Ing. Octavian Roman
3). Ing. Vladimir Gheorghiu
4). Electrician-mecanic Davidescu Nicolae
5). Om de serviciu Ilea Ion
Lt. Ing. Grigorescu D. D. a rămas la Bucureşti, la Societatea de Radiodifuziune, ca delegat al Marelui Stat Major.
La 21 Iunie 1941, postul mobil, conform Ordinului Marelui Stat Major s-a
deplasat la Odobeşti, afiliat Marelui Cartier General Serv. Radio, având de la
această dată şi până la 20 Iulie 1941 ca şef pe Mr. Sebastian
Popescu din
M. St. M. Serv. Radio, care era în acelaşi timp şi director tehnic al Societăţii
de Radiodifuziune, iar restul personalului de la Periş.
La 29 Iunie 1941, postul, cu aceeaşi încadrare, s-a deplasat la Roman, unde
a lucrat până la 20 Iulie 1941, cu aceeaşi compunere, exceptând Ing. Octavian
Roman, care pe data de 2 Iulie 1941 a fost rechemat la Societatea de Radiodifuziune.
La 21 Iulie 1941, postul s-a reîntors la Bucureşti, unde după câteva zile şi-a
reluat vechea activitate · de propagandă, sub denumirea de „Radio România
Mare" în româneşte şi germană şi „Radio maghiar ardelenesc" în limba ungară.
De la 21 Iulie 1941, Mr. Popescu Sebastian a trecut din nou la Soc(ietatea)
de Radiodifuziune, iar la postul mobil a fost adus din nou Lt. Ing. Grigorescu
Dumitru ca ajutor al Lt. Ing. Cesar Ionescu.
De la 21 Iulie 1941 pâ'nă azi 18 noiembrie 1941, postul a fost încadrat tehniceşte astfel:
1). Lt. fog. Cesar Ionescu
2). Lt. Ing. Dumitru Grigorescu
3). Ing. Vladimir Gheorghiu
4). Electrician-mecanic Davidescu Nicolae
5). Om de serviciu llea Ion.

III. Activitatea

tehnică desfă.şurată

la acest post în intervalul de timp de la
1 ianuarie 1941 Za 29 noiembrie '41

Acest post fiind destinat prin construcţie a fi utilizat in radiotelegrafie şi
în telefonie, dispozitivele de modulaţie au lăsat f(oarte) mult de dorit
atât din punct de vedere al calităţii, cât şi a puterii transmise.
Pentru ambele posturi, s-au găsit modulatori pe grilă, cu o singură lampă
modulatoare de putere unică, dispozitiv care se ştie că micşorează simţitor puterea radiată de post şi modulează insuficient unda purtătoare.
excepţional
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In plus, amplificatorii de putere, in cazul modulaţiei pe grilă trebuind să
lucreze numai în clasă „A", randamentul general al emiţătorilor era slab.
Nefiind fonduri necesare lucrărilor de transformare a postului, ne-am limitat numai la îmbunătăţirea calităţii modulaţiei, mărirea eficacităţii amplificatorilor de modulaţie ~i studierea antenelor de emisie, puterea postului rămânând
aceea'ii, mică.
Puterea în alimentare a postului pe unde scurte este 1,5 kw, asta înseamnă
că lucrând în clasa „A·· cu un randamPnt maxim de 500/o, ajung în antenă 750
waţi. Având o modulaţie pe grihi, cel mult o treime este putere modulată undă
Jiurtătoare, adică puterea efectivă radiată este circa 250-300 waţi, prin urmare
extrem de mică, pentru scopuri de propagandă.
Ca perfecţionări continue din punct de vedere tehnic, am realizat, in linii
mari, următoarele:
I). S-au construit 2 antene, câte una specială pentru emisiunile de diminea(.ă
şi seara (la început se lucra pe o singură antenă în „T" şi pe 41-42 m şi 47-48
tn).

2). S-au dirijat aceste antene pe direcţia Ardealului, adică NV-SE.
3). S-au exclUs transformatorii de adaptare amplificatori şi preamplificawri
de modulaţie, fără cuplaje directe, înlăturând astfel o bună parte din distorsiuni,
punând condensatorii neinductivi şi unde era cazul.
•
4). lnainte de punerea in funcţiune a postului, se căuta un loc mai liber
în banda respectivă spre a nu cădea cu emisiunea peste alt post şi rezultatul
audiţiilor să fie mediocru.
5). S-au cumpărat doze piezoelectrice noi, pentru transmiterea discurilor in
mai bune condiţiuni.
6). S-a înlocuit microfonul cu cărbune „Marconi" cu unul cu condensator
„Telefunken" de mare fidelitate.
7). S-au înlocuit lămpile oscilatorului pilot de la postul pe unde scurte, cu
lămpi noi „Telefunken" mai puternice, care au dus la aproape dublarea curentului în antenă, deci la o apreciabilă mărire a puterii postului.
8). S-a mărit profunzimea de modulaţie prin înlocuirea lămpii modulatoare
şi s-au reajustat negativările.
9). S-au înlocuit ambele lămpi la postul pe unde medii, prin lămpi noi
„Telefunken" (originale nu am găsit).
10). S-au făcut instalaţii speciale pentru semnalizare între microfon şi post
şi pentru izolarea sonoră şi capitonarea cabinei microfonului.
11 ). Pentru mărirea bătăii şi mai ales pentru a realiza in teritoriul Ardealului şi Ungariei o recepţie puternică la aparate mari şi bună la cele mici, s-au
început studii pentru construcţia unui nou post special pentru radiodifuziune,
având amplificatorul final in clasa „C", modulaţie pe placă şi alimentat direct
de la reţeaua electrică a oraşului, deci fără nici un sunet parazitar. Puterea
acestui post, precum şi factura lui generală trebuia însă să se înscrie la micile
posibilităţi bugetare. S-a apelat atunci la postul Ing. Popescu Mălăeşti, căruia
~-i construim o antenă dirijată în „V" spre Ardeal şî să-i achiziţionăm lămpi
noi. Puteam realiza o putere reală în antenă cel puţin dublu ca la postul mobil,
cu toate că imput-ul la plăci este mai mic. Perfecţionarea constă în modulaţia
pe placă ~i amplificatorul final in cla5a „C".
Ing. Popescu Mălăeşti nefiind disponibil, voi începe lucrările probabil în
decembrie 1941. Până atunci s-a construit în clădirea M. St. Major, antenă dirijată pe direcţia NV-SE (cu bisectoarea) „V"-ului şi cu cele 2 braţe de 3
(3 X 45 m = 135 m) iar unghiul intre braţe 60°.
Iniţial, proiectasem braţele 4
pentru o mai bună eficienţă, dar am renunţaţ
din lipsă de spaţiu.
Cu aceasta cred că am realizat din punct de vedere tehnic, maximum, în
limita fondurilor băneşti puse la dispoziţie.
Lt. Ing. Cesar Ionescu,
din Marele Stat Major, Serviciul Radio,
l Decembrie 1941.
Arh. M. Ap. N. -

M. St. M., fond Serv. II Inf. (3417), dos. 1040, filele 24-27.
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III. ECOUL EMISiµNILOR
Ecoul emisiunilor făcute de cele două posturi îl confirmă informaţiile primite din Ardealul cedat, _cât şi din România şi străinătate.
,..
Din „Notele Informative" din dosar desprindem câteva pasagii caracteristice, în cele' ce urmează: ·
· · „ln seara zilei de 7 ianuarie 1941, ,un român refugiat de la Bistriţa a povestit că a as_cultat la Bistriţa, pe unde scurte, un post de radio, în româneşte.
L-au podidit lacrimile, - spunea -, căci pentru prima dată de la cedarea
Ardealului încoace,, auzea adevăruri despre Ungaria şi cuvinte de îmbărbătare
pentru români, ce lăsau impresia că nu suntem cu totul uitaţi şi că Ţara mamă
se ocupă totuşi de interesele noastre.
Am comunicat şi Ja alţi români din regiunea Bistriţei acest îmbucurător
eveniment, - a spus refugiatul-, şi cu toţii abia au aşteptat să se ducă acasă,
pentru ca să asculte şi ei emisiunile".
Un alt informator, venit după anul nou din ora.şui Gherla, a raportat despre funcţionarea celor două posturi, pe care ungurii le-ar căuta cu zor, bănuin
du-le undeva în regiunea Clujului

şi

fiind foarte

alarmaţi

de propaganda lor.

Acelaşi informator a
de la frontieră, comisarul
iată, deoarece în Ungaria

fost îndelung chestionat de către organele ungureşti
respectiv afirmând că se duce o propagandă neîntemenu se mai comit samavolnicii împotriva românilor.
„Românii din Ardealul cedat, - constată informatorul-, au prins un curaj
exemplar, în urma postului Radio Ardeal.
Un inginer român, fost în serviciul statului român la Satu Mare, venind la
sfârşitul lunii ianuarie 1941, cu paşaport de la Cluj, a declarat că a ascultat de
multe ori emisiunile celor două posturi, pe care românii le ascultă cu uşile
încuiate, ca pe nişte venite din Cer".
Din informaţii culese la Asociaţia românilor refugiaţi din Bucureşti reiese
că încă din primele zile ale lui ianuarie, toţi cei ce vin din Ardealtil cedat. cer
lămuriri asupra celor două posturi, al căror ecou ii. declară foarte puternic în
opera de susţinere a curajului şi dârzeniei româneşti.
Convingerea generală, potrivit informaţiilor astfel primite, .este că Radio
Ardeal ar fi instalat. undeva în Munţii Rodnei, pe teritoriul Ardealului cedat,
iar cu privire la Radio _Secuime circulă două versiuni. După una, .ar funcţiona
în apropier(i_! de Budapesta, iar după alta, undeva în Ciuc, fiind opera unor
uriguri şi secui progresişti, duşmani ai regimului budapestan feudal.
Din. aceleaşi informaţii se desprinde constatarea -unuia dintre informatori:
„Faţă de· ofensiva maghiară împotriva sufletului românesc, apărarea rioastră
s-a redus la ·cuvântul de ordine transmis din om în om si mai ales la emisiunile postului „Radio Ardeal", întrucât singurul ziar românesc este încătuşat de
cenzură, ziare din ţara liberă· nu pot pătrunde iar „Radio România„ şi „Bucureşti" se mărginesc la emiterea de comunicate, date la intervale relativ mari".
„Fără acţiunea celor două posturi, situaţia de azi din Ardealul cedat s-ar
prezenta in culori cu mult mai sumbre decât este de fapt".
„Socotesc că oficialitatea din ţara _liberă ar avea datoria să sprijinească,
direct sau indirect, acţţunea celor două posturi, căutând să intre în legătură cu
susţinătorii lor„.
Caracteristic pentru ecoul celor două posturi. este faptul că atât oficialitatea,
cdt şi propaganda maghiară au luat atitudine în contra lor.

In ziua de 31 ianuarie 1941 a fost interceptată la Bucureşti o radiogramă,
prin care erau date instrucţiuni de severă supraveghere a emisiunilor făcute
sub numele de „Radio Secuime„, cu indicarea orelor şi undelor <;ie emisiune,
cerându-se despre cele observate mesagii scrise parţial, prin semnale, pe adresa
„Puterea sonoră şi arta sonoră„, cu precizarea
„citibilităţii semnalelor după
scară".
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„ln ziua de 14 februarie 1941, „Radio Budapesta", atât în limba română,
cât şi în limba maghiară, timp de 15 minute, a ţinut să respingă propaganda
lui „Radio Secuime" şi „Radio Ardeal'', declarându-i piraţi ai undelor radiofonice".
La 1 februarie 1941, ziarul „Ujsâg" şi alte ziare din Ungaria au publicat
niste declaraţii ale deputatului ungur Paal Gabor, care a desminţit afirmaţiile
luL „Hadio Secuime" privitoare la situaţia politică din judeţele secuieşti. Declară
aJ.irmaţiile acestui post pure neadevăruri, aparţinătoare propagandei româneşti,
faţa de care locuitorii din secuime şi-ar fi spus părerea răspicat la întrunirile de
prutest, nu de mult ţinute, cu participarea parlamentarilor din secuime".
Observăm că prin „acţiunile propagandiste româneşti" au fost vizate emis!unile celor două posturi, întrucât la vremea aceea altă propagandă românească
nu se desfăşura în Ardealul cedat.
Faţă de ecoul emisiunilor lui „Hadio Secuiesc", ziarul „Szakely 6p" din
Sfântul Gheorghe, cu data de 19 ianuarie, a luat atitudine într-un articol de
fond, în care recunoaşte că ungurii din Ardeal sunt unguri cu vederi noi, dar
în nţci un caz cu asemenea vederi cum le înfăţişează „Radio Secuime", despre
care spune că este undeva dincolo de graniţă.
Dealtminteri, ecoul emisiunilor a fost confirmat şi de perseverenţa propag:mdei maghiare în a răspunde indirect la toate chestiunile puse de ele.
ln emisiunea postului clandestin în limba română de la 22 februarie 1941
e5te remarcată activitatea celor două posturi de „propagandă antimaghiară",
ceea ce arată buna propagare a emisiunilor.
In emisiunea postului clandestin în limba română de la 22 februarie este
remarcată activitatea celor două po~turi de propagandă antimaghiară, ceea ce
arată buna propagare a emisiunilor.
In sfârşit, ecoul emisiunilor îl învcrierează felul cum a fost primită încetarea lor. Din informaţiile primite dincolo de graniţă rezultă că ascultătorii lui
Radio Ardeal cred că a fost împuşcat crainicul, care a mai avut atâta timp ca
să strige în microfon: Trăiască România Mare!
1.IV.1941.

Arh. M. Ap. N. -

M. St. M., fond Serv. II Inf. (5417), dos. 1040, filele 30-33.

biEW INFORMATIONS ABOUT THE „WAR OF WAWES" DETWEEN ROMANIA
AND HUNGARY (1941-1943)
(Summary)
The present study is a detailed presentation of an old article published in
Acta Musei Porolossensis (XI, 1987, p. 365--421) by the authors C. Grad and V.
Daraban. Being the beneficiary and unpublished documentary material the
authors make a detailed analysis of the folowing aspects:
1. The setting un and functioning of the Romanian clandestins radio stations. Initially these were: Radio Ardeal which used Romanian as broadcasting
language; and SzekelfOldi Radio using Hungarian. Starting with July - August
1941 these two stations changed into Radio Romania Mare which broadcasted in
Homanian and German and Erdely Magyar Radi6 which emmitted in Hungarian. There were two daily emissions (in the morning and in the evening) in
Romanian and Hungarian and twice a week (on Thursday and Sanday) in German.
2. Technical characteristics: type of station, technical improvements, radius
of action
3. The technical and editorial board
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4. Means used for disconnecting, starting, revival and closing of broadcasting
5. The objective of these clandestine broadcasts and the contribution of
the radio service of the Great Major Army State to the teclmical and informational functioning of these stations
6. The echos that these emissions had in Romania, in the North of Transylvania occupied by Hungary after the Vienna Dictate (30 August 1940), in
Hungary, Slovakia, the Soviet Union, Englang, Italy and in The Usa.
7. Reactions of the Hungarian propaganda (press and secret radio stations)
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