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Schimbare la nivelul militar al 
Organizației Tratatului de la Varșovia
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„SAVANTA" ȘI SAMANTHA

Tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savantă de renume, mamă și soție 
devotată, avea și slăbiciuni comune, ca oricare 
muritor: era un pic cinefilă. Iubea filmele, mai ales 
pe cele provenite din Occidentul pervertit, ne-a 
mărturisit Irina Margareta Nistor. Ocazie nespe
rată pentru televiziunea română să mai difuzeze 
din când în când un musical, de vreme ce poveștile 
siropoase o înfiorau pe prima femeie a țării. Cele
brul serial de comedie „Ce vrăji a mai făcut ne- 
vastă-mea, Samantha" (Bewitched) o amuza 
copios pe soția conducătorului, așa că au avut și 
românii șansa să zâmbească urmărind aventurile 
familiei Stephens. De altfel, de aici i s-a tras Elenei 
Ceaușescu și gluma cu „Ce vrăji a mai făcut savan
ta?", povestește criticul de film Irina Margareta 
Nistor, angajată la Televiziunea Română în 1989. 
Pe de altă parte, Nicolae Ceaușescu făcuse o pasi
une pentru westernuri, „Marele Gatsby" și serialul 
„Kojak" cu simpaticul detectiv chel interpretat de 
actorul Telly Savalas.

Dincolo de filmele străine care mai „scăpa" pe 
micul ecran pentru simplul fapt că le picaseră cu 
tronc Elenei și lui Nicolae, pe piața neagră se dez
voltase o adevărată afacere cu casete video, aflată 
în floare în anul revoluției. „Vocea" filmelor străine 
văzute în anii comunismului la video este fără

îndoială cea a Irinei Margareta Nistor. Inconfun- 
dabilul timbru al fostei studente la Litere, pasionată 
de lumea filmului, a marcat generații de români 
avide să devoreze mai mult decât „feliile" pe care 
erau nevoite să le mestece fără drept de apel. Pen
tru cei care își aduc aminte de pudibonderia cu care 
era tradusă din engleză înjurătura „fuck you" prin 

„du-te naibii!", Irina Margareta Nistor are o expli
cație: „Faptul că nu traduceam înjurăturile era 
decizia mea, pentru că mi se părea apanajul tor
ționarilor și al neamurilor proaste. Prin eufemisme 
și aluzii era mult mai eficient."

(Continuam 1h pag. a IFa)

La începutul anului 1989, autori
tățile sovietice au adus la cunoștința 
liderilor statelor membre ale Orga
nizației de la Varșovia faptul că ma
reșalul Viktor G. Kulikov urma să fie 
înlocuit din funcția de comandant- 
șef al Forțelor Armate Unite ale 
alianței. în locul său era propus ge
neralul de armată Piotr Gheorghe- 
vici Lușev. Acesta deținea deja func
ția de prim-adjunct al ministrului 
Apărării al URSS.

Schimbarea respectivă a fost accep
tată de Nicolae Ceaușescu, mai ales că

JURNALUL ZILEI
Seara de sâmbătă, înaintea sin

gurei zile libere din săptămână, plic
tisitoare pentru unii, ofertantă pen
tru alții. Propuneri de petrecere a 
timpului liber într-un mod „instruc- 
tiv-educativ" aveau mai degrabă 
marile orașe. Bucureștenii aveau 
mai multe posibilități de alegere: 
operă, teatru, circ, cinematograf, 
competiții sportive. Locuitorii celor 
cinci comune hunedorene înveci
nate râului Breazova ar fi trebuit să 
aibă motive de mulțumire. în această 
zi s-a inaugurat o microhidrocen- 
trală care urma să producă energia

liderul român avusese la 28 mai 1987, 
la Berlin, o reacție extrem de critică 
la adresa propunerilor făcute de 
mareșalul sovietic. Astfel, în cursul 
reuniunii Comitetului Politic Consul
tativ al Organizației Tratatului de la 
Varșovia, Nicolae Ceaușescu s-a opus, 
în prima fază, reducerii concomi
tente, „până la un nivel suficient, 
rațional", a forțelor armate ale NATO 
și ale țărilor membre ale Organizației 
Tratatului de la Varșovia. Principiul 
propus atunci de mareșalul Viktor G. 
Kulikov a fost în cele din urmă accep

electrică necesară celor cinci locali
tăți. Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, n-avea 
timp de odihnă: conducea o delega
ție parlamentară aflată într-o vizită 
la celălalt capăt al lumii, în Malaezia.

Oferta culturală ' 
bucureșteană

„Deși sfârșit de săptămână, nimic 
n-are sare și piper, doar spectacole de 
cel mai prost gust", era de părere pro
fesorul de limba română Constantin

ROMÂNIA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Conferință pe tema accesului la informație la Londra. 
România, încă o dată în banca acuzaților

Forumul pe tema accesului la informație, care i-a reunit 
pe reprezentanții celor 35 de țări membre ale Conferinței 
pentru Securitate și Cooperare în Europa (toate țările 
europene, mai puțin Albania), cât și pe cei ai Statelor Unite 
și Canada, s-a încheiat joi, 11 mai, la Londra, nota ziarul 
francez Le Monde. A fost vorba de una din numeroasele 
reuniuni de parcurs prevăzute de Conferința CSCE de la 
Viena. Următoarea reuniune pe tema drepturilor omului 
va avea loc la Paris, la 30 mai.

Cele 35 de țări semnatare ale Actului Final de la Helsinki 
și-au trimis la Londra, pentru patru săptămâni, diplomații 
specialiști în probleme de informații, cât și un contingent 
de jurnaliști. A fost vorba, fără o ordine de zi bine precizată, 
de conceperea de noi mijloace care să îmbunătățească 
condițiile profesionale și de muncă în domeniul comu
nicării și jurnalismului, atât în Vest, cât și în Est. Doamna 
Margaret Thatcher a deschis acest forum la 18 aprilie 
salutând „marile schimbări care au avut loc în URSS și în 
câteva țări ale Europei de Est." Amploarea, dar și lacunele 
glasnostului s-au situat în centrul acestui exercițiu care 
s-a terminat vineri, 12 mai, într-un spectacol dubios.

Așa cum se întâmplă de obicei, conversațiile de pe holuri 
sunt cu mult mai interesante decât cele de la tribună din 
ședința plenară. A reieșit că europenii din Est sunt divizați 
în două grupuri bine definite: ungurii și polonezii, care au 
fost de cele mai multe ori alături de jurnaliștii occidentali 

tat de liderul român la aceeași reuni
une de la Berlin.
• De asemenea, se cuvine să amin
tim faptul că Nicolae Ceaușescu a in
tenționat încă din toamna anului 
1973 să propună sovieticilor numirea 
unui general român în funcția de 
comandant-șef al Forțelor Armate 
Unite. Această informație inedită 
provine din stenograma ședinței Pre
zidiului Permanent al CC al PCR, des
fășurată la 15 octombrie 1973.

(Continuare în pag. a IIFa)

Trandafir din Câmpina, încredin
țând impresia jurnalului intim, în 
contul zilei de 13 mai. Oferta de 
petrecere a timpului liber într-o 
seară de sâmbătă era ceva mai bo
gată pentru locuitorii Capitalei. La 
Operă, de la ora 18:00, se putea ascul
ta „Nunta lui Figaro". De la aceeași 
oră, Teatrul Național juca trei specta
cole: „Bădăranii" de Carlo Goldoni, la 
Sala Mare, „Vassa Jeleznova", la Sala 
Amfiteatru, și „Ultimul Set", la Sala 
Atelier.

(Continuare în pag a IFa)

prezenți; și restul țărilor din Est, a căror atitudine față de 
accesul cetățenilor la informație mirosea foarte pregnant 
a naftalină. Delegația sovietică a fost și ea împărțită între 
aceste două tabere.

Toată lumea i-a atacat fără menajamente pe români, care 
au jucat rolul de țap ispășitor. Oratorii, unii după alții, au 
denunțat obstacolele insurmontabile (amenințări, inti
midări, refuz de eliberare a vizelor etc.) care împiedică orice 
muncă jurnalistică în țara lui Ceaușescu. Membrii de
legației române s-au răzbunat blocând, ori de câte ori au 
putut, lucrările forumului și lăsând să planeze ame
nințarea unui refuz din partea lor de semnare a declarației 
de închidere, care afirma „necesitatea aplicării tuturor 
clauzelor Actului Final de la Helsinki."

Condițiile de muncă la Moscova
Una dintre problemele cel mai des abordate a fost acor

darea rapidă a vizelor pentru jurnaliștii străini. Plictisiți 
de promisiunile vagi și fără nici un efect, un grup de jur
naliști, printre care și doi unguri, a cerut ca termenul de 
acordare a vizelor să fie redus la 24 de ore, cel mult. S-a con
cluzionat că vizele ar trebui acordate reprezentanților 
media „cât mai repede posibil."

(Continuare în pag a ll-a)

CALENDAR
13 mai (Sâmbătă) 

Soarele a răsărit la 5:50, a apus la 
20:35
Luna a răsărit la 1430, a apus la 2:59 
Sărbătoare creștină:
Sf. Mc. Glicheria din Tracia; Cuv. 
Mărt. Serghie Mărturisitorul

S-a întâmplat la
13 mai 1989

• La Bukavu, localitate situată în 
estul Zairului, se sfârșea cea de-a 
doua sesiune specială a Adunării 
Generale a țărilor membre ale Co
munității Marilor Lacuri în proble
mele dezvoltării sectorului ener
getic. Ruanda și Zair au dezbătut 
aspecte legate de extinderea conlu
crării în vederea valorificării resur

JURNALE PERSONALE

13 MAI

Marie-France îmi dă prin telefon 
numele celor de la care a obținut 
pentru moment - va continua - 
semnătura pentru Apelul Ligii în 
Favoarea Scriitorilor Persecutați. 
Marea ei victorie: l-a convins și pe 
Cioran, al cărui nume apare astfel 
pentru prima oară pe o petiție!Monica Lovinescu, Pragul. Unde scurte V, București, Humanitas, 1995, p. 176 

selor energetice, factor de bază pen
tru progresul economic.

• Un puternic incendiu a izbuc
nit cu o zi înainte în tunelul Bren
ner care leagă orașul italian Bolzano 
de Innsbruck (Austria). Potrivit unui 
prim bilanț, doi muncitori italieni 
au murit carbonizați, iar alți doi au 
suferit grave arsuri. Incidentul s-a 
declanșat în urma unui scurtcircuit 
la sistemul de iluminare a tunelu
lui. Traficul prin tunel a fost blocat, 
formându-se o coloană de automo
bile de circa 5 km.

• Un grav accident s-a produs la 
mina auriferă Kloof, din apropiere 
de Johannesburg, în urma căruia 
șase mineri și-au pierdut viața. 
După cum a anunțat un reprezen
tant al corporației „Gold Fields of 
South Africa", accidentul a survenit 
ca urmare a prăbușirii construcției 
metalice din galerie.Roxana VINTILĂ

Brucan șiCorneliu Mănescu, mutați 
în Bucureștii Noi. Femeia de serviciu 
îmi spune că S.B. locuiește vizavi. îi con
fundă numele, îi zice Dan Deșliu. A 
doua zi îmi dă numele real. Mă văd cu 
D.D. la Casa Scriitorilor și-l întreb dacă 
a fost deportat. Nu, acolo stă Brucan, 
zice. O mașină îl păzește zi și noapte. 
L-a întâlnit pe Brucan la capul liniei, 
stătea la coadă să-și ia rația de carne 
în Str. Izbiceni. O casă galbenă. Să văd 
cum dracu’ mă apropii. Mănescu stă 
în spatele complexului dincolo de 
unde a fost casa verde, unde-s înmor
mântați doi legionari, Moța și Marin.

(Continuam în pag a IIFa)

DIN ARHIVA CC AL PCR

Raport cu privire la recalcularea prețurilor 
de producție în industrie

Potrivit sarcinii trasate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, s-au exprimat 
prețurile de producție în industrie, 
rezultând următoarele:

1. în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 1/1988 și ale Decretului nr. 
154 din 7 iunie 1988, începând cu data

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Din revistele nemțești am aflat că 
drogurile nu sunt o chestie «cool»!“

în iunie 1989, Maria Kellenek din 
Sibiu își încerca norocul la Liceul 
Pedagogic. „Aveam idei mărețe: să 
termin liceul și să dau Facultatea de 
Matematică. Visam să ajung profe
soară. Noroc că, între timp, m-am 
trezit la realitate... La Pedagogic se 
dădeau probe eliminatorii la dicție, 
muzică, sport și desen, așa că intrai 
în focuri înainte de examenele pro- 
priu-zise, care aveau subiecte iden
tice cu cele de la mate-fizică. Ultimul 
examen pe care l-am dat a fost cel la 
matematică. Trecusem deja de ro
mână și germană, eu optând pentru 

de 5 aprilie 1988 s-au aplicat, cu ca
racter experimental, noi prețuri de 
producție determinate pe'baza cos
turilor planificate pe anul 1988 și a 
unor rentablități diferențiate, care se 
situează în cazul livrărilor pentru 
consumul intern între minimum 3% 
și maximum 8%, fără a se depăși 

secția de germană. La mate am luat 
cea mai mare notă pe țară. Mi-a picat 
un subiect greu, pe care un copil de 
clasa a 8-a nu putea să îl facă. însă eu 
l-am făcut «băbește» și mi-a dat 
rezultatul. Având în vedere că nu am 
aplicat formula care era în barem, pe 
care nu aveam de unde să o știu, 
m-au depunctat, și în loc de 10 curat, 
am luat 9.25. Examenul a fost scris și 
a durat 3 ore. Nu aveai voie să miști 
un deget, darămite să copiezi. Profe
sorii erau foarte exigenți. Pe atunci 
nu exista obiceiul de a strânge bani 
pentru protocol.

limita medie de 6%. Pentru produse
le livrate la export, această rentabili
tate se majorează cu până la 10% pen
tru relația devize convertibile și cu 
până la 6% pentru relația Hiring țări 
socialiste.

(Continuam în pag a IIFa)

în fine, am intrat la liceu și îmi 
aduc aminte că am avut o vară tare 
faină. Am fost cu ai mei la bunici, la 
mare și într-o excursie în Țara Oa
șului. Entuziasmul din vacanță 
mi-a pierit însă la începerea liceului. 
Situat într-o fostă mănăstire, a Ursu- 
linelor, liceul a rămas fără tavan 
exact în acel an, așa că ne-au mutat 
într-o fostă cazarmă, situată cam de
parte de centrul orașului, care acum 
e Facultate de Drept. Clasa era for
mată preponderent din fete.

fCont/nuare 1h pag a IFa)

Agenda Elenei 
Ceaușescu

Sâmbătă 13 mai 1989, primirile la 
Cabinetul 2 au început la ora 11:10 și 
s-au încheiat la 13:15.

Deosebit în agenda acelei zile este 
că Elena Ceaușescu a primit-o de 
două ori pe Poliana Cristescu. întâi 
între orele 11:10 și 11:17. Probabil că 
plăcerea discuției dintre cele două 
femei a fost întreruptă de o solici
tare mai urgentă a primului mi
nistru Constantin Dăscălescu. Iar 
Poliana, extrem de politicoasă și tot
deauna plină de solicitudine cu pu
ternicii zilei - după cum o descriu 
aceia care au cunoscut-o în respec
tivul mediu -, a așteptat cuminte în 
anticamera până când s-a terminat 
discuția între cei doi. Căci, după 
aceea, conform notițelor din agen
dă, a revenit. Și a zăbovit cât pentru 
o cafea prelungită (11,30-12,15).

Emil Bobu și Vasile Bărbulescu au 
fost ceilalți vizitatori din acea zi.

După obiceiul fiecărui sfârșit de 
săptămână, Elena și Nicolae Ceau
șescu se vor fi dus la reședința lor de 
la Snagov. El își va fi inspectat gră
dina de unde se inspira în victoriile 
noii revoluții agrare. Apoi au prânzit 
împreună, dejunul simplu gătit de 
menajera lor Suzana Andreiaș. Din- 
tr-un pui, povestește aceasta, se pre
para deseori masa cuplului ce repre
zenta puterea în România. Obiceiul 
mesei de duminică preluat de la

părinții lor de la țară, îl păstraseră și 
la apogeul puterii. Din măruntaiele, 
gâtul, aripile și pieptul puiului, me
najera făcea o ciorbă cu multe ver
dețuri. Dacă lui Ceaușescu îi puneai 
multe „buruieni" în mâncare, a po
vestit ea mai târziu, acel fel din me
niu era apreciat ca foarte bun și gus
tos. De obicei, un astfel de prânz era 
mai mult decât îndestulător pentru 
ei amândoi. Ceea ce rămânea, ca la 
micul dejun ori la cină, era totdeau
na cu grijă împachetat și trimis la 
gospodăria de partid. Economia era 
lozinca de ordine și a personalului 
angajat pentru Ceaușești!Lavinia BETEA

Minerii erau considerați „elementele 
de nădejde" ale regimului 

FOTO: Arhiva personală Valentin Florin

MIRON COZMA SI „REBELII" 
DIN GALERIA JIULUI-PETROȘANI
Dorul de revoltă clocotea la mina 

Lupeni în 1989, povestește Miron 
Cozma, pe atunci tânăr ingiAer din 
Valea Jiului. Clocotea mai ales când 
ortacii părăseau galeriile subterane 
și mergeau la Timișoara, în galeria 
Jiului Petroșani, la meciurile cu Poli.

„în Valea Jiului, noi nu puteam să 
ne manifestăm împotriva lui Ceau
șescu, pentru că era Miliție econo
mică, Armată, Securitate, deoarece le 
era teamă de noi după evenimentele 
din ’77. Ca să ne putem manifesta, 
mergeam la meciurile Jiului, la Ti
mișoara. Noi mergeam foarte des 
acolo, pentru că am considerat întot

deauna Timișoara o zonă mai liberă 
a țării. Prima dată s-a strigat «Jos 
Ceaușescu» la Timișoara, la un meci 
Poli-Jiul, din toamna lui ’89. Am stri
gat eu și câțiva «nebuni» din gașca 
mea", povestește Miron Cozma.

în minele din Valea Jiului ajun
geau în fiecare an oameni din toate 
categoriile sociale și din toate zonele 
țării. Erau motivați financiar, aveau 
o serie de facilități, totul pentru a-i 
determina să îngroașe rândurile 
ortacilor, fie că aveau habar sau nu 
de minerit. Important nu era să se 
stabilească într-un loc sau să-și 
păstreze locurile de muncă, ci toc

mai să vină și să plece permanent.
Minerii care au participat la 

revoltele din 1977 și-au dat seama că 
regimul încuraja migrația forței de 
muncă spre mine și schimbarea 
permanentă a locului de muncă, 
tocmai pentru a ține sub control 
eventuale constituiri de grupuri. La 
miile de oameni care se perindau 
anual prin zonele miniere, se adău
gau din ce în ce mai mulți milițieni 
și securiști, infiltrați în rândurile 
minerilor pentru a le putea urmări 
orice mișcare. Cozma spune că a 
reușit totuși să păstreze în jurul său 
un grup mai vechi, la care s-au

adăugat și alții până în 1989, cu 
precădere oameni ai locului, din 
ținutul momârlanilor, care aveau 
rădăcini în Valea Jiului. La rândul 
său, Cozma era un om al locului de 
care mina avea nevoie. Fost lider de 
discotecă, lider de echipă, și-a folosit 
toate atuurile pentru a conduce o 
grupare de rebeli. „Aveam în echipă 
momârlanii din zonă și toți cunoș
team foarte bine împrejurimile. 
Toată lumea mă lăsa în pace, pentru 
că n-aveau ce să-mi facă: nu mergea 
mina fără mine.

(Continuam în pag a IFa)
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„REBELII 4 DIN GALERIA
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Pentru .imagine", Ceaușescu ținea morțiș să intre în mină la fiecare vizită în Valea Jiului FOTO: Arhiva personală Valentin Florin

(Urmam din pag. I)

N-am fost lăsat să fac nici măcar al 
doilea an de stagiatură și m-au băgat 
direct în producție. Dar se zicea 
despre mine că sunt puțin nebun. 
Colegii se salutau între ei cu «noroc 
bun, la noapte ești cu Cozma!»", 
povestește acesta.

Pe teritoriul lor, minerii au fost 
stăpâni întotdeauna, cunoscând 
secretele subteranelor. Avantajul 
acesta, de care erau cât se poate de 
conștienți, le-a dat curaj să se re
volte în 1977. Miron Cozma era cu
noscut de ortaci drept rebel, mi- 
nerul-rocker care s-a ocupat de dis
coteca orașului din 1970 până în 
1977, șef de echipă fără a fi membru 
de partid, motive pentru care i s-au 
alăturat toți rebelii din subterane. 
„Fiind inginer-șef de producție pe 
schimburi, cel mai important 
schimb era noaptea, de obicei al 
meu", mai povestește Cozma. Fie că 
plecau împreună la meciurile de 
fotbal sau ascultau muzică in
terzisă, ortacii formau un grup pe
riculos și chiar s-au gândit să se 
revolte. Iar de la o întâlnire la alta 
strigătele galeriei de pe stadion au 
început să se combine cu cele îm
potriva regimului. „Dacă Ceaușescu 
nu cădea, îmi făceam un grup de 
rezistență în munți și nici trupele 
NATO nu mă luau de-acolo„ în 
munții mei de-acolo, din Valea Jiu
lui, aveam o echipă de nebuni, re
beli ca și mine, care uram comunis
mul. Vreo 200 de oameni. Hotă- 

râserăm să ne refugiem în munți, 
ca haiducii. Aveam mult armament. 
Aveam depozit de muniție și pu
team oricând să luăm explozibil. 
Știam foarte bine zona, puteam să 
intrăm în mină printr-o pădure din 
munte și să ieșm în mijlocul ora
șului. Intram în mină aproape de 
Parâng și ajungeam în mijlocul 
Petroșaniului. Mai târziu, după ce 
începuseră deja represaliile la 
Timișoara, în decembrie, am și spus 
că eu o să-mi fac armată", declară 
Miron Cozma.

în Valea Jiului, minerii au fost 
mereu o amenințare pentru comu
niști, elementul definitoriu al gru
pului - deja organizat, prin simpla 
apartenență la breaslă - fiind soli
daritatea. în subteran, viața are alte 
reguli, iar pericolul de moarte nu 
sperie pe nimeni, pentru că face 
parte din cotidian. Iar minerii știau 
care le sunt atuurile: „Acolo se 
exploatează cărbune de sute de ani, 
iar noi cunoșteam cel mai bine ga
leriile. Pe unde intram noi nu intră 
nimeni. Nu-i ca afară, când mergi pe 
bulevard. în mina de cărbune poți să 
calci într-o baltă fără să-ți dai seama, 
iar dacă balta are monoxid de car
bon și l-ai inhalat două secunde ți 
s-a coagulat sângele-n tine și ești 
mort. Trebuie să fii miner ca să 
cunoști toate trucurile astea din 
subteran. Poți să intri într-o galerie 
cu metan și să zici «vai, ce bine-i aici, 
ce cald e», dar dacă rămâi prea mult 
acolo, ești mort", explică inginerul 
Cozma. Rebelii din galeria Jiului 

Petroșani își găsiseră și un lider pe 
măsură în el. Munceau împreună și 
își petreceau mare parte din timpul 
liber tot împreună, în același grup 
organizat, cu viziuni anticomuniste, 
îi unea spiritul de echipă, muzica 
din vest, petrecerile în aer liber, la 
adăpostul pădurilor pe care le 
cunoșteau mai bine decât cei trimiși 
să-i păzească. „Dintre ei erau oa
meni care furau muzică de la Eu
ropa Liberă. Ne ascundeam prin 
păduri ca să ascultăm muzică. Eram 
un grup de rebeli, mulți rockeri, care 
gândeam la fel. Erau băieți care 
cântau foarte frumos la chitară și 
aveam un mare avantaj, pentru că la 
mina Petroșani eram în relații 
foarte bune cu negrii care făceau 
trafic cu muzică, blugi, cafea și alte 
produse din vest. Luam de la ei 
muzică piratată, dar marea plăcere 
era să luăm de la Europa Liberă, pen
tru că mai frumoasă era cea in
terzisă", își amintește Cozma. Aces
ta mai spune că toamna lui 1989 
anunța o revoltă în Valea Jiului, în 
grupul pe care-1 conducea. Oamenii 
se fereau de cei infiltrați, însă plecau 
din ce în ce mai des „în deplasare", 
spre vest, unde avântul nu le era 
îngrădit de nimic. „Nebunii" - așa 
cum îi place să-i descrie pe cei din 
grupul său - erau deja pregătiți să 
pună mâna pe armele din depozi
tele de muniție. Și au făcut-o mai 
târziu, în decembrie, imediat cum 
au auzit știrile despre Revoluție, la 
Europa Liberă. Marian ȘTEFAN

Prea multe păci pentru 
o singură planetă

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Din revistele nemțești 
am aflat că drogurile nu 
sunt o chestie «cool»!“

De curând, am început să vorbim despre „fuziunea nucleară la rece", 
frecvent și cu entuziasm. Este și posibil să intrăm mai repede decât s-a pro
pus într-o epocă nouă. Efectele vor fi multiple, profunde, în lanț și vor schim
ba structuri economice, interese, obișnuințe, adică, pe scurt, fața văzută și 
nevăzută a lumii.

Faptul este inbucurător, dar normal. Știința merge înainte, inteligența 
sparge noi și noi plafoane, lumea se află constant la remorca acelui curaj 
de a gândi, fără de care ne-am reașeza în patru labe și am urla la lună.

Când a fost inventat telegraful, omenirea s-a minunat, s-a împărțit, ca de 
obicei, în entuziaști și increduli, dar toate acestea nu au contat pentru telegraf, 
care a început să-și facă treaba. El a scos planeta din epoca unei succesiuni 
lente a evenimentelor și a introdus-o, sec și ireversibil, într-o nouă cadență. 
Transmiterea rapidă a informațiilor a însemnat facilitarea promptitudinii 
în fața evenimentelor, a reacțiilorfață de acestea, deci, a promovat nașterea 
mai grăbită a altor evenimente.

Despre război și pace se vorbește mult și des pe toate meridianele. Eu însumi 
scriu pe această temă săptămânal, din ce în ce mai apăsat de caracterul 
inepuizabil al temei. în spatele războiului se află un a nume tip de inteligență, 
în spatele păcii, de asemenea. Dar nici o inteligență nu este maifastuoasă, 
mai darnică și mai consistentă decât aceea care reușește să se așeze în fața 
războiului, să riposteze și să învingă pofta tiranică de sânge. Faptul pare ele
mentar, de la sine înțeles, inutil de demonstrat. Din păcate, stoluri de axiome 
zboară libere pe ecranul experienței umane, ca și cum arfi niște musculițe 
plicticoase. Omenirea continuă să accepte evidențe de tot felul,fără a se con
forma adevărului lor.

A devenit firesc deci să aflăm cum cutare armă se perfecționează sau este 
de-a dreptul perfectă. Pe drumul alunecos și rece al unui asemenea penibil 
scop, imperfecțiunile abundă, dar nu spre lauda păcii. Știrea cea mai banală, 
în acest context amar și amărât, este aceea care mai scoate la lumină câte un 
accident (evident... nedorit de autori)privind utilizarea unei arme noi sau 
pe filiera care duce la nașterea acelei arme. Recent, agenția DPA, marcând 
stufoasa recuzită a domeniului, culisele ei obscure și suspansul care surtcir- 
cuitează planeta, nota:„Imaginați-vă că este război și anumite armamente 
nu funcționează", afirma recent un reporter al unei televiziuni americane, 
referindu-se la numeroase rapoarte privind existența unor defecțiuni la sis
teme de armament care au costat miliarde de dolari, operațiuni tehnice 
superficiale și practici frauduloase ale marilor concerne producătoare de 
armament.

Cu această introducere, stupefiantă în indiferent ce ipostază defuncționare 
s-ar afla armele, agenția menționată evoca un șir spectaculos al nereușitelor 
tehnicii de război pe timp de pace.

Hm! Citești și crezi, dar îți vine să nu crezi câte hibe poate avea inteligența 
acolo unde hiba e în stare să spargă pacea, adică să declanșeze, vai, prin acci
dent războiul. Un război, în cazul armelor de vârf, al tuturor. Prompși repara- 
bil. Pacea continuă să fie iubită de orice om normal, dar zeci de războaie 
cutremură această pace. Fiecare pace care urmează unui război pare, în 
primele clipe, să capete vocația eternității, dar noi știm cât se poate de bine 
să tot de atunci începe, subteran si perfid, pregătirea măcelului următor.Radu BUDEANU Lumea, nr. 1 9/1 989y

„Savanta" și Samantha
(Urmam din pag. I)

Ani de-a rândul, „băieții cu ochi 
albaștri" și tovarășii din CC au per
mis infuzia de capitalism marca 
Hollywood din simplul motiv că jin- 
duiau la rândul lor să-l urmărească 
pe Marlon Brando în „Nașul" sau 
admirau sincer vreo frumoasă din 
Cetatea Filmului.

Cu 400 de lei îți cumpărai în 1989 
o casetă de trei ore pe care intrau 
două filme și îți fericeai vecinii de 
bloc, dacă îi chemai la vizionare și la 
un pahar cu vin. Bineînțeles, asta 
dacă aveai și un aparat video cum
părat prin cine știe ce minune de la 
studenții străini, de la „vaporeni" 
sau de la shopuri, pe cupoane de 
valută. Irina Margareta Nistor își 
aduce aminte că, în 1989, cele mai 
gustate producții străine erau fil
mele de acțiune cu Bruce Lee și Jean- 
Claude Van Damme, dar și produc
țiile „A fost odată în America", 
„Trandafirii sunt pentru cei bogați", 
„Pasărea spin" sau „întoarcere la 

Eden". La capitolul film de animație, 
în 1989 conducea detașat „Cartea 
Junglei".

Irina Margareta Nistor lucra la 
patron traducând, după ce-și termi
na programul de la televiziune, 
poveștile capitaliste de pe casetele 
video procurate „de afară" de ingi
nerul Toader Zamfir, un tip între
prinzător, cu relații printre mai- 
marii vremii, pe care „îi ungea" cu 
filmele după care tânjeau. „îmi aduc 
aminte că am tradus «Nașul» pen
tru mai mulți tovarăși din CC la 
Arhivă, la Jilava, dar nu știu cum îi 
chema, în afară de Ilie Rădulescu, pe 
atunci directorul TVR", vorbește 
Irina Margareta Nistor despre 
slăbiciunile oamenilor de fier. în 
anii în care a dat glas miilor de 
pelicule, criticul de film a avut pro
bleme o singură dată. Când a tradus 
celebra peliculă „Iisus din Nazaret", 
în regia lui Franco Zeffirelli. La scurt 
timp după ce filmul a fost „lansat" 
pe piață, securistul oficial din TVR 
a oprit-o și a întrebat-o ce a fost în

(Urmam din pag I)

însă în anul nostru a fost un 
număr record de băieți: 7. La poartă 
aveam pază, intram și ieșeam doar 
pe baza matricolei. Era cam greu cu 
chiulitul, dar reușeam, când ne 
puneam în cap să o facem. De 
fumat, fumam în curte, în spatele 
cantinei. Am suferit fiindcă nu ne 
puteam întâlni cu alți prieteni care 
învățau la liceele «elitiste» din cen
tru. Ca să ne întâlnim cu ei, trebuia 
să chiulim de la o oră. Tristețea noas
tră a durat doi ani. Următorii trei ani 
de liceu i-am făcut în vechiul sediu, 
adică în centru. Țin minte că în 
primul trimestru am făcut niște 
cursuri despre Constituție, și cred că 
era vorba numai despre «Tovarășu'». 
Numele lui Ceaușescu îl auzeam și 
acasă, în bancurile spuse de părinți, 
pe care însă nu aveam voie să le 
transmitem mai departe. Mai țin 
minte că nu aveam voie să ascultăm 
Europa Liberă sau Vocea Americii. 
Asta în teorie, că în practică... Seara, 
când intram în bloc, ghici ce se 
auzea: Europa Liberă, evident! Pen
tru că aveam mulți colegi sași în 
clasă, care primeau pachete de la 
rudele lor din Germania, îmi picau 
în mână tot felul de reviste. Din ele 
am aflat și noi despre droguri, țigări 
și moda îa tineret. Cred că datorită 
acestor reviste nu m-am atins nicio
dată de droguri. Am aflat din timp 
ce înseamnă, așa că nu au mai 
reprezentat cine știe ce chestie 
«cool» pentru mine. în schimb, 
făcusem un obicei din a asculta de 
două ori pe săptămână, împreună 
cu fratele meu, postul de radio 
Vocea Americii, care emitea în 
majoritatea limbilor lumii. Aveau 

In 1989, românii urmăreau cu plăcere filmele cu Bruce Lee sau cu Marlon Brando, 
accesibile pe piața neagră a casetelor video

mintea ei când a acceptat să traducă 
așa ceva. Din fericire, totul s-a termi
nat cu acest reproș. „Nu a fost pro- 
priu-zis o sancțiune. Cred că totul 
era bine cunoscut sus și majoritatea 
ștabilor primeau casetele pe gratis", 
rememorează Margareta Nistor 
episodul. Cât despre selecția filme

un program de muzică excelent. 
Acolo m-am îndrăgostit de Bon Jovi 
și așa am devenit hard rock-istă. 
înregistram muzică pe casete, zău, 
era tare fain... Și despre mișcările de 
stradă din decembrie ’89, de la 
Timișoara, tot de la Vocea Americii 
am aflat. Eram numai cu fratele 
meu acasă, ai mei erau la bunici, la 
tăiatul porcului, și nu ne venea să 
credem ce se întâmplă. De bucurie, 
am plecat să schiem la Păltiniș, 
unde ne-a și prins Revoluția. Pentru 
că în hotel cu noi era cazat și lotul 
de judokani din Sibiu, ne-am bari
cadat cu toții în camerele lor. îmi 
era frică de teroriști. Se vehicula că 
vor veni și la Păltiniș. Nu s-a în
tâmplat. în fine, după trei zile de 
stat în hotel, am reușit să prindem 
un autocar și să mergem la Sibiu. 
Abia acasă a început adevărata 
aventură. în Sibiu s-a tras foarte 
mult la Revoluție. în casă, stăteam 
mai mult pe jos, pentru că ne era 
frică de elicopterele care zburau 
deasupra blocului nostru. Toată 
lumea din bloc se mobilizase. Tata 
păzea ușa blocului cu un topor și un 
cuțit, în timp ce alți vecini erau 
răspândiți pe etaje. După nopți de 
nesomn și neliniște, am auzit la 
televizor că cei doi «magnifici» au 
fost împușcați. Am băut șampanie 
de bucurie. Eram veseli că am 
scăpat de familia de tristă amintire. 
După aceea, a venit surpriza cu «pui 
și portocale» pentru tot poporul. 
Bunătățile au invadat magazinele... 
Mai întâi, s-au format niște cozi de 
te descurajau... Deh, metehnele tre
cutului! Și apoi surpriza... Cozile 
s-au epuizat și, cu toate astea, maga
zinele nu s-au mai golit!"(a consemnat Mirela DĂDĂCUȘ)

lor pe video, singurul criteriu apli
cat se reducea la ceea ce dorea sau 
nu șeful Zamfir: „Nu exista cenzură, 
dar patronului nu-i plăceau filmele 
lui Woody Allen, pentru că nu se vin
deau și nu voia să aducă filme cu 
gay" Oana-Maria BALTOC
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JURNALUL ZILEI
(Urmam din pag I)

Iar Bulandra - sala din Schitu Mă- 
gureanu - avea pe afiș o premieră - 
„Mizantropul" de Moliere. în distri
buție, printre alții, și cunoscutul actor 
Ion Besoiu, directorul teatrului din 
1979 până înlggo. Dacă ratau specta
colul „Vedetele circului din Varșovia", 
programat de Circul de Stat la 15:30, 
iubitorii genului mai aveau o șansă la 
ora 19 :oo. în cinematografe rulau do
uă noi producții autohtone - „O vară 
cu Mara" și „Maria și Mirabela în Tran- 
zistoria", trei ceva mai vechi - „Va
canța cea mare", „Martori dispăruți" 
și „Francois Villon", comedia „Alo, 
aterizează străbunica", dar și pelicula 
americană „Zece negri mititei".

Echipa România, 
învinsă categoric

Și iubitorii sportului aveau ceva de 
văzut. Pe stadionul „23 August" din 
București, de la ora 17:00, echipa de 
rugby a României întâlnea selecțio
nata Angliei, țara unde se inventase 
acest joc. Sportul cu „balonul oval" 
avea tradiție în insulă. Echipa Albio- 
nului a fost tot timpul o forță a 
rugby-ului mondial, numărându-se 
printre fondatoarele „Turneului celor 
patru națiuni" (competiție anuală 
unde se întâlneau echipele britanice 
Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda, 
devenită în 1910, prin alăturarea Fran
ței, „Turneul celor cinci națiuni").

Diferența de valoare trebuie să fi 
fost evidentă chiar și pentru nespe- 
cialiști: partida s-a încheiat cu scorul 
de 58-3 în favoarea oaspeților. Ceva 
mai bine se prezentase echipa de 
tineret, în meciul disputat în aceeași 
zi. După o primă repriză încheiată cu 
trei puncte diferență în favoarea en

glezilor, în a doua jumătate a meciu
lui România n-a mai înscris nici un 
punct, astfel că partida s-a încheiat 
58-13 în favoarea tinerilor sportivi din 
Albion. „Scorurile severe cu care au 
pierdut partidele, în general evoluția 
în teren a ambelor formații, scria 
România liberă, care astfel au adus un 
deserviciu rugby-ului românesc!, 
necesită o analiză serioasă și măsuri 
corespunzătoare din partea organis
melor sportive de specialitate. Jucăto
rii selecționați, antrenorii lor au dove
dit ieri că nu s-au pregătit cu atenție 
maximă, cu răspunderea necesară 
pentru a aborda la un nivel corespun
zător acest important test sportiv in
ternațional."

Hidrocentrală 
inaugurată în județul 
Hunedoara

în județul Hunedoara se dădea în 
folosință o nouă centrală hidroelec
trică de mică putere. Microhidrocen- 
trala era menită să producă energie 
electrică folosind apele râului Breazo- 
va (sau Pârâul Cracului), râu mic din 
Munții Retezat. Curentul furnizat tre
buia să asigure independența ener
getică a cinci comune hunedorene 
aflate în vecinătatea cursului de apă. 
Aceasta, inaugurată la 13 mai, scrie 
Sabin Cerbu în Scînteia, era cea de-a 
opta microhidrocentrală de pe raza 
județului Hunedoara.

Delegație parlamentară 
română vizita Malaezia

Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, conducea o dele
gație a României aflată în vizită ofi
cială în Malaezia. La Kuala Lumpur,
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transmitea o depeșă Agerpres, s-a 
întâlnit cu Tan Sri Dato Mohamed 
Zahir Bin Haji Ismail, președintele 
Parlamentului malaezian, cu Ghafar 
Baba, vicepremier, cu Datuk Abu Has
san Omar, ministrul Afacerilor Ex
terne, și cu alți oficiali. Relația bilate
rală cu Malaezia - stat din Asia de Sud- 
Est cu una dintre cele mai spectacu
loase creșteri economice - era la acel 
moment modestă. Relații diplomatice 
la nivel de ambasadă între România și 
Malaezia fuseseră stabilite în 1969. în 
1989 erau în vigoare mai multe acor
duri bilaterale - unul în materie fis
cală, unul cu privire la transporturile 
aeriene și altul de colaborare culturală 
și științifică. Malaezia este o federație 
compusă din 13 state, condusă de un 
rege, iar ca formă de guvernământ 
este monarhie constituțională.

Țării cât mai multă 
energie

După 1990, industria românească 
a fost catalogată drept „energofagă", 

epitet ce voia să spună că produsele 
industriale românești se obțineau cu 
mari consumuri de energie. înainte 
de ’89, autoritățile, în frunte cu Ceau
șescu, au fost constant preocupate să 
găsească căi de a produce mereu, mai 
mult și mai mult, pentru acoperirea 
necesităților economiei naționale. 
Nevoile au crescut, în timp ce, firesc, 
ca rezultat al exploatării, resursele 
autohtone de cărbuni (zăcământ na
tural considerat o lungă perioadă 
principala sursă de energie pe plan 
mondial) au scăzut. în plus, solul ro
mânesc adăpostea cărbuni din cate
goria inferioară, cu putere calorică 
scăzută, astfel că energia electrică se 
obținea procesând cantități mari. S-a 
apelat la forța apelor - altă sursă natu
rală de energie. Pentru a obține curent 
electric din ape, s-a pus la punct un 
program de construcție de hidrocen
trale. Mai mari sau mai mici, în func
ție de debitele râurilor unde urmau să 
fie amplasate. Cea mai mare hidro
centrală din România era cea de la 
Porțile de Fier. Cristina DIAC

ROMÂNIA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Conferință pe tema accesului la informație la Londra. 
România, încă o dată în banca acuzaților

(Urmam din pag. I)

Au fost dezbătute circa 60 de pro
puneri de acest tip. Liberul acces la 
informații și protecția surselor au 
fost dintre cele mai dezbătute. S-a 
mai pus problema standardului de 
viață special impus corespondenților 
de presă străini la Moscova, obligați 

NE SCRIU CITITORII

Drept la replică
De la domnul Radu Postăvaru am primit o scrisoare 

prin care solicita drept la replică pe temeiul unor afir
mații neconcordante realității privind activitatea și 
meritele artistice ale domniei-sale în anul 1989.

Atragem cu acest prilej atenția cititorilor noștri 
asupra dificultăților specifice de documentare pe teme 
cultural-artistice. Confuziile de sens, cu referire la 
conținuturi și evenimente ale epocii, sunt uneori de 
neevitat. Programele editoriale, stagiunile teatrale și 
muzicale, expozițiile de artă plastică, concursurile de 
creație și interpretare din Romania anilor ’80 - 
deopotrivă cu spectacolele de amatori, serbările școlare 
ori „manifestările politico-educative" - erau incluse 
toate, bunăoară, în „Marele festival național al creației 
și muncii libere Cântarea României". Scopurile acestu
ia, așa cum au fost expuse in documentele de partid, 
erau asimilate „obiectivului educației socialiste a 
maselor". Ceea ce după ’90 a fost global asociat, prin
tre altele, cu calificativul „patriotard".

Iată ce ne scrie în acest sens domnul Postăvaru:

în spiritul adevărului!
Cu stima pe care o port unui jurnalist obiectiv, ce-și 

respectă meseria, sunt obligat să vă scriu aceste rânduri, 
în ziarul „Jurnalul Național" din data de 2 aprilie a.c. a 
apărut un articol cu titlul: „FACS, studenții și cântecele

să trăiască în ghetouri și să folosească 
un personal care le este furnizat de 
un organism specializat, UPDK. Nu ar 
fi timpul ca aceștia să fie lăsați să-și 
aleagă liber secretarele, camera- 
manii sau inginerii de sunet, cât și 
locul unde își stabilesc domiciliul și 
biroul de lucru?

O cerere firească, după cum se vede, 

dar greu de atins încă. Delegațiile s-au 
angajat doar să „atragă atenția" guver
nelor asupra diferitelor probleme 
ridicate în timpul forumului. Aceasta 
a fost, încă de îa început, limita exer
cițiului.

J IhffcWMira

patriotice". Acest articol conține date eronate și 
neadevăruri, ceea ce mă face să cred că autorul a fost dez
informat sau rău intenționat.

Compozițiile mele nu conțin versuri cu referire la 
„Epoca de Aur". Ca student la Conservatorul „George 
Enescu" din Iași am participat la concursurile de com
poziție muzicală din țară (București, Iași și Cluj-Napoca), 
nu la secțiunea „patriotardă", ci la secțiunea camerală- 
instrumentală.

Diplomele obținute stau mărturie în acest sens:
- Cluj-Napoca - Concursul Gheorghe Dima 1988, ediția 

a V-a, secțiunea creație muzicală, lucrări camerale - trio 
pentru suflători.

- Cluj-Napoca - Concursul Gheorghe Dima 1989, edi
ția a Vl-a secțiunea creație muzicală, lucrări camerale - 
Sonată pentru oboi și pian.

- Iași - Concursul de Creație 1989 - Madrigalul „Melan
colie" pe versurile poetului Lucian Blaga. Iată câteva ver
suri din poezie:

„Un vânt răzleț își șterge/lacrimile reci pe geamuri. / 
Plouă. Tristeți nedeslușite-mi vin, / dar toată durerea 
ce-o simt / n-o simt în mine, îninimă, în piept, / ci-n 
picurii de ploaie care curg. / Și altoită pe ființa mea 
imensa lume/cu toamna și cu seara ei/mă doare ca 
o rană. / Spre munți trec nori cu ugerele pline. / Și 
plouă..."

Numele meu apare alături de alți doi colegi „incrimi
nați" că ar fi scris cântece patriotice comuniste. Falsele 
afirmații din articol mi-au adus prejudicii morale și de 
imagine, motiv pentru care solicit dreptul la replică prin 
publicarea acestei scrisori Cu respect, Radu Postăvaru
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Schimbare la nivelul militar al 
Organizației Tratatului de la Varșovia

(Urmam din pag. I)

Cu acel prilej, a avut loc următorul dialog între 
Nicolae Ceaușescu, generalul de armată Ion Ioniță 
(ministrul Apărării Naționale) și Gheorghe Rădules- 
CU:

„Tov. Ion Ioniță: A doua problemă este că acest 
comandant (mareșalul sovietic Ivan Ignatievici - 
n.r.) Iakubovski a împlinit cei șase ani.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Păi, să facem prin rotație! 
Principiul acesta este hotărât.

Tov. Gheorghe Rădulescu: Să nu ne pună un bul
gar, că este mai rău.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Acum punem un 
român".

Dorința liderului PCR nu s-a îndeplinit, președin
tele sovietic Leonid Brejnev impunându-1 în conti
nuare în funcția de comandant al Forțelor Armate 
Unite pe mareșalul Ivan I. Iakubovski. Acesta a dece
dat trei ani mai târziu, la 30 noiembrie 1976, în 
cursul exercitării celui de-al doilea mandaț la 
conducerea militară a alianței. Succesorul său, ma
reșalul Viktor G. Kulikov, a îndeplinit până la capăt 
cele două mandate de șase ani care i-au fost încre
dințate (1977-1989). La expirarea termenului de 
exercitare a comenzii (ianuarie 1989), acesta a fost 
înlocuit în funcție de generalul de armată Piotr G. 
Lușev, după ce sovieticii l-au înștiințat și pe Nicolae 
Ceaușescu despre schimbarea comandanului-șef al 
Forțelor Armate Unite. Informația respectivă rezultă 
din documentul pe care îl publicăm în continuare, 
originalul aflându-se la Arhivele Naționale Istorice 
Centrale, fond CC al PCR - Cancelarie, dosar 1/1989.

NOTĂ
La 6 ianuarie a.c. (1989 - n.r.), tovarășul Ion Stoian, 

membru supleant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al CC al PCR, a primit pe ambasadorul URSS 
la București, E. M. Tiajelnikov, la cererea acestuia.

Ambasadorul a spus că a fost însărcinat să trans
mită pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, din partea tovarășu
lui Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
URSS, următoarea comunicare:

„La 5 ianuarie 1989 a expirat termenul pentru care 
tovarășul Viktor Kulikov, mareșal al Uniunii Sovie-

RESTITUIRI

Brucan, contactat de ziariștii americani

JURNALE PERSONALE

(Urmam din pag. I)

în Polonia, lucrurile iau un curs 
ciudat. Rușii declară că nu se 
amestecă, chiar dacă se vizitează cu 
polonezii. Șevardnadze dă asigurări. 
Pentru ei, relația cu americanii 
acum e prioritatea absolută. Ar fi în 
stare să dea ce-au luat la Ialta-Polo
nia, acum, în ,89 -, numai să ajungă 
la un acord. Nu mai au resurse pen
tru înarmare, in Afganistan au 
eșuat. Acasă, șandmmaua_lor se 
clatină. GorbaciovrmmrectttiaNEP, 
numită pentru el perestroika și glas
nost, de dragul reformelor, ci pentru 
că altfel se prăbușește. Primesc 
săptămânal Moscow News, la care 
m-am abonat. O scăpare a oficia
lităților, a cenzurii, care nu stopează 
fluxul de informații glasnost dinspre 
Kremlin, sau un joc politic? E un 
miracol că, în asemenea împre
jurări, când Ceaușescu și-a făcut din 
liberalizarea comunismului de tip 
Gorby cel mai mare dușman, poți, la

înalții ofițeri români, totdeauna sub comanda sovietică în Tratatul de la Varșovia FOTO: Arhiva familiei Ioniță

tice, a fost numit în funcția de comandant-șef al For
țelor Armate Unite ale statelor participante la Trata
tul de la Varșovia.

Partea sovietică propune să fie numit în această 
funcție pentru perioada următoare pe general de 
armată Piotr Gh. Lușev, prim-adjunct al ministrului 
Apărării al URSS, erou al Uniunii Sovietice.

Piotr Lușev s-a născut în 1923. A absolvit Academia 
Militară pentru trupe blindate și Academia Marelui 
Stat Major. A fost, succesiv, comandant de regiment, 
de divizie și de armată. A fost comandantul dis
trictelor militare de pe Volga, din Asia Centrală și din 
Moscova, precum și comandantul grupului de trupe 
sovietice din Germania.

Din 1986 este prim-adjunct al ministrului Apă
rării al URSS. Este membru al CC al PCUS și deputat 
în Sovietul Suprem al URSS.

Tovarășul Mihail Gorbaciov își exprimă speranța 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu va fi de acord cu can
didatura propusă pentru funcția de comandant-șef 
al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la

Tratatul de la Varșovia. Știrea de presă despre 
numirea noului comandant-șef al Forțelor Armate 
Unite ar putea fi publicată simultan în statele par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, imediat după 
convenirea textului acesteia pe cale diplomatică".

Tovarășul Ion Stoian a mulțumit ambasadorului 
sovietic pentru comunicare și l-a asigurat că aceas
ta va fi prezentată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România.

Totodată, a menționat că această comunicare va 
fi examinată de conducerea partidului nostru, 
ținându-se seama de propunerile tovarășului Nico
lae Ceaușescu, ale Partidului Comunist Român, cu 
privire la democratizarea și perfecționarea orga
nizării și funcționării organelor Tratatului de la 
Varșovia, prezentată, după cum este cunoscut, în 
iulie anul trecut, la Consfătuirea de la Varșovia a 
Comitetului Politic Consultativ.

6 ianuarie 1989 ss. Ion Stoian Dr Petre OPRIȘ
București, să te abonezi la cel mai 
glasnost ziar din URSS. Ce schimbări 
se petrec la Moscova, ce interviuri și 
reportaje apar aici! Se vorbește de 
Buharin, Troțki, Stalin și gulag. E 
revista cea mai deschisă din URSS, 
cred. Suntem tot mai departe de 
asemenea abordări. NC blindează 
baraka (sic!) lui și suntem cam pe 
unde erau rușii in 1949, un fel de 
război rece împotriva populației 
proprii. Presa aici, un monolog care 
folosește zece cuvinte. Polonia merge 
pe alegeri. Lumea ascultă Europa 
Liberă cu respirația tăiată, E rândul 
Poloniei din nou, după Berlin, Buda
pesta și Praga. Care este lintița de tol
eranță a rușilor? Aici e cheia.

Fierbere. Ne întâlnim, discutăm, 
dar nu se leagă nimic. Frica dom
nește. Stupid este că puțini, dacă nu 
nimeni, nu recunosc. Mai este și fap
tul că nu găsim care să fie primul pas. 
Un grup? Un memoriu la autorități, 
o scrisoare deschisă? Un program 
politic? Eu cred că se pot face multe, 
doar să ne organizăm puțin. O tac
tică în scară. Când facem prima 

mutare, să le avem pe următoarele 
două-trei pregătite. Până se ocupă 
miliția să ne adune cu fărașul după 
pima ieșire, să bubuie a doua etc. 
Tempo, să ne mișcăm mai repede. 
Avem și contactele afară necesare. 
Numai să ne hotărâm odată, dar nu 
reușim. Ostenit de zădărnicia atâtor 
discuții, mă întorc la îngerul Iacob. 
Mai grăbit, mai decis să termin. Nu 
știu de ce am impresia că timpul se 
accelerează. Vin prea multe vești în 
aceeași zi. E ceva în aer. La cârciuma 
scriitorilor, o atmosferă ireală. Ocol
im subiectelefierbinți. Cenzura, neb
unia șefului, mizeria. Lumea e 
mulțumită că în penuria asta are un 
loc ferit unde poate veni să mănânce 
și să cumpere câte ceva pentru acasă 
și să-și închipuie astfel că trăim vre
muri normale. Un scriitor costă astăzi 
numai ceva mărunțiș. E posibil și să 
nu-lpublici. Dacă are de unde să ia 
votcuța și ceva alimente, e bine merci.Stelian Tănase, Acasă se vorbește în șoaptă.Dosar & Jurnal din anii târzii ai dictaturii, Compania, 2002, p. 86-89.

A apărut (și) volumul Poezii de 
Ana Blandiana (Colecția BPT, Editu
ra Minerva, 1989, Prefață de Eugen 
Simion, Notă biobibliografică de 
Elena Murgu), cu toate că interdicția 
rubricii sale din România literară nu 
a fost ridicată.

Recitind din când în când, poezia 
Anei Blandiana, îmi stârnește reacții 
contradictorii. Uneori mi se pare au
tentică și îmi reține atenția, cel puțin 
pentru moment. Alteori, mă sur
prinde, făcutul" și răceala ei, mima
rea trăirii, nu trăirea însăși transfi
gurată.

Totultreceprin cap, printrmnfiltru 
rațional, înainte de a ajunge pe 
hârtie.

Poate că mă înșel (se mai în
tâmplă), dar nu pot scăpa de senzația 
unui artificiu (ingenios) care îi pre
zidează versurile.Victor Felea, Jurnalul unui poet leneș.Ianuarie 1955 - martie 1993, Ediție îngrijită de Lidia Felea, București, Editura Albatros, 2000, p. 726

1. Din ancheta efectuată asupra lui 
Brucan Silviu în ziua de 29 aprilie a.c., 
au rezultat următoarele:

A dat o declarație în care recunoaște 
că în cursul lunii martie a.c. a predat 
ziaristului american William Pfaff, 
aflat în vizită în țara noastră, o copie a 
unui articol intitulat „Pluralism în 
țările socialiste" pe care îl expediase 
pentru publicare și ziarului World 
Paper. Cu acest prilej ar fi afirmat față 
de William Pfaff că el consideră că cea 
mai adecvată soluție politică pentru 
țara noastră ar constitui-o realizarea 
unui sistem pluralist în cadrul Par
tidului Comunist Român.

I s-a făcut precizarea că William 
Pfaff, într-un articol recent apărut în 
ziarul The York Review of Books, 
referindu-se la întâlnirea avută cu

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI

ACTE ALE ORGANELOR 
CENTRALE

ALE ADMINISTRAȚIEI 
DE STAT '

Ministerul Industriei Ali
mentare

Ordin privind prohibiția pes
cuitului în anul 1989

Ministrul Industriei Alimenta
re, având în vedere prevederile 
art. 15, art. 17 lit. A lit. a) și lit.B 
lit.d), precum și ale art. 19 din 
Legea nr. 12/1974 privind pisci
cultura și pescuitul, vizând Nota 
Centralei pescuitului și industri
alizării peștelui nr. 151244 din 7 
aprilie 1989, în temeiul Decretu
lui Consiliului de Stat nr. 
392/1985 privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea Minis
terului Industriei Alimentare, 
emite următorul ordin:

Art. 1 - Se interzice pescuitul 
industrial și sportiv al oricăror 
specii de pește, crustacee, mo
luște și alte viețuitoare acvatice, 
în perioada 14 aprilie -12 iunie 
1989, în apele colinare, de șes și 
din Delta Dunării.

Art. 2 - Prohibiția pescuitului 
în apele Dunării și Prutului ce 
constituie frontieră de stat se sta
bilește în perioada 14 aprilie -13 
mai 1989 inclusiv.

Art. 3 - Prohibiția pescuitului 
scrumbiei de Dunăre se sta
bilește pe sectoare după cum 
urmează:

- în sectorul I (de la Marea 
Neagră până la Ceatalul Ismail), 5 
zile, între 20-24 aprilie 1989 
inclusiv;

- în sectorul II (de la Ceatalul 
Ismail până la Vadu Oii), 20 de 
zile, între 25 aprilie -14 mai 1989 
inclusiv;

- în sectorul III (de la Vadu Oii 
până la gura Timocului), 30 de 
zile, între 15 mai -13 iunie 1989 
inclusiv. Monitorul Oficial, nr. 11/1989 

Brucan Silviu, pretinde că acesta i-ar 
fi arătat un „document semnat de el", 
în care pleda pentru necesitatea plu
ralismului în cadrul partidului nostru 
și nicidecum un material destinat 
publicității.

Brucan Silviu a negat că i-ar fi pre
zentat lui William Pfaff un alt materi
al în afara celui menționat și a afirmat 
că, dacă i s-ar da posibilitatea să con
state, singur ziaristul american a fo
losit cuvântul document, în loc de ar
ticol de ziar, îi va scrie acestuia o scri
soare de protest în care să-i reproșeze 
deformarea intenționată a realității.

2. în cursul zilei, la domiciliu, soții 
Brucan au comentat tendențios fap
tul că zilele de 30 aprilie și 2 mai a.c. au 
fost declarate zile lucrătoare.

După întoarcerea de la anchetă,

RADIOGRAFII CULINARE

Nici o masă fără pește, 
pardon, macaroane!

în perioada comunistă, pe lângă 
cartofi și varză, macaroanele erau in
gredientele de bază ale meselor de zi 
cu zi. Dacă primele două categorii de 
alimente erau dosite, după puteri și 
spațiu, în lăzile de lemn de pe balcon 
sau pivnițe, pachetele cu macaroane 
stăteau pe rafturile improvizate din 
cămara închipuită suficient de mare 
(economisindu-se fiecare palmă de 
perete) cât pentru a adăposti cantități 
monstruoase de mâncare. Spre dez
nădejdea tuturor însă, ea nu se um
plea niciodată până la refuz, poate 
doar peste vară, atunci când se strân
geau borcanele de murături și compo
turi golite, păstrate pentru urmă
toarele tranșe de conserve.

Nu cred ca pe vremea „Epocii de 
Aur" să fi fost vreo criză la macaroane. 
Rudimentare și grosolane, erau totuși 
gustoase atâta vreme cât mesenilor le 
erau străine spaghetele, penele sau 
rigatoni de astăzi. De regulă, ma
caroanele le mâneam sub formă de 
budincă. Brânză de casă, lapte și ouă 
de țară de la bunici și unt cumpărat de 
la o „cunoștință", care-1 aducea la ca
lup, învelit în plastic. Era gras, de o cu
loare galbenă, care mi se părea nefi
rească (constrastând puternic cu albul 
margarinei ce se ungea pe sandvișu
rile de la grădiniță) și foarte tare. Atât 
de tare, încât era nevoie de ceva înde
mânare și tehnică ca să-l întinzi pe 
felia de pâine, asta după ce tăiai felie 
după felie, până dădeai de una ce nu 
avea în mijloc gaura aceea hâdă, ce 
aducea a sărăcie.

Când plecam în tabere la munte, 
meniul era servit în farfuriile de me
tal, în care băieții mai îndrăzneți bă- 
teau cu tacâmurile ca să vină mai re
pede mâncarea la masă, și cuprindea 
aproape zilnic macaroane. Foarte rar 
cu brânză și aproape niciodată cu 
came. în oalele mari de metal din bu
cătării se pregăteau fie macarpane cu 
sos tomat, fie macaroane cu mezeluri 
(a se înțelege prin mezeluri parizerul 
sau salamul acela de vară cu bucăți 

Brucan Silviu a fost întrebat de ceilalți 
membri ai familiei sale dacă i s-a 
comunicat data mutării și suprafața 
locuibilă a apartamentului ce le va fi 
repartizat. Acesta a menționat că, deși 
a încercat să afle amănunte în acest 
sens, nu a reușit.

3. Pentru prima dată de la începerea 
anchetei, Brucan Silviu a părăsit 
domiciliul în dimineața zilei de 29 
aprilie a.c., între orele 8,00-8,25, 
deplasându-se la Centrul ICRAL, unde 
a plătit chiria, folosind în acest scop 
un traseu cu străzi lăturalnice, mai 
puțin aglomerate.Document din volumul: Dosarul Brucan. Documente ale Direcției a lll-a Contraspionaj a Departamentului Securității Statului (1987-1989), lași, Editura Polirom, 2008, p. 625-626

mari de slănină). Acestea din urmă se 
pregăteau foarte ușor și nici ingre
dientele nu erau chiar așa de dificil de 
procurat. Țin minte că parizerul (în 
toate formele: cu muștar, pane sau la 
cuptor, pe felii de pâine) era omnipre
zent în alimentare, frigidere și far
furii. Ei bine, pentru un pachet mai 
zdravăn de macaroane (cam 700 de 
grame) erau necesare cam un sfert de 
kilogram de parizer (sau alt mezel, 
după posibilități), o jumătate de litru 
de sos tomat, 250 g unt (ce putea fi 
înlocuit cu margarina, în caz de nece
sitate culinară). Mai întâi, se călea în o 
parte din cantitatea de unt parizerul 
tocat, turnându-se și sucul de roșii. 
Unele gospodine mai adăugau și o 
ceapă-două, pentru gust, și poate 
puțin usturoi. într-o tavă unsă bine cu 
restul de unt se puneau macaroanele 
fierte, compoziția de parizer cu sos și 
se lăsau în cuptor, având grijă să se 
înțepenească bine ușa cuptorului, 
folosind ustensile improvizate (ca un 
făcut, nu cred că am văzut în acea vre
me vreun cuptor care să nu fie „dotat" 
cu un dop de plută, ca să nu răsufle și 
să se lase copturile). în unele cărți de 
bucate însă gospodinele erau îndem
nate să pregătească pentru familie 
macaroane milaneze. Dacă oricum nu 
vor putea să viziteze orașul italian, 
măcar să-l guste bucată cu bucată. Asta 
dacă pot fi procurate toate ingredien
tele. Adică, 500 g ciuperci proaspete 
sau conservate, 200 g șuncă (cea mai 
bună era cea de Praga, dar mergea și 
cea presată, la conservă), 200 g caș
caval, 200 g unt, o jumătate de litru de 
sos tomat și, firește, macaroanele, tot 
vreo 700 de grame. Cantitățile erau 
suficiente pentru a pregăti zece porții, 
luându-i astfel în calcul și pe vecinii 
pofticioși care adulmecau pe la uși. 
Ciupercile tăiate lamele erau înăbușite 
în unt, adăugându-se apoi șunca to
cată, sosul tomat și condimentele. Se 
rădea deasupra cașcaval ras și se 
mâncau repede-repede.Simona CHIRIAC

DIN ARHIVA CC AL PCR

Raport cu privire la recalcularea prețurilor de producție în industrie
(Urmam din pag I)

Noile prețuri de producție aplicate numai o perioadă 
din anul 1988 au stimulat întreprinderile pentru redu
cerea costurilor și livrarea produselor la export.

La 31 decembrie 1988, la cele 4272 produse principale 
fabricate în anul 1988 de unitățile industriale repu
blicane, ale căror prețuri au fost aprobate prin Decre
tul nr. 154/1988, s-a înregistrat următoarea situație:

-1.667 produse au înregistrat rentabilități mai mari 
decât cele aprobate prin decret;

- la 80 produse rentabilitățile realizate au fost în 
limita celor aprobate;

-la 1.455 produse rebtabilitățile realizate au fost infe
rioare celor planificate;

- 343 produse au fost cu pierdere la 31 decembrie
1988.

Potrivit sarcinilor trasate de Conducere, împreună 
cu ministerele, centralele industriale și întreprinderile 
s-a acționat pentru reducerea costurilor și eliminarea 
pierderilor, astfel încât la 30 aprilie a.c. au mai rămas 
nerentabile 24 produse, din care: 8 în industria extrac
tivă și energia termică, 8 în industria metalurgică și 8 
în industria chimică, precum și 3 activități (transportul 
cu metroul, distribuția apei potabile și transportul în 
comun în municipiul București).

în conformitate cu hotărârile Conducerii, se acțio
nează în continuare pentru eliminarea pierderilor și 
creșterea rentabilității produselor.

2. Prin Legea nr. 14 din 2 decembrie 1988 s-a regle
mentat că prețurile de producție se formează pe baza 
costurilor planificate ca limită maximă ce nu poate fi 
depășită, la care se adaugă rentabilități diferite, în 
funcție de destinația produselor, în limitele arătate la 
punctul 1. Totodată, s-a prevăzut că beneficiile realizate 
suplimentar pe seama reducerii costurilor de pro
ducție peste sarcina planificată rămân integral între
prinderilor în primul an și în proporție de 50% în 
următorii 4 ani și se utilizează potrivit legii.

Costurile de producție în industrie, exprimate prin 
cheltuieile la 1.000 lei producție marfă planificate pe 
anul 1989, comparativ cu cele care au stat la baza 
prețurilor în vigoare și cu nivelele aprobate prin Decre
tul nr. 318/1986 în cadrul acțiunii de organizare și mo
dernizare a producției, se prezintă astfel:

I. cheltuieli la 1.000 lei producție marfă
Nivel de costuri luat în calcul la aprobarea prețurilor 

în vigoare
1988 Realizări
1989 Plan (Decretul nr. 27/1989)
Organizare (Decretul nr. 318/1986)

Reducerea costurilor în trim. 1.1989 față de trim. I 
1988

TOTAL
Industrie I 781,5 844,8 718,0
republicană

II 6125 80771 199963 4689
Din care:
MIM I 842,7 920,3 860,0 774,9

II 1043 8004 27213 197
MICM I 754,4 852,6 755,0 689,6

II 2168 18741 42320 532
MIEt I 736,8 767,4 715,0 689,2

II 1470 5538 9805 298
MIChP I 807,0 901,5 803,0 73L9

II 399 29178 60840 284
MILMC I 79L2 858,3 785,0 715,0

II 547 5830 14002 515
MIU I 697,5 738,9 680,0 599,2

II 1525 9000 23690 1142
MIA I 731,6 756,1 720,0 704,9

II 1150 5440 10540 1034

Din cele de mai sus, rezultă că, dacă pe total indus
trie republicană nivelul costurilor planificate pe anul 
1989 nu prezintă practic diferențe față de cel luat în 
calcul la aprobarea prețurilor de producție în vigoare, 
față de sarcinile de reducere a costurilor stabilite prin 
Decretul nr. 318/1986 la organizare - pe baza cărora 
s-au elaborat normativele economico-financiare pe 
produse - rezultă un efort suplimentar de reducere de 
63 lei la 1.000 lei producție marfă, respectiv de circa 
120 miliarde lei peste prevederile de plan pe anul 1989.

în vederea cunoașterii schimbărilor ce ar interveni 
în nivelul actualelor prețuri de producție din indus
trie, au fost recalculate prețurile de producție la un 
eșantion de peste 300 produse mai importante, 
pornindu-se de la costurile prevăzute în normativele 
economico-finanicare, precum și de la cele planificate 
pe anul 1989. Situația noilor prețuri de producție este 
prezentată în anexele 1-10, pe ministere.

Din analiza acestora rezultă că, față de prevederile 
din normativele economico-financiare, aproape toate 
prețurile de producție trebuie reduse cu procente care 
ajung în unele cazuri până la 25%-3O% (anexele 1-10).

Unele din aceste produse, îndeosebi din industria 
construcțiilor de mașini, industria chimică și indus
tria alimentară, chiar în condițiile prețurilor în 
vigoare, au înregistrat la 31 decembrie 1988 renta
bilități mici, de 0,5%-!% sau chiar pierderi. într-o 
situație deosebită se găsește industria extractivă, care 
pe baza prețurilor actuale înregistrează pierderi la

Regimul făcea eforturi disperate de a ține 
pe linia de plutire industria

unele produse importante (țiței, cărbuni), iar în 
condițiile prevederilor din normativele economico- 
financiare prețurile ar trebui reduse.

Cele de mai sus scot în evidență necesitatea de a se 
acționa cu fermitate pentru înfăptuirea măsurilor dis
puse de Conducere cu privire la perfecționarea orga
nizării și modernizării proceselor de producție, care 
să se reflecte într-o scădere efectivă a costurilor, 
creându-se astfel premisele reducerii prețurilor de 
producție în funcție de normativele economico-finan
ciare.

3. Pornind de la prevederile Legii nr. 14/1988, 
actualele prețuri de producție s-au recalculat și în 
funcție de costurile planificate pe anul 1989, la ace
leași eșantioane de produse. în această situație, redu
cerile care ar trebui operate la prețurile de producție 
în vigoare sunt de regulă până la 10% și se localizează 
la un număr mai redus de produse, iar prin excepție 
apar și unele majorări, fără însă a se depăși prețurile 
de livrare în vigoare (anexele 1-10).

întrucât, așa cum s-a arătat, pe ansamblul industriei 
republicane, costurile de producție planificate pe anul 
1989 sunt practic egale cu cele luate în calcul la apro
barea prețurilor în vigoare, iar potrivit legii beneficiile 
realizate prin reducerea suplimentară a costurilor 

rămân integral la dispoziția întreprinderilor în primul 
an, considerăm că nu se impune o modificare gene
rală a prețurilor de producție stabilite la mijlocul anu
lui precedent.

Având în vedere însă diferențele care apar față de 
costurile planificate pe produse, propunem aprobarea 
efectuării unor corecturi de prețuri pe baza costurilor 
planificate pe anul 1989 și a rentabilităților din Legea 
nr. 14/1988.

Aceasta se impune, cu atât mai mult, cu cât, din 
analizele efectuate cu privire la rentabilitățile realizate 
la 31 decembrie 1988, a rezultat că la o serie de produse 
cu prețuri aprobate prin Decretul nr. 154/1988 s-au 
înregistrat rentabilități mult superioare celor stabilite 
prin lege, care nu se datoresc în toate cazurile efortu
lui întreprinderilor pentru reducerea suplimentară a 
costurilor. Situația acestor produse, pe ministere, este 
arătată în anexele nr. 11-25.

în cazul produselor care au înregistrat rentabilități 
mai mari prin măsuri de reducere suplimentară a cos
turilor propunem ca, în conformitate cu legea, să se 
lase în prețuri numai beneficiul suplimentar astfel 
realizat.

Pentru a asigura preluarea la buget a beneficiilor 
cuprinse și în tarifele pentru prestări de servicii care 
depășesc rentabilitatea prevăzută de lege calculată în 
condițiile planului pe anul 1989, propunem ca 
actualele cote de impozit pe circulația măfurilor să fie, 
de asemena, adaptate în mod corespunzător.

Corectarea prețurilor de producție și actualizarea 
impozitului pe circulația mărfurilor la servicii pro
punem să se aplice de la 1 iulie a.c., termen până la care 
se vor elabora și supune spre aprobare noile prețuri 
și cote de impozit.

în vederea prevenirii înregistrării de pierderi și 
nerealizării beneficiilor planificate este necesar ca 
ministerele, centralele industriale și întreprinderile, 
cu sprijinul institutelor de cercetare și proiectare, al 
organelor de planificare, financiar-bancare și de 
prețuri, să ia măsuri deosebite, care să asigure în
cadrarea în costurile de producție planificate pe anul
1989.

4. Prețurile de producție sunt calculate în funcție de 
costurile medii planificate la nivel de ramură, centrală 
industrială sau minister, după caz. Diferența dintre 
prețurile de livrare și prețurile de producție care sunt 
unice se varsă la bugetul statului, în sumă egală, de 
către toți producătorii, indiferent de nivelul costurilor 
planificate.

Sunt însă situații obiective, în care același produs se 
realizează de mai multe întreprinderi cu costuri 

diferite, datorită tehnologiilor folosite sau gradului de 
integrare în producție.

în asemenea situații, confirmate prin nivelul cos
turilor planificate, se propune ca, în cadrul prețului 
de producție unic, impozitul pe circulația mărfurilor 
să poată fi diferențiat pe întreprinderi, cu respectarea 
strictă a nivelului impozitului pe circulația mărfurilor 
stabilit pentru produsul respectiv.

Se evită în felul acesta situațiile în care la același pro
dus unele întreprinderi înregistrează beneficii mai 
mari, necuvenite, iar altele pierderi.

5. în normativele economico-financiare aprobate 
pentru produsele finale din industria construcțiilor 
de mașini și electrotehnică se prevede ca reducerea 
costurilor să se realizeze și pe seama scăderii 
prețurilor de livrare la produsele din industria ori
zontală.

în cincinalul actual, prin Decretul nr. 383/1986 s-au 
redus prețurile de livrare la produsele din industria 
orizontală cu suma de 10,4 miliarde lei. Această redu
cere nu s-a situat la nivelul prevăzut în normativele 
economico-financiare datorită nerealizării sarcinii de 
reducere a costurilor.

Asemenea situații sunt îndeosebi la autoturisme, 
tractoare, autoșasiuri și alte produse (anexa 26), ceea 
ce îngreunează încadrarea în nivelul de costuri apro
bat prin normativele economico-financiare.

Se propune reducerea prețurilor de livrare pentru 
produsele din industria orizontală la nivelul costurilor 
planificate pe anul 1989 și a rentabilității de minim 
2,5% și maxim 5%, cât prevede Legea nr, 14/1988. 
Prețurile de livrare astfel formate ar urma să fie egale 
cu prețurile de producție, actualul impozit pe 
circulația mărfurilor la produsele din industria ori
zontală regăsindu-se în creșterea impozitului la pro
dusele finale.

6. Pe baza înfăptuirii recentelor măsuri,dispuse de 
Conducere cu privire la organizarea și modernizarea 
producției, precum și a reducerii prețurilor de livrare 
în industria orizontală, propunem ca în cursul tri
mestrului IV1989 să se supună aprobării noi prețuri 
de producție în industrie, pe baza normativelor eco
nomico-financiare și a costurilor planificate pe anul 
1990, care să se aplice începând cu anul 1990.

în funcție de hotărârile ce vor fi luate de Conducere, 
urmează ca împreună cu ministerele, celelalte organe 
centrale și locale să se elaboreze și să se supună spre 
aprobare lucrările legate de perfecționarea prețurilor 
de producție. Arhivele Naționale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos. nr. 35/1989
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REPREZENTATIVA IIE RUGBY, 
ÎNVINSĂ LA SCOR IIE ANGLIA

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Respectarea 
planului original

Ziua de 13 mai 1989 a însemnat o 
dată de referință în istoria rugbyu- 
lui românesc. Așteptată de generații 
întregi de iubitori ai sportului cu 
balonul oval, reprezentativa Angliei 
a ajuns, în sfârșit, la București, pen
tru un meci-test cu naționala țării 
noastre. La Vremea respectivă, Ro
mânia era un nume respectat pe 
plan mondial, cu câteva luni înainte 
reușise să învingă Țara Galilor pe 
stadionul Arms Park din Cardiff, cu 
scorul de 15-9, și chiar se vorbea 
despre primirea noastră în Turneul 
celor Cinci Națiuni. Cele două echipe 
se mai întâlniseră o singură dată 
până atunci, în 1985, la Londra, 
atunci insularii impunându-se des
tul de greu, cu 22-15. Meciul s-a dis
putat pe Stadionul „23 August", cea 
mai mare arenă a țării, în tribunele 
căruia au luat loc peste 25.000 de 
spectatori, o asistență remarcabilă, 
mai ales că meciul a fost televizat. 
Daniel Neaga, unul dintre jucătorii 
de bază ai echipei, își amintește că 
nu s-a știut până în ultima clipă dacă 
partida va fi sau nu transmisă la 
televizor: „Sportul nu prea își găsea 
locul în programul televiziunii, în 
condițiile în care emisia era de doar 
două-trei ore pe zi. Un meci cu An
glia era totuși un eveniment major, -. 
dar nu se putea face nimic fără ■ 
acceptul lui Ceaușescu. Și cum se
cretarul general era în vizită de 
lucru la Scornicești, președintele fe
derației s-a dus după el și a reușit să 
obțină aprobarea chiar în noaptea 
de dinaintea meciului".

în deschiderea partidei România 
- Anglia s-a disputat meciul de 
tineret dintre cele două țări. Jucătorii 
noștri nu au rezistat decât o repriză, 
după care au dispărut complet din 
joc, permițându-le oaspeților să 
obțină o victorie zdrobitoare, cu 
scorul de 54-13. Pe aceleași coordo
nate s-a desfășurat și întâlnirea 
seniorilor, deși antrenorii Theodor 
Rădulescu și Gheorghe Nica au tri
mis în teren cei mai în formă jucă
tori, printre care s-au aflat regretatul 
Florică Murariu, căpitanul echipei, 
Alexandru Rădulescu, Daniel Neaga, 
Adrian Lungu, Haralambie Dumi- 
traș, Marcel Toader sau Gheorghe 
Leonte. Englezii s-au dovedit ade-

Gelu Ignat a înscris singurele puncte ale României în meciul cu Anglia FOTO: Revista SPORT

vărați profesioniști, nu ne-au lăsat 
pur și simplu să respirăm și ne-au 
administrat un seq 58-3, aceasta fiind 
cea mai usturătoare înfrângere su
ferită până atunci de echipa națio
nală pe teren propriu. A fost meciul 
care l-a propulsat în rugby-ul mare 
pe debutantul Jeremy Guscott, autor 
a trei eseuri, care ulterior avea să 
joace timp de zece ani neîntrerupt 
pentru Anglia. Victoria de la Bucu
rești i-a surprins chiar și pe insulari, 
fostul internațional Clem Thomas, 
devenit apoi unul dintre cei mai 
respectați comentatori de rugby, 
recunoscând că niciodată nu a văzut 
un team englez jucând atât de bine. 

în schimb, presa română a pus 
tunurile pe jucători, cărora le-a 
reproșat lipsa de angajament și de 
dăruire. „Reprezentativa noastră a 
apărut depășită la toate capitolele, 
nu în ultimul rând pe plan psihic și 
fizic. Chiar și specialiștii au rămas 
uimiți de discrepanța dintre jocul 
nostru de la Cardiff și cel de acum, 
deși echipa a fost aproape aceeași. 
Nu am văzut nici urmă de motivație 
și de angajare în jocul echipei noas
tre, astfel că foarte valoroasa noastră 
adversară a făcut ce a vrut pe teren. 
Lipsa de dăruire în joc a celor mai 
mulți dintre rugbyștii noștri nu este 
doar de neînțeles, ci și de neaccep

tat", a scris despre acest meci croni
carul ziarului Sportul.

Evident, jucătorii noștri au fost 
foarte supărați după meci, dar a tre
buit să le treacă repede, pentru că 
urma repriza a treia, adică banchetul 
oficial, care la rugby face parte din 
protocol. îmbrăcați la patru ace, în 
costumele de prezentare, românii și 
englezii s-au reîntâlnit seara la 
Hotelul București. „După discursu
rile oficialilor și schimbul de cadouri 
simbolice a început petrecerea. Am 
stat amestecați români și englezi, iar 
prieteniile s-au legat repede. La ast
fel de evenimente se serveau în ge
neral produse tradiționale, astfel că 

pe mese erau icre negre, sarmale, 
cârnați de Pleșcoi și multe altele. 
Totul, stropit cu vin bun și bere. Nu 
puteau lipsi dansurile și muzica 
populară, iar când atmosfera s-a mai 
încins au început să cânte și jucă
torii. Un cântec noi, în română, un 
cântec ei, în engleză. De obicei, ban
chetul dura două-trei ore, dar atunci 
ne am simțit foarte bine și am stat 
până în zori. Englezii erau niște 
domni și s-au bucurat cu măsură de 
victorie, ca să nu ne jignească", și-a 
adus aminte fostul internațional 
Daniel Neaga, azi antrenorul echipei 
Dinamo București. Vlad IONESCU

Construirea unui sistem de hidro
centrale pe Dunăre a fost demarată 
în urma Tratatului semnat de 
Cehoslovacia și Republica Populară 
Maghiară pentru Construcția și 
Punerea în funcțiune a ansamblu
lui de hidrocentrale Gabcikovo - 
Nagymaros. Tratatul a fost semnat 
la 16 septembrie 1977 și prevedea ca 
ansamblul să fie construit ca un tot 
unitar. Uzina hidroelectrică de la 
Gabcikovo este proiectată pentru a 
produce energie electrică, iar an
samblul de la Nagymaros servește 
drept bazin de egalizare.

Tratatul din 1977 a stabilit ca ter
menul de finalizare a lucrărilor și 
de punere în funcțiune să fie unde
va între anii 1986 și 1990. La ce
rerea părții maghiare, un Protocol 
de Schimbare a înțelegerii a fost 
semnat la 10 octombrie 1983; el 
prevedea o amânare a termenului 
de punere treptată în funcțiune a 
ansamblului, pentru 1990-1994. 
Acest lucru înseamnă că lucrările 
de construcție vor ține mai mult și 
că se va putea folosi energia gene
rată cu patru ani mai târziu decât 
era prevăzut inițial.

La cererea Ungariei, un acord 
interguvernamental a fost semnat 
la 6 februarie 1989. Potrivit acestu
ia, construcția unităților hidrocen
tralei de la Nagymaros trebuie acce
lerată și s-a dat un termen de 15 luni 
avans față de cât era plănuit, în con
cordanță cu ceea ce se prevedea mai 
devreme, la începutul lucrărilor.

Evoluția politică din Republica 
Populară Maghiară, mai ales din ul
timii ani, a influențat în mod nega
tiv construcția sistemului hidro
energetic Gabcikovo - Nagymaros. 
Inițial, au fost ridicate mai multe 
obiecții de natură ecologică la care 
experții și responsabilii lucrării au 
putut răspunde de o manieră sub
stanțială. Totuși, actualele solicitări 
de a stopa lucrările de construcție 
de la Nagymaros nu mai sunt de 
factură ecologică sau tehnică, au 
căpătat o turnură politică. Ceea ce 
se uită este scopul ecologic al în
tregului proiect: de a proteja popu
lația din ariile adiacente de inun
dații. Nici Cehoslovacia, nici Unga
ria nu sunt destul de bogate ca să-și 
permită să construiască sigure, 
fără să folosească, în același timp, 
energia potențială a Dunării.

Ca parte a contractului, Cehoslo
vacia insistă ca întregul sistem să fie 

construit în concordanță cu planul 
original. La urma urmei, această 
decizie a fost adoptată de Parlamen
tul Republicii Populare Maghiare în 
octombrie 1988. Așadar, votul pen
tru centrala de la Nagymaros nu 
este un aspect al relațiilor de bună 
cooperare dintre două state vecine. 
Consecințele negative ale stopării 
lucrărilor de construcție la hidro
centrala de la Nagymaros ar fi con
siderabile; în primul rând, valoarea 
hidrocentralei de la Gabcikovo s-ar 
deprecia, din moment ce nu va 
putea produce energie electrică, 
cum a fost plănuit. Scăderea can
tității de energie ar duce la scăderea 
veniturilor din producerea de 
energie electrică. Mai mult, oprirea 
lucrărilor de construcție de la Nagy
maros ar afecta parametrii tehnici 
ai centralei de la Gabcikovo; ar 
reduce valoarea investițiilor de con
strucție în ceea ce privește numărul 
turbinelor și mărimea lacului de 
acumulare și a bazinului de apă. Ar 
avea, de asemenea, un impact ne
gativ asupra folosirii intensive a a- 
riilor învecinate ca și asupra con
struirii ariilor de siguranță pentru 
hidrocentrala Nagymaros, care 
sunt construite pe teritoriul nostru. 
Toate aceste lucruri ar afecta nega
tiv navigația în sectorul Palkovico- 
vo - Budapesta al fluviului, unde 
condițiile de navigare ar rămâne la 
actualul nivel, neutilizabil, iar 
adâncimea de 3,5 metri recoman
dată de Comisia Dunării nu ar 
putea fi atinsă. Daunele pe care 
CSSR le pretinde de la Republica 
Populară Maghiară, în cazul sto
pării lucrărilor de la hidrocentrala 
Nagymaros, se ridică deocamdată 
la mai multe zeci de miliarde de 
coroane.

Semnarea acordurilor între state 
este reglementată de Acordul Mul
tilateral de la Viena, din 1969. Con
form acestui acord, CSSR și Repu
blica Populară Maghiară sunt 
parteneri ai unui contract. Arti
colul 57 al Acordului de la Viena 
prevede că implementrea unui 
acord nu poate fi stopată fără o în
țelegere mutuală. Partea maghiară 
nu își poate susține retragerea din 
cadrul acordului prin nici un do
cument internațional legal.Magdalena SrncovaBratislava Pravda/13 mai 1989 (Traducere din limba engleză de Eliza DUMITRESCU)
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DIN PRESA EXILULUI tv 13 mai 1989

Presiuni diplomatice de la Paris 
asupra regimului Ceaușescu

Doina Cornea este invitată în Franța de dna Danielle Mitter
rand, președinta Asociației France-Liberte, și de președintele 
Federației Internaționale pentru Apărarea Drepturilor Omului 
(FIDH) pentru 22-24 iunie, iar la 3 iulie este invitată ca martor 
de onoare la Consiliul Europei de la Strassburg.

în pline demersuri administrative între Franța și România, 
telegrama de presă AFP (Viena) din 9 mai aducea știrea neli
niștitoare a dispariției de la domiciliul ei de la Cluj a curajoasei 
opozante, care a continuat, în ciuda presiunilor și umilințelor, a 
hărțuielilor zilnice, să denunțe nedreptatea și să-și manifeste 
deschis, răspicat, solidaritatea cu ceilalți protestatari.

A doua zi, 10 mai, Danielle Mitterrand trimitea o telegramă 
lui Nicolae și Elenei Ceaușescu, fără mari speranțe. Organizația 
France-Liberte a trimis cuplului Ceaușescu 46 intervenții scrise, 
la care n-a primit niciodată vreun răspuns...! Pe de altă parte, 
președintele FDHR, Daniel Jacoby, a organizat imediat un 
comitet care să lucreze pentru venirea Doinei Cornea în Franța.

La 12 mai, Francois Mitterrand a primit-o la Limoges, în afara 
programului stabilit, pe Ariadna Combes. La 13 mai, ambasadorul 
RSR la Paris, Petre Gigea, a fost convocat la Que d’Orsay, unde se
cretarul general, Francois Scheer, i-a comunicat „via îngrijorare" 
a guvernului francez în legătură cu soarta opozanților și 
disidenților din România. Purtătorul de cuvânt al Ministerului 
de Externe a indicat că Franța a cerut de nenumărate ori să se 
pună capăt hărțuielii la care cei care critică regimul sunt supuși. 
„Departe de a se atenua, represiunea împotriva celor care au 
îndrăznit să-și exprime dezacordul cu politica dlui Ceaușescu nu 
face decât să se agraveze", a declarat D. Scheer, precizând că Franța 
a intervenit ca persoanele care și-au manifestat dorința de a se 
îngriji în Franța, să aibă permisiunea de a o face.

Această ultimă frază se referă, probabil, la fostul ministru 
de Externe, Corneliu Mănescu, despre a cărui sănătate există 
vești alarmante. De altfel, joi, 11 mai, ambasadorul RSR la 
Budapesta a fost convocat la Ministerul de Externe maghiar, 
unde a refuzat să primească un memoriu referitor la fostul 
ministru de Externe român, grav bolnav și pe care autoritățile 
ungare doresc să-l invite să se îngrijească la Budapesta. De alt
fel, și ambasadorul RFG la București, care a fost rechemat la 
Bonn în semn de protest, a încercat să transmită lui Corneliu 
Mănescu o scrisoare din partea ministrului de Externe vest- 
german, cu invitația, de asemenea, de a veni să se îngrijească 
în Germania.

La 11 mai, ambasadoarea Austriei la București, Berta Braun, a 
remis autorităților RSR un memoriu în care țara sa protestează 
împotriva distrugerii satelor, a situației minorităților și 
împotriva arestării mai multor opozanți, semnatari ai unor 
scrisori criticându-1 pe șeful statului, N'. Ceaușescu.

Austria, de altfel, a declanșat împotriva abuzurilor RSR-ului 
noul mecanism de verificare, instituit cu ocazia CSCE de la 
Viena.

RSR-ul, în răspuns, a propus un schimb „bilateral", în afara 
cadrului CSCE, fiindcă, deși a semnat, n-a fost de acord cu... ceea 
ce a semnat!...

Mecanismul de care e vorba mai sus, înființat în ianuarie, 
prevede că un stat poate atrage atenția celorlalte state membre 
ale CSCE asupra unor situații și cazuri „ținând de dimensiunea 
umană". Astfel, Alois Mock, ministrul de Externe al Austriei, va 
evoca violarea drepturilor omului - cu exemple concrete - în 
fața reuniunii care va avea loc la Paris, la 30 mai a.c.Lupta (Paris), nr. 122/1989

amintiri

Coniacul, o „licoare" la mare căutare

anunțuri
CERERI ȘI OFERTE DE SERVICIU 
încadrez șofer mecanic auto profe

sionist, pensionar, efectuez rodaje, 
specialist Oltcit._________________

Caut femeie internă pentru ajutor 
menaj la două persoane în vârstă. 
Telefon după ora 18:00.___________

ICRA-București, Piața Cosmo- 
nauților numărul 8, Sector 1, în
cadrează conform Legii 12/1971, seși 
depozite, lucrători comerciali I și II 
(primitori - distribuitori și recep- 
ționeri), mașiniști, electrician auto, 
electricieni încărcat acumulatori, 
tractoriști, muncitori necalificați. _

Căutăm urgent pensionară pentru 
îngrijire bolnavă și ajutor menaj, 
șapte ore zilnic, zona Dristor.______

Caut femeie internă pentru îngri- 
jire bolnavă, ofer locuință, retribuție.

VÂNZĂRI
Vând stație auto cu egalizator 360 

W și boxe auto 50 W, trei căi, ochelari 
bărbătești de soare, model deosebit.

Prin organizația France Liberte, Danielle Mitterrand (foto stânga) milita 
pentru respectarea drepturilor omului în țările din „blocul comunist"

Vând Volkswagen 1200, stare bună, 
preț convenabil, urgent, player abso
lut nou.________________________

Vând Dacia 1310, culoare albă, 
28.500 kilometri, perfectă stare. 
Aștept provincia.________________

Vând garnituri hol, sufragerie, bi
bliotecă, toate stil florentin) piese deo
sebite, comandă, oglindă venețiană, 
studio pat, televizor Lux, aragaz Mo
dem, lustre, pendulă Gustav Bekar, set 
tacâmuri._______________________

Vând casă în zonă ultracentrală, 
garaj, încălzire centrală.

CUMPĂRĂRI
Cumpăr televizor color și orgă 

Yamaha.________________________
Cumpăr videocasetofon nou, Akai, 

JVC, Philips și Gitar.______________
Cumpăr apartament spațios vilă 

Cotroceni, Floreasca, Televiziune, 
eventual prin schimb proprietate 
patru camere, bloc, zona Dinamo.

Cumpăr motor Golf Diesel, Brașov.

vremea
Vremea a fost în general fru

moasă și a continuat să se încăl
zească ușor în majoritatea zonelor 
țării.

Cerul a fost variabil, mai mult 
senin în regiunile sudice ale țării. 
Izolat, în nordul țării și la munte s- 
au semnalat averse de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice.

Vântul a suflat slab până la mo
derat. Temperaturile maxime au 
fost cuprinse între 23 și 30 grade 
Celsius, izolat mai ridicate în sudul 
țării, iar minimele nopții între 7 și 
17 grade Celsius.

în Capitală vremea a fost fru
moasă, cu încălziri ușoare. Cerul a 
fost variabil, mai mult senin. 
Vântul a suflat slab până la mo
derat.

Vremea s-a încălzit vizibil. Tem
peratura maximă a zilei s-a situat 
în jurul valorii de 30 grade Celsius, 
iar cea minimă între 12 și 14 grade 
Celsius.

13:00 Telex
13.:O5 La sfârșit de săptămână
Țară mândră, țară dragă. Muzică 

populară
România pitorească. Litoralul 

românesc al Mării Negre sub sem
nul unei noi primăveri. Reportaj de 
Dumitru Cacoveanu

Moment muzical cu Angela 
Burlacu

Din universul desenului animat
Telesport
Melodia lunii mai cu Silvia 

Dumitrescu
Un debut pentru eternitate: Emi- 

nescu, la revista „Familia". Reportaj
Farmecul unui vals: Valurile 

Dunării. Interpretează Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii

Din Filmoteca de aur TV

Schițe
ORIZONTAL: 1) Sar la bătaie - E ceva 

de neacceptat. 2) Cu vigilența trează. 
3) Marele negru sud-american remar
cabil la... trompetă (!) - A da de băut 
unor elemente inconștiente. 4) Apre
ciat la apariție - Comentarii la o 
întâlnire amicală (sg.). 5) Membru... cu 
vechime - Un fel de încurcă-lume. 6) 
O roșcovană în felul ei - Perechea Ter- 
rei! 7) Evidențiați în câmpul muncii - 
Semănat... la sfârșitul anului. 8) Poartă 
spre țara viselor (leg.) - Cozi de 
banane. 9) Rugată... la sărutat! - Are un 
nivel de viață ridicat. 10) Nelipsit din
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Dicționar TOR

Melodii interpretate de Mirela 
Voiculescu

Redactorii ediției: Liviu Tudor 
Samuilă, Irina Nistor

14:45 Săptămâna politică
15:00 închiderea programului 
19:00 Telejurnal
19:25 Sub tricolor, sub roșu steag 
Versuri patriotice, revoluționare 
Redactor Viorel Grecu
Regia Traian Rocșoreanu
19:35 Teleenciclopedia
Redactori: Cornelia Rădulescu, 

loan Ionel
20:05 Film artistic
Undeva... sub soare 
2i:55Telejurnal
22:06 Nocturnă muzicală
Redactor Ioana Bogdan 
22:30 închiderea programului

suita domnului (dim.) - Exemplu de 
dăruire. 11) Femei cu reputație ire
proșabilă - Sportive... suspendate.

VERTICAL: 1) O lume întoarsă pe 
dos. 2) Ciuruită de gloanțe - Cadru de 
relații pentru public. 3) Moarte după 
pietre - Deșertul Gobi! 4) Unitate 
pentru volume - Sursă de lumină din 
fire (sg.). 5) Rotocolul fusului - Debut 
pe calea undelor. 6) Culmea ironiei! - 
Dată pe brazdă. 7) Vestiții conchista
dori ai Spaniei - Marii noștri jucători 
de altădată. 8) înregistrate într-o fază 
de gol - Personalități incognito. 9) 
Mari la bătrânețe - Simultane pentru 
șah. 10) Periodic lunar-Vârf în Alpii 
din Italia! 11) Pui de-o zi - Femei 
eroine.
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