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PARTIDUL TE VREA „MUNCITOR 
RE ÎNALTĂ CALIFICARE"!

în 1989, indicațiile prețioase ale „Tovarășului" în privința învățământului superior „bateau" spre diminuarea predării științelor umaniste FOTO: Arhiva Facultății de Drept

Inspectoratele școlare aveau pe 
„rol" ultimele decizii ale Partidului 
în legătură cu cifra de școlarizare pe 
anul 1989/1990. Conform hotărâri
lor emise de Comitetul Politic Execu
tiv al CC al PCR de la 5 martie, învă
țământul umanist era redus la mini
mum, spre desființare. Anunțul s-a 
făcut în mod oficial, prin publicarea 
comunicatului ședinței CPEx în 
Scînteia. Formularea textului te lasă 
să înțelegi că eliminarea educației 
umaniste era o mare realizare:

„Prin măsurile aprobate de Comi
tetul Politic Executiv se prevede ca 
în noul an de învățământ 94% din 
elevii clasei a IX-a să fie pregătiți în 
licee cu profil industrial, agroindus
trial, silvic și economic, iar 6% în 
licee cu profil sanitar și neindus
trial. S-a hotărât, de asemenea, ca 
absolvenții a 10 clase care vor fi in
cluși în învățământul profesional - 
a cărui durată va fi majorată - să ur
meze, în același timp, și învățămân
tul liceal seral. S-a hotărât sporirea 
numărului de locuri în învăță

mântul seral, liceal și profesional, 
pentru o mai bună cuprindere a 
absolvenților a 10 clase din anii 
precedenți, încadrați în producție, 
în anul universitar 1989-1990 este 
prevăzută o creștere, față de anul 
precedent, cu circa 2.000 a număru
lui de locuri la învățământul de zi și 
seral, îndeosebi la învățământul 
tehnic și economic.

Comitetul Politic Executiv a apro
bat, totodată, propunerile privind 
numărul de burse ce vor fi acordate 
elevilor și studenților în anul de 
învățământ 1989-1990, apreciind că 
ele asigură condiții bune de viață și 
învățătură tinerei generații".

Despre cum argumentau liderii 
PCR ( recerea la învățământul indus
trial de mase aflăm din stenograma 
ședinței CPEx de la 5 mai 1989:

„Propunerile privind planul de 
școlarizare și numărul de burse pen
tru anul școlar (universitar) 1988- 
1990 la toate gradele de învățământ.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Ați văzut 
propunerile?

Sigur, în ce privește învățământul 
până la 10 ani este fluctuație, în 
raport de numărul de copii. în mate
rial se propune ca, începând de anul 
viitor, în licee să cuprindem 90% în 
clasa Xl-a, cursuri de zi, iar toți care 
intră în școlile de meserii să urmeze 
paralel și liceul la seral, cu un an în 
plus, așa cum este stabilit, adică să 
se organizeze ca din primul an al 
școlii profesionale să facă și liceul.

Va trebui să ne uităm la progra
mele școlilor de meserii, să îmbună
tățim, în general, programele aces
tor școli.

în ce privește învățământul supe
rior, s-a majorat ceva numărul.

Aș vrea să atrag atenția că în ce 
privește domeniul minier și petro
lier, în propuneri se prevedeau mine 
și petrol, iar după aceea miner me
canic, dar majoritatea erau mineri. 
Am trecut totul la miner mecanic, 
pentru că în toate școlile cu profil 
minier trebuie să învețe să știe să 
mânuiască și utilajele mecanice, 
pentru că, dacă știe să mânuiască

utilajele, știe să dea și cu dalta, dar 
dacă nu va ști să mânuiască utilajele 
nu vom avea niciodată miner cu 
pregătire corespunzătoare.

Propun să vedem programul și 
sistemul de școlarizare, să vedem 
totul, să nu schimbăm numai denu
mirea. De aceea, vă rog să prezentați 
programul ca realmente cei care ur
mează acest profil să capete pregă
tirea corespunzătoare.

De altfel, problema programelor 
trebuie revăzută și în alte domenii. 
Să îmbunătățim programele de 
pregătire tehnică și profesională, 
atât în licee, cât și în învățământul 
superior. Trebuie să ne gândim să 
aducem unele îmbunătățiri mai ge
nerale și în ce privește partea știin
țifică și cultural-educativă generală. 
Să revedem, să aducem îmbună
tățiri și în domeniul științelor socia
le. Sigur, nu știu în ce măsură se 
asigură în licee o anumită pregătire 
economică.

(Continuare în pag. a ILa)

Autocenzura, mai a dracului 
decât cenzura

Desființarea cenzurii în România 
cu trei zile înaintea cutremurului din 
martie ’77 părea să aibă semnificația 
unui semn de oarecare liberalizare - 
dezgheț - dezmorțire, cum vreți să-i 
ziceți. Ceaușescu procedase șmeche
rește: „Ce nevoie avem de cenzură, 
suntem toți comuniști...". Până 
atunci ziarele erau citite de un cenzor 
de la Direcția presei, funcționar care 
răspundea politic de conținutul 
ziarului și-i aplica ștampila BUN DE 
TIPAR. Citea, semna, răspundea. Lui i 
se spărgeau în cap eventualele re
proșuri. Uneori, rar, se și putea discu
ta cu cenzorul, mai tăiai tu, mai re
nunța el, dar satisfacțiile erau mini
me. în edituri se proceda la fel. Fără 
ștampila cenzurii nu se tipărea nimic 
în România.

1 martie 1977. Țara a trecut de la 
cenzură la autocenzură, așa cum se 
schimbă ora de vară peste noapte. 

()IN ARHIVA CC AL PCR

Dădeam cesurile înainte. Trecerea 
era destul de confuză, nimeni nu 
prea știa ce înseamnă, iar scriitorul 
Eugen Barbu se arăta prudent: „Nu vă 
bucurați prea tare, s-ar putea ca auto
cenzura să fie mai a dracului decât 
cenzura". Așa a fost. Partidul miza 
totul pe frica ta.

„Desființând" cenzura, Ceaușescu 
își făcea o imagine de conducător 
democrat. De fapt, instituia un con
trol de partid direct. în comunism, 
spaima te făcea mai catolic decât cen
zorul. Suflai și-n iaurt. Așa-zisa auto
cenzură era aprobată de activiștii 
Secției de presă a CC. într-o măsură 
rezonabilă, puteai discuta destul de 
liber cu ei pe marginea textelor. în 
particular spuneau una, în funcție 
alta. Dacă ar fi scris ceea ce gândeau, 
se respingeau singuri. Altfel nu-i pu
teai invidualiza. N-aveau chip. Erau 
o instituție: Secția de presă a CC.

Funcția îi obliga să aibă o atitudine 
justă, intra în fișa postului. De pildă, 
un astfel de personaj îl mustra 
într-o zi pe fostul meu coleg Nicolae 
Cristache, pe atunci secretar general 
de redacție la Flacăra, cu superiori
tatea unei boiereli de partid:

- De ce vă amestecați, mă, în toate 
mizeriile (era vorba de anchetele re
vistei)? Din tot ce se întâmplă în țara 
asta nu vedeți decât porcăriile? Sunt 
astea un fenomen? Sunt tipice pentru 
schimbări? Măi, Cristache, sunt epo
pei, mă, se înalță ctitorii, uite canalul, 
metroul, Dâmbovița, Casa Poporului, 
măi, Cristache, sunt niște oameni 
minunați acolo, scrieți, mă, de ei....

Cristache: Păi, e plină revista de ei?! 
Nu despre ei scriem? Majoritatea 
paginilor... Anchetele sunt pe o pa
gină...

(Continuare m pag a lll-a)

Ceaușescu și 
„drepturile omului"

La 19 mai 1989, în ședința Biroului Permanent al 
Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, s-a discu
tat problema drepturilor omului. în stenograma 
discuțiilor, nici o vorbă despre reproșurile presei 
internaționale în legătură cu un subiect, considerat 
sensibil în România. în schimb, aflăm ce gândea 
Nicolae Ceaușescu despre respectarea drepturilor 
omului în Statele Unite.

Ședința a fost prezidată de tovarășul Nicolae Ceau
șescu, secretar general al partidului Comunist Român. 
La ședință au participat tovarășii Constantin Dăscăles- 
cu, Elena Ceaușescu, Manea Mănescu, Gheorghe Ră- 
dulescu, Emil Bobu, Gheorghe Oprea.

Au fost invitați tovarășii Ion Stoian și Duma Aurel.
La ordinea de zi a fost un singur punct:
- Participarea RS România la reuniunea Conferinței 

pentru securitatate și cooperare în Europa privind 
problematica drepturilor omului.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Vreau să atrag atenția 
asupra faptului că trebuie să luăm o poziție foarte ac
tivă. Trebuie să mergem bine documentați și pe pri
mul plan să fie problemele de bază: șomajul, sărăcia, 
locuințele, învățământul. Ați văzut că, în SUA, Mc 
Namara a spus ca să se reducă cu 50% cheltuielile mili
tare și să se rezolve problema șomajului și analfabe
tismului, inclusiv sărăcia.

Tov. Manea Mănescu: în SUA sunt 20 milioane 
analfabeți.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Să vedem toate datele ofi
ciale care există și cu acestea să argumentăm, nucum 
se leagă ei de faptul că nu am dat pașaport la timp 
unui nenorocit care vrea să plece din țară.

Tov. Elena Ceaușescu: Dar nu aceasta este problema.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Dar acestea le discută ei. Dis

cută prostii! Spun că unii încalcă drepturile omului.
Tov. Duma Aurel: Eludând problemele de bază.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Am spus mai înainte care 

sunt problemele de bază, iar noi de acestea trebuie să 
ne ocupăm și să dăm date oficiale, inclusiv din Franța.

Tov. Duma Aurel: Avem un dosar cu date oficiale 
din multe țări.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Trebuie să ne concentrăm 
pe aceste, probleme pentru că, în ultimul timp, și 
organismele internaționale se concentreză tot asupra 
acestor probleme, adică problema șomajului, a locu
ințelor, a problemelor tineretului.

Tov. Elena Ceaușescu: Adică locuri de muncă, 
învățământul.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Sigur că există și crimina
litate, dar acesta este un rezultat al șomajului, că tine
rii care nu au de lucru ce să facă ?! Pe urmă este și pro
blema drogurior. Este un rezultat al faptului că, din 
punct de vedere social, țările capitaliste nu se ocupă 
de aceste probleme de bază.

Deci noi trebuie să luăm o poziție activă în proble
ma drepturilor omului și să prezentăm cum solu
ționăm, cum ne ocupăm noi de soluționarea acestor 
probleme.

Să procedăm în felul acesta. Sunteți de acord?
(Toți tovarășii sunt de acord).
Aceasta a fost singura problemă la ordinea de zi. 

Ridicăm ședința.
Arhivele Naționale, Fond CC al PCR - 

Secția Cancelarie, dos. nr. 33/1989

CALENDAR
19 mai (vineri) 

Soarele a răsărit la 5:43, a apus la 
20:41
Luna a răsărit la 20:57, a apus la 4:56 
Sărbătoare creștină: Sf. Ier. Mc. 
Patrichie al Prusei și cei împreună 
cu dânsul; Sf. Ier. Dunstan de Can
terbury

S-a întâmplat Ia
19 mai 1989

• Președintele Republicii Niger, 
generalul Aii Seibou, a fost ales în 
funcția de președinte al Consiliului 
Suprem de Orientare Națională 
(CSON), noul organ suprem de con
ducere a statului, creat la Niamey. 
CSON înlocuia Consiliul Militar 
Suprem și era compus din 67 de 
membri, atât militari, cât și civili. 
Aceștia au fost aleși de un colegiu de 
electori, alcătuit din 750 de per
soane. Se menționa că acel Consiliu 
Suprem de Orientare Națională a So
cietății pentru Dezvoltare era toto
dată organul de conducere al Par
tidului Mișcarea Națională a Socie
tății pentru dezvoltare, al cărui con
gres de constituire se desfășura în 
acea perioadă în capitala țării.

• La Cairo a avut loc o reuniune a 
Comitetului Executiv al Conferinței 
capitalelor lumii. Au fost exami
nate probleme privind dezvoltarea 
urbană și pregătirea cadrelor în do
meniu. Pșrticipanții au hotărât că 
al II-lea Congres general al Organi
zației să se desfășoare la Dakar, cu 
începere de la 11 iunie 1990, sub 
deviza „Planificarea și administra
rea marilor orașe", informa agenția 
MENA.

• în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial „Cosmos- 
2020", având la bord aparatură știin
țifică destinată continuării cerce
tării spațiului cosmic. Satelitul dis
punea, de asemenea, de un sistem 
radio pentru măsurarea exactă a pa
rametrilor orbitei.

Roxana VINTILĂ

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Povestea filmărilor pentru 
„De ce are vulpea coadă?"

„De ce are vulpea coadă" a fost unul 
dintre filmele cu cel mai mic buget po
sibil - cred că în jur de 2,5 milioane de 
lei (un film normal costa 3-4 milioane 
de lei, iar dacă devizul depășea 5 mili
oane de lei, atunci trebuiau referate și 
aprobări speciale; în general, era vorba 
despre filme de epocă; aceste sume 
erau valabile spre sfârșitul deceniului 
'80; cu ani în urmă, erau mai generoa
se!). înainte de a începe filmările, se

făcea așa-numita„prospecție", pentru 
a stabili cu scenograful, regizorul și 
operatorul, locurile de filmare și alte 
detalii. Zona aleasă - Buzău, mai exact 
Nehoiu - era mirifică, n-a putut fi co
lectivizată datorită reliefului - multe 
dealuri, ape, parcele mici, deci nu ne 
ridica probleme și, mai ales, întrebări 
ulterioare, de tipul „dar de ce nu se 
vede cum muncește bunicul la Colec
tivă?", etc. în două cuvinte, scenariul

imaginat de Ion Băieșu și completat 
de C. Diaconu era o nevinovată și fer
mecătoare poveste despre un puști 
crescut la București, de niște părinți 
extrem de grijulii, și care, în concediul 
făcut „la țară", la bunici, descoperă na
tura, dar mai ales animalele, care chiar 
îi vorbesc, inclusiv hoața de vulpe, care 
scapă nepedepsită, deși a furat găinile.

JURNALE PERSONALE

19 MAI
M-a sunat ieri Mircea, fratele 

meu. Știam de la Mircea Daneliuc că 
Peter Scarlat l-a căutat, spunându-i 
că ar fi posibil să capăt o bursă în 
SUA. Mircea, fratele meu, îmi con
firmă asta: Peter a fost extrem de 
amabil și urmează să primesc o 
scrisoare de la el, cu detalii (sper s-o 
primesc). Deci se pune pe roate o 
chestiune care ar putea fi foarte 
benefică (sic!) pentru mine. Să dea 
Dumnezeu să iasă!

Pe de altă parte, întotdeauna se 
ivește ceva, am de făcut un film sau 
altceva care să mă rețină: cum se 
întâmplă și acum, când am intrat în 
producție cu scenariul lui Everac. Să 
sperăm că lucrurile se pot aranja. Să 
dea Dumnezeu!

Alexandru Tatos, Pagini 
de jurnal. Ediție alcătuită de 

Liana Molnar-Tatos, București, 
Editura Albatros, 

1994, p. 533-534

La Mireș, pentru prima inspecție. 
Drum apoi la Șomcuța, cu profesorul 
Bârlea, geograf foarte simpatic, mă 
ajută să caut în cimitirul orașului pia
tra funerară a străbunicului, dar nu 
găsim nimic. Nici la Primărie, unde 
speram să dau (în arhivă)peste unele 
date. Peisajul, in schimb, îmi amin
tește o sumedenie de mărunțișuri 
legate de bunici. De bunica, întâi, cum 
a venit odată, primăvara, când eram 
bolnav la pat, cu un buchet de ghiocei 
de dimensiuni neobișnuite, așa cum 
n-am mai văzut de atunci și îmi 
închipuiam că amintirea doar îi 
hiperboliza. Dar nu, găsesc aici o 
specie locală de ghiocei, li se zice 
„luște", aidoma cu cei din depărtata 
amintire. Văd și multe narcise, aici le 
zice„cocorățe", așa mi le aminteam și 
eu din copilăria de la Satu-Mare. 
Locurile și ele aduc valuri de amintiri 
(ecouri) despre bunici: Finteuș, Pri- 
bilești, Fersig, probabil sate unde 
bunicul a dăscălit. Păduri de stejar. 
Poate de aici și numele unui sat: Ste- 
jera. Hideaga, alt loc auzit în copilărie, 
în casă. - Seara, vizită la Horia Ursu.

Lungi discuții literare. Apoi, la doam
na B., psihiatra, soția pictorului. Ne 
povestește despre studentul care s-a 
sinucis la disecții, în fața colegilor, 
injectându-și formol în carotidă. 
Despre Iadăra, Tulgheș - sate sacrifi
cate? Speranța, mereu jegoasa spe
ranță: n-o fi chiar așa... va fi cumva... 
se va schimba. Doar în zona asta s-a 
născut expresia „că niciodată n-ofo’ 
să nu hie cumva!" - Patefonul vechi, 
cu discuri „Columbia", „His Master’s 
Voice" - ascultate în copilărie, la Vii. 
Vocea lui Zavaidoc, „Să nu te superi că 
te-njur“, „Parlez-vous francais?", 
„ Yvonne", „One step“,fox-troturi din 
anii '30 - toate îmi aduc în auz serile 
din casa unchiului Felix sau de la Vii, 
în vacanțe, adunați pe verandă, în 
lumina misterioasă a unei imense 
lămpi de petrol. O lampă de majolică, 
așa cum îmi dorisem, cum B. spunea 
că se mai găsesc la Timișoara-pro
babil din casele șvabilor plecați în Ger
mania, și mă chema să vin să-mi 
cumpăr una.

(Continuare în pag a ll-a)

Agenda Elenei Ceaușescu
Vineri, 19 mai 1989, Ion Neacșu, șeful de cabinet al 

Elenei Ceaușescu, a înregistrat primul punct din agendă 
la ora 8:50. Pentru câteva minute, în biroul Tovarășei a 
intrat Vasile Nicolcioiu, șeful Protocolului de Stat. După 
o pauză de 40 de minute de la ieșirea acestuia a primit-o 
pe Poliana Cristescu. O jumătate de ceas au stat împre
ună, timp potrivit pentru o cafea în tihnă.

O ședință CPEx cu multe puncte s-a ținut între orele 
10:30 și 11:40. Despre documente privind productivi
tatea muncii și până la „drepturile omului", în viziunea 
lui Ceaușescu au fost emise concluzii care stârnesc azi 
stupefacții și noi întrebări pentru istorici. După acea 
lungă ședință, Biroul Permanent al CPEx și-a onorat con
vocarea în doar cinci minute (orele 11:45-11:50).

După cele două ședințe, mai bine de un ceas, la Cabi
netul 2 a fost reținut Emil Bobu (12:10-13:20).

După pauza de masă a fost chemat din nou Nicolcioiu 
(de două ori). Nu a lipsit Vasile Bărbulescu din lista obiș- 
nuiților „casei".

O a treia ședință în acea zi menționată „la săliță cu tov. 
N.C. - Comisia de cadre pentru pregătirea Congresul XIV 
-17:15-17:40". Deosebite pentru acea zi sunt preocupările 
Elenei Ceaușescu de bunul mers al treburilor serviciilor 
speciale. Șeful Securității, generalul Iulian Vlad, a fost la 
Cabinetul 2 de două ori (între orele 16:00-16:35 Și 
16:55-17:10). Iar cu ministrul de Interne, Tudor Postel- 
nicu, și-a încheiat Tovarășa ziua de lucru la birou 
(18:00-18:16). Să fi fost discutate și încercările diploma-

ților de-a lua legătura cu semnatarii „scrisorii celor 6“ ce 
fuseseră mutați in domiciliu obligatoriu cu câteva zile 
în urmă? Probabil au fost și informările asupra arti
colelor din presa străină ce semnalau „dispariția" Doinei 
Cornea de la domiciul ei din Cluj. Nici ancheta diploma
tului Mircea Răceanu, acuzat de spionaj, nu putea fi fina
lizată fără „indicații" de sus. Mai ales că biografia diplo
matului semnala un caz cu totul ieșit din comun. Căci 
Mircea Răceanu fusese născut în închisoare de-o mamă 
ilegalistă. Iar tatăl lui natural fusese împușcat într-un 
lagăr de către naziști.

Lavinia BETEA

JURNALUL 
ZILEI

România își pregătea apărarea 
pentru reuniunea Conferinței pen
tru Securitate și Cooperare în Euro
pa de la Paris, în care se dezbăteau 
problemele respectării drepturilor 
omului. S-a încheiat vizita activiș
tilor bulgari cu Propaganda la Bucu
rești. La Mangalia, vrachierul „Voi- 
neasa" a fost lansat la apă.

România își pregătea 
apărarea pentru 
Conferința CSCE 
de la Paris

Ședința Biroului Permanent al 
CPEx din 19 mai a avut un singur 
punct pe ordinea de zi - participarea 
României la reuniunea Conferinței 
pentru Securitate și Cooperare în 
Europa de la Paris privind proble
matica drepturilor omului (30 mai - 
23 iunie). Liderii Partidului bănuiau că 
România va fi luată la rost din cauza 
încălcării drepturilor omului, așa că 
și-au pregătit apărarea. Nicolae Ceau
șescu le-a impus delegaților de la Bu
curești să discute exclusiv despre 
„problemele de bază": șomajul, să
răcia, locuințele și învățământul.

(Continuare m pag a H-a)

(Continuam îh pag a ll-a)
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PARTIDUL TE VREA „MUNCITOR 
DE ÎNALTĂ CALIFICARE"!

(Urmare din pag. I)

Tov. Ion Teoreanu: Sunt prevă
zute discipline, dar trebuie revăzut.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Acestea 
trebuie să pornească de la baza 
economiei noastre socialiste, de la 
relațiile de producție în sistemul 
nostru socialist, de la proprietatea 
socialistă, adică de la principiile 
noastre, nu niște lucruri generale.

Trebuie să punem la punct câteva 
principii, chiar dacă până începe 
anul viitor de învățământ vom face 
numai niște capitole, dar să aducem 
o serie de îmbunătățiri.

La fel cu științele sociale și în ce 
privește cunoștințele generale des
pre originea omului, vieții, adică în 
general, nu numai să vorbim despre 
educație generală socialistă. învăță
mântul trebuie să aibă rolul hotă
râtor în educația copiilor, a tineretu
lui. în mod corespunzător, am dis
cutat, de altfel, să vedem și științele 
sociale cum le predăm, pentru că la 
unele am rămas și cu cadre cu con
cepție veche, și cu manuale vechi.

Adică, propunând măsurile aces
tea, trebuie să ne propunem ca în 
următoarele luni să acționăm a ne 
propune să înfăptuim ceea ce am 
stabilit în noiembrie, ce am stabilit 
la plenară și ce avem în vedere să dis
cutăm și la Congres. Acest lucru tre
buie să se reflecte în programe și în

îmbunătățirea generală a învăță
mântului, începând cu pregătirea 
profesională, tehnică, științifică și cu 
toate celelalte, care sunt de altfel 
strâns legate. Nu se poate concepe un 
muncitor, un student, un inginer cu 
o pregătire bună de specialitate, dar 
fără o pregătire generală bună.

Dacă aveți ceva în plus de propus 
la acest program vă rog să spuneți. 
Tovarășii care se ocupă de aceste 
probleme și au lucrat la material 
l-au tot văzut, dar poate mai aveți 
ceva?

Tov. Elena Ceaușescu: Trebuie 
să-i vedem pe cei care sunt cuprinși 
în producție, împreună cu organiza
țiile de partid, să ne ocupăm de pre
gătirea lor. în același timp, trebuie 
să găsim o formă și cu cei care nu 
sunt cuprinși în sfera producției, 
să-i cuprindem și pe aceștia pentru 
ridicarea generală a nivelului lor de 
cunoștințe.

Tov. Nicolae Ceaușescu: în gene
ral, pretențiile sunt din ce în ce mai 
mari. Aici .însă este vorba despre 
probleme de conținut.

Poate ar fi bine într-o lună, o lună 
și jumătate să vedem, pe județe, 
cum asigurăm cuprinderea în licee, 
mai cu seamă a celor care sunt la 
școlile de meserii, dar și restul. Tre
buie să ne ocupăm să concentrăm 
puțin unele școli.

Tov. Elena Ceaușescu: Trebuie să Prioritate aveau programele de pregătire profesională-tehnică FOTO: Arhiva Facultății de Drept

ne ocupăm de acest lucru. Avem 
școli primare care nu sunt aduse, în 
mod unitar, la același nivel. Avem 
400 de școli în care sunt amestecați, 
într-o încăpere, copii din mai multe 
clase.

Tov. Nicolae Ceaușescu: într-o 
lună și jumătate să avem în vedere 
să rezolvăm problema aceasta a 
școlilor unde copiii de diferite clase 
învață într-o singură încăpere.

Tov. Elena Ceaușescu: Trebuie să 
punem ordine.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Și pe 
linie de partid, pe linia consiliilor 
populare trebuie luate măsuri ca să 
intrăm până la începutul anului 
școlar în normal, cu organizarea 
corespunzătoare, din toate punctele 
de vedere.

Din punct de vedere material, 
acordăm multe burse, inclusiv în 
învățământul gimnazial și profe
sional. Să luăm măsuri să folosim 
tot ce avem pentru îmbunătățirea 
învățământului.

Dacă sunteți de acord, tovarăși, cu 
aceste lucruri?

-Toți tovarășii sunt de acord.
- Nu aveți altceva de spus? (Nu)
Bine, atunci cu aceasta am termi

nat ședința".
(Arhivele Naționale, 

Fond CC al PCR - Cancelarie, 
dos. nr. 28/1989) 

llarion ȚIU

(Urmare din pag I)

în ajutorul său a intervenit și Manea Mănescu, care i-a acuzat 
pe americani de ipocrizie, de vreme ce aveau în țară 20 de mi
lioane de analfabeți și dădeau altora lecții privind respectarea 
drepturilor omului.

Schimb tovărășesc româno-bulgar
S-a încheiat vizita în România a activiștilor Partidului Comu

nist Bulgar, condusă de Vasil Momov, prim-adjunct al șefului 
Secției Politică Ideologică a CC al PCB. Membrii delegației s-au 
întâlnit cu omologi din CC al PCR, cu activiști ai Comitetului mu
nicipal București și Brașov al PCR, cu cadre universitare de la 
Academia de Partid „Ștefan Gheorghiu". La finalul vizitei, tova
rășii bulgari au fost întâmpinați la sediul Comitetului Central 
de Ion Stoian, membru supleant al CPEx, secretar al CC al PCR.

Vrachierul „Voineasa“, lansat la apă
Muncitorii de la Șantierul Naval Mangalia au finalizat 

costrucția vrachierului „Voineasa".'Nava, în tonaj de 25.000 
tdw, a fost lansată la apă în cadru festiv, responsabilii unității 
răspunzând „indicațiilor și orientărilor secretarului general 
al Partidului, inițiatorul grandiosului Program naval menit să 
înzestreze flota românească cu noi nave, mereu mai perfecțio
nate și mai puternice". Vrachierul „Voineasa" era a douăzecea 
navă lansată de Șantierul Mangalia de la înființare. Printre 
realizările întreprinderii se mai numărau: mineraliere de 
55.000 și 65.000 tdw, petrolierul de 85.000 dtw și prima navă 
cap de serie a tipului 25.000 tdw - „Beclean".

Agricultorii, ocupați cu prașila 
de primăvară

La CAP Dolhești (jud. Iași), tractoriștii lucrau din greu la prășirea 
terenurilor cultivate. Șeful unității, ing. Ilie Tăbăcaru, a raportat 
că operațiunea se încheiase deja pe 500 hectare mecanizabile de 
porumb, precum și pe 100 hectare teren arabil cultivat cu floarea- 
soarelui. Nici coperatorii care lucrau manual nu s-au lăsat mai 
prejos, prășind sfecla de zahăr și ceapa din sămânță de două ori 
și o dată floarea-soarelui și porumbul. Când CAP-știi nu mai 
făceau față volumului de muncă s-a apelat și la personalul altor 
unități din comună. De voie, de nevoie, toată lumea trebuia să 
contribuie la progresul agriculturii socialiste!

JURNALUL 
ZILEI

Conferință privind electrotehnica, 
la Timișoara

La întreprinderea „Electromotor" din Timișoara s-a desfă
șurat ediția a șasea a sesiunii de comunicări științifice „Efi
ciența în proiectarea, fabricarea și exploatarea mașinilor elec
trice", organizată de comitetul UTC al unității în colaborare cu 
Institutul Politehnic „Traian Vuia". Sesiunea se desfășura timp 
de două zile, în patru secțiuni: mașini electrice, proiectare, 
tehnologii de execuție și SDV-uri utilizate în fabricarea ma
șinilor electrice, automatizare-manipulare și roboți industri
ali, eficiență economică în industria electrotehnică. Au parti
cipat 120 de specialiști din cercetare și producție din unitățile 
industriale din țară, precum și cadre didactice din învăță
mântul superior. Tematica lucrărilor și referatelor a fost axată 

pe problemele prioritare ale economiei, vizând creșterea 
productivității muncii, reducerea consumurilor specifice, 
introducerea progresului tehnic.

Festivalul filmului pionieresc de la Turda
în cadrul Decadei cultural-științifice „Potaissa ’89“ de la 

Turda s-a desfășurat, în perioada 19-21 mai, Festivalul interju- 
dețean al filmului pionieresc, sub egida Consiliului de educație 
politică și cultură socialistă Turda și al întreprinderii cinema
tografice din județul Cluj. Deschiderea festivă a avut loc la cine
matograful „Tineretului", după care a urmat concursul „Cine 
știe câștigă", cu tema „Filmul - oglinda vie a devenirii noastre", 
și o întâlnire cu actori turdeni de film. Ulterior s-a vernisat ex
poziția fotografică a elevilor „Sub flamura partidului, creștem 
o dată cu țara". După-amiază a avut loc vizionarea filmelor pio
nierești înscrise în concurs, apoi proiecția filmelor „Maria și 
Mirabela în Tranzistoria", „în fiecare zi mi-e dor de tine" și „Ui
mitoarea aventură a mușchetarilor", în prezența regizorilor lor.

La Școala Generală nr. 8 a avut loc simpozionul „Calitatea și 
eficiența procesului de predare-învățare, criterii fundamentale 
pentru evaluarea activității din școală".

Sportul militar socialist
La Constanța s-au încheiat lucrările celei de-a 33-a Conferințe 

a Comitetului Sportiv al Armatelor Prietene. Au luat parte re
prezentanți ai sportului militar din 22 țări socialiste și „în curs 
de dezvoltare" din Europa, Asia, Africa și America Latină. Parti- 
cipanții au fost incluși într-un program turistic în care au vizi
tat unități ale armatei, precum și obiective economice și istorice 
ale țării.

întâlnirea cadrelor medicale cu actorii
Comisia femeilor de la Spitalul „Dr. I. Cantacuzino" din Bucu

rești, în colaborare cu Clubul „Femina", au organizat o întâlnire 
a personalului medico-sanitar cu oamenii de cultură ai ora
șului. Au răspuns invitației actorii: Matei Alexandru, Rodica- 
Sanda Țuțuianu, Iarodara Nigrim, Alexandru Hasnaș și Geo 
Costiniu; artiștii plastici: Silvia Belmega, Ana-Aura Băbeanu, 
Lucian Ionescu și Radu Serghiuță. Tema discuțiilor a fost: „Rolul 
femei, al familiei în viața patriei". Brigada artistică de agitație 
din cadrul spitalului a ținut un program de gimnastică aero
bică.

llarion ȚIU

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

De atunci îmi scria ironic-duios 
„Dragă Aladin". Lampa n-am mai 
ajuns s-o cumpăr, iar cea de la Vii 
s-a pierdut de mult, de mult...

Mircea Zaciu, Jurnal IV, 
București, Editura Albatros, 

1998, p. 441-442

După ore și după o bere (par
don, două) consumată împreună 
cu Biță, plecăm la București, cu un 
autocar enorm, pentru specta
colul „Vassa Jeleznova" de Maxim 
Gorki. Sunt în măgăoaia elegantă 
profesori și liceeni, profulde rusă 
Victorian, cel mai apropiat inimii 
mele, că are umor. La microfonul 
din autocar prezint, în trei mo
mente, autorul, piesa, interpreta
rea de acum de la Teatrul Națio
nal. Mă acompaniază„rusnacul" 
armean prahovean. Timp exce
lent. Oprim la „Paralela45'‘pentru 

gustări, suc și... bere. La fel se în
tâmplă și când ajungem la Ro

mânești. La teatru ajungem la ora 
17:50 și spectacolul începe la 
18:00. Numai bine. Și ce spectacol! 
Epus în scenă de Ion Cojarși inter
pretat magistral de George Con
stantin (fratele Vassei), Florina 
Cercel (în rolul titular), Mircea 
Albulescu (Căpitanul jeleznov), 
Tamara Crețulescu (Natalia), 
Magdalena Cernat (Ludmila), Ol
ga Delia Mateescu (Rașela), Rodi- 
ca Mureșan (secretara), Alexan
dru Hasnaș (administratorul 
Grotchih), Gh. Cristescu (Melni
kov), Vasile Filipescu (cântărețul!) 
în rolul Piaterkin. Sunt în scenă și 
trei studenți la teatru: Ruxandra 
Enescu, Oana Ioachim și Adrian 
Ciobanu. Aplauze vreo șase-șapte 
minute. Noi, provincialii, cu gura 
căscată și meșteri la bătutul din 
palme. Fără alte comentarii, că 
nu-i locul. Trec pe la Vio, la Cămi
nul ei de pe Rosetti, dar ea e ple
cată la... Câmpina, acasă, unde o 
și găsesc la întoarcere (23, 17). 
Adorm (!) fericit.

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

SĂ RÂDEM CU El

Cugetări
Unii și-ar pune diplomele și pe par

brizul mașinii.
Dușmănia dintre doi medici este 

un dar oferit bacteriilor.
Cel mai toxic metal este moneda.
Dacă nu ești vânjos și viteaz ca 

văcarul american sau măcar bun 
țintaș ca el, de ce-i porți nădragii și-i 
bei rachiul?

Să nu arăți mai mult decât ești, 
fiindcă va trebui să plătești diferența!

Nu se știe dacă geniul leneș este o 
pierdere pentru societate, dar o pa
gubă sigură este netalentatul harnic.

De câte ori se face câte o excepție, 
fiecare încearcă să fie el aceea.

Dacă timpul ar fi aur, leneșii ar fi 
milionari.

în noul apartament a fost imposibil 
de constatat defecțiunile existente, 
pentru simplul motiv că ușa de la in
trare era și ea stricată.

Frica are ochii mari, inima cât puri- 
cele și picioarele iuți ca vântul.

Urzica, nr. 768/1989

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Povestea filmărilor pentru „De ce are vulpea coadă?“
(Urmare din pag 1)

Revenind la prospecție - eram în relații foarte 
apropiate cu scenografa filmului - minunata Marga 
Moldovan, arhitect - scenograf, care și acum îmi 
lipsește, ca om, atât de mult, și nu pot înțelege de ce a 
trebuit să plece dintre noi atât de devreme (poate unul 
dintre motive a fost și felul în care „s-a răsturnat" ci
nematografia chiar la începutul anilor ’90!) și, cum una 
dintre prospecții se desfășura chiar în Postul Paștelui, 
ne-am făcut noi socoteala că poate vom cumpăra de 
acolo câte ceva, măcar o bucată de brânză, ca să fie de 
sărbători.

Am bătut din poartă în poartă, din gospodărie în gos
podărie, atât pentru a vedea și o posibilă „locație", cum 
se spune azi, dar... și pentru brânză. Case și grădini 
potrivite pentru filmare erau, încercam să alegem, să 
le notăm, dar brânză... nu! Câte unii chiar ne-au spus: 
„Brânză, acum, în Post?". „Nu, pentru Paște", ne apăram 
noi! Marga, mai pragmatică, nu uita să adauge de 
fiecare dată: „Am bani, îți plătesc pe loc!". în sfârșit, 
după puțină gândire, un gospodar ne-a spus să aș
teptăm. S-a întors, după câteva minute, cu 5-6 cubulețe 
minuscule de brânză, pe o farfurioară, cu o scobitoare 
înfiptă în ele, ca să nu leșinăm de poftă! „Dar mai mult, 
de cumpărat?" „Nu, nu avem atât, nu vindem!" N-am 
înțeles nici până azi de ce!

Dar ceva esențial am înțeles, căutând copii, localnici, 
care să se joace cu eroul nostru, chiar să facă un fot
bal, desculți, așa cum știau ei. Le-am privit fețele, cu 
Cornel alături, și le-am văzut chipurile copilărești 
brăzdate de riduri fine, ca o pânză de păianjen pe fața 
unui bătrân. C.Diaconu înjgheba câte un dialog cu ei: 
„Ce ai mâncat dimineața?" „Ceai!" „Dar la prânz?“„Ou!“ 
„Numai unul?" „Da!" „Dar seara?" „Tot ceai!".

în ciuda peisajului minunat și al aerului curat, aici 
își aflau originile ridurile fine și paloarea copiilor. Cu 
greu s-au putut alege câteva chipuri care, fără voia lor, 

să nu mărturisească o adevarată dramă... Da, un „cas
ting" cu dificultăți inițial nebănuite!

Echipa de producție, împreună cu Cornel, găsise o 
soluție minune pentru cazare: hotelul ACR-ului din Ne- 
hoiu, pe care l-a ocupat în întregime. Jos avea un hol 
mare, care putea fi și sală de mese sau de discuții seara, 
iar pentru a economisi timpul de producție - deci și 
banii - s-a recurs la o soluție neobișnuită - cu accep
tul conducerii de la Buftea, masa de montaj s-a mutat 
și ea la Nehoiu, jos în hol. Așa că montajul se făcea sub 
ochii întregii echipe, frumoasa Melania făcea minuni 
cu asistentele ei (persoane mai dedicate unui film 
decât monteuzele din Buftea nu mi-a fost dat să văd!) 
și totul mergea repede, pe repede înainte chiar. Ca să 
nu mai spun că aveam chiar și apă caldă - ce lux ne
sperat! Ba, uneori, chiar prea caldă, opărită, și cum 
instalațiile nu erau tocmai noi, actorul Geo Costiniu, 
tatăl copilului și „soțul" Rodicăi Mandache în film, s-a 
opărit! Dincolo de suferința sa, mai erau și probleme 
de „racord", fiindcă nu mai putea umbla în pantaloni 
scurți!

* Ce mai, una peste alta, eram ca o mică-mare familie, 
desprinsă de București, se filma, se monta materialul 
adus de la Buftea și, pentru prima oară, aproape toți 
puteau vedea cum se înjgheabă filmul sub ochii lor. Una 
din plăcerile echipelor de filmare era ca, în prospecții 
sau la filmări, să caute cam ce se mai găsea prin așa- 
numitele „Magazine mixte" din sate. Mai ales sceno
grafii găseau acolo adevărate minuni, uneori uitate de 
decenii, sau care, în orașe, și mai ales la București, 
dispăruseră. La Nehoiu era o fabrică de textile și 
găsiserăm niște treninguri din bumbac, subțirele, culori 
destul de bizare, ieftine, și aproape toată echipa își 
cumpărase, folosindu-le și ca trening, dar și ca pijama. 
Și așa, bântuiam toți în hotelul ACR, într-un fel de uni
forme care, mai ales seara, când venem obosiți, se do
vedeau a fi foarte practice și comode. Cum filmarea era 
vara - iulie-august -, mulți dintre copiii membrilor 

echipei erau în vacanță și veneau să stea și ei cu părinții, 
câteva zile; uneori erau folosiți și ca figurație; de dor
mit, dormeau înghesuiți, cum puteau. în privința asta 
era totdeauna o solidaritate deplină, pe care am admi
rat-o, și cine era puțin liber și nu era obligat să fie la 
„cadru" era... baby-sitter!

Copiii erau veseli, unii aveau 12-13 ani, chiar se legau 
mici prietenii sau chiar flirturile vârstei, mai ales că și 
gazda ACR-ului avea 2 fete. Seara, pe terasa hotelului, 
puneau muzica și dansau, iar noi ne amuzam. într-o 
seară am văzut, pe un drum din apropiere, doi tineri 
înlănțuiți, abia distingându-se în lumina slabă care 
răzbătea de la terasa noastră. Privindu-i mai atent, am 
înțeles că, de fapt,... dansau! Da, muzica se auzea și ei 
găsiseră o... discotecă, probabil singura disponibilă în 
Nehoiu în acei ani!

O veste bună ne-a tulburat pe toți: Cornel Diaconu și 
cu mare parte din echipă - operatorul Florin Tolas, 
monteuza Melania Oproiu și alții - trebuiau să plece la 
Costinești fiindcă filmul realizat anterior, „Niște băieți 
grozavi", câștigase un premiu! Bucurie mare, dar 
filmările trebuiau întrerupte câteva zile... S-au intors 
veseli, victorioși, cu trofeul și cu un imens tort, coman
dat la Pătârlagele, comuna cea mai mare învecinată! Și 
asta era încă o victorie nesperată și tuturor ni s-a părut 
foarte bun - poate chiar și era! Dar peste încă două zile 
vine și o veste foarte proastă: echipa de producție aran
jase să mâncăm o masă pe zi, la o cantină din apropiere 
(acolo mâncau și niște fotbaliști, dar ei aveau regim spe
cial - pui sau friptura cu salată, în timp ce noi ne delec
tam cu o ciorbă lungă și câte o tocăniță. Bune și alea, 
altceva tot nu se găsea!). Ei bine, ni se transmite că 
numărul de zile pentru care ne fusese repartizată 
hrana... expirase datorită prelungirii cu plecarea 
câtorva la Costinești și, deci,... nu mai aveam ce mânca! 
De mâncat, NU, dar de filmat, DA, trebuia să terminăm! 
(Simt nevoia unei paranteze pentru cei care nu prea 
știu cum erau lucrurile pe atunci: a mânca la restau-

Marina Constantinescu a fost redactorul filmului „De ce are
vulpea coadă?" FOTO: Angelo Brezoianu/AGERPRES

rant, la Nehoiu, era foarte scump pentru majoritatea 
oamenilor din echipa care stătea în deplasare circa o 
lună, doar cu un salariu mic; mâncare la restaurant se 
găsea doar sporadic, deși „șefa" de acolo era foarte 
destoinică și avea „relații la județ, la Buzău", iar piața 
nu era decât duminica și, îmi amintesc și acum, un ou 
costa 5 lei, iar kilogramul de brânză - aia pe care nu o 

găsisem noi în prospecție - 50 lei, asta pentru cine își 
mai amintește prețurile din acele vremi!)

Și atunci a început o nouă aventură: bazându-mă nu 
numai pe spiritul descurcăreț al unei șefe de producție, 
dar și pe minunății ei ochi, mari și albaștri - am plecat, 
cu un șofer și cu Dorothea, să căutăm, la întâmplare, 
aproape în neant, de parcă mergeam la vânătoare de 
bizoni în alte epoci... într-o gospodărie ni s-a oferit o 
oaie, ba chiar s-o și gătească, dar dacă obțineam și le 
aduceam noi... rație de ulei de la Județ. Nu, nu era o 
soluție. în alte locuri nu ni s-a oferit nimic, fiindcă 
spuneau că n-au. în fine, cineva avea brânză și ne trimi
tea undeva, unde se făcea și pâine. Bingo! Am văzut o 
roată mare de brânză pe care omul, cu pricepere, dar și 
cu migală, a tăiat-o, cu o sfoară, în câte bucăți i-am cerut 
noi; adică circa 20-25 de porții. Am luat și pâinea, bună, 
proaspătă, caldă chiar, am făcut pachetele și am plecat 
la locul de filmare cu... micul dejun. Catering, s-ar 
spune azi, nu?

Le-am împărțit cu satisfacția datoriei împlinite și a 
unei victorii greu câștigate. Dar, deziluzie: când le-am 
spus oamenilor că acest mic dejun costa 11 lei, toți au 
fost dezamăgiți, deși erau flămânzi. Aveau și dreptate: 
păi, bine, diurna este de 16 lei sau 18 lei, și asta costă 11 
lei, a fost reproșul! Pe atunci „mâncarea la cadru" și-o 
plătea fiecare, din buzunar - era o adevărată tehnică 
să-ți pregătești din toamnă diverse lucruri pentru 
lungile deplasări, și multe doamne care lucrau în 
Buftea puteau concura la titlu de inventator, îsi luaseră 
și masteratul, și doctoratul în astfel de soluții, iar cuti
ile de film erau suporturi minunate pentru copt vinete 
sau pentru gătit! Cam așa s-a terminat aventura acelei 
zile. A doua zi, mai sprijinită și de niște telefoane de la 
București, am luat drumul Buzăului, al Județenei, unde 
ni s-au mai repartizat, cu pile, câteva rații pentru 3-4 
zile, la modesta cantină care ne mai ospătase, ca să 
putem termina filmările...

Marina CONSTANTINESCU



JURNALUL NAȚIONAL Marți, 19 mai 2009 PAGINA 3

A utocenzura, mai a 
dracului decât cenzura

ARTICOLUL ZILEI

Sănătatea animalelor, 
sănătatea oamenilor

(Urmam din pag. I)

Activistul CC: Da, mă, îți spun în 
interesul tău, nu-ți fac bine, astea 
sunt murdării, urâțesc lumea...

Cristache: De unde credeți că 
luăm întâmplările, nu din scrisorile 
oamenilor muncii? Și despre mize
rii nu trebuie scris? Ăștia nu există?

Activistul CC: Da, mă, dar un ins 
dușmănos înțelege că poporul e la 
fel ca nenorociții ăia din articolele 
voastre. Vrei să critici? Critică, mă, 
frizerii, coafezele, p-ăia de la ghișee, 
aprozariștii, portarii de spital șpă- 
gari... Lăsați, mă, anchetele, că nu 
anchetați voi în țara asta...

A avut gura aurită. Termenul de 
anchetă (de presă) avea să fie in
terzis, presa nu era organ de an
chetă, „ce, anchetează ea membrii 
de partid, organele locale, procu
rorii?" La fel ca și alte cuvinte, Dum
nezeu (înlocuit, de regulă, cu destin, 
soartă), biserică (monument), moar
te (deces), sex (fără înlocuitor). După 
cum oamenii muncii, atunci când se 
adresau vreunui ziar, nu mai „recla
mau", ci sesizau, propuneau. Nu 
poți să reclami partidul.

în nomenclatorul de meserii al 
României, jurnaliștii erau lucrători 
în presă, prestatori de ilustrate cu 
succese și realizări pentru imensa 
gazetă de perete care era presa.

Secția de presă nu spunea întot
deauna explicit ce merge și ce nu. îți 
arunca întrebări de genul: „Voi 
credeți că atitudinea ăstuia (perso
naj din articol) caracterizează Româ

DIN ARHIVELE SECURITĂȚII

Hill H) REGRETA 
CĂ NE SE COMENTEAZĂ 

DESPRE EL 
LA EUROPA LIDERĂ

1. în discuțiile purtate la 
domiciliu, în ziua de 18 mai a.c., 
soții Brucan au comentat știrile 
difuzate de posturile de radio 
Europa Liberă și Vocea Americii 
referitoare la Mănescu Corneliu 
și Cornea Doina.

în context, Brucan Alexandra 
i-a reproșat soțului său că își face 
reclamă în calitate de disident. 
Brucan Silviu i-a replicat acesteia 
că nu are dreptate, deoarece „este 
vorba despre o luptă politică care 
trebuie susținută, sens în care tre
buiesc folosite toate mijloacele 
pentru a reuși. Dacă izbutești și 
taci din gură, atunci lupta nu are 
rost".

Comentând știrea transmisă de 
posturile de radio occidentale pri
vind măsurile luate de autorități 
asupra lui Mănescu Corneliu, 
Brucan Silviu și-a manifestat 
regretul pentru faptul că despre 

RADIOGRAFII CULINARE

Vrei carne? Dai ciorapi!
Eram ca o fiară. Furioasă cumplit și hotărâtă 

să fac rost de ceva carne. Aveam o poftă nebună 
de o ciorbă de perișoare, iar când le-am spus 
copiilor n-am mai avut liniște. Așa că era musai 
să fac rost de ceva carne. Am pus mâna pe tele
fon și am început tatonările. După cinci tele
foane, norocul începea să-mi dea târcoale. Se 
părea că o vecină de-a cumnatei unei prietene 
tăiase un vițel, dintre cei ascunși cu grijă. Acum 
trebuia să vândă carnea și căuta clienți siguri, 
care cumpărau cel puțin trei kilograme. Toată 
carnea trebuia adusă într-un singur transport 
și dată imediat. Deci, doritorii trebuiau să fie pe 
fază, fără zgomot și fără vânzoleală. Așa că se 
stabilise un plan de bătaie. Conform listelor 
care cuprindeau numele mic al cumpărătoru
lui, cantitatea și valoarea, carnea a fost împăr
țită pe pachete cântărite din timp. Listele au fost 
împrăștiate după zonele de cerințe și marfa la 
fel. Eu stabilisem că vreau trei kilograme de 
pulpă și, cât vine la cântar, toată carnea de la 
gât. Făcusem socoteala că la 50 de lei kilogra
mul, aș fi dat pe toată cantitatea cam 250 de lei. 
Bucuroasă nevoie mare, așteptam telefonul 
minune, care avea să mă cheme să-mi preiau 
marfa.

Și stau, și stau, și... M-am umplut de nervi! 
într-un târziu, primesc un telefon de la pri
etenă. Aceasta, cu o voce cât se poate de stânje
nită, îmi spune că s-a întâmplat ceva nasol! O 
întreb ce, cu gândul că s-a dus la naiba ciorba 
mea de perișoare. Prietena îmi spune că veci
na cumnatei ar dori în schimbul banilor să-i fac 
rost, pentru soacră-sa, de ciorapi de bumbac. 
Soacra ei avea război de țesut și făcea, normal

că pe ascuns, preșuri. Preșuri pe care eu le știam 
foarte bine. Erau foarte frumoase, lucrate cu ta
lent și bine bătute în țesătură. O să mă întrebați 
ce legătură aveau ciorapii cu țesutul la război? 
Aveau! Ciorapii despre care vorbesc erau din 
bumbac natural, lucrați dintr-un fir gros, bine 
tors și, nimeriți pe mâini pricepute, se puteau 
deșira astfel încât se obțineau fire lungi din 
bumbac numai bune de făcut ițe. Acești mi
nunați ciorapi costau 12,00 lei perechea și se 
găseau numai la relații „pe sub tejghea". Adică, 
pasai vânzătoarei sacoșa, în care se aflau banii 
pentru ciorapi plus șpaga și în timp ce te holbai 
aiurea pe rafturile de alături, ți se strecura 
sacoșa cu atâtea perechi de ciorapi pentru câți 
bani ai plasat. îi înșfăcai și-ți făceai treaba.

Doamne! Iar trebuia să dau telefoane! întreb 
mai întâi câte perechi vrea persoana și-mi 
spune că de toți banii pe care aveam să-i dau. 
Adică ciorapi contra carne! Fac repede so
coteala și-i spun că nu pot să-i dau 20 de perechi 
virgulă 8 perioadă trei! La care ea îmi spune că 
sunt de ajuns 20 de perechi! E, uite cum fac eu 
economie, dacă-mi pun în mișcare aproape 
toate relațiile de pe la magazinele de confecții! 
Bine, îi zic și cum rămâne cu carnea? A adus-o? 
Și dacă a adus-o, unde o ține? Nu vreau să o 
primesc stricată! Prietena mea îmi garantează 
că o va ține ea la congelator, până a doua zi, 
când aveam să-i aduc ciorapii. Doamne! Aveam 
și termen!

Cu o disperare imensă, am închis. încep să 
sun, pe rând, la toate persoanele care-mi 
puteau face rost, sau care puteau să-mi dea o 
relație, pentru a obține blestemății de ciorapi.

într-un târziu, când deja mi se instalase 
deznădejdea în suflet și oboseala se făcea 
simțită, mă sună vecina de pe palier, într-o 
pauză în care căutam un număr de telefon. Mă 
destăinuiesc și ei. „Ia, vino până la mine!", îmi 
zice ea. Și mă duc.

Vecina mă întâmpină la ușă, mă invită în 
bucătărie și-mi arătă o fată de vreo 20 de ani. „E 
nepoata mea! Lucrează la «Confecția» de viza
vi și-ți poate da ea ciorapi. Câte perechi vrei?" 
îmi venea să leșin! Nici nu mă așteptam la așa 
ceva. I-am spus că vreo 20 de perechi și am ieșit 
imediat, pentru a mă întoarce cu 240 de lei și 
două borcane de dulceață de vișine. Ochii fetei 
scăpărară de mulțumire și în timp ce vecina se 
fasolea cum că nu era cazul, eu i-am îndesat 
fetei borcanele în plasă. Am stabilit ca a doua 
zi, seara la ora opt, când se închidea magazinul, 
să o aștept pe fată, ca să-mi dea pachetul. Nici 
n-am îndrăznit să le spun copiilor ce luptă du
sesem și că nici nu aveam convingerea că totul 
se aranjase. Doar mai aveam de parcurs o 
jumătate de drum până la final. Npaptea am 
visat numai bazaconii.

A doua zi am fost teribil de tensionată și 
mi-am făcut tot felul de scenarii, care mai de 
care mai catastrofale. Pe seară, tensiunea era 
mare. M-am dus la magazin, la ora stabilită, îm
preună cu fiul meu cel mare și am așteptat până 
a ieșit fata, care mi-a pasat plasa cu ciorapi și 
mi-a zis să i-o las la mătuși-sa că trece ea mâine.

Strângând bine în pumn mânerele plasei, 
am plecat degrabă cu băiatul, luând direcția 
către prietena mea. Ea locuia la etajul unu al 
unui bloc din apropiere și, când noi ne îndrep

tam cu toată încrederea către intrare, o zăresc 
la geamul bucătăriei, făcându-mi semn să nu 
mă apropii. Am crezut că mor! Nu știam ce 
s-a întâmplat și mă gândeam la bazaconiile pe 
care le visasem. îi spun băiatului și el mă încu
rajează zicându-mi că poate mai are un client, 
ceva care s-o împiedice să ne primească. „Să ne 
mai plimbăm puțin!", mă îndeamnă el. Și... ne 
mai plimbăm! în gând, încep prin a face urări, 
de... și de..., la toate neamurile, tuturor celor 
care-mi veneau în minte, din conducerea cea 
mai mare a țării, pentru a mă răcori.

După aproape zece ture de alee, când se 
lăsase bine întunericul, la fereastra bucătăriei, 
acum luminată, prietena mea ne făcu semn să 
venim. Cu inima cât un purice, am urcat scările 
care păreau prea multe și am ajuns să pun pe 
masa ei cele 20 de perechi de ciorapi care 
miroseau a țoale stătute, neaerisite. Prietena 
i-a luat. Dintr-un sertar al congelatorului a scos 
două pachete mari de carne și-mi zice: „Uite, 
ți-a pus mai multă came aici, la aia de la gât! Și 
îți mulțumește mult! A zis soacră-sa că dacă-i 
trimiți ciorapi și gheme, îți face preșuri fără 
bani. Și scuză-mă că te-am ținut pe afară, dar 
venise și milițianul ăla de la trei să ia și el niște 
carne. S-a luat cu prostul ăsta al meu la o țuică. 
Nu am vrut să vadă că mai dau și la altcineva! 
E mai bine așa!" în concluzie, erau sigure că voi 
face rost de ciorapi, din moment ce adăugase 
ceva la pachet! Am pus carnea în sacoșă și am 
ieșit mulțumind. Fiul meu nu a avut nici o 
replică. Mai bine! Cine știe ce impresie și-ar fi 
făcut despre mine dacă mă stârnea! #

Veronica BECTAȘ

nia azi?" Sau: „Asta e o problemă 
serioasă astăzi când țara are lucruri 
mult mai importante de rezolvat? 
Voi credeți că în spanacul ăsta stă 
agricultura noastră, lăsați, măi frate, 
organele locale de partid să anche
teze lucrurile". Paranteză: spanacul 
de mai sus era reclamația ingineru
lui zootehnist din Berevoiești - 
Argeș, pus pe liber de președinta 
CAP-ului, care îl reclamase la partid 
că îi mor animalele de foame, pen
tru că omul lipsea de la învățămân
tul politic.

Dacă tu, lucrător în presă, te ocu
pai cu prostii din astea, cum puteai 
să le comunici convingător citito
rilor marile adevăruri ale timpurilor 
pe care le trăiai? Țara avea probleme 
fundamentale, pe măsura realiză
rilor, și noi veneam cu idioțenii. Fun
damentale erau cuvântările kilo
metrice ale lui Ceaușescu. Autocen- 
zura de la Secția de presă „te ajuta" să 
cauți experiențe mobilizatoare, să 
„cercetezi resorturile" care-i făceau 
pe unii eroi ai muncii socialiste, să 
„descoperi modelele" în stare să de
biteze citate din broșurile de partid.

Un articol despre căminul-spital 
de la Sebeș (jud. Alba), unde-și du
ceau zilele ultimii mari mutilați de 
război, paraplegici, bolnavi fără vreo 
șansă de vindecare, nu mai era un 
spanac. Era un atac la societatea 
socialistă multilateral dezvoltată, o 
inconștiență față de eforturile par
tidului, ale secretarului general per
sonal. Cei internați, aproape patru
zeci de oameni, grav răniți în timpul 

el și familia sa nu se fac comen
tarii, întrebându-se, „ei știu sau nu 
că am fost mutat".

2. în cursul dimineții, Brucan 
Silviu a (...) mai mult magazine, 
pentru cumpărături, (...) domici
liu, fără să desfășoare (...) activități 
(...)•

3. Nicolae Mircea (...)
în discuțiile (...) parte din conce

diul de (...) nu a fost de acord (...) 
le are de executat, nu poate să-i 
aprobe această cerere. Concomi
tent i-a atras atenția că este tim
pul să se angajeze cu mai multă 
hotărâre în rezolvarea sarcinilor 
profesionale.

Document din volumul: 
Dosarul Brucan. Documente 

ale Direcției a IIl-a Contraspionaj 
a Departamentului 
Securității Statului 

(1987-1989), lași, Editura 
Polirom, 2008, p. 645-646

„Cenzura" funcționa în câteva dintre birourile Casei Presei Libere de astăzi 
FOTO: Armand Rosenthal/AGERPRES

KAROLY GROSZ, „CONFUZ 
SI CONTRADICTORIU"

Nota Ambasadei României la Bu
dapesta către Ministerul Afacerilor 
Externe

19 mai 1989, ora 17:00
Tovarășului Constantin Oancea
La 18 mai a.c., secretarul general al 

PMSU, Karoly Grosz, a primit dele
gațiile consiliilor politice superioare 
ale armatelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, care au luat 
parte la o consfătuire organizată în 
Capitala ungară. Cu această ocazie, 
Karoly Grosz a ținut o cuvântare în- 
care a făcut cunoscută poziția actuală 
a PMSU față de evoluția situației 
interne din Ungaria și preocupările 
acestei țări pentru modernizarea 
Tratatului de la Varșovia. Referindu- 
se la situația internă din Ungaria, se
cretarul general al PMSU a subliniat 
că partidul „vrea să rezolve probleme
le socialismului nu pe căi administra
tive, ci pe căi democratice, în cadrul 
unui sistem politic multipartit".

A recunoscut că în Ungaria se înre
gistrează o largă nemulțumire în le
gătură cu greșelile trecutului, dar că 
există și unii care „nu vor să scape 
doar de acestea, dar încearcă să nege 
în ansamblu rezultatele obținute".

Grosz Karoly a subliniat că PMSU se 
pronunță împotriva „depolitizării 
forțelor armate" și că acestea, în con
formitate „cu spiritul Constituției, tre
buie să apere orânduirea socialistă", 
în același timp, secretarul general a 
afirmat că, „în condițiile sistemului cu 
mai multe partide, nu se va putea 
interzice prezența acestora în cadrul 

armatei". Secretarul general al PMSU 
a informat participanții la consfătuire 
că, recent, Biroul Politic al CC a luat ho
tărârea ca Ungaria să treacă la prezen
tarea unor propuneri pentru mo
dernizarea Tratatului de la Varșovia, 
propuneri care urmează să fie făcute 
la ședința de la București din luna 
iulie a.c. a consiliilor politice ale arma
telor Tratatului. Partea ungară consi
deră că nu este nevoie de o schimbare 
a funcțiilor de bază ale Tratatului sta- 

. bilite în 1955, dar că în viitor „trebuie 
întărită semnificația politică" a aces
tuia, iar activitatea și documentele or
ganizației să reflecte mai exact „noile 
preocupări politice și să facă posibilă 
exprimarea intereselor naționale 
proprii și a suveranității statelor par
ticipante". PMSU consideră necesar 
ca, în viitor, organizația să sprijine 
cursul procesului colaborării și secu
rității europene „acordând o atenție 
mai mare drepturilor omului, apără
rii mediului înconjurător și colabo
rării economice". în același spirit, par
tea ungară se pronunță pentru accele
rarea procesului de dezarmare și pen
tru creșterea responsabilității politice 
a Tratatului de la Varșovia, în dome
niul drepturilor omului, inclusiv mi
norităților naționale, în care scop a 
propus înființarea unui comitet spe
cial. Partea ungară se pronunță, de 
asemenea, pentru întărirea demo
cratismului în organismele politice și 
militare ale Tratatului de la Varșovia, 
inclusiv prin sistemul rotației în func
țiile de conducere ale organizației. 

ultimului război, trăiau o tragedie. 
Luptaseră pentru România și 
mureau încet într-un azil cu mân
care de 17 lei pe zi. Pensiile le lua 
azilul pentru a se acoperi suma 
întreținerii lunare. Statul le dădea o 
pijama la doi ani, o cămașă și o pe
reche de pantaloni la trei ani, o pe
reche de papuci la patru ani, un 
pachet de țigări la trei zile. Ancheta 
din Flacăra a fost măcelărită, scoate 
și aia, tai-o pe ailaltă, încât articolul 
devenise un imn al paraplegicilor, 
care, grație eforturilor partidului, 
umanismului societății, trăiesc bine 
spre excepțional, ca să-i poată mul
țumi tovarășului Ceaușescu pentru 
grija și omenia sa. Retragerea arti
colului ar fi fost considerat ca un gest 
de frondă față de observațiile în
dreptățite al „autocenzorului".

Indignarea activiștilor CC puteau 
viza și subiecte firești în orice țară și 
în alt timp, dar jignitoare pentru 
poporul român, cum a fost soarta 
unui serial despre „bunele manie
re", simple articole de utilitate prac
tică. Propunerea era „burgheză", jur
naliștii „nebuni", fiindcă ofensează 
oamenii muncii. „Ați înnebunit, nu 
știe poporul cum să se poarte?... îi în- 
vățați voi pe oamenii care au moște
nit bunul-simț dintotdeauna al ță
ranului nostru? îi învățați voi pe 
muncitori să-și educe copiii când ei 
știu să construiască o țară?".

Secția de presă a CC devenise 
conștiința trează a „lucrătorilor în 
presă".

Răzvan BĂRBULESCU

• ••

După întâlnirea lui Karoly Grosz cu 
participanții la consfătuirea de la Bu
curești, ziaristul Zalai Istvan de la 
cotidianul Nepszabadsag l-a întrebat 
pe consilierul de politică externă al 
secretarului general al PMSU, Thur- 
mer Gyula, dacă partea ungară are 
noi detalii în legătură cu acele știri 
occidentale după care România ar 
intenționa să ridice „problema rela
țiilor ungaro-române" la viitoarea 
întâlnire la nivel înalt a statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia. 
Thurmer Gyula a arătat că „partea 
română nu a confirmat în fața presei 
internaționale această știre, dar nici 
nu a dezmințit-o. Punctul de vedere 
ungar este neschimbat". Delegația 
Ministerului Apărării Naționale al 
țării noastre, care a participat în aces
te zile la consfătuirea de la Budapes
ta, dispune de o informare mult mai 
completă referitoare la cuvântarea lui 
Karoly Grosz, care nu a fost publicată 
decât parțial. După cum se va putea 
vedea, secretarul general al PMSU a 
fost destul de confuz și contradictoriu 
în expunerea prezentată, în mod spe
cial atunci când s-a referit la situația 
internă din Ungaria, precum și la 
viitorul rol al PMSU în armată.

Traian Pop
Document din volumul: 1989 - 

Principiul dominoului. Prăbușirea 
regimurilor comuniste europene, 
Ediție de: Dumitru Preda și Mihai 

Retegan, București, Editura Fundației 
Culturale Române, 2000, p. 61-63

„Sănătatea animalelor este în 
județul nostru o preocupare de 
prim ordin", începe direct și la 
obiect Dan Marinescu, inspector-șef 
al Inspectoratului sanitar-veterinar 
Iași. „Amintindu-ne de cuvintele lui 
Pasteur - apărând sănătatea ani
malelor, apărăm în bătaie mai 
lungă sănătatea omului-rezulta și 
importanța activității din rețeaua 
sanitar-veterinară și laboratoarele 
de specialitate ale inspectoratului, 
unde medici veterinari, chimiști și 
biologi stabilesc diagnostice, fac 
recomandările necesare, iar la 
nevoie intervin direct pentru re
zolvarea unor situații deosebite. 
Sunt în județul Iași deja șapte stații 
de producere a Lactosilului, la AE1 
Uricani, Holboca, Tărgu-Frumos. La 
AEI Uricani vitaminele ce prove
neau din import s-au înlocuit cu un 
aliment care se administrează în 
hrana păsărilor, care a dus la 
creșterea producției".

Desigur, suportul afirmațiilor 
reprezentantului Inspectoratului 
sanitar-veterinarIași îl vom găsi în 
teren, acolo unde munca deloc 
ușoară a crescătorilor de animale se 
desfășoară zi de zi, în orice anotimp. 
Roadeleacesteiafireștecă nu se lasă 
așteptate. De pildă, Stațiunea de 
cercetare și producție pentru creș
terea bovinelor Dancu a fost dis
tinsă, în 1987, cu titlul de Erou al Noii 
Revoluții Agrare, pentru o producție 
medie de lapte de 5.8061 pe cap de 
vacă furajată, situându-se pe locul 
trei în țară.

Prin cele două programe de cer
cetare prioritară pe care le desfă
șoară - ameliorarea taurinelor și 
perfecționarea tehnologiilor de 
creștere și exploatare a bovinelor- 
Stațiunea Dancu vine în sprijinul 
unităților de producție. Acest sprijin 
se materializează, ne spune direc
torul stațiunii, doctor Radu Nicorici, 
prin livrarea tăurașilorșifemelelor 
de prăsilă unităților zootehnice din 
județul Iași și din alte județe, con
tribuind astfel și la realizarea pro
gresului genetic.

Sub îndrumarea directă a SCPCB

DIN PRESA EXILULUI

Ultimul argument 
diplomatic al „umanismului 

socialist": bătaia
Gerard Depres, președintele 

Partidului Social-Creștin belgian, 
partid de guvernământ de 40 de 
ani, și președintele Camerei re
prezentanților, a convocat vineri, 
12 mai, la biroul său pe ambasa
dorul RSR la Bruxelles, Gheorghe 
Ciucu, cerându-i o viză de intrare 
în România pentru a o vizita pe 
Doina Cornea la domiciliul ei de 
la Cluj.

Iată ce declara Gerard Deprez 
sâmbătă, 13 mai, ziaristului Radu 
Portocală:

„Demersul e simplu: l-am con
vocat ieri pe ambasadorul Ro
mâniei, cerându-i o viză având 
intenția să mă duc în România, în 
special la Cluj, la sfârșitul acestei 
săptămâni, pentru a o vedea pe 
Doina Cornea sau, în orice caz, 
pentru a face tot posibilul să obțin 
știri depsre ea și soarta ei actuală.

Ambasada română mi-a făcut o 
propunere alternativă, spunân- 
du-mi că sunt dornici să mă invite 
în România, cu condiția de a ac
cepta să am contacte cu autori
tățile oficiale. în principiu nu 
refuz această propunere, dar 
vreau, înainte de a pleca, să am 
asigurarea că voi putea merge 
acolo unde vreau pe teritoriul Ro
mâniei, că pot întâlni pe cine 
vreau și, în orice caz, că o voi pu
tea vizia pe Doina Cornea la do
miciliul ei de la Cluj. N-am primit 
nici un răspuns și nici un fel de 
asigurări.

Dacă nu am un răspuns în ter
menul pe care l-am fixat, voi 
organiza o conferință de presă, 
poate marți, 16 mai, sau miercuri, 
17 mai, și nu exclud posibilitatea 
de a pleca împreună cu câțiva pri
eteni, chiar fără viză."

Miercuri, 17 mai, dl Gerard 
Deprez pleca în România, cu o 
viză de turist, însoțit de fostul 
purtător de cuvânt al Partidului 
Social-Creștin, Christian Leonard. 
Ajunși seara la București, joi, 18 
mai, se aflau la Cluj, unde tre
buiau să înmâneze Doinei Cornea 
un mesaj de la fiica ei, Ariadna 
Combes, și o invitație pentru Con
siliul Europei.

„Strada Alba Iuliji era blocată de 
miliție. Ni s-a spus că nu se poate 
trece pentru că avusese loc un 
accident... Am plecat și am revenit 
pe seară. La intrarea străzii erau 
un ofițer, doi milițieni și vreo 

Balotești, la Dancu s-a testat și ela
borat o nouă tehnologie pentru 
perioada puerperală la vacă, fapt 
care a contribuit la creșterea pro
centului de vaci însămânțate, la 
scăderea procentului de retenții 
placentare, precum și la creșterea 
fecundității la prima însămănțare 
artificială și reducerea intervalului 
fătare-concepție sub o sută de zile. 
Tot cu ajutorul colectivului din 
Balotești, mai precis al sectorului de 
reproducție condus de doctorul 
Nicolae Ilina, la Dancu s-a experi
mentat transferul de embrioni, prin 
care s-au obținut primii viței.

în stațiunea Dancu s-au introdus 
și perfecționat noi tehnologii care 
influențează favorabil completa
rea bazei furajere și procesul prepa
rării și conservării plantelor. în acest 
sens, prepa ra tele biologice obținute 
pe bază de bacterii acido-lactice de 
tip „Lactosil" sunt folosite ca adaos 
la însilozarea plantelor, cât și ca 
adaos în hrana pentru combaterea 
tulburărilor digestive, frecvente la 
tineretul taurin.

La Iași s-a montat prima stație 
de producere a reltanului, un 
reconstituent de lapte, produs li- 
poproteic, care, adăugat în laptele 
smântânit, reconstituie un lapte de 
bună calitate pentru înțărcarea 
vițeilor, realizându-se sporuri în 
greutate similare martorilor hră
niți integral cu lapte. Laptele eco
nomisit prin acest procedeu se 
adaugă cantităților destinate con
sumului populației. Ca efect al pre
ocupărilor de economisire a ener
giei electrice și de creare a con
dițiilor de microclimat cât mai co
respunzător a apărut și noul sis
tem de adăpost cu ventilație natu
rală, destinat categoriei 10 zile - 
3 luni. Prin condițiile create s-au 
redus noxele și curenții de aer sub 
limitele admise. Rezultatul experi
mentelor este edificator. Se reduce 
morbiditatea cu 75%, consumul de 
medicamente cu 85%, iar sporul 
mediu zilnic este mai mare cu 10%.

Victor RĂDULESCU 

Flacăra, nr. 20/1989

zece oameni în civil. S-au repezit 
la noi lovindu-ne cu pumnii în 
cap, în burtă, în picioare. Mi-au 
furat portofelul. Am încercat să 
scăpăm fugind și ne-au urmărit 
cca 300 de metri. Christian Leo
nard era să moară: l-au îmbrâncit 
în șosea tocmai când trecea o ma
șină", a povestit Gerard Deprez.

Au vrut să depună a doua zi, 
când au fost convocați la „comisia 
de pașapoarte", o plângere. Li s-a 
dat să înțeleagă că este inutil: 
numeroși martori i-au văzut în 
stare de ebrietate... Li s-a restituit 
totuși portofelul pe care, „un ce
tățean cinstit" l-a predat auto
rităților...

Sâmbătă, 20 mai, cei doi turiști 
belgieni, reveniți la Bruxelles cu 
semnele proaspete ale ospitali
tății umanismului socialist: ochi 
înnegrit, vânătăi, cucuie, trauma
tisme și „o teribilă frică", au dat o 
conferință de presă (v. „Libera
tion" din 22 mai).

„Dacă aș fi fost un simplu cetă
țean român sau belgian, astăzi 
n-aș mai fi fost aici", a spus 
Gerard Deprez.

Mesajul bătăușilor de pe strada 
Doinei Cornea, Alba Iulia, pare 
simplu, ca o măciucă: poți fi orice, 
ambasador al Angliei sau preșe
dinte de partid, dizgrația Secu
rității are aceeași măsură: pum- , 
nii; opoziția internă e și ea averti
zată: dacă unor diplomați străini 
li se poate întâmpla...

Nici un opozant al regimului 
n-ar fi putut demonstra mai eloc
vent natura primitivă și brutală a 
regimului Ceaușescu, domnia 
bâtei ca argument politic decât au 
făcut-o cei 13 securiști.

Guvernul belgian a reacționat 
cu fermitate: l-a rechemat pe 
ambasadorul său la București, Jan 
Koninckx, pentru consultări, iar 
ministrul de Externe Leo Tinde- 
mans l-a convocat pe George 
Ciucu.

Șocat, pe bună dreptate, Gerard 
Deprez dorește organizarea unei 
acțiuni concertate de condam
nare a regimului Ceaușescu, care 
pare să fi decis să răspundă con
tondent oricărui „amestec în afa
cerile interne".

Arhiva Institutului Național 
pentru Memoria Exilului 

Românesc, Fond Dan Culcer 
Lupta, nr. 122/1 989
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DANIELA SILIVAȘ, FURATĂ CA-N CODRU 
LA EUROPENELE DE GIMNASTICĂ

Gimnastica feminină din anii ’8o 
era dominată de rivalitatea dintre 
sportivele din România și URSS, orice 
competiție de anvergură rezu- 
mându-se de fapt la un duel între 
aceste două țări. De multe ori însă, 
ierarhiile nu se stabileau pe podiu
mul de concurs, ci prin adevărate 
jocuri de culise, capitol la care so
vieticii erau avantajați, pentru că 
dețineau controlul asupra brigăzilor 
de arbitre.

Nu altfel au stat lucrurile la Cam
pionatele Europene din 1989, care 
s-au desfășurat la Bruxelles, în a doua 
jumătate a lunii mai. în vederea aces
tui concurs, colectivul tehnic, alcătuit 
din antrenorii Adrian Goreac, Octa
vian Bellu, Tatiana Popa și Adrian 
Stan, a selecționat patru sportive: 
Daniela Silivaș, Gabriela Potorac, 
Cristina Bontaș și Maria Neculiță, ulti
ma în calitate de rezervă. Fără 
îndoială, vedeta lotului era Daniela 
Silivaș, poate cea mai completă gim
nastă a lumii în acei ani, care avea, la 
doar 17 ani, o carte de vizită impresio
nantă. Cvadruplă campioană euro
peană în 1987, de șase ori medaliată la 
Jocurile Olimpice de la Seul din 1988, 
când a urcat de trei ori pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului, Silivaș 
era văzută de majoritatea specialiș
tilor drept principala favorită la locul 
întâi în concursul individual compus. 
Din păcate, Daniela a pierdut medalia 
de aur pentru o diferență infimă, de 
doar 13 miimi de punct, și asta pentru 
că arbitrele au evaluat cu unități de 
măsură diferite evoluțiile sportivelor, 
preferând-o pe Svetlana Boghinska- 
ia (URSS), care a primit laurii de cam
pioană europeană fără să-i merite. 
Iată ce scria despre finala concursului 
individual compus trimisul special al 
ziarului Sportul la Bruxelles, Ovidiu 
Ioanițoaia: „Printr-un concurs potriv
nic de împrejurări, Daniela a trebuit 
să se mulțumească, abia stăpânindu-și 
lacrimile, doar cu medalia de argint. 
A fost, mai întâi, o tragere la sorți 
dezavantajoasă, în urma căreia Silivaș 
a evoluat în urma sportivei sovietice, 
ceea ce a permis antrenorilor și con
ducătorilor acesteia să «suprave
gheze» lupta pentru titlu. A urmat 
apoi un arbitraj părtinitor, chiar 
deplasat spre finalul reuniunii, când 
a deturnat ordinea pe podium. înain
tea ultimei probe, solul, Silivaș și 
Boghinskaia se aflau la egalitate. Am 
fost convinși, cunoscând solul exce
lent al campioanei noastre, că drumul 
spre aur nu mai poate fi barat. Ne-am 
înșelat însă amarnic. Evoluția Da
nielei, deși fără cusur, ovaționată într-o carieră de excepție, Daniela Silivaș a cucerit nu mai puțin de 26 de medalii olimpice, mondiale și europene

îndelung de un public care a cerut cu 
insistență nota maximă, a fost cobo
râtă inexplicabil la 9,987, iar cea a 
sovieticei, cu nimic superioară, ba 
dimpotrivă, a primit - stupefiant -10 
din partea brigăzii c’onduse de 
elvețianca Heidi Nef! Ca o coinci
dență, același tratament i-a fost apli
cat și Gabrielei Potorac, pe care 14 
miimi de punct au privat-o de me
dalia de bronz. Rezumând, au existat 
prea multe și prea ciudate coinci
dențe, care au împărțit într-o direcție 
injustiție și într-alta «bilete de fa
voare» !", Presa internațională a deza
probat la unison modul în care a fost 
stabilită campioana europeană abso
lută. „Din clipa în care a pus piciorul 
pe podiumul de concurs, Daniela a 
încântat literalmente. Trebuia să 
apară nota 10, cerută insistent de sală. 
Silivaș a suportat însă severitatea arbi- 
trelor", a notat cotidianul Le Soir, în 
timp ce La Derniere Heure a scris: 
„Arbitrele n-au fost la înălțimea sar
cinii ce le revenea. Obligate să tran
șeze, ele nu au acordat decât 9,987 lui 
Silivaș, spre dezamăgirea generală, 
căci s-ar fi cuvenit 10. Ei au oferit apoi 
adversarei sale titlul sub forma unei 
note perfecte". Reprezentantele noas
tre aveau să se revanșeze cu vârf și 
îndesat în finalele pe aparate. Daniela 
Silivaș a cucerit medalia de aur la sol, 
„o răsplată meritată pentru o mare 
campioană", cum a scris Le Libre Bel
gique, iar Gabriela Potorac a făcut 
senzație la bârnă, urcând pe prima 
treaptă a podiumului. Silivaș și-a mai 
trecut în palmares o medalie de ar
gint la paralele și una de bronz la 
bârnă, în timp ce mezina Cristina 
Bontaș s-a clasat pe locul al treilea la 
sărituri și la sol. Cu un total de șapte 
medalii, România a devansat URSS 
într-un clasament neoficial, o perfor
manță extraordinară pentru gimnas
tica românească.

Nici băieții nu s-au lăsat mai pre
jos la Campionatele Europene din 
1989, desfășurate la Stockholm, de 
la care s-au întors cu trei medalii. 
Nicușor Pascu, actualul antrenor al 
lotului național, a cucerit medalia 
de argint la bară fixă, aceeași per
formanță fiind realizată de Cristian 
Brezeanu la sol, iar Marius Gher
man a câștigat bronzul la sărituri. 
Interesant este faptul că, la scurt 
timp după Revoluție, Brezeanu a 
plecat definitiv în Africa de Sud, țară 
pentru care a concurat cu succes 
mulți ani, reușind să câștige medalii 
inclusiv la campionatele continen
tului negru.

Vlad IONESCU

AICI RADIO EUROPA LIBERĂ!

Discuții între tovarășii Jakes și Ceaușescu
A doua zi după desfășurarea vizitei secretarului general Nico- 

lae Ceaușescu, presa pragheză a prezentat un material amplu 
despre discuțiile înaltului oaspete român și Milos Jakes, secre
tarul general al Partidului Comunist Cehoslovac. Vă prezentăm 
în continuare un articol publicat în oficiosul PCC, Rude Pravdo:

în dimineața zilei de 17 mai au avut loc la Praga convorbiri între 
Milos Jakes, secretar general al Partidului Comunist Cehoslovac 
(PCC) și Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român și președinte al Republicii Socialiste România. Ei au 
apreciat că întâlnirile periodice dintre liderii celor două partide 
sunt definitorii pentru aprofundarea relațiilor dintre PCC și PCR, 
dintre Republica Socialistă Cehoslovacia și Republica Socialistă 
România.

Milos Jakes a vorbit despre implementarea rezoluțiilor celui 
de-al XVII-lea congres al PCC, despre restructurarea economică 
și socială și despre programul de democratizare care a fost pus la 
punct la ce-a de-a șaptea plenară a Comitetului Central al PCC. El 
a subliniat că politica partidului s-a bucurat de sprijin popular, 
ca o confirmare a ecoului mobilizator al chemărilor transmise 
de la Prezidiul Comitetului Central la cea de-a 41-a aniversare a 
evenimentelor din februarie 1948.

El i-a spus oaspetelui român că principiile noului mecanism eco
nomic au în vedere utilizarea unor pârghii manageriale și 
îmbunătățirea formelor și metodelor planificării centrale. Con
tabilizarea socialistă, autofinanțarea și autoadministrarea, 
atribuirea responsabilității întreprinderilor către colectivitățile 
de muncitori pentru a veni în întâmpinarea nevoilor societății 
sunt considerabil întărite. Milos Jakes, secretarul general al Co
mitetului Central al PCC, a subliniat importanța atașamentului 
partidului față de creșterea democrației socialiste, sporirea par
ticipării maselor la administrarea societății, vizibilă în imple
mentarea măsurilor pentru o intensificare a activităților Frontu
lui Național și a organizațiilor membre, față de adâncirea funcției 
de self-management a comunităților naționale, față de pro
movarea unei politici de deschidere și de informare a opiniei pu
blice. El a mai arătat că cel de-al XVIII-lea Congres al PCC a fost 
anunțat pentru mai 1990. Pregătirea lui implică o intensă activi
tate politică, teoretică, ideologică și organizațională din partea par
tidului pentru a pregăti organizațiile de partid, în așa fel încât 
activitățile clasei muncitoare să se bucure de un cadru plin de 
energie și de creativitate. Congresul va evalua performanțele în 
îndeplinirea țintelor socio-economice, dar și procesul de restruc
turare și democratizare, și va lua decizii importante pentru munca 
viitoare a partidului și a societății în interesul realizării mai rapi
de a dezvoltării socio-economice a țării și a îmbunătățirii standar
dului de viață, material și spiritual.

Nicolae Ceaușescu a vorbit despre impresionantele transfor
mări revoluționare din Republica Socialistă România, mai ales 
după cel de-al IX-lea Congres al PCR, pe calea socialismului, în con
formitate cu regulile generale și cu principiile socialismului și în 
condițiile și realitățile din România. A insistat asupra măsurilor 
ce au fost luate pentru a crea noi forme de administrare econo
mică pe bază de autoadministrare, pentru a îmbunătăți pla
nificarea, mecanismul economic și financiar, pentru a întări inde
pendența socialistă, pentru a realiza un sistem revoluționar de
mocratic muncitoresc de conducere ca parte a organizării întregii 
economii și activități sociale cu poporul pentru popor și care îi 
garantează clasei muncitoare o participare activă la administrarea 
societății pentru realizarea țelurilor de dezoltare a țării.

PCR, care s-a raportat mereu la acțiune din perspectiva unui par
tid revoluționar, a fost prezentat ca organizatorul și agentul din 
spatele tuturor transformărilor revoluționare din România. Socie
tatea, s-a arătat în cuvântare, nu poate fi schimbată, țelurile re
voluționare nu pot fi atinse, comunismul nu poate fi construit alt

fel decât prin luptă revoluționară, printr-o întărire continuă a rolu
lui conducător al partidului. Rezoluțiile celui de-al XlII-lea Con
gres al PCR s-au concretizat în măsuri și programe ce urmăresc o 
creștere intensivă a economiei României, modernizarea indus
triei și a agriculturii, utilizarea tehnologiilor avansate, îmbună
tățirea calității produselor care vor duce România la un nou sta
diu de dezvoltare, superior. Plata integrală a datoriei externe la 
sfârșitul lui martie, anul acesta, a fost prezentată ca o mare victo
rie a poporului român, o expresie a forței economice și un sim
bol al deplinei independențe economice și politice a României.

Au fost expuse pregătirile pentru cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului care va trasa noi perspective de dezvoltare, până în anul 
2000 și pentru primele decenii ale celui de-al treilea mileniu, când 
România se va transforma într-o țară socialistă multilateral dez
voltată, cu o economie avansată, cu un mare potențial științific și 
cultural cu un înalt standard de viață, material și spiritual. în 
prezent, poporul român se pare că se consacră pe deplin înde
plinirii exemplare a programelor de dezvoltare, fiind hotărât să 
marcheze cea de-a 45-a aniversare a revoluției antifasciste și anti- 
imperialiste pentru eliberare națională și socială și cel de-al 
XIV-lea congres al partidului prin noi și semnificative realizări 
în toate domeniile. Milos Jakes și Nicolae Ceaușescu au precizat că 
înțelegerile semnate la întâlnirea de la București, din aprilie 1988, 
au fost respectate și au notat că ambele părți au făcut eforturi pen
tru o dezvoltare ulterioară și pentru aprofundarea relațiior 
româno-cehoslovace în politică, economie, cultură, știință și în 
alte domenii. Totuși, atingerea țintelor cere o mai mare implicare 
și o mai mare inițiativă a organizațiilor centrale și locale, mai ales 
a celor care activează în domeniul economic.

A fost exprimată deplina satisfacție în ceea ce privește nivelul 
relațiilor dintre cele două partide, dintre guverne, parlamente, 
organizații publice și de masă, între județe și orașe din cele două 
țări și s-a pus accent pe intensificarea acestor legături, pe schim
bul de experiență legat de construcția socialistă.

în timpul discuțiilor despre colaborare economică, cei doi lideri 
de partid au insistat ca organizațiile economice din Republica 
Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România să aibă per
manent în vedere implementarea unor programe de dezvoltare 
economică, tehnologică și științifică, pe termen lung, până în anul 
2000. A fost apreciată dezvoltarea bunelor schimburi din anul 
1988, dar și faptul că schimburile economice din respectivul an au 
fost cu opt procente mai mari decât în anul anterior și au fost cele 
mai mari înregistrate vreodată, ca volum. Totuși, producția care 
a rezultat în urma acestei cooperări și specializări se situează doar 
pe la vreo 17 procente și a fost considerată inadecvată. S-a afirmat 
că implementarea măsurilor stipulate de Comisia Guvernamen-

In timpul vizitei în Cehoslovacia, Nicolae Ceaușescu a fost primit și de 
Gustav Husak, la Castelul Hrad (foto) FOTO: Arhivele Naționale

tală Reunită pe probleme de Economie, Tehnologie și Colaborare 
Științifică de la Praga, de la începutul lui mai, ar ajuta la perpetu
area extinderii colaborării economice. S-a arătat că formele mai 
avansate de colaborare, în special aprofundarea substanțială a 
cooperării și specializării implică dezvoltarea relațiilor nemijlocite 
între întreprinderile productive și unitățile de cercetare științifică, 
drept principala cale de a intensifica colaborarea economică din
tre cele două state. în acest context, s-a pus accentul pe importanța 
„programului pentru o mai mare cooperare în câmpul producției 
și al specializărilor" semnat în timpul vizitei.

S-a pus accentul pe intensificarea luptei organizațiilor de pla
nificare din cele două țări pentru a coordona planurile economice 
pentru perioada 1991-1995, care trebuie să se încheie în primul 
trimestru al anului 1990.

Milos Jakes și Ceaușescu au schimbat opinii cu privire la 
actualele aspecte ale situației internaționale. Ei au fost de acord că 
problema fundamentală a zilelor noastre este menținerea păcii și 
securității în lume, oprirea cursei înarmărilor, mai ales a celei 
nucleare, implementarea unor noi măsuri de dezarmare, elimi
narea pericolului unui dezastru nuclear. Ei au arătat că dinamica 
politicii externe a țărilor socialiste și a forțelor progresiste din 
lume au ajuns la câteva rezultate pozitive, care atestă trecerea de 
la confruntare la dialog și la construirea încrederii între state.

Totuși, situația internațională continuă să fie complexă și con
tradictorie. Testele nucleare continuă, ca și acțiunile de militarizare 
și de modernizare a armelor. în legătură cu aceasta, s-au făcut 
referiri la hotărârea țărilor socialiste de a-și reduce unilateral forțele 
armate și bugetele militare. S-a subliniat că interesul popoarelor 
europene cere trecerea la măsuri concrete de dezarmare, renun
țarea la modernizarea armelor nucleare tactice și inaugurarea unor 
negocieri în vederea eliminării rezervelor nucleare și a tuturor 
armelor de distrugere în masă. A fost exprimată convingerea că 
materializarea propunerilor cu privire la crearea unor zone libere 
de arme nucleare și chimice în Balcani, în Europa Centrală și în alte 
părți ale Continentului European; materializarea inițiativei Româ
niei, cu privire la o întrevedere a conducătorilor de stat și de guvern 
din Balcani, ca și materializarea inițiativei Cehoslovaciei cu privire 
la crearea unei zone de încredere, de colaborare și de relații de bună- 
vecinătate pe linia de contact a statelor Pactului de la Varșovia și a 
statelor membre ale NATO vor contribui, de asemenea, la întărirea 
securității în Europa. în acest context, s-a stabilit ca partea cehoslo
vacă să participe la o întâlnire a țărilor vecine, pe chestiuni de pro
tejare a mediului înconjurător.

Conducătorii celor două partide au subliniat, de asemenea, 
nevoia de a respecta cu strictețe, în relațiile dintre state, principi
ile legate de independența națională și de suveranitate, respec
tarea inviolabilității granițelor, a integrității teritoriale, renunțarea 
la amenințare și la folosirea forței și lipsa de intervenție în afaceri
le interne. Ei au mai vorbit despre nevoia unei riposte ferme față 
de orice manifestări revanșarde, șoviniste și naționaliste, față de 
orice formă de instigare a unui popor împotriva altuia, față de 
atentatele la integritatea teritorială a unui stat.

Un schimb intens de opinii între partide este necesar și ar tre
bui să includă întâlniri internaționale și regionale, dar și imple
mentarea tuturor formelor de colaborare ca și a unui nou conținut 
în ceea ce privește relațiile cu mișcările social-democratice, de 
stânga și cu mișcările democratice. Discuțiile au avut loc într-o 
ambianță cordială, tovărășească, într-o atmosferă pronunțată de 
muncă. Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comu
nist Român și președintele Republicii Socialiste România l-a invi
tat pe Milos Jakes, secretarul general al Comitetului Central al PCC, 
în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.

Rude Pravdo, 1 8 mai 1 989 
Traducere din limba engleză de Eliza DUMITRESCU
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19:00 Telejurnal
19:25 Tezele și orientările formulate 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu - pro
gram de muncă și acțiune revoluțio
nară. îndeplinirea obiectivelor din 
programul de organizare științifică și 
modernizare. Redactor Florica Rădu- 
lescu

19:45 România în lume. Documen
tar. Redactor Nicolae Melinescu

20:05 Copiii cântă patria și partidul. 
Program literar-muzical-coregrafic în 
interpretarea unor formații pionie
rești și ale șoimilor patriei, laureate 
ale Festivalului național „Cântarea 
României". Redactor Eugen Patriche

20:25 învățământ, cercetare, pro-

vremea
Vremea a fost predominant fru

moasă și caldă, iar cerul, variabil, mai 
mult senin în sud-estul țării și cu 
înnorări mai accentuate în zonele 
sud-vestice, unde au căzut averse 
însoțite de descărcări electrice. Vân
tul a suflat slab până la moderat. 
Temperaturile maxime au fost cu
prinse între 24 și 30 de grade, iar mi
nimele nocturne, între 8 și 18 grade.

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
Caut persoană pentru îngrijire 

femeie bolnavă imobilizată la pat și 
pentru menaj.________________

Căutăm femeie menaj simplu 
pentru persoană în vârstă, în cartier 
ultracentral. Relații după ora 17:00.

Căutăm femeie îngrijire copii.
Oferim unei femei casă la curte, 

masă și retribuție, contra îngrijire fe- 
meie bolnavă. Așteptăm și provincia.

VÂNZĂRI
Vând apartament două camere 

decomandate, la etaj trei, în zona 
Teiul Doamnei.

ducție. Pregătirea forței de muncă la 
nivelul cerințelor dezvoltării econo
mice și sociale ale patriei. Documen
tar de Lucreția Lustig

20:45 Rolul familiei în societatea 
noastră. Creșterea și educarea co
piilor. Redactor Mădălina Tudor

21:05 Bijuterii muzicale. Redactor 
Adriana Rogovschi

21:20 Univers, materie, viață. Emi
siune de educație materialist-științi- 
fică. Istoria Pământului. Episodul X. 
Neozoicul. Prezintă dr Florian Mari
nescu de la Institutul de Geologie și 
Geofizică București. Redactor Ion Ruș

21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

Dimineața s-a produs ceață pe 
alocuri în vestul și în centrul țării și 
în zona de munte.

La București a fost vreme caldă și 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vântul a suflat slab până la 
moderat. Temperatura maximă s-a 
situat în jurul valorii de 30 de grade, 
iar minima din cursul nopții a fost 
cuprinsă între 10 și 13 grade Celsius.

Vând recamier dormitor, pat 
mijloc, lampă, bibliotecă pentru 
sufragerie, parchet calitate supe- 
rioară.______________________

Vând aragaz bucătărie trei 
ochiuri, rame, tablouri._________

Vând televizor color și video- 
casetofon Player Goldstar, absolut 
noi. Aștept provincia.

CUMPĂRĂRI
Cumpăr două covoare persane de 

doi metri sau patru metri (sau mo
chetă), frigider, șifonier, bufet cu vi- 
trină, sufragerie și două fotolii.

Cumpăr autoturism Dacia 1310, 
bine întreținut.

Kitsch
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ORIZONTAL: 1) Figură de clovn. 2) Precedent creat. 3) A nu fi de acord cu 
un arbitru - Moț de bască! 4) Aflată în curs de apariție - Tratat bilateral! 5) O 
îmbucătură... care nu ține de foame - Vorbe de dor (sg.). 6) Proces-verbal de 
imputare - Oferă un mijloc de destindere. 7) Intervin după descărcare. 8) 
Manual de pedagogie de tip vechi - Un fel de a reprezenta. 9) Prinse-n ramă! 
- Serviciu de masă. 10) Realizată... pe bază de licență - Un covrig... și un corn! 
(ad litteram!). 11) Videoteca amintirilor (pl.). - O seamă de cuvinte.

VERTICAL: 1) Candidată cu șanse în alegeri. 2) Simptom de răceală - Plecat 
la mare. 3) Reluări ca la carte - Bețe răsucite! 4) Certificat de vaccinare - Loc de 
muncă în regie. 5) Luat pe nepusă masă - Participant la încoronare. 6) Cu mare 
pondere în filmul mut - Aflate după băi. 7) Agrafă prinsă la cap! - O treabă 
făcută cu tot dichisul. 8) Pus în priză - Avantaj din deschidere! 9) Avatarul 
bătrânei doamne - întărește țesuturile. 10) Elemente comune în stilurile roco
co și baroc! - Dată de-a dura. 11) Pus în vedere - îmbrăcată peste catrință.

amintiri

Complexul Flora era amenajat lângă stațiunea Lacul Sărat (jud. Brăila), 
recunoscută pentru băile cu nămol terapeutic
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