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în Piața Gării de Nord, edilii Bu- 
cureștiului au inițiat lucrări de sis
tematizare. Pregătirile pentru faza 
națională a olimpiadelor (9-15 
aprilie 1989) erau in toi. Unele pu
blicații apăreau cu întârziere la 
chioșcurile de difuzare a presei. La 
Suceava, mare întârziere aveau 
adeseori revistele Luceafărul, Su
plimentul literar-artistic al Scînteii 
tineretului, Tribuna, Contempo

ranul, România literară.
Construirea de locuințe pentru 

„oamenii muncii" s-a întețit în 
ultimii ani, asigura Scînteia.

Amenajarea Pieței 
Gara de Nord

„De câteva zile, mari porțiuni ale 
pieței au îmbrăcat haine de șantier. 
Buldozere de mare putere au săpat

adânc în carosabil, la adâncimi de 
peste un metru, basculantele suc- 
cedându-se intr-un șir aproape 
neîntrerupt spre punctele de lucru. 
Vizavi de intrarea în metrou de la 
peronul gării se procedează la înlo
cuirea tubulaturii de canalizare"', 
scria Octavian Andronic în Infor
mația Bucureștiului.

(Continuare 1h pag. a lla)

MISTERUL POMENII Solicitări ale Pakistanului pentru 
furnizarea de muniție românească

Vine tăcută, ațoasă, încruntată, 
preocupată, neînsoțită de Nicolae 
.Ceaușescu. Așa cum venea de obicei 
în vizită la Petreștii de Dâmbovița, 
cam de două ori pe an, eroina, 
mama, omul de știință, academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. Nici 
nu se știe de-i primăvară ori toamnă, 
locul ei natal e la fel de posomorât ca 
ea, nici nu mai contează anotimpul, 
anul e 1989. La mijlocul lunii martie 
se discutase importanța unei 
prezențe cât mai asidue a cuplului 
Ceaușescu în județele țării, deoarece 
în toamnă avea loc un eveniment 
foarte important: Congresul al XIV- 
lea. „Trebuiau filmați în vizită în cât 
mai multe județe ale țării, apoi do
cumentarul filmat (care până la 
urmă nu s-a mai făcut) avea să fie 
proiectat în cadrul Congresului. în 
comuna Petrești, protocolul vizitei 
Elenei Ceaușescu nu a acceptat grup 
de presă, nici aparat de filmat. De 
fapt, niciodată nu am avut posibili
tatea să filmăm acolo, deoarece vizi
tele ei la Petrești nu figurau ca fiind 
în program oficial", spune cineastul 
PantelieTuțuleasa.

Localnicii nu se înfrigurează prea 
tare, știu deja scenariul: o însoțește 
un grup mic și compact de securiști, 
trece pe la neamuri, apoi pe la ci
mitir - la mormântul tatălui ei, Nae, 
și gata. Nu stă mult, și cât ar putea să 
stea într-un sat cât palma pe care îl 
străbați cu degetarul? S-ar putea ca 
după plecarea ei să scape niște vorbe 
nepotrivite pe la cârciumă: „Iar a 
venit Leana lu’ Briceag". Căci se 
spune că e „fiica’ rea de muscă a lui 
Nae poreclit Briceag, care ținea 
cârciumă în Petrești", probabil ca să 
se asorteze cu zvonul că Andruță - 
tatăl lui Nicolae, ar fi fost cunoscut 
pentru patima beției. Ar mai fi și 
unele șoapte mai dure pe la colțuri: 
cum că Nae ar fi fost evreu, iar ei îi 
cam plăcea să-și rupă ciorapii în 
stele (adicătelea, înțelegeți dum
neavoastră metafora), și cum că era 
cât pe-aci să se mărite cu tovarășul 
Gulie! Oameni răi. Să lăsăm bârfele, 
oricare ar fi... gulia.

Vizita din 1989 a Elenei la locul de 
baștină s-a dovedit a fi una neo
bișnuită. Nici nu a fost anunțată din 
vreme, ca de obicei, astfel că a fost 
nevoie de o adevărată echilibristică 
din partea securiștilor pentru a-i 
asigura intimitatea în fața mormân
tului. Și pe o rază de câțiva metri 
împrejur. loan Dinulescu, preotul

DE LA PETRESTI

Acasă la Nae... Nae Petrescu, momentan nu e nimeni. Doar ciorile înconjoară locul, 
cu croncănitul lor obsedant FOTO: Vlad Teodorescu

comunei, își amintește: „A venit 
tăcută, discretă. Puțin ,supărată 
parcă". Poate doar la înmormân
tarea lui Andruță să mai fi fost atât 
de înnegurată. „S-a dus la cimitir și 
pe urmă a făcut pomană! Da, da, și 
pe mine m-a uimit. A dat de po
mană, tot ce se dă de obicei, așa cum 
se face... A venit pregătită, portbaga
jul era plin de împărțituri". „Credeți 
că presimțea ceva, că nu-i a bună cu 
anul acela ’89?“, „Mai împărțea ea 
când venea pe la copii pe uliță, dar 
niciodată ca acum. Ba chiar mi s-a 
părut că i s-a zbătut puțin ochiul...". 

De ce s-a purtat atunci așa, iată încă 
un secret pe care l-a dus cu ea în 
mormânt. Crucea de la mormântul 
lui Nae a fost... retezată. „Ea n-a mai 
vrut crucea, nu mai știu prin ce an", 
spune preotul. „într-o seară, parcă 
prin ’86, m-am dus și am scrijelit pe 
postamentul care a rămas o cruce. 
Cu o cheie am scrijelit. Ce puteau 
să-mi facă, nu se putea mormânt 
așa, fără cruce".

De-a lungul anilor, Elena nu putea 
trece prin Petrești fără să-și viziteze 
mama (aceasta până a mutat-o în 
Primăverii). Din spusele preotului 

loan Dinulescu, Alexandrina (Lixăn- 
drina), mama Elenei, era de treabă. 
„Era credincioasă. îi spuneam «Ma
maie, nu mai fuma, că te vede Dum
nezeu»". „Fuma?". „Da, Kent!". Ma
maia era simpatizată, îi ajuta pe toți 
din comună, îi plăcea să gătească - 
gătea tare bine și juca șah! O iubea 
tare mult pe Poliana, soția lui Nicu 
Ceaușescu. Și Elena Ceaușescu ținea 
la Poliana. Dar, de câte ori veneau pe 
aici pe la mamaia cu toții, Nicu o 
ignora pe Poliana.

(Continuare în pag. a Ha)

în ziua de sâmbătă, 18 martie 1989, 
o delegație condusă de Malik Meraj 
Khalid, președintele Adunării Națio
nale a Republicii Islamice Pakistan, a 
sosit într-o vizită la București. Oaspe
ții au fost întâmpinați la Aeroportul 
Otopeni de Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționale, și de 
Rasheed Ahmad, ambasadorul Pa
kistanului în România.

Pentru cetățenii obișnuiți, vizita 
respectivă nu era un eveniment 
deosebit. Existau însă și persoane care 
cunoșteau problemele ce afectau 
relațiile dintre cele două state. Una 
dintre acestea a avut ca motiv refuzul 
autorităților de la București de a 
exporta muniție românească în Pa
kistan.

La mijlocul anilor ’60, știrile privind 
nivelul de dezvoltare al industriei 
românești de apărare au ajuns tot mai 
departe în lume. Unul dintre statele 
interesate de producția de muniții din 
România a fost Pakistanul. Autoritățile 
de la Islamabad și-au manifestat de cel 
puțin patru ori intenția de a achi
ziționa muniții românești fabricate 
sub licență sovietică (în anii 1966,1967, 
1970 și 1971). De fiecare dată, auto
ritățile de la București au răspuns ne
gativ la propunerile pakistaneze. Un 
export de acest gen, fără obținerea 
acordului sovieticilor, ar fi generat 
probleme între București și Moscova. 
Totodată, s-a dorit protejarea relațiilor 
dintre România și India. „Pentru livra

DIN ARHIVELE SECURITĂȚII

Ancheta lui Silviu Brucan
Document dactilografiat cu litere 

mari (mașină IBM), destinat șefului 
DSS, adjuncților acestuia și Cabine
tului 1, cu interspații pentru nume 
proprii scrise de mână (reprodus 
integral); sublinierile îi aparțin gen. 
Iulian Vlad, șeful DSS

Brucan Silviu a apreciat că cele 
două persoane de la Consiliul Popu
lar al Municipiului București sunt 
„oameni simpli, timizi, jenați de 
misiunea care o aveau de executat".

Notă privind discuțiile purtate la 
domiciliul lui Brucan Silviu în ziua 
de 6 aprilie a.c., în legătură cu mu
tarea lui la Zimnicea.

După ora 7:00, aflându-se în 
bucătărie și luând micul dejun, dis
cută cu Sașa despre epoca stalinistă 
și metodele specifice acestei pe
rioade.

îi relatează Sașei că „ambasadorul 

rea de muniție fabricată după licențe 
sovietice ar trebui cerut acordul URSS 
- a precizat Corneliu Mănescu la 12 
mai 1967, într-un document trimis 
Prezidiului Permanent al CC al PCR. în 
cazul livrării fără acest acord, s-ar 
ajunge la complicații în relațiile noas
tre cu URSS, care în 1966 a respins ce
rerea pakistaneză." Cu același prilej, 
ministrul român al Afaceri lor Externe 
a afirmat că „livrarea de armament 
românesc (corect: muniție -n.r.) Pa
kistanului ar putea provoca nemul
țumirea Indiei și ar complica relațiile 
româno-indiene".

Șeful diplomației românești i-a 
convins în anul 1967 pe membrii 
Prezidiului Permanent al CC al PCR să 
nu fie de acord cu încheierea unui 
contract militar cu Pakistanul - pre
supus a fi avantajos pentru România, 
din punct de vedere financiar. în 
răspunsul pe care l-a pregătit pentru 
autoritățile de la Islamabad, Corneliu 
Mănescu a menționat faptul că 
„Republica Socialistă România are 
posibilități limitate privind producția 
de muniție și că fabricile românești 
produc cantitățile de muniție strict 
necesare armatei române". De aseme
nea, el a precizat că „pentru muniția 
fabricată (în România - n.r.) după 
licențe sovietice ar trebui obținut în 
prealabil acordul URSS", înainte de a 
fi exportată în Pakistan. Astfel, s-a evi
tat deteriorarea relațiilor politice ale 
României cu URSS și India.

României la Bonn, Marcel Dinu, a 
făcut o conferință de presă în care a 
spus că în România nu s-au luat și 
nu se iau nici un fel de măsuri 
împotriva semnatarilor scrisorii".

Sașa îl întreabă dacă „asta a scos-o 
din burta lui", iar Brucan îi răs
punde că „nu putea să facă așa ceva, 
pentru că pentru a anunța chestia 
trebuia să fie autorizat de Ministerul 
de Externe. Dar că dacă își închipuie 
ăștia că se poate manipula opinia 
publică, asta e o altă chestiune. Și 
atunci ambasadorul vest-german 
s-a dus să-l vadă pe Corneliu Mă
nescu. Și a fost oprit."

Brucan adaugă că ambasadorul 
vest-german „a comunicat chestia 
asta și a fost rechemat la Bonn."

Brucan afirmă că el se aștepta ca 
guvernul vest-german să facă acest 
gest. Părerea sa era că printre, pri

Patru ani mai târziu, în cursul 
războiului dintre India și Pakistan 
(3-16 decembrie 1971), Nicolae Ceau
șescu și Corneliu Mănescu s-au abți
nut să intervină în favoarea vreunei 
părți implicate în conflictul respectiv. 
Poziția lor a fost explicată în ședința 
Comitetului Executiv al CC al PCR de 
la 14 decembrie 1971. Cu acel prilej, li
derul suprem al partidului a declarat: 
„în ce privește situația dintre India și 
Pakistan. Am avut acolo (la Congresul 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
din decembrie 1971 - n. r.) discuții cu 
tovarășii sovietici, cu ceilalți n-am dis
cutat (liderii celorlalte state membre 
ale Organizației Tratatului de la 
Varșovia - n. r.), pentru că s-au ferit să 
abordeze problema, erau într-o 
situație nu prea bună, pentru că toți 
au votat într-o situație ridicolă, cum 
s-ar spune. Dar cu tovarășii sovietici 
am discutat problema acestui război 
(dintre India și Pakistan - n. r.). Și ei 
s-au arătat preocupați de a nu se agra
va războiul, asta și în discuțiile pe care 
le-am avut cu Katuțev și celălalt, 
Mațetov, și în discuțiile cu Brejnev. 
Sigur, ei erau preocupați și sunt pre
ocupați, mi au și spus că și ei privesc 
cu neliniște, mi-au și spus că doresc să 
depună eforturi totuși ca India să 
ajungă la încetarea războiului, l-au 
trimis și pe Kuznețov acolo, însă sigur 
ei s-au angajaț de partea Indiei.

(Continuare în pag. a IIl-a)

mele țări se vor număra Italia, Olan
da. în continuare, Brucan arată că, 
întâlnirea de săptămâna viitoare de 
la Grenada din Spania cu miniștrii 
de externe ai țărilor Pieței Comune 
va discuta chestiunea României și ce 
măsuri se adoptă. Este de'părere că 
s-ar putea ca România să rămână 
izolată pe plan internațional, că, 
probabil, va scădea considerabil nu
mărul de turiști străini și că poziția 
adoptată de statele occidentale față 
de România reprezintă „o sugru
mare lentă".

Afirmă că România ar fi putut 
deveni țară turistică mai importantă 
decât Elveția.

La ora 9:43, familia Brucan a pri
mit vizita unui bărbat cu care Bru
can a purtat următorul dialog:

(Continuare 1h pag a ll-a)

Agenda 
Elenei Ceaușescu
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Aproape de ora zece au început 
primirile la Cabinetul 2 cu Poliana 
Cristescu, care a fost reținută mai 
mult de o jumătate de ceas.

Un anume Constantin Roncea a fost 
introdus apoi (10:55-1130).

Cu președintele Colegiului Central 
de Partid, Constantin Nicolae, nu a 
vorbit mult (ora 1133-11:42), deși prin 
atribuțiile sale se puteau lua și 
măsurile de sancționare împotriva 
celor care „încălcaseră prevederile 
Statutului PCR".

Până la 18:49 - când a ieșit ultimul 
vizitator-, prin biroul Elenei Ceaușes
cu au trecut Silviu Curticeanu (de pa
tru ori), Ion Stoian, I. M. Nicolae și 
Gheorghe Oprea. în josul celei de-a 
doua pagini - o notiță în creion „fam. 
Tinologa (Italia) pentru înfiere Ivan 
Daniel..." - semn că Elena Ceaușescu 
aprobase în acea zi și înfierea unui 
copil din România de o familie de ita
lieni.

Cu o zi în urmă, Elena Ceaușescu 
convorbise cu un personaj-cheie - Vic
tor Ciobanu, ministrul Sănătății. Pro
babil că i se aduseseră la cunoștință 

opiniile somitățilormedicale mondi
ale contactate de ministru în urma 
comei diabetice prin care trecuse de 
curând Ceaușescu.

Aflaseră ceilalți demnitari de sufe
rințele lui? în general, Ceaușescu le-a 
lăsat impresia că se credea nemuritor. 
Despre pensionarea lui sau a Elenei 
Ceaușescu n-a adus vorba niciodată.

„în ultimul an, el se cam izolase, 
ne-a spus Ion Coman, secretar al CC al 
PCR în 1989. Nu mai era cel pe care-1 
cunoscusem în urmă cu 10-15 ani. S-a 
acceptat și darea unor atribuții mult 
prea mari pentru nivelul de pregătire 
și experiență al Elenei Ceaușescu. O 
serie de informații în legătură cu 
situația internațională și cu situația 
din Europa de Est erau cenzurate de 
Elena Ceaușescu în ideea de a nu-1 
supăra pe «tovarășul», cum se expri
ma ea. Unele se strecurau și ajungeau 
și la noi. Speram ca la Congresul al 
XIV-lea, având în vedere și vârsta lui și 
starea de sănătate - era bolnav de dia
bet și dependent de insulină -, să 
renunțe."

Lavinia BETEA

„Subscriu inițiativei Jurnalului Na
țional de a reconstitui, pe cât posibil, 
cu documente și mărturii ale celor 
care încă mai sunt în viață, realitățile 
unei istorii de 50 de ani a României. 
Demers benefic generației tinere care 
rătăcește într-o democrație fragilă, 
într-o libertate cu care nu știe ce să 
facă. Afirma Joseph Joubert: «Să fii 
liber nu înseamnă să faci ce vrei, ci 
ceea ce este potrivit să faci!». Și mai 
scria Eclesiastul: «Nu disprețui vorba 
celor bătrâni că și ei au învățat de la 
părinții lor; că de la ei vei învăța înțe
lepciunea și îndemânarea de a da 
răspuns bun la nevoie». La fel, socotesc 
ca pozitivă fixarea reconstituirii, pen
tru început, la un singur an, 1989. De 
fapt, dacă-mi aduc bine aminte, 
aflându-măatunci la vârsta liceenilor 
de azi, «realizările socialismului» în 
țara noastră ni se prezentau la cursuri

JURNALE PERSONALE

6 APRILIE
Mesaj de la Buzura. E în spital, la 

Cluj, după un atac cerebral. Când a 
ieșit romanul „Drumul cenușii", erau 
gata să sară din posturi cei care-i 
ingăduiseră apariția, înfrunte cu 
cenzorul de la Consiliul Culturii, 
Șerban Velescu. Buzura s-a repezit la 
București, unde a făcut „un scandal 
monstru". Apoi a survenit acciden
tul. îmi cere să scriu despre roman 
„atenuat" și „estetizant". Despre cea 
mai intensă carte africii publicată în 
vremea din urmă! Va fi un chin.

Se împlinesc șase luni de când Ana 
Blandiana și-a trimis memoriul, și 
tot n-are răspuns. 

prin comparație cu anul de vârf «bur- 
ghezo-moșieresc», 1938.0 tactică pen
tru a ne forma pentru un joc al istoriei, 
absurd, după cum s-a dovedit în timp. 
Pentru o societate în care am fost mar
tori și interpreți. (...) în 1989, fiecare al 
șaptelea cetățean al țării a fost mem
bru de partid. Bașca «uteciștii de azi, 
comuniștii de mâine» sau șoimii pa
triei, n-au cântat și recitat ei «Tovarășa 
Elena Ceaușescu, mamă iubitoare»? 
Cozile de la magazine, frigul din case, 
în general sărăcia, nu erau diferențiate 
după apartenența polică. (...) în Ar
mată, situația nu era mai roză. La cele 
mai înalte niveluri ierarhice, se căutau 
concretizări pentru implementarea 
strategiei «războiului întregului po
por»; în câteva unități militare se ac
ționa pentru dobândirea «noii calități 
în pregătirea de luptă și politică» sub 
comanda comandanților deveniți

întors din Algeria, Hăulică tele
fonează și ne dă detalii asupra 
Scrisorii de protest trimise lui D.R. 
Popescu. A mai fost semnată de 
Sora și de Paleologu. Cu totul, 
șapte.

Aștept răspunsul înainte de a da 
știrea. în plus, s-ar crede că 
Hăulică mi-a adus el scrisoarea. 
Ceea ce n-a făcut și nici nu i-a fost 
cerut de ceilalți. Niciodată nu 
mi-am îngăduit să am „curaj"pen
tru alții.

Continuu telefoanele pentru 
colectarea de semnături.

De la Tudoran: soția lui Dan Deșliu 
i-a comunicat c-ar fi dispărut de 
acasă. Dus la spital după greva 
foamei? De bunăvoie? O avertizez pe 
Veronique Soule, revenită de la 

«specialiști militari și activiști de par
tid» și cu concursul «activiștilor» ție 
partid (nu de puține ori, prin trecerea 
de pe linie de comandă în aparatul de 
partid și invers). în fine, «grosul» Ar
matei, deturnat de la menirea și func
țiile sale constituționale, se afla la «pre
stări servicii», cu cele mai rudimenta
re condiții de muncă - șantiere pentru 
construcții civile și industriale, me
trou, Casa Poporului, mină, infrastruc
tură, agricultură și, la nevoie, deszăpe
ziri și inundații. De aici situația critică 
din decembrie 1989, când cea mai 
mare parte a ostașilor nu apucase de
cât o singură ședință de tragere cu ar
mamentul din dotare, condiție obli
gatorie pentru depunerea Jurământu
lui Militar, fapt ce a condus la nenumă
rate erori în lupta cu «teroriștii».

(Continuare în pag. a ll-a)

Varșovia, unde, la Congresul culturii 
(primul liber, după lovitura de stat), 
800 de participanți au trimis un 
mesaj lui Havel - închis - și altul lui 
Dinescu. I-l recomand lui Veronique 
Soule și pe Dinu Flămând, pentru un 
interviu.

Știri indirecte de la Pleșu, E numit 
muzeografia... Bacău și se luptă să 
ajungă cel puțin la Tescani. I se 
aplică același tratament de „înde
părtare" ca lui Mihai Botez, pentru 
a-l împiedica să mai frecventeze 
diplomați străini. Și, bineînțeles, a-l 
pedepsi.

Monica Lovinescu, Pragul. Unde 
scurte V, București, Humanitas, 

1995, p. 157-158

(Continuare în pag. a Ha)

CALENDAR
6 aprilie (joi)

Soarele a răsărit la 6:48, a apus 
la 19:49

Luna a răsărit la 635, a apus la 
2038

Sărbătoare creștină:
Sfântul Mucenic Irineu, Episcop 

de Sirmium; Sfântul Eutihie, Patri
arhul Constantinopolului; Cuvioa
sa Platonida

S-a întâmplat la
6 aprilie 1989

• Agenția APS informa că 
Chadli Bendjedid, președintele 
Algeriei, a inaugurat un reactor 
nuclear în localitatea Draria 
(aflată la 40 km de Alger). Dis
pozitivul era destinat pregătirii 
personalului care lucra în sec
toarele științifice, în cercetări 
fundamentale și în aplicarea 

fizicii nucleare în medicină și 
alte domenii

• Agenția 1RNA informa că a fost 
reluată producția la rafinăria de 
petrol de la Abadan (Iran) - una 
dintre cele mai mari din lume - la 
capătul unei intense activități de 
reconstrucție, după pagubele înre
gistrate în timpul războiului. Repu
nerea în funcțiune a instalațiilor a 
fost înfăptuită integral de experți 
iranieni. La acel moment, capaci
tatea de producție a rafinăriei era 
de 130.000 barili de petrol pe zi, 
urmând ca ea să crească la 
380.000 barili de petrol pe zi

• Autoritățile vamale de pe 
aeroportul orașului Rotterdam au 
capturat o cantitate de 100 kilo
grame de cocaină, evaluată pe 
piața neagră a drogurilor la 11 mili
oane de dolari. Drogul a fost găsit - 
la bordul unui avion columbian. 
Potrivit poliției, aceasta a fost cea 
mai mare captură de narcotice 
realizată vreodată în Olanda

Ramona VINTILÂ

Pagini realizate cu a* r$ss
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MISTERUL POMENIIA

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„între cadrele militare 
circulau bancuri politice"

„Centrul Civic" de la intrarea în comuna Petrești trebuia finalizat în 2010 Pe locul fostului CAP se agită niște omuleți ca să construiască o fabrică

(Urmare din pag. I)

Am întrebat-o odată: «Mamaie, 
e adevărat ce se spune, că Valentin 
e copil din flori că nu seamănă cu 
ceilalți?». «Da de unde, maică, nu 
seamănă pentru că e leit Andruță, 
bunicul!», mi-a răspuns". Tatălui i 
se spunea în sat „domnul Nae" - și 
asta încă dinainte ca fiica lui să 
ajungă mare și tare, deoarece fiind 
știutor de carte, lucra la primărie și 
le scria oamenilor jalbele către 
stăpânire.

Se spune că la țară, cimitirul, 
școala și biserica sunt oglinda sa
tului. Adică așa cum sunt ele, este 
și localitatea. în ceea ce privește 
Petreștiul, doar cu cimitirul am 
nimerit-o. La fel de sărac, la fel de 
urât, la fel de mic. Nu au găsit să 
pună mănă de la mână să cumpere 
o găleată de vopsea ca să dea o față 
gardului metalic „cu găurele" adus 
parcă de la Remat. Mormântul cu 
crucea retezată al lui Nae Petrescu 
este chiar la intrarea în cimitirul 
așezat atipic, în curba drumului. La 
mormânt se află o băncuță, dar în 
ce mod te-ai putea reculege în fața 
unei cruci retezate? Vântul șuieră 
rece prin cimitir, în timp ce un 
pachet gol, umed și mototolit de 
țigări „Plugarul" (marca Republica 
Moldova) își trăiește nemurirea 
prin preajma locului de veci. Mai 
încolo de cimitir, un cuib de barză 
gol. Totul prea gol, unde sunt 
oamenii? îi găsim împrăștiați prin 
Petreștiul tăcut, ațos, încruntat, 
preocupat ca și ea, și populat de 
ciori care croncăne încontinuu, 
obsedant. „S-au trezit prea târziu că 
trebuie să facă din Petrești un loc 
ca Scorniceștiul", subliniază preo
tul. Mda, la Scornicești era mai 
vesel și, în plus, erau porumbei!

într-adevăr, se poate spune că 
Petreștiul a fost cea mai ghinionistă 
localitate din România. Aflată la o 
aruncătură de băț de București si nu 
tocmai hăt, în inima Olteniei, 
comunei i se prevedea o dezvoltare 
fulminantă în anii dinainte de ’89. 
Modelul aplicat la Scornicești urma 
să fie îmbunătățit și ajustat pe 
dimensiunile și condițiile localității 
așezate strategic în buza singurei 
autostrăzi de la acea vreme din țară. 
Se construise deja o fabrică de con
fecții, erau bani, era voință politică...

DIN ARHIVELE SECURITĂȚII

Ancheta lui Silviu Brucan
(Urmare din pag I)

DL: - Nu știu dacă vi s-a adus la 
cunoștință că există la nivelul Con
siliului Popular al Capitalei o decizie 
prin care se anunță faptul că dum
neavoastră trebuie să vă mutați de 
aici. Cunoașteți ceva? Știți ceva?

B.: - Nu știu nimic. Nu știu, dar nu 
am de gând să mă mut, vreau să vă 
spun de la început.

Dl.: - Vrem să știm și să cunoaștem 
și poziția dumneavoastră.

B.: - Da, poziția mea e că nu mă 
mut. E o măsură ilegală și nu am de 
gând să mă mut. Numai dacă se face 
cu forța. Dar nu vom coopera, în 
orice caz.

DL: - Acolo era propunerea Zim- 
nicea. Eu am crezut că dumneavoas
tră cunoașteți.

B.:~ Nu, nu cunosc.
DL: - Noi pentru acest lucru am 

venit. Dacă dumneavoastră nu 
cunoașteți, am să informez și eu. 
Deci poziția dumneavoastră este 
aceasta că nu vă mutați?

B.: - Da. Numai cu forța.
DL: - Eu am fost trimis să discut cu

Cum ai putea să te reculegi în fața unei cruci retezate? FOTOGRAFII: Vlad Teodorescu

Se gândeau la un abator, la producții 
record și la exporturi masive în 
țările prietene. Dar a venit Revolu
ția! Și din visele de preamărire 
Petreștiul s-a ales doar cu praful și 
croncănitul ciorilor.

dumneavoastră numai acest aspect. 
Am să informez pe tovarășii de la 
Consiliul Popular al Capitalei și în 
funcție de ce o să spună dânșii, o să 
vă comunicăm și dumnevoastră sau 
să vedem cum procedăm.

B.:-E-n regulă.
DL: - Vă mulțumim!
După plecarea vizitatorilor, Bru

can spune că: „Am știut că va veni 
chestia asta... eu cu asta am de-a face 
încă din primele săptămâni. Asta 
făcea parte din strategia inițială. 
Presinile pentru dezicere".

Sașa: - Poate să fie oricând.
. B.: - Mă rog, știu că poate să fie 
oricând, dar așa s-au petrecut 
lucrurile...

S.: - Trebuie să le spui ălora.'Tre- 
buie să le spui.

B.: -... Cronologic. Le-am spus.
S.: - Dar și această chestiune, știi? 

- Care parcă o pun: Ce-ai face dacă? 
Dragă, nu știu, ei trebuie să 
înțeleagă că tu nu poți să te substitui 
organelor de stat. Numai statul 
poate să facă ceva pentru a 
îmbunătăți imaginea noastră.

B.: Nu.

Când vine vorba despre copilăria 
și adolescența Elenei, oamenii tac, 
lasă capul în jos, nu pentru că nu 
vor să vorbească, dar pentru că 
n-au ce spune, nu știu mare lucru, 
viața ei s-a plasat mereu pe tă

S.: - Eu cred că numai statul poate 
să facă așa ceva. Respectiv, partidul.

B.: - Da, da’ dacă ei nu încep nimic, 
eu trebuie să fac ceva.

S.: - Da, dar dacă ai numai pe ce 
bază face. Altfel e o minciună.

B.: - Dragă, dacă îmi dau asigu
rarea că mă pun în libertate și că...

S.: - Păi poți să spui doar atâta.
B.: - Atâta pot să spun!
S.: - Păi atâta.
B.: - Atâta pot să spun! Eu pot să 

comunic că am fost pus în libertate, 
că mi s-au dat asigurări că măsurile 
împotriva mea vor fi anulate. Atât 
pot să spun.

S.: - Dar mai mult nu pot să spun.
B.: - Asta ar avea un e cou formi

dabil. Mai mult nu pot să spun. Sigur 
că nu pot să spun mai mult.

S.: - Da, dar tocmai asta este: sin
gurul care poate face ceva este..., 
este...

B.: - Sigur că numai dacă decid ei.
S.: - Da! Păi, nu se poate spune 

ceva care nu e imediat dovedit cu 
adevărat.

B.:- Sigur că da.
S.: - Eu nu știu, acest joc dublu este 

râmul speculațiilor. „Folclorul" 
local a păstrat faptul că nu a fost o 
elevă strălucită și că nu a terminat 
pațru clase, deoarece a rămas repe
tentă. La școală nu mai există nici 
o urmă a elevei Elena Petrescu, ni 
se spune că documentele au fost 
arse sau luate la Revoluție sau 
înainte, nu se mai știe exact. Râse
tele a două fetițe care se dau în 
leagăn peste drum de școală ne 
aduc la realitate... Suntem înconjur 
rați brusc de un grup de copii 
curioși, însoțiți de un cățel roșcat. 
„Cum îl cheamă?", „E o ea, o chea
mă Sissi!", răspunde un puști 
dezghețat. „Ca pe împărăteasă?", 
„Ca pe împărăteasă...". Localnicii 
ne spun că n-au nici un viitor copiii 
aceștia, că nici măcar nu știu ce vor 
să se facă. îi întrebăm: „Ce vreți să 
vă faceți când veți fi mari?". Dau 
din umeri, răspunde doar puștiul 
dezghețat: „Eu polițai!". Sunt în 
pauză, vor să ne arate'„terenul lui 
Briceag", dar le punem condiția ca 
nu cumva să chiulească de la oră 
(au română). „Ce știți voi despre 
Elena Ceaușescu?", „Că pentru fie
care copil se dădea o pâine", răs
pund prompt, cu o preluare ambi
guă de la părinți.

Totul e teribil de trist, doar nea 
Chițu e vesel și suspect de rumen 
în obraji... Se oferă să ne ducă prin 
minusculul Petrești, la nea Iulică 
care ar.e casa pe un loc al lui Nae, 
Nae Briceag. „Urâtul naibii, nu 
răspunde, se uită la anvelope", 
„Meșterește?", „Nu bre, se uită la 
televizor la femei!". Nea Iulică ce 
să zică, că stă pe terenul lui 
Briceag, și atât. „Pleacă, du-te, 
lasă-mă“, se aude de la o cârciu- 
mioară din apropiere refrenul 
unei manele.

în 1989, la Congresul al XIV-lea, 
Ceaușescu a aprobat „planul de 
perspectivă" al României până în 
2010. La primărie n-au timp de noi, 
am nimerit în ziua în care se dis
cută bugetul. „Centrul Civic" încro
pit la intrarea în comună - 
primărie, școală, parc, cămin cul
tural și mijloacele de producție, 
așteaptă și acum fondurile planifi
cate tovărășește înainte de Revo
luție. Petreștiul nu poate trăi până 
în 2010 de pomană.

Roxana ROSETI 
Vlad TEODORESCU

fantastic. Ba una, ba alta. Ba 
asigurări, ba... Ei, dragă, ce-o fi, o fi! 
Fi sărac, sărac.

B.: - Asta e tactica uni om politic 
care nu mai are nimic de pierdut.

S.: -„Lucrurile au devenit mai rele, 
dar tocmai ele te întăresc" (în limba 
engleză). Asta are mai multe aplica
ții. Notele lui Shakespeare au mai 
multe aplicații.

B.: - Acest gen de amenințări au 
umplut primele două săptămâni.

S.: - Bine, acuma, dragă eu cred că 
este altă fază pentru că nu se mai 
repetă. Deci asta s-a făcut, s-a spus, s-a 
dres, dar nu cred că s-ă schimbat. Au 
spus ce-au avut de spus, au făcut ce au 
avut de făcut, și acum așteaptă. Poate 
să fie o întârziere, poate să nu fie. în 
orice caz, trebuie să ne obișnuim și cu 
gândul ăsta. Că nu este o măsură 
politică inteligentă, asta e altă poveste, 
dar nu ne privește pe noi.

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

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

2008, p. 543-546

(Urmam din pag I)

în 1989, starea de spirit din Armată 
parcursese neliniștea - îngrijorarea - 
nemulțumirea - lehamitea, ajun
gând în pragul revolutiv. Puțini civili 
cunosc că, pe lângă multe alte umi
lințe, cadrelor militare li se interzi
sese, prin ordine cu măsuri coercitive 
drastice, drepturi elementare cetă
țenești, că le erau afectate orgoliul și 
demnitatea, însăși condiția de om cu 
status și rol distinct în oricare soci
etate liberă: aveau interdicție să stea 
la cozile cotidiene, în special de la 
PECO, și să se apropie la mai puțin de 
20 Km de graniță, pentru ziariști - să 
contacteze orice străin. Aveau inter
dicție să frecventeze localurile și să 
circule, chiar în civil, pe bulevardele 
principale ale Capitalei, iar pentru 
vreo agapă colegială sau aniversare, 
se depunea o listă cu participanții. 
Totul culmina cu refuzul «tovarășei» 
pentru avansările în grad la ter
menele regulamentare, deși se intro
duseseră unele criterii draconice. 
Apoi, lipsa locuințelor, cu deosebire 
în cazul mutărilor din garnizoană, tot 
mai frecvente. Dacă se milostea 
câte-o putere locală, se repartizau 
spații de locuit dintre cele refuzate de 
către civili, la periferie și, de regulă, la

(Urmam din pag I)

Brigada 2 IACERD urma să deza
fecteze vechea conductă de termofi- 
care și să construiască 350 m de 
galerie edilitară. îi urmau echipele 
de la Antrepriza Metrou, care execu
tau planul de sistematizare a pieței 
într-un complex de alveole (fântâna 
arteziană, monumentul eroilor 
ceferiști, policlinica CFR). îngrijeau 
și de cei 11.500 mp de carosabil, la 
care se adăugau 6.100 mp de trotu
are și parcaje auto în fața Ministeru
lui Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. Constructorii găsiseră și 
antidotul pentru subsolul ce 
conținea argilă îmbibată cu apă. 
Fundațiile se executau dintr-un 
strat de 5 cm de nisip, 15 cm de ba
last, 15 cm de balast stabilizat, 22 cm 
de beton și 15 cin de mixturi 
asfaltice.

Moda lunii aprilie
Pentru luna aprilie, revista Fe

meia recomanda pentru doamne și 
domnișoare o ținută practică fustă- 
taior, ideală pentru primăvară. Feli
cia Chivu, creatoarea de modă de la 
„Cooperativa Arta Textilă", pro
punea fuste uni și taioare pepit, în 
carouri mici și mari și de diferite 
culori (alb, negru, mov, gri, roșu). La 
taioare se puteau adăuga broderii și 
gulere, de preferat de culoarea albă. 
Pentru tinere, F. Chivu recomanda 
fustele lungi cloș, dar nu excludea și 
vestimentația mini, mai îndrăz
neață. Ținutele deux-piece, fuste pli- 
sate (de cele mai multe ori negre), 
gulerele brodate și cămășile cu 
umeri bufanți nu trebuiau să lip
sească din garderoba nici unei 
femei, mai credea modista.

Noutăți cu întârziere 
de cinci zile

Unele publicații apăreau cu în
târziere la chioșcurile de difuzare a 
presei. La Suceava, mare întârziere 
aveau adeseori revistele Luceafărul, 
Suplimentul literar-artistic al Scîn- 
teii tineretului, Tribuna, Contempo
ranul, România literară. în săptă
mâna 20-26 martie, revistele SLAST 
și Luceafărul au sosit la Suceava în 
ziua de 26, însă cititorii le-au lec- 
turat abia după câteva zile. Uneori, 
chiar și abonații își așteptau în zadar 
ziarele la primele ore ale dimineții. 
Prilej pentru gazetarii locali de a 
demara o anchetă, dezvăluind un 
lanț al slăbiciunilor. Responsabilii în 
domeniu dădeau vina unii pe alții, 
reproșând fie întârzierea expedierii 
de la sediu, fie neregulile „chioșca- 
rilor". Zori noi, ziarul județean al 
PCR, îndemnând la „eliminarea

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Din toate părțile sunt anunțat de 
sosirea lui Bușchis, care vine mai 
devreme decât scon tasem. - Telefon 
B., care și-a amânat, in schimb, 
vizita. Regrete. - Căldură cu ade
vărat de seră, cu cer difuz, pâclos, 
cum era în Germania pe Valea Ri
nului altădată. Apatie. Nici o veste 
despre „avizul" de la județ, ca să-mi 
pot depune actele. Mă aștept, dim
potrivă, la un refuz. Mai ales în 
actualele imprejurări. Situația 
politică e teribil de confuză. Vorbit și 
cu doamna I., care e în alte stări, 
fiindcă fiica ei, realmente talentată, 
cu o vocefrumoasă, n-a fost admisă 
să se inscrie la un concurs pe țară. 
Fata îi ține acum lecții despre 
nedreptate și desprefaptul că aici, la 
noi. n u se va putea realiza, că numai 
plecând in Apus ar avea șanse etc., 

etaje superioare. Nu mai vorbim 
despre obligativitatea «exemplului 
personal» în aplicarea unor legi abe
rante sau a unor hotărâri de partid de 
aceeași categorie, care trebuia musai 
să fie «aplaudate și gratulate». De 
pildă, am fost obligați, sub sem
nătură, ca, în termen de o săptămână, 
să dăm jos amenajările făcute pe bal
coane, pentru a ridica cu câteva grade 
temperatura din apartamente. Se 
simțea și în Armată, începând cu anii 
1971'1972, și, mai pronunțat, după 
1984-1985, când în jurul nostru «sis
temul socialist» se clătina zdravăn, că 
«perioada Ceaușescu» era iremedia
bil sortită pierzaniei. Receptându-se 
«sus», ceiștii (securitatea noastră) și 
unii ofițeri belicoși (comandanți sau 
activiști de partid, foarte gălăgioși 
după 1989) informau despre o 
asemenea frondă tacită.

Se înmulțiseră cursurile și instru
irile pentru îndoctrinare ideologică, 
de modelare în spiritul «Codului etic 
comunist». Accentul era pus pe 
moralitate, se dorea ca să atenueze 
percepția șubrezeniei sistemului 
politic ținut cu dinții de dictatură, 
între cadrele militare circulau ban
curi politice, se purtau discuții, cu 
discreție, legate cu precădere despre 
tortura «magistralelor cuvântări»
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rînduri, literaturii

deficiențelor", avertiza totodată: 
„Preluarea și repartizarea nu consti
tuie o treabă ușoară, nu reprezintă 
numai o obligațiune, ci și o expresie 
a respectului față de cititor".

Concursul fotografic 
„O zi din viața 
României de azi“

Revista Cutezătorii a lansat un 
concurs de artă fotografică „O zi din 
viața României de azi". Erau invitați 
să participe pionierii, profesorii, 
părinții, fotografii amatori și profe
sioniști. Pentru ziua fixată (sâmbătă, 
20 mai 1989), competitorii trebuiau 
să surprindă instantanee din școli, 
ateliere și laboratoare, întreprin
deri, șantiere, ogoare, săli de specta
cole, stadioane, străzi și cartiere din 
orice colț al țării. Exista totuși o 
condiție - „Subiectele alese trebuie 
să fie grăitoare pentru valorile 
României de azi, pentru preocupă
rile, sentimentele, țelurile și profilul 
moral al oamenilor de la noi, deci 
imagini adânc semnificative despre 
viața țării și a tinerelor generații". 
Cu alte cuvinte, doar imagini care să 
ilustreze „glorioasele realizări ale 
societății multilateral-dezvoltate". 
Fotografiile urmau să aibă formatul 
minimum de 13/18 cm, și expediate 
împreună cu negativul. Marele pre
miu era un televizor, înmânat în ca
drul expoziției fotografice de la 
Palatul pionierilor și șoimilor pa
triei din București.

Lozul Primăverii
Mai consistente erau câștigurile 

oferite de Administrația de Stat 
Loto-Prono. De curând, se lansase 
concursul „Lozul Primăverii", având 
ca premii televizoare color, autotu

etc., spre disperarea părintească: De! 
Așa apar, din familii nomenclatu- 
riste, micii disidențide mâine.

Vis prost cu L, secretarul de la 
rectorat, pe care îl întrebasem 
zilele trecute dacă nu are vreo 
veste relativ la avizele pentru 
pașapoarte. El părea că știe ceva 
despre mine, dar se prefăcea, ridi
ca din umeri, nu, nu are vești, iar 
eu fierbeam. Ieri, după vipia de 
după-amiază, toate florile de pe 
balcon le-am găsit opărite, ofilite. 
Le-am turnat câteva găleți cu apă, 
speram să-și revină, dar toată 
seara au rămas așa, pleoștite. 
Dimineață, după răcoarea nopții, 
în fine, le regăsesc înviorate, vese
le. Au inceput să înflorească și 
pomii: simultan, vișinii, piersicul, 
caisul și merii. Temperaturile mult 
prea ridicate consumă cu pronos
ticurile apocaliptice ale ecologilor, 
care vorbesc despre primejdiile 
„efectului de seră ". încă nici o veste 

(ale dracului, se înmulțiseră aproape 
bilunar!) care trebuiau conspectate și 
«aprofundate». Se schingiuiau reci
proc, propagandiști și cursanți, su- 
duind în gând, firește, aceeași per
soană, «eminentul comandant su
prem».

Aceste ședințe, fixate prin ordin în 
program, erau regizate (teatru 
absurd!); unii se făceau 6ă ascultă, 
alții că-și notează. Un afrond direct, 
fățiș, era riscant. Lașitate? Poate! Con
secințele ar fi fost demolatoare pen
tru «îndrăzneț» - adio carierei, care 
nu-i o meserie, ci o vocație, un legă
mânt cu țara pe viață, plămădită în 
8 ani de încazarmare (liceu și școală 
militară) - și, cu deosebire, pentru 
familie. în fine, ar fi multe de spus. 
Esențial este că și în Armată mocnea 
revolta, se aștepta momentul potri
vit pentru ieșirea din chingi. Și a fost 
decembrie 1989, cu «Armata e cu 
noi!». Eveniment istoric dorit, ca 
Apocalipsă ideologică și morală pen
tru societatea românească. Că am 
visat Paradisulși ne trezim în Infern, 
presupune o abordare aparte, serioa
să, răspunzând la întrebarea: Cum 
am putut să dăm în stricăciune? Quo 
vadis, Românie!"

General de Brigadă (r) 
Nicolae MATEESCU

țfff Roiul conștiinței socialiste 
in transformarea rerotoțfonară 

a sodelații

risme Dacia 1300 și sume de bani 
care ajungeau până la 50.000 de lei.

Liceenii români, primii 
la matematică

Pregătirile pentru faza națională 
a olimpiadelor (9-15 aprilie 1989) 
erau în toi. Nimerit prilej pentru 
presa vremii de a aminti succesele 
internaționale ale elevilor români 
în afară. La loc de cinste se afla pre
miul I obținut la a 28-a ediție a con
cursului internațional de matema
tică din 1987, desfășurat la Havana. 
Pentru prima dată, urma să se orga
nizeze în România olimpiada de 
pedagogie și psihologie pentru 
clasele IX-XII, la Caransebeș. Iașiul 
urma să fie gazda fazelor naționale 
ale concursurilor de limba română, 
maghiară, chimie și electrotehnică.

Milioane de 
apartamente 
și sute de orașeJ

Construirea de locuințe pentru 
„oamenii muncii" s-a întețit în ultimii 
ani, asigura Scînteia. Aflăm astfel că, 
sub „patronajul" secretarului general 
N. Ceaușescu, România ajunsese „pe 
unul dintre primele locuri din lume în 
ceea ce privește ritmul și volumul con
strucțiilor". Sub genericul „un om 
muncește mai bine dacă are o lo
cuință", Scînteia prezenta și realizările 
în domeniu: „în ultimii ani s-au con
struit 2,6 milioane de apartamente din 
fondurile statului". Aceeași publicație 
aprecia că în acel moment „82% din 
cetățenii țării locuiau în case noi". 
Totodată, din bilanțul publicat de ofi
ciosul PCR reieșea că numărul orașelor 
crescuse de la 183 (1965) la 235.

Cornelia LUPU 
Florin MIHAI

despre sosirea lui Bușchis.
In „Tribuna" (nr. 13, 30 martie 

1989), Marian Papahagi prezintă 
al doilea roman semnat de Umber
to Eco, Pendulul lui Foucault, din 
care traduce un fragment. Un 
comentariu aproape sufocant prin 
mulțimea referințelor la conți
nutul cărții. Dar, cum spune chiar 
M.P., romanul însuși suferă de o 
erudiție „excesivă", adesea „gratui
tă". în orice caz, se pare că Umber
to Eco nu își menajează cititorii. E 
o eroare din partea lui dacă te 
gândești că narațiunea însăși e 
complicată și se înscrie intr-un con
text problematic misterios (ezo
teric). După cum e greu de crezut 
că noua lui carte va egala succesul 
celei dintâi.

Victor Felea, Jurnalul unui poet 
leneș. Ianuarie 1955 - martie 
1993, Ediție îngrijită de Lidia 

Felea, București, Editura Albatros, 
2000, p. 723
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Solicitări ale Pakistanului 
pentru furnizarea 

de muniție românească
(Urmam din pag. I)

însă au spus că, într-adevăr, pre
ocuparea era de a găsi chiar o so
luție și păreau dispuși de a ține sea
ma chiar de o soluție care să ducă la 
rămânerea Pakistanului de Est în 
cadrul Pakistanului, dar o soluție 
politică, care să fie luarea unui 
angajament ferm că Pakistanul de 
Est se va bucura de autonomie și se 
va rezolva în mod democratic pro
blema. (La 3 decembrie 1971, India a 
trimis mai multe unități militare 
în Pakistanul de Est pentru a pune 
capăt conflictului dintre demon
stranții care doreau independența 
acestuia și trupele guvernamentale 
pakistaneze, care acționau pentru 
menținerea unității statului - alcă
tuit din două teritorii separate: de 
Vest și de Est -n. r.) (...)

Eu consider că poziția noastră în 
problema aceasta a conflictului sau 
a războiului între Pakistan și India 
e o poziție corectă. Consider că e 
bine că noi nu ne am angajat în 
nici o discuție publică nici pro, nici 
contra și să nu ne angajăm deo
camdată. Noi am dat încă de acolo 
indicații la ONU să nici nu luăm 
cuvântul, să nu încercăm nici să ex
plicăm votul (României în cadrul 
Adunării Generale a Națiunilor 
Unite - n. r.), pentru că înțelege și 
fără asta și câteodată e mai bine să 
nu explici, că se înțelege mai bine 
decât atunci când explici. De abia 
ne creăm probleme. Așa, nimeni 
nu ne poate reproșa, pentru că noi 
avem relații bune și cu India, și cu 
Pakistanul și sigur am dori să se 
ajungă să înceteze acest război și să 
se normalizeze (relațiile dintre cele 
două state - n. r.).

Sigur, sunt probleme. Și noi 
le-am spus pakistanezilor, când 
m-am întâlnit la Teheran, adică nu 
la Teheran, la Persepolis, cu Ayub 
Khan (președintele Pakistanului - 
n. r.), i-am spus: sigur, e o problemă 

•a voastră internă, dar noi consi
derăm că ar trebui s-o rezolvați în 
mod democratic, să dați o înaltă 
autonomie (Pakistanului de Est - 
n. r.). Dacă vrei să întărești unitatea, 
nu se poate decât rezolvând prob
lemele în mod democratic și 
acordând o înaltă autonomie. El a 
fost în principiu de acord și a spus 
că va proceda așa. (...)

Ei lucrau ceva, dar se vede că 
fprțele militare (pakistaneze - 
n. r.)... și eu mai am și alte impresii, 
sigur n-am dat curs. Cred că in-

AGROTURISMUL RURAL, 
INIȚIATIVĂ TURISTICĂ PRIVATĂ
Localitatatea Șirnea a fost „gra

țiată" dela colectivizare, pentru că 
niște oameni din Rodemack, o loca
litate din Franța, s-au adunat într-o 
organizație și au făcut presiuni per
manente la adresa sistemului co
munist pentru a lăsa intact acest sat. 
Nicolae Radu Frunteș era în 1989 
continuatorul unui proiect de am
ploare legat de agroturism în acest 
sat, după trei decenii de la primii 
turiști străini sau români care au 
trăit aici clipe memorabile.

Povestea agroturismului din Șirnea 
a început undeva în anii ’60 la iniția
tiva învățătorului Nicolae Frunteș. 
Proiectul s-a transformat într-o rețetă 
de succes, zeci de mii de turiști străini 
sau români venind aici de-a lungul 
timpului, iar modelul afost preluat și 
de alte câteva sate din țară. Cum a 
început totul - satul „dumnezeiesc", 
cu poziția sa geografică „privilegiată", 
pe Culoarul Rucăr-Bran, are și alte ele
mente inedite, care s-au păstrat și 
datorită necolectivizării. Tradițiile 
țăranilor, spiritualitatea, peisajul au 
fost elementele care l-au făcut pe 
Nicolae Radu Frunteș, fiul lui Nicolae 
Frunteș, să se implice și el în promo
varea acestui sat în timpul regimului 
comunist.

„Relieful, aerul, apa, liniștea, florile 
sau tradițiile din zonă l-au determinat 
pe tatăl meu să realizeze acest proiect. 
Nu a fost suficient însă doar acest 
motiv din punctul de vedere al 
așezării. în momentul în care a gândit 
acest proiect, tatăl meu a construit și 
un nucleu etnografic, un muzeu, care 
să arate turiștilor obiecte de creație 
populară", ne spune fiul învățătoru
lui, care după moartea tatălui său, din 
1986, s-a ocupat chiar el de acest

Pe lângă autocamioane, autotractoare și autoturisme de teren, România a oferit Pakistanului și câteva elicoptere 
realizate la IAR Brașov, sub licență franceză FOTO: Alexe Mihai/AGERPRES

dienii au cunoscut că se va ajunge 
la aceasta și au forțat lucrurile, nu 
i-au lăsat (pe pakistanezi - n. r.) ca 
să ajungă la o soluție, pentru că se 
ajungea la o anumită soluție dacă 
indienii nu interveneau acolo cu 
armată. (După încheierea războ
iului dintre India și Pakistan, din 
decembrie 1971, liderii politici din 
Pakistanul de Est au format statul 
Bangladesh-n. r.)

Dar, sigur, n-are rost să ne anga
jăm acum într-o dezbatere. Princi
palul e să menținem poziția aceas
ta pentru încetarea războiului (din 
Pakistanul de Est - n. r.) și pentru ca 
problemele să fie rezolvate în mod 
democratic. Și cred că în sensul 
acesta să acționeze tovarășii și în 
continuare, dacă Comitetul Execu
tiv e de acord".

O lună mai târziu, la 17 ianuarie 
1972, membrii Prezidiului Perma
nent al CC al PCR au discutat din 

Nicolae Frunteș, inițiatorul agroturismului în Șirnea, 
alături de familie și doi turiști străini FOTO: Arhiva personală Nicolae Radu Frunteș

proiect, continuând astfel tradiția. 
„Primii turiști au venit aici în anii ’60. 
Ofeream cazare. Aveam și un birou 
turistic aprobat de autoritățile vremii. 
A fost o idee îmbrățișată de sistemul 
comunist. Zona înconjurătoare a Bra
șovului trăia practic din acest turism. 
Ofertele noastre erau de șapte zile. 
Grupurile de turiști care soseau la Bra
șov aveau o zi rezervată pentru Șirnea. 
După moartea tatălui meu, noi am 
continuat să păstrăm tradițiile și tot 

nou despre poziția României față 
de conflictul militar dintre India și 
Pakistan. Cu acel prilej, s-a hotărât 
ca Ministerul Afacerilor Externe să 
urmărească „în continuare evolu
ția evenimentelor din subconti- 
nentul indian, documentându-se 
îndeosebi asupra a ceea ce repre
zintă Bangladesh. în acest scop, 
ambasadorul RS România în India 
va fi instruit pentru a întreprinde 
la Delhi unele contacte. De aseme
nea, vor fi inițiate discuții cu ofi
cialitățile pakistaneze asupra felu
lui în care intenționează să acțione
ze în viitor față de Bangladesh".

După aproape zece luni, la 9 oc
tombrie 1972, membrii Prezidiului 
Permanent al CC al PCR au fost de 
acord ca Ministerul Forțelor Ar
mate să analizeze și să prezinte 
propuneri cu privire la posibilită
țile de satisfacere a cererii Pakista
nului privind acordarea de aju

ce a făcut el. în 1989, lucrurile erau 
mai puțin vizibile, dar ideea lui a fost 
preluată de vecini și astfel s-au dez
voltat Bran, Moeciu și-alte localități", 
spune Nicolae Radu Frunteș.

Venirea turiștilor în număr mare la 
Șirnea a fost rezultatul unei strategii 
bine puse la punct. Satul Șirnea be
neficia inclusiv în 1989 de o largă pro
movare turistică, se făceau și pliante 
despre această localitate. „Turiștii 
erau invitați când se celebra ceva, 

toare militare. Aceasta constituia o 
reacție la solicitarea prezentată la 5 
octombrie 1972 de S.A.D. Bukhari, 
ambasadorul Pakistanului la Bucu
rești, lui Vasile Gliga, adjunctul 
ministrului Afacerilor Externe. în 
cursul discuției dintre cei doi, 
„S.A.D. Bukhari a arătat că cererea 
Guvernului pakistanez se referă 
numai la muniții pentru arme 
obișnuite": 75.000 de lovituri de 
artilerie calibru 122 mm, 100.000 
de lovituri de artilerie antiaeriană 
calibru 37 mm, 1,6 milioane cartușe 
pentru mitraliere calibru 12,7 mm, 
100.000 de lovituri pentru mor- 
tiere calibru 60 mm.

La 6 octombrie 1972, Vasile Gliga 
a precizat într-o notă trimisă lui Ni- 
colae Ceaușescu faptul că „partea 
pakistaneză a mai adresat cereri si
milare în 1966,1967,1970 și 1971. 
Ultima dată s-a răspuns că Româ
nia nu este în măsură să livreze 

cum ar fi sărbătorile de iarnă de la 
Șirnea, măsura laptelui, ziua olim
pică și altele. Am avut o obligație 
morală față de acest proiect. Erau cel 
puțin 15 case care ofereau diverse ser
vicii turiștilor. Aveam un panou și 
turiștii își alegeau o casă unde doreau 
să fie cazați", mai spune Nicolae Radu 
Frunteș. Satul Șirnea se poate lăuda și 
astăzi că încă din vremea comunis
mului atrăgea foarte mulți turiști 
străini sau români. „Până în 1989 au 

Pakistanului tehnică militară și 
muniții, acestea fiind produse nu
mai pentru necesitățile proprii, dar 
că țara noastră poate oferi Pakis
tanului autocamioane, autotrac
toare, tractoare, autoturisme de te
ren, precum și alte produse co
mune cu economia generală care 
sunt folosite de forțele armate 
(echipamente de buldozere, scre- 
pere, autobasculante, autocisterne 
etc.)".

Până în 1989, România a oferit 
Pakistanului tipurile de produse 
menționate în nota lui Vasile Gliga. 
Totodată, ca urmare a începerii în 
țară a producției de elicoptere SA 
316 B „Alouette III" și SA 330 „Pu
ma", realizate sub licență franceză, 
autoritățile de la București au 
exportat în Pakistan câteva exem
plare din aparatele militare con
struite la IAR Brașov.

Dr Petre OPRIȘ

venit turiști din 18 țări, cum ar fi Bel
gia, Olanda, Franța, Israel, Italia și 
multe altele. Turiștii veneau cu auto
carele până la șoseaua națională, 

unde erau așteptați de 15-20 de sănii 
cu cai și veneau până în centrul sa
tului. ONT-ul înChiriase o casă unde 
turiștii luau masa de prânz alături de 
o țuică fiartă și mâncare tradițională. 
Vizitau muzeul, iar în cele din urmă 
vizitau casa unuia dintre oamenii 
care îi aduceau cu sania. Erau serviți 
cu slănină, cu caltaboș, brânză. Tu
riștii luau contact cu viața sătenilor, 
vedeau cum trăiesc ei efectiv. Cei mai 
mulți dintre ei veneau adesea la 
Șirnea, pentru că ceea ce vedeau aici 
era unic. Și nu sunt vorbe mari. Așa 
primire, așa program, să vii cu să
niile!... E ca și cum ai merge astăzi în 
Egipt cu cămilele! Era un lucru fan
tastic. Turiștii străini erau impresio
nați de lucrurile formidabile întâl
nite aici, încât ne-au lăsat și multe 
cuvinte de apreciere scrise în caietul 
de însemnări!", mărturisește cu entu
ziasm Nicolae Radu Frunteș.

„Oamenii erau crescători de vite. 
Ca și acum, ei comercializau brânză. 
Turiștii străini erau impresionați 
realmente de brânza în coajă de 
brad, de brânza de burduf sau de 
alte specialități locale. Nu plecau din 
Șirnea fără să cumpere slănină, 
brânză sau altele. Săteanul nu mai 
avea nevoie de bani, se bucura că 
ceea ce producea el era apreciat de 
turiști. E o greșeală să se pună accen
tul unilateral pe aspectul cazării și al 
mesei. Aspectul spiritual este formi
dabil. Veneau cam peste 3.000 de 
turiști străini pe an", încheie Nico
lae Radu Frunteș.

lonuț RĂDUICĂ

CWT1C0LUL ZILEI

Marca 
lucrului serios
Prin numărul și calitatea lor, 

Iașiul literar de azi este in primul 
rând o cetate a criticilor (luând 
cuvântul din urmă in sensul lui cel 
mai larg). Se fac in acest oraș, 
intr-un chip deosebit de activ in 
ultima vreme, și istorie literară, și 
cercetare, și critică de intâmpinare 
sau universitară sau teatrală... E 
destul să ne gândim la revistele 
Convorbiri literare, Cronica și Dia
log, polarizând in jurul lor toate 
forțele disponibile in domeniul 
„Arlechin" de acum undeceniu, un 
adevărat model de caiet de teatru 
editat de secretariatul literar al 
Teatrului Național,, Vasile Alecsan- 
dri", ori la excepționala realizare, 
datorată unui colectiv devotat și 
competent, care este monumen
talul „Dicționar al literaturii ro
mâne până in 1900“; e destul să 
enumerăm doar câteva nume, pre
cum cele ale lui Const. Ciopraga, Al. 
Călinescu, Sorina Bălănescu, Maria 
Carpov, Zaharia Sângeorzan, loan 
Holban, Al. Dobrescu, Daniel Dimi- 
triu, Val Condurache, Florin Faifer... 
pentru a ne convinge că, intr-ade
văr, critica a recucerit orașul lui 
Maiorescu și Ibrăileanu.

în acest Iași efervescent al 
ambițiilor critice renăscute, locul 
și rolul lui Liviu Leonte nu pot fi 
omise. Nu numai pentru că a con
dus cu pricepere și înțelepciune 
timp de aproape un deceniu 
revista Cronica, făcănd-o compe
titivă și oferind tinerelor talente 
posibilitatea de a se afirma in ea, 
ci și pentru că - fără să se gră
bească, domol, moldovenește, cu 
anumită parcimonie in mani
festările sale, nezgomotoase, dis
crete: un fus care toarce liniștit, 
dar cu o specifică și exemplară te
nacitate in comparație cu ampla 
vibrație a unor febrile uzine critice 
contemporane - a adus contri
buții de netăgăduit in mai multe 
planuri. Nu foarte bogată deo
camdată, activitatea lui Liviu 
Leonte, universitar și publicist, 
critic și istoric literar aflat acum, 
când împlinește 60 de ani, la cea 
mai bună vârstă a maturității cre
atoare, se Înfățișează in schimb ca 
una diversă și complexă, cu re
surse pentru mai multe direcții. A 
știut să facă, după cum am văzut,

DIN ARHIVA CC AL PCR

Măsuri pentru pregătirea 
Congresului al XlV-lea 

al Partidului Comunist Român

în vederea pregătirii Congresului 
al XlV-lea al Partidului Comunist 
Român, se propun următoarele:

I. Congresul al XlV-lea al Partidu
lui Comunist Român să aibă loc în a 
doua parte a lunii noiembrie 1989.

II. Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pentru 
adoptarea hotărârii de convocare a 
Congresului și stabilirea măsurilor 
organizatorice să aibă loc în luna 
iunie-iulie 1989.

Tezele și Programul Directivă de 
dezvoltare economico-socială să fie 
întocmite în cursul lunii mai 1989, 
adoptate de Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și 
publicate, urmând să fie supuse dez
baterii și aprobării Congresului al 
XlV-lea al Partidului Comunist Român.

III. Pentru pregătirea lucrărilor 
Congresului al XlV-lea al Partidului 
Comunist Român se propune con
stituirea următoarelor comisii:

1. Comisia de organizare a Congre
sului al XlV-lea al Partidului Comu
nist Român.

2. Comisia pentru elaborarea Te
zelor privind dezvoltarea societății 
socialiste românești, perfecționarea 
conducerii economico-sociale, dez
voltarea democrației muncitorești 
revoluționare, creșterea rolului Par
tidului Comunist Român și activi
tatea ideologică, politico-educativă, 
ridicarea nivelului de cunoaștere 
științifică, de cultură, a conștiinței 

DIN BANCOTECA „EPOCII DE AUR“

Când a plecat de-acasă, Prunariu i-a lăsat maică-sii un bilet pe 
masă: „Am plecat în Cosmos. Vin peste o săptămână". Când vine, 
găsește pe masă un bilet de la maică-sa: „Am plecat după brânză. Nu 
știu când vin".

• ••
La ușa unui apartament sună un puști: „Tanti, ai făcut supă?".
„Da, puișor, vrei să guști și tu?", „Nu, mulțumesc", „Atunci, de ce-ai venit?", 
„Te roagă mama să ne împrumuți și nouă osul".

• ••
Un milițian prinde o pereche făcând dragoste într-un boschet. îi duce 

la secție și, de aici, in fața tribunalului. La proces, fata e felicitată pen
tru patriotism și băiatul pentru inițiativă. Milițianul e arestat pentru 
întrerupere ilegală de sarcină.

• ••
Un tip trecea pe stradă ținând în mână, cu mare grijă, un sul de hârtie 

igienică. Trecătorii îl priveau invidioși, iar unul chiar l-a întrebat:
„Nu vă supărați, de unde l-ați luat?".
„Acum câteva minute l-am scos de la Nufărul..."

(culese de Alex Revenco)

o bună revistă. Predă cursuri la 
facultate. A ținut o vreme cronica 
literară a „Cronicii", a continuat și 
după aceea și continuă să scrie 
despre literatura română contem
porană, de care nu înțelege să se 
despartă. S-a cufundat apoi în 
istoria literară, dăndu-ne marea 
ediție de Opere Constantin Ne- 
gruzzi de la „Minerva “(vol. 1,1974; 
vol. II, 1984; vol. III, 1986, urmând 
să apară și un al patrulea volum) 
și o temeinică monografie despre 
același scriitor, in 1980, cu care 
Liviu Leonte a debutat editorial la 
51 de ani! Timpul mai curge și 
astăzi incă altfel in Moldova,-cel 
puțin pentru unii... în critica de 
actualitate, Liviu Leonte se re
marcă prin receptivitate largă 
(prea largă uneori, in detrimentul 
criteriului estetic ferm), mode
rație, evitarea punctelor de vedere 
extreme sau prea categorice. Un 
volum apărut în 1984, dedicat 
unor „prozatori contemporani", 
se ocupă - iarăși suntem tentați să 
evocăm curgerea molcomă a tim
pului - exclusiv de scriitori de o 
valoare de mult consacrată, cei 
mai mulți dintre ei deveniți deja 
clasici ai literaturii române (Mi
hail Sadoveanu, Camil Petrescu, 
Ion Marin Sadoveanu, G. Călines
cu, Zaharia Stancu, Geo Bogza, 
Marin Preda, Eugen Barbu, Titus 
Popovici), de-abia in ultimul capi
tol al cărții, intitulat „Debutul unei 
generații", făcăndu-și apariția și 
D.R. Popescu, Fănuș Neagu, Nico
lae Velea, Ștefan Bănulescu, Au
gustin Buzura. Observația judici
oasă, exactă, afirmația bine aco
perită, examinarea liniștită dis
tanțată a faptelor sunt aici calită
țile fundamentale. în general vor
bind, se poate susține că Liviu 
Leonte reprezintă, atât în cadrul 
literaturii române contemporane, 
cât și in acela al vieții și de destin
dere, un factor de echilibru și de 
destindere, ca să folosesc vocabu
larul politic. „ Tot ce a făcut poartă 
marca lucrului serios", spune Liviu 
Leonte despre C. Negruzzi in mo
nografia pe care i-a consacrat-o 
acestuia. Caracterizarea i se potri
vește criticului insuși.

Vaieriu CRISTEA 
România literară, nr. 14/1989

revoluționare, aportul de forțe și 
caracteristicile fundamentale ale 
situației internaționale.

3. Comisia pentru elaborarea Pro
gramului Directivă a cincinalului 1991- 
1995. formată din membrii Biroului 
Permanent al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale.

4. Comisia pentru examinarea 
problemelor de cadre de partid în 
legătură cu Congresul al XlV-lea.

Comisia de organizare a lucrărilor 
Congresului al XlV-lea al PCR:

1. Nicolae Ceaușescu
2. Elena Ceaușescu
3. Dăscălescu Constantin
4. Mănescu Manea
5. Bobu Emil
6. Olteanu Constantin
7. Coman Ion
8. Dincă Ion
9. Oprea Gheorghe
10. Dobrescu Miu
11. Ciobanu Lina
12. Fazekaș Ludovic
13. Constantin Nicolae
14. Radu Ion
15. Stoian Ion
16. Bărbulescu Vasile
17. Radu Constantin
18. Curticeanu Silviu
19. Găinușe Alexandrina
20. Moga Ioachim
21. Gheorghe Maria

Arhivele Naționale, Fond CC 
al PCR - Secția Cancelarie, 

dos. nr. 21 /1989

JURNALUL ROMÂNIEI 1989 ACUM DOUĂZECI DE ANI



PAGINA 4 JURNALUL NAȚIONAL Luni, 6 aprilie 2 00 9

AICI RADIO EUROPA LIBERĂ!
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Cum nu au avut dreptul să apară în 
mass-media, candidații indepen
denți a trebuit să folosească presa 
culturală ca principal mijloc de a-și 
publica pozițiile și programul ce au 
avut deseori un conținut similar și 
un ton adesea emoțional. Ei au punc
tat statutul secundar al limbii moldo
vene în viața publică din RSS Moldo
venească, procesul de rusificare ce 
rezultă din imigrația organizată din 
alte republici sovietice în deja supra
populata Moldovă și îndepărtarea ță
ranilor de pământurile lor natale. Au 
punctat problemele de mediu de 
care se fac vinovate în republică 
politicile centralizate de industria
lizare forțată; închiderea și folosirea 
inadecvată a clădirilor bisericilor; 
starea proastă a monumentelor is
torice moldovenești care au fost ne
glijate sau abandonate de autorități. 
Ei au pledat cu tărie pentru următoa
rele scopuri: declararea limbii mol
dovenești ca limbă oficială, reintro
ducerea alfabetului latin, oprirea 
imigrației, înapoierea la vatră a țăra
nilor printr-un sistem de încurajare 
a fermelor de familie, economia des- 
centralizată, programe care să sto
peze distrugerea mediului înconju
rător și recuperarea lui, deschiderea 
bisericilor, salvarea monumentelor 
istorice moldovenești.

Candidații asociați mișcărilor 
independente sunt singurii care au 
abordat aspecte religioase. De exem
plu, o campanie a lui Druță a punc
tat că el vrea ca bisericile care au fost 
închise sau prost folosite de auto
rități să fie redate comunităților, iar 
mănăstirile să fie redeschise. Tre
buie amintit că Druță a dat bani pen
tru restaurarea unei biserici și i-a 
îndemnat pe alegători să voteze 
„mânați de Dumnezeu".

Activiștii de la mișcările indepen
dente au spus că sunt conștienți că 
trebuie să apeleze și la alte grupuri 
entice, concentrându-se asupra pro
blemelor lor și a limbii lor. Totuși, 
limitările financiare i-au împiedicat 
pe candidații ambelor mișcări inde
pendente să procedeze ca atare.

tv 6 aprilie 1989

19:00 Telejurnal. 1 Mai - raport 
muncitoresc

19:25 Agricultura - programe pri
oritare. Tehnologia porumbului în 
cultura intensivă, priorități exi
gente, răspunderi. Redactor Radu 
Marian

19:45 File de glorioasă istorie. Co
lumna - document de etnogeneză. 
Redactor Maria Preduț

20:05 Laureați ai Festivalului na
țional „Cântarea României". Redac
tor Marilena Rotaru

20:35 Tribuna experienței înain
tate. Valorificarea inițiativelor 
muncitorești. Redactor Maria 
Haineș

20:55 Film artistic în serial. Doc
torul Poenaru. După romanul cu 
același titlu de Paul Georgescu. 
Producție a Casei de Filme Unu. 
Cu: Victor Rebengiuc, Ștefan Ior- 
dache, Elena Dacian, Vasile Nițu- 
lescu, Gheorghe Dinică, Ion Vîlcu, 
Gheorghe Metzenrath, Carmen 
Maria Strujac, Adrian Georgescu, 
Mitică Popescu, Dionisie Vîtcu. 
Scenariul și regia Dinu Tănase. 
Ultima parte

21:40 Film documentar. Podurile 
dunărene. Producție a Studioului 
„Al. Sahia"

21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

vremea
Vremea a fost caldă, iar cerul a 

fost variabil în estul și sud-estul 
țării și mai mult noros în rest. Au 
căzut ploi sub formă de aversă 
însoțite izolat de descărcări elec
trice pe alocuri în regiunile vestice, 
nord-vestice și centrale și izolat în 
restul teritoriului.

Vântul a prezentat unele inten
sificări în Câmpia de Vest și în 
extremitatea estică a țării cu viteze 
până la 55 km/oră și la munte cu 
viteze până la 80-100 km pe oră 
din sector sudic.

Temperaturile maxime au fost 
cuprinse între 16 și 26 grade, ușor 
mai ridicate în Lunca Dunării, iar 
cele minime s-au situat în general 
între 7 și 17 grade.

Scriitorul Ion Druță a participat la alegeri ca independent în 1989, 
cerând redeschiderea mănăstirilor FOTO: Vasile Moldovan/AGERPRES

Reprezentantul mișcărilor oficiale 
a declarat telefonic pentru Radio Eu
ropa Liberă că grupurile s-au întâlnit 
față în față cu alegătorii din orașele 
mai mici și din sate. Au trebuit să 
recurgă la aceasta, mai ales pentru că 
nu au avut acces la mass-media, s-au 
confruntat cu restricții administrati
ve când au încercat să distribuie texte 
în campanie și li s-au interzis mitin
gurile mari. Activiștii moldoveni au 
ales să se întâlnească personal cu 
electoratul din raioanele de la țară, 
adesea au lucrat prin intermediul 
intelighenției locale utilizând legă
tura strânsă a acesteia cu familia, 
anturajul și rețelele profesionale.

Candidații au primit sprijinul mul
tor profesioniști moldoveni celebri, 
dar și personalități ale comunităților 
locale. Liste cu semnăturile de susți
nere au fost apoi arătate votanților de

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
IPAUS - București, Bd. Ion Șulea 

nr. 313, Sector 3, încadrează inginer 
constructor, pentru activitatea de 
investiții, economist și revizor con- 
tabil, în condițiile legale.________

Antrepriza Montaj Metalurgic 
București, cu sediul în București, Str. 
Bibliotecii nr. 4, Sector 3, încadrează 
de urgență prin transfer, conform 
Legii 12/1971: ingineri, subingineri, 
tehnicieni cu minimum 5 ani 
vechime în specialitățile sudură, 
construcții metalice, instalații pen
tru execuția lucrărilor la CNE Cer
navodă.

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

de garsoniere, cu deficiențeBloc nou
„Locuiesc, din luna septembrie 

1988, pe Strada Bistriței nr. 15, în 
blocul H7, scara A, apartamentul 7 - 
ne scrie cetățeanul Iordache Broască 
din municipiu. Blocul respectiv a fost 
dat în folosință cu multe deficiențe, 
din care enumăr câteva..."

Am răspuns semnalului petentu- 
lui, deplasându-ne la fața locului și 
constatând o seamă de neregului „la 
zi". Astfel, ușile metalice de la intra
rea în bloc prezintă defecțiuni, ele 
neputându-se închide. O parte a fe
restrelor de pe casa scărilor nu sunt 
etanșate, iar la unele lipsește sticla. 
Lipsește, de asemenea, scara metali
că pentru acces la pod, precum și ca
pacul de blocare a acestuia. în spațiile 
destinate, la fiecare etaj, uscătoriilor, 
nu există calorifere. Grav este și că 
subsolul, la ambele scări de la blocul 
(de garsoniere) la care ne referim, 
este inundat, apa adunată aici, în 
amestec cu pământ și resturi ale 
unor materiale de construcții, făcând 
impracticabile spațiile respective. Nu 
trebuie omis nici faptul că acumulă
rile de apă de la subsol conduc la 
degradarea fundației clădirii, consti
tuind, în același timp, surse de polu
are, de infecții...

la nivel local. Mișcările neoficiale au 
contribuit și la producerea și dise
minarea textelor candidaților și a 
afișelor lor, deși în cantitate modestă. 
Textele au fost de obicei scrise în 
moldovenească și, ocazional, în rusă.

în timpul campaniei, susținătorii 
candidaților neoficiali au expus în 
periodicele culturale moldovenești 
mai multe nereguli și abuzuri ale 
unor reprezentanți ai autorităților 
locale împotriva candidaților inde
pendenți și a simpatizanților lor. în 
mai multe cazuri, autorizarea pen
tru mitinguri electorale nu a fost 
dată, alegătorii au fost intimidați, cei 
implicați în campanii au fost ame
nințați, afișele și textele electorale au 
fost confiscate. S-au relatat, de ase
menea, cazuri în care autoritățile 
locale au folosit presa locală pentru 
polemici violente împotriva candi

Căutăm bună gospodină pentru 
ajutor menaj una-două zile 
săptămânal la familie de intelectu- 
ali, zona Gării de Nord.

VÂNZĂRI
Sufragerie Baroc, garnitură hol 

Montana, covoare._______ _
Motocicleta M 72, pe basculă, 

motor BMW, Saharian, cadru niplu, 
butelii voiaj, reșou trei ochiuri.

Vând piese Fiat 125, cutie viteze, 
diferențial, casetă direcție, bloc 
motor, parbriz spate.___________

Vând mașină spălat cu storcător 
baterii inox, butoaie stejar.___ __

Bibliotecă Laura, cadă emailată, 
covor persan, lustră.___________

Șifonier triplu, darac mare, divan- 
studio, două taburele pirogravate, ca
napea o persoană, toaletă cu oglindă.

Cum se explică starea tehnică 
deplorabilă a acestui bloc, la puțină 
vreme de la darea sa în folosință? 
Cine se face vinovat de neregulile 
constatate aici? Câțiva dintre locatarii 
cu care am discutat (între ei aflându- 
se și semnatarul scrisorii) ne-au 
declarat că cele mai multe dintre aces
te deficiențe trenează încă de la recep
ția locuințelor. Tot de atunci nu func
ționează așa cum ar trebui tabloul și 
rețeaua electrică de pe casa scărilor. 
Nu au fost predate efectiv către 
locatari globurile pentru protejarea 
becurilor, bușoanele de la tablourile 
electrice, cu toate că din procesele ver
bale întocmite cu locatarii reiese că 
acestea ar fi fost „predate".

Am făcut apel și la cele înscrise în 
anexa nr. 2 a procesului verbal de 
recepție, ce-i drept preliminară 
(anexa nr. 2 se referă la completările 
și remedierile pe care constructorii 
și instalatorii trebuie să le efectueze 
într-un timp cât mai scurt). Am 
reținut că îa data respectivă se 
impuneau definitivarea șarpantei și 
a învelitorii, a pardoselilor din pvc și 
a șapelor, finalizarea montării gea
murilor și a unor tencuieli interioare. 
Mai era vorba de execuția treptelor 

daților independenți ori au ampla
sat activiști proprii în punctele de 
votare pentru a-i intimida pe votanți 
în ziua alegerilor. Săptămânalul Uni
unii Scriitorilor Moldoveni, Literatu
ra și Arta, a realizat un dosar masiv 
despre violarea repetată a legii elec
torale în special de autoritățile locale 
puse în slujba celor de la Chișinău. 
Se spune că aceste practici au făcut 
ca independenții să piardă mai 
multe voturi.

Rezultatele electorale au ridicat mo
ralul, dar și statura politică a indepen
denților moldoveni și au adus agenda 
lor, de pe scena politică neoficială, în 
mijlocul procesului politic oficial. Li
derii moldoveni vor găsi tot mai greu 
justificări pentru a nega statutul miș
cării și oportunitatea ei. Succesul can
didaților independenți demonstrează 
eficiența alianței dintre establish- 
mentul cultural și mișcările indepen
dente în realizarea unei agende co
mune de reformare națională.

Divizarea între grupurile etnice a 
jucat un rol important în alegeri. Mol
dovenii independenți nu au reușit să 
își lanseze apelul către alte comu
nități etnice. Este posibil că majori
tatea candidaților vorbitori de rusă au 
sprijinit candidații conservatori 
împotriva candidaților moldoveni 
pro-reformă. Se pare ca acești alegă
tori să nu se fi opus reformei perse, ci, 
evident, au fost împotriva solicitărilor 
naționale moldovenești. Acest lucru 
nu a putut scăpa liderilor de la Chiși
nău. Potrivit unor reportaje postelec
torale din capitala moldovenească, 
sunt tot mai multe indicii că liderii fac 
pași în direcția manevrării grupurilor 
entice nemoldovenești și a le determi
na să se opună cererilor în favoarea 
limbii moldovenești și a altor reforme 
în republică.

Vladimir Socor 
Radio Europa Liberă (Munchen) 
- Raport al secției de cercetare, 
condusă de dr M. Shafir. Docu

ment din „Arhiva 1989", Universi
tatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

(Traducere din limba engleză 
de Eliza DUMITRESCU)

Vând calorifer electric, televizor Si
rius 122, Național lămpi, cizme îmblă
nite 42, radio cu picup, haină bizam 
măsură 48-50. Cumpăr foto tapet.

Vând televizor color Cromatic. 
Cumpăr aparat proiecție diapozitive 
AV100 auto, indiferent stare.____

Vând Telecolor 3007, amplituner 
Delia, boxe Unitra 50 W, piese 
Moskvici, radiocasetofon stereo 
Sony M 9035 LU. Cumpăr mini- 
dublu casetofon Telecolor 4057.

Vând filme foto alb-negru și elec- 
troșlefuitor pentru tinichigerie, 
tâmplărie.___________________

Vând sufragerie Ruxandra, 
excepțională. Relații după ora 17:00.

Vând, garsonieră, confort 2, etaj 2, 
cartier Berceni, casete TDK, Max
well, bine înregistrate, filme noi, 
muzică, traduse.

de la intrări, completarea jghea
burilor pentru burlane, toate acestea 
căzând în sarcina brigăzii nr. 3. în 
același timp, brigăzii nr. 1 instalații 
îi revenea obligația să echipeze 
clădirea cu instalații și obiecte sa
nitare, obiecte electrice, precum și să 
monteze calorifere, executând, toto
dată, vopsitoriile prevăzute prin 
proiect.

Locatarii s-au mutat aici mai târziu 
față de data recepției blocului de gar
soniere. între timp, după cum rezultă 
din compararea deficiențelor sem
nalate prin scrisoarea la care ne-am 
referit și cele stipulate în anexa nr. 2 
a procesului verbal, constructorii și 
instalatorii au pus la punct o seamă 
de lucrări. Altele, însă, urmează să fie 
finalizate. Numai că atât construc
torii, cât și instalatorii susțin că s-au 
achitat integral de sarcinile ce le reve
neau, consemnate în acea anexă. Iată 
și precizările șefului de brigadă:

Ing. Mircea Podoleanu, șeful bri
găzii nr. 3 construcții-montaj Sucea
va:

- Am montat o dată geamurile pe 
ambele scări. Nu ne putem permite 
să facem cheltuieli suplimentare, 
reparând ceea ce s-a stricat prin lipsa

GASTROPOLITICHII

Hrană sănătoasă 
și îmbelșugată pentru

oamenii muncii...
De la est, din Uniunea Sovietică 

(Mama Rusia), venea suflul înnoirii 
societății românești. De acolo erau 
„importate" programele de luptă, 
îndemnurile moralizatoare și se sta
bilea cu precizie calea de urmat pen
tru edificarea unui stat socialist mul
tilateral dezvoltat. Modelul comunist 
rusesc, în care muncitorii reprezintă 
forța care poate schimba cursul isto
riei după bunul plac, și-a găsit în 
România epocii de aur un teren priel
nic pentru a rodi monstruos. De la Est 
veneau directivele, gazele naturale, 
dar și... turiștii. Obișnuiți să vadă în 
Republica Socialistă România o parte 
din Uniunea Sovietică, cel puțin din 
punct de vedere ideologic, rușii erau 
primiți întotdeauna cu brațele 
deschise. Limba rusă, studiile în Uni
unea Sovietică sau, în lipsa lor, un pri
eten din zona Munților Urali erau 
echivalente cu un atestat de „bună 
purtare comunistă", deschizând nu
meroase oportunități. Așa se face că 
și restaurantele românești se stră
duiau din răsputeri să fie pe placul 
însemnaților oaspeți vorbitori de 
limbă slavă. Autorii „Ghidului orien
tativ - preferințe și obiceiuri culinare 
pentru grupuri de turiști", editat de 
Ministerul Turismului, se apleacă cu 
multă dăruire asupra acestui subiect, 
alocându-i un număr important de 
pagini. Dar mai întâi, ca de obicei, 
noțiunile teoretice...

„Bucătăria sovietică se caracte
rizează printr-o mare varietate de 
sortimente și preparate specifice 
fiecărei republici unionale, având în 
vedere marea diferență de climă și 
condiții geografice dintre sud și nord. 
Astfel, în sud este preferată carnea de 
berbec, în nord este preferată carnea 
de ren, vânat." Așadar, distincția se 
face în funcție de sortimentul de 
carne preferat. în România, distincția 
este la fel de clară: tacâmuri de pui, 
„adidași" și „calculatoare" de porc sau 
nimic. Ei bine, această carne nu se 
servește oricum. Fripturi la grătar 
peste care se așază estetic cubulețe de 
unt, chifteluțe (care mai au în com
poziție pe lângă carne și morcov, orez 
sau ouă), dar și sărmăluțe în foi de 
varză, amintindu-se astfel, prin inter
mediul gastronomiei, că cele două 
popoare nu sunt chiar atât de diferite 
unul față de celălalt. în general, 
preparatele pe bază de carne se 
servesc cu garnituri de legume sotate 
sau prăjite, diferite fructe, dar și mu
rături.

în afară de carne, turiștii sovietici 
serveau obligatoriu borșuri sau 
ciorbe, acrite cu borș, iar în lipsa lui 
cu zeamă de varză, roșii sau suc de 
lămâie (acesta din urmă era mai greu 
de procurat, dar cu siguranță se 
făceau toate demersurile necesare). 
Cât despre dulciuri, predomină cele 

Cooperativa Arta Jucăriilor din Cluj 
era și unul dintre puținii producători 

de podoabe pentru pom din țară

de grijă a locatarilor.
în final, încercând să dăm răspuns 

întrebărilor formulate în prima 
parte a articolului ținem să expri
măm punctul de vedere potrivit 
căruia starea tehnică deplorabilă a 
blocului H7 are, între altele, urmă
toarele cauze principale:

1. Lipșa de fermitate, de exigență a 
comisiei care a efectuat recepția, fie 
ea și preliminară. Dovadă - reme
dierile și completările care urmau a 
fi executate de către constructori și 
instalatori, cuprinse în anexa 2;

2. Neonorarea integrală de către 
executanți a promisiunilor făcute cu 
același prilej, precum și a celor față 
de locatari;

3. Lipsa simțului gospodăresc în 
administrarea de către locatari a 
instalațiilor din bloc, a întregii 
clădiri, privință în care asociația de 
locatari are datoria să acționeze 
mai energic prin intermediul șefi
lor de scară, solicitând, ori de câte 
ori se simte nevoia, sprijinul for
mației de întreținere aparținând 
EGLC Suceava.

Gh. PARASCAN 
Zori noi, jud. Suceava, nr. 

12288 din 1989

din aluat dospit, prăjite bine în ulei 
încins. Poate ceva asemănător cu 
gogoșile sau minciunelele noastre. Se 
recomandă ca în meniuri să fie 
incluse clătite cu dulceață, piroști, 
colțunași, tarte sau plăcinte.

Autorii ghidului insistă pe specifi
cul anumitor preparate. „Borșul ru
sesc este servit la Moscova, în timp ce 
kulibaka se oferă la Kiev, iar sașlîcul la 
Erevan, pilaful și supa rece din lapte 
acru în Uzbekistan." în același timp, 
bucătăria sovietică este fruntașă 
printre celelalte bucătării ale lumii, 
după cum nici nu ne îndoiam. 
„Bucătăria sovietică fiind foarte vari
ată și bogată, s-a extins și peste 
granițele țării, fiind apreciată de 
polonezi, bulgari, în zona Moldovei - 
Galați - Deltă, iar multe preparate 
specifice fiind preluate și de bucătăria 
noastră națională românească."

Micul dejun trebuie să fie pe 
măsura hărniciei și efortului pe care 
trebuie să-l depună zi de zi un om al 
muncii. Fie că se află pe șantiere, pe 
ogoare, în fabrici și uzine sau în 
excursii, cetățenii sovietici trebuiau 
să fie mereu gata să ducă la bun sfâr
șit mărețele realizări. Așa se face că 
dimineața pe mese trebuiau așezate 
preparate reci sau calde, în care obli
gatoriu să se regăsească carnea: frip
tură (pentru oamenii de rând, un 
adevărat dezmăț culinar!), chifteluțe, 
pârjoale (cum se făceau și în Moldo
va), organe de porc (parcă nu prea se 
potrivesc cu micul dejun, oricât de 
copios ar fi el), crenvurști și cârnă- 
ciori, dar nu oltenești. După carne 
veneau omletele cu șuncă, costiță sau 
legume, dar și diferite sortimente de 
lapte cu griș, tăiței, fidea sau alte 
paste. Ca să fie mai atrăgătoare, se 
puteau decora cu jeleu de fructe. Cât 
despre ceai, o întreagă poveste: 
„Ceaiul se servește proaspăt și foarte 
concentrat, zahărul și lămâia se așază 
separat pe farfurioară. Dulceața se 
prezintă în gemieră, aceasta fiind din 
căpșuni sau vișine. Ceaiul se servește 
cu chifle (cu margarină) sau chec". 
Cum ceaiul trebuia să fie concentrat, 
s-a dus vremea în care mesenii sor
beau lichidul fierbinte din căni ușor 
ciobite, aproape străveziu, mai multă 
apă decât ceai. Cine își mai aduce 
aminte de ceaiul acela lung servit la 
cantine, care avea gust de zahăr ars? 
O bucătăreasă voinică îl turna cu 
polonicul în cănile de metal și apoi 
ți-1 trântea fără pic de bunăvoință în 
față. Ia și bea! La restaurante însă, 
ceaiul avea culoare, zahăr și lămâie. 
Din peisajul de poveste lipsește untul 
acela galben, gros, proaspăt... Dar nici 
margarina nu e de lepădat.

Cu toate aceste recomandări, me
niurile oferite ca exemplu nu sunt 
nici pe departe atât de minunate (prin 
diversitatea și bogăția preparatelor) 
cum ne-am fi putut închipui. în afară 
de ceai, gem, margarină sau unt se 
mai strecoară din când în când cren
vurști cu muștar, chifteluțe calde, 
omletă simplă, cârnăciori de porc, 
ficat de porc prăjit cu ceapă, ouă moi, 
parizer pane cu sos alb picant, creier 
cu unt și ridichi sote, perișoare cu 
verdeață și sos tomat, omletă cu caș 
dulce și smântână.

în ceea ce privește prânzul, acesta

Circulați, vă rog!
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ORIZONTAL: 1) Prioritate de tre
cere. 2) Frâna de mână... care 
oprește circulația. 3) Drum lunecos 
- Au culoare de trecere cu marcare 
în alb (sg.) 4) Perioadă de vârf a cir
culației - Indicator de circulație. 5) 
însoțitor la un început de drum... în 
doi - Jocuri populare cu multă tre
cere la țară. 6) Punguliță de piele - 
Circulație în coloană. 7) înscrisă în 
circulație - A fi în temă. 8) A prinde 
bine la o adică - Merge... cu două 
pedale. 9) îndreptate... în dreapta! - 
Sens... unic pentru public-în plină 
alergare! 10) Anotimpul circu
lației... cu plugul (pl.) - Drum în
gustat.

din URSS
începe cu salate cu pește, gustări reci 
picante, pește sau îimbă rasol, roșii 
umplute. „Când gustarea este mai 
consistentă se continuă cu o supă. 
Meniul poate începe cu o gustare 
ușoară, apoi se servește borș sau 
ciorbă. După supă se servește un 
preparat de bază din carne fiartă 
sotată, înăbușită, cu adaosuri de 
legume." Peștelui prăjit i se potrivesc 
cel mai bine colțunașii sau kulibaka 
(un soi de plăcinte cu diverse umplu
turi, care se coc în cuptor). La desert 
tot felul de colțunași creme, budinci 
și papanași. Nimic extravagant însă, 
căci oamenilor muncii nu le stă 
gândul la mâncare atunci când au de 
îndeplinit țeluri atât de înalte... în 
lunile decembrie-aprilie, oaspeții 
erau serviți la dejun cu unul dintre 
următoarele meniuri: gogoșari um- 
pluți cu crudități, limbă de vită cu 
sos remoulade, borș rusesc cu 
rinichi, kulibaka cu carne, amandină 
mică, suc de roșii cu cuburi de 
gheață, pâine semialbă, chifle. Vara 
însă, pe mese se așezau perișoare din 
cartofi cu sos tomat, medalion de 
stavrid, borș ă la Kiev, sașlâc cauca
zian cu sos picant și legume asortate 
cu unt, piroști cu gem de prune, apă 
minerală, chifle, pâine semialbă 
simplă. Toamna, preparatele sunt și 
mai obișnuite: macaroane cu ciu
perci și sos tomat, borș de perișoare 
din pește oceanic, friptură de porc 
marinărească, cartofi natur, pilaf 
și morcovi, salată de roșii, apă 
minerală.

Cina cuprinde obligatoriu un 
preparat din carne (clătite umplute 
cu carne de pui, pârjoale moldo
venești cu piure de cartofi, cartofi 
umpluți cu carne de pui și smântână, 
cartofi cu carne de vacă și costiță, 
pateuri de carne, cotlet de porc la 
grătar), unul din pește (ghiveci de 
crap, pește oceanic spaniol, crap por
tughez, crap cu sos de vin roșu, ma
rinată de stavrid, plachie de pești 
oceanic) și desert (clătite cu dulceață, 
budincă de orez, prăjitură cu cremă 
de cafea, flancuri cu fructe, înghețată 
asortată, parfait cu alune).

Iată cum obișnuiesc ucrainenii să 
pregătească borșul. Pentru zece porții 
veți avea nevoie de 0,800 kg carne de 
vită (pulpă), 0,200 kg slănină de porc, 
0,100 kg morcov, 0,150 kg ceapă, 
0,100 kg țelină, 0,100 kg ardei gras, 
0,250 kg sfeclă roșie, 0,300 kg varză, 
0,250 kg cartofi, 0,300 kg roșii, 0,010 
kg usturoi, 0,060 kg verdeață, 2,000 
litri borș, 0,150 kg smântână, 0,050 
kg sare, 0,010 kg zahăr, 0,010 litri oțet 
de 9 grade. Carnea preparată (por- 
ționată) se fierbe în apă cu sare. Zar
zavatul curățat și spălat se taie fide- 
luță. Când carnea a fiert pe jumătate 
se adaugă legumele în ordinea tim
pului de fierbere. Cartofii se pun 
tăiați în pătrate mai mari. Sfecla se 
fierbe cu oțet (tăiată fideluță) și se 
introduce în supă o dată cu cartofii. 
Slănina se amestecă bine cu muj
deiul de usturoi și se introduce în 
borș. Borșul se fierbe separat și se 
strecoară. Se asezonează cu sare, 
piper, oțet și zahăr. Când se servește 
se adaugă smântână și verdeața 
tăiată mărunt.

Simona CHIRIAC

VERTICAL: 1) Element de circulație în 
cotidian-Merg pe jos. 2) Face escală cu 
trenul - Indicatoare de circulație. 
3) Derivă din traseu. 4) Plata... pentru 
un drum fără întoarcere - Finalurile 
unor trasee! - Simplon fără pasageri! 
5) Trecere pe roșu (simțită pe propria 
piele)-Circulă cu viteză redusă. 6) Trec 
din spate în față... și viceversa. 7) Roțile 
din spate! - Final neașteptat într-o 
cursă auto - Poarta de la intrare! 
8) Alergători, la cursele... de urmărire 
(dim.) 9) Semnal de alarmă. 10) Mijloc 
de transport auto - Agent de circulație.

Dicționar: ORT, SEE, POA
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