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în ședința CPEx a fost anunțată 
încheierea plăților datoriei ex
terne. Dar știrile mari și adevă
rate nu erau în ziare. CAP Scor- 
nicești, fruntașă la însămânțările 
de primăvară.

Adrian Sârbu și realizările 
scurtmetrajului românesc. Regi
zorul Sergiu Nicolaescu, în co
producție cu francezi, nemți și 
italieni.

Neștiuta zi mare
Pentru români e zi obișnuită de 

primăvară. Se bucură de încălzirea 
vremii cu consecințe directe asupra 
normalizării temperaturii de-acasă 
și de la lucru. Ar fi o sărbătoare colec
tivă dacă ar afla că România și-a în
cheiat datoria externă. Și-ar imagina 
că frigul, întreruperile de curent și 
apă caldă ori golurile din magazinele

alimentare s-au încheiat. Strângeau 
cureaua de io ani, fără să li se fi spus 
când și de ce fuseseră făcute împru
muturile. Că s-a sfârșit cu „neajunsu
rile" crezuseră însă și participanții la 
ședința CPEx din acea zi. Dar, în con
clavul restrâns la cuplul lor, Nicolae 
și Elena Ceaușescu au decis altfel: da
că românii rabdă de io ani, mai pot...

(Continuare în pag. a lla)

CEAUSESCU A ANUNTAT IA ȘEDINȚA 
CPEx PLATA DATORIEI EXTERNE

Cum s-a îndeplinit porunca 
dictatorului: plata anticipată 
a creditelor internaționale

Nicolae și Elena Ceaușescu au ținut 
să încheie luna martie printr-un gest 
care să-i impresioneze pe membrii 
Comitetului Politic Executiv - anun
țarea plății integrale a datoriei 
externe. După ce provocase o criză 
economică și alimentară teribilă în 
anii ’8o din cauza ambiției de a plăti 
în avans creditele externe, cuplul 
prezidențial culegea la 31 martie 1989 
aplauzele colegilor supuși din CPEx. 
Nici măcar ei, conducerea țării, nu 
fuseseră informați de iminenta 
achitare a datoriilor. Bineînțeles, cu 
excepția unui cerc restrâns al înalților 
responsabili din sectoarele economi
ce și financiare. De asemenea, presa 
nu a prezentat vreo informație despre 
lichidarea creditelor străine, cu toate 
că în ultimii ani se făceau săptămânal 
apeluri la „muncă pe brânci" în vede
rea independenței financiare a țării.

Prezentăm în continuare, în exclu
sivitate, stenograma ședinței CPEx în 
care s-a făcut anunțul privind 
achitarea datoriei externe:

Stenograma ședinței Comitetului 
Politic Executiv al CC al PCR din 
ziua de 31 martie 1989, ora 10:30

Ședința a fost prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Tov. Nicolae Ceaușescu:
Ați văzut ordinea de zi, tovarăși?
Nu mai sunt alte probleme? 
înainte să intrăm în ordinea de zi, aș 

ruga să fac o scurtă informare: astăzi 
dimineață am dat banii pentru ultima 
rată a datoriilor (Aplauze puternice).

în anul 1980 aveam 11-12 miliarde 
de dolari. La începutul anului mai 
aveam 1,150 de miliarde de dolari.

Astăzi, ultima rată, de 137.000 de 
milioane de dolari, a fost achitată, și 
cu aceasta datoria bancară și de stat a 
fost predată complect.

Sper să nu mai fim obligați să 
facem niciodată asemenea datorii!

Sigur, mai avem niște compensații 
la nuclear, la aviație, care trebuiau 
plătite de comerțul exterior, nu a 
lucrat cum trebuie, acestea trebuiau 
realizate, dar în următoarele câteva 
luni trebuie să reglementăm situația 
și să intrăm în normal.

Compensații noi vom mai face, dar 
acestea sunt în mod curent.

Noi avem însă creanțe, mai avem 
de încasat 2,5 miliarde de dolari, 
adică, credite pe care le-am acor
dat noi și trebuie să le plătească.

Agenda Elenei Ceaușescu

După încărcătura paginilor agen
dei, este evident că la Cabinetul 2 a fost 
una dintre cele mai aglomerate zile 
ale anului 1989. Prima intrare în 
biroul Elenei Ceaușescu s-a înregistrat 
la ora 8:55, iar ultima ieșire la 18:50. 
Sunt menționate 17 întrevederi și o 
ședință CPEx.

Nici din presa zilei, nici din agen
da Cabinetului 2 nu reiese că acea zi 
e pentru Nicolae și Elena Ceaușescu 
mai însemnată decât 23 august sau 
1 mai, sărbători „cu roșu" în calen
darul partidului. Căci la acea ședință 
CPEx, ținută între orele 10:30-11:10, 
s-a anunțat rambursarea integrală a 
datoriei externe a României. Proiec
tele cele mai însemnate pentru vii
torul apropiat n-au fost însă discutate 
în CPEx, nu vor fi dezbătute nici în ple
nara conducerii partidului, ci între 
soții Ceaușescu. La Cabinetul 2, intra
rea lui Nicolae Ceaușescu nu este însă 
consemnată niciodată, căci doar „sub
alterna" mergea la el. Intra la Cabine
tul 1 - unicul demnitar cu acest statut 
- neanunțată.

înainte de ședința CPEx din 31 mar
tie 1989 au fost chemați, zăbovind 
puțină vreme, la Cabinetul 2, Silviu 
Curticeanu și Emil Bobu. „Tov. Polia-

După achitarea datoriei externe, Ceaușescu nu avea de gând să anuleze programul de austeritate inițiat la începutul anilor '80 FOTO: Radu Cristescu/AGERPRES

Deci, acum avem 12,5 miliarde de 
dolari de încasat. Avem o situație 
bună din punctul nostru de vedere și 
trebuie să subliniez că am realizat 
aceasta asigurând dezvoltarea. Am 
făcut investiții de peste 2.000 de 
miliarde de lei, ceea ce este echiva
lent, la cursul necomercial, cu 215 
miliarde de dolari.

Aici intră și munca. Dacă am lua 
numai materialele, ele reprezintă 
aproape 100 de miliarde de dolari. 
N-am renunțat la dezvoltare, am făcut 
investiții, am realizat creșterea de 
două ori a veniturilor la retribuții și 
economia a crescut cu circa 60% în 
acești 10 ani, până anul viitor. Acum 
sunt cam 50 și ceva la sută.

Deci am plătit datoria, am asi
gurat dezvoltarea construcțiilor de 
locuințe și ridicarea nivelului de 
trai și avem un excedent de

r? - st

t «« -
_ 3»- MS -

Ki I'--* *"

(Continuam în pag a Ha)

la Universitatea din Southamp
ton (Marea Britanie). Ei au spus că 
descoperirea - considerată a avea 
o importanță științifică deose
bită - urma a fi folosită relativ 
ușor pentru crearea unei tehno
logii de producere practică a 
căldurii și a energiei electrice - 
relatau agențiile internaționale 
de presă.

• După cum transmitea agen
ția TASS, într-o zonă din Caucazul 
de Nord - în munții din Ceceno- 
Ingușetia - s*-au produs mari 
alunecări de teren, care au provo
cat importante distrugeri. Se 
aprecia că numărul total al celor 
care au rămas fără adăpost se 
ridica la 30.000 de oameni. Nu 
s-au înregistrat victime.

• O vreme neobișnuit de rece 
pentru acea perioadă se înregis
tra în zonele nordice, nord-estice 
și centrale ale Iranului. în provin
cia Bakhtaran, stratul de zăpadă 
a atins 50 de centimetri, informa 
agenția IRNA.

Ramona VINTILĂ
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na“ a fost reținută, în schimb, aproape 
jumătate de ceas.

După ședința CPEx a fost chemat 
Ștefan Andrei, Emil Bobu (în total, de 
cinci ori menționat în acea zi!), Silviu 
Curticeanu, Gheorghe Oprea, Gh. 
Antonescu (?) și Paul Niculescu-Mizil.

Paul Niculescu-Mizil fusese unul 
dintre apropiații lui Nicolae Ceau
șescu la venirea acestuia la putere. Se 
spunea despre ei că și semănau. Mai 
târziu, când copiii lor se făcuseră 
mari, părea că se vor încuscri. între 
1978 și 1981, Niculescu-Mizil fusese 
ministrul Finanțelor. Creditele luate 
în acea perioadă n-aveau însă cum fi 
din inițiativa lui - dacă și producția 
de șuruburi era decisă de Ceaușescu, 
i-ar fi lăsat el pe alții să hotărască 
asupra datoriei externe? în 1989, 
Niculescu-Mizil era președintele 
CENTROCOOP. A fost chemat, oaTe, în 
acea zi de Elena Ceaușescu pentru a 
vorbi de plan ori producția la export 
a CENTROCOOP-ului sau pentru anu
mite evocări și amănunte privind 
datoria externă?

După-amiază, printre interlocutorii 
mai puțin frecvenți au fost miniștrii 
Vasile Milea, Ion Totu și Ion Teoreanu.

Lavinia BETEA 

aproape 300 de miliarde de lei.
în timp ce toți aproape au deficit 

bugetar, noi avem un excedent de 
285 de miliarde de lei.

O parte sunt date sub formă de 
credite întreprinderilor. Acesta este 
excedentul care este folosit.

Deci, din acest punct de vedere, 
avem o economie bună, ceea ce 
înseamnă că totuși am reușit să 
realizăm o asemenea economie 
care să ne asigure mijloacele nece
sare dezvoltării. Deci ne permite să 
avem un excedent care ne asigură 
mijloacele de dezvoltare, și aceasta 
în condițiile ridicării nivelului de 
trai al poporului. Acesta este rezul
tatul politicii noastre economice de 
dezvoltare socialistă a țării. Nu 
cum spun unii, că socialismul este 
de vină că au ajuns în situația în 
care sunt, ci politica greșită în asi

JURNALE PERSONALE

31 MARTIE
Peste câteva zile, redactorul-șef 

m-a chemat din nou: mâine, la 
aceeași oră, în același loc. Acolo 
am intrat într-o altă sală, în care 
membrii Comitetului de Partid al 
Sectorului 1, asistați de cei doi 
colegi din presă (la fel de tăcuți) și 
de o stenografă, au început exe
cuția. Cei cinci de la sector, printre 
care și două femei - cele mai 
indignate, de altfel -au vorbit pe 
rând, enumerând cele două 
păcate capitale: opiniile perso
nale despre partid și patrie, tră
darea amândurora de către o 
persoană nedemnă de statutul de 
ziarist comunist și complicitatea 
cu complotul dușmănos al lui 
Băcanu pe care îl ascunsesem 
autorităților. Fiecare dintre ei s-a 
pronunțat pentru excluderea din 
partid și îndepărtarea definitivă 
din presă. Nici acum cei doi cole
gi (Nicolae Dragoș, de la Scînteia 
și Ioana Pătrașcu, de la România 
liberă) n-au onorat invitația de a 
lua cuvântul, iar cei cinci n-au 
insistat. S-a trecut la vot și, în una
nimitate, am fost exclusă. După 
excludere (sau poate înainte de 
vot, nu mai țin minte exact) mi 
s-a dat cuvântul pentru tradițio
nalele regrete sau explicații. Am 
declarat că n-am nimic de spus. „E 
gata?", am întrebat. „Da", mi s-a 
răspuns. M-am ridicat, am salu
tat și am plecat.

Așa s-a încheiat un capitol. Era 
sâmbătă. Luni, Maria Costache 
m-a chemat în birou, unde, cu 
toată conducerea ziarului de 
față, m-a informat că „având în 
vedere opiniile tale politice, nu 
mai poți lucra în presă", și că mi 
s-a oferit postul de corector la 
întreprinderea „13 Decembrie", 
„chiar de azi".

(Continuam In pag. a Ha) 

gurarea dezvoltării propriu-zise a 
economiei, a mijloacelor de pro
ducție.

Uite, acestea am vrut să spun!
Sigur, vom discuta problema aceas

ta la plenară și la Marea Adunare 
Națională și atunci vom face public 
cunoscut, nu dăm acum în presă, dar 
am vrut la Comitetul Politic Executiv 
să discut acest lucru.

Unii tovarăși știau acest lucru.
în acest spirit să discutăm și primul 

punct de pe ordinea de zi!

Punctul I
Propunerile privind nivelurile 

orientative ale dezvoltării econo- 
mico-sociale ale RS România în anul 
1990 și cincinalul 1991-1995.

Este mai bine să discuți când nu 
mai ai datorii decât să discuți că a cres
cut datoria, cum fac unii!

FACS, o „Cântare 
(a României) 

între studenți"

în martie, la lași s-a ținut una dintre etapele pe țară ale Festivalului Artei 
și Creației Studențești FOTO: Arhiva personală Nicolae Gâscă

„Magistrală a devenirii studențimii 
române." Așa numeau autoritățile 
comuniste Festivalul Artei și Creației 
Studențești (FACS). Una dintre etapele 
pe țară s-a desfășurat în martie la Iași. 
A urmat în aprilie la Craiova și în alte 
centre universitare. Organizată cu fast, 
un adevărat spectacol de sunet și lumi
ni, „șueta" studențească era una destul 
de costisitoare. Existau etape de calif
icări, la nivelul fiecărei facultăți, uni
versități, după care se fixa (pentru 
martie și aprilie) câte un centru uni
versitar pentru fiecare „breaslă" a 
artiștilor: muzică corală, formații 
vocal-instrumentale, de muzică po
pulară, trupe de satiră și umor și așa 
mai departe. Plecarea în locația cu 
pricina se făcea cu trenul, aglomerație 
de neînchipuit, cazarea în cămine, la 
îngrămădeală, mâncare la cantină, 
îmbulzeală în orașul cu pricina în 
tramvaie, în sălile unde se dădeau 
spectacolele. însă studenții erau și pe 
atunci dornici să se întâlnească între

Ați văzut ordinea de zi?
Sigur, eu ce vreau să atrag atenția: 

deocamdată, acestea sunt orientări, 
ca pe baza lor să pregătim pentru 
plenară, în Biroul Dezvoltării; aces
tea sunt o bază de discuții, ca până 
în lunile mâi-iunie să avem elaborat 
programul-directivă, pe care să-l 
publicăm în vederea Congresului al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român.

La realizarea acestor propuneri 
am pornit de la faptul că trebuie să 
realizăm la fonduri fixe de mini
mum 1.100-1.200.

Tov. Silviu Curticeanu:
Sunt între 1.500-2.000.
Tov. Radu Bălan:
1.500 sunt fond de inventar și 

2.000 fonduri rămase.

(Continuare 1H pag. a Ilia)

ei, era un prilej de împlinire profesio
nală, dar și de distracție. Mai trăgeau 
câte un chef în cămin sau la restaurant, 
după câte un concurs. Iar partea bună 
consta în faptul că era o manifestare 
destul de liberă, politrucii nu prea își 
băgau nasul. însă existau destule 
inconveniente, spectacolele erau vizio
nate înainte, un cuvânt nepotrivit 
într-o piesă corală, chiar și onorantul 
(pe atunci) cuvânt „tovarășa", într-un 
context nepotrivit, era scos „pe făraș" 
din cântecul cu pricina. Dacă nu se 
potrivea cu celelalte versuri, cu clima 
și ambientul. De asemenea, exista des
tul lichelism, mulți studenți amatori 
de carieră rapidă făceau compro
misuri și participau cu zel la o secțiune 
aparte: cântece patriotice, ode închi
nate iubitului conducător, geniul Car- 
paților, Nicolae Ceaușescu, și academi
cian doctorului inginer Elena, savan
tul de renume mondial.

(Continuam în pag. a lla)

Fostul guvernator al Băncii Națio
nale a României, Florea Dumitrescu, 
dezvăluie cum în martie 1989 s-au ter
minat de plătit toate datoriile externe 
ale României socialiste. în 1978, când 
Florea Dumitrescu a predat mandatul 
de ministru de Finanțe, datoria Ro
mâniei era de aproximativ 5 miliarde 
de dolari. Din acel an și până în 1982, a- 
ceastă datorie a ajuns la aproape 11 mi
liarde de dolari, dublându-se din cauza 
creșterii prețului petrolului și prețului 
la materiile prime. La mijlocul anilor 
’80, Nicolae Ceaușescu a făcut o ob
sesie din plata anticipată a acestor 
datorii. Pe președintele României 
socialiste îl agasau dobânzile. în 
fiecare zi de luni, echipa însărcinată cu 
rezolvarea acestei probleme îi raporta 
lui Nicolae Ceaușescu ce se plătise în

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Castanele patriotice
„Mă numesc Corina Macarie, am 35 

de ani, acum. La vârsta la care trebuia 
să intru cu de-a sila în cimitir pentru 
a aduna castane pe post de muncă 
patriotică aveam 14 ani. Făceam 
«onorurile» de pe la 6 ani; când cru
cile și îngerii din Cimitirul Central 
Cluj mă înspăimântau. Detașamentul 
meu de pionieri nu știu cum se face că 
ajungea mereu fruntaș. Poate că și 
concurența era o chestiune la fel de 
relativă ca astăzi, când mă întorc pe 
firul memoriei înapoi, la zilele acelea 
din Hajongard. Cel mai mare și cel 
mai vechi din Cluj - Hajongard. Ele
gant, tăcut și frumos aș spune acum, 
Cimitirul Central era pentru mine 
doar locul în care mergeam să adun 
castane. Prin tăcerea și pustietatea lui 
înghețată, populată cu figurine din 
marmură și ciment, mă făcea să mă 
simt speriată de propria-mi vivacitate, 
în Parcul Central, în Grădina Botanică, 
sau poate pe aleile dispărute ale

CALENDAR
31 martie (vineri)

Soarele a răsărit la 6:59, a 
apus la 19:41

Luna a răsărit la 3:56, a apus la 
12:31

Sărbătoare creștină:
Sfântul Mucenic Ipatie, Epis

copul Gangrei; Sfântul Acachie 
Mărturisitor, Episcopul Meliti- 
nei; Sfântul Mucenic Veniamin 
diaconul

S-a întâmplat la
31 martie 1989
• Cercetătorii americani și bri

tanici au anunțat că au reușit să 
realizeze în condiții de laborator, 
la temperatura camerei, reacția 
fuziunii nucleare. Precizarea a 
fost făcută de Stanley Ponce, de la 
Facultatea de Chimie a Univer
sității Utah, și de Martin Fleish- 
mann, profesor de electrochimie 

săptămâna care trecuse. Din această 
echipă mai făceau parte, pe lângă 
guvernatorul BNR, ministrul Finan
țelor, Petru Gigea, și apoi Gheorghe Pa- 
raschiv și Mihai Diamandopol, pre
ședintele Băncii Române de Comerț 
Exterior. Florea Dumitrescu poves
tește cum Nicolae Ceaușescu a cerut să 
se vândă din rezerva în aur a țării pen- 
tru a-și vedea îndeplinită dorința. 
Totodată, fostul guvernator al BNR 
dezvăluie cum oficialii finanțelor 
internaționale au cerut României 
socialiste să se oprească din plata 
anticipată a datoriei și să se orienteze, 
mai bine, pe investiții în industrie, 
pentru a creste exporturile.

Răzvan BELCIUGANU

(Continuam în pag. a IHa)

orașului pe unde mai existau încă 
niște rămășițe de castani se înghe
suiau toți pionierii să adune cele două 
kilograme de castane obligatorii. Sin
gurul loc unde mai puteai găsi cas
tane rămânea cimitirul.

în primăvara lui ’89, ni s-au cerut 
castane pentru Plafar. Obligatoriu. 
Am încercat să ripostez: «Castane, 
primăvara?!.. Și dacă nu găsim două 
kilograme?». Dirigintele, profesor de 
fizică, m-a privit peste ochelari: «în tot 
Clujul, mai găsești două kilograme 
dacă mai cauți», mi a retezat-o scurt.

Am decis să merg la adunat de cas
tane într-o dimineață de luni. De ani 
de zile mergeam la școală «de 
după-amiază». Nu erau nici școli și 
nici clase destule pentru noi. Intram 
la ore pe la 13:00 și ieșeam din școală 
pe la 7:00-8:00 seara. Părinții mei 
mergeau la serviciu de dimineață.

Pagini realizate cu
sprijinul AGERPRES AGERPREȘ
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FACS, o „Cântare 
(a României) între studenți"

Studenții se întreceau la mai multe secțiuni: muzică corală, vocal instrumentală, populară, satiră și umor 
FOTO: Arhiva personală Nicolae Gâscă

DIN ARHIVELE SECURITĂȚII

Brucan s-a angajat să renunțe la 
contactele cu diplomații străini

(Urmare din pag. I)

De aceea, constituiau o palidă con
solare șopârlele aruncate în sche- 
ciurile amuzante ale formațiilor Diver- 
tis, Ars Amatoria, Seringa și altele. 
Până la urmă rămânea, pe lângă mica 
îndoctrinare, bucuria întâlnirilor, 
conta trăirea studențească, în ciuda în
jurăturii pe sub mână, pe la colț de 
sală. Profesorul Nicolae Gâscă de la 
Universitatea de Arte „G. Enescu" din 
Iași a participat în martie, la Iași, mai 
întâi în calitate de membru în juriu, 
dar și ca spectator, apoi, în aprilie, în 
aceea de „competitor", ca dirijor de for
mație corală la etapa de la Craiova a 
FACS-ului din aprilie. Conducea 
atunci, ca și astăzi, Corul „Cantores 
Amicitiae" al Universității de Arte 
ieșene. își amintește de studenții săi 
silitori și la interpretarea de cântece 
patriotice, dar foarte buni profesio
niști, mai ales în competiția pro- 
priu-zisă, profesionistă, în care de
monstrau calități de interpreți corali, 
respectiv de dirijor, ai unor cântece 
deosebite, unele compuse chiar de stu- 
denți. Dintre cei cu„muzica patriotică" 
își amintește chiar de cea care a luat 
Premiul întâi la această secțiune spe
cială și care cânta și în corul domniei- 
sale, pe alții îi cunoștea la fel de bine 
fiind studenți la Universitate. Unii din
tre cei cu Premiul I la secțiunea politi- 
co-patriotică, ca să-i zicem așa, sunt 
astăzi directori de filarmonică, de 
instituții serioase, dacă nu s-au realizat 
deja peste hotare. Profesorului Gâscă 
i-a rămas întipărit în memorie un 
FACS din anii ’8o, care coincidea cu 
Paștele. Studenții participant au mers 
la înviere și apoi au petrecut cu colegii 
în cămin. Până la urmă, găselnița 
găselniței în ce privește FACS-ul cons
ta în faptul că dintr-un heirupism spe
cific epocii se încerca să se demon
streze că un student ambițios, dacă era 
comunist, și dacă era comunist firește 
că, implicit, era caracterizat de o mare- 
mare ambiție, ei bine, se încerca să se 
demonstreze că un student parcurs de 
un mare avânt revoluționar, dacă se 
apuca cu seriozitate de muzică, putea 
foarte bine să-i ajungă, dacă nu cumva 
chiar și să-i întreacă, pe cei de la Con
servator, de exemplu. Era o amăgire 
pe care o sesizau cu toții, de un ama
torism comunist grobian, dar speci
fic calapodului, caracteristicilor so
cialiste, însă existau și destui „nea- 
veniți", cu un IQceva mai scăzut, care 
chiar credeau în acest lucru. Dar 
aceștia erau cei care reușeau în „viața 
comunistă" doar prin faptul că se 
pricepeau foarte tare la socialism 
științific. Niște lichele, cum este de 
părere și profesorul Gâscă. Dar să 

vedem povestea FACS-ului de la Iași, 
văzut prin ochii studenților de atun
ci, dar și ai profesorului Nicolae 
Gâscă, lector în acele vremuri la Con
servator, care chiar în aprilie 1989 a 
luat Premiul întâi la creații corale, la 
Craiova, dar a participat și la FACS-ul 
ieșean în martie.

Divertis

„După câte îmi amintesc, Festivalul 
Artei și Creației Studențești a început 
în 1955 și toate manifestările din Iași se 
desfășurau în Aula Institutului Agro
nomic, la vremea respectivă recent 
construită. Era foarte greu de ajuns 
acolo, că tramvaiele erau foarte aglo
merate și sala era arhiplină. în anii 
'55-’6o era anual, apoi din doi în doi 
ani. în 1989 a fost ediția a 18-a, perioa
da era martie-aprilie și se desfășura în 
diverse centre universitare pe tipuri de 
formație, în aprilie eu am fost cu for
mațiile corale, apoi au urmat forma
țiile de teatru, cele de muzică ușoară... 
Nu se putea desfășura într-un singur 
centru universitar, pentru că era o 
multitudine de studenți și era dificilă 
problema cazării. Eram lector la Con
servator și am participat cu formația 
pe care o conduc și acum, «Cantores 
Amicitiae», la Festivalul de la Craiova. 
La Iași a fost, parcă, Festivalul de mu
zică ușoară și al formațiilor umoris
tice. Erau combinate. Și manifestări de 
muzică ușoară distincte, dar și gru
puri. în Iași exista la acea vreme for
mația umoristică «Seringa», care era 
condusă de profesorul Vancea, Diver- 
tisul, de asemenea, era în mare vogă, 
«Ars Amatoria», o altă formație de 
divertisment locală, celebră în epocă. 
La FACS participau toate genurile, 
muzica era împărțită pe două compar
timente - ușoară și populară, cu for
mația de dansuri, formații umoristice 
ș.a.m.d. Mergeam și în calitate de spec
tator. Numai că formațiile de amatori 
erau pe un compartiment, iar cele de 
Ja Conservator atât la concurs de pro
fesioniști, cât și de amatori. Acestea 
pentru amatori aveau loc în festivalul 
mare, al României, unde participau și 
neprofesioniștii din domeniu. Pe 
lângă formațiile de la conservatoare 
existau formații corale, cum e cea a 
Universității din Craiova, coruri-for- 
mații ale Conservatorului din Iași, 
București și Cluj. în 1989 a participat și 
corul de la Universitatea din Craiova, 
formație care era nu din studenți de la 
muzică. Repertoriul nu era unul 
impus, dar se impunea un anumit 
minutaj, iar fiecare dirijor își alegea ce 
repertoriu dorea. în 1989 (m-am uitat 
și am găsit piesele!) am interpretat 
«Poeme» de Spătărelu, pe versuri de 

Ion Pillat, «Eminescu», de Cristian Mis- 
chievici, pe versuri de Nichita 
Stănescu, «Ana lui Manole», de Dan 
Buciu, nimic patriotard. Era o con
fruntare de forțe, am luat locul I, dar și 
locurile doi și trei însemnau prestigiu.

La vremea respectivă erau 28 de stu
denți în cor, pentru că și cifra de 
școlarizare era foarte mică... Nu-mi 
amintesc vreun autor interzis, însă o 
anumită doză de lichelism a existat 
dintotdeauna și unii oameni, care 
voiau să se pună bine cu persoanele 
aflate în fruntea județului, de exem
plu, sau de la conducerea centrală, se 
aplecau și spre aceste cântece patrio
tarde, nu patriotice."

Cazări peste cazări

„FACS-uril erau utile. Era o atmos
feră de sărbătoare, de cunoaștere între 
studenți, într-ale artei, socializau, 
rămâneau prieteni, dincolo de faptul 
că făceau și altceva, erau cheltuieli 
mari suportate de Ministerul învăță
mântului." Pentru cei care veneau din 
provincie se acorda o reducere pe tren. 
„Mai existau la fiecare Casă de Cultură 
a Studenților din centrele mari, la 
București, la Iași și Cluj câte un autocar 
care era destinat pentru invitații de la 
festival. Iar cazările se făceau în cămi
nele studențești. Era o chestiune mai 
dificilă pentru cei care organizau pen
tru că studenții trebuiau să fie înghe- 
suiți în camere. Toate cazările erau 
făcute în cămine sau în internatele 
pentru elevi. Se căuta în așa fel, încât 
festivalul să aibă loc tocmai în perioa
da vacanței de primăvară a elevilor, iar 
elevii erau în vacanță. Masa se servea 
la cantinele studențești, iar cheltuielile 
erau destul de mari.

La folclor participau din fiecare cen
tru universitar măcar câte o formație, 
dacă nu două. Existau astfel organi
zate la nivel de facultate, rectorat și 
apoi de centru universitar și de aici 
mai departe", își amintește profesorul 
Nicolae Gâscă.

Bucurie

„Lumea era îmbrăcată frumos, era o 
atmosferă festivă, se înmulțea numă
rul studenților care defilau prin cam
pus, fete frumoase, băieți chipeși, stu
denți care umblau în costume popu
lare pe stradă. Până și la cantina stu
dențească era o atmosferă de sărbă
toare. De asemenea, mâncarea era una 
mult mai bună din punct de vedere 
calitativ, și nu numai din acest motiv 
studenții erau bucuroși de festival", își 
amintește Mădălina Popa, studentă în 
anul I în acea vreme. Boboc.

Cristinel C. POPA

Strict secret
Notă
1. Din ancheta efectuată asupra lui Brucan Silviu 

în ziua de 31 martie a.c., au rezultat următoarele:
a) - Ca urmare a discuțiilor purtate cu el în 

noaptea zilei precedente, a venit cu o declarație 
bătută la mașină și semnată în care precizează că:

-va înceta orice vizită la ambasade sau diplomați 
străini, la biblioteci și alte instituții străine;

- va refuza orice contact cu ziariști străini și va 
respinge cererile acestora de a da interviuri sau 
declarații;

- nu va mai face declarații publice și se va con
sacra activității științifice și publicistice, iar atunci 
când va aborda probleme privind socialismul nu va 
face referiri la România;

- aceste schimbări de atitudine să le facă cunos
cute în străinătate cu acordul nostru ca fiind o 
opțiune proprie pe care toată lumea să o respecte;

- angajamentele de mai sus le va respecta dacă 
fiica și ginerele lui vor fi încadrați în posturi co
respunzătoare în București.

Cu privire la ideea de a se dezice public de 
acțiunea în care s-a angrenat împreună cu ceilalți 
cinci, consideră că ea ar fi avut valoare politică dacă 
unul sau altul dintre semnatari s-ar fi dezis în 
primele zile după lansarea scrisorii. Discuțiile pur
tate pe marginea acestui subiect au evidențiat că 
Brucan Silviu nu este dispus, până în prezent, să dea

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Castanele patriotice
(Urmare din pag. I)

Practic am crescut «cu cheia-n gât», 
fără să-mi văd prea des părinții. Ca și 
cum România, cel puțin pentru mine, 
era un soi de mare orfelinat, în care 
aveai părinți, dar de fapt nu-i aveai.

Am intrat pe poarta cimitirului cu 
strângere de inimă. Bunica mea îmi 
spunea mereu pe vremea când încă 
mai trăia că în Hajongard n-ai de ce te 
teme. E doar grădină cu iepuri (n.a. - 
de la denumirea săsească - Hasen- 
garten) ori grădină cu aluni. Dar... «cică 
unul trecea prin Hajongard. Venea de 
la schimbul doi de la IEIA. Și era puțin 
cherchelit. Pe întuneric, a căzut într-o 
groapă proaspăt săpată. Și, cum a 
ajuns jos, în fundul gropii, a auzit o 
voce care i-a zis: «S-a-nchis bolta 
(prăvălia- n.a.). Numa’ mâne mai dau 
răchie». De spaimă, dintr-un salt a fost 
afară. Dara crăpat inima în el. Și eu îmi 
amintesc asta», povestea părinților 
mei Mihai Morar, pe atunci angajat al 
României Muncitoare. Părinții mei 
completau povestea cu o alta. «Știți că 
undeva, pe-acolo, ies catacombele Clu
jului. Prin ’60 cică acolo i-au așteptat 
milițienii pe niște traficanți de cafea și 
pe niște revoluționari care s-ar fi opus 
regimului», comenta și tatăl meu. 
Povestea îmi răsuna în minte în timp 
ce urcam pe alea din Hajongard. «Au 
fost toți uciși. Și, la final, nu se știe de 
fapt cine erau», completa prietena 
mamei, Dorina, vânzătoare.

Teama de a umbla prin cimitir 
creștea parcă la fiecare pas. La un

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag I)

Mi-am făcut transferul în aceeași 
zi. Colegii mei de la România liberă 
au aflat abia peste o lună, în ședința 
lunară de partid, fără alte explicații, 
că P.M. Băcanu, Anton Uncu și cu 
mine am fost excluși din partid pen
tru „trădare" și că alți colegi, citați și 
ei de cei arestați, au primit un vot de

o astfel de declarație. Cu toate acestea, a fost de acord 
să mai reflecteze la acest subiect, în sensul de a găsi 
o soluție de compromis.

în declarație, a mai arătat că este dispus să acorde 
întregul sprijin unei acțiuni de îmbunătățire a 
relațiilor țării noastre cu SUA și statele din Europa 
Occidentală și că ar putea să convingă și pe alți sem
natari ai scrisorii să acționeze în acest sens. Perso
nal, este gata să acționeze în această direcție, în 
cadrul și în modul ce vor fi convenite cu factorii 
responsabili. Verbal a afirmat că, spre exemplu, ar 
putea determina vizite oficiale în RS România, 
într-un termen scurt, ale lui Lawrence Eagleberger, 
adjunct al Secretariatului de stat al SUA, și Waldrige 
William, ministru de stat în Ministerul de Externe 
al Angliei. Aceste vizite, după opinia sa, ar determi
na o diminuare a campaniei propagandistice duș
mănoase duse împotriva țării noastre din exterior 
și ar deschide posibilitatea unor noi vizite din partea 
altor înalți demnitari străini. 1

S-a angajat că, în cursul zilei de 1 aprilie a.c., să 
redacteze un material în care să concretizeze pe un 
plan mai larg contribuțiile personale pe care și le 
poate aduce, prin relațiile pe care le are, pentru dez
voltarea la un nivel superior a raporturilor politice 
și economice ale țării noastre cu statele vest-euro- 
pene.

b) Fiind întrebat despre articolele pe care le-a 
trimis în străinătate, de la începutul anului și până

în prezent, pentru a fi publicate, a recunoscut că a 
expediat prin poștă un astfel de material ziaristului 
Handelsblad din Amsterdam „despre perioada 
stagnării în URSS", pe care o consideră mai lungă 
decât era (...). De asemenea, a mai expediat, tot prin 
poștă, un articol către revista americană World 
Paper, în care făcea referiri la viitoarea întâlnire la 
nivel înalt sovieto-chineză. Ambele articole le-a 
expediat în cursul lunii februarie a.c.

c) A refuzat, în continuare, să mai facă vreo 
declarație cu privire la Răceanu Grigore, susținând 
că Apostol Gheorghe a fost cel care i-a cerut să-l 
treacă alături de ceilalți semnatari.

2. în discuțiile purtate cu membrii familiei, Bru
can Silviu a arătat că anchetatorii urmăresc în fapt 
două lucruri esențiale, respectiv finalizarea cazului 
său printr-un proces ori obținerea unei deziceri din 
partea lui față de ceilalți semnatari ai scrisorii. A sub
liniat că, după părerea lui, aspectul principal ce 
interesează este de fapt dezicerea, care însă „nu le 
mai poate folosi la ceva".

Nr. D-3/00184.019 Din 1 aprilie 1989
Document din volumul: Dosarul Brucan.

Documente ale Direcției 
a lll-a Contraspionaj 

a Departamentului Securității 
Statului (1987-1989), lași, 

Editura Polirom, 2008, 
p. 530-532

moment dat, ceva ce semăna cu o 
piatră m-a pocnit peste umăr. Am sărit 
îngrozită... de-o biată castană picată 
neterminată, moartă în carcasa ei 
țepoasă înainte de coacere. Printre 
morminte găseai câte-o castană 
mucezită. O puneam în punga de 1 leu, 
ruptă în fund și înnodată. Puține cas
tane am adunat în acea dimineață.

însă am început să bag de seamă 
numele înscrise pe monumente: Emil 
Racoviță - speolog; Gheorghe Dima - 
în școala care-i poartă numele visam 
să ajung, muzică așadar; contele 
Bânffy Miklos, cel despre care auzisem 
tot felul de povești picante de la buni
ca mea, și contesa Rhedey Maria; puțin 
mai sus Ion Agârbiceanu - pe care îl 
citisem la orele de română. Mi-am 
redescoperit orașul de pe plăcile 
mormintelor, așa cum nu-1 puteam 
găsi în cărțile de istorie.

Castanii din Hajongard și din cele
lalte părți ale Clujului refuzaseră însă 
să rodească în martie! Tot dirigintele a 
venit cu... ideea: «Adunăm bani și 
cumpărăm castanele de la depozitele 
Plafar. Nu se poate să nu facem 
norma». în aproximativ o săptămână 
clasa mea era din nou fruntașă. Mama 
uneia dintre colege cunoștea pe cine
va care lucra la Plafar. «Unde nu poți, 
te descurci», spuneau adulții din preaj
ma mea. Cu orice preț, oare?! Până la 
răspuns, m-am «descurcat» iarăși: un 
caiet «deosebit», noU-nouț, contra 
unui set de creioane colorate aduse 
«pe sub mână» din Ungaria."

(a consemnat Lacrima ANDREICĂ) 

blam cu avertisment și au fost trecuți 
la revistele departamentale (de 
sănătate, ziarul CFR, revista de 
învățământ). La plecarea din re
dacție, ultima recomandare suna 
cam așa: „Discreție asupra celor în
tâmplate, altfel poate fi mult mai 
rău". Mi-am ținut promisiunea. în 
general, încerc să-mi țin promisiu
nile, oricui le fac.

Tia Șerbânescu, Femeia din 
fotografie. Jurnal 1987-1989, 

București, Compania, 2002, p. 229

ARTICOLUL ZILEI

Incidentele din provincia Kosovo
Agenția Taniug relatează că la Priștina și în alte câteva orașe din Koso

vo au avut loc ample demonstrații ale naționaliștilor și separatiștilor 
albanezi. într-un comunicat al Secretariatului federal pentru Afacerile 
Interne din Iugoslavia în legătură cu situația din Kosovo, difuzat de agenția 
iugoslavă Taniug, se subliniază că aceste demonstrații reprezintă o formă 
de opoziție organizată,fățișă și agresivă față de înăbușirea contrarevoluției 
din Kosovo, față de aplicarea politicii Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
și amendamentelor constituționale din RS Serbia adoptate recent de cele 
trei Camere ale Adunării RS Serbia. în zilele de 27 și 28 martie - se arată în 
comunicat - în mai multe localități din Kosovo au avut loc demonstrații 
ostile ale naționaliștilor și separatiștilor albanezi, caracterizate printr-un 
înalt grad de organizare și pregătire, cu elemente de revoltă armată, unii 
demonstranți dovedind deosebită brutalitate și fanatism. Recurgând la acte 
de vandalism și distrugeri, demonstrații au atentat la avutul obștesc și indi
vidual, punând în pericol totodată integritatea fizică a unor cetățeni, 
indiferent de naționalitate. O deosebită agresivitate au manifestatfață de 

forțele de securitate, folosind împotriva lor arme de foc și alte mijloace. în 
înfruntările directe care au avut loc în cele două zile intre demonstranți și 
membri ai organelor de securitate, doi milițieni și-au pierdut viața, iar alți 
25 au suferit răni mai ușoare sau mai grave. în rândul demonstranților s-au 
înregistrat 19 morii și 49 de răniți. în același timp, organele Afacerilor 
interne au arestat 146 dintre demonstranții cei mai agresivi, împotriva 
cărora se iau măsurile legale. Agenția Taniug relatează că, ținând seama 
de situația creată și de evoluția in continuare a evenimentelor, în Kosovo au 
fost trimise noi forțe de securitate, formate din membri ai organelor Afa
cerilor interne din republicile socialiste ale RSFI și provincia Voivodina, care, 
împreună cu organele Afacerilor interne din Kosovo, au sarcina de a apăra 
ordinea constituțională, viața și avutul tuturor cetățenilor din Kosovo, 
ordinea publică, liniștea și obiectivele de interes special pentru societate. 
Prezidiul Provinciei Socialiste Autonome Kosovo, întrunit în ședință extra
ordinară, a calificat aceste demonstrații, ca și pe cele din zilele precedente, 
drept atac direct la adresa ordinii constituționale, a politicii UCI și a 
măsurilor speciale instituite de Prezidiul RSFI în vederea stabilizării situației 
din această provincie. Pe baza hotărârii Consiliului Executiv al Adunării PSA 
Kosovo, secretarul provincial pentru afacerile interne din Kosovo a emis 
un ordin care interzice întruniri în locuri publice și deplasarea in grupuri 
mai mari de trei persoane pe întregul teritoriu al provinciei. Agenția Taniug 
informează că Prezidiul RSF Iugoslavia a dispus ca organele de resort să 

folosească toate mijloacele legale împotriva acelora care se opun măsurilor 
speciale instituite în Kosovo.

Scînteia, 31 martie 1989

Ce este mai derizoriu: să faci li
teratură în mijlocul mizeriei ambiante 
-sau să te retragi în absenteism vege
tarian și ascetic, ca aceastăfemeie care 
trăiește întorcând spatele cozilor din 

fața magazinelor, mâncând ce gă
sește, uneori mai nimic, și citind autori 
mistici (ezoterici)? Aceeași zi Cioran e 
nemulțumit pentru că telefonul 
fratelui nu mai răspunde. în legătură 
cu România, devenită subiect de ui
mire sau de indignare în ochii opiniei 
publice și a presei, la întrebarea mea: 

în fond de ce nu-și întorc privirile de la 
ea?, Cioran mi-a răspuns: „Pentru că 
nenorocirea românilor este nemăsu
rată, pentru că românii suportă tot, 
ce-i drept, și asta este înjositor-și to
tuși, nu meritau ce li se întâmplă!"

Sanda Stolojan, Nori peste 
balcoane. Jurnal din exilul 

parizian. Traducere din 
franceză de Micaela Slăvescu. 

Revizuită de Sanda Stolojan, 
București, Humanitas, 

1996, p. 294

JURNALUL ZILEI
(Urmare din pag I)

Cine să fi bănuit că la sfârșitul lui 
martie, cuplul Ceaușescu își bătuse, 
astfel, în cuie soarta?

Primul la însămânțat
CAP Scornicești a anunțat înche

ierea semănatului la culturile de 
primăvară. Și nu oricum, ci printr-o 
telegramă adresată celui mai iubit 
fiu al țării și al satului. Printre altele, 
consătenii îi raportează: „Pe toate 
dealurile și terenurile în pantă am 
defrișat mărăcinișurile și arboretul 
neproductiv și am plantat pomi fruc
tiferi și viță-de-vie, pământurile Scor- 
niceștiului transformându-se în 
grădini înfloritoare, așa cum 
dumneavoastră le-ați văzut încă de la 
cooperativizare, îndrumându-ne zi 
de zi spre bunăstare".

Luna cărții în 
întreprinderi 
și instituții

Dacă luna cărții ia sate a fost în fe
bruarie, în aprilie se anunță „luna 
cărții în întreprinderi și instituții". 
Conform programului aprobat de 
Secția propagandă a CC al PCR: „Cea 
de-a XIV-a ediție a tradiționalei ma

nifestări «Luna cărții în întreprinderi 
și instituții» organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, Con
siliul Central al UGSR, Comitetul Cen
tral al UTC și Uniunea Scriitorilor, va 
avea loc în perioada 1-30 aprilie, sub 
genericul «Rolul cărții în dezvoltarea 
conștiinței socialiste, revoluționare, 
în formarea omului nou, constructor 
al socialismului și comunismului în 
patria noastră». Acțiuni distincte sub 
lozinca «Zilele cărții tehnico-știin- 
țifice» au fost anunțate în perioada 
17-22 aprilie

Adrian Sărbu, mai 
lăudat ca Victor Riu

„Filmul documentar: impor
tante funcții civice și cultural- 
educative" a fost titlul articolului 
semnat în Scînteia de Călin Că- 
liman. Criticul rememorează isto
ria filmului documentar cu prile
jul împlinirii a patru decenii de la 
„Scrisoarea lui Ion Marin către 
Scînteia", semnat de regizorul Vic
tor Iliu, prima producție de gen din 
România.

Printre regizorii cărora li se 
anunță viitor strălucit în domeniu 
este Adrian Sârbu, premiat cu 
„Cupa de Cristal" (generic sub care 
e prezentată competiția cineaștilor 
de scurtmetraj în Festivalul Na

țional „Cântarea României"). 
„Inspirat poem al muncii construc
tive, dedicat celor care într-un 
timp-record au executat lucrările 
complexe ale Pasajului Unirii din 
Capitală", laudă cronicarul docu
mentarul „35 de zile" regizat de 
Sârbu.

Eminescu și pedagogia
Centenarul trecerii poetului na

țional în eternitate a fost marcat în 
calendarul manifestărilor politico- 
educative girate de CC al PCR prin 
declararea anului 1989 și ca „an 
Eminescu". Periodic, presa scrie 

despre recitaluri, simpozioane și 
seri de poezie susținute în fabrici, 
școli, instituții. Cum „personali
tatea multilateral dezvoltată" a lui 
Nicolae Ceaușescu este „chinte
sența" iluștrilor precursori, Mihai 
Eminescu este elogiat în multiple 
ipostaze - filozof, istoric, prozator, 

militant pentru drepturile prole
tariatului etc.

Ultima ipostază, Eminescu - 
pedagog! Ultimul număr al revis
tei „învățământul și pedagogia în 
România", editată de Biblioteca 
Centrală Pedagogică, este dedicat 
poetului. Instituția anunță și altă 
nouă „manifestare de eminescolo- 
gie", precum și traducerea „Lucea
fărului" în limba chineză.

96 de ani de la 
crearea PSDMR

„Moment hotărâtor din istoria 
mișcării muncitorești din țara 
noastră" este etichetat congresul 
fondator al Partidului Social De
mocrat al Muncitorilor din Ro
mânia (31 martie-3 aprilie 1893). 
Mișcarea din care s-au desprins 
mai târziu comuniștii este aso
ciată, în talmeș-balmeșul istorio
grafie obișnuit, cu revoluția lui 
Tudor Vladimirescu, răscoala lui 
Horea, Cloșca și Crișan, războiul de 
independență și mai ales cu „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Francois Villon, 
Romănia-Film și 
Sergiu Nicolaescu

Reclamă în Scînteia la viitoarea 
premieră a filmului „Francois Vil

lon". în regia lui Sergiu Nicolaescu, 
filmul a fost coproducție a TFi-Paris, 
Cine TV - Berlin, RAI - Italia și Cen
trul de Producție Cinematografică 
București. Operatorii și majoritatea 
actorilor sunt români. în distribuție: 
Silviu Stănculescu, Ion Marinescu, 
Olga Tudorache, Ion Besoiu.

Cine și cum l-o fi convins pe 
Ceaușescu să aprobe subiectul fără 
legătură cu „istoria și realitățile 
naționale" și mai ales acea coope
rare?!

întreprinderea 
de Construcții 
Navale Constanța, 
reclamată la Scînteia

într-o amplă scrisoare, între
prinderea de Construcții Navale 
Constanța a fost reclamată la 
Scînteia că a comis abuzuri în le
gătură cu stimularea materială a 
autorilor invențiilor și inovațiilor 
înregistrate și aplicate. Scrisoarea 
a fost trimisă în regim de urgență 
Comitetului municipal PCR Con
stanța pentru a verifica temeinicia 
reclamațiilor. Colectivul de acti
viști desemnat pentru control a 
constatat însă că, în calcularea be
neficiilor și premiilor inovatorilor 
și inventatorilor, legea a fost res
pectată. La identitatea autorilor 
plângerii nu sunt referiri.

Lavinia BETEA
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Atunci când peștele 
este condiment

(Urmare din pag. I)

La 31 martie 1989 s-a declarat 
încheierea acțiunii de rambursare a 
datoriei externe. în anul 1987 se 
plătiseră 4.252 milioane de dolari, iar 
în anul 1989 (trimestrul I) - suma de 
1.790 milioane de dolari. Ceausescu a 
avut inițiativa și a luat hotărârea în 
cadrul conducerii țării să se ram
burseze datoria externă în totalitate, 
ca să nu se mai plătească dobânzi. 
Efortul de a lichida întreaga datorie a 
fost mare. Pentru a achita cât mai 
repede această datorie, Ceaușescu a 
recurs la folosirea - vânzării unei 
părți din rezerva de aur. S-a luat 
hotărârea să se vândă 80 de tone de 
aur, cantitate care să fie reconstituită 
ulterior, când, nemaiexistând credite, 
nu se vor mai plăti dobânzi. Ni s-a 
cerut nouă, celor de la BNR, Minis
terul de Finanțe să vindem cât mai 
repede cantitatea aprobată. Piața 
aurului era însă foarte sensibilă. A 
oferi o cantitate mai mare de aur 
decât cea obișnuită - câteva tone pe 
zi - ducea la reducerea prețului. Cu 
greu l-am convins pe Nicolae Ceau
șescu să se vândă aurul în cantități 
mai mici pe zi, pentru a se menține 
un nivel de preț acceptabil.

în legătură cu această acțiune de 
lichidare a datoriei sunt de relevat 
două momente. La jumătatea anului 
1987, când din datoria externă mai 
erau de rambursat circa 5 miliarde de 
dolari, am avut o discuție cu conduce
rea Băncii Reglementelor Interna
ționale de la Basel - Elveția (BRI) la 
care România era membru. Direc
torul general al acestei bănci mi-a 
spus, într-o discuție restrânsă, că 
România a făcut până acum dovada 
lumii financiare mondiale, că își res
pectă obligațiile privind plata datoriei 
și că este timpul ca restul datoriei să 
nu mai fie plătit anticipat, iar valuta 
pe care o economisim prin neplata 
anticipată a creditelor să fie folosită 
pentru modernizarea și retehnolo- 
gizarea întreprinderilor care produc 
pentru export. Vom putea mări 
exportul și vom avea bani să achităm 
la termen creditele externe.

La întoarcerea în țară, m-am pre
zentat la Nicolae Ceaușescu să-i spun 
ce a zis directorul general al BRI. M-a 
însoțit Mihai Diamandopol - pre
ședintele Băncii Române de Comerț 
Exterior, care fusese prezent la dia
logul de la Basel. Ceaușescu m-a ascul
tat și în final mi-a spus să luăm 
măsuri să continuăm lichidarea dato
riei conform hotărârii conducerii și să 
lăsăm părerile altora.

Florea Dumitrescu, fost guvernator al Băncii Naționale, lămurește cum a fost posibil ca România să plătească integral 
și înainte de termen întreaga datorie externă FOTO: Marin Raica / JURNALUL NAȚIONAL

După o jumătate de oră, eram în 
birou la viceprim-ministrul Ibănescu 
Nicolae, care ne coordona activitatea, 
pentru a-1 informa asupra deplasării 
în Elveția. în acel moment intră pe 
ușă Ștefan Andrei, viceprim-mi
nistrul care se ocupa cu relațiile eco
nomice externe, și zice: „Ce-ați făcut, 
măi fraților? M-a chemat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și mi-a zis că ați 
fost la dumnealui să-i propuneți să 
oprim rambursarea datoriei. Mi-a 
spus că, dacă nu vă vedeți de treabă, 
vă dă afară din funcțiile pe care le 
aveți". I-am spus lui Ștefan Andrei că 
l-am informat cu ceea ce ne-a 
declarat directorul general al BRI, noi 
nu am avut o propunere. Nu ne-a 
eliberat din funcție atunci, imediat, 
dar mai târziu, când acțiunea de ram
bursare a datoriei externe s-a 
încheiat, a găsit un motiv și a făcut-o.

Ștefan Andrei trăiește. Să-i dea 
Dumnezeu sănătate că a făcut multe 
lucruri bune pentru țară. Am rugă
mintea ca atunci când își scrie me
moriile să-și aducă aminte de acel 
moment și să redacteze discuția cu 
Ceaușescu și cu mine și, dacă mai are 
un alt exemplu cu un membru al 
conducerii partidului sau cu un spe
cialist, care a îndrăznit să-i spună lui 
Ceaușescu într-o formă sau alta că nu 
este potrivit să ramburseze anticipat 
datpria într-un termen așa de scurt și 
cu asemenea sacrificii, să facă 

referire la un astfel de caz, fără nici o 
reținere.

Un al doilea moment s-a petrecut 
la una din ședințele săptămânale de 
luni dimineața, când colectivul 
tehnic de la Banca Națională, Banca 
Română de Comerț Exterior și Minis
terul Finanțelor raporta cât și cum s-a 
rambursat din datoria externă în 
săptămâna anterioară și când a fost 
prezentă și Elena Ceaușescu. Nici ea 
și nici Nicolae Ceaușescu nu puteau 
să înțeleagă din prezentarea noastră 
cum modificările de curs ale unor 
valute, în care erau contractate unele 
credite prin revalorizare, duceau la 
creșterea datoriei echivalent în 
dolari. Plătisem în săptămâna ante
rioară din datorie circa 400 milioane 
de dolari. în structură, această sumă 
era compusă și din datoria în mărci 
vest-germane, la care cursul se 
întărise (de la două mărci = un dolar 
în momentul primirii creditului la 
una marcă = un dolar în momentul 
achitării creditului). în acel moment, 
datoria de 200 de milioane de mărci 
echivala cu 200 de milioane de dolari 
față de 100 de milioane de dolari, 
echivalent cuprins în raportarea 
anterioară pe care o cunoștea Nicolae 
Ceaușescu. Din situația prezentată de 
noi rezultă că datoria a scăzut cu 
numai 300 de milioane de dolari față 
de 400 de milioane de dolari, cât 
plătisem - diferența de 100 de mi

lioane plătite în plus reprezintă dife
rența de curs la marcă, ce se întărise. 
Ceaușescu nu înțelegea de ce am 
plătit 400 de milioane de dolari și 
datoria echivalent dolari a scăzut 
numai cu 300 de milioane de dolari.

Ne-a făcut nepricepuți, ne-a certat, 
ne-a beștelit, iar pe mine, care am 
încercat să explic în mod insistent 
operațiunile tehnice, m-a sancționat 
cu scoaterea din colectivul de spe
cialiști, interzicându-mi să mai par
ticip la ședințele săptămânale viitoa
re. (După una-două ședințe mi s-a 
spus să vin din nou la ședințele 
respective.) Silviu Curticeanu, șeful 
Cancelariei partidului, care era pre
zent, încerca să-i liniștească pe Nico
lae și pe Elena Ceaușescu, își aduce 
aminte de acel moment penibil. Poate 
că ar fi bine ca Silviu, care are o me
morie bună și are contribuții impor
tante la bunul mers al activității în 
acea vreme, să încerce în unul dintre 
volumele sale, unde scrie bine și 
corect privind trecutul, să prezinte 
cum am fost umilit de cuplul Ceau
șescu, care nu putea să înțeleagă că o 
datorie de 200 de milioane de mărci 
la contractare echivala cu 100 de mi
lioane de dolari (cursul valutar fiind 
2 mărci = 1 dolar), iar la plată, ca 
urmare a creșterii cursului la marcă 
(1 marcă = 1 dolar), datoria era de 200 
de milioane în dolari echivalent.

Florea DUMITRESCU

în perioada comunistă circula un 
banc savuros despre vizita oficială 
de stat în Spania a tovarășului Nico
lae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Cum era și firesc, la 
sosirea pe aeroport, cei doi urmau 
să fie salutați de garda militară, 
urmând ca tovarășul să țină un mic 
discurs. După ce a încercat în zadar 
să învețe o formulă simplă de 
adresare - Buenos dias camarados! 
(Bună ziua prieteni!) -, s-a dat bătut 
și a recurs la un șiretlic: a prins pe 
dosul cravetei un mic bilețel cu salu
tul în lipsa spaniolă. Dar cum 
socoteala de acasă nu se potrivește 
cu cea din târg, biletul cu pricina a 
fost luat de vânt, iar tovarășul Nico
lae Ceaușescu a rostit cu mare 
aplomb: Poliesterus pretinii!

Nu se știe cu siguranță dacă toți 
bucătarii sau ospătarii români 
puteau să-și întâmpine oaspeții 
sosiți din Spania în limba lor nativă, 
dar cu siguranță se străduiau să le 
facă șederea în țara noastră cât mai 
plăcută, inclusiv din punct de 
vedere gastronomic. „Ghidul orien
tativ - Preferințe și obiceiuri 
culinare pentru grupuri de turiști", 
editat de Ministerul Turismului, 
analizează trăsăturile bucătăriei 
spaniole și portugheze, pentru a le 
ușura astfel munca bucătarilor ce 
trebuie să pregătească paella sau 
chanfaina.

A găti în adevăratul stil spaniol 
necesită îndemânare și talent, gas
tronomia iberică primind nume
roase influențe din marea bucătărie 
franceză. Predomină astfel condi
mentele prețioase, dozate astfel 
încât să se obțină un maximum de 
savoare. Șofranul, care în trecut va
lora cât greutatea sa în aur, este unul 
dintre condimentele care împru
mută preparatelor o aromă exotică. 
„Gustul foarte plăcut al alimentelor 
și mâncărurilor spaniole este dat de 
amestecul contrastant în care car
nea, peștele, ardeiul, legumele, con
dimentele, sunt amestecate în pro
porții și cantități imprevizibile, iar 
aspectul acestora nu dă nici o indi
cație asupra gustului." De exemplu, 
spaniolii obișnuiesc să pregătească 
„chanfaina", care ar părea la prima 
vedere cel puțin neobișnuită. Se 
folosesc bucăți de ficat, ceapă, ustu
roi, verdeață, mentă, piper boabe, 
sare, chimen, boia de ardei, ulei, pes
met, supă de oase, dar și un praf de 
scorțișoară. Peste toate legumele și 
verdețurile tocate și călite în ulei, se 

toarnă supă de oase și vin. Se 
servește cu felii de lămâie, iar dacă 
nu ai fost de față atunci când 
bucătarul a pregătit chanfaina, nu 
vei ști niciodată ce mănânci. Cu 
toate acestea, gustul este incredibil 
de aromat. Rămâne de văzut însă, 
dacă în penuria de alimente din 
România comunistă, ficatul nu era 
oarecum o raritate, așa cum desigur 
era șofranul.

O altă caracteristică a gurman
zilor spanioli o constituie pasiunea 
pentru pește, pregătit în orice mod. 
Din acest motiv, de foarte multe ori 
el își pierde statutul de simplă 
carne, transformându-se în condi
ment. De asemenea, preparatele se 
servesc de regulă cu sosuri condi
mentate (pe bază de vin alb sau 
roșu). Scoicile și fructele de mare 
sunt considerate adevărate de
licatese. Pentru românii obișnuiți 
am putea spune că erau de-a drep
tul necunoscute. Aspectul estetic al 
preparatelor fiind foarte impor
tant, spaniolii pregătesc carne de 
miel cu ananas, frigărui combinate 
(carne de vită, porc, pasăre, pește, 
vânat, miel sau berbecuț, interca
late cu ardei gras și iute, dar chiar și 
cubulețe de brânză).

Micul dejun trebuie să fie unul 
suficient de consistent cât să asigure 
o zi excelentă. în afară de preparate 
pe bază de ouă, dulceață sau miere, 
se mai pot servi diverse preparate 
din carne. Nu trebuie să lipsească 
legumele și sucurile naturale de 
fructe. Meniurile prezentate drept 
model respectă acest tipar, regă- 
sindu-se diferite sortimente de 
omletă (cu costiță afumată, cu roșii 
concasse, cu creier, cu verdeață, cu 
cartofi „Piere"), jumări cu costiță, 
mușchi țigănesc, schweitzer, brânză 
topită „Olanda" (probabil o incursi
une gastronomică prin Europa), 
ghiudem, „Ham-and-eggs", salam 
de Sibiu sau ouă românești cu 
ceapă.

Dejunul are și el un anumit tipic. 
Se începe cu o gustare picantă, de 
regulă pe bază de pește. Urmează 
supe, care pot fi tot de pește (spa
niolii nu se plictisesc niciodată de 
pește), mâncăruri din carne, rafi
nate de câțiva stropi de vip sau co
niac. Printre garnituri se numără le
gumele sotate, aromate cu verdețuri 
proaspete. La desert sunt binevenite 
fructele și foita jele. La fel ca în bucă
tăria franceză, spre sfârșitul mesei 
se vor aduce platouri cu diverse sor

timente de brânzeturi. Pentru 
sezonul rece, autorii ghidului prop
uneau următorul meniu: caneloni 
cu creier „Florentin", pește rasol cu 
sos olandez și cartofi natur cu unt, 
supă spaniolă, musaca de cartofi, 
plăcintă cu brânză de vaci, 
schweitzer cu fructe de sezon, chifle, 
pâine albă simplă, apă minerală. în 
timpul verii, meniul este ușor dife
rit: pește oceanic cu sos tomat, supă 
de pasăre poloneză (să fie vorba tot 
despre o incursiune în bucătăria 
europeană?), pilaf cu carne de porc 
și salată asortată, compot de caise 
sau piersici, cozonac simplu, cafea, 
apă minerală, chifle, pâine albă 
simplă. Interesant este că în afară de 
apă minerală și câteva sucuri car- 
bogazoase, nici o picătură de vin sau 
coniac nu se regăsește în meniuri. 
Vinurile albe, roșii sau coniacurile 
puteau fi servite doar la cerere și în 
limita stocului disponibil, am putea 
spune. în cele din urmă, și asta ținea 
de noroc.

Cina nu se deosebește prea mult 
de micul dejun. Ciuperci gratinate, 
pasăre cu tarhon în aspic, budincă 
de pește „Spaniolă", consomme „Ce
lestin", Șuncă cu sos „Madera", Bif- 
tec „Hamburg" cu garnitură asor
tată, dovlecei umpluți cu carne și 
smântână, cocktail de crudități, 
bușeuri din file de șalău, pastramă 
de capră la tigaie.

Una dintre rețetele propuse de 
autorii ghidului este „Budinca de 
pește Madrilenă". Pentru 10 porții 
sunt necesare 2,00 kg pește oceanic 
fără cap și filetat (cu oasele înde
părtate), 0,600 kg roșii proaspete, 
0,250 kg ouă, 0,100 kg margarină, 
0,100 ml ulei, 0,300 kg maioneză, 
0,030 kg sare, 0,003 kg piper, 0,250 
kg pesmet alb fin (dat prin sită fină), 
0,030 kg verdeață. Peștele se fierbe 
superficial în apă cu sare. Se răcește 
și se curăță complet de oase. Roșiile 
se pregătesc „concasse", se înăbușă 
în ulei. Se amestecă bine cu peștele 
tăiat îrt cubulețe, cu ouăle bătute, 
pesmet și se asezonează cu sare și 
piper. Compoziția se toarnă într-o 
tavă unsă cu margarină sau unt, și 
tapetată cu pesmet (100 grame). Se 
fierbe în bain-marie circa o oră. Se 
adaugă bucățele de margarină și 
maioneză. Se servește cu cartofi 
fierți în coajă și tăiați în cuburi. Dea
supra cartofilor calzi se toarnă 
maioneză, se presară verdeață tăia
tă mărunt.

Simona CHIRIAC

CEAUSESCU A ANUNTAT IN ȘEDINȚA 
CPEx PLATA DATORIEI EXTERNE

(Urmare din pag I)

Tov. Nicolae Ceaușescu:
Fără acestea nu se poate realiza și 

trebuie să ne încadrăm.
Tov. Elena Ceaușescu:
Și, pornind de la aceasta, facem 

așa la toți indicatorii!
Tov. Nicolae Ceaușescu:
Pe baza lor vom realiza, desigur, și 

programele de modernizare, care se 
discută în acest spirit.

în anul 1980 am avut circa 1.000 
de miliarde producție anuală.

în general, cincinalul viitor tre
buie să fie cincinalul realizării pro
gramelor de modernizare, de 
creștere a eficienței, a calității și 
nivelului tehnic. Trebuie, real
mente, ca România să devină o țară 
cu produse de înaltă calitate, com
petitivitate, să putem să ne com
parăm cu cele mai bune produse 
similare pe plan mondial!

Dacă aveți ceva de întrebat, de 
spus, tovarăși?

Tov. Elena Ceaușescu:
Noi trebuie să lucrăm acum pe 

materiale. Cifrele sunt orienta
tive. Acum trebuie lucrat cu 
fiecare ramură în parte.

Tov. Nicolae Ceaușescu:
După plenară, toate Consiliile 

dezvoltării să lucreze așa cum am 
făcut în fiecare an. Totuși, trebuie 
să dăm o anumită orientare.

Tov. Elena Ceaușescu:
Trebuie să concretizăm, să per

fecționăm activitatea!
Tov. Nicolae Ceaușescu:
Am prezentat aici aceste pro

puneri. Vom face, de regulă, cal
culele la retribuția brută și 
impozitul pe care îl plătim însă, 
ca să se cunoască făcând com
parațiile.

Tov. Elena Ceaușescu: 
în toată lumea, salariul brut se 

compune din impozit și toate 
celelalte adaosuri.

Tov. Nicolae Ceaușescu: 
în țările occidentale, impozitul și 

diferite taxe la salariu reprezintă 
până la 40%. în Suedia, acestea 
reprezintă 60% din salariu și chiar 
mai mult. Acestea sunt taxe și 
diferite adaosuri.

Am înscris aici și o anumită 
creștere a prețurilor, ca să avem 
totuși o rezervă, dar poate aducem 
ceva îmbunătățiri, să avem în total 
pe tot cincinalul cu 2%-3%.

Sigur, aici sunt cifre.
Practic, noi, cu locuințele, până 

în ’95, vom asigura rezolvarea com
pletă a problemei locuințelor, asi
gurând o cameră de persoană.

Avem construite, față de ’65, 
peste 3 milioane de apartamente, 
ceea ce înseamnă 3 persoane în
tr-un apartament. Aproape toată 
lumea va avea locuințe în orașe, dar 
și la sate țăranii și-au construit 
locuințe, și vom mai construi și noi.

Tov. Elena Ceaușescu:
Noi trebuie să rezolvăm pentru 

toate comunele problema aceasta.
Tov. Nicolae Ceaușescu:
în orașe, practic, aproape toată 

lumea va sta în case noi, în timp ce 
în țările capitaliste - și astăzi am 
citit într-un articol că cresc famili
ile fără locuințe, dar practic în 
toate țările!

Chiar acum, un studiu din SUA 
arată că au redus de la 39 de mi
liarde la 9 miliarde de dolari, în 
perioada aceasta, fondul pentru 
locuințe. Spun ei acum acest lucru! 
Pe toată această perioadă!

La noi cresc cheltuielile sociale, în 
timp ce în toate țările s-au redus 
aceste cheltuieli; prevedem o 
creștere a numărului de personal 
muncitor, în timp ce unii spun că 
trebuie să crească șomajul.

Pentru a obține valuta necesară plății datoriei, majoritatea produselor românești expuse la târguri și expoziții luau apoi calea exportului

Ați citit articolul din ziarul austri
ac al Partidului Comunist?

în agricultură trebuie să pornim 
de la producție globală agricolă la 
hectarul arabil de 50.000 de lei, în 
elaborarea în întregime a progra
mului; vom avea și programe pe 
fiecare comună și oraș, program de 
dezvoltare economico-socială a tu
turor localităților de la început, în 
cadrul autoconducerii. Deja avem 
acum în toate comunele și autofi
nanțare, deja sunt județe unde toate 
cooperativele sunt rentabile, și anul 
acesta vrem să realizăm în toate 
unitățile cooperatiste și programe 
de dezvoltare economico-socială, 

începând cu agricultura, activitățile 
industriale, ca fiecare comună, 
fiecare oraș să devină un puternic 
centru economico-social pe baza 
autoconducerii și autogestiunii! Cu 
toți parametrii care sunt prevăzuți, 
cu producția pentru export, cu toate 
problemele legate de celelalte acti
vități.

Tot ce se asigură în orașe trebuie 
să asigurăm și la sate! în afară de 
poluare și de zgomot!

Ce aveți de spus, tovarăși?
De acord? (Toți tovarășii sunt de 

acord).
Aceste propuneri sunt orientative. 

Cu unele ministere s-a discutat, cu 

altele se va veni în sus, am în vedere 
chimia, metalurgia, construcția de 
mașini; cu industria ușoară am dis
cutat și probabil la industria alimen
tară, că va trebui să dezvoltăm pre
lucrarea mai bună a produselor.

Aici nu sunt cuprinse problemele 
învățământului, culturii. Aici sunt 
numai cele de dezvoltare.

De anul viitor trebuie să cuprin
dem tot tineretul în școlile de 12 ani, 
astfel încât în 1991 tot tineretul să 
urmeze școala de 12 ani.

Tov. Elena Ceaușescu:
Sunt mulți tineri în școlile profe

sionale și mulți sunt la seral pentru 
terminarea liceului.

Tov. Nicolae Ceaușescu:
Chiar dacă fac școală profesională, 

trebuie să-și completeze liceul la 
seral!

Practic, toți, din 1991, trebuie să 
urmeze școala de 12 ani.

în legătură cu perfecționarea 
învățământului, ați văzut ce se 
spune în Uniunea Sovietică sau în 
articolul unui președinte de colhoz, 
care spune că învățământul este 
slab!

Trebuie asigurate pregătirea 
oamenilor și ridicarea nivelului de 
învățământ. Am discutat aceasta, 
ne-am propus, dar am vrut numai să 
reamintesc.

Atunci, dacă nu aveți nimic de 
spus, să fim de acord cu aceasta, ca 
pe baza lor să organizăm activitatea?

Noi la plenară vom hotărî să 
formăm comisiile necesare și pen
tru directive, programe pentru alte 
sectoare, ca până atunci, până la ple
nară, cu ministerele, să se înceapă 
activitatea, comisiile pe ramuri 
împreună cu ministerele să încheie 
programele de modernizare.

Trebuie făcut așa, că de fapt la 
bază stau programele de moder
nizare pe care le-am discutat, cu unii 
mai amănunțit, cu alții mai puțin, 
dar practic cu toți am discutat!

Punctul 2
Raportul privind evoluția prețu

rilor și tarifelor în anul 1988
Raportul acesta noi l-am mai dis

cutat, el este pregătit pentru plenară. 
Trebuie informate plenara și Marea 
Adunare Națională!

Cred că suntem singurii în lume 
care venim cu prețuri de producție 
mai mici, cu prețuri de livrare și cu 
prețuri cu amănuntul mai mici, ceea 
ce înseamnă că și aici suntem bine.

Nu aveți nimic de spus?
(Toți tovarășii sunt de acord).

Punctul 3
Probleme organizatorice
Este propunerea de numire a lui 

George Homoștean ca ambasador 
în Cehoslovacia.

De acord?
(Toți tovarășii sunt de acord.)
Este propunerea de numire în 

funcția de guvernator al Băncii 
Naționale a lui Urdea Decebal.

Ce spuneți, de acord?
(Toți tovarășii sunt de acord.)
La Comiteul de Stat pentru Prețuri 

sunt trei propuneri, dar tovarășii 
înclină spre primul, Antonescu 
Gheorghe, actualmente director 
general al Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul Prețurilor din 
Comitetul de Stat pentru Prețuri.

De acord?
(Toți tovarășii sunt de acord.)
Atunci să mergem așa!
Cu aceasta am terminat 

propriu-zis ordinea de zi!
Vreau să atrag atenția ca nu 

cumva cineva să-și închipuie că am 
plătit datoria și acum să lucrăm mai 
prost! Aceasta să ne facă să lucrăm 
mai bine! Pentru că vom avea în 
vedere, în primul rând, să cum
părăm în acest an întreaga cantitate 
de aur, pe care am aprobat-o în 1987 
s-o vindem, obligatoriu! La Congres 
trebuie să intrăm în întregime cu 
aceasta!

Trebuie să dezvoltăm exportul, 
trebuie să dezvoltăm cooperarea și, 
în mod corespunzător, totul.

De altfel, și ce am aprobat pentru 
cincinal presupune o activitate 
serioasă, o activitate de comerț exte
rior, de cooperare în producție, așa 
cum am mai discutat!

Cu aceasta, tovarăși, să ridicăm 
ședința!

Arhivele Naționale, Fond CC al 
PCR - Secția Cancelarie, 

dos. nr. 1 9/1 989
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AICI RADIO EUROPA LIBERĂ!

Crește izolarea pe plan 
internațional a României

Sistematizarea și situația minorităților din România erau în atenția Comisiei pentru drepturile omului a ONU, care a cerut o 
anchetă la fața locului FOTO: Arhiva ONU

în ultimele săptămâni, izolarea 
internațională a României a cres
cut dramatic. Printr-un deluviu de 
critici atât din Vest, cât și din Est, 
comunitatea internațională a ară
tat o hotărâre tot mai mare de a 
trece la acțiune împotriva violării 
flagrante a drepturilor omului în 
România. La 9 martie, Comisia pen
tru drepturile omului a ONU a 
adoptat (cu 21 de voturi pentru și 7 
împotrivă), o rezoluție aspră, în 
câteva cuvinte, care cere o anchetă 
cu privire la respectarea drep
turilor omului în România, prima 
astfel de investigație solicitată în 
ultimii cinci ani. Documentul, în 
care s-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu „afirmațiile despre se
rioase violări ale drepturilor omu
lui și ale libertăților fundamentale 
în România", s-a concentrat pe con
troversatul plan de sistematizare și 
pe situația minorităților. Docu
mentul atrage, de asemenea, aten
ția asupra valului de refugiați care 
părăsesc România.

Este pentru prima dată din 1982 
(când Polonia a făcut obiectul unei 
astfel de anchete) când o comisie a 
ONU a cerut o investigație într-o 
țară comunistă. Ce este și mai sem
nificativ, este pentru prima dată 
când un membru al Pactului de la 
Varșovia (Ungaria) s-a alăturat 
țărilor vestice (Australia, Austria, 
Franța, Portugalia, Marea Britanie, 
Suedia, Germania de Vest) care cer 
o astfel de investigație într-o țară 
comunistă aliată.

în zilele care au precedat votul, 
România a încercat să împiedice 
sau măcar să aibă un cuvânt de spus 
în această chestiune. Șeful delega
ției sale, Gheorghe Dolgu, și-a orien
tat atacul asupra Ungariei, pe care 
a acuzat-o că ar duce o campanie 
revizionistă ce amintește de tre
cutele politici de război, naziste. El a 
afirmat, de asemenea, că Ungaria 
era motivată de dorința de a dis
trage atenția cetățenilor săi de la 
problemele interne. La 7 martie, 
delegația română a încercat să 
amâne dezbaterile, cerând ca un 
grup de inspectori ONU să exa
mineze situația pe loc. Invitația a 

fost, totuși, retractată a doua zi, ca 
răspuns la o cerere ca inspectorii să 
aibă libertate deplină de mișcare și 
contacte în România. Românii au 
cerut sprijin și de la țările din Lumea 
a Treia care sunt majoritare în pa
nelul 43 al ONU; dar și aici au înre
gistrat un eșec.

Manevrele României au fost afec
tate de câteva evenimente, inclusiv 
de cazul Mazilu. Dumitru Mazilu, 
un „expert român" care a fost însăr
cinat să scrie un raport ONU, nu a 
primit permisiunea de a călători în 
Vest, în ciuda intervențiilor în 
favoarea lui făcute de secretarul ge
neral al ONU, Javier Perez de Cuel
lar. Deși autoritățile din România 
susțin că Mazilu este grav bolnav și 
inapt să muncească, ele nu au reușit 
să convingă ONU să închidă cazul.

în plus, la 3 martie, Confederația 
Internațională a Piețelor Libere, cel 
mai mare grup comercial noncomu- 
nist din lume, a adresat o plângere 
Comisiei ONU acuzând România de 
grave abuzuri în privința drepturilor 
muncitorilor. La 6 martie, amba
sadorul SUA, Vernon Walters, a criti
cat România într-un speech ținut la 
o întrunire a comisiei. El a spus că 
România s-a plasat „în afara consen
sului european în privința drep
turilor omului", refuzând să accepte 
anumite prevederi stipulate la 
Adunarea CSCE de la Viena. în sfârșit, 
în ajunul votului, Liga pentru 
Apărarea Drepturilor Omului din 
Germania de Vest a răspândit o 
declarație în apărarea lui Anton 
Uncu, a lui Petre Băcanu și a lui Mihai 
Creangă, ziariști români care au fost 
arestați pentru că plănuiau să scoată 
afișe ce denunțau ceremoniile exor
bitante prilejuite de aniversarea lui 
Ceaușescu.

Rezultatele votului indică izo
larea în creștere cu care se con
fruntă România pe plan inter
național. Dintre cele 21 de țări care 
au votat împotriva României, 11 
sunt țări vestice, iar restul de 10 sunt 
țări din Lumea a Treia. Alte 10 țări în 
curs de dezvoltare, nealiniate, inclu
siv Brazilia, Irak, Nigeria, India și 
Iugoslavia, s-au abținut. Abținerea 
Iugoslaviei trebuie să fi fost 

deosebit de dureroasă pentru 
România, pentru că i-a confirmat 
tot mai marea deteriorare a unei 
relații cândva privilegiate. Mărul 
discordiei dintre cele două țări a 
pornit de la modul în care România 
îi tratează pe cei 60.000 de sârbi și 
de croați minoritari.

Și mai dureros trebuie să fi fost 
faptul că patru parteneri comuniști 
(Uniunea Sovietică, Ucraina Sovie
tică, Bulgaria și Germania de Est) 
s-au abținut. Pasul a fost văzut, în 
general, ca un avertisment la adresa 
lui Ceaușescu și ca un semn clar al 
nemulțumirii sovietice. Bulgaria și 
Germania de Est par să fi urmat 
exemplul sovietic în ciuda afinității 
lor tradiționale pentru România 
ultraconservatoare. în cazul Uniu
nii Sovietice, s-ar putea să fie vorba 
de o revanșă față de modul în care 
România a criticat mai multe rezo
luții sovietice, de inspirație ONU, în 
Afganistan.

Dintre cele șapte țări care s-au 
opus rezoluției, China este cunos
cută ca având propriile probleme în 
Tibet; în plus, ea se abține de obicei 
să critice România. Două țări pe 
linie comunistă clară, Cuba și 
Etiopia, au votat pentru România la 
fel ca Bangladesh, Pakistan, Soma
lia și Sri Lanka.

România a reacționat cu furie. 
Dolgu a descris rezoluția drept o 
„interferență brutală" în afacerile 
interne ale țării sale și a declarat că 
Bucureștiul consideră rezoluția 
nulă și neavenită. Și-a reluat critica 
la adresa intențiilor revizioniste ale 
Ungariei și a subliniat că România 
nu va permite inspectorilor ONU să 
opereze în țara sa. Inspectorii ONU 
au insistat, totuși, că această ins
pecție se va face cu sau fără partici
parea României. Reprezentantul 
ONU, Neal Waldrop, a spus că Ro
mânia a ajuns „un stat paria" prin 
refuzul de a coopera cu ONU.

Dan lonescu 
Radio Europa Liberă (Munchen) - 
Raport al Secției de cercetare, con

dusă de dr. M. Shafir. Document 
din „Arhiva 1989", Universitatea 

Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
(Traducere de Eliza DUMITRESCU)

DIN PRESA EXILULUI:

DIN BALTICA PÂNĂ LA PRUT
„Perestroika" și „glasnostul", în

tr-un cuvânt Gorbaciov, nu au in
ventat revendicările naționale în Uni
unea Sovietică. Pur și simplu, le-a 
permis să iasă la lumina zilei. în cele 
mai diverse țări ale statului de 
dimensiunile unui continent, până și 
în punctele care păreau calme și 
resemnate.

O jumătate de secol de supunere 
docilă - se dovedește acum: aparen
tă - la edictele Kremlinului, o jumă
tate de secol de rusificare intensivă 
prin toate metodele ce pot fi con
cepute, nu au izbutit să sufoce iden
titățile naționale, cu toate formele 
lor specifice de exprimare, cu toate 
diferențele de caracter etnic.

Sinucidere politică?

Mai timidă decât vecinele sale bal
tice, Lituania a îndrăznit ceea ce în 
urmă cu câteva luni era de neconce
put: să opună un candidat catolic can
didaturii primului secretar al partidu
lui comunist local într-una dintre „cir
cumstanțele teritoriale" din Vilnius.

32 de ani, Awzdas Juozaitis, doctor 
în filozofie și asistent la Facultatea de 
sociologie a Universității Republi
cane, se prezintă împotriva lui Algir
das Brazanskas, pe care Kremlinul l-a 
desemnat în fruntea partidului litu
anian la 19 octombrie 1988. Două zile 
mai târziu după această numire, Fron
tul Național s-a întrunit în congres 
constitutiv. Trebuia să se opună un 
om de aceeași talie cu Brazanskas, 
foarte popular, economist ferm con
vins de necesitatea reformelor și ales 
tocmai pentru a preveni opoziția in
telectuală pe cale de a se naște.

„Luna de miere" a noului leader cu 
lituanienii a durat puțin. La jumătatea 
lui noiembrie, uzând de influența sa 
asupra aparatului, a convins Sovietul 
Suprem să respingă un amendament 
constituțional care ar fi oferit Litu
aniei, după modelul Estoniei, un 
drept de veto asupra tuturor textelor 
legislative redactate de Moscova. 
Brazanskas și-a pierdut astfel aureo
la, păstrând totuși respectul pe care îl 
are printre moderații Frontului 
Național (Sajudis). în circumscripția 
în care se prezintă, Frontul i-a opus 
inițial pe secretarul de partid al Aca
demiei de Științe, însă necunoscut, 
acesta nu avea nici o șansă.

Foarte curând, Sajudis a decis să-și 
schimbe candidatul. Aflat la aripa 
stângă a frontului, trecând drept ide
ologul mișcării, tânărul Jouzaitis are 
șanse să câștige alegerile. Dacă până 
în cele din urmă așa se vor întâmpla 
lucrurile, Brazankas va trebui să se 

Catastrofala lipsă de medicamente 
provoacă moartea a mii de persoane
într-un comunicat de la sfârșitul lunii martie, Societatea 

Internațională pentru Apărarea Drepturilor Omului 
(IGFM/Frankfurt), bazându-se pe numeroase surse din 
țară, informează despre acuta criză de medicamente din 
România, în special încazul bolilor de inimă, diabetului, 
bolilor de nervi, ca și pentru maladiile cronice. La lipsa 
medicamentelor, adesea a simplei aspirine, se adaugă 
absența accesoriilor medicale: bandaje, suturi, mănuși 
chirurgicale, filme pentru radiografii, substanțe dezinfec
tante etc. Penuria în domeniul medicației și asistenței sa
nitare, la care se adaugă lipsa de protecție la locul de muncă, 
poluarea mediului înconjurător și lipsa cronică a articolelor

elementare de higienă, a generat creșterea numărului de 
afecțiuni renale, tulburări circulatorii, boli de piele, 
secerând vieți de oameni în puterea vârstei. în aceste 
condiții, la oficiile vamale din Sibiu și București sunt blo
cate în mod criminal, tone de medicamente provenite din 
Occident!

IGFM recomandă, din această pricină, evitarea livrărilor 
în cantități mari, preferându-se pachetele mici, care au mai 
multe șanse să fie distribuite.

Lupta (Paris), martie 1989 
Arhiva Institutului Național pentru Memoria Exilului 

Românesc, Fond Dan Culcer

supună regulii de fier a jocului, im
pusă de însuși Gorbaciov, și să se 
autodemită de la conducerea partidu
lui comunist local. Ori Frontul Popu
lar nu are, în nomenclatură, un aliat 
mai bun decât acest secretar general. 
Nu corespunde aceasta unei sinu
cideri politice?

Juozaitis răspunde cu un surâs: „Nu 
se știe niciodată, poate că mă voi 
retrage în ultima clipă". Problema este 
- continuă candidatul catolic - „să fie 
împins primul secretar să facă promi
siuni pe care să fie obligat să le respec
te". Care ar fi acestea? în primul rând, 
să instaureze un „Stat al dreptului", 
făcând să fie votat amendamentul 
care dă preeminență legilor Republi
cii asupra celor adoptate la Moscova.

Frontul Național este sigur de apro
ximativ 80% din cele 40 de locuri de 
deputați rezervate Lituaniei în Con
gresul Unional al deputaților. Desigur, 
nu aceasta este ceea ce interesează în 
primul rând pe opozanți, iar candi
datul lor s-a prezentat împotriva pri
mului secretar numai din motive tac
tice. Ei doresc să intre în primul rând 
în Sovietul republican, unde s-ar 
putea învesti cu un drept de veto față 
de orice caz venit de la Moscova.

Filozoful declară: „Când sari, este 
greu să faci drumul înapoi". Dar până 
unde se poate merge? Până la sosirea 
tancurilor, ajunse în Armenia sub 
pretextul cutremurului, când toți 
membrii „comitetului Karabah", in
clusiv deputății și activiștii de partid, 
au fost arestați, aflându-se acum la 
închisoarea Butirki din Moscova, fără 
nici un cap de acuzare...

„Verii44 sovietizați 

ai românilor

Discreți, fiind cenzurați de propria 
presă, moldovenii au pornit și ei pe 
urmele vecinilor lor îndepărtați din 
jurul Mării Baltice. Victime și ei ai 
Pactului Molotov-Ribbentrop din au
gust 1939, „încorporați" și ei cu forța în 
Uniunea Sovietică, ocupați apoi de al 
treilea Reich, ei au făcut obiectul unei 
rusificări și mai violente. Limba lor, 
scrisă de la cucerirea lui Traian, cu 
litere latine, a fost „ciclizată" și patri
moniul lor cultural anihilat.

Fosta Basarabie, amputată Româ
niei la „eliberarea" acesteia, este una 
dintre republicile cele mai înapoiate 
și mai bre jnevizate. Primul ei secretar, 
Semion Grosu, fost ajutor al lui Brej- 
nev, este împreună cu Vladimir Scer- 
biski și din Ucraina unul dintre 
ultimii „dinozauri" în post.

La sfârșitul lui februarie, într-o 

duminică, mai multe mii de mol
doveni s-au adunat în fața clădirii 
Comitetului Central din Chișinău. 
Printre revendicările lor, eliberarea 
unei „disidente arestate pe nedrept", 
Ecaterina Tukarova, și obținerea drep
tului la o „limbă națională" scrisă în 
caractere latine. Semion Grosu a 
apărut după trei ore de lozinci scan
date de mulțime. A promis manifes- 
tanților satisfacție în ceea ce privește 
dreptul de a folosi limba română în 
instituții în locul rusei. Mișcarea 
Democratică și Asociația de muzică și 
literatură „Alexei Mateevici" (după 
numele preotului poet care a scris Ia 
începutul acestui secol faimoasa 
„Mult e dulce și frumoasă/ Limba ce-o 
vorbim"...), aflate la originea manifes
tației, s-au simțit jignite, văzând în 
aceasta continuarea rupturii artifi
ciale dintre „moldovenească", limbă 
pe care o vorbesc 63% din populație, 
și limba pe care o scriu și o vorbesc 
„verii" lor de peste Prut.

Curios conflict pentru care Nicolae 
Ceaușescu nu este o salvare, cu cât 
Kreminul vede în el negarea violentă 
a eforturilor de reformare a blocului 
socialist. Victor Gorbikov, fost patron 
al KGB-ului și actualmente însărcinat 
în CC cu problemele de justiție (ironie 
amară!), s-a deplasat la Chișinău pen
tru a pune lucrurile în ordine. El i-a 
avertizat cu severitate pe „naționa
liști" și pe „dușmanii perestroikăi", 
dar se pare în zadar.

De la începutul lui martie, disidenții 
au instalat o masă pe treptele Acade
miei de Științe, unde poate fi semnat 
manifestul pe care l-au afișat. Care cere 
„respingerea naționalității sovietice, 
incomparabilă cu aspirațiile culturale 
și naționale". Documentul, conform 
lui loan Tunaru, directorul Teatrului 
Moldovenesc, va fi expediat Sovietu
lui Suprem și Comitetului Central.

Imperiul construit de Stalin la 
sfârșitul celui de-al doilea război 
mondial a trecut la explozie. Mihail 
Gorbaciov se vede confruntat cu un 
iredentism pe care nimeni nu l-ar fi 
bănuit. S-ar părea că la periferiile 
Imperiului, cuvântul „transparență" a 
fost luat prea în serios. Ca și toate cele
lalte lozinci care l-au precedat, și el va 
putea dispărea în ziua în care Krem
linul va simți nevoia să-și trimită tan
curile. Așa cum a făcut-o cel mai 
recent în Armenia. Chiar și fără vreun 
cutremur real.

Adevărul (Israel), 31 martie 1989 
Articol primit prin bunăvoința doam
nei Ditza Goshen, coordonatoare a 

Centrului de Studiu și Cercetare a 
Istoriei Evreilor din România de la 

Universitatea Ebraică din Ierusalim

anunțuri
CERERI ȘI
OFERTE DE SERVICIU

' Unitate cultural-sportivă (zona Tei) 
încadrează în condițiile Legii nr. 
12/1971 muncitori peisagiști flori- 
cultori (inclusiv pensionari), instala
tor sanitar, zugrav-vopsitor, paznici, 
zilieri.______________________

Institutul de Proiectări pentru 
Construcții Industriale - IPC cu se
diul în București, încadrează în con
dițiile Legii 12/1971 ingineri în spe
cialitatea tipografie, geodezie, con
strucții industriale cu stagiul legal de 
producție.__________________

Cooperativa Metalica din str.
Doamnei nr. 7, sectorul 3 București, 
încadrează șef birou personal în con
formitate cu prevederile legii nr. 
12/1971._____________________

Căutăm femeie îngrijire bolnavă, 
zona Dristor, 7 ore zilnic și menaj 
ușor.

CUMPĂRĂRI
Televizor color, video Player, even- 

tual cu înregistrare, robot telefonic.
Dacia 1310 fabricație 1984-1988 sau 

Lada. Vând acordeon Scandalia 120

______________________
Cumpăr pianină și vioară.______
Cumpăr Audi 80, faruri și bară față 

Renault 5.____________________
Cumpăr hârtie fotografică Azo- 

color._______________________
Cumpăr boxe auto, robot telefonic, 

Telecolor, joc electronic TV, hotă 
absorbantă, toate noi.___________

Arzătoare de combustibil lichid de 
calorifer tip bloc standard, capacitate 
35-50 L/H în perfectă stare._______

Videocasete sigilate, calculator 
Comodore sau Sinclaire, jocuri.

Ramă florentină, vas chinezesc, 
japonez, pot fi incomplete._______

Cumpăr picup Laser, audio, prefe
rabil portabil, eventual defect. Vând 
discuri compact.______________

Cumpăr urgent aripă față dreapta 
Fiat 125, lampă semnalizare, curea dis
tribuție._____________________

Bloc motor, simering, supape, seg- 
menți 88, lămpi semnalizare Ford 
Taurus 1600. Vând piese Opel.

Cumpăr apartament două camere, 
bloc nou, zonă Cinema Volga, sau Sala 
Palatului.

VÂNZĂRI
Vând apartament 4 camere, depen

dințe, la curte, liberabil schimb gar- 
sonieră chirie.________________

Vând combină Philips, monobloc 
(radio, casetofon, picup); Wartburg 311, 
eventual piese, uși stânga._ ____

Vând lustră marmură deosebită, 
lustră metal, masă cu marmură, 
oglinzi calitate, masă intarsii, mobilă 
bucătărie, jilț, scaune tapițate, diverse 
obiecte casnice.

vremea
în țară, vremea a fost caldă. 

Vântul a suflat slab până la mode
rat. Temperaturile minime au fost 
cuprinse, în general, între 2 și 10 
grade, iar cele maxime între 8 și 14 
grade în jumătatea de nord-est a 
țării și între 14 și 22 grade în rest.

în București, vremea a fost caldă 
pentru acea perioadă, iar cerul 
variabil. Temporar au căzut pre
cipitații sub formă de ploaie. 
Vântul a suflat slab până la mode
rat. Temperaturile minime au fost 
în jurul valorii de 5 grade, iar ma
ximele au fost cuprinse între 18 și 
20 de grade.

tv 31 martie 1989
SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Un director din Constanța „fenta" audiențele19.00 Telejurnal. 1 Mai - raport 
muncitoresc

19.25 Industria - programe pri
oritare.

în spiritul sarcinilor subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea de lucru de la CC al 
PCR.

Dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice. Realizări ale 
colectivelor de muncă din indus
tria minieră.

Redactor Radu George Serafim
19-45 România în lume. Docu

mentar. ‘
Redactor Virgil Tatomir
20.05 Copiii cântă patria și par

tidul.
Program literar-muzical-core- 

grafic susținut de formații pio
nierești laureate ale Festivalului 
național „Cântarea României". 
Redactor Ina Sterescu

20.25 învățământ, cercetare, pro
ducție.

Misiunea revoluționară a educa
torului comunist - pregătirea 
tineretului în pas cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii.

Redactor Antoaneta Bârcă
20.45 Cunoașterea și respectarea 

legilor - obligație fundamentală a 
tuturor cetățenilor.

21.05 Cinecluburile - prezență 
activă în munca politico-educa- 
tivă.

Redactor Bob Călinescu
21.20 Univers, materie, viață. 

Emisiune de educație materialist- 
științifică. Istoria pământului. 
Episodul IV. Magnetismul și meta- 
morfismul.

Prezintă dr. Mircea Borcoș și dr 
Hans Krantner - de la Institutul de 
Geologie și Geofizică București. 
Redactor Ion Ruș

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

Cum decurg și cum sunt organizate audiențele? 
Ne-am pus această întrebare și în postura cetățea
nului care solicită un astfel de dialog. Am făcut, timp 
de mai multe zile, un test, trecând pragul unor 
unități care, prin natura activității, poartă un 
frecvent dialog cu cetățeanul.

Marți, 7 martie, la ora 10, la sediul ITRIT Constanța 
(actualul RADET) audiențele le acorda directorul 
întreprinderii, tovarășul ing. Marius Săndulescu. 
Dar primirile le face secretara acestuia. întrebăm 
dacă putem intra la audiență și ni se spune că nu, 
să mai așteptăm fiindcă tovarășul director este ocu
pat. Așteptăm pe hol circa 20 de minute și revenim. 
De data aceasta, ne declinăm funcția și intrăm fără 
opreliște. în acea zi, fuseseră primite în audiență trei 
pesoane. în două cazuri cererile au fost avizate favo
rabil, în altul solicitarea a fost respinsă. Ni se explică 
și de ce. în temeiul legii. Cerem registrul de audiențe 
și constatăm că nu toți cei ce vin la ITRIT cu o pro
blemă ori alta sunt nominalizați așa cum prevăd și 
instrucțiunile, existând în această direcție o apro
ximație. Cele mai multe se referă la modul defec
tuos în care unii lucrători de la ITRIT își îndeplinesc 
sarcinile de serviciu. Așadar, bine doar pe jumătate.

Dacă așa stau faptele la ITRIT, unde dialogul din
tre cetățeni și conducător mai poate și trebuie 
îmbunătățit, să vedem care este situația la unitățile 
cooperației meșteșugărești. Am luat acest sector 
cunoscând faptul că, prin natura activității lor, coo
perativele intră într-un permanent dialog cu 
cetățeanul, peste 30 la sută din plan fiind realizat 
prin prestări către populație.

Marți, 14martie, la ora 15:20 urcăm scările Coope
rativei „Victoria" pentru a vedea cum se desfășoară 
audiențele în condițiile în care aflasem că, în acea zi, 
sarcina revenea tovarășului vicepreședinte, ing. 
Gheorghe Butcaru. O primă surpriză. Totul este 
vraiște, nimic organizat, iar vicepreședintele se află 
la o ședință. Evident, și ședințele sunt necesare, 
prezența tovarășului Butcaru, obligatorie, dar în ast
fel de situație dialogul cu cetățeanul nu trebuia în 
nici un caz întrerupt, o altă persoană din conducere 
având obligația să-l suplinească. Facem această 
observație ofițerului de serviciu, ing. Dumitru Zelca 

care (acesta este un alt aspect) preluase serviciul for
mal, fără să consemneze aceasta în registru.

La Cooperativa „Constructorul" audiențele tre
buiau ținute de președintele acesteia, tovarășul 
Vasile Ștefan. Și aici întâlnim doar secretara 
președintelui, tovarășa Atena Răileanu, care ne 
spune că, în acea zi, audiențele pe care trebuia să le 
țină președintele au fost preluate de ofițerul de ser
viciu, tovarășa Maria Băiceanu, pe care o putem găsi 
în alt birou, la producție. Ce face cetățeanul în 
această situație? Firesc, își îndreaptă pașii spre forul 
tutelar al celor două cooperative. Așa am făcut și noi 
și, la ora 16:00 eram la sediul UJCM unde ziua de 
audiențe revenea tovarășei vicepreședinte Florica 
Popescu. Batem la ușa pe care scrie „Secretariat", 
unde suntem întrebați ce dorim. Ne substituim 
cetățeanului venit în audiență la tovarășa 
vicepreședintă. Ni se răspunde că astăzi tovarășa 
Popescu este absentă, dar că putem să spunem ce 
dorim! Evident, nu asta căutăm, un dialog cu un om 
al muncii care nu ne poate rezolva o problemă ce 
cade în competența conducerii unității. întrebăm 
dacă este cineva din conducerea UJCM și ni se 
răspunde că este prezent tovarășul președinte, dar 
este ocupat. Insistăm, fără prea mare folos! Abia 
când ne declinăm funcția lucrurile se limpezesc și 
suntem invitați în cabinetul tovarășului președinte. 
Cum decurg audiențele la UJCM? Pentru a ni se 
răspunde la această întrebare, ni se oferă registrul 
de audiențe. Cu o zi în urmă, pe data de 13 martie, 
tovarășul președinte, Ion Pârlea, primise opt per
soane. Cererile au fost ascultate, căutându-se 
rezolvări în temeiul legii, așa cum s-a procedat și în 
cazul lui Panait Chiparu, dar și în cele ale cetățenilor 
Maria Olteanu, Ion Niță, Elena Istrate, Gheorghe 
Cicîrc. Evident, bine, și nu punem la îndoială că la 
UJCM Constanța există preocupare pentru 
soluționarea legală a cererilor, sesizărilor și reclama- 
țiilor oamenilor muncii, dar la audiența din 14 mar
tie dialogul dintre cetățean și conducere s-a scurt
circuitat, și aceasta nu din vina cetățeanului.

Audiențele, acest dialog permanent, ce trebuie să 
existe între cetățean și întreprinderile și instituțiile 
cu care vine în contact, au reglementări clare, pre

cizări asupra sarcinilor ce revin atât unităților, cât și 
celor numiți prin decizie să le acorde. De aceea, orice 
abatere de la acestea impietează nu numai asupra 
relațiilor cu oamenii muncii veniți în audiență, ci și 
asupra activității unității, deoarece în acest dialog, 
câștigul nu poate fi decât reciproc, numeroasele 
propuneri și sesizări ale cetățenilor contribuind la 
îmbunătățirea continuă a activității unităților.

Liviu BRUCKNER
Teodor GUȚU

Dobrogea nouă, jud. Constanta, nr. 12598 din 
1989

•••
Magazinul de legume-fructe din satul Ilișești 

(aparținând, pe vremea când s-au petrecut cele la 
care ne vom referi, de ILF Suceava) este tutelat acum 
de ICSLF. Dar, indiferent de tutelă, faptele sunt fapte. 
Firma magazinului era din tablă și preciza tutorele 
oficial, însă, dincolo de ea și... neoficial, gestiunea se 
făcea în familia lui Gheorghe Ungureanu, încadrat 
cu acte în regulă. Așa de bine se făcea, încât în timp 
de circa un an ea a fost marcată de o lipsă în valoare... 
de 193.805 lei. S-a întâmplat că gestionarul păgubos 
s-a îmbolnăvit. S-a hotărât să meargă să se trateze și, 
mai întâi, și-a chemat fiica, pe nume Maria-Mag- 
dalena Ungureanu. A mângâiat-o și i-a spus cu glas 
duios și grijuliu de părinte: „în locul meu - eu fiind 
gestionar de drept - cu înțelegere tacită de la con
ducere te las pe tine. Ai grijă, această gestiune e cam 
șubredă, bolnavă. Refă-o, trateaz-o, să nu cadă... la 
pământ. Pot să am încredere?" „Mersi, tată, cu bine! 
Lasă gestiunea pe mine, eu o țin și o lecuiesc..."

A preluat tânăra magazinul, s-a făcut că se uită 
prin scripte și prin depozit, s-a jucat de-a comerțul 
și, aflând că tatăl său cauzase prin neglijență o 
pagubă de 39.260,65 lei, s-a gândit că nu se cădea 
să încalce tradiția din familie. Dacă tot era vorba de 
risipă din averea colectivă, măcar s-o facă și ea cu 
ceva folos pentru avuția proprie. încetul cu încetul, 
a delapidat din gestiune mărfuri și bani în valoare 
de peste 18.000 lei, delicat, dar fără mănuși, că doar 
nu spărgea casa de bani, ci o descuia când voia.

Victor MICU 
Zori noi, jud. Suceava, nr. 12287 din 1989

Colocviu 88
ORIZONTAL: 1) Spumos... cu apă - Bani ca la turci 2) Obligații de serviciu 3) Aflat 

pe cale de dispariție 4) Tragerea plumbului în țevi - Urcă pe scări, pentru a nu 
obosi 5) Fixat în parter printr-un procedeu tehnic 6) Flori de mină (sg.) - Doi mici 
la o halbă 7) Descoperirea într-un moment de inspirație- Sprijin material la ser
viciu (pl.) 8) Scaun cu șase picioare - Formație texană învinsă pe teren propriu 
- Mulțime adunată la moși (sg.) 9) Model de prezentare 10) Una care vine întot
deauna la fix - Darul vorbirii 11) Pui crescuți în casă - Vechea denumire a 
formației militare.

VERTICAL: 1) Se manifestă cu efuziune - Linie melodică urmărită după impri
mare 2) Supliment informativ la un buletin cetățenesc (pl.) 3) Figuri reprezenta
tive ale romanului de dragoste- Fond de premiere pentru fruntași 4) Una din 
rădăcinile arborelui genealogic - Curent pentru vechile fiare de călcat 5 )Fără soț 
și fără copii - Formulare tip propuse pentru clasare 6) Titlul primului roman... 
istoric - A pune un fir la pământ 7) Măsurarea rezistenței unor conductori - Face 
o alegere pe ochi 8) Un fel de gătit... din pasăre - E foarte apropiat de copii 9) Duce 
la slăbirea unor legături... pe bază de afecțiune 10) Limite de șiruri!- Un vas plin 
cu apă- Metafora oamenilor ...de litere 11) Controlul impus la ieșire.
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