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La 19 aprilie 1989, la Washington
DC, capitala Statelor Unite ale Americii, s-a prezentat primul raport
științific internațional privind siste
matizarea urbană și rurală pe care o
practica regimul comunist din Ro
mânia începând cu 1977. Autorul lu
crării a fost Dinu C. Giurescu, care
emigrase în Statele Unite în urmă cu
un an. Academicianul Giurescu a
avut amabilitatea să ne prezinte isto
ria acestui raport, care făcea parte
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din acțiunile de protest ale emi
grației românești față de mutilarea
arhitecturii tradiționale. Domnia sa
își începuse demersurile încă din
1980, pe când se afla în țară, ca
reacție la publicarea intențiilor lui
Nicolae Ceaușescu de a demola
clădirile istorice din Capitală. împre
ună cu alți șase colegi, printre care
Răzvan Theodorescu și academicia
nul Dionisie Pippidi, a întocmit mai
multe petiții către Comitetul Central

în acest sens, fără a reuși să-i sensibi
lizeze pe responsabilii sistematizării.
Ajuns în Statele Unite în pri
măvara anului 1988, Dinu C. Giu
rescu a decis să prezinte lumii libere
campania de demolări a obiectivelor
istorice. A găsit imediat suport la
două importante asociații ameri
cane - Kress Foundation și The World
Monuments Fund.
(Continuare în pag. a Ila)
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Luni, 17 aprilie, începeau lucră
rile sesiunii a noua a celei de-a IX-a
legislaturi a Marii Adunări Națio
nale. La ședința solemnă au fost in
vitați membrii CPEx, ai Consiliului
de Stat, șefi de instituții centrale,
„oameni ai muncii" și oameni de
cultură, șefii misiunilor diplomati
ce acreditați la București. Nicolae
Giosan, președintele în exercițiu al
MAN, a deschis lucrările și a pre
zentat ordinea de zi. La punctul
cinci figura „Proiectul legii privind
interzicerea creditelor din străină
tate". La performanța plății integral
și înainte de termen a datoriei ex
terne s-a referit în continuare Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al
Consiliului de Stat. Apoi s-a citit
proiectul „Hotărârii MAN cu privi
re la plata datoriei externe, la poli
tica economică, de construcție so
cialistă și de colaborare economică
internațională a Republicii Socia
liste România cu toate statele lu
mii". Apoi a vorbit Nicolae Ceaușes
cu. Deși s-au propus spre dezbatere
mai multe proiecte de lege, șeful
statului a vorbit tot despre plata
datoriei externe. Referindu-se la
punctele de pe ordinea de zi, în
continuare au luat cuvântul pre
mierul Constantin Dăscălescu, vice-premierul Cornel Pacoste,
Gheorghe Pană (președintele Co
mitetului pentru problemele con
siliilor populare), deputați.
Prezentăm discursul lui Nicolae
Ceaușescu la ședința solemnă a
Marii Adunări Naționale, precum
și Hotărârea Marii Adunări Națio
nale cu privire la plata datoriei
externe, la politica economică, de
construcție socialistă și de cola
borare economică internațională
a Republicii Socialiste România cu
toate statele lumii."
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cu privire la plata datoriei externe,
la politica economică, de construcție
socialistă și de colaborare economică
internațională a Republicii Socialiste
România cu toate statele lumii

„Nu se poate vorbi de independență politică fără independență economică, suntem cu adevărat independenți!" a spus Ceaușescu în ședința solemnă
a Marii Adunări Naționale din 17 aprilie
FOTO: AGERPRES

Stimați tovarăși,
Doresc să exprim cele mai vii mulțumiri Marii Adunări
Naționale pentru această manifestare călduroasă, pe care o con
sider adresată partidului și poporului nostru - făuritorul pro
priului său viitor socialist și comunist. (Aplauze puternice, ovații
prelungite. Se scandează îndelung; „Ceaușescu și poporul!",
„Ceaușescu - PCR!“).
Am luat cuvântul pentru a propune o completare la proiectul
de hotărâre care s-a prezentat aici.
Desigur, plata datoriei externe constituie o mare victorie a
poporului român. într-adevăr, repet ce am spus la Plenara Comite
tului central al partidului - nu mai plătim tribut de mult timp, dar
am plătit sute de ani. Datorie, însă, și dobânzi am plătit până la
sfârșitul lunii martie anul acesta!
Acum, din punct de vedere economic, deci și politic - pentru
că nu se poate vorbi de independență politică fără independență
economică - suntem cu adevărat independenți!
(Aplauze și urale puternice, prelungite. Se scandează:
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu, România - stima noastră
și mândria"; „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească!").
Proiectul de hotărâre se referă la rolul secretarului general al
partidului și al președintelui țării. în orice împrejurări, orice se
cretar general și orice președinte trebuie să servească partidul,

poporul. Numai așa poate fi un adevărat secretar general al par
tidului, poate fi un președinte al țării, al României! (Urale și ovații
puternice. Se scandează îndelung: „Ceaușescu - PCR!“, „Ceau
șescu să trăiască, România să-nflorească!“).
Realizările noastre - atât în ce privește plata datoriei, cât și în
dezvoltarea socialistă - sunt însă strâns legate de politica partidului nostru comunist, de aplicare fermă de către partid a principi
ilor socialismului științific la realitățile și condițiile României. Iată
de ce, în conformitate și cu prevederile Constituției, consider că în
proiectul de hotărâre trebuie să înscriem că partidul nostru comu
nist și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea istorică
asumată în fața poporului, să omagiem forța și activitatea partidu
lui nostru comunist! (Aplauze și urale puternice, prelungite.
Deputății, în picioare, scandează îndelung; „Ceaușescu - PCR!“).
în al doilea rând, tot ceea ce am realizat este rezultatul unității
depline în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste sub
conducerea partidului nostru comunist, a tuturor forțelor so
cietății noastre. Iată de ce consider că este bine să omagiem acti
vitatea tuturor organizațiilor, a Frontului Democrației și Unității
Socialiste, care exprimă unitatea și voința întregii noastre națiuni!
(Aplauze și urale puternice, prelungite. Se scandează: „Ceaușescu
și poporul!", „Stima noastră și mândria - Ceaușescu România!").
în fine, consider că într-o asemenea hotărâre trebuie neapărat

Agenda Elenei Ceaușescu

poporului, de a conduce cu fermi
tate revoluționară întreaga operă de
construcție socialistă din patria
noastră. Această strălucită realizare
constituie o nouă și concludentă
mărturie a forței și vitalității econo
miei noastre socialiste, a justeței
politicii Partidului Comunist Ro
mân, inițiată de Congresul al IX-lea,
care a deschis o epocă de ample
transformări novatoare în toate do
meniile, a redat partidului și
poporului încrederea în propriile
capacități și energii creatoare, a
întărit sentimentul de unitate patri
otică și revoluționară al întregii
națiuni, hotărârea sa nestrămutată
de a ridica România pe culmi tot
mai înalte de progres și civilizație.
Marea Adunare Națională consi
deră că lichidarea datoriei externe realizare, fără precedent în întreaga
istorie națională - ca, de altfel, tot
ceea ce am înfăptuit în anii socialis
mului, este rezultatul unității depli
ne a tuturor forțelor societății noas
tre, sub conducerea partidului co
munist, dă o înaltă apreciere activi
tății tuturor organizațiilor compo
nente ale Frontului Democrației și
Unității Socialiste și subliniază rolul
deosebit de important ce revine
acestuia - ca organismul cel mai larg
al democrației noastre muncitorești-revoluționare - în întărirea
unității întregului popor, în dez
voltarea societății noastre socialiste.
Marea Adunare. Națională - forul
legislativ suprem al țării - aduce un
înalt omagiu și adresează cele mai
calde felicitări minunatei noastre
clase muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, întregului popor, cons
tructor victorios al socialismului, că
ruia îi datorăm toate mărețele înfăp
tuiri ale patriei noastre pe drumul
realizării visului de aur - comunis
mul -, al libertății, independenței și
colaborării cu toate națiunile lumii.
(Continuare în pag a lila)
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Dacia de pe CEC, fotbal și reclame
„Cred că tata și-a dorit băiat", spune
Brândușa. Avea 12 ani în 1989, locuia
în Pitești și nu purtase fustă decât la
școală, și asta doar pentru că făcea
parte din uniformă. „Tata mă
îmbrăca băiețește și mă învăța tot
felul de năzbâtii. M-a învățat să mă
cațăr în copaci, să trag cu praștia, să
fac capcane pentru vrăbii... în fiecare
duminică în care eram țintuiți acasă,
pentru că nu puteam circula cu
mașina - a noastră avea număr
impar, țin minte și acum, 2-AG-8947
-, mă trezea imediat ce răsărea
soarele și mă lua cu el în fața blocu
lui, unde era parcată mașina. Apoi
începea să-mi explice că mi-a făcut

Luni, 17 aprilie 1989 s-au deschis lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale.
Elena Ceaușescu a fost prezentă în prima parte a zilei între orele îo-.oo și 11:50,
iar după-amiaza de la ora 16:00 la 18:05.
între cele două prezențe ale ei în prezidiul sesiunii au fost chemați la Cabi
netul 2 Bobu (de trei ori!), Nicolcioiu, Olteanu și Curticeanu.
Din lectura Scînteii ori din fața televizorului, românii aflau doar că în forul
legislativ al României deputății aprobă, în unanimitate, noi legi. Șeful Cancela
riei CC relatează cum creatorul proiectelor legislative era însuși Ceaușescu.
Decizia sa de a interzice prin lege împrumuturile externe a fost urmată - ca în
toate cazurile adoptării unei noi legi - de solicitarea unei forme juridice. Forul
legislativ al țării nu avea mai mare importanță pentru conducătorul României
decât o organizație de bază din cartier. „în scaunul său din Dealul Patriarhiei a scris Silviu Curticeanu -, Ceaușescu se plictisea de moarte. Ca să-i treacă mai
ușor timpul, organiza diverse ședințe cu miniștrii, primiri ale unor personalități
străine, ori admira în sală, pe culoare sau în birouri, detalii arhitecturale sau
ornamente pentru a le putea «implementa» la Casa Republicii."
Uneori însă, vorbitorii îl inspirau și voia amendamente. îi cerea șefului Can
celariei să le dea forma juridică adecvată. Scrise pe-un capăt de hârtie erau apoi
pasate de Curticeanu următorului vorbitor care propunea „democratic" o nouă
„inițiativă legislativă". Se întâmpla însă și ca Elena Ceaușescu să nu înțeleagă ori
să nu fie de acord cu „inițiativa". „Atunci, în văzul lumii, a povestit Curticeanu,
se certau mai întâi ei, apoi mă chemau pe mine, și tot în văzul lumii mă certau,
separat sau împreună". Finalul avea același sens: ideea secretarului general fu
sese foarte bună; dar expertul în științe juridice o stricase cu vorbe păsărești; ori
o alterase cu bună știință, în scopuri ce-ar fi trebuit „verificate".
Cuvântul „provocare" era unul de bază în vocabularul curent al „Tovarășei".

să fie subliniat rolul clasei muncitoare, al țărănimii, al intelectu
alității și, în acest cadru, rolul întregului nostru popor - forța
hotărâtoare, căruia ii datorăm tot ceea ce am realizat în patria
noastră și care constituie viitorul de aur al națiunii române. Să
omagiem poporul nostru, constructor victorios al socialismului,
care va realiza, fără nici o îndoială, comunismul, va trăi în
adevărata libertate și independență, în colaborare cu toate
națiunile lumii. (Aplauze și urale puternice, prelungite. Se scan
dează; „Ceaușescu - eroism, România - comunism!").
Dar nu am fi compleți dacă nu am sublinia și importanța cola
borării și participării active a României la schimburile economice
internaționale, la cooperarea în producție și hotărârea României,
a poporului român, de a întări colaborarea în toate domeniile - cu
țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările
capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor deplinei egalități în
drepturi, a respectării independenței și suveranității, a avantaju
lui reciproc, pentru o politică de pace, pentru o lume fără arme și
fără războaie! (într-o deplină unanimitate, toți deputății Marii
Adunări Naționale, în picioare aplaudă și ovaționează cu putere
pentru Partidul Comunist Român și secretarul său general,
președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul
României modeme. Se scandează îndelung: „Ceaușescu -PCR!“,
„Ceaușescu și poporul!").

Marea Adunare Națională, întru
nită în sesiune în zilele de 17-18 apri
lie 1989, apreciază, într-o atmosferă
de deplină aprobare și vibrant pa
triotism, că încheierea, la sfârșitul
lunii martie 1989, a rambursării
complete a datoriei externe a țării adusă la cunoștința întregii națiuni
de către secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
cadrul Plenarei Comitetului central
al partidului și în Plenara Consiliu
lui Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste-reprezintă
o mare victorie a poporului român,
o realizare de însemnătate excep
țională, care asigură deplina inde
pendență economică și politică a
națiunii noastre, ferm angajată pe
calea edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate și asigurării
condițiilor trecerii, în perspectivă, la
făurirea comunismului pe pă
mântul României.
în acest moment istoric, marea
Adunare Națională, în deplină una
nimitate și în consens cu voința
întregii națiuni, exprimă cel mai
fierbinte și înălțător omagiu tovară
șului Nicolae Ceaușescu, eminentul
conducător al partidului și statului,
care, slujind neabătut interesele su
preme ale întregii națiuni, a inițiat,
cu genială clarviziune, marile pro
grame de dezvoltare economico-socială a țării și conduce cu strălucire
poporul nostru spre înfăptuirea ide
alurilor sale de bunăstare și fericire,
de întărire continuă a indepen
denței și suveranității patriei.
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România aduce și cu
acest prilej un înalt omagiu Partidu
lui Comunist Român, care, prin în
treaga sa politică, asigură aplicarea
fermă a principiilor socialismului
științific la condițiile și realitățile
României, îndeplinindu-și cu cinste
misiunea istorică, asumată în fața
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.

17 aprilie (luni)

Soarele a răsărit la 6:29, a apus
la 20:02
Luna a răsărit la 16:38, a apus la
4:53
Sărbătoare creștină:
Sfântul Mucenic Simeon, Epis
copul Persiei; Sfântul Acachie,
Episcopul Melitinei.

S-a întâmplat la
17 aprilie 1989
• Noua administrație a orașului
Palermo a acceptat în componența
sa doi membri ai Partidului Comu
nist. Potrivit relatărilor presei,
aceasta era o situație deosebită, în
condițiile în care, în majoritatea
orașelor mai importante din Italia,
administrațiile erau alcătuite după

CEC pentru o Dacie și că, atunci când
o să fiu mare, o să am mașina mea.
«Dar n-am să te las niciodată să te
urci la volan, dacă nu știi ce să faci
când rămâi cu mașina în drum. Nici
un copil de-al meu n-o să ceară ajutor
pe stradă că i s-a stricat mașina», îmi
zicea el, deși nu mă avea decât pe
mine. Tata e tinichigiu de meserie,
dar lui i-a plăcut dintotdeauna
mecanica. Cumpărase bătrâna noas
tră Dacie în ’76 și uneori aveam im
presia că o iubea mai mult decât pe
mama. îi schimbase cu mâna lui fie
care șurub și o făcuse ca nouă. Numai
caroseria, deși redată cu grund și revopsită, arăta vârsta «Doamnei

Mimi». Așa o poreclise.
Și pentru că «nici un copil de-al
lui...», cum ziceam, duminică aveam
oră de mecanică. La 12 ani, știam la ce
folosește o bujie, ce-i ăla un «ruptordistribuitor», cum se verifică uleiul și
ce ai de făcut dacă ți se rupe cureaua
de la ventilator. Nu pot să spun că
mi-au prins rău sfaturile lui, deși, la
vremea aia, aș fi dat orice să nu mă
mai bată la cap cu ele, dar mașina de
pe CEC n-am luat-o niciodată...
După ora de mecanică, pe la tt:oo,
dacă-mi amintesc bine, tata mă lua
de mână și porneam spre stadion.

modelul pentapartit al coaliției
guvernamentale;
• în Cipru au avut loc alegeri în
organele locale ale puterii de stat.
După cum nota presa cipriotă, în
districtul Nicosia reprezentanții
Partidului Progresist al Oamenilor
Muncii din Cipru au devenit preșe
dinți ai organelor locale în 24 de lo
calități, în timp ce la alegerile prece
dente ei au ocupat numai 15 locuri;
• Cel de-al treilea mare proces
împotriva mafiei din Italia, intentat
unui număr de 124 de membri ai
organizației „Cosa Nostra", s-a în
cheiat, spre marea surpriză a opiniei
publice italiene, cu absolvirea pre
supușilor principali conducători ai
acesteia, inclusiv a „supercăpeteniei" Michele Greco, acuzat de a fi
ordonat șapte asasinate. Șase dintre
inculpați au fost condamnați la în
chisoare pe viață pentru comiterea
crimelor amintite.

JURNALE PERSONALE

(Continuare în pag. a ll-a)

17 APRILIE
Telefon de la un scriitor-gazetar de
la Chișinău, Ion Cațaveică. Eferves
cență mare la Chișinău: au scos, cu un
cuvânt înainte patetic de Ion Druță,
prima revistă în limba română cu
alfabet latin, Glasul, și telefonează,
liber și regulat, la Europa liberă.
în acest timp, la București, repre
siunea se întețește: Apostol, exclus din
partid; Brucan, domiciliu obligatoriu;
Bârlădeanu, scos din apartamentul
lui. larCeaușescu arft ținut un discurs
delirant: românii sunt în stare să-și
fabrice propria lor bombă atomică!
De la Geneva ne telefonează o
gazetară: Therese d'Obrecht. A luat
pentru Journal de Geneve un interviu
Marianei Celac-Botez, sub tensiune
(„sur le point de craquer") și intens
supravegheată.

Ramona VINTILĂ
(Continuare îh pag. a Ha)
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JURNALUL ZILEI
Despre plata datoriilor externe se
vorbise în mai multe rânduri: în șe
dința CPEx, la Plenarele CC al PCR și
a FDUS. Luni, 17 aprilie, a venit rân
dul Marii Adunări Naționale să dis
cute subiectul. Scopul principal al
întâlnirii solemne - interzicerea
prin lege a împrumuturilor externe.

Festivități la MAN,

„unic organ legiuitor44
La Palatul Marii Adunări Națio
nale (MAN) (unde fusese Camera
Deputaților și înainte de 1948, actu
alul Palat Patriarhal din Dealul
Patriarhiei - n.n.) începeau lucrările
celei de-a noua sesiuni din cea de-a

noua legistatură a MAN. în 1989,
MAN avea și rol de putere legisla
tivă. între 1866-1947 Parlamentul
era alcătuit din Senat și Camera
Deputaților. După abolirea monar
hiei și proclamarea Republicii, la 30
decembrie 1947, noua putere a des
ființat Senatul și s-a decis pentru un
legislativ unicameral. Prin Consti
tuția din februarie 1948 a fost
înființată o nouă instituție, numită
Marea Adunare Națională. Prin
legea fundamentală s-a stabilit ca
MAN să aibă un dublu rol - „organ
suprem al puterii de stat" și „unicul
organ legiuitor" din România.
(Continuare în pag. a Ha)

PAGINA

2

JURNALUL

NAȚIONAL

Vineri,

17 aprilie

20 0 9

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Primul raport internațional
privind sistematizarea
KCMSIHGTON PALACE

îlst July. 1989

Vs.
1 was nost touched to receive your report on the
Razing of Rrmrlo's Post from Viscount Norwich with
your very kind aefllcotlon inside It.
It makes
terrifying reading ond merely serves to confirm
everything I nave Been hearing about the appalling
situation In your most unfortunate country.
Oh. how I ttlsfi there was store - much sere - that I
could do to alter this dreadful situetlanV So many
organizations and individuals throughout the world see®
utterly powerless to ao anything against such a
powerful state authority but. soasehow, we Bust continue
to struggle against sucn a perverse doctrine In the
hegfe that sane alroc1e may occur ...

1 proy with oil my heart that the work you hove
(fene, sad are doing, will raise the awareness of
increasing lumbers of people throughout Europe.
With

se/

very best wishes and gratitude.

Dacia de pe CEC,
fotbal și reclame
(Urmam din peg. I)

Juca FC Argeș în Cupă și noi, n-am
înțeles niciodată de ce, TREBUIA să
fim acolo. Să «Hai băieții!», să «Alear
gă, băăă!», să «Huo!»... D-astea... Jocul
de fotbal mi-a rămas străin, oricât de
mult a încercat tata să-mi explice ce-i
aia fault, corner sau ofsaid. La capi
tolul ăsta nu s-a putut mândri nicio
dată cu mine. Singurul lucru care mă
fascina, odată ajunsă în tribune, era
omul în negru de la mijlocul terenu
lui. La el n-ajungea niciodată mingea,
deși alerga mereu pe lângă ea. Și, în
plus, era singurul care avea fluier. Din
când în când, în timpul meciului, îl
întrebam pe tata: «De ce fluieră omul
ăla?». Și el îmi zicea: «Ca să oprească
jocul». Mă cuprindea o milă nesfâr
șită față de bărbatul care alerga după
jucători fluierând, pentru că jocul nu
se oprea decât când plecam acasă. Sau
când era pauză. Și-mi ziceam:
«Săracu’! De ce o mai intra în joc?».
Singurele momente în care urmă
ream fascinată un meci de fotbal erau
sâmbetele, în fața televizorului. Nu
pentru că mi s-ar fi părut altfel decât
pe stadion sau pentru că aș fi înțeles
ceva... Stăteam nemișcată în fața
ecranului, așteptând pauza. Pauzele
meciurilor de fotbal erau singurele
momente în care vedeam reclame.

JURNALE PERSONALE
(Urmam din pag I)
întâlnindu-se pe stradă cu un alt

Un exemplar al raportului a fost trimis de acesta Prințului Charles al Marii Britanii,
care i-a mulțumit printr-o scrisoare
Fotografii: Arhiva personală Dinu C. Giurescu

Grație raportului științific privind sistematizarea, întocmit de academicianul Dinu C. Giurescu (foto dreapta), americanii
au aflat amănunte despre demolarea monumentelor istorice în România

(Urmam din pag. I)

La propunerea reprezentanților
acestor ONG-uri, s-a angajat ca în
câteva luni să întocmească un
raport științific, bine documentat cu note de subsol și toate criteriile
unei lucrări de specialitate - despre
ceea ce se întâmpla în România.
La plecarea din țară, academi
cianul Giurescu lăsase Ambasadei
SUA la București petițiile sale către
autorități, neputând să le scoată
prin vamă, deoarece ar fi fost con
siderate „materiale denigratoare"
și confiscate. La solicitarea sa,
diplomații americani din România
i-au trimis prin curier diplomatic
textele care au stat la baza
întocmirii raportului. Alte surse de
informare au fost o serie de arti
cole în favoarea arhitecturii
tradiționale, apărute în anii ’70 și
'80 în revistele „Arhitectura",
„Monumente istorice" și în
„Revista Muzeelor". Toate acestea
le-a regăsit la biblioteca publică
din New York, apoi la Columbia
University, unde și-a făcut un per
mis special la Institutul de Istorie a
Artei. Faza finală a documentării a
realizat-o la Biblioteca Congresu
lui, Dinu C. Giurescu locuind timp
de o lună la niște prieteni ai săi din
Washington. în bibliotecile ameri
cane a găsit și Buletinul Oficial al
României, de unde a extras toată

legislația care a stat la baza proiec
tului sistematizării.
Academicianul Giurescu își
amintește astăzi că raportul inter
național privind distrugerea arhi
tecturii tradiționale a fost prima
lucrare pe care a redactat-o în
limba engleză, lucru deloc facil
pentru un istoric care scrisese
toată viața în limba natală. I-a
rugat pe membrii familiei să-i
corecteze textul, în măsura în care
aceștia stăpâneau limba, având în
vedere că emigraseră în același
timp cu el. O dată cu prima carte
scrisă în America, a cunoscut și rit
mul de lucru de peste ocean - ter
menul e termen! Din partea fun
dațiilor care comandaseră raportul
nu a primit decât vreo două tele
foane, în care responsabilii acesto
ra se interesau în ce stadiu se afla
cu redactarea. „Acolo nimeni nu stă
după tine, că poate o să-ți onorezi
angajamentele", rememorează Di
nu C. Giurescu. Și s-a ținut de
cuvânt. La jumătatea lunii septem
brie 1988 a predat manuscrisul,
care în proporție de 80% a rămas
neschimbat. Editorii au mai lucrat
pe text, în sensul stilizării limbii, și
i-au cerut autorului ca pentru
localitățile din Transilvania cu
populație mixtă să menționeze și
toponimele maghiare sau ger
mane.
Din toamnă a început o nouă

etapă a raportului - tipărirea. în
primul rând, se angajase că va
asigura ilustrația volumului, cu
fotografii pe care le făcuse
începând cu 1985 în cartierele
demolate din București și din alte
orașe ale țării. Ca și petițiile de
protest amintite anterior, pozele cu
pricina le încredințase Ambasadei
americane din România, atât vari
anta pe hârtie, cât și negativele.
Când a cerut să-i fie aduse în SUA,
i s-a transmis că negativele se pier
duseră, având la dispoziție numai
pozitivele. Acestea au fost multipli
cate într-un atelier de specialitate
din New York. Dinu C. Giurescu își
amintește că s-au uitat ciudat
americanii la pozele lui alb-negru,
ei fiind obișnuiți de zeci de ani cu
fotografiile color!
Atât în perioada redactării, cât și
după predarea manuscrisului,
raportul despre sistematizarea în
România a fost puternic susținut
de presa americană. Fundațiile
care l-au comandat și-au pus în
mișcare relațiile din mass-media,
iar cercetarea academicianului
Giurescu a fost anunțată publicu
lui atât prin revistele de speciali
tate-„Preservation News", cât și în
cotidienele de largă circulație
-„Wall Street Journal". El a acordat
interviuri publicațiilor amintite,
care au fost ilustrate cu fotografii
din arhiva personală cu clădirile

distruse în București și în alte
orașe.
Despre prezentarea oficială a
raportului, Dinu C. Giurescu își
amintește: „Cartea a fost lansată în
Washington DC, la binecunoscuta
fundație Smithsonian Institution,
adică nu oriunde, la Oficiul de
relații internaționale din capitala
SUA. Era la ora prânzului, în ziua de
19 aprilie 1989. Au venit circa 70 de
persoane, specialiști în conservare,
în restaurare, în politica monu
mentelor, în relații internaționale.
Au luat loc la mese și eu le-am vor
bit timp de o jumătate de oră, a mai
vorbit și una dintre președintele
fundațiilor care au sponsorizat,
după care au urmat întrebări,
într-o oră și un sfert s-a terminat
toată povestea. Au și proiectat niște
imagini din această carte. A fost
Vocea Americii de față, prin Andrei
Brezeanu, care a înregistrat totul.
Andrei Brezeanu pe urmă m-a
chemat să avem o discuție în par
ticular și bineînțeles să înre
gistrăm în limba română întreaga
expunere, pe care a difuzat-o în
trei părți către România.
A doua lansare a avut loc la New
York, la 26 aprilie, de asemenea
într-un club extrem de select - Cen
tury Club -, care este chiar în mij
locul Manhattan-ului. Aici a vorbit
o președintă a fundației care mă
poftise, directorul Muzeului Metro

politan de Artă, un fost ambasador
al SUA în România, apoi am luat eu
cuvântul, precum și Allen Kassof,
conducătorul Asociației de schim
buri academice și culturale cu țările
din blocul comunist".
Fundațiile care au susținut ra
portul i-au recomandat lui Dinu C.
Giurescu să-i trimită un exemplar
și prințului Charles al Marii Bri
tanii, având în vedere activitățile
lui în protejarea arhitecturii tra
diționale. A expediat volumul unui
viceconte, apropiat al prințului, iar
după un timp a primit răspunsul
lui Charles, care-i mulțumea pen
tru.efortul depus în prezentarea
distrugerilor din România și își
exprima regretele că nu putea face
mai mult pentru stoparea acestor
acțiuni.
Pe tot parcursul anului 1989,
cartea despre sistematizarea Ro
mâniei scrisă de academicianul
Giurescu a fost în atenția presei
americane. A fost intervievat de
posturile de radio din New York și
Seattle, iar recenzii ale lucrării sale
au apărut în mai multe ziare coti
diene sau de profil. în august 1989,
a fost invitat chiar în studioul CNN,
în cadrul emisiunii International
News. A vorbit despre distrugerea
arhitecturii tradiționale din Ro
mânia, precum și despre regimul
autoritar al lui Nicolae Ceaușescu.
Ilarion ȚIU

disident, Stăncescu, n-au putut comu
nica nici măcar prin semne - erau
amândoi urmăriți.
Telefon de la Stroescu: a sosit la
Europa liberă Scrisoarea celor șapte
către D.R. Popescu. Până azi nufuse
seră date decât semnăturile, nu și tex
tul (de altminteri, departe de afi incen
diar, pare mai curând o intervenție„de
breaslă"). încadraseră Scrisoarea în
program, când Nestor Rateș le-a tele
fonat de la New York să nu-i dea dru
mul înainte de a-mi cere„lefeu vert".
La rândul meu, dau alte telefoane
„clandestine". O.K. (cum se spune la
Munchenpentru, feu vert"): mâine va
trece la „Actualitatea culturală",
alături de o cronică a mea, destul de
prudent-tactică. încă o dată, nu pot

merge mai departe de propria
îndrăzneală a celor ce se manifestă,
nu-mi simt dreptul de a-i expune mai
mult decât vor s-ofacă ei înșiși.
Monica Lovinescu, Pragul. Unde
scurte V, București, Humanitas,
1995, p. 160-161
Gata cu vacanța. Diana pleacă la
școală, eu nu, tinerii noștri umblă
brambura pe la Muscel, unde e poli
gonul pentru trageri în cadrul pregă
tirii pentru apărarea patriei. Clasa
mea e după-amiază. Așa că e timp de
făcut de toate și nimic. Baie nu-i cu pu
tință, că din cele 16 ore cum scrie în
program, ni se „dă" numai jumătate
de oră și nu știm când. Trebuie să ți
nem robinetul deschis și tragem cu
urechea să auzim pornirea. De„nervi",
rup „programul" și mă răcoresc. Prind

Nu știam, pe vremea aia, că se numesc
așa. Nici ce-i aia publicitate nu știam.
Tot ceea ce știam era că îmi plăceau
prezentările cu muzică și imagini care
se succedau cu repeziciune. Cred că
asta îi fascinează acum pe copiii mici,
care rămân cu gura căscată în fața
televizorului la fiecare pauză publi
citară. Așa eram și eu.
îmi amintesc perfect vocea femeii
- cred că era aceeași cu cea de la
Teleenciclopedia - care povestea
despre Băile Herculane, Govora,
despre hotelurile de la Olănești,
Techirghiol, Amara și Sovata sau
despre stațiunile de pe litoralul
românesc. Nu-mi amintesc reclame
la produse. Parcă era una la Loto sau
Loz în plic... Oricum, cele care mi-au
rămas în minte sunt astea, la vacanțe.
Parcă văd și acum imaginile cu
camere de hotel cu paturi stas, care
aveau pe mijloc o pernă mare cu un
fel de pliu, ca o bărcuță. Pe cele cu
căzile cu apă termală în care zâmbeau
niște bătrâni fericiți sau pe cele cu
asistente medicale voinice și zâmbi
toare care făceau masaje sau ungeau
cu nămol trupurile turiștilor. Nici
desenele animate rare pe care le
dădeau în acea vreme nu mă făceau
la fel de fericită."
(a consemnat
Andreea SMINCHIȘE)

totuși jumătatea de oră și mă simt în
al nouălea cer. Vine Ghiocel, îl mustru
cam aspru, parcă mi-e și jenă. După
îndelungi socotințe, ajung la concluzia
că șefii supremi la „peteape" sunt la
Poligon și eu n-am ce căuta acolo.
C. Trandafir, Jurnal în curs de
apariție la Editura Libra
Deunăzi am dat un interviu la tele
fon la Radioul israelian; mi-a pus
întrebări, în românește („aici Ierușalaim... “), ofemeie. Aceleași întrebări:
ce se petrece în România? Ziariștii vor
nume, precizări, apoi vine întreba’
rituală: care este interpretarea du..
neavoastră personală, ce credeți că se
va întâmpla? etc. Marie-France i-a
smuls Iui Cioran semnătura pe un apel
infavoarea intelectualilor români per
secutați. Este prima dată că Cioran
semnează un apel!
Sanda Stolojan, Nori peste bal
coane. Jurnal din exilul parizian. Tra
ducere din franceză de Micaela Slăvescu. Revizuită de Sanda Stolojan,
București, Humanitas, 1 996, p. 295

La sosire, duminică seara, i-am
aflat aici pe Bunu, Buna, faneta și
Marcel. Ieri cu ei la Leșnic pentru
casa aceea ideală. Ni se spune insă că
s-a vândut. La amiază, Janeta cu
Marcel au plecat. Azi la amiază,
Buna și Bunu. Mă simt răzbit de
oboseală, început de migrenă. Mă
așteaptă imediat articolul de
sâmbătă pentru care însă n-am su
biect. îmi vor trebui apoi iar cel puțin
două zile până să-mi revin după
viitură și să-mi regăsesc continui
tatea și atmosfera cărții.
Radu Ciobanu, Țărmul târziu.
Jurnal 1985-1990, Deva,
Emia, 2004, p. 177

JURNALUL ZILEI
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MAN avea, așadar, atât atribuțiile unui Parlament,
cât și pe cele de șef de stat. în calitate de putere
legiuitoare, MAN adopta legi și emitea hotărâri.

De două ori nouă
Primele alegeri pentru deputați în Marea Adunare
Națională au fost organizate în martie 1948, iar MAN
s-a întrunit pentru prima dată o lună mai târziu. Man
datul deputaților era de patru ani. Cea de-a noua le
gislatură a MAN începuse în 1985.0 legislatură dura
patru ani, și în fiecare an existau două sesiuni. Astfel,
la 17 aprilie 1989, începeau lucrările celei de-a noua
sesiuni din ce-a de-a noua legislatură din istoria Marii
Adunări Naționale.

In fața Marii Adunări Naționale
în calitate de „organ suprem al puterii de stat",
plenul MAN alegea și revoca pe președintele RSR după
1974. După cum au relatat colaboratorii săi, Nicolae
Ceaușescu a fost mereu preocupat de aspectele for
male, juridice, ale deciziilor sale, grijă care nu l-a
părăsit nici în ultimele clipe. La procesul de la
Târgoviște a refuzat în câteva rânduri să răspundă la
întrebările completului și a făcut trimitere la Marea
Adunare Națională _ instituție care, după Constituție,
îl alesese în funcția de președinte al Republicii și,
simetric, avea și dreptul să-l revoce.

Propuneri, unanimități,
aplauze și urale
Ședința începută în dimineața de 17 aprilie avea un
dublu caracter festiv: era prima zi a noii sesiuni și mai
era și ceva de sărbătorit: România nu mai avea de plătit
nimic, nimănui. Nicolae Ceaușescu a mers să deschidă
noua sesiune și să-i anunțe, totodată, oficial, pe depu
tați, că România este independentă și economic, nu
doar politic. Pe ordinea de zi a ședinței, la punctul cinci
- legea prin care se interziceau împrumuturile din
străinătate. în deschidere a vorbit Nicolae Giosan,

președintele MAN, urmat de Manea Mănescu. Al treilea
vorbitor a fost Ceaușescu. A spus despre plata datoriei
externe și a „sugerat" modificări la textul hotărârii ce
urma să fie adoptată de MAN. Meritele pentru succe
sul României, a subliniat Ceaușescu, revin partidului și
poporului - clasei muncitoare, țărănimii și intelec
tualității, iar aceste lucruri trebuie neapărat să apară în
hotărâre. Desigur, „propunerea" a fost acceptată „în
unanimite" și a fost însoțită de „aplauze și urale pu
ternice". în continuare, alți demnitari au vorbit despre
celelalte puncte de pe ordinea de zi.

De ziua Siriei, cu diplomație,

despre economie
La 17 aprilie Siria sărbătoarea ziua națională. După
tipic, Ceaușescu a trimis o telegramă de felicitare lui
Hafez ATAssad, președintele Republicii Arabe Siriene.
Dincolo de gestul protocolar, România era interesată
să aibă și pe mai departe relații economice cu statul
sirian. în virtutea unor acorduri economice, în anii ’80,
specialiștii români au lucrat la construcția unor obiec
tive economice în mai multe state arabe. Bunăoară în
Siria, rafinăria de la Banias, uzina chimică de la Homs,
fabrica de ciment de la Sheik Said, lucrările de
hidroameliorații de pe Valea Eufratului se făcuseră
prin contribuția inginerilor și muncitorilor români.
Tot luni, în contul zilei naționale a Republicii Zimba
bwe, în prezența lui Stephen C. Chiketa, ambasadorul
acestui stat la București, Institutul Român pentru
Relații Culturale cu străinătatea a organizat o „mani
festare". După tipic, s-au prezentat „impresii de
călătorie" și un film documentar despe țara africană.
Luni, Ceaușescu a semnat Decretul prezidențial prin
care Ion Angelescu era numit ambasador al României
în Egipt, în locul lui Vicențiu Constantin Dan,
rechemat de la Cairo.

a relatat agenția de presă44
Pentru a întreține românilor senzația că regimul de
la București se bucură de atenția străinătății, ziarele
vorbeau pe larg despre articolele din presa
internațională dedicate României. Bunăoară, despre
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Discursul lui Nicolae Ceaușescu a fost întrerupt, în mai multe rânduri, de aplauze și ovații

cum au fost reflectate lucrările Plenarei CC al PCR unde
s-a anunțat plata datoriei externe. „Agenția TASS
(agenția de presă sovietică - n.n.), scria Scînteia, a
transmis în legătură cu adoptarea Hotărârii Plenarei:
«Participanții la Plenara CC al PCR au luat la
cunoștință, cu aleasă satisfacție, că România și-a lichi
dat în întregime datoria externă, se subliniază în
Hotărârea Plenarei. Această realizare, se relevă în do
cument, reprezintă rezultatul muncii întregului popor
român, deschizând perspective minunate dezvoltării
continue a țării»."
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In culisele Agenției TASS
Lui Nikolai Morozov, corespondentul TASS la
București în 1989, cel mai probabil autorul textului
citat de Scînteia, îi datorăm un volum de memorii care
ne introduce în culisele „relatărilor de la fața locului".
Morozov povestește, printre altele, cum se scriau arti
colele la date festive: „Schema era simplă și sigură,
spune Morozov: după un început voios despre «dez
voltarea ascendentă» a relațiilor româno-sovietice,
asupra cititorului se revărsa hârdăul numeroaselor
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exemple și cifre menite să probeze «colaborarea rod
nică». Totul se încununa printr-un citat din
cuvântarea vreunui demnitar sovietic care vizitase
recent România sau vorbise despre relațiile dintre cele
două state. în funcție de talentul său, de informațiile
de care dispunea fiecare autor, corespondența se ase
zona cu impresii personale sau interviuri. Practic,
corespondentul, în mod aberant, era preocupat nu de
originalitatea articolului său, ci, dimpotrivă, de a nu
ieși cumva din șablonul impus.
Cristina DIAC
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în aprilie, prietenii își aminteau
de Octav Pancu lași
Prietenii scriitorului Octav Pancu
Iași se întâlneau în luna aprilie a anu
lui 1989 pentru a-și reaminti de un
mare talent literar, de un scenarist
înzestrat și de un amic greu de
înlocuit. Chiar dacă mulți l-au uitat pe
cel cu care făceai cunoștință în ma
nualul de citire pentru clasa a III-a din
anii '80, când silabiseai povestea mo
ralizatoare a „Fetiței care l-a luat pe Nu
în brațe", prietenii i-au păstrat vie
amintirea de-a lungul anilor. Ar fi
împlinit 60 de ani în 1989 și probabil,
dacă boala nu l-ar fi luat la numai 46
de ani, s-ar fi îndreptat și către alte
genuri de literatură. Avea darul de a
spune povești într-un mod de-a drep
tul fermecător, care le mergea drept la
suflet nu numai celor mici. Realiza
torul de radio și televiziune Octavian
Sava și regizorul Mihai Constantinescu au lucrat alături de el și l-au
îndrăgit pentru că avea înțelepciunea
să încurajeze talentul subalternilor
din ipostaza de redactor-șef al
Redacției pentru copii a Radiodifuzi
unii române, fără urmă de invidie.
„Era cu adevărat un tip încântător,
în 1949, ținându-se seama de oare
care aplecări ale mele scriitoricești am
fost solicitat să lucrez la emisiuni pen.. tru tineret, care erau groaznice, erau
proletcultiste, spre deosebire de emi
siunile pentru copii, pe care le con
ducea Octav Pancu Iași, care erau
pline de farmec și aveau o audiență
extraordinară. La un moment dat i s-a
propus să ia și emisunile pentru
tineret, dar el s-a împotrivit. Le-a spus
că emisiunile pentru copii sunt altce
va. Erau emisiuni atemporale, apoliti
ce, emisiuni de teatru pentru copii.
Octav Pancu Iași stimula foarte mult
aceste lucruri, inclusiv prin faptul că
el însuși era un scriitor apreciat. Pri
mul lui roman a fost «Marea bătălie
de la iazul mic», după care a urmat un
șir întreg de cărți: «Are tata doi
băieți», «Mai e mult până diseară»,
«Cartea cu ochi albaștri», «Tartine cu
soare și vânt», «Punct și de la capăt»,
«Schițe în pantaloni scurți» etc."
Faptul că închipuia snoave pentru
puști îl făcea să fie totdeauna pus pe
șotii și în ședințele de partid în care
era criticat, alături de colegii săi pen
tru că erau atemporali, pentru că nu
se regăsea suficientă politică în emi
siuni. „Casă scape, Octav Pancu Iași le
trântea mereu câte un citat și spunea
ca era din Makarenko, autorul
«Poemelor pedagogice», al «Steagu
rilor pe tunuri», care se bucura de
mare trecere fiind rus. Sigur, cei care
ne criticau nu citiseră nimic de Maka
renko și atunci ceea ce spunea el era
luat literă de evanghelie", își aduce
aminte Octavian Sava.
Să iei vot de blam într-o ședință de
partid îți putea produce mari neplă
ceri în acele vremuri. Acuzele de na
ționalism sau de mic burghez erau
primejdioase. Puteau să te lase fără
loc de muncă, fără viitor. I s-a întâm
plat lui Octavian Sava, dar prietenia cu
Pancu Iași l-a scos din încurcătură:
„M-am dus la Pancu să mă sfătuiesc
cu el. Ce să spun, cum să-mi fac auto
critica? Și el îmi dă ideea: «Dă-o pe în
gâmfare. Dar găsește un motiv pentru
care să fii îngâmfat». Avusese loc pre
miera piesei «Nota zero la purtare», la
Moscova, piesă pe care o scrisesem
împreună cu Virgil Stoenescu. Piesa a
avut succes acolo, drept care, ca auto
critică am spus că am fost îngâmfat
pentru că am fost lăudat de tovarășii
sovietici. Așa că mi-am turnat cenușă
în cap, dar pentru că avusesem succes
la Moscova. Urmarea a fost că am luat
vot de blam, dar am fost și avansat."
Sătul de piedicile care i s-au tot pus
în timpul petrecut la Radio, Octav
Pancu Iași a preferat să-și dea demisia.
Nu mai suporta atmosfera, nu se mai
simțea bine lucrând acolo.
însă, chiar înainte de plecare sa,
Pancu a mai făcut încă o dată dovada
sufletului său generos. „Inventasem o
emisiune care se numea «Drumeții
veseli», un fel de concurs de cultură
generală între două clase de școală.
Asta se întâmpla cu mult înainte de
«Cine știe câștigă», se difuza sâmbătă
seara și aveau un succes nemaipome
nit. Moderator era un profesor foarte
bun, profesorul Saftu. Norocul a făcut
ca această emisiune să fie ascultată de
Gheorghiu-Dej. Prezentatorul emisi

HOTĂRÂREA
Marii Adunări Naționale
cu privire la plata datoriei externe,
la politica economică, de construcție
socialistă și de colaborare economică
internațională a Republicii Socialiste
România cu toate statele lumii
(Urmare din pag. I)

Dintre scrierile lui Octav Pancu lași, cea mai cunoscută de școlarii din ciclul primar era „Fetița care l-a luat pe Nu în brațe"

Omul d« ta fcrMstrt

(JfldurA)
după Octav Pancu-lași
Da Iu Buourvfli.
ne am urout smlndoi, aCTrenind yecim
de compari imunt, ?i plnfi la Sinaia, undo a cobor ,
p

timpul pe fereastra.
A intrat In vorbfi cu mine clnd rapidul zbura ca o nfilucfl
prin Buftea. S-a întor» ?i mi-a spus deodată, fftrfi nici o intro

ducere:
, ,
— Mi-ar fi plăcut ca trenul să se oprească aici.
Am ria. Probabil ceva mai zgomotos și nefiresc, pentru că
m-&m simțit obligat Bfi-i dau explicații:
~ Eu merg la Cluj. Și mi se pare că trenul are prea multe
opriri; tocmai mfl glndeam cu regret că n-am avut inspirația
să-mi iau bilet de avion. în două ore ajungeam.

J
I

Zlmbi și el.
— Am călătorit chiar acum vreo două duminici cu avionul.
Adică, am călătorit e un fel de a spune. Un băiat de-al meu e
pilot. M-a invitat la un zbor de agrement deasupra Bucureștiului.
M-am uitat mai atoni la el. Nu bai fi dat mai mult de 40—
50 ani; părea atlt de tlnăr pentru a avea un fiu pilotI Am vrut
chiar să i-o spun, dar, Intorclndu-se o clipă din nou spre fereastră,
a repetat:
— De. Mi-ar fi plăcut să râm In puțin la Buftea. Am doi copii
aici. Unul e tehnician zootehnist și altul operator la studioul
de filme.
La Zvoriștca sau poate ceva mai Încolo, rhemtndu-mă lingă
el să-mi arate o uriașă stropitoare, un cocostlro do metal din
aripile căruia țlșneau jerbe fantastice do stropi, a adăugat cft are
ți aici o fată.

Brazi... Cimpina,,. Comarnic... Citea firmele gărilor cu glaa
tare și mă trăgea mai aproape de fereastră.
Aici mai avea o fată chimistă. Aici lin băiat mecanic. Ajun
sesem șă le pierd numărul. Ba la un moment dat mi-a fulgerat
prin minte că, avlnd atlția, n-ar fi exclus ca el Însuși să mai uite
po cite unul sau să le încurce meseriile.
Trenul s-a apropiat de Sinaia și el se pregătea aft coboare.
— Slnteți In concediu? l-am Întrebat.
— în vpcanță. Un băiat de-al meu e inginer aici. M-a chemat
să mă odihnesc citeva zile la el.
N-ain mai putut rezista și arn exclamat ca 1n fața unei ade
vărate minuni:
— Dar clți copii aveți? Pină acum am numărat peste o
duzină.
— Și vi se pare că ați numărat mulți? M-a privit cu un surla
calm.
— Dumneavoastră nu vi se pare?
— Cltuși de puțin.
— Pentru că am mult mai mulți. De zeci de ori mai mulți.
Și-a luat geamantanul din plasă, mi-a urat drum bun, in

continuare, și s-a recomandat:
—. Profesor Nicolae Dumitran.

Temftj

Scrieți o compunere ou titlul: „Cum «o manifestă rwimoțthița
«Iovilor pentru munca neobosită a învățătorului de a-i pregăti

pentru viață.1'

Medicinistă. La practică.
„Fericii p»rinl« - l «rn talioiul tn glnd - «re oopii atlt do
mon
el pore alll de UiHr"... Dar u-arn apucat aâ-mi «flrsoao «Indul pe am țineam U 1-1 ,i mirturioem ea, Ivindu-ee tn zare
«luata argintie a unei rutinarii, ham aiișit:

.
’’ *'°F
oinci “P'i- Adlc‘. “"“I n» i
ÎS?’lr«'nlUU A tool Uimi. In Africa m monte»
nlțU wudo Ceilalți patro - doi btaaț, ,i don» foto - luoroerf
toți in construcții.
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Marea Adunare Națională dă o
înaltă apreciere faptului că datoria
externă a fost rambursată con
comitent cu înfăptuirea neabătută
a planurilor de dezvoltare economico-socială a țării, întărirea con
tinuă a proprietății socialiste, de
stat și cooperatiste, realizarea, pe
întregul teritoriu al României, a
unui vast program de investiții
productive, locuințe, obiective
social-culturale și edilitare, ampli
ficarea puternică a creației știin
țifice naționale, creșterea, an de an,
a numărului locurilor de muncă,
sporirea retribuțiilor, pensiilor,
alocațiilor pentru copii, a tuturor
cheltuielilor sociale ale statului,
asigurarea stabilității prețurilor și
circulației monetare, ridicarea ge
nerală a nivelului de trai, material
și spiritual, al poporului român.
Marea Adunare Națională își
exprimă deplina aprobare față de
propunerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, adoptată de Plenara din
12-14 aprilie 1989 a Comitetului
Central al Partidului Comunist
Român și de Plenara Consiliului
Național al Frontului Democrației
și Unității Socialiste, ca în viitor să
nu se mai apeleze la credite străine,
astfel încât întreaga dezvoltare a

României să se realizeze prin
mijloace proprii și printr-o largă
cooperare internațională.
Marea Adunare Națională apro
bă, în unanimitate, hotărârea ex
primată de tovarășul Nicolae Ceau
șescu, în cuvântarea la Plenara
Comitetului Central al partidului,
ca România să participe în conti
nuare, în mod activ, la dezvoltarea
schimburilor economice interna
ționale, la extinderea cooperării în
producție, știință și tehnologie, cu
țările membre ale CAER și celelalte
țări socialiste, cu statele în curs de
dezvoltare, cu țările capitaliste dez
voltate, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respec
tării independenței și suveranității
naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc.
Exprimându-și înalta apreciere
cu privire la încheierea rambursării
datoriei externe, act de importanță
istorică, cu profunde semnificații
pe plan intern și internațional, pen
tru dezvoltarea genefală a țării în
viitor, Marea Adunare Națională își
reafirmă, și cu acest prilej, hotă
rârea de a acționa cu toată fermi
tatea pentru înfăptuirea, în cele
mai bune condiții, a actualului plan
cincinal, a Programului Partidului
Comunist Român. Marea Adunare
Națională dă o înaltă apreciere ori

entărilor și obiectivelor pentru cel
de-al 9-lea cincinal și dezvoltarea în
perspectivă, a României până în
anii 2000 - elaborate sub îndru
marea și cu contribuția decisivă a
secretarului general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și aprobate de
Plenara CC al PCR - care trebuie să
stea la baza activității viitoare a
întregului nostru popor.
într-o deplină unitate și unani
mitate în jurul partidului, al mare
lui său conducător, poporul român
întâmpină cea de-a 45-a aniversare
a eliberării patriei și cel de-al XIV-lea
Congres al partidului, cu noi și
remarcabile succese în toate dome
niile de activitate spre gloria
României socialiste și creșterea con
tinuă a contribuției patriei noastre
la cauza generală a socialismului și
progresului, la făurirea unei lumi
mai bune și mai drepte, fără arme și
fără războaie, a afirmării libere,
independente, a tuturor națiunilor
în condiții de pace, securitate și
largă colaborare internațională.
Această hotărâre a fost adoptată
de Marea Adunare Națională în
ședința din 17 aprilie 1989.
Președintele Marii Adunări
Naționale, Nicolae Ceaușescu
București, 17 aprilie 1989.

RESTITUIRI
Pentru stilul plăcut și accesibil, autorii manualelor au folosit și alte povestiri ale autorului ieșean

unii și cu mine, realizatorul emisiu
nii, am fost chemați la tovarășul
Răutu. Trebuie să spun că nimic nu
putea să fie mai îngrozitor decât să te
cheme tovarășul Răutu. Mai ales că nu
știam de ce ne chema. Cu inima cât un
purice ne prezentăm la Răutu, care ne
prezintă felicitările sale, spunând că
Dej a ascultat emisiunea, că în sfârșit
tineretul nu discută numai despre fot
bal, ci și despre cultură. Am luat pre
mii, un televizor, decorație, scutire de
impozit. Chiar ne-a făcut fericiți cu
această ocazie. Dar, spre surprinderea
mea, Pancu a protestat când a auzit ce
bine o ducem de pe urma emisiunii.
Și ne-a spus: «Domnule, bine, a fost
decorat Sava, a fost decorat Saftu, dar
eu?». «Bine, dar tu ce ai făcut?», l-am
întrebat. «Cum ce-am făcut? Eu nu
m-am opus!»“, a spus zâmbind. Pen
tru un redactor-șef era, într-adevăr,
un lucru mare pe atunci. Dar el era un
glumeț, spre binele nostru.
Pancu Iași nu știa și nu voia să tacă,
chiar dacă asta însemna să-și facă sin
gur probleme. Așa s-a întâmplat și
atunci când, ajuns la Cinematografie,
într-o ședință a povestit o anecdotă
pusă în scenă de Octavian Sava împre
ună cu mai mulți colegi la televiziune,
„înființasem o brigadă artistică de
agitație, de fapt un grup de umor, așa
cum era și Divertis. în scheciul ăsta
satirizam emisiunea «Satiră și umor»,
emisiune la care lucram. Ca să nu fim
acuzați cumva că noi criticăm pe cine
va, am ales să ne facem autocritica.
Așa că ne așezam pe trei niveluri, pe
un fel de estrade, după cum ne era
locul pe scara ierarhică. întâi redac
torul, apoi redactorul-șef adjunct și la
urmă redactorul-șef. Apoi venea un
cetățean care spunea următorul banc.

Doi purici ies pe stradă și spun:
Mergem pe jos sau luăm un câine? O
glumă veche și pe atunci. Primul rând
spune: «Domnule, anecdota e bună,
dar să-i dăm un caracter de clasă». Și
atunci au zis. Doi purici ies din
locuința unui fost moșier și întreabă:
Mergem pe jos sau luăm un câine? Se
ajunge apoi la nivelul al doilea. «Dom
nule, anecdota chiar e foarte bună,
dar totuși, de ce să arătăm noi că
există câini vagabonzi la noi în țară?»
Așa că mai bine spunem: Doi purici
ies din locuința unui fost moșier și
întreabă: Mergem pe jos sau luăm un
taxi? Și se ajunge, în sfârșit la nivelul
superior. «De ce să arătăm că la noi
mai există purici?» O să spunem: Doi
oameni ies din locuința unui fost
moșier și întreabă: Mergem pe jos sau
luăm un taxi? Așa are și haz, este și
justă, are și caracter de clasă.
Așa se transforma, de fapt, un text,
pe atunci. Lui Pancu i-a plăcut acest
banc. Și, ajuns la Cinematografie, ca
redactor de film, povestește că după
părerea lui scenariile pe care le aduc
colaboratorii suferă un proces ca în
următoarea anecdotă. Și le-a povestit
scheciul nostru, pe ideea că vine
redactorul de film care transformă
puricii în oameni și tot așa până la
conducerea Cinematografiei, care
face textul praf. Director al Cine
matografiei atunci era Constantin
Prisnea și el l-a dat afară pentru acest
banc. Pentru că în forma în care spu
sese el acest banc, nu mai era autocri
tică. Era critică curată."
Până la vârsta de 46 de ani, când s-a
stins, Octav Pancu Iași a avut ocazia să
facă scenariile pentru trei filme. La
două dintre ele a lucrat alături de un
prieten, regizorul Mihai Constanti-

nescu, „Tată de dumnică" și „Singu
rătatea florilor".
„Când am aflat că vrea să lucreze
în cinematografie am găsit un motiv
să facem un film. în Informația
Bucureștiului am găsit o știre despre
un părinte, un tată, care se ducea
să-și vadă și să-și ia fiul numai
duminica, de la un post de poliție,
fără să realizeze cât de traumati
zantă era pentru copil această
situație. Părintele îl lua de la poliție
și îl preda apoi tot la poliție casă vină
mama lui să-l ia de acolo. I-am dat
știrea lui Octav, spunându-i că e un
subiect foarte bun de film. Știam că
poate să scoată ceva fantastic de
acolo. Pancu avea un stil aparte de a
lucra. Seara, când ne strângeam la
masă, ne gândeam ce trebuie să
urmeze logic în film și făceam notițe
pe diverse bucățele de hârtie și
șervetele. Nota niște idei și a doua zi
de dimineață scria până la prânz. Și
chiar dacă munca noastră împreună
se termina la scenariu, l-am ținut la
curent și cu distribuția. La «Tată de
duminică» i-am ales pe Amza Pellea
și pe Beligan. Cu Amza fusesem
coleg și pe Beligan îl apreciam. Iar la
«Singurătatea florilor», rolul lui
Toma Caragiu ar fi trebuit să fie jucat
tot de Amza, dar el a plecat în străi
nătate cu un contract, iar eu nu l-am
putut aștepta." Octav Pancu Iași nu a
mai apucat să vadă filmele pe ma
rele ecran. A murit de inimă, la nu
mai trei zile după ce a împlinit 46 de
ani. „își potrivea cravata când a că
zut", își reamintește Octavian Sava.
„Au chemat salvarea, mai trăia când
a sosit, dar nu s-a mai putut face
nimic. A fost o lovitură groaznică."
Oana-Maria BÂLTOC

CEAUSESCU CONSIDERA CĂ ORDINUL
SE EXECUTĂ, NU SE DISCUTĂ
Departamentul Securității Statului
Unitatea Specială „R"
Secret
Aprilie 1989
Vă raportăm că postul de radio
Vocea Americii a difuzat în cadrul
programului în limba română, din
data de 9 aprilie 1989, a cincea parte
din scrisoarea poetului Dan Deșliu,
adresată președintelui României.
Redăm mai jos, integral, textul difu
zat:
Dorin Tudoran: „Dan Deșliu nu-i
reproșează președintelui român doar
dărâmarea mănăstirii Văcărești. Să-l
ascultăm pe poet."
Dar bisericile? Dar casele în care au
trăit ori au trudit întru frumos Eminescu, Macedonski, Călinescu? De
Cotrocenii, acea bijuterie ocrotind
oasele lui Șerban Cantacuzino?
Vedeți, die președinte, acel domnitor
înțelept n-a pus să se taie canale, să se
descăpățâneze vreun munte, să se
surpe ctitoriile înaintașilor. După
umila mea părere, prin faptul de a fi
oblăduit tipărirea primei Biblii în
limba românilor, el va dăinui într-un
nimb luminos peste veacuri, în ciuda
celor ce i-au zvârlit rămășițele, Dum
nezeu știe unde, și toate acestea pe ce
temei, cu ce îndreptățire? Pentru a
face loc unor construcții pe cât de
inestetice, pe atât de nefuncționale, în
majoritate un fel de corpuri de
cazarmă cenușii, unde-i foarte greu să

respiri, să iubești, să crești copii
zdraveni și voioși, să cânți, să râzi, să
te bucuri de viață. Din acești mas
todonți, trași parcă la ștanță, nu
lipsesc decât frumosul și folosul. Și,
dacă se iscă proteste împotriva dis
trugerii atâtor monumente și locuin
țe într-adevăr omenești, de fapt pro
testele curg de o bucată de vreme, dv.
vă revoltați ca și cum ar vrea să vă ba
ge mâna în buzunar. V-am spus des
chis, de aceea am declinat oferta de a
lucra în echipa pe care o pregăteați
atunci, în 1965, fiindcă am intuit că dv.
n-aveți nevoie de oameni cu care să vă
sfătuiți, de specialiști la ale căror
opinii să aplecați urechea. Dv. aveți
nevoie de ecouri ale propriei păreri.
Dori Ntudoran: „La ce a condus
această atitudine a președintelui?
Dan Deșliu nu se sfiește să i-o spună
deschis".
Din păcate, pentru că un adevărat
conducător este chemat prin însăși
importanța, prin legalitatea misiunii
sale să caute, să stimuleze diversitatea
de opinii, singura cale spre adevăr,
spre lumină, dv. ați rămas la faimoasa
deviză militară: ordinul se execută,
nu se discută. Ei bine, dacă nu mă
înșel, chiar pe vreme de război, în
condiții de front, ordinele sunt adesea
consecință a unor dezbateri între spe
cialiști. Inutil să insist asupra genezei
dispozițiilor dumneavoastră. Vă place
să citați uneori niște versuri. De
exemplu: Cei ce se luptă murmurând,

de s-ar lupta și-n primul rând, ei tot
atât de buni ne par, ca orișicare laș
fugar, murmurul astăzi și oricând e
bocet în zadar. De ce nu continuați
însă cu ceea ce spune autorul? Coșbuc
spune, în strofa următoare: Iar a tăcea
și lașii știu, toți morții tac, dar, cine-i
viu, să râdă, bunii râd și cad. Eu unul
cred că nu-i prea de râs. Mai ales când
vedem, vorba cronicarului, lucruri de
durere. Exodul atâtor oameni de va
loare, trădători îi numiți dumnea
voastră, dar cum de s-au înmulțit în
așa măsură, în cea mai luminoasă
epocă din istoriamoastră? Scăderea
continuă a prestigiului pe arena inter
națională, criticile tăioase venind nu
numai din Occident, ci și din preajmă
sau de la conducerea unor formații
politice sau partide comuniste, toate
acestea sunt neavenite pentru dum
neavoastră, toată lumea greșește, sin
gur dumneavoastră sunteți singurul
deținător, proprietar al adevărului și
dreptății. Cine gândește astfel, aici la
noi, e un dușman și trebuie tratat în
consecință.
Dorin Tudoran: „Pentru astăzi, ne
oprim aici, urmând ca mâine să ne
oprim la un exemplu oferit e Dan
Deșliu, despre cum sunt tratați în țara
asta cei care își permit să gândească
altfel decât președintele României".
Cartea Albă a Securității, Istorii
literare și artistice (1 969-1 989),
București, Serviciul Român de Infor
mații, 1996, p. 434-435

I ARTICOLUL ZILEI

Aerul e sănătate și pentru animale
La institutul de cercetări pentru
bovine de la Corbeanca, Sectorul
Agricol Ilfov, a fost finalizată in
urmă cu câtva timp o cercetare pe
cât de simplă pe atât de eficientă.
Ideile care au stat la baza ei sunt
cunoscute de multă vreme, dar cum
se întâmplă uneori uităm să le
aplicăm informa lor simplă, directă.
S-a ajuns la concluzia, care a fost
recomandată în zootehnie spre ge
neralizare că cel mai bine este ca la
câteva zile după fătare, fie vară fie
iarnă, vițeii să fie scoși din grajduri
în aer liber, in niște cușete deschise,
care să-i apere totuși de bătaia
directă a viscolului, a zăpezii, a
soarelui, asta numai în condițile în
care ei o doresc. Soluția de creștere a
fost întâmpinată de zootehniști la

început cu oarecare neîncredere.
Dacă se îmbolnăvesc vițeii? Frigul e
frig, ei sunt plăpânzi și neajutorați.
Apoi au început să-i scoată câte unul
câte doi să vadă ce se întâmplă. S-a
întâmplat bine. Să dăm cuvântul
unor oameni cu experiență.
Suntem la Coperativa Agricolă de
Producție Tărgoviște, unde de la
începutul anului aufostfătați 88
viței, care au beneficiat de metodă.
Ing. Marian Toma, șef fermă
zootehnică ne spune: - Rezultatele
au fost neașteptat de bune. Nu am
înregistrat la vițeii pe care i-am scos
din grajd după 10 zile de la fătare
nici o îmbolnăvire. în grajduri, cu

toate măsurile de igienizare, nu
putem scăpa de mirosul de amo
niac, care s-a dovedit cel mai nociv.

Unii viței se îmbolnăveau de pneu
monii și enterocolite. Ei bine, nu am
mai avut nici o îmbolnăvire. Vițeii
arată splendid (n.n. Așa el). Avanta
jele metodei sunt: bolile specifice
tineretului, nu se mai transmit prin
contact; se evită viciul sptului, adică
acel obicei păstrat de cele mai multe
ori până la maturitate, ca vacile să
se sugă una pe alta, sau chiarpeele
însele, ceea ce duce la pierderi
însemnate de cantități de lapte; se
eliberează suprafețe în grajduri,
unde cum am spus este un climat
impropriu pentru creșterea indus
trială a tineretului. în faza urmă

toare vom construi, pentru anima
lele adulte doar niște copertine de
adăpostire. Cheltuielile sunt mici,
ușor amortizabile. Aerul și soarele
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nu costă bani. Că apropierea de
natură este necesară am știut-o, dar
iată că am uitat s-o aplicăm.
La CAP Tărgoviște s-au adus deo
camdată doar 20 cușete dinfibră de
sticlă realizate la Ceramica Urziceni. Ele suntfăcute după modelul
recomandat de Institutul de la Cor
beanca. Avantajul lor este că nu se
degradează în timp, sunt ușor de
manevrat la dezinfecții. Prețul de
achiziție este de 2.700 lei.
Aflăm de la Direcția agricolă
județeană Dâmbovița, care a reco
mandat, pe baza primelor rezultate
generalizarea cât mai grabnică a
acestora că la nivelul județului vor
fi necesare circa 3.000 de cușete.
Numărul mare al acestora și
dorința de a le avea cât mai repede

ROMÂNIEI

1989

ACUM

instalate a dus la găsirea soluției ca
acestea să fie realizate la Asociația
intercooperatistă Crânguri la un
preț de 2.000 lei.
Pentru că încă mai suntem la
cooperativa din Tărgoviște să mai
spunem că nu numai vițeii arată
bine aici, ci și vitele. Asta pentru că
reformele s-au făcut la timp, efec
tivul este în limitele de vârstă reco
mandate și pentru că se muncește
în zootehnie cu seriozitate.
La CAP Nucet metoda a fost apli
cată în urmă cu câteva luni, prin
noiembrie, luna care nefăcea să ne
gândim că ne așteaptă o iarnă grea.
Nicolae Iliescu, tehnician veteri
nar: - Am fost instruiți despre
metodă. Am realizat deocamdată
doar 23 de cușete din materiale

DOUĂZECI

locale. Lucrăm la încă 12 cușete.
Ne-am convins că metoda estefoarte
bună și vrem să scoatem cât mai
grabnic vițeii din grajd. Recunosc că
la început m-am speriat și am băgat
vițeii înapoi în grajd. Apoi am scos
doar câțiva, să vedem ce se întâmplă.
Ei bine, cei de afară arătau mult mai
bine decât cei din grajd și atunci i-am
scos pe toți afară. Cușetele noastre
costă în jur de 350 lei. Am cumpărat
doar PAL. Carton asfaltat n-am găsit
și în cel mai rău caz o să punemfolii
de plastic. O să cumpărăm și noi
cușete din fibră de sticlă care au o
durată mai mare defuncționare și
sunt mai practice. Le-amfăcut totuși
pe acestea pentru că putem să le
folosim și dorim să scoatem mai
repede vițeii afară, la aer.

DE ANI

Ca o dovadă că metoda se bucură
de încredere totală este că vițelele
pentru reproducție cu creștere ra
pidă din lotul experimental aufost
scoase primele afară.
Prin intervenția noastră vrem să
subliniem și, deci, să recomandăm
și noi eficiența metodei. Organele
agricole județene, convinse înaintea
noastră de avantajele unei astfel de
creșteri a vițeilor, au luat toate
măsurile ca într-un timp cât mai
scurt vițeii săfie crescuți în aer liber.
Viței robuști, sănătoși, înseamnă
vaci cu lapte productive, tauri care
se îngrașă conform graficelor. Asta,
bineînțeles, dacă au asiguratefurajele necesare.
Oprea GEORGESCU
Flacăra, nr. 15/1989
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STEAM JIU A JUCAT,
DINAMO A TRECUT PE PRIMUL LIII

y f
Deși debutant, Culcear (la minge) era unul dintre golgheterii Victoriei

Nici o surpriză în runda a 23-a a
campionatului Diviziei A la fotbal. Un
lucru oarecum banal însă în urmă cu
20 de ani, când gazdele își valorificau
de regulă avantajul terenului pro
priu, cu excepția partidelor în care
primeau vizita granzilor, patru la
număr: Steaua, Dinamo, Victoria și
Flacăra Moreni. în aceste condiții, cel
mai notabil aspect după etapa cu
numărul 23 a fost trecerea lui
Dinamo pe primul loc al clasamen
tului, la egalitate de puncte cu Steaua,
43, dar cu un golaveraj superior și cu
un meci în plus disputat față de
rivalii din Ghencea.
Gruparea din Ștefan cel Mare s-a
impus lejer pe teren propriu în fața
„prietenilor" de la Corvinul, scor 3-1,
însă, potrivit trimisului ziarului
Sportul la acest meci, diferența ar fi

putut fi mult mai mare, dacă hunedorenii nu ar fi avut între buturi un
Ioniță magistral. „Campioana unei
mari iubiri", aflată într-un declin evi
dent, nu și-a complicat și mai mult
existența și a câștigat la un scor de
forfait, 3-0, disputa de pe „Centralul"
din Bănie, actualul stadion Ion Oblemenco, în fața formației FCM Brașov.
Cel mai bun om de pe teren a fost
tânărul Gheorghe Popescu, viitorul
căpitan al naționalei României și al
Barcelonei fiind prezent pe tot
terenul. Golurile oltenilor au venit
însă de la alți doi foști internaționali,
Emil Săndoi, în prezent selecționerul
echipei de tineret, și Adrian Popescu,
și de la Eugen Neagoe. într-un veri
tabil derby al suferinței, Rapid s-a
impus în Giulești în fața Oțelului,
scor 3-0, și a urcat până pe locul 10 al

« «te ■<S *>*»»»

FOTO: Revista SPORT

clasamentului. în Regie, la Pitești și
mai ales la Scornicești, gazdele au
confirmat așteptările și și-au trecut
în cont toate cele două puncte, atât
cât era bonificația pentru o victorie
în urmă cu 20 de ani.
Performerele unei etape în care nu
s-a înregistrat nici măcar un rezultat
de egalitate au fost însă defuncta Vic
toria București și Flacăra Moreni,
ambele învingătoare în deplasare pe
terenul unor nou-promovate și cu
același scor, 2-1. Bucureștenii s-au
impus la Sibiu, după ce a oferit,
potrivit cronicarului Sportului, o
adevărată lecție a contraatacului, în
vreme ce morenarii au plecat cu
toate punctele de la Oradea, într-un
meci arbitrat de arestatul preventiv
de astăzi, Gheorghe Constantin
„Vâlcea". Pentru Inter Sibiu, eșecul

23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23
23
23
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suferit în fața Victoriei a fost primul
de pe teren propriu în acel sezon.
Cea mai galonată echipă a fotbalu
lui românesc, Steaua București, nu a
jucat partida cu ASA Târgu-Mureș,
„militarii" fiind lăsați să pregătească
în liniște revanșa cu Galatasaray de
la Izmir, din semifinalele Cupei
Campionilor Europeni. A doua zi
după etapă, singurul cotidian de
sport din acele vremuri remarca fap
tul că la Craiova se naște o nouă
echipă, după aceeași structură care a
stat la baza „Craiovei Maxima". „Gar
nitura actuală, ca și cele dinainte,
constituie o creație a școlii de fotbal
oltene, atât de darnică în talente.
Dintre cei 13 jucători care au jucat în
partida cu FCM Brașov, doar doi nu
sunt crescuți la Craiova: Mănăilă
(care a cunoscut însă reala con
sacrare aici), si C. Gheorghe...".
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78-19
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33-44
28-39

39-43
20-33
24-46
14-68

Dinamo - Corvinul
3-1
Lupescu (’27), Rednic (’55), Mateuț
(’6g)/Nicșa (’84)
Sportul - FC Farul
2-0
S. Răducanu (’39), Iorgulescu (’81
-pen.)

dar cu frigiderul?

43
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35
27
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22
21
21
20
20
20
19
19
19
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16
6

Rapid - Oțelul
3-0
Ciolponea (’55 - pen.), I. Lucian
(’63), Pomohaci (’86)
FC Argeș - SC Bacău
3-0
Eduard (’17 - pen., ’89), Bănuță
(’55)
FC Inter - Victoria
1-2
Majaru (’22) / Damaschin I (’15),
Coraș (’28)
FC Bihor-Flacăra
1-2
Szeneș (’84 - pen.) / Lala (’9), C.
Pană (’44)
U. Craiova - FCM Brașov
3-0
E. Săndoi (’7), Neagoe (’27), Ad.
Popescu (’73)
FC Olt - ASA Tg. Mureș
4-0
Eftimie (’15), Pistol (’31), V. Popa
(’58), Pena (’74 -pen.)
Meciul „U“ Cluj - Steaua a fost
amânat.
ETAPA VIITOARE (30 aprilie)
SC Bacău - FC Inter
Oțelul-FC Argeș
FC Farul - Rapid
Victoria-FC Bihor
FCM Brașov-,,U" Cluj
Steaua - Sportul
Flacăra - Dinamo
Corvinul - FC Olt
ASA Tg. Mureș - U. Craiova

AICI RADIO EUROPA LIBERĂ!

Aparatul de radio, televizorul au
pătruns atât de mult în viața noas
tră, încât nu ne putem imagina di
minețile fără buletinul de știri sau
serile fără telejurnal.
Ce se întâmplă însă, dacă apa
ratele se defectează și locuiești la
Uricani?
într-un timp a existat și la Uricani
un atelier de depanare radio-tv. Dar
treptat-treptat, lucrătorul respectiv
a dispărut, iar atelierul s-a închis. De
atunci, și asta cam de aproape 3 luni,
nu s-a mai găsit nici spațiu și nici
lucrător, iar consecințele pentru
cetățeni sunt limpezi: drumuri la
Lupeni, timp pierdut, inevitabile
stări de tensiune. Probabil, proble
ma nu a fost tratată cu seriozitate și
răspundere nici de Cooperativa
„Straja", nici de factorii locali și ca
atare nu există un lucrător sau
lucrători permanenți cu un spațiu

Cadrul istoric
Una dintre cele mai mari amenințări la adresa mișcării
comuniste internaționale este, potrivit lui Nicolae Ceaușescu,
presiunea venită dinspre „teoriile pseudoștiințifice ale refor
miștilor și ale revizioniștilor", care neagă imperativul „dicta
turii proletare" în stat. Afirmația nu este una nouă. în 1961, în
plenul Partidului Comunist Român, pe atunci cunoscut drept
Partidul Muncitoresc Român, Ceaușescu a spus ceva ase
mănător. La acea vreme, el era unul dintre cei câțiva pretendenți la conducerea partidului, dirijat atunci de Gheorghe
Gheorghiu-Dej. Plenul a fost martorul eliminării de către
Gheorghiu-Dej a lui Constantin Pârvulescu după întoarcerea
cu Ceaușescu de la cel de-al XXIl-lea Congres al PCUS de la
Moscova, printr-o mișcare care a speculat inteligent noua
tendință de destalinizare din Uniunea Sovietică. Astfel a reușit
să scape de propriii adversari.
Nu mult după aceea, Gheorghiu-Dej a prezidat impunerea
partidului românesc în zona relațiilor internaționale și, în
consecință, politica internă. Prin 1963, Iugoslavia, care fost
principala țintă a atacurilor antireformiste și antirevizioniste
ale lui Ceaușescu și Gheorghiu-Dej în 1961, a stabilit relații
strânse cu Bucureștiul. După ce i-a succedat lui GheorghiuDej, în martie 1965, Ceaușescu a amplificat rolul de rebel al
României, în cadrul alianței din jurul Pactului de la Varșovia.

Principalul program al politicii României a devenit „schim
barea stimulatoare" și a reprezentat adoptarea retoricii, dar
nu și a practicii democratizării interne. Pârvulescu și alți li
deri care au fost îndepărtați de predecesorul lui Ceaușescu au
fost reabilitați; și, mai important decât atât, teoria partidului
a fost revizuită. Atacurile împotriva altor partide comuniste
au fost descrise ca „nepricipiale" și ca interferență în aface
rile interne. Implicit, lupta de clasă a fost declarată ca nemaifiind aplicabilă în stadiul de construcție a ceea ce Ceaușescu a
numit „societatea socialistă multilateral dezvoltată". Pentru
a scoate în evidență această ruptură ideologică, organul de
presă al partidului și-a schimbat numele, în septembrie 1972,
din „Lupta de clasă" în „Era socialistă".
în sfârșit, în iunie 1982, Ceaușescu a declarat conceptul de
„dictatură a proletariatului" ca nemaifiind aplicabil în
România. Clasele nu mai aveau „interese antagoniste"; și, în
consecință, România a lăsat în urmă stadiul de dictatură prole
tară și s-a transformat într-o „democrație a muncitorilor".
în anii din urmă totuși, programul ideologic al României s-a
schimbat din nou radical pe fondul reformelor întreprinse în
Uniunea Sovietică și în Europa de Est. întrucât schimbarea
politică a fost o simulare, ea este acum explicit respinsă.
Ceaușescu s-a învârtit în cerc și s-a întors la poziții ideologice
care sunt identice sau foarte asemănătoare cu credoul său tim
puriu care s-a format sub stalinism.

Reînvierea luptei de clasă
Cuvântarea lui Ceaușescu din ultima zi a Plenarei PCR, ținut
la București între 12 și 14 aprilie 1989, nu a avut intenția de a
acoperi în întregime chestiuni ideologice. Cele mai multe afir

mații de autofelicitare s-au referit la plata de către România a
întregii datorii externe, „realizări" economice, relații in

CERERI ȘI OFERTE
DE SERVICIU
Administrația Domeniului Public, Sector 6,
Intrarea Aviator Caranda nr. 9, încadrează de
urgență conducători auto și tractoriști
rutieriști.___________________________
IAUC București organizează concurs pen
tru ocuparea postului de casier.__________
întreprinderea pentru administrarea
clădirilor București, Str. Alexandru Sahia 16,
încadrează ingineri și tehnicieni constructori
cu vechime minimă 10 ani, șoferi gradele B,
C, D, E, izolatori hidrofugi.______________
CISCF - București, cu sediul în bd. Muncii
nr. 171, Sector 3, încadrează în condițiile legii,
tractorist, personal de pază și strungari, ctg.
3 - 6, cu domiciliul stabil în municipiul Bu
curești____________________________
întreprinderea de Bere București înca
drează în condițiile Legii nr. 12/1971: inginer
constructor, instalator pentru activitatea
investiții, diriginte șantier, revizor tehnic
auto, motostivuitorist.
________
întreprinderea Agroindustrială Pipera, Str.
Câmpul Pipera nr. 1 A, Sector 1 București, în
cadrează prin concurs sau transfer în intere
sul serviciului cu respectarea prevederilor
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F. Silișteanu, Uricani
Steagul Roșu, nr. 11375 dini989

19:00 Telejurnal. 1 Mai - raport
muncitoresc
19:25 Industria. Programe prio
ritare în spiritul hotărârilor Plenarei
CC al PCR. Investițiile anului 1989-cât
mai grabnic în circuitul productiv!
Redactor Sorin Burtea
19:45 Știința pentru toți. Tehnologii
pentru viitor: perfecționări în trans
miterea imaginilor de televiziune (II)
Transmisia de informații prin ca
blu optic.
Biologie. Viața sub microscop
Redactor Eugen Roibu
20:15 Ctitorii ale Epocii de Aur.
Epoca Nicolae Ceaușescu. Mari sis

teme de irigații. Redactor Anca Arion
20:35 Tezaur folcloric. Permanențe
ale cântecului românesc cu Victoria
Darvai și Marin Chisăr.
Redactor Marioara Murărescu
21:00 Programul de modernizare a
localităților țării. împliniri contempo
rane.
Redactor Melania Coman
21:20 Secvențe siriene. Documen
tar
21:35 Ce-ți doresc eu ție, dulce
Românie! Versuri patriotice, revolu
ționare.
Redactor Lucia Chirilă
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

vremea
Vremea a fost în general instabilă,
iar cerul temporar noros. Au căzut
ploi care care au avut și caracter de
aversă, însoțite de descărcări electrice
în vestul, centrul și nordul țării și pe
arii mai restrânse în rest. Vântul a
suflat moderat, cu unele intensificări
la munte și în estul țării. Tempera
turile maxime au fost cuprinse în
general între 14 și 22 de grade, iar mi

nimele nocturne între 2 și 12 grade. Pe
alocuri, în centrul și estul țării, s-a pro
dus ceață.
La București, vremea a fost ușo’
instabilă, cu cerul temporar noros,
favorabil ploii sub formă de aversă.
Vântul a suflat slab până la moderat.
Temperatura maximă a oscilat în
jurul valorii de 20 de grade, iar mini
ma a fost cuprinsă între 8 și 10 grade.

amintiri

SĂ RÂDEM CU El!
întâmplare stranie, Rudyard
Kipling (1865-1936) primi într-o zi o
scrisoare de la un admirator al său
din Chicago, concepută destul de
ironic: „Stimate maestre, posed o
colecție de scrisori din partea mul
tor celebrități artistice și literare din
lume. Mi-ar face plăcere să am
măcar un autograf și din partea
dumneavoastră. Știind că primiți un
dolar pentru fiecare cuvânt, ca ono
rariu vă expediez cinci dolari,
așteptând o concisă misivă de la
dumneavoastră.
Kipling, neștiind dacă să inter
preteze scrisoarea aceea drept iro
nie sau prostie, alese totuși un
răspuns potrivit primei ipoteze: „Vă
transmit salutul meu cordial". Pri
mind doar cinci dolari, Kipling n-a
mai avut posibilitatea de a adăuga și
iscălitura.
Calendar,
aprilie 1 989

Câștigul maxim - automobilul Dacia,
pentru care altfel se aștepta și ani întregi

Colocviu 78

Radio Europa Liberă (Munchen) - Raport al secției de cer
cetare, condusă de dr M. Shafir. Document din „Arhiva
1989", Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
(Traducere din limba engleză de Eliza DUMITRESCU)

CURSUL CALCULAT DE BANCA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

anunțuri

Minteia»

ternaționale și la imperativul de a continua implementarea
planului de sistematizare rurală. Totuși, afirmațiile ideologice
ale lui Ceaușescu au fost importante și au marcat un stadiu
avansat de respingere explicită a reformei. Afirmațiile sale nu
au fost însă surprinzătoare, așa cum au venit, pe fondul celor
două scrisori de protest împotriva politicii sale, scrisori ce i-au
fost trimise cu puțină vreme înainte de plen de Pârvulescu și
de alți cinci veterani ai partidului, iar reacția oficială care a
prezentat ca posibilă reînvierea teoriei staliniste a „in
tensificării luptei de clasă în era construcției socialiste" a apărut
ca o justificare a înfierării semnatarilor.
Potrivit unor surse, cei șase protestatari încă sunt interogați
de poliția secretă și, cel puțin unii dintre ei, au fost excluși din
partid. Deși Ceaușescu nu s-a referit la ei nominal, el s-a refe
rit la critica lor atunci când a cerut o „atitudine fermă împotri
va tuturor celor care amenință construcția socialistă, indepen
dența națională și suveranitatea țării". Revenind la afirmații pe
care le-a făcut anterior, secretarul-general la PCR a arătat că e
nevoie să se adoptae o atitudine „vigilentă" nu numai față de
cazurile individuale de „deviere", dar și față de societate în
întregime.,, Lupta de clasă, a spus el, a fost și a rămas principalul
mecanism al progresului social: Nimeni nu poate concepe dez
voltarea socialistă concomitent cu renunțarea, într-un fel sau
altul, sau cu diminuarea luptei de clasă. Lupta de clasă a fost
întotdeauna baza progresului omenirii, a dezvoltării sociale...
A afirma că lupta de clasă trebuie înlocuită înseamnă a con
damna socialismul la stagnare; înseamnă a ajunge, într-un fel
sau altul, să sprijini capitalismul și imperialismul. Iar acest
lucru nu este posibil!"

adecvat.
Procedeul „stimulează" activi
tatea depanatorilor de ocazie și,
bineînțeles, tarifele ce le impun, le
resimt cetățenii. Rau este că situația
este aceeași și în cazul celorlalte
aparate: electrice, îndeosebi a
frigiderelor, sau a altor prestări de
servicii: reparații ceasuri, pantofi
(cizmărie).
Mai pleacă omul cu aparatul de
radio, televizorul, aspiratorul sub
braț, până la Lupeni, însă cum
rămâne cu frigiderul?
Nu s-ar putea ca măcar de douătrei ori pe săptămână - deocamdată
- să se deplaseze depanatorii și
ceilalți meseriași și la Uricani?
Orașul crește și atunci...
Poate ne răspund factorii în
drept.

tv 17 aprilie 1989

Cuvântarea lui Ceaușescu la plenara CC
al PCR din aprilie: aspecte ideologice
Respingând atât reforma, cât și criticile la adresa regimului
său, liderul român Nicolae Ceaușescu reînvie concepte ideolo
gice pe care, în ultima vreme, le lăsase deoparte, ca nefiind
adecvate prezentului stadiu al „construcției socialiste" din
România. Lupta de clasă este din nou descrisă ca fiind forța condutătoare a progresului social. Reînvierea acestei teorii are
implicații nu numai interne, dar și internaționale.

17 aprilie 2009

Cu radioul sub braț...,

Marius MIHALCEA

DIVIZIA A, ETAPA A 23-A

Vineri,

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Clasament
1. Dinamo
2. Steaua
3. Victoria
4. Flacăra
5. FC Inter
6. Sportul
7. FCM Brașov
8. FC Olt
9. FC Argeș
10. Rapid
11. Corvinul
12. FC Bihor
13. U Craiova
14. „U" Cluj
15. SC Bacău
16. FC Farul
17. Oțelul
18. ASATg. Mureș

NAȚIONAL

legale următorul personal: inginer horticul
tor pentru funcția de șef fermă, economist în
compartimentul Aprovizionare, Desfacere,
Transporturi, responsabil economic ferme cu
vechime corespunzătoare, tehnician horticultor minim 5 ani vechime în funcție.

VÂNZĂRI
Bicicletă motor nefinisată, motor miniMobră care necesită reparații. Apartament 3 camere, et. 10, Lacul Tei, Skoda 100 S,____
Sufragerie bibliotecă albă cu pat rabatabil
pentru copil, cuier hol, galerii, mașină de
cusut, mașină de spălat, cort, schiuri 1,20
Co mb ier.___________________________
Convenabil pat dublu, șifoniere, covoare
oltenești, frigider Calex defect, fotoliu pat, raft
metalic, birou, lustre, chiuvetă dublă cu
baterie inox, rochie albă deosebită Dior,
diverse obiecte._____________________
Oglindă cristal, dantelă veche, rochie
mărgele vechi, mobilă, patefon, carpete,
draperii.___________________________
Calculator, jucării deosebite, aparat filmat,
radio Maestro, tacâmuri, mantou antilopă
damă, geacă 42 deosebită, stofă costum lână,
zgardă antiparaziți.

Valabil din 17 aprilie
CURS ÎN LEI
1 dolar SUA
1 liră sterlină
1 dolar australian
100 șilingi austrieci
100 franci belg. - Luxemburg
1 dolar canadian
100 coroane daneze
100 franci elvețieni
100 mărci finlandeze
100 franci francezi
100 mărci RFG
100 drahme grecești
100 rupii indiene
1 liră irlandeză
1 shekel nou israelian
1.000 lire italiene
10.000 dinari iugoslavi
100 yeni japonezi
100 coroane norvegiene
100 guldeni olandezi
100 escudos portughezi
100 pesetas spaniole
100 coroane suedeze
1.000 lire turcești

OFICIAL
4,15
7,05
3,35
31,51
10,59
3,49
56,97
252,28
99,04
65,43
221,63
2,61
26,44
5,91
2,29
3,02
4,51
3,14
61,05
196,42
2,68
3,57
65,13
2,02

NECOMERCIAL
9.00
14,78
6,26
68,34
22,96
6,86
123,55
547,11
205,20
141,90
480,64
5,65
57,34
12,82
4,97
6,54
9,78
6,25
132,40
425,98
5,82
7,40
140,65
4,37

COMERCIAL
14,86
25,23
11,98
112,83
37,90
21,51
203,99
903,34
354,64
234,29
793,59
9,33
94,67
21,17
8,21
10,80
16,15
11,24
218,61
703,33
9,60
12,78
233,23
7,22

ORIZONTAL: 1) Gata de acțiune - Măsură depășită... la local! 2) Eroul unei
întâlniri la nivel înalt - Unitate de lucru mecanic. 3) Dureri în picioarePânză de doc. 4) Soluție de sare... amară - Față de masă pentru salon.
5) Mijloc de lămurire - Intrat în vigoare. 6) Punct de vedere universal (pl.)
- Succes la modă. 7) Bază pentru piese de schimb - închegat într-un fel
anume. 8) Corp ceresc a cărui existență este contestată de știință - O
pedeapsă părintească - Duși... dintre vii!. 9) Dragoste de fată - Vorbă de
paradă. 10) Bătută de valuri - Păreri personale. 11) Concentrare de trupe (pl.)
- Decoperirea capului.
VERTICAL: 1) Distincție pentru gradele inferioare - Lumea tăcerii (sg.).
2) Izolație termică la capătul coloanei - Vedetele unei mari producții.
3) Muiere fatală - A fructifica avantajul terenului propriu. 4) Eatapă a retu
rului cu multe ratări - Definit printre picături. 5) Averea învățatului.
6) Lansare în adâncime. 7) încadrate la centrală! - Specialitate de pasăre.
8) O veste(!)... din provincie - Niște figuri adorabile. 9) Verticala recunoș
tinței eterne, durată în piatră - Ținută în baie. 10) Roțile salvării - Darul vor
birii. 11) Criză de inspirație - Sumă justificată pe stat.
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