
JURNALUL ZILEI

JURNALUL ROMÂNIEI 1 9 8 9 - ACUM DOUĂZECI DE ANI

Numărul 75 Vineri, 27 martie 2009 - Luni, 27 martie 1 989 DISTRIBUIT ÎMPREUNĂ CU JURNALUL NAȚIONAL

La sfârșitul lui martie - deja în 
plină campanie agricolă!

într-un nou volum, Nicolae 
Ceaușescu își lansează concepția 
agrară.

în vreme ce ziarele scriu despre 
etica sportivă din fotbal. România 
zumzăie de zvonuri: la ultimul 
meci, Andone „i-a arătat degetul" 
din teren lui Valentin Ceaușescu 
aflat în tribună.

Concepție agrară
„Concepția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu privind noua revoluție 
agrară" e ultima apariție la Editura 
Politică.

„Concepția novatoare, profund 
științifică" e ilustrată prin următorul 
citat: „Numai marea proprietate 
cooperatistă a descătușat energiile 
creatoare ale țărănimii, ale pro
gresului agriculturii. Cine nu cu

noaște producțiile dinainte - de 700, 
de 800 kilograme la hectar - și asta 
pe țară! -, la porumb, la grâu și așa 
mai departe! Eu nu sunt mulțumit 
nici astăzi cu ce realizăm. Vrem să 
realizăm mai mult și avem deja 
asemenea rezultate care de
monstrează de ce uriașe posibilități 
dispunem în agricultură.

(Continuare îh pag. a ll-a)

JURNALUL MONICĂILOVINESCU
Publicate în câteva volume cu titlul 

de „Jurnal", însemnările Monicăi Lo- 
vinescu din anii 1981-2001 au făcut 
succes la prestigioasa editură bu- 
cureșteană Humanitas.

„Jurnalul acesta nu reconstituie o 
existență, ci o agitație", îl prefațează 
însăși autoarea în „cuvântul" primilor 
ani. Revenise la genul acesta, abando
nat de public și de autori spre sfârșitul 
deceniului șase, deoarece filele agen
dei erau neîncăpătoare. „Emisiuni, 
telefoane, apeluri și urgențe de la 
București, corespondență, vizite", cu 
finalitatea unor pagini „scrise despre 
alții și pentru alții". „Pactul biografic" 
al memorialistului, conchide, a fost 
trădat.

„Vocea speranței1"

Pentru așteptările presupus va
loroasei (și voluminoasei) literaturi de 
sertar, jurnalul Monicăi Lovinescu ar 
putea fi unică revelație. Deși, cu 
referire la sine, autoarea tăia cuvântul 
literatură. Fiica lui Lovinescu-„copil- 
minune" cu dedicații intrate-n istoria 
literaturii române de la aștrii Cenaclu
lui „Sburătorul" - și-a renegat vehe
ment experimentele adolescentine în 
proză și versuri.

Din studiile universitare la Bucu
rești a păstrat fascinația pentru Camil 
Petrescu, menționând sârguincios în 
toate notițele biografice că fusese asis
tenta lui la un anume curs de artă dra
matică. Din titlul maestrului „Teze și 
antiteze" a făcut mai apoi porte-bon- 
heur-ul izbânzilor sale la Paris. Care 
român, în anii ’80, nu ascultase la 
Radio Europa Liberă ori nu auzise de 
faimoasele „Teze și antiteze la Paris"? 
Ce jurnalist, contemporan al ei, i s-ar 
alătura la categoria impact?! Incon

testabilă mărturie (macabru preț al 
succesului!) a fost atentatul comandat 
de Securitate în anii ’70 pentru„supri- 
marea" ei.

Consemnăm sintetic câteva referin
țe biobibliografice ale cronicarului li
terar desemnat „conștiința neamului 
românesc" și „vocea speranței" prin 
personajele sale. Monica Lovinescu 
(1923-2008) a plecat din România, în 
1947, ca bursieră a statului francez. 
Peste câteva luni a cerut azil politic, sta- 
bilindu-se la Paris. Va trăi cu obsesia 
mamei Sale, Ecaterina Bălăcioiu-Lovi- 
nescu, decedată în închisoare. A încer
cat să facă regie în teatre de avangardă. 
Cu Eugene Ionesco, care debutase și el 
pe atunci cu „Cântăreața cheală" 
(1950), va lega o statornică prietenie. A 
colaborat cu critică teatrală și literară 
la publicații franceze și ale românilor 
din exil și a publicat traduceri din 
limba română. A fost angajată a secției 
în limba română de la Radiodifuzi
unea Franceză (1951-1975). Colaborarea 
cu secția română a postului american 
de radio Europa Liberă a început-o din 
1962, iar din 1975 până în 1992 i-a fost 
salariată în cadrul biroului din Paris al 
postului. Cu excepția unui singur 
volum apărut la Madrid („Unde 
scurte", 1978), toate celelalte cărți ale 
Monicăi Lovinescu au fost publicate în 
România ex-comunistă.

Din ultima convorbire înregistrată 
cu ea în toamna lui 2006 de Doina 
Jela („O sută de zile cu Monica Lovi
nescu", Vremea, 2008), mi-am notat 
câteva declarații esențiale. „Viața nu 
mă interesează", zice Monica Lovines
cu imobilizată la pat de câțiva ani dej a. 
Nici măcar în cea mai minunată 
formă a forței sale primare: nu-i plac 
copiii... „poate fiindcă sunt momente 
fără carte!".

Coduri de pericol

Punctul forte al unui voiaj reușit la 
Paris era pentru literații și artiștii ro
mâni invitația în casa cuplului Mo
nica și Virgil Ierunca. „La Monici", 
pentru cei care se lăudau a fi fost pri
etenii ei. Să te recunoască, citeze ori... 
să te laude Monica prețuia mai mult 
ca premiul Uniunii Scriitorilor din 
România! Extraordinară instanță 
deveniseră cronicile sale deopotrivă 
pentru scriitori, propagandiști, secu- 
riști și ascultători.

„Ea era un fel de ghid moral al 
întregii lumi culturale române din 
Occident. Uneori te recomanda unei 
fundații, de unde-ți dădea bani să-ți 
cumperi cărți și diverse nimicuri. 
Și-n rest se interesa cum e-n țară și 
ce se întâmpla în literatura română, 
în întâlnirile mele cu Monica Lovi
nescu și Virgil Ierunca, în general, îi 
rugam să nu spună adevărul întreg 
despre cărțile mele."

Ziceam imediat cuvântul convenit
- parola -, pe urmă vorbeam vrute 
și nevrute. Ce faci, bine, sănătos, 
ninge, plouă... dar după ce rosteai 
cuvântul cu pricina.

Dar nu înțeleg.... Cum adică? „De 
exemplu, ei insistau pe dimensi
unea politică - greva minerilor, 
răspunde scriitorul referindu-se la 
«Drumul cenușii» (apărut în toam
na lui 1988 cu atâtea dificultăți încât
- după aceleași notații ale Monicăi 
Lovinescu - i-au cauzat autorului un 
edem cerebral). Și eu nu o voiam ca 
accent principal, pentru că nu mai 
puteam publica următoarea carte. 
Interesul meu era să public, nu să 
mă laude ei.

(Continuare 1h pag. a lll-a)
Pentru scriitorul român, a fi lăudat de la microfonul Europei Libere de către Monica Lovinescu în emisiunea „Teze și antiteze la Paris" valora mai mult ca premiul Uniunii Scriitorilor 
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Agenda Elenei Ceaușescu

Greu de crezut că, la 70 de ani împli
niți, femeia care deținea controlul 
asupra bărbatului numit deja de ziare 
occidentale „dictatorul Europei" avea 
asemenea program!

Luni, 27 martie 1989, la Cabinetul 2 
au început primirile la ora 9:55. Tim
pul când iese ultimul chemat nici 
măcar n-a mai fost consemnat. în 
agenda Elenei Ceaușescu a fost notat 
la finalul zilei că Silviu Curticeanu a 
intrat în biroul ei la 19:05.

Mențiunile agendei ei te fac să 
înțelegi mașinăria de interior a 
„democrației socialiste". în progra
mul prelungit din 27 martie sunt con
semnate 12 întâlniri în biroul Elenei 
Ceaușescu și participarea ei la o 
ședință. Dacă ședința a durat abia 10 
minute, mai mult de o treime din 
timpii înregistrați la biroul ei i-a 
petrecut cu Emil Bobu. Trei ore și opt 
minute - în patru reprize - față în față 
cu demnitarul cotat de analiștii 
Europei Libere ca al treilea puternic 
din România, după Ceaușești. Al 
doilea „favorit" al zilei a fost Constan
tin Radu - de trei ori chemat; și 
reținut, în total, o oră și douăzeci de

JURNALE PERSONALE

27 MARTIE
Sunt cap limpede la nr. 4. în redacție eparcă mai greu ca altă dată. De la 1 

aprilie anul acesta, Buduru se va pensiona. Oana Ursu va fi promovată se
cretar general de redacție. David eîn concediu medical. Volumul de articole 
pe cap de om e in creștere. Ce mă deranjează pe mine e faptul că toate cele cu 
probleme se sparg în capul meu (modernă și contemporană). Iarăși zăpăceala 
cu 1 mai 1939, iar articolele cu istoria lui 23 august! Când revista era în ozalid 
s-a primit indicația săfie eliminate toate numele de persoane dintr-un articol 
de M.C. Stănescu despre tratativele privind încheierea Frontului Unic Munci
toresc și a Blocului Național Democrat. La noi s-a procedat mai cu grijă: unii 
au fost menționați o singură dată (I.Gh. Maurer, L. Pătrășcanu, Lothar 
Rădăceanu, Vlădescu-Răcoasa, Șt. Voitec, P. Constantinescu-Iași), pe alții i-am 
expediat într-un subsol, alții au intrat la formula „și alții". Cei de Ia, finale de 
istorie", care aveau și ei o formă amplă a studiului lui M.C. Stănescu, băieți gri
julii, au procedat după formula „tot ce se taie nu sefluieră" și au scos totul.

Marian Ștefan, Trăite, văzute, auzite (1 967-1989), București, Editura 
Oscar Print, 2004, p. 1 88

(Continuare în pag a ll-a)
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minute. Ceilalți interlocutori au fost 
Vasile Milea, Constantin Olteanu și un 
anume „tov. Fl. Lăzărescu".

între 12:05 Și 12:15, a fost „în sala 
CPEx cu Tov. N. C. ședință de lucru" pe 
tema produselor nerentabile. Dar ce 
ședință de zece minute?! în timpul cât 
o recreație mică, nici măcar lista 
produselor și activităților nerentabile 
din economia românească nu putea 
fi citită!

De altfel, cine-ar fi îndrăznit să ia 
cuvântul pentru a critica, altfel decât 
citându-1 pe Ceaușescu? Văduva lui 
Ion Ioniță știe că soțul ei fusese pen
sionat în mai 1982 din postul de 
viceprim-ministru al Guvernului toc
mai pentru că-i făcuse lui Ceaușescu 
o demonstrație a nerentabilității 
industriei petroliere. Abia după aceea, 
susține doamna Cecilia Ioniță, a 
început soțul ei să invite conspirativ 
și alți nemulțumiți la ei acasă. Dece
sul generalului, în vara lui 1987, a 
luat-o prin surprindere și pe soția sa. 
Fosta ilegalistă păstrează și acum sus
piciunea și obsesiile unei morți co
mandate.

Lavinia BETEA

DIN ARHIVELE SECURITĂȚII

SILVIU BRUCAN A MANIFESTAT 
„ATITUDINE PROVOCATOARE"

FATĂ DE ANCHETATORI
Notă
1. Din ancheta efectuată asupra 

lui Brucan Silviu în ziua de 27 mar
tie a.c. au rezultat următoarele:

a. A recunoscut că anumite date 
și informații pe care le-a furnizat 
unor diplomați străini le-a obținut 
prin discuții purtate sub forma 
confruntării de idei cu prieteni și 
cunoscuți de-ai săi, cum sunt 
Comșa Radu, Olaru Tudor, Pintilie 
Constantin, Galan Emil, Trăznea 
Ovidiu, Bogdan Corneliu, Murges- 
cu Constantin, Mezincescu Eduard 
și alții.

b. A dat o declarație în care, 
referindu-se la cele două întâlniri 
avute cu fostul corespondent al 
ziarului Pravda la București, Pe
tuhov Stanislav, recunoaște că 
acesta i-a fost prezentat de Mun- 
teanu Ambrozie, fost corespon
dent al ziarului Scînteia la Mosco
va. Petuhov Stanislav i-a spus că a 
primit sarcina de la Ambasada 
URSS să-l contacteze direct pentru 
a afla amănunte în legătură cu

CALENDAR
27 martie (luni)

Soarele a răsărit la 7:06, a apus 
la 19:36

Luna a răsărit la 00:19,a aPus la 
8:51

Sărbătoare creștină:
Sfânta Muceniță Matroana din 

Tesalonic; Sfântul Prooroc Anania; 
Sfinții Mucenici Filet, Lidia și fiii lor.

S-a întâmplat la
27 martie 1989

• Peste 200.000 de barili de țiței 
s-au răspândit în mare în urma cioc
nirii petrolierului „Exxon Valdez" cu 
un aisberg în largul coastelor Alaskăi. 
Autoritățile și-au exprimat îngrijo
rarea cu privire la consecințele acci
dentului, considerând că viața multor 
specii de animale, printre care și bale
nele, era în pericol. în ciuda efortu
rilor făcute de echipe specializate, la 
14 ore după producerea accidentului 
masa de petrol atinsese o lungime de 
opt kilometri.

• La baza spațială de la Cape Cana

chemarea lui la Colegiul de partid 
și măsurile luate împotriva sa.

Brucan Silviu i-a relatat cu lux de 
amănunte discuțiile purtate și ati
tudinea adoptată.

Brucan Silviu pretinde că Am
basada URSS a recurs la serviciile 
unui corespondent de presă pen
tru a-1 contacta, deoarece acesta 
avea motivația firească de a 
întâlni un fost ziarist, ceea ce nu 
era plauzibil în cazul unui diplo
mat.

c. Susține în continuare că în 
textul celor două exemplare ale 
scrisorii expediate în străinătate, 
cât și al celui predat diplomatului 
american Parmly Michael pe Ră- 
ceanu Grigore l-ar fi trecut cu ini
țiala „I", motivând că nu-i cunoștea 
prenumele, fapt observat și rec
tificat ulterior de postul de radio 
Europa Liberă.

Menționăm că, în exemplarul 
trimis de Brucan Silviu corespon
dentului Associated Press la Viena, 
Răceanu este trecut cu inițiala „C“, 

veral a fost lansată o rachetă de tipul 
„Delta", care a plasat pe orbită un 
satelit de direcție în cadrul programu
lui militar numit Inițiativa de Apărare 
Strategică. Costul satelitului se ridica 
la 140 milioane de dolari. Era cea de-a 
treia misiune a rachetelor „Delta" 
legată de proiectul amintit.

• în Irak urma să se construiască 
cea mai mare termocentrală din Ori
entul Mijlociu, a cărei capacitate insta
lată urma a fi de 1 800 MW. Costul 
total al investițiilor se ridica la apro
ximativ 500 milioane de dolari, lucră
rile pentru realizarea acestui obiectiv 
energetic major urmând a fi închise 
în 1990. Electricitatea urma a fi fur
nizată mai multor întreprinderi in
dustriale ce trebuiau construite în pe
rioada următoare.

• într-un articol publicat de ziarul 
Gudok, Igor Karol, colaborator al 
Observatorului geofizic principal din 
Leningrad, releva că subțierea stratu
lui de ozon are loc nu numai în atmos
fera antarctică, ci și în cea arctică. 
Subțierea acestui strat de ozon se pro
ducea cu viteza de 1,5 la sută pe an. 
între cauze s-a citat, îndeosebi, polu
area atmosferei și modificările în 
activitatea solară.

Ramona VINTILĂ 

fapt ce duce la concluzia că a fo
losit inițiale diferite pentru fiecare 
din exemplare și că cel predat lui 
Parmly cuprinde numele și prenu
mele reale ale acestuia.

Asupra acestui aspect se va in
sista în continuare în anchetă, 
deoarece apreciem că este unul 
dintre punctele slabe ale lui Bru
can Silviu, care-1 pot determina în 
final să recunoască faptul că, la 
cererea americanilor, i s-a sugerat 
lui Apostol Gheorghe să-l convingă 
pe Răceanu Grigore să fie trecut pe 
lista semnatarilor.

F(oarte). B(ine).
d. Sub influența știrilor trans

mise de posturile de radio străine, 
Brucan Silviu a adoptat în timpul 
anchetei o atitudine provocatoare, 
respinsă cu fermitate de noi, cre
zând că vor fi exercitate presiuni 
din exterior, care în final vor duce 
absolvirea lui de răspundere pe
nală pentru faptele comise.

(Continuare 1h pag a ll-a)

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Arta era totuși cu putință"
Scriitorul Daniel Vighi rememo

rează contextul cultural și ideologic, 
dar și câteva aspecte ale vieții de zi cu 
zi de la începutul anului 1989, când a 
apărut una dintre cărțile sale.

„Romanul «însemnare despre anii 
din urmă» a apărut în 1989, în con
diții speciale. Ne aflam în plină exas
perare ideologică, stăteam la coadă 
pentru laptele necesar băiatului, care 
avea 1 an, și trebuia să mă scol pe la

CRONICA NEAGRA
O

Dau un ochi pentru o pubelă de gunoi

E foarte nasol să scrii la mașină o 
sentință penală. Foaaarte nasol, că 
dacă greșești, după cum a greșit 
grefiera procesului pe care-1 vom 
relata, rămân posterității niște 
chestii remarcabile. Uite aici: „TRI
BUNALUL; Reține că fapta așa cum 
a fost descrisă de actul de vânzare 
susținut oral în instanță de repre
zentantul procuraturii a fost comi
să de inculpat și recunoscută". 
Deci, ce fel de act? De vânzare? Mă 
rog, dar să revenim la fondul pro
blemei, așa cum l-a reținut la acea 

ora t:oo noaptea ca să-l cumpăr: nu 
exagerez! Transportul ajungea pe 
strada noastră pe la ora 5:00 și 
jumătate dimineața și coada avea 
deja 1 kilometru lungime. Cu toate 
acestea, nu e cazul să simplificăm 
lumea aceea printr-un reducționism 
specific ideologiilor și politicii în 
general.

(Continuare 1h pag a ll-a)

vreme instanța: fapta comisă și re
cunoscută.

Păi, inculpatul a recunoscut, în pri
mul rând, că nevastă-sa era bețivă și 
curvă. Mai mult bețivă decât curvă, 
ori viceversa, chestia e că dumneaei 
echilibra ambele păcate cu grijă, 
sperând pesemne ca din echilibrul 
ăsta al viciilor să iasă vreo virtute. 
Radu Leu îi pusese în vedere curvei 
celei bețive să se potolească, că de nu 
îi va crește ditamai cocoașa.

(Continuare în pag a ll-a)
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Copiii handicapați de la Jucu
„Pe unul l-au adus cu două cioturi în loc de 

mâini. Porcii îi mâncaseră mâinile pe când avea 
un 1 sau 2. Un altul nu avea brațe, a învățat să 
scrie ținând stiloul în gură. Alții erau «târâtori», 
așa cum le ziceam noi, adică nu aveau picioare. 
Nu le trimiteau cărucioare, așa că se târau toată 
ziua prin tot căminul. Din când în când, pe unii 
mai veneau și îi mai luau străinii. Apoi nu se mai 
auzea nimic de ei."

Așa își începe povestea fostul administrator 
al leagănului pentru copii cu handicap fizic din 
satul Jucu, județul Cluj-Napoca. în anii ’8o, des
tinele a zeci de generații de copii au fost ma
cerate între pereții a ceea ce pentru ei era 
„acasă". Acolo au învățat mormolocii ponosiți, 
cu ochi mari, că nu se au decât unii pe alții. Acolo 
s-au învățat cu bocancii băgați cu silă în 
sufletele lor de familiile care îi aruncau în 
leagăn fără să se uite în urmă. Acolo s-au 
obișnuit cu mirosul greu de clor de la hainele 
spălate și întinse sus, în pod, și să își ignore 
viețile putrezind la lumina becului. Când se 
făceau mai mărișori, mormolocii ponosiți, cu 
ochi mari, erau scoși în curtea vieții. Unii se 
întorceau la familiile care îi lăsaseră la leagăn, 
alții își făceau un rost al lor.

Cu cei mai mulți nu se știe însă ce s-a în
tâmplat.

„Blestemății44 

și „târâtorii44
în leagănul pentru copii cu handicap din Jucu, 

în anii ’8o ajunseseră să fie înghesuite aproxima
tiv 400 de suflete. Leagănul era unic în România, 
motiv pentru care erau aduși copii din toate 
colțurile țării. „Cei mai mulți erau aduși din 
Moldova, își amintește Maria Țala, fostul admi
nistrator al centrului de la Jucu. Ne era foarte 
greu. Trebuia să ne încadrăm cu masa fiecărui 
copil in suma de 18 lei. Atât plătea statul pentru 
fiecare dintre ei. Grija noastră de la leagăn era să 
le asigurăm cel puțin 300 de grame de pâine. 
Noroc că grădina leagănului era mare, iar acolo 
cultivam mereu fasole, ardei, roșii. Făceam câte 
800 de litri de bulion, creșteam porci, deci copiii 
nu ajungeau să sufere de foame. Nici cu căldura 
nu o duceam mai bine. Uneori era atât de frig, 
încât îți îngheța apa cu care spălai pe jos. Trebuia 
să ne încadrăm în cota pe care ne-o impuneau de 
la centru. Nu ne încadram aproape niciodată. 
Când era foarte frig, suplimentam păturile, le 
dădeam câte trei pături în plus. Cote erau și pen
tru furajul porcilor. Dar aici, la Bonțida, fiind 
atunci o crescătorie de porci, mai ciupeam și de 
la ei, mă mai înțelegeam să-mi mai dea furaj."

Femeia își aduce aminte că nici detergentul 
și dezinfectantul nu erau suficiente. Astfel încât 
angajații centrului se vedeau mai mereu nevoiți 
să cerșească leșie la femeile satului. „Căminul 
aparținea de Direcția Muncii. Ne ziceau că dau 
detergent și dezinfectant în funcție de numărul 
de copii. Dar mie cum să-mi fi a j uns, când ai mei 
erau târâtori, zi de zi cu pantalonii murdari de la 
târât?" - întreabă fostul administrator.

„Era foarte multă mizerie. Și când am ieșit 
de-acolo, tot milă mi-a fost de ei", rememorează 
și Zamfira David, fosta magazineră. Maria Cuibuș 
și Valeria Man, fostele bucătărese ale centrului, 
scot la iveală alte amintiri triste. „De Sărbători, pe 
cei mai mulți nu îi lua nimeni acasă. Rămâneau

aici. Nu primeau cadouri de Crăciun, dar noi, ca 
bucătărese, le făceam atunci mâncare un pic mai 
deosebită, ca să se simtă și ei bine. Sau dacă tăiam 
porc, mereu le duceam și lor table de slănină. Și 
ei la fel, când primeau mâncare sau suc, ne 
chemau să ne dea, erau copii tare buni."

• Copiii din Jucu nu își sărbătoreau zilele de 
naștere. Toți cei născuți într-o lună erau strânși 
la grămadă și sărbătoriți într-o singură zi, cu tort, 
de angajații mai miloși. „De la București, doar 
la 3 decembrie ne dădeau cele trebuincioase ca 
să le facem torturi și să-i sărbătorim, pentru că 
atunci era ziua handicapatului", adaugă Maria 
Țala. *

„Porcii îi

mâncaseră mâinile44
Gheorghe Bucur a lucrat la casa de copii 

grădinar pentru un salariu de 2.800 de lei. „Deși 
erau copii blăstămați, ca unul care avea cioturi 
și căruia porcii îi mâncaseră mâinile din nea
tenția părinților, sau târâtori, fără picioare, care 
se rupeau d-aci, de la mijloc, vreo câțiva dintre 
ei au ajuns sus, la facultate - spune Nea Bucur 
cu rotocoale de mândrie în ochii vii. Unul chiar 
director de bancă în Sebeș. Cei mai mulți dintre 
ei repetau însă și de trei ori anul până treceau 
clasa. La începuturi erau vreo 180, apoi, înainte 
de 1989, au ajuns să fie vreo 400. îi țineau aici 
până terminau opt clase, apoi, care aveau cap 
mergeau mai departe, la liceu sau la școala de 
meserii."

Centrul avea pe lângă școala generală și una 
de meserii, unde copiii puteau învăța croitorie 
sau cizmărit. Mulți dintre ei învățaseră atât de 
bine să croiască și să repare cizme, încât ade
sea jucanii preferau să nu mai meargă la oraș la 
reparat cu cizmele, ci să apeleze la copiii de la 
centru. „Era unul, Florin, nu avea o mână de la 
cot, dar era foarte dibaci. îi plăcea să facă pan
taloni pe la oamenii din sat", povestesc 
bucătăresele. Centrul le mai oferea copiilor și 
ore de muzică, ore de recuperare, existau pian, 
televizor, dar și un cor.

Portarii brancardieri

Copiii care nu aveau picioare se deplasau 
târându-se pe podelele casei de copii, pentru că 
statul nu le dădea cărucioare. Cei mai norocoși 
dintre ei, care mai aveau, un picior sau care nu 
aveau un handicap atât de grav, primeau cârje. 
Din fier. Sau proteze din lemn, pe care, pe 
măsura creșterii, le tot schimbau. Cei care își 
pierduseră însă picioarele aveau ca singură op
țiune târâtul. „Portarii erau folosiți și pe post de 
brancardieri, pentru că nu aveam. Când era de 
mers la masă, portarii îi cărau în spate. în fișa 
postului la portar scria și că trebuie să care în 
spate copiii-târâtori", povestește Maria Țala.

Camerele centrului erau mobilate auster, cu 
șase paturi într-o cameră și două dulapuri cu 
două despărțituri. Paturile erau de fier, ca de 
spital. în anii ’80 ajunseseră să aibă deja zeci de 
ani de uzură în spate. înainte de Revoluție, în 
condițiile în care numărul de copii atingea 
400, a fost amenajată și o cameră cu 16 paturi 
(după 1989 s-a transformat într-o capelă). A fost 
și o perioadă când copiii stăteau și câte doi 
într-un pat.

Printre subiectele tabu ale „Epocii de Aur" erau și copiii cu handicap. în schimb, în presa vremii, 
micuții erau întotdeauna fericiți și sănătoși FOTO: Palatul Copiilor

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Arta era totuși cu puțință“
(Urmare din pag. I)

Eram tânăr și asta ținea loc de orice, trăgeam chefuri mișto și a doua 
zi nu aveam nici pe dracu’, cum se spune. Aveam întotdeauna cărți bune, 
chiar și la xerox, de pe piața neagră; din Germania am primit de la 
cumnați un video nou-nouț la care ne adunam gașcă. îmi amintesc că 
am văzut atunci «Once upon a time in America», în regia lui Sergio Leone 
și cu un greu de uitat Robert de Niro pe post de golan melancolic. Așadar, 
arta era totuși cu putință, comuniștii doreau să păstreze măcar de fațadă 
imaginea unei țări care nu s-a cufundat cu totul în barbaria cultului per
sonalității de tip nord-coreean, spre care aspira cuplul Ceaușescu. Așa a 
fost cu putință să mai apară cărți care nu erau, cum se spunea, «pe linie». 
Acest lucru a fost un pact subînțeles: noi vă lăsăm în pace să editați și 
romane fără activiști, picturi fără conducătorul iubit sau spectacole de 
teatru din ograda lui Cehov sau Ibsen, iar voi țineți - cum a spus mai anii 
trecuți un parlamentar inspirat - «ciocu’ mic». Un troc ca atâtea altele în 
lunga noastră istorie națională, în care ne-am menținut într-o medio
critate istorică și culturală. în vreme ce polonezii, ungurii, cehii și chiar 
rușii aveau parte de revolte, disidențe, primăveri și dezghețuri, noi ne-am 
descurcat. Ne-am negociat destinul și ne-am acomodat: am salvat cul
tura - și chiar am reușit asta! - dar ne-am ratat istoria. Am fost nici reci, 
nici fierbinți. în veacurile de dinainte am avut parte de o independență 
stranie (mai ales în epoca fanariotă) în care am învățat cum să practicăm 
corupția la scară statală, în vreme ce polonezii, cehii, ungurii nici măcar 
nu aveau stat: gemeau sub stăpâniri străine și au învățat altceva. Rezis
tența și pedagogia faptului că istoria trebuia din când în când luată piep
tiș. E adevărat că există și o urmare pozitivă în toate astea: în ce ne privește 
pe noi, scriitorii din deceniile șase, șapte și opt comuniste: am putut scrie 
cât de cât. Am putut picta, am putut compune muzică. Nu a fost totul atât 
de negru, cum se zice de obicei. Romanul apărut în 1989 l-am scris în 
urma unui pariu făcut în cimitirul de pe strada Rusu Șirianu, cartierul 
Elisabetin din Timișoara. Am stat acolo prin 1987, până spre seară, cu o 
sticlă de vodcă rusească (băutura la modă printre artiștii epocii) cu un 
amic poet, pe o bancă, în fața unei pietre de mormânt la care ne oprisem 
din întâmplare. Era toamnă spre sfârșite și am văzut scris în piatră 
numele unei doamne: se numea Rozalia Massong, nici astăzi nu știu cine 
este. Mi-a plăcut sonoritatea denumirii aceleia, în târziul serii umede de 
la ploaie și vodcă. I-am spus celui care îmi stătea alături: poetul Gheor
ghe Pruncuț - un boem romantic și alcoolic - că voi scrie un roman cu 
doamna. Așa s-a născut o poveste care îl are ca personaj pe un Don Qui- 
jote rătăcit prin amintirile uitate din vechiul imperiu austro-ungar, 
despre care nu știam mai nimic. O Kakania pe care o dibuiam în aromele 
marelui romancier Robert Mușii sau în romanul Marșul lui Radetzky - 
capodopera crepusculară a lui Joseph Roth. Nu am avut parte de cenzură. 
Dimpotrivă, am beneficiat de o lectură exigentă și de ajutor estetic din 
partea unui redactor de foarte bună calitate, e vorba de doamna Ana 
Barbu de la editura Cartea Românească, despre care nu mai știu nimic: 
o salut afectuos dacă mai viețuiește pe undeva și o îmbrățișez. Roman
ul a avut parte de lecturi atente și critica a descifrat mare parte din ceea 
ce am dorit să spun."

(A consemnat Eliza DUMITRESCU)

DIN ARHIVELE SECURITĂȚII

Silviu Brucan a manifestat „atitudine 
provocatoare" față de anchetatori

(Urmam din pag. I)

De asemenea, pare afectat de situa
ția actuală a fiicei și a ginerelui, a dat 
chiar o declarație în care arată că, dacă 
aceștia vor fi reprimiți la vechile locuri 
de muncă, va cere tuturor prietenilor 
și rudelor din străinătate să înceteze 
orice activitate menită să mobilizeze 
oameni politici, ziariști și alte cercuri 
pentru apărarea lui. Totodată, va 
înceta orice contact cu diplomați, 
ziariști sau alți străini și va refuza 
cererile acestora de a face declarații 
sau să dea interviuri cu caracter ne
gativ.

Refuză însă să dea o declarație prin 
care să se dezică de ceilalți semnatari 
ai scrisorii.

2. în cursul dimineții, Brucan Silviu 
a vorbit cu soția sa despre democrația 
socialistă, ambii susținând că aceasta 
nu oferă o competiție corectă, astfel 
încât cei mai buni oameni ai societății 
să promoveze în posturi de răspun
dere.

Nu s-au purtat alte discuții care să

prezinte interes operativ în caz.
3. Nicolae Mircea s-a prezentat la 

noul loc de muncă de la Călărași, unde 
a luat legătura cu conducerea profe
sională, solicitând concediu fără plată.

Primind răspuns negativ, a cerut să 
i se acorde concediu de odihnă. I s-a 
răspuns că mai întâi trebuie să-și 
rezolve situația cu angajarea, să se 
informeze în legătură cu problemati
ca noului loc de muncă, după care 
subiectul respectiv poate fi discutat.

Nicolae Mircea a informat că 
dorește să obțină o garsonieră în care 
va locui singur, deoarece soția sa nu 
vrea să se mute la Călărași.

în jurul orei 16:00 a plecat de la pro
gram și a mers la hotelul din localitate, 
unde s-a cazat.

Nr. D-3/00184.218
Din 28 martie 1989

Document din volumul:
Dosarul Brucan. Documente ale 
Direcției a lll-a Contraspionaj a

Departamentului Securității Statului 
(1987-1989), lași, Editura Polirom, 

2008, p. 520-522

„Veneau, îi luau 

și nu se mai auzea 

nimic de ei44
Nimeni nu îi iubea pe copiii de la leagănul 

din Jucu. Când se știa că orice copil e frumos, ce 
să faci cu unul handicapat? Angajații se 
atașaseră însă de ei. De vrut, nu-i voia nimeni. 
„Doar străinii îi mai luau. Pe unul știu că l-au 
dus în Anglia, pe altul în Suedia. Nu se mai 
auzea apoi nimic de ei- Pe ăla care l-au dus în 
Suedia se zicea că l-ar fi folosit la circ, pentru că 
era un pitic. Profesorul de geografie de-atunci 
mi-a spus că anul trecut, la Cascada Niagara, s-a 
întâlnit cu unul dintre foștii noștri copii", 
spune Maria Țala.

Străinii trimiteau ajutoare la Jucu, dar, potri
vit fostului administrator, ajutoarele trimise de 
străini uneori erau doar o formă de-a aduce în 
țară mărfuri interzise.

„Odată, când am primit ajutoare, au venit con
troale de la București să vadă ce-am primit, pen
tru că se băgase în țară niște aparatură, pe seama 
noastră, cum că sunt ajutoare pentru Jucu", își 
amintește fostul administrator. Mai rău a fost 
când, „după Revoluție, străinii veneau și aduceau 
o mână de jucării și hăinuțe, pe care copiii se 
încăierau, iar ei filmau cum se încaieră șute de 
copii pe trei haine și două jucării, apoi se duceau 
și dădeau la televizor, în străinătate, ca să arate 
ce rău e la noi", rememorează fosta magazineră 
Zamfira Ovidiu.

Gabriela BĂDICA

CRONICA NEAGRĂ

Dau un ochi pentru o pubelă de gunoi

JURNALE PERSONALE

(Urmam din pag I)

Sunt obosit și m-am băgat deja 
in plapumă... Un fapt de semnalat 
in această mocirlă generalizată... 
Mi'-e și silă să scriu, dar nu trebuie 
să uit...

Un prieten, Nuși V, posesor de 
video, a fost „ridicat" din uzină de 
doi inși cu umeri înstelați și dus 
acasă, unde a urmat o percheziție, 
printre altele căutându-se casete 
porno! N-au găsit nimic, dar Nuși 
câteva zile n-a mai fost om. Un caz 
asemănător i s-a intâmplat și Ro- 
xanei L.

Și iată că astăzi, 27 martie 1989, 
vreo 30-40 de inși (milițieni și 
securiști) s-au strâns în Casa Ti
neretului să urmărească, timp de 
câteva ore (oare care le e munca 
acestor jigodii în aceste zile, când 
actele de tâlhărie și crimele s-au 
înmulțit neînchipuit de mult?), ce 
crezi? Filme porno și sexi... Ce să-i 
faci? Te pomenești că aceste filme 
sunt doar pentru acești parveniți ai 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate? Sau poate doar ei 
înțeleg anumite lucruri...

în numărul viitor al serialului

nostru vom aborda capitolul .fot
bal"... Nu de alta, dar au fost câteva 
evenimente în ultima vreme...

Adrian Fetecău, 
Jurnal nepublicat

La datoria cea de obște. Miroase 
tare a primăvară adevărată. Dar 
ne și prindem intr-o ședință .ful
ger" de o oră, cu amenințări de la 
Expectorant și cu sarcini impe
rioase pe „linie ideologică". Nu știu 
de unde le-a venit chestia cu 
„educația politică", unde se mani
festă un dezinteres condamnabil. 
Jan și Biță ne anunță că mâine 
după-amiază avem învățământ 
politic și că trebuie să venim cu con
specte, ceva cu „programul de 
măsuri" cu decalajele, cu „soluțio
narea globală a problemei datorii
lor externe" și împlinirea a nu cu
nosc câți ani de când Tovul mult 
iubit a ajuns președintele Româ
niei. Ni se indică „bibliografie", că 
vin în control de nu știu unde... 
Recuperez cu Mădălina „pierderea 
de ieri", apoi mă lupt bucuros cu 
.fișele mateiene"... Francezii și-au 
„chemat" ambasadorul de la noi, 
nu înțeleg din ce cauză. îi imită 
„otoritățili" noastre. Mitterrand de
clară că a vizitat țări est-europene, 
va mai vizita, dar la noi nu vine.

Cică intr-un asemenea regim dicta
torial nu are ce căuta! Se fac de
mersuri ca Gorbaciov să meargă în 
Cuba, la Paris, la Londra. Analiza 
alegerilor la ruși arată un „specta
col" strălucit al perestroicii și glas- 
nostului. Și totuși... în Ungaria și 
Polonia se fac pași mai mari pe 
linia reformelor...

C. Trandafir, Jurnal în curs de 
apariție la Editura Libra

Ieri, masă la cuscri, apoi bagaj și 
alte pregătiri pentru plecarea lui 
Cori, azi-dimineață. La cuscri, în
tâlnit pe Michael, foarte slăbit. Teri
bilă surpriză, aproape credeam că 
a murit, bietul! Medicii nemți l-au 
salvat, arvrea acum să-și continue 
studiile. îl invit la mine, cu toate că 
mă sâcâie riscul, spaima unei 
descinderi și iminența denunțu
rilor etc. A sosit și Mircea G., soțul 
Ioanei, cu micul Râul, pentru ope
rație.

- Teribil de obosit, aș vrea să plec, 
in sfârșit, undeva, să scap de obli
gații și de continuele probleme. 
Pachete, combinații, un stres ce nu 
mai are capăt. Nu știu nimic de Cori 
(cum a trecut), mă uit mereu la ceas.

Mircea Zaciu, 
Jurnal IV, București, Editura 

Albatros, 1998, p. 433

(Urmare din pag. I)

Da’ ea nu și nu, ambele orificii 
aveau mare nevoie de a fi umplute 
concomitent cu chestii lichide respec
tiv foarte solide, așa încât în ziua de 18 
apriliei 1989 madam s-a umplut pe 
amândouă părțile și așa umplută a 
găsit-o bărbatu-său, Leu: pe o parte, 
era plină de țuică, pe partea cealaltă se 
umplea tocmai cu victima, Matei 
Fătu. Cu cuțitul în mână și-a descope
rit Leu, venind de la serviciu, patul 
conjugal, și pe consoarta pe care vic
tima se străduia s-o umple, pe unde
va pe la jumătatea trupului, cu ceva 
ce-i prisosea lui. Hârși!, soțul care-și 
purta cu greutate povarea coarnelor 
l-a dezumflat rapid pe Fătu, victima, 
care s-a desprins din persoana soției 
încornoratului pentru a face doar 
câțiva pași spre ușa după care buf! O 
crăpat baba-ntr-însul!

Biata victimă nici n-ar fi avut cum 
se apăra, că avea în sânge 2,2g/mie 
alcool.

Ei bine, să reținem un aspect: la pro
ces, în iarna anului 1989, ucigașul Leu 
a foșt tratat de instanță cu mizericor
dia cuvenită, adică a fost condamnat 
la 4 ani jumate de pușcărie, reți- 
nându-se că el a fost sub imperiul 
unei puternice emoții. Un post scrip
turn să ne fie îngăduit: dacă pedeapsa 
făptașului a fost așa mică, e posibil ca 
un motiv să fi fost acela că victimei i 
se desfăcuse contractul de muncă, 
vreo două săptămâni înainte de 
deces. Cauza: absențe repetate. Mo
tivul absențelor, înțelegeți, nu putea 
fi altul decât cultivarea coarnelor lui 
Leu, în propriul pat conjugal. S-a 
întâmplat undeva, în Brăila.•••

Ce face gunoiul din om... Cităm din 
sentința Tribunalului Brăila, dată în 
martie 1989. „Tovarășul procuror, 
având cuvântul, expune pe larg 
situația de fapt din dosar..." Să-i dăm 
deci cuvântul tovarășului procuror:

în dimineața zilei de 12 iulie 1988, 
inculpatul Ion Ion, însoțit de martorul

Conăcel, a ajuns, deservind mașina 
salubrității, pe strada cutare, în drep
tul imobilului părții vătămate. Acolo, 
inculpatul a săvârșit marea greșeală 
de a refuza să ia în custodie conți
nutul pubelei, reziduurile pregătite 
cu multă grijă încă de cu seară de 
partea vătămată. Normal să le fi 
pregătit, biata parte vătămată, că 
dacă rata venirea autogunoierei, 
rămânea cu mizeria pe cap să i se 
impută sub fereastră încă o săp
tămână și asta era insuportabil. Ei 
bine, mașina a venit, iar Ion a refuzat 
să ia gunoiul, așa cum îl obliga fișa 
postului și codul deontologic al 
lucrătorului la salubritate, fapt ce i-a 
adus reproșuri vehemente din partea 
părții vătămate precum și o pereche 
de palme răsunătoare, administrate 
peste obraz. La rândul său, inculpatul 
a reacționat administrându-i părții 
vătămate palme peste obraz cu lopa
ta din dotare, întâmplare din care 
părții vătămate i-a sărit un ochi din 
cap. Ca un amănunt poate lipsit de 
semnificație, de capul părții vătă
mate lopata s-a rupt în două. Cu 
coada lopeții în mână, inculpatul a 
fost urmărit mai apoi de mama părții 
vătămate. Cu mama părții vătămate 
pe urme, inculpatul și-a pierdut 
urma pe străduțe... Miliția avea să-l 
găsească în scurt timp. Instanța s-a 
arătat milostivă, observând faptul că 
inculpatul a fost sub imperiul tul
burării pricinuite de palmele admi
nistrate de partea vătămată, precum 
și de afuriseniile mă-sii, mai fiind 
sensibilizată și de buna comportare 
de până atunci a gunoierului, dar și 
de cei doi copii mici pe care-i avea de 
crescut. Așadar, pentru ochiul scos, 
Ion a luat patru ani de pușcărie. 
Lucrătorul la salubritate a mai pier
dut și dreptul, pentru doi ani, de a fi 
ales primar sau deputut în Marea 
Adunare Națională, precum și de a fi 
ales membru de partid, chestii pe 
care cu siguranță nu le avea în vedere 
în viitorul apropiat.

Valentin ZASCHIEVICI

JURNALUL 
ZILEI

(Urmare din pag I)

Producțiile de astăzi - de 10.000 
kg la hectar la grâu și orz, de 20.000 
și deja de 30.000 kg de porumb - 
sunt o realitate, nu visuri! Ele sunt 
obținute în multe, multe unități din 
țara noastră".

Palatul din Mioveni

„Un palat într-o comună - scrie 
tehnicianul Gheorghe Diaconu din 
Pitești -, acesta este Centrul de crea
ție și cultură «Cântarea României» 
din Mioveni, localitate ce se pro
filează ca viitor oraș al constructo
rilor argeșeni ai autoturismului 
românesc Dacia".

Ce se-ntâmplă la Palat? Spectacole 
în sala mare cu 500 de locuri, cercuri 
tehnico-aplicative, expoziții, acti
vități acțiuni ale brigăzilor de răs
pândire a cunoștințelor științifice,

„tribune" ale experienței înaintate 
și moral-cetățenești, scrie corespon
dentul României Libere. Adică tot ce 
se zice (și câte ceva se mai și face) 
într-un cămin cultural.

La semănat în zi 

de duminică
Ziarul România Liberă anunță 

„zile hotărâtoare la semănat". Cum 
campaniile agricole țin tot anul pe 
diversele fronturi zootehnice, legu
micole, pomicole ori în tarlaua 
mare, curg ca-n război, fără odihnă 
și sărbătoare. „Ieri, numeroase forțe 
au fost prezente pe câmp la execu
tarea lucrărilor agricole de pri
măvară, scrie oficiosul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
referindu-se la ziua de duminică. în 
această săptămână se cer lichidate 
cât mai repede restanțele la semă
natul culturilor mai timpurii. Pe 
măsură ce se creează condițiile de 
temperatură în sol, va trebui să se 
declanșeze fără întârziere semă
natul porumbului. Vitezele la se
mănat pot și trebuie să crească.

Campania agricolă era în toi la sfârșit de martie. Presa vremii anunța 
„zile hotărâtoare" pentru semănat FOTO: Cornel Mocanu/AGERPRES

Atenție la calitatea patului germina
tiv și la calitate."

Și la alții canale

Iugoslavii anunță că au hotărât să 
construiască, din 1990, un canal care 
să unească râul Sava cu fluviul 
Dunărea. Canalul va fi lung de 
aproape 60 km și va uni orașele 
Vukqvar și Vinkovci, Dunărea cu 
Marea Adriatică. „împreună cu 
Canalul Dunăre - Marea Neagră și 
Canalul Rin - Main - Dunăre (aces
ta din urmă în curs de realizare), pre
conizatul canal de pe Sava, scrie 
presa zilei, va contribui la creșterea 
substanțială a transportului pe 
Dunăre și la asigurarea unei căi mai 
lesnicioase între țările Europei cu 
Marea Neagră și Marea Medi- 
terană".

Matrimonial 

în limita epocii
Dispăruseră și pețitoarele, nu erau 

nici agenții ori rubrici matrimoniale 
în ziare. Se descurcau însă românii!

Din presa zilei citim la Mica publi
citate: „Inginer încadrat cu băiețel, 
posesor autoturism, dorim pensi
une completă, numai mediu intelec
tual. Căsuța agenției...": Caut, adică, 
o intelectuală cu casă ori aparta
ment, cu sau fără copii; eu, „o 
obligație", dar posed luxul unui 
autoturism. în spiritul vremii, nici o 
referință la zodii, fizic agreabil, 
performanțe ori hobby!

Fotbal și 

etică sportivă
„Nici o îngăduință față de orice 

manifestare în contradicție cu etica 
sportivă" - e titlul unui articol în
ghesuit într-un colț de ziar. Cică în 
urma meciului dintre echipele 
Steaua și Dinamo de miercurea tre
cută, conducerea Clubului Dinamo 
a apreciat comportamentul căpita
nului Ion Andone și al altor jucători 
ca „necorespunzător". în rest, impe
rative despre civilizația sportului, 
generalități cu prestigiul prin fotbal 
și... apropiata Conferință națională a 
mișcării sportive. Zumzăie țara de

zvonuri: Andone „i-a arătat degetul" 
din teren lui Valentin Ceaușescu, 
aflat în tribună. Alții zic că a fost și 
mai mult... și se bucură!

V-am dat teatru...

Ce să alegi? începând cu ora 18:00, 
la Opera Română recital extraordi
nar al maestrului coregraf Ion 
Tugearu cu un grup din cei mai buni 
dansatori. Invitați: Adela Mărcules- 
cu, Simona Noja, Raluca Ianegic, Ion 
Caramitru, Claudiu Bleonț. Garder
obierele Teatrului Național simt 
zilele însorite: iubitorii Thaliei se 
despovărează de hainele groase, 
pregătindu-se de delectarea „Uceni
cului Vrăjitor". „Sonata Kreutzer" 
începe la aceeași oră la Teatrul Evre
iesc cu „Maratonul melodiilor" la 
Teatrul de Operetă.

„Integrale camerale" la Ateneul 
Român. Melomanii trag cu ochiul: 
cu cine se întreține, în pauze, Gogu 
Rădulescu, demnitarul iubitor de 
muzică, scriitori și artiști care nu 
scapă nici un concert?

Lavinia BETEA
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CEAUSESCU SI ISTORIA LOCOMOTIVELOR
5 5

REALIZATE LA „ELECTROPUTERE"
în vizitele efectuate la Craiova, Nico- 

lae Ceaușescu ajungea în mod invari
abil la Uzina Electroputere. Aceasta 
era cunoscută peste hotare în primul 
rând pentru locomotivele și echipa
mentele electrice realizate de munci
torii craioveni. Deși nu era o ctitorie 
a sa, liderul PCR obținea în anul 1989 
fonduri valutare importante pentru 
România ca urmare a comercializării 
produselor respective pe piețele 
externe (Polonia, Bulgaria, China).

în primii săi ani de funcționare 
(1941-1949), la societatea din Craiova 
s-au executat doar reparații la loco
motivele cu abur. Din anul 1949, s-a 
trecut la fabricarea de locomotive de 
mină și tramvaie. în aprilie 1956, 
autoritățile de la București au semnat 
un contract în valoare de 6,9 milioane 
de dolari în scopul achiziționării din 
Elveția a șase locomotive Diesel-elec- 
trice, 10 motoare Diesel tip 12 LDA 28 
și 10 echipamente electrice complete. 
Totodată, s-a cumpărat licența de fa
bricație a unei locomotive Diesel-elec- 
trice fabricate de firmele Sulzer 
Freres, Brown Bovery și S.L.M.. în para
lel, a fost încheiat un contract pentru 
furnizarea de utilaje necesare pro
ducției de locomotive, în valoare 
totală de 1,2 milioane de dolari. 
Sumele prevăzute în cele două con
tracte au fost achitate în mod eșalonat 
în anii 1958-1960.

în proiectul respectiv au fost impli
cate, în principal, uzinele construc
toare de mașini de la Reșița și Craiova. 
Ritmul producției de locomotive 
moderne a crescut treptat, astfel încât 
în anul 1964 au fost asamblate la 
Craiova 85 de locomotive Diesel-elec- 
trice.

în aceeași ordine de idei s-a înscris 
și „Nota privind angajarea - din țările 
capitaliste - a unor instalații com
plexe de mare însemnătate econo
mică". în documentul întocmit la 6 
mai 1959 s-a precizat faptul că statul 
român se angaja să cumpere 14 loco
motive electrice din Elveția și Franța, 

valoarea totală a contractului fiind de 
6,3 milioane de dolari. Suma respec
tivă trebuia să fie achitată în mod 
eșalonat, într-un interval de patru ani 
(1959-1962).

La acea dată, în URSS existau trei 
uzine în care se produceau locomotive 
Diesel-electrice. Cu toate acestea, 
autoritățile de la București au ales 
licența elvețiană Sulzer Freres, fapt ce 
a stârnit nemulțumiri la Moscova. 
Sovieticii nu erau obișnuiți să fie con
curați de un produs occidental într-un 
stat comunist aflat în sfera lor de influ
ență. Acest aspect a devenit evident în 
cursul vizitei efectuate de Nikita 
Hrușciov la Craiova (iunie 1962).

După doi ani de la vizita respectivă, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a profitat 
de evenimentul care tocmai avusese 
loc la Moscova - înlocuirea lui Nikita 
Hrușciov cu Leonid Ilici Brejnev - și 
i-a relatat lui I.K. Jegalin, ambasadorul 
URSS la București, despre modul cum 
s-a comportat fostul lider al PCUS în 
momentul vizitării Uzinei Electropu
tere în iunie 1962. Printre altele, 
Gheorghiu-Dej a spus: „La Craiova am 
avut într-adevăr o dispută. Acolo, ai 
noștri spuneau: avem în prezent o 
producție de atâtea locomotive, așa se 
eșalonează, cam atâta în final, iar el 
(Nikita Hrușciov- n.r.) spune: ei, asta-i 
producție? Apoi, o locomotivă Diesel 
nu este un aparat de radio sau niște 
lucruri mărunte. Aceasta este o ma
șină complicată, complexă. Pe par
curs i se mai arată cutare, cutare și 
ajunge într-o secție unde se bobinau 
transformatorii. O dată, cum stătea cu 
pălăria pe ochi, a deschis ochii mari și 
spune: aceasta este producție mește
șugărească. în celelalte locuri aveam 
aparatura cu care se montau locomo
tivele, era un flux tehnologic frumos. 
Erau linii (tehnologice - n. r.) aduse din 
afară (Elveția - n.r.). Aici se bobinau 
transformatori de mare putere. Eu 
sunt de meserie (electrician - n.r.) și 
îmi dau seama că atunci când 
înfășori sârma izolată, asta nu merge 

ca la șuruburi (...) Aici a găsit el, 
lăcătușul de mină (aluzie la meseria 
pe care o avusese Nikita Hrușciov în 
tinerețe - n.r.), că este o producție 
meșteșugărească - el, care știe de 
toate, și cum se mulge vaca, și cât 
lapte trebuie să dea vaca dacă o 
mulge nu știu cum. M-am gândit: Să-i 
zic ceva? Este inutil. îl las așa.

Ajungem la miting. A luat cuvântul 
acolo Grișin, au luat cuvântul și de-ai 
noștri. Acolo, i se aduc lui Hrușciov o 
cutie, o machetă cu locomotiva, așa 
ceva din tablă, făcută cadou de 
oamenii de acolo. O ia în mână, se 
vede că era grea, așa, și zice: Ce 
șmecherie românească o mai fi și 
asta? Ca să vezi".

Nevoile de dezvoltare a transportu
lui românesc pe calea ferată, în 
deplină siguranță și cu costuri mult 
mai scăzute, au determinat reana- 
lizarea parcului de mijloace de trac
țiune al Căilor Ferate Române. Drept 
urmare, în anul 1964 au fost cum
părate din Suedia, de la firma ASEA 
Sulzer, 10 locomotive electrice tip 
C0C0, seria 060-EA (de 5.100 kW), pre
cum și licența de fabricație a acestora. 
Valoarea totală a investiției a fost de 
circa 4,2 milioane de dolari.

Imediat după învestirea sa în 
funcția de secretar general al partidu
lui, Nicolae Ceaușescu s-a preocupat să 
dezvolte fabrica de locomotive din 
cadrul Uzinei Electroputere. De exem
plu, în planul de dezvoltare a econo
miei naționale pe perioada 1966-1970, 
discutat la 22 aprilie 1965, s-a prevăzut 
dotarea Căilor Ferate Române cu 630 
de locomotive Diesel-electrice, 1.100 
vagoane de călători și 23.250 de va
goane de marfă cu patru osii, precum 
și electrificarea a 430 km de linie de 
cale ferată. în documentul respectiv 
s-a precizat astfel: „în scopul creșterii 
capacității de transport și a reducerii 
cheltuielilor de exploatare se prevăd 
dotarea cu 630 locomotive Diesel și 
electrificarea a 430 km linii și se va 
ajunge ca în 1970 circa 70% din totalul

Orice vizită de lucru a „Tovarășului" la Craiova trecea, obligatoriu, și pe la uzina „Electroputere" FOTO: Armand Rosenthal/AGERPRES

traficului să se efectueze cu tracțiune 
Diesel și 9% cu tracțiune electrică, pon
derea tracțiunii cu aburi scăzând de la 
60% în 1965 la 21% în 1970. Prin 
această acțiune se va realiza pe întrea
ga perioadă 1966-1970 o economie de 
aproape 5 milioane tone de com
bustibil convențional.

Pentru o bună utilizare a puterii de 
remorcare a locomotivelor Diesel și 
electrice prin mărirea tonajului 
trenurilor, parcul de vagoane se va 
înzestra cu 23.250 de vagoane de 
marfă/4 osii de mare capacitate și 
1.100 vagoane de călători/4 osii cu un 
confort sporit. Ponderea vagoanelor 
de marfă de mare capacitate în parcul 
total va crește de la 16% în 1965 la 43% 

în 1970“. Investiția totală se cifra la 
7.406 milioane de lei, din care 5.943 
milioane de lei pentru realizarea 
vagoanelor de marfă.

Totodată, s-a propus electrificarea 
liniei duble de cale ferată dintre Bucu
rești și Brașov pe o porțiune de 140 km 
până în anul 1968. Pentru acel proiect 
s-a preconizat cheltuirea a 605 mi
lioane de lei, din care 230 milioane de 
lei în anii 1966-1970. De asemenea, s-a 
propus electrificarea liniei Craiova- 
Caransebeș-Câlnic pe o porțiune de 
265 km până în anul 1970, investiția 
fiind în valoare de 420 milioane de lei.

în același timp, Nicolae Ceaușescu 
a aprobat dezvoltarea Uzinei Electro
putere în scopul construirii la Craio

va, începând din anul 1967, a locomo
tivei electrice tip C0C0, seria 060-EA 
(o variantă îmbunătățită a locomoti
vei suedeze Rb 1). De asemenea, au 
fost adoptate măsuri pentru produce
rea de aparataj de înaltă tensiune și 
motoare electrice (circa 3.000 de bu
căți pe an) și realizarea a 360 de loco
motive Diesel-electrice tip 060 DA și 
89 de locomotive electrice tip C0C0. în 
consecință, la sfârșitul anului 1969, 
uzina de la Craiova a atins ritmul ma
xim de fabricație de 150 de locomo
tive Diesel-electrice și electrice pe an.

Investiția totală de la Electroputere 
s-a cifrat la 950 milioane de lei, din 
care 450 milioane de lei pentru anii 
1966-1970, iar rezultatele pozitive au 

apărut curând. Până în anul 1989 au 
fost construite peste 1.400 de locomo
tive Diesel-electrice și aproape 1.000 
de locomotive electrice.

în același timp, Nicolae Ceaușescu 
a aprobat dezvoltarea Uzinei de Con
strucții de Mașini de la Reșița, a Uzinei 
23 August din București, precum și a 
fabricii de vagoane de la Arad. La 
Reșița au fost fabricate anual 170 de 
motoare pentru locomotivele Diesel- 
electrice realizate la Craiova. în cazul 
23 August, ritmul maxim anual de 
producție a fost stabilit la 80 de loco
motive Diesel-hidraulice (tip BB, seria 
040-DHC) și 400 de motoare Diesel 
(de 350 și 700 CP).

Dr Petre OPRIȘ

Știri economice
• Pe conducta magistrală de trans

port benzină Ploiești-Constapța.s-a 
produs o fisură în zona localității Fău- 
rei (jud. Brăila), din cauza procesului 
de coroziune. în urma incidentului, 3 
tone de combustibil s-au deversat în 
canalul de irigații din zonă, iar tranzi
tul de combustibil a fost oprit pentru 
24 de ore, până la remedierea avariei.

• într-un abataj al Minei Ghelari, 
aparținând Exploatării Hunedoara, 
s-a produs o surpare de steril, care a 
accidentat doi ingineri. Aceștia au fost 
transportați la spital, constatându-se 
că nu aveau leziuni care să le pună 
viața în pericol.

RADIOGRAFII CULINARE

Arome ademenitoare dinspre IAS

Alertă la frontieră
• Grănicerii au arestat 17 cetățeni 

români pentru „tentativă de eva
ziune" -13 la frontiera cu Ungaria, trei 
în apropierea limitei teritoriale cu 
Iugoslavia și unul în zona de graniță 
cu URSS.

• în diferite localități de frontieră 
din județul Timiș au fost identificate 
urme pe fâșia arată care indicau tre
cerea ilegală în Iugoslavia a cinci per
soane.

• Autoritățile de frontieră au rapor
tat la centru că în perioada 24-26 mar
tie 1989 refuzaseră intrarea în 
România a 126 cetățeni străini: 3 erau 
indezirabili (2 maghiari și un polo
nez); 11 erau dați în consemn la 
graniță (10 vest-germani și 1 maghiar); 
6 au prezentat pașapoarte false (5 
indieni și 1 italian); 59 încălcaseră 
normele vamal-valutare ale Româ
niei (32 polonezi, 6 maghiari, 4 
iugoslavi, 4 turci, 3 italieni, 3 sirieni, 3 
vest-germani, 2 olandezi, 1 est-ger- 
man și 1 iranian); 47 nu au dovedit că 
aveau mijloace de întreținere pe tim
pul staționării în țara noastră (16 turci, 
6 iranieni, 4 iugoslavi, 4 maghiari, 3 
libieni și 14 alte cetățenii).

Cetățeni străini, 
la Miliție

• Spectacolul de jazz de la Casa de 
cultură a sindicatelor din Suceava 
s-a încheiat la Miliție pentru cetă
țeanul est-german Thomas Morit. 
Nu făcuse vreo infracțiune, însă în 
timpul recitalului la care lua parte 
cineva i-a sustras geaca în care avea 
pașaportul, trei bilete de schimb va
lutar și alte acte personale. Pentru el, 
urma o procedură neplăcută de 
dobândire a documentelor care-i 
permiteau ieșirea din țară.

Sursa: Arhiva CNSAS, 
Fond Documentar, 

dos. nr. 8566, voi. 24.
Ilarion ȚIU

în fostul IAS din satul în care m-am 
născut, Havârna, județul Botoșani, în 
1989 creșterea animalelor era o acti
vitate destul de bănoasă. Pentru a 
pătrunde în atmosfera de atunci, am 
stat de vorbă cu inginer Maria 
Aostăcioaei, în prezent profesoară la 
școala din sat. Când a venit de pe 
băncile Institutului „I. Ionescu de la 
Brad" din Iași, în 1985, Maria Aostă
cioaei a găsit sectorul zootehnic din 
Havârna pus pe picioare. Număra 
1.200 de taurine, tineret și vaci cu 
lapte. Efectivele au mers în creștere 
până în 1989, apoi în regres până în 
2003, când IAS-ul s-a desființat. în 
1989, pentru că cele două ferme ve
getale mergeau foarte bine și terenul 
de pășunat se ridica la câteva zeci de 
hectare, conducerea a cumpărat și 
vreo 500 de oi.

„IAS-ul număra 45 de muncitori 
angajați și șase la personalul TESA. 
Programul începea la 5 dimineața și 
se încheia la 9 seara. Se pregătea 
hrana în bucătăria furajeră. Apoi se 
distribuia animalelor. Se făcea cură
țenie în grajduri, se efectua mulsul,

se preda laptele, toate acestea sub 
directa supravegere a celor de la 
TESA"., își amintește Maria Aos
tăcioaei. Nu conta dacă ești inginer 
sau mulgător, pentru toți programul 
începea la 5 și trebuia sa fii perma
nent în sector. Condițiile erau destul 
de bune. Exista apă curentă, evacuare 
mecanizată, muls mecanic. „Era 
multă severitate impusă de la centru, 
care îți intra cumva în sânge. Așa se 
face că, deși mulsul era mecanic, 
fiecare muncitor era verificat de 
ingineri și prin muls manual, să fie 
siguri că vacile au fost mulse com
plet", spune inginera. Producția de 
lapte era livrată zilnic de mașina de 
lapte, „lăptăreasa", la ICIL Dorohoi. 
Din laptele acesta se făcea brânză 
telemea sau vestitul cașcaval de 
Săveni. Se mai producea și caș de oi 
care se vindea în sat. O parte din 
tăurași erau preluați de abator sau se 
sacrificau și se vindeau pe plan local, 
îmi amintesc și eu cum se făceau cozi 
interminabile, cum stăteau profe
sorii și alți salariați la rând pentru o 
bucată de carne sau puțină brânză,

dar până la urmă toată lumea pleca 
mulțumită.

Cele două ferme vegetale produ
ceau furajele necesare pentru hrana 
animalelor. Se foloseau și produsele 
secundare, paie, coceni etc., astfel în
cât nimic nu se pierdea. Cositul, re
coltatul cartofilor și al sfeclei de zahăr, 
precum și alte lucrări care erau soli
citate de ferma vegetală se făceau fie 
cu ajutorul oamenilor din Bucovina, 
meșteri în ale cositului, fie cu deținuți, 
armată ori elevii școlii. Pentru perioa
da campaniei se improvizau dormi
toare pentru cei veniți din alte lo
calități, iar masa o luau la cantina 
IAS-ului. Cantina era bine aprovizio
nată și avea un bucătar, Neculae Gri- 
goruță, vestit și astăzi pentru prepara
rea porcului și a vițelului. Mâncarea 
la cantină era gustoasă, dar făcută cu 
economie. Predomina ciorba de oase, 
mâncărica de fasole și cea de cartofi.

Adevăratele festinuri se organizau 
cu ocazia încheierii campaniei de 
recoltat. Ziua sărbătoririi era așteptată 
atât de muncitori, cât și de șefi. Petre
cerea se făcea de obicei la stână, în

mijlocul câmpului care împrăștia în 
jur mirosul de fân proaspăt cosit, dar 
și al bucatelor. Atunci se prepara caș 
dulce, jantiță, dar și renumita oaie la 
ceaun. Se alegeau două oi, de obicei 
cele mai grase, dar nu prea bătrâne. 
După ce se sacrificau se porționau, se 
condimentau și se puneau într-un 
cazan potrivit de mare, cu puțină apă. 
Se fierbea înăbușit. Se adăuga tot felul 
de zarzavat: ceapă cu nemiluita, căței 
de usturoi, morcov, țelină și se fierbea 
în continuare, la foc molcom, făcut 
sub pirostrie, până ce carnea dădea 
ușor în prăjit. Alături, într-un ceaun 
mare, în care încăpeau două găleți de 
apă, se pregătea mămăliga. Băutură 
era din belșug. Rachiul din sfeclă și 
berea de Solea curgeau în neștire, iar 
cum stâna făcea casă bună cu grădina 
de zarzavat, harbujii și zamujii erau 
nelipsiți. Petrecerea începea pe la ora 
14 și ținea până când întunericul 
învăluia zările... „Erau vremuri fru
moase", spune Maria Aostăcioaei cu 
nostalgie în glas, „dar au trecut ca și 
cum n-ar fi fost...".

Carmen DRĂGAN

JURNALUL 
MONICĂI LOVINESCU

(Urmare din pag. I)

Sigur că n-ascultau și n-au ascultat 
niciodată. Monica știa foarte bine 
când se poate întâmpla ceva sau ce ni 
se poate întâmpla. Aveam anumite 
coduri de pericol. Atunci puteai să o 
anunți ca să vorbească în presa străi
nă." Cum anume? „Aveam, de pildă, 
un număr de telefon din Paris. Știam 
că, până își reglează «ascultătorii» 
din țară aparatele, în primul minut 
nu te pot asculta... Ziceam imediat 
cuvântul convenit - parola -, pe 
urmă vorbeam vrute și nevrute. Ce 
faci, bine, sănătos, ninge, plouă... dar 
după ce rosteai cuvântul cu pricina."

Prin Radio Europa Liberă se declan
șa alarma. Comentau despre cel în pe
ricol și atrăgeau atenția presei și diplo
mației internaționale prin meca
nisme deja puse la punct.

Cu „enorm" efect, zice Augustin 
Buzura.

Vremea scriitorului-zeu

„Alții au iubit-o și apoi au încetat 
s-o iubească, scrie Doina Jela, fiindcă

după ce i s-au confesat, poposiți pe 
fotoliul musafirului din holul casei 
din rue Francois Pinton, confesional 
și canapea de psihanalist, mașină de 
spălat reputații, ea a încredințat totul 
jurnalului, de unde judecățile ei 
intransigente și-au revărsat criteriile 
cam prea ferme peste viața literară 
călduț-molcomă din țară. Discretă în 
ce privește confesiunile celorlalți (...), 
Monica Lovinescu încredința jur
nalului totul, dintr-o convingere în 
rolul capital al memoriei mărturisi
toare."

Totul?! Mult spus. Căci atom în 
lumea Monicăi Lovinescu e cartea. Și 
scriitorul: augmentat ca ferment și 
pigment al dospelilor revoluționare. 
Ca pe-o scenă de teatru - căci ea e 
regizorul! - își dispune această lume 
a ei în „pozitiv"/„negativ", funcție de 
axul puterii. Și poate că tocmai aici 
s-a-nvârtit cheia la succesul de public 
al cronicii ei culturale: a tratat teme 
predestinate elitei în maniheismul 
gândirii prelogice, ca înfruntare din
tre bine și rău.

Cât de actuale sunt cronicile acelea 
- magic cuvânt! - necenzurate? Fie că

da, fie nu, deja sunt mărturie a timpu
lui revolut numit de alt estic (Andre 
Makine) vremea când scriitorul era 
un zeu.

Când i s-a confesat Doinei Jela că 
visase să facă regie de teatru, moti
vase: „Pe lângă autor, vorbește și regi
zorul"; în secolul al XX-lea, vorbin- 
du-se chiar mai mult despre con
cepția lui decât despre dramaturg. Iar 
în regia pe unde scurte a Monicăi 
Lovinescu, a scrie literatură e egal cu 
a face politică. Arme de apărare ori de 
atac: genul epic, liric sau dramatic - în 
slujba ori împotriva puterii. Cu teme
ritate și tiranie de strateg, vocea ei 
inegalabilă n-a obosit în sentințe, 
profeții, laude și insulte. în fond, a 
făcut teatru la microfon, nu cronică 
literară.

Neostenită a fost și prin furnicătura 
Jurnalului: știri, bârfe și zvonuri; ițe, 
fire și modele - act după act; aranja
mente, certuri și împăcări; emisari, 
fundații și asociații; demonstrații, 
procese și proteste... Pe puțin în două 
notații la săptămână - în trecerea tim
pului, mai însemnate decât textele de 
jurnalistă radiofonică publicate.

Iată și gongul la mizanscena politi- 
co-literară a anului 1989: „3 Ianuarie 
1989. Jurnal. Mircea Dinescu a trimis 
vorbă că «vrea» un gazetar francez 
pentru un interviu. Ne telefonase 
Bernard Poulet. De la L Evenement du 
Jeudi vor trimite pe cineva (Yann 
Plougastel) pe care mai înainte tre
buia să-l punem în temă. Lungă con
vorbire deci azi cu P. îi dăm adresa, 
felul de a ajunge, îi recomandăm pre
cauțiile de rigoare și-l situăm pe M.D. 
în peisajul literar românesc. Habar 
n-avem ce vrea să declare Dinescu și 
până unde dorește - și poate - să 
meargă. Plougastel vrea și adresa lui 
Gabriel Andreescu. O are Mihnea 
(Berindei), dar nu e de găsit la telefon."

„Camuflat" în „Pragul. Unde scurte, 
V" (Humanitas, 1995), Jurnalul Moni
căi Lovinescu din ’89 reconstituie stu
pefianta agitație de-a perfora roca 
lunară a statu-quo-ului românesc. 
Prin praful și zgomotul din (încă) 
șantierul istoriei se întrevăd cabine 
de actori și elemente de decor din 
culisele actelor ante și „postre
voluționare".

Lavinia BETEA

ARTICOLUL ZILEI

Datorii și drepturi
în ansamblul evoluțiilor internaționale, problematica economică tinde să 

ocupe un loc tot mai important. Procese economico-financiare considerate 
un timp a fi de resortul experților cunosc o dezvoltare amplă situându-se în 
avanscena actualității, atât prin profunzimea efectelor lor sociale, cât și prin 
repercursiunile pe planul vieții politice. Lucru firesc ținând seama de faptul 
că întrefactorulpolitic și cel economic există o relație directă, politiculfiind 
expresia concentrată a economicului.

O realitate de netăgăduit a devenit în epoca noastră acuitatea problemei 
subdezvoltării, a lichidării decalajelor dintre țările bogate și cele sărace, nece
sitatea stringentă a progresului rapid al țărilor rămase în urmă - cerințele 
subliniate neostenit de România socialistă, prin glasulferm și clar al președin
telui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Istoria stă martoră a faptului că de 
decenii, în întreaga perioadă de la Congresul al IX-lea al partidului, secre
tarul general al partidului nostru s-a pronunțat cu vigoare pentu soluționarea 
acestui ansamblu de probleme, relevând că rezolvarea lor reprezintă una din 
cerințele cele mai arzătoare ale contemporaneității, aceasta implicând atât 
un susținut efort propriu, cât și sprijin internațional. în primul rând din partea 
statelor avansate economic. Un sprijin real și eficient, și nu un pseudo-sprijin, 
cum s-au dovedit a fi împrumuturile cu dobânzi cămătărești care, sub ge
neroasafirmă a ajutorării țărilor slab dezvoltate, auajunsastăzi literalmente 
să sufoce și să strivească popoare de sute și sute de milioane de oameni.

Desfășurările din ultimul timp demonstrează consecințele grele ale creșterii 
datoriilor externe, devenite principalafrână în calea dezvoltării. în America 
latină, în Africa, în Asia numeroși șefi de state denunță teribilul impact ne
gativ al datoriei externe asupra evoluției economice, practicile spoliatoare 
ale capitalului financiar internațional. într-un comunicat oficial, Ministerul 
mexican al Finanțelor și Creditului public arată că datoria externă a țării a 
ajuns la astronomica cifră de 100.381.000.000 de dolari, ceea ce amenință 
țara cu ruina financiară. Alianța Stânga Unită din Argentina a declarat că 
datoria externă a țării, de peste sg de miliarde de dolari, este imposibil de 
plătit fără a se condamna iremediabil viitorul statului. Datoria externă a 
țărilor africane - a indicat directorul general al băncii Africane pentru Dez- 
voltare-va atinge 253 miliarde de dolari, ritmul acelerat de creștere a poverii, 
stimulat de dobânzile exacerbate, aruncând aceste state cu decenii în urmă.

Mecanismul spolierii continuă să meargă maideparte, țările căzute în cap
cană fiind nevoite să recurgă la noi credite, care nici nu ajung pentru plata 
dobânzilor la creditele anterioare. Un singur exemplu: la Lima, un comuni
cat al Ministerului Economiei și Finanțelor al republicii Peru a arătat că anul 
trecut s-a obținut de la Banca Interamericană de dezvoltare'67,3 milioane 
de dolari, dar a trebuit să transfere aceleiași bănci 6g,gi milioane de dolari 
reprezentând serviciul la datoriile acumulate.

Iată dar că-așa cum sublinia președintele României socialiste-, săracii 
devin tot mai săraci, iar bogății tot mai bogați, contradicția dintre aceștia 
se ascute ireconciliabil, decalajul economic - această bombă cu explozie 
întârziată-se adâncește paroxistic, amenințând perspectivele viitorului de 
pace și stabilitate al omenirii.

Problema datoriilor externe și a dobânzilor excesive prezintă însă implicații 
și pe alte planuri. După cum se știe, mai ales în ultimul timp, problemele drep
turilor omului s-au înscris ca unul din subiectele predilecte ale actualității. Sunt 
probleme de incontestabilă însemnătate cărora țara noastră le acordă o 
deosebită atenție, militând pentru respectarea riguroasă a adevăratelor drep
turi ale oamenilor-în primul rând dreptul la viață, adică la pace, dreptul la 
muncă, la instrucțiune, sănătate, într-un cuvânt la o existență demnă. Efor
turile omenirii trebuie să se îndreptate spre eradicarea acelor racile pe care unii 
din protagoniștii „drepturilor omului" caută să le escamoteze, șomajul, obscu
rantismul, lipsa de locuințe, consumul de droguri, violența etc. în acest context, 
nu se poate trece cu vederea relația nemijlocită dintre povara datoriilor externe 
și degradarea brutală a condițiilor de viață ale omului pe zone întinse ale 
planetei, tragedia a sute și sute de milioane deființe condamnate la o existență 
subumană pentru asigurarea uriașelor dobânzi impuse de capitalulfinan
ciar. Nu este nici o coincidență înfăptui că zeloșii „apărători" ai drepturilor 
omului, gata oricând să lanseze acuzații împotriva oricui, sunt tocmai aceia 
care determină pur și simplu moartea prinfoamete și malnutriție a zeci și zeci 
de milioane de oameni anual.

Iată de ce programul de măsuri propuse de România, de președintele Nico
lae Ceaușescu pentru soluționarea globală a problemei datoriilor externe, 
pentru lichidarea practicilor de jaf ale capitaluluifinanciar internațional, 
pentru edificarea unei noi ordini economice mondiale reprezintă, implicit, 
un luminos program de prosperitate generală, o generoasă contribuție la 
materializarea autenticilor drepturi ale omului pe întreaga planetă.
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Naționalismul liderului sârb Slobodan Miloșevici a tensionat relațiile interetnice din Iugoslavia începând din 1989 FOTO: Petar Kujundzic/REUTERS
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Raport special: 
destrămarea 

blocului comunist
Poliția a oprit traficul în centrul 

Budapestei, pentru a face loc celor 
75.OOO de persoane care mărșăluiau 
fluturând steaguri și scandând 
„Democrație!". Este prima demon
strație care a fost organizată după 
introducerea legislației reformelor 
politice, inclusiv pentru sistemul 
pluripartit. Maghiarii au sărbătorit 
ziua națională prin ieșirea din țară. 
Facilitarea eliberării de pașapoarte și 
relaxarea reglementărilor cu privirea 
la posesia de valută i-au atras pe 
turiștii maghiari în zona comercială a 
Vienei, de unde au cumpărat caseto- 
foane și aparate video.

La Varșovia, o dată cu vremea neo
bișnuit de caldă, s-a ivit și schimbarea 
politică. Acum două săptămâni, gu
vernul lui Jaruzelski și opoziția con
dusă de Solidaritatea au ajuns la un 
acord de a organiza alegeri pentru a 
doua cameră a parlamentului, un nou 
senat, din care să facă parte candidații 
necomuniști. Liderul de partid Woj
ciech Jaruzelski, care în 1981 a repri
mat sângeros mișcarea Solidaritatea, 
era neobișnuit de exuberant: „Se fac 
progrese majore în construirea de
mocrației în Polonia". în cealaltă parte 
a orașului, liderul Solidarității, Lech 
Wafșsa le spunea susținătorilor săi că 
Polonia e pe cale de a intra într-o etapă 
decisivă „care sperăm să ne aducă 
democrație și libertate".

în multe părți ale blocului estic, 
odinioară supus stricteții sovietice, s-a 
început crearea unei noi ordini 
politice și economice. însă nu peste 
tot. în Bulgaria, conducerea învechită 
nu dă nici un semn că ar dori să 
înceapă reforma. în Cehoslovacia, 
unde liderul disidenței, Vaclav Havel, 
a fost condamnat la închisoare, pro
cesele altor activiști, arestați pentru 
organizarea de marșuri anti-guvema- 
mentale pașnice sau pentru sem
narea unor petiții politice, au ajuns în 
cea de-a doua lună de judecată. Iar în 
România stalinistă, conducătorul par
tidului, Nicolae Ceaușescu, este numit 
de vecinii săi „Idi Amin al comunis
mului".

Regimul totalitar, obsedat de a-și 
lăsa amprenta în conștiința și pe 
trupul țării sale, nu tolerează nici o 
formă de opoziție. Când șase foști 
înalți demnitari comuniști au lansat 
o scrisoare care îi condamna dur 
regimul brutal și represiv, Ceaușescu 
l-a arestat pe fiul unuia dintre sem
natari, acuzându-1 de spionaj, și a 
instituit alerta de securitate națională.

Dar, chiar și în aceste țări, populația 
subjugată începe să conștientizeze 
posibilitatea unei schimbări. Acum 
un an, cele mai violente revolte din 
istoria regimului au izbucnit în 
Brașov, România. Iar la începui lui 
august, anul trecut, cehii au protestat 
față de invadarea Cehoslovaciei din 
1968 de sovietici și împotriva pre
zenței trupelor sovietice pe teritoriul 
țării lor.

în Iugoslavia comunistă, reformele 

au provocat rupturi între cele opt 
republici și provincii distincte ale țării 
și anumite grupări etnice. Sârbii na
ționaliști conduși de carismaticul Slo
bodan Miloșevici vor să domine o 
parte a țării, în timp ce conducerea 
divizată se luptă să oprească prăbu
șirea economică a Iugoslaviei.

La est de Elba, de patru decenii, de 
când Stalin a coborât cortina de fier, 
Europa nu a mai văzut așa o fierbere, 
ca cea provocată de campania lui 
Mihail Gorbaciov de a reforma politi
cile economice și politice socialiste. în 
trecut, Kremlinul scotea tancurile și 
trupele pentru a nimici disidența. Dar 
de la venirea la putere a lui Gorbaciov 
din 1985, el însuși a fost cel mai mare 
disident, conducând atacul la adresa 
situației existente. Admițând că pen
tru socialism nu există „un model de 
unitate" a încurajat pluricomunismul 
în Europa de Est.

în ultimii 40 de ani, Moscova a 
avut două motive pentru a-și contro
la vecinii: să protejeze granițele de 
amenințarea Vestului și să aibă par
teneri comerciali. Se pare că Gorba
ciov a schimbat aceste canoane. Vrea 
să refacă sau chiar să recicleze eco
nomiile comuniste centralizate și 
autonome. Pentru a asigura securi
tatea, se pare că nu mai consideră 
necesară gruparea de țări servile de 
până acum. De fapt, politicile sale 
demonstrează că prăbușirea econo
mică a imperiului sovietic este o 
amenințare mult mai mare decât 
atacurile Vestului.

Scânteile provocate de politicile 
divergente din regiune pot duce la o 
explozie periculoasă. Statelor satelit, 
nemaioperând sub iluzia că funcțio
nează comunismul, li s-a dat o șansă 
istorică să își urmărească propriile 
politici reformatoare. Deși Gorbaciov 
pare dispus să le lase mână liberă 
acestor țări, se pare că el nu dorește să 
le piardă din Pactul de la Varșovia. Vo
latilitate imprevizibilă a Europei de 
Est are implicații și pentru Vest. Chiar 
dacă comunismul se va dovedi a fi fost 
un experiment eșuat în Ungaria și 
Polonia, nu există garanții că va fi 
înlocuit cu o democrație. Fără un pro
gres economic vizibil, șansele ca tul
burările sociale și haosul politic să 
ducă la o dictatură de dreapta sau de 
stânga sunt mari. Iugoslavia, la rândul 
ei, este atât de divizată, tensiunile 
politice fiind legate de naționalismul 
pronunțat, încât țara este amenințată 
de ruperea în mai multe provincii.

Din fisurile care s-au produs atât în 
Europa de Est, cât și între Est și liderul 
de la Moscova, reies două întrebări 
cruciale care necesită răspunsuri 
urgente:

- Cât de mult se pot distanța state
le satelit de Moscova, fără a atrage 
represiunea de la Kremlin?

- Cât de mult poate profita Vestul de 
situația actuală, fără a deveni irespon
sabil?

Până acum, Vestul nu s-a implicat 

în procesul de schimbare. Sperând că 
războiul rece s-a încheiat, Vestul a 
ezitat să interfereze cu sfera de 
infuență a Moscovei. Preocupat de 
alte regiuni, Washingtonul nu a dat 
atenție specială Estului Europei. Pre
cauția este înțeleaptă, dar actuala 
șovăială' reprezintă un blocaj. în 
același timp, influența Vestului este 
drastic limitată. O intervenție prea 
puternică ar face țări ca Ungaria sau 
Polonia să prindă curaj, ceea ce ar 
putea provoca represiunea sovieti
cilor. Cu alte cuvinte, Vestul pur și 
simplu nu mai are puterea univer
sală pe care o exercita în 1945.

La prima întrebare se poate răs
punde mai ușor: nimeni nu știe cât 
de mult e prea mult, cel puțin nu cu 
precizie. Adrian Hyde-Price, cercetă
tor la Institutul Regal al Afacerilor 
Internaționale din Londra, spune că 
„Gorbaciov le-a acordat clienților săi 
destulă libertate, dar se pare că nu are 
o politică pe termen lung. Este o 
dublă problemă: cum să deschizi 
poarta de ecluză fără să iasă prea 
multă apă?".

Liderii sovietici au conflicte deschi
se despre câtă libertate poate fi per
misă în Europa de Est. Luna trecută, 
Viktor Chebrikov, membru al biroului 
politic și fost șef al KGB-ului, a de
nunțat „elementele antisociale" care 
încearcă „să împingă masele înspre 
anarhie". Ziarul Pravda a replicat su
gerând că partidul ar trebui să ia în 
considerare „înțelegeri formale" cu 
grupurile independente.

Lăsând la o parte aceste inadver
tențe, nimeni nu se îndoiește că 
sovieticii vor să își păstreze influen
ța din Europa de Est, singura regiu
ne în care regimul comunist este 
menținut cu succes. Indiferent de 
orice experiment, Gorbaciov nu a 
renunțat la doctrina Brezhnev, care 
afirmă autoritatea sovietică asupra 
blocului comunist. Gorbaciov însă 
nu este singurul care nu are gândită 
o politică clară.

Nici Statele Unite, nici aliații săi ves
tici nu au așa ceva, făcând ca răspun
sul la a doua întrebare să fie o necu
noscută. Abia acum încep guvernele 
vestice să realizeze imensele impli
cații ale schimbărilor ce au loc.

Unii europeni se tem că ritmul 
schimbărilor din Est nu le va permite 
să elaboreze un răspuns de politici 
coerente. Un consilier al președintelui 
francez, Francois Mitterrand, spune 
că: „Europa de Est ar putea deveni o 
regiune de instabilitate și risc". Dar 
alții prevăd ceva mai optimist: „Este 
cea mai mare ocazie pentru ca Vestul 
să își instaureze influența în regiune, 
de la cel de al doilea război mondial 
încoace", spune Mark Palmer, amba
sadorul american în Ungaria și sus
ținător al activismului vestic. „Trebuie 
să ne implicăm, nu numai pentru a ne 
promova valorile și sistemul econo
mic, dar și pentru a ne asigura că aces
te schimbări dramatice se petrec 

într-un climat stabil. De aceea Vestul 
trebuie să aibă o strategie."

Dar până acum Vestul nu are o 
strategie, ci doar niște principii vagi. 
Fostul secretar de stat Henry Kissin
ger, o figură influentă printre repu
blicanii lui Bush, argumentează că 
Washingtonul și Moscova trebuie să 
negocieze direct viitorul Europei de 
Est, într-o „a doua Yalta", o compen
sare pentru mult criticatul acord, care 
a cimentat diviziunea dintre Estul și 
Vestul Europei. Moscova ar trebui să 
tolereze libertatea politico-econo- 
mică în Est și să renunțe la doctrina 
Brezhnev. în schimb, Vestul ar trebui 
să fie de acord cu interesele sovietice 
„legitime" pentru securitate, inclusiv 
cu angajamentul că nu va dori reuni- 
ficarea Germaniei sau că va urmări 
alte avantaje militare.

Conservatorii din Vest sunt însă de 
părere că o a doua Yalta nu ar face 
decât să permită dominația sovietică 
în zonă. Nu sunt în favoarea conso
lidării situației actuale sau pentru a 
extinde, în mod ilogic și nerealist, 
influența NATO în Est. în schimb, re
comandă ca ambele părți să slăbeas
că prezența militară.

Soluția înțeleaptă pentru Vest ar fi 
să își reconsidere politica de „dife
rențiere", care în mare a însemnat să 
dialogheze cu fiecare țară în parte, nu 
prin intermediul Moscovei, și să re
compenseze ameliorarea drepturilor 
omului cu răsplăți economice, cum 
este și clauza națiunii celei mai fa
vorizate. Dar un diplomat vestic, din 
Viena, spune că „diferențierea este o 
politică reactivă, o politică precaută. 
Este fără de inițiativă și nu răspunde 
la problemele complexe care se ivesc 
acum".

Vestul trebuie să definească și 
să dea vigoare unei atitudini de 
bun-simț. Trebuie să identifice 
tendințele care trebuie încurajate, ce 
tip de implicare are cel mai mare 
impact și unde inițiativa ar fi irosită. 
Ministrul de Externe polonez, Ta
deusz Olechowski, i-a spus clar secre
tarului de stat James Baker că ajutorul 
este binevenit: „Statele Unite trebuie 
să fie prezente".

Aceasta este și intenția Statelor 
Unite, dar Vestul este divizat de între
barea cât de mult să ajute blocul estic. 
O tabără, din care face parte pre
mierul italian, Ciriaco De Mita, vrea să 
lanseze un plan Marshall pentru 
statele comuniste, prin care să se ges
tioneze datoria blocului de 131 de mi
liarde de dolari - datorie care a crescut 
cu 60% în ultimii trei ani. Săptămâ
nalul The Economist califică planul 
drept „o irelevanță costisitoare". Cri
ticii sunt circumspecți cu privire la 
finanțarea Estului Europei fără a avea 
o idee despre ce vor primi în schimb. 
Fost consilier de securitate națională 
al Statelor Unite, Zbigniew Brzezinski 
vrea ca orice tip de asistență să fie 
condiționată de „o mișcare deliberată 
pentru a adopta mecanismul de for

mare liberă a prețurilor și pentru a 
garanta libertatea de opțiune po
litică".

Dar varianta cea mai realistă este ca 
Vestul să aibă un rol de anvergură mai 
mică prin care să împingă încet blocul 
estic către economia de piață. Statele 
Unite sunt pregătite să ajute, dar nu 
cu bani. „Ar fi greu să luăm măsuri 
legislative" într-o perioadă cu bugete 
reduse, spune un important consilier 
prezidențial. A adăugat însă că, „dacă 
face schimbările necesare", adminis
trația Bush ar fi dispusă să sprijine 
Polonia și Ungaria prin intermediul 
Fondului Monetar Internațional. Am
basadorul Palmer recomanda joint 
venturile și micile împrumuturi di- 
recționate către proiecte specifice. 
Dorește ca președintele Bush să facă 
un turneu în Europa de Est.

Utile ar fi și fondurile private. Luna 
aceasta, prima școală privată de afa
ceri va fi deschisă în Budapesta. Fon
dul Rockefeller Brothers sprijină agri
cultura privată în Ungaria. Dar până 
acum contribuția privată a fost mică, 
în trecut, regimurile din blocul estic 
au respins orice asistență capitalistă. 
Acum, investitorii vestici sunt îngrijo
rați în privința instabilității. „Dacă vor 
bani și noi investiții din Vest, atunci 
trebuie să creeze un climat economic 
și social astfel încât oamenii de afaceri 
vestici să simtă că au de-a face cu o 
situație stabilă, curățată de birocrație, 
și să vadă că pot obține un profit 
decent pe care să-l repatrieze", spune 
Peter Tarnoff, președintele Consiliu
lui pentru Relații Internaționale.

Optimiștii sunt de părere că pro
gresul economic îl va atrage și pe cel 
politic. Franz-Lothar Altmann, de la 
Institutul Siidost din Miinchen, spune 
că, „dacă reforma economică funcțio
nează, schimbarea politică va fi legiti
mată". Scopul final este „finlandiza- 
rea" gradată, adică îndreptarea către 
economia de piață de tip vestic și 
democratizarea, care vine o dată cu 
aceasta, reducând natura opozantă 
dintre Est și Vest.

Nu există intenția de a interfera 
între Est și Moscova, ceea ce ar desta
biliza militar regiunea. Dar există vqcî 
care văd motivația pentru schimbări 
sistematice. „în loc să separăm Polo
nia de restul blocului, ar trebui să 
încurajăm răspândirea schimbării 
până la Uniunea Sovietică", spune 
Michael Mandelbaum, membru al 
Consiliului pentru Relații Internațio
nale. „De ce să ne oprim la Elba? 
Haideți să împingem înapoi comu
nismul până la Uniunea Sovietică." 
Neverosimil. Dar dacă Statele Unite și 
partenerii lor vor să îl împingă cât de 
cât, trebuie să înceapă de acum.

Christopher Ogden; 
Kenneth W. Banta

Time Magazine, 27 martie 1989
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anunțuri
CUMPĂRĂTURI
Macrameuri, basc, cort două per

soane, ghete munte, cap casetofon 
mono 500 ohmi,_______________

Cumpăr casă la curte cu livadă, circa 
30 km de București.____________

Cumpăr flaut Monig Couper sis
tem, August Richard Moning sau 
Recital, și piculină Filip Moning și 
trompetă Ganter cu clape.________

Cumpăr mașini de cusut defecte, 
tipuri cu suveică rotundă, asemănător 
Ileana și piese de schimb.________

Convenabil, televizor color, 
videoplayer, orgă Electronica sin
tetizator, Rac audio (eventual com- 
bină portabilă)._______________

Cumpăr boxe auto, robot telefonic, 
Telecolor, joc electronic tv, hotă ab- 
sorbantă, toate noi._____________

Cumpăr casete sigilate, mașină tri
cotat cu cartelă, videodiscuri și casete 
originale noutăți, calculator perso- 
nal.________________________

Cumpăr familii albine, IMS, 
remorcă, pavilion apicol pentru ARO.

VÂNZĂRI
Recamier, televizor lămpi, radio 

Bucur I cu boxe, tranzistor 7 lungimi, 
picup NAD și NZC 430, ceas buzunar.

tv 27 martie 1989

19:00 Telejurnal. 1 Mai - raport 
muncitoresc

19:25 Industria - programe pri
oritare. în spiritul sarcinilor subli
niate de tovarășul Nicolae Ceau
șescu la consfătuirea de lucru de la 
CC al PCR. Organizarea științifică 
și modernizarea produselor în 
vederea obținerii de producții 
suplimentare. Redactor Ciprian 
Enache

19:45 Statul democrației munci
torești, revoluționare - înfăptuire 
definitorie a societății noastre 
socialiste. Documentar. Redactor 
Vartan Arachelian

20:05 în comuniștii ani de glorii.

vremea
în țară, vremea a fost în general frumoasă, iar cerul temporar noros. 

în nordul și în nord-estul țării a plouat. Vântul a suflat slab până la mo
derat, cu intensificări trecătoare în regiunile estice.

Temperaturile minime au fost cuprinse între.2 și 8 grade, iar maximele 
- între 14 și 24 de grade.

în București, vremea a fost predominant frumoasă, iar cerul mai mult 
senin. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura minimă a fost 
cuprinsă între 2 și 5 grade, iar maximele - între 20 și 24 de grade.

EMINESCIENE - SURPRIZE
ORIZONTAL: Veți afla patru „iubiri" și unsprezece personaje eminesciene. 

Puteți să le înscrieți în grilă?

VERTICAL: 1) Cadă pentru spălat rufe - Una de mari proporții. 2) Care nu 
permite să pătrundă sau să iasă un fluid (mase, pl.) 3) Hipocoristic de la Mar
gareta - Șuvițe de păr răsucite în formă de inelușe. 4) Poet chilian (1570-1643) 
- Animal mamifer insectivor, asemănător cu șoarecele, cu aripi adaptate la 
zbor. 5) Plantă decorativă din familia malvaceelor... aproape albă - Fricoasă. 
6) A străluci de bucurie, de mulțumire, cu referire la față, ochi. 7) Chemări 
în instanță - Poem filozofic de Victor Hugo. 8) Secate cu bună știință - Delia 
Lupescu. 9) Epoci. 10) Petrecere cu masă mare - Campion.

Dicționar: ELLI (personaj feminin din „Avatarii faraonului Tlă“), 
ELIS (Eroina nuvelei „La aniversară"), ONA, ANE.

Revista Rebus, nr. 12/1989
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Ultracentral garsonieră dublă, 
parter, schiuri nautice, bicicletă, walk- 
man, mobilă stil, avantajos, rochie 
albă, hol Bibi._________________

Vând dormitor stil cu pat de mijloc, 
mobilier hol sculptat, masă sufra
gerie, 6 scaune tapițate, lustră alabas- 
tru cu 6 brațe, oglinzi cristal.______

Divan ladă cu saltea, pentru o per
soană, dulap haine, lenjerie, televizor 
uzat.________________________

Gramofon, samovar, bibelou lămpi 
epocă, combină muzicală 2 X 50 W, 
Diamant 153, șifonier, hol. Cumpăr 
motor (bloc) Diesel 3 pistoane._____

Vând butelie aragaz dublă, origi- 
nală, Fălticeni.________________

Harmoniu, canapea extensibilă 
nouă, rame pentru tablouri.______

Dormitor Viorela, mantou nutrie, 
îmbrăcăminte, mobilă, aspirator, co- 
voraș, mașină cusut, ceas.________

Vând pavilion apicol nou, echipat 
cu 60 lăzi orizontale, cu rame Dadant, 
cu dormitor, laborator, instalație de 
apă, aragaz pe roți, 900 x 20.______

Vând două mașini darac de 
pieptănat lână, în stare de funcționare 
excepțională, cu transmisie și motor 
de 10 KW, funcționează ambele o dată 
sau câte una după nevoie.

Emisiune de versuri și cântece 
patriotice, revoluționare. Redac
tori: Ruxandra Garofeanu, Ivona 
Cristescu. Regia Ștefan Mărăscu 

20:25 Ctitorii ale Epocii de Aur. 
Columnele civilizației socialiste. 
Redactor Lucia Postelnicu

20:45 Știința - forță nemijlocită 
de producție. Documentar. Redac
tor Ștefana Bratu

21:05 Din lumea capitalului. 
Documentar. Redactor Florin Mitu

21:20 Tezaur folcloric. Perma
nențe ale cântecului românesc: 
Dumitru Fărcaș. Redactor Marioa- 
ra Murărescu

21:50 Telejurnal
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