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. Activiștii de partid i-au pregătit lui Nicolae Ceaușescu o primire triumfală la lași, după cum se observă și în pozele oficiale. Participanții la eveniment însă 
își aduc aminte că „Tovarășul" părea îngrijorat, pe fondul schimbărilor politice din Europa de Est FOTO: AGERPRES
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1 JURNALUL ZILEI A

Miercuri 13, la Iași. Treisprezece 
septembrie 1989. O zi cu ghinion 
pentru mulți, foarte mulți ieșeni. 
Pentru că tocmai în acea zi le-a picat 
pe cap Ceaușescu cu suita sa. Un 
spectacol grotesc, bineștiut, cu 
activiști de partid în prim-plan, dar 
și în culisele scenografiei de partid 
și de stat. Un „show" ieftin, dispre
țuit de majoritatea, prilejuit de 
deschiderea anului școlar.

Septembrie, ultimul bal 
ceaușist în Moldova

Ultimul miting la Iași. Un Ceau
șescu cu o mimică ușor schimbată, 
având aerul că e preocupat de altele, 
explicabil însă, ținând cont de 
cursul evenimentelor în Europa de 
Est. O serbare prelungită cu pionieri, 
studenți și activiști de partid. Un 
preambul, o repetiție cu public 
înainte de al XIV-lea Congres. Aduși 
cu PCR-ul, cu UTC-ul, strânși cu 
arcanul, oamenii de rând au fost 
mobilizați din întreprinderi, adu
nați de prin laboratoarele univer
sităților, fugăriți de pe ogoare, fa
brici și uzine, pentru a participa la

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Pui de șoim în toamna bobocilor
Lucia avea 6 ani în 1989 și în acea 

toamnă a mers pentru prima dată la 
grădiniță. „Venise toamna. Nu 
mi-am dat seama de acest lucru 
pentru că picau frunzele și păsările 
plecau în țările calde, ci pentru că 
într-o dimineață a unei zile impare, 
tata avea număr impar la mașină, 
părinții au venit la țară și mi-au 
întrerupt cursul lin al zilelor petre
cute prin copaci și pe dealuri.

Venise toamna, pentru că sim
țeam aerul înecăcios de oraș, cu 
mirosul specific al cartierului meu 
mărginaș, vecin cu fabrica de oase, 
și purtam încă în suflet părerea de 
rău că mamaie și tataie iar au rămas

JURNALE PERSONALE

14 SEPTEMBRIE
Ceaușescu și nevastă-sa sunt în 

„vizită de lucru"la Iași, unde vrea el 
în persoană să facă deschiderea anu
lui școlar mâine, 15 septembrie. Până 
atunci, se plimbă de acolo până 
acolo, să dea sfaturi, să ajute la pro
pășirea neamului. Presa de azi e 
plină de fotografii ale activității 
„eroului" pe plaiuri moldave. Una 

ultimul miting al lui Ceaușescu în 
capitala Moldovei.

Era însoțit de majoritatea mem
brilor guvernului și nelipsita-i con
soartă, academicianul de renume 
mondial, specialista în polimeri, 
academician doctor inginer (ADI) - 
Elena Ceaușescu. Ar fi fost culmea ca 
tocmai întâiul academician al țării 
să lipsească de la deschiderea anu
lui școlar! Nu. Ea a fost cea care a 
adunat scrisorile de nemulțumire 
pasate cu deosebite eforturi printre 
securiștii mobilizați în număr mare. 
Surse apropiate staff-ului de atunci 
dau de înțeles că Ceaușescu ar fi ales 
Iașiul pentru că zona era (și este) 
una săracă. Aici oamenii ar fi mi
rosit mai greu aerul tare, occidental, 
ce pătrundea prin ungherele (spar
te) de la granițele RSR. Moldovenii 
erau cetățeni cu mai puține pre
tenții, mai ușor de manipulat. Aici 
fântânile puteau fi mai ușor „otră
vite" în calea năvălitorilor îndoc
trinați cu „glasnost" și „perestroika". 
„Lanurile", și așa arse de soare, 
puteau fi mai lesne pârjolite, 
pompând din belșug fumul menit 
să ascundă vântul schimbării. Ce 
bătea deja. Crivățul sovietic, și nu 

în satul de munte plângând.
De-acum, mama mă trezea în 

fiecare dimineață, mă îmbrăca 
smucit cu o cămașă portocalie din 
material supraelastic, peste care 
atârna o cravată tivită tricolor. Slavă 
Domnului că nu aveam pampoane 
sau pălărie, cum aveau alte colege de 
grădiniță.

Nici nu mă dezmeticeam bine și 
tovarășa mă punea drepți lângă 
ceilalți copii și începea să intoneze: 
„Trei culori cunosc pe lume/ 
Amintind de-un brav popor...". Ori
cât mă străduiam și repetam în 
minte versurile imnului, mai depar
te de rândurile acestea nu reușeam

dintre ele reprezintă următorul 
„peisagiu": in prim-plan, un cântar 
pe care tronează știuletele de po
rumb de dimensiuni cabaline, acul 
cântarului indicând clar, să fie văzut, 
600 de grame!

Halal porumb! în fața cântarului, 
ei doi, contemplativi, fascinați, mai 
ales ea, iar in spatele lor, individa 
care-i ghidează (probabil șefa la- 
șiului), notându-și intr-un carnețel 
indicațiile „prețioase" ale șefului! O 
altă poză: un grajd. Se văd cai sau 
vaci, nu deslușesc bine, și pe jos, 

O

numai, se simțea, via „Europa 
liberă", dinspre Ungaria, Germania 
și chiar URSS, chiar și de omul de 
rând. Intelectualii ieșeni se aflau la 
curent cu tot ce se întâmpla. „Ne 
întrebam doar când începe «specta
colul»", spune Leonid Stratulat, pe 
atunci fotoreporter la Flacăra 
lașului, singurul ziar ce apărea pe 
piața orașului. Ca el sunt mulți de 
părere că Ceaușescu ar fi ales un 
„popor" ceva mai oropsit, mai puțin 
pretențios, pentru a-1 câștiga sau 
recâștiga. în ultima Clipă. Mai precis, 
pentru a-1 monta să fie de partea sa 
în greaua încercare ce avea să vină. 
Pentru lupta împotriva „invadato
rilor" ce sosiseră (neoficial, însă). 
Mizând cu sârg pentru ultima oară 
pe „neamestecul în treburile in
terne", un subiect vast abordat în 
discursul ținut la Iași. Dar, cum 
aminteam, vizita din capitala Mol
dovei a fost o pacoste pe capul direc
torilor de întreprinderi, milițienilor, 
securiștilor, chiar și al ziariștilor, 
sau, pur și simplu, al ieșenilor de 
rând, convocați, pe bază de sem
nătură, la miting. „Administratorul 
căminului de familiști în care 
stăteam, singurul deschis, de altfel, 

să memorez, deși alte poezii îmi 
intrau în cap fără să mă chinuiesc. 
Așa că mormăiam finalurile de vers, 
despre care începusem să bănuiesc 
că trebuie să rimeze: „... meee/... 
oooor". Priveam la figura blajină din 
tablou, retușată ca tabloul de nuntă 
al bunicilor, cărora fotograful le pu
sese lui tataie - cravată, iar lui ma
maie - mărgele, deși în cufărul cu 
haine de sărbătoare nu aveau nici 
una, nici alta. Priveam, cum spu
neam, zâmbetul blajin din fața cla
sei, așa cum mă învățase mamaie să 
mă uit la icoana de la răsărit: drept 
și cu credință.

Urma controlul la batistuțe și la

întins, un covor lung și îngust de 
toată frumusețea. Da, da, covor 
intr-un grajd! M-am uitat mai atent: 
nici urmă de balegă! Doar ei, șefii 
statului, călcând printre rumegă
toare, senini și dulci ca-ntr-opoiană 
plină de rușinea țigăncii și bășina 
porcului.

îhtr-.una dintre plimbările cu 
Marianne prin București am ajuns 
și la „Bisericuța lui Bucur", aproape 
de Mănăstirea Șerban Vodă. Cum, 
Doamne, de n-am văzut eu până 
acum o asemenea minune ingereas- 

peste vară, ne-a căutat până ne-a 
găsit șine-a pus să semnăm că vom 
participa la adunarea prilejuită de 
deschiderea anului școlar. Ne-a spus 
că, în cazul în care nu vom fi 
prezenți, riscăm să fim exmatricu
lați", își amintește Anca Apostoae, 
pe atunci studentă în anul III. Doar 
pentru puțini dintre ieșeni vizita a 
fost prilej de voie bună, întrucât au 
putut chiuli de la serviciu. „Elena 
Ceaușescu avea pete pe față, chiar 
urme de vânătăi, de la accidentul 
suferit de curând și de care știau 
mulți de prin partid, dar nu numai", 
povestesc foștii oameni cu răspun
deri despre zvonurile ce circulau 
prin Iași atunci. Ea avea un aer gri
juliu, mai ales când Nicu primea 
scrisori. El mima seninătatea, dar a 
fost văzut în multe ipostaze crispat, 
preocupat de cu totul altceva, ab
sent. Participând, cum făcea de obi
cei, la o partidă de vânătoare în 
zonă, s-a speriat pur și simplu de 
zgomotul gonacilor. „Doar a «pu
pat» vinul adus dintr-o mașină, în 
afara protocului, și a fugit, nu a stat 
prea mult la vânătoare".

(Continuare în pag. a ll-a)

unghii. Cei care-și uitau peticele de 
cârpă acasă aveau „rating“-ul scă
zut toată ziua. După ce ne trecea 
rândul la examenul igienic, ținută, 
unghii și urechi uneori, ne apucam 
să facem mașinuțe bușitoare din 
batiste, bebeluși care se dau în lea
găne de cârpă și flori ale soarelui 
scrobite.

Nu mă plictiseam la grădiniță, 
deși nu prea îi înțelegeam rostul. Mă 
enervau cerculețele, punctulețele și 
alte finețuri care cereau atenție și 
răbdare, mai ales că eu știam deja să 
seriu.

(Continuare îh pag. a ll-a)

că! Ridicată pe un delușor, acum 
sufocat de blocuri încă în construc
ție, această bisericuță-casă de pă
puși e o bijuterie răsărită din vechi 
cronici, e ca un psalm purtat de în
geri și sfinți, aceștia poposind întru 
odihnă aici și lăsându-ne nouă mic 
paraclis cât o găoace de melc, duh- 
porumbel abia respirând printre 
monstruoasele blocuri care-i stau 
de-a dreapta și de-a stânga. E ca o 
răstignire!

(Continuare îh pag. a Iha)

Joi, 14 septembrie, cuplul Nicolae 
și Elena Ceaușescu își continuau vi
zita în județul Iași. în afara „obiecti
velor economice" reprezentative 
pentru economia moldavă, cei doi au 
fost primiți la Institutul Politehnic 
din capitala Moldovei. Persoane abi
litate din conducerea Fabricii de za
hăr de la Ianca, județul Brăila, anun
țau că toate problemele au fost depă
șite. Produsele culturii est-germane 
erau prezentate publicului din Ro
mânia. Confruntat cu problema emi
grărilor masive către Germania Oc
cidentală, via Ungaria, guvernul de 
la Berlin își arăta oficial îngrijorarea 

^față de autoritățile de la Budapesta.

ROMÂNIA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Budapesta nu închide 
ușa refugiaților

în cotidianul La Repubblica din 
14 septembrie 1989 Andrea Tarqui
ni scria despre mișcările de elibe
rare de dictaturile comuniste care 
cuprinseseră majoritatea țărilor 
estice: Ungaria, Polonia, RDG. Ele
mentul central îl reprezenta breșa 
pe care ungurii o lăsau deschisă 
pentru germanii estici care voiau să 
ajungă în RFG.

„Breșa ungurească în zidul lui 
Honecker este încă deschisă. Va mai 
rămâne deschisă cel puțin încă 
patru săptămâni de foc, până la 
7 octombrie. Data de 7 octombrie a 
fost aleasă ca dată limită, marcând 
aniversarea a 40 de ani de la fon
darea RDG-ului. Până atunci, spune 
Ferenc Somogyi - numărul doi din 
Ministerul de Externe maghiar - 
refugiații vor putea trece. Prin 
această poartă fragilă deschisă de 
urmașii lui Kâdâr trece exodul din
spre Prusia roșie spre libertate, prin 
această poartă trece și se amplifică’ 
o criză fără precedent în imperiul 
comunist. înalți emisari de la Buda
pesta aleargă la Moscova și în Berli
nul de Est unde Ligaciov se întâl
nește cu guvernanții est-germani. 
Un comitet central tensionat cu 
ușile închise este în desfășurare la 
„Casa Albă", palatul alb al partidului 
de pe malul Dunării. în castelul din 
Praga, Jakes și complicii săi bre- 
jnevieni furioși pe partidul ungar- 
primul care a condamnat cu câteva 
săptămâni în urmă invazia Cehoslo
vaciei - conduc cruciada, deplâng

CURSUL DE JURNALISTICĂ (31)

Informația scrisă nu 
înseamnă literatură
Răspunsul este că acești redactori 

comit greșeala de a confunda comu
nicarea scrisă cu arta literară. Ei nu 
au habar că a scrie pentru a fi citit 
înseamnă să scrii cum vorbești.

Stilul potrivit unei comunicări 
scrise este stilul conversației, desi
gur lipsit de defectele sale obișnuite: 
dezordinea, redundanța, lipsa de 
rigoare, o anume neglijență - pot fi 
ușor corijate. (...)

Fără îndoială, răul provine din 
timpul anilor de școală - ani hotă
râtori în formarea personalității -, 
când ni s-a imprimat că a scrie este 
un lucru dificil, rezervat unei elite 
de creatori inspirați, puținilor privi- 
legiați care au acest dar.

Desigur, profesorii au avut mii de 
motive întemeiate să ne facă să pa
rafrazăm, să explicăm, să comen
tăm, să interpretăm și să analizăm 
textele franceze: acestea erau exer
ciții utile. Dar inițierea în literatură 
nu este o bună școală de redactare, 
așa cum credeau profesorii. Cel 
puțin nu pentru viața de toate zilele 
și nu pentru oamenii care vor avea 
de comunicat în scris în scopul de a 
informa pe alții.

între literatură și informarea prin 
scris există un raport ca între con
ducerea automobilului de către pilo
tul de curse și de către șoferul obiș
nuit. Cel care vrea să parcurgă dru
mul de la Paris la Toulouse ar comite 
o gravă greșeală crezând că a „con
duce bine" înseamnă să folosești (Continuare în pag a llba)

t

In mijlocul viitorilor 
ingineri

Pe tot parcursul vizitei, Nicolae și 
Elena Ceaușescu au fost însoțiți de 
Emil Bobu, secretar al CC al PCR, și de 
Silviu Curticeanu, șeful Cancelariei 
Comitetului Central. Programul zilei 
a debutat la Institutul Politehnic, 
înalții oaspeți au fost întâmpinați de 
„cadrele didactice ale prestigioasei 
universități ieșene, ale celorlalte 
instituții de învățământ superior, 
mii și mii de studenți și elevi", asigu
ra presa centrală; profund interesată 
de „numere mari" și unanimități 

contribuția maghiară la complotul 
Bonn-ului de slăbire și discreditare 
a RDG-ului și a socialismului. Nu se 
mai întâmplase niciodată așa ceva, 
ca și cum n-ar fi fost de ajuns alege
rile libere din Polonia, funeraliile 
istorice ale lui Nagy, Kădăr la Buda
pesta sau tinerii ieșiți în stradă la 
Praga împotriva unei poliții vio
lente. A fost nevoie de aceste fețe 
obosite înghesuite în trenuri vechi, 
de acești germani separați de Euro
pa pe care televiziunile lumii îi arată 
zâmbind polițiștilor maghiari, pen
tru a scoate la lumină lupta surdă 
care scindează de ani în șir Pactul de 
la Varșovia. Pe de o parte, lideri refor
matori gata să-și riște puterea sau să 
o împartă cu forțele democratice 
pentru a merge dincolo de perestroi
ka; de cealaltă parte, văduvele lui 
Brejnev. Dar Ungaria nu este singură.

Polonia este de partea sa. Mi
nistrul Lozinski, consilierul lui Ja
ruzelski, spune: decizia ungurilor de 
a suspenda tratatul cu Berlinul și de 
a-i lăsa pe refugiați să plece către 
Occident privește doar Ungaria ca 
stat suveran și nu vom interveni 
niciodată în politica internă sau 
externă a prietenilor și aliaților 
noștri maghiari. Se naște o nouă 
alianță din cenușa imperiului lui 
Stalin. (...) Ce va face Budapesta 
acum? După unii va reveni la apli
carea tratatului din ’69, care im
punea Poliției de frontieră maghia
re să nu permită germanilor de Est 
trecerea graniței cu Austria în cazul 

derapajul controlat și virajul tăiat; 
să folosești la maximum cutia de vi
teze, pe scurt, să stăpânești mane
vrele subtile pe care virtuoșii raliuri- 
lor și circuitelor automobilistice le 
învață în cursul multor ani de exer
cițiu.

Nimeni n-ar avea ideea să con
funde arta picturală cu semnali
zarea rutieră; un pictor poate crea o 
viziune personală despre o trecere 
la nivel sau despre un pod peste 
calea ferată. Or, pe harta rutieră, tre
cerea la nivel sau podul peste calea 
ferată sunt indicate printr-un semn 
convențional, care este și el un de
sen. Doar în primul caz (al picturii) 
este vorba de a face să simțim ceva, 
de a provoca o impresie.

în al doilea caz (semnul con
vențional) este vorbă de a da o infor
mație. Desenul de pe hartă nu este 
obiectul nici unui fel de exegeză 
savantă. Textele scrise pentru a 
informa ar trebui să fie la fel de ușor 
de interpretat ca și panourile de 
semnalizare rutieră. Sunt clare con
secințele confuziei întreținute din
tre arta literară și comunicarea 
scrisă. Multe dintre tinerele cadre 
licențiate nu întâmpină nici o difi
cultate în a scrie în engleză scrisori 
și rapoarte complicate, dar se inhibă 
în clipa în care trebuie să redacteze 
în limba maternă un text mai de
osebit.

depline. împreună cu autoritățile 
locale, i-au primit pe cei doi Ion Teo- 
reanu, ministrul învățământului, 

. Ioan Toma, prim-secretar al CC al 
UTC, șeful „ideologic" al studențimii 
Matei Ani și Poliana Cristescu, preșe
dintele Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor. Cameluța Beldie, 
rectorul Politehnicii, a prezentat rea
lizările școlii de ingineri. S-a vernisat 
o expoziție, apoi Facultatea de Teh
nologie Chimică. Pe agenda zilei au 
urmat vizite la întreprinderea me
talurgică de Țevi Sudate, unde cuplul 
a fost preluat de Petru Enache.

limităti (Continuare îh pag. a ll-a)
SALA HF"__________
LECTURA

în care nu au viză. Cei mai mulți văd 
în misiunea doamnei Hormos, 
membră a Comitetului Central, în 
Berlinul de Est, un semn că Buda
pesta vrea renegocierea tratatului. 
Diplomații maghiari afirmă că de la 
1 octombrie trebuie să respecte Con
venția de la Geneva privind refu
giații, și iată că o respectă de pe 
acum.

în sala congreselor de la „Casa 
albă", Rezso Nyers, președintele par
tidului maghiar, ascultă dezbaterile 
tumultoase și se gândește la drumul 
indicat de Kădăr cu ocazia congresu
lui de anut trecut. Nyers își amin
tește pentru o clipă discursul pe care 
l-a ținut la funeraliile lui Kâdâr, și 
parcurge extrase din ziarele cehos
lovace. Citește comentariile ner
voase care deplâng faptul ca exodul 
ilegal al cetățenilor RDG-ului se face 
cu sprijinul unei terțe țări care în
calcă un tratat. Citește în continuare 
pasajul cel mai îngrijorător al comu
nicatului de la Praga: până când mai 
poate fi de încredere un aliat care ar 
putea în viitor să distrugă Pactul de 
la Varșovia? La fel au fost nevoite să 
scrie acum 21 de ani ziarele blocului 
socialist despre Cehoslovacia lui 
Dubceck.

România e în război cu Budapes
ta pentru că reprimă drepturile 
minorității maghiare din Transilva
nia și din cauza românilor care în
cearcă să fugă din țară prin Ungaria.

(Continuare în pag. a IV-a)

CALENDAR
14 septembrie (joi)

Soarele a răsărit lq:
6:53, a apus la 19:28
Luna a răsărit la:
18:53, a apus la 05:16
Sărbătoare creștină: înălțarea Sf. 
Cruci (Post)

S-a întâmplat la
14 septembrie 1989

• Un nou atentat terorist a fost co
mis în Spania. După cum informa 
agenția EFE, noua victimă a teroris
mului era procurorul Carmen Tagle 
Gonzalez, care a fost ucisă în centrul 
Madridului cu focuri de armă de doi 
indivizi. Atentatorii au reușit să dis
pară.

• La Roma s-au desfășurau convor
biri între primul-ministru italian, 
Giulio Andreotti, și președintele R.P. 
Congo, Denis Sassou Nguesso. Cu 
acest prilej au fost discutate ultimele 
evoluții ale situației din Africa aus
trală și din alte regiuni ale lumii, pre
cum și modalitățile de întărire a coo
perării bilaterale.

• La Nicosia au avut loc lucrările 
celei de-a treia sesiuni a comisiei re
gionale a Organizației Națiunilor Uni
te pentru Alimentație și Agricultură - 
F.A.O. pentru Orientul Mijlociu, la care 
participau delegați din n state și re
prezentanți ai agențiilor specializate 
ale Națiunilor Unite. Pe agenda reuni
unii, care a durat cinci zile, se aflau în
scrise, între altele, probleme referi
toare la creșterea producției agricole, 
investiții în agricultură, rentabilitate, 
folosirea îngrășămintelor și protecția 
mediului înconjurător.

Roxana VINTILĂ

Pagini realizate cu
sprijinul AGERPRES % AGERPRES
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ULTIMA VIZITĂ A LUI 
CEAUSESCU ÎN MOLDOVA

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Pul de șoim în 
toamna bobocilor

(Urmare din pag. I)

Fotoreporterul Stratulat a fost și el 
amenințat acolo că e păzit cu un pis
tol. „Arma aceasta e neîncărcată (dar 
era!)... Pentru ce e?“, a întrebat el, 
„Pentru un porc, pentru un fotore
porter, pentru ce-o trebui", a glumit 
(ușor cam... „porcește") un securist 
din garda pretoriană a Ceaușescului, 
gardă de corp formată din oameni 
devotați care îl însoțeau de la 
București la nelipsitele carnagii.

Fără bețivi pe traseu
întorcându-ne la măsurile „treis- 

prezeciste", menite a proteja vizita 
Cârmaciului, trebuie să spunem că 
mare suferință a căzut și pe capul 
amatorilor de alcool. Pe raza traseu
lui prezidențial, crâșmele au fost 
închise și, pentru mai multă sigu
ranță, nici pe la alimentare nu s-a 
servit deloc - vinișor, berică, mas- 
tică sau alte băuturi acum dispărute. 
Și așa programul la cârciumi era 
până la 22.00, câțiva cheflii și-au 
jurat în barbă că Ceaușescu ar trebui 
împușcat, fie și pentru acest lucru. 
Iar recalcitranților li s-a recomandat 
să stea în casă. Cei care aveau obi
ceiul să ridice vocea cu diferite prile
juri au avut „domiciliu obligatoriu", 
însă, chiar și așa, Ceaușescu a strâns 
o „sacoșă" de scrisori pe traseu. 
Acestea au fost date fie prin inter
mediari, fie au fost plasate de cei 
neaflați încă în vizorul organelor de 
partid și de stat.

Inducere în eroare 
la aeroport

Marele Cârmaci și Elena Ceaușes
cu, specialist în polimeri, au inaugu
rat, așadar, pentru ultima oară anul 
școlar la Iași. Ușile, porțile univer
sităților s-au deschis atunci larg. 
Vântul schimbării adia deja demult 
la Iași, el doar s-a întețit. Ceaușescu 
a sosit pe 13 septembrie la aeropor
tul din Iași. O adevărată dezinfor
mare a avut loc cu acea ocazie, po
vestește fotoreporterul Leonid Stra
tulat. „Mașina care mă prelua, cu 
numărul 116, m-a dus la aeroport. 
Acolo am așteptat, am pus geanta 
deoparte și, parcă din pământ, s-a 
ivit un șef al Securității din Bucu
rești, ce aparțineade corpul de pază 
al lui Ceaușescu. «Ce faceți, ce aveți 
în sacoșă?». Ce să am, aparatul de 
fotografiat. «Cum de fotografiat, dar 
ce faci aici cu el?», făcea el pe neștiu
torul. Vine tov. Ceaușescu! «Nu mai 
vine!» Păi de unde știu eu cine 
sunteți sau dacă e adevărat acest 
lucru". Probabil fotografii erau cei 
care ținteau ■+ se gândeau că ar putea 
avea montată și o armă la «jucăria»

ZiARTICOLUL ZILEI

Pe coordonatele desăvârșirii 
măiestriei ostășești

Sărbătorim ziua de 13 septembrie, 
„Ziua pompierilor din Republica 
Socialistă România", în climatul de 
mobilizare plenară a întregii noas
tre clase muncitoare, a tuturor cetă
țenilor patriei, pentru a întâmpina 
cu noi și remarcabile realizări în 
toate domeniile, realizări în toate 
domeniile de activitate economico- 
socială cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, eveni
ment de importanță istorică în viața 
partidului și poporului nostru.

Ca pretutindeni în țară, în uni
tățile și subunitățile de pompieri 
sunt1 amplu dezbătute proiectul 
Programului-Directivă și Tezele 
pentru cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului, prilej de exprimarefer- 
mă, la unison, a hotărârii nestră
mutate a pompierilor militari ca, 
însuflețiți de exemplul luminos al 
celui mai iubit și stimat fiu al na
țiunii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, comandantul nostru 
suprem, să nu-și precupețească 
eforturile pentru împlinirea exem
plară a misiunii de înaltă răspun
dere ce le-a fost încredințată: apă
rarea vieții oamenilor, a avuției so
cialiste și personale împotriva in
cendiilor și a altor calamități.

Una dintre numeroasele subuni
tăți care se evidențiază prin obți
nerea unor rezultate superioare în 
întreaga activitate oștenească este 
Compania I de pompieri din Plo
iești. Cu câtva timp în urmă m-am 
aflat în mijlocul cadrelor și milita
rilor în termen de aici. De cum am 
intrat pe poarta subunității am ră
mas plăcut impresionat de curtea 
îngrijită ce seamănă mai degrabă 
cu un parc, de rondurile de flori 
care, în limbajul multicolor al coro
lelor delicate, îți vorbesc despre 
dragostea pentru frumos, pentru 
natură, natură a destoinicului efec- 

. tiv de pompieri de aici. Comandan

După vizita la lași, cuplul prezidențial s-a deplasat la Suceava, unde a fost întâmpinat în stradă de populație, 
cu steaguri și pancarde FOTO: AGERPRES

lor. De aceea se temeau de el. însă a 
apărut și primul secretar și a spus 
«stai aici», dar nu s-a făcut nici o 
poză, între timp, s-a aflat că Ceau
șescu vine cu elicopterul, așa că 
toată lumea a dat să fugă la elicop
ter. Apoi, imediat, s-a anunțat că nu 
sosește decât cu trenul, și toată 
lumea a dat iar să plece. Era o derută 
special creată, o inducere în eroare. 
Evident, a sosit cu avionul", își amin
tește Stratulat.

La coborârea din avion, tovarășul 
și tovarășa au fost întâmpinați de 
Maria Ghițulică, prim-secretar al 
Comitetului Județean de partid, care 
le-a urat bun venit. Apoi au fost 
întâmpinați cu pâine și sare de un 
bărbat îmbrăcat în costum popular, 
cu părul grizonat, care părea mai 
degrabă a face parte din efectivele 
Ministerului de Interne decât să fie 
un țăran de prin zonă. Soții Ceau
șescu, îmbrăcați în culori deschise, 
au urmat protocolul și au fost 
conduși în fugă la garda de onoare. 
Ostași ai forțelor armate, membri ai 
gărzilor patriotice și de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, 
cum se chemau, i-au prezentat 
onorul. Sute de oameni mobilizați 
au aplaudat și au răbdat scrâșnind 
din dinți tot spectacolul de protocol 
ce se derula cu această ocazie. La 
vizită au participat, din careul de

tul companiei, ofițerulI. Herăstrău 
a ținut să ne prezinte și harajul 
unde se afla aliniată tehnica de 
luptă a subunității, gata în orice 
moment ca, la semnalul stabilit să 
se deplaseze pentru o eventuală in
tervenție. Ne-am bucurat să putem 
constata perfecta stare de între
ținere a autopompelor cisternă cu 
tun, a autoscărilor mecanice, a 
autospecialelor cu pulberi, a tutu
ror celorlalte asemenea moderne 
utilaje, care fără nici o excepție, 
erau realizate în țară. Și toate 
având caracteristici tehnico-tactice 
de nivel mondial. Motiv de 
mândrie atât pentru cadre, cât și 
pentru militari în termen aflați 
într-un proces continuu de perfec
ționare a pregătirii de luptă și 
politice, de ridicare la cote tot mai 
înalte a măiestriei ostășeti. Pentru 
că, ține să ne precizeze comandan
tul companiei, oricât de modernă 
ar fi tehnica de luptă, în ultimă 
instanță tot factorul uman este cel 
de care depinde victoria în în
cleștarea cu flăcările. Iată de ce, 
organizarea și desfășurarea ri
guroasă a programului de instru
ire și educare a militarilor, în 
strânsă concordanță cu cerințele 
rezultate din Directiva comandan
tului suprem, sunt permanent în 
atenția comenzii subunității, a 
organizației de partid și UTC de 
aici. Rezultatele eforturilor depuse 
pe această linie nu s-au lăsat aștep
tate. Calificativele superioare la 
toate categoriile de pregătire-cum 
de exemplu au obținut, între alții, 
și caporalul Viorel Titire și frun
tașul Aurelian Oprea, fruntașul 
Dănuț Stroe și soldatul Alexandru 
Scripcă, fruntașul Constantin Teu- 
șan și soldatul Andrei Ștefan - și, 
corolarul firesc, o capacitate de 
intervenție ridicată. Fapt probat, 
de altfel, cu nenumărate prilejuri 
de efectivul acestei subunități.

„valeți" ai lui Ceaușescu, Emil Bobu 
și Silviu Curticeanu, membri CPEx.

A căzut
„Flacăra Iașiului44

La astfel de vizite, grosul infor
mațiilor provenea de la reprezen
tanții Agerpres. „Echipa venea și se 
instala cu câteva zile înainte. Era 
responsabil Neagu Udroiu, aveau și 
un coordonator. Stăteau băieții la 
telex și fiecare redactor Agerpres era 
axat pe un obiectiv de vizită. Textul 
era făcut dinainte, luau cifre, erau 
panouri, citeau de acolo realizările. 
La un obiectiv, de la primirea de că
tre șeful unității și până la ieșire se 
mergea într-un ritm nemaipome
nit", spune Constantin Lupu, pe 
atunci șeful secției Politic la „Flacăra 
lașului". Chiar dacă era însoțit în 
principal de cei de la Agerpres, Ceau
șescu ajunsese să îi cunoască și pe 
redactorii din provincie, sau cel 
puțin pe Stratulat îl știa: „înțr-o zonă 
rurală, mergând către elicopter, 
m-am împiedicat și am căzut într-o 
mică groapă, Ceaușescu, care nu era 
un om prost, a spus: «a căzut Flacăra 
Iașiului!». I-am auzit vocea. Deci el 
mă cunoștea, cei din suită îi explica
seră cine și de unde sunt". Așa cum îi 
știa pe toți ceilalți din suită.

Bunăoară, cu câtva timp în urmă, 
de la un foc deschis, nesupra
vegheat, făcut în curtea cetățea
nului I. Marița din Ploiești, s-a 
aprins o anexă gospodărească. Flă
cările, întețite de vântul destul de 
puternic ce tocmai începuse să 
bată, amenințau să se extindă la 
alte patru gospodării. Faptul că nu 
s-a întâmplat așa se datorează in
tervenției prompte și eficiente a 
Companiei I Ploiești, intervenție 
care s-a soldat cu salvarea imo
bilelor respective, împreună cu alte 
bunuri materiale a căror valoare 
totalizează peste 350.000 lei.

La capătul acțiunii cu totul deo
sebită este cea pe care efectivul 
gărzii de intervenție și stingere al 
Companiei Ia executat-o la locuin
ța cetățeanului Grigore Cocioabă, 
tot din Ploiești. în momentul izbuc
nirii incendiului-dela un mijlocde 
încălzire nesupravegheat - C.G. nu 
era acasă. în locuință rămăsese, 
însă, sora lui G.C., Sofia Călinescu, în 
vârstă de 92 de ani! Se părea că la 
sosirea pompierilor militari, deși 
promptă, nu mai erau, din păcate, 
decât șanse infime de a o salva pe 
respectiva cetățeană din încăperea 
incendiată și inundată de fum. Și 
totuși, pompierii nu s-au lăsat des
curajați. Printr-o acțiune deosebit de 
curajoasă, intrând literalmente prin 
flăcări, ei au reușit, în ultimul mo
ment, să o salveze pe Sofia Căli
nescu: Cele de mai sus nu sunt decât 
doar două din zecile și zecile de 
exemple care pot fi date despre 
modul ireproșabil în care ostașii 
pompieri din Compania IPloiești au 
înțeles să îșifacă datoria. Adică, așa 
cum au jurat făță de patrie, partid 
și popor, față de iubitul comandant 
suprem, tovarășul Nicolae Ceau
șescu.

Maior Valentin Constantinescu 
Scînteia Tineretului, nr. 

12.527/1989

Cu cotul în umărul
( Elenei Ceaușescu

Primul Secretar, în cazul Iașiului, 
Maria Ghițulică, îl întâmpina de 
fiecare dată la aeroport. Doar când 
Ceaușescu dormea nu era însoțit de 
Maria Ghițulică pe traseu. în județ 
mergea când cu elicopterul, când cu 
mașina și până pleca erau nelipsiți 
cei de la miliție, stăteau grămadă, 
„în timpul mitingurilor, erau ca
reuri prestabilite - aici vine Nicoli- 
na, aici îl ocupă CUG-ul, aici Mase 
Plastice, aici Țesătura. Și se umpleau, 
pentru că directorii și secretarii de 
partid trebuiau să aducă oamenii. Și 
nu se omitea nici un aspect. De 
exemplu, în septembrie 1989, când 
a sosit Ceaușescu la deschiderea 
anului școlar, au stropit boscheții și 
copacii din Iași cti o substanță verde, 
ca să arate mai frumos", își amin
tește Stratulat. Pe 14 septembrie 
1989 Ceaușescu a vizitat Liceul In
dustrial Victoria. „Erau și ea și el. E 
adevărat că am ajuns cu jumătate de 
oră mai înainte. Am fost precaut, ca 
să nu-mi încurce accesul Miliția. Am 
ajuns până la expoziție, că acolo 
s-au făcut niște expoziții cu reali
zări: dezvoltarea.învățământului de 
masă local... avem atâția elevi, atâtea 
școli, etc. Era expoziția centrală a

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

O golgotă-abur pe vârful căreia a 
rămas doar crucea cu Fiul Măriei, 
înlănțuit, sufocat de țipătul urât al 
unor ziduri cenușii, reci și vrăjmașe.

Nu-mi vine să cred, văzănd-o! O 
rbg pe Marianne să-mi facă o foto
grafie cu bisericuța și să mi-o trimi
tă. Va trebui acum, cât încă nueprea 
târziu, s-o pornesc, vorba luiArghezi, 
„cu bastonul prin București", să-i 
descopăr sau să redescopăr minunile 
în prag de risipire.

Din „Trapezul" lui Bogza, apărut 
azi în România literară, punct 1406: 
„După ce vreo josnicie a istoriei ia 
sfârșit, cei care au luat parte la ea nu 
contenesc să se mire: Cum a fost cu 
putință?".

Titel Constantinescu, 
Frica și... alte spaime,

București, Editura Victor Frunză, 
1996, p. 318-319

De 15 zile n-am mai scris nimic aici. 
Nu pentru că aș fi trăit intens - nici 
pentru că nu s-a întâmplat nimic. 
Iată, pe scurt:

Lola, prietenă tot din copilărie, de 
la 9 ani, a stat cu bărbat'su la mine 
trei zile. Bineînțeles, m-au invitat la 
Sao Paulo și m-aș duce, printre alte
le, ca să-l revăd pe Kindy.

întâlnirea cu Sanda Roșculeț-are 
31 de pisici, doi câini, o broască țes
toasă și opt papagali; intr-adevăr, e 
mare grădina lui Dumnezeu!
• Ratarea unui party și cunoașterea 
unui turc, „turcul din metrou", 
vânzător de covoare și n-am ratat un 
party la Tamara, cu Dumitru Radu 
Popa și noul lui copil de 9 luni... 
Yvonne a fost în Europa, am vorbit la 
telefon cu ea, cu Mița Constantin și 
Puiu.

Cartea Life Sentence e chiar gata. 
Apare în ianuarie. Pozele pe care mi 
le-a făcut o prietenă a Barbarei sunt 
oribile. Vor să-mi sărbătorească cei 
65 de ani de viață. 65? Eperfect ne
verosimil. în mine nu s-a schimbat 
nimic în sens biopsihic. A, ba da, 
trupul meu nu mai e frumosul de 
altă dată - dar parcă 65 tot n-are!

Mi-au cenzurat o tabletă la 
Europa Liberă!!! Libertatea cuvântu
lui? Ei, ași!

Ce să mai notez? Că nu pot trăi 
fără Trunti și Aii? 

județului despre învățământul ie
șean. Acolo, la Victoria, era vorba de 
cel profesional, tehnic, că a fost și o 
expoziție cu cel universitar, la Poli
tehnică. Am ajuns acolo, la Victoria, 
fără să mă întrebe nimeni și chiar 
m-am mirat că putea să intre oricine 
cu ecuson de presă. Nu m-a legiti
mat nimeni și am ajuns de era cât pe 
ce să-i dau un cot în umăr Elenei 
Ceaușescu după ce sosise (ulterior)", 
își amintește Lupu.

La vizita de la CUG, nu s-a stat mai 
mult de șapte, opt minute: „Direc
torul unității a făcut o raportare din 
mers, s-a trecut repede, pentru că 
vizita era programată la minut și se 
știa că la 11.00 lumea deja era la 
Palat pentru adunarea populară. Iar 
cu o asemenea viteză, era greu să 
vorbești de o problemă și să se gă
sească rezolvare pentru aceasta", 
adaugă fostul fotoreporter de la „Fla
căra Iașiului", Leonid Stratulat.

Industrie la Pașcani, 
agricultură la Movileni

De la Iași, „comandandul suprem 
al forțelor armate" a plecat să vizi
teze Pașcaniul, un oraș puternic in
dustrializat în ultimele decenii, un 
oraș cu un fond locativ vast, constru
it în ultimele decenii în proporție de 
80% de comunismul victorios, după 
cum se lăudau pe atunci mai-marii 
zilei. Vechi centru muncitoresc al 
Moldovei, Pașcaniul reprezenta un 
fief: întreprinderi importante, un 
centru industrial de importanță 
strategică, de „interes republican" 
chiar. Ceaușescu a coborât din eli
copter pe noua platformă indus
trială situată în vestul orașului, 
însoțit de bunul gospodar primarul 
Neculai Rățoi, de care oamenii Paș- 
caniului erau destul de mulțumiți 
chiar la acea vreme, și de suitele lor, 
a vizitat pe rând mai multe în
treprinderi unde a fost întâmpinat 
în fiecare poartă de fabrică de însuși 
ministrul de resort venit de la Bucu
rești cu cel puțin o zi înainte pentru 
a pregăti primirea. Aceștia erau în
soțiți evident de directorii de între
prinderi. Conducerea întreprinderii 
l-a condus pe Ceaușescu în vizite 
scurte, în viteză, la diferite obiective, 
invariabil, la câte o expoziție, așa 
cum prevedea programul. De ce doar 
vizite scurte? „Probabil și pentru fap
tul că Ceaușescu se temea". Prima 
unitate vizitată a fost întreprinderea 
de Traductoare, unde se fabricau ele
mente de mecanizare necesare in
dustriei. Au urmat, pe rând, între
prinderea Mecanică de Material Ru
lant, întreprinderea pentru Indus
trializarea Sfeclei de Zahăr.

(Continuare în pag. a lll-a)

S-ar putea ca Zimra - Ana Novac 
- să stea la mine în octombrie vreo 
săptămână. Aștept întoarcerea Ly- 
diei din România. Vreau să scriu un 
articol despre „Exterminarea sistem
atică a unui popor, fără vărsare de 
sânge"!

Nina.Cassian,
Memoria ca zestre, Cartea a lll-a, 

1985-2005, București, 
Institutul Cultural Român, 

2005, p. 88-89

La cafeneaua de la Avenue Rapp 
am asistat la o scenă rituală: doi in
telectuali români au ales libertatea 
și au hotărât să ceară azil politic în 
Franța. Monica L. le-a dat sfaturi. 
Clipa era solemnă. Toți ne felicitam 
în legătură cu acest eveniment. I-am 
felicitat și ne-am felicitat. A circulat 
ziarul Liberation care susține activ 
cauza scriitorilor contestatari veniți 
din Est. Un vânticel de victorie a 
suflat o clipă asupra micului grup 
de colaboratori ai Europei Libere, 
strânși în jurul mesei după emi
siune.

Cioran la telefon ca să-mi spună 
că „Pe culmile disperării" a fost 
tradus integral în germană de 
tânărul Leopold și că a cunoscut un 
adevărat succes. îmi mărturisește că 
ar fi trebuit să accepte să traduc 
„Lacrimi și sfinți"fără tăieturi. îmi 
dă de înțeles că ar fi de acord să tra
duc „Amurgul gândurilor". Nu i-am 
răspuns nimic. Nu vreau să-l mai 
traduc pe Cioran, mi-a trecut cheful. 
Apoi am vorbit despre exodul miilor 
de nemți din Est spre RFG, prin 
Ungaria, care-i lasă să treacă. Cio
ran este foarte impresionat, dar este 
convins că asta nu poate conveni 
rușilor, care vor lua măsuri. Este, de 
asemenea, convins că Gorbaciov nu 
se va putea menține multă vreme. 
Discuțiile noastre au devenit repe
titive, dar de fiecare dată cu ușoare 
nuahțe care adaugă o trăsătură 
minusculă portretului interior al lui 
Cioran pe care mi-lfac. Și poate și la 
cel pe care și-lface și el despre mine, 
dacă n-ar fi, în ultimă instanță, 
indiferent la toți și la toate.

, Sanda Stolojan, 
Nori peste balcoane.

Jurnal din exilul parizian. 
Traducere din franceză de 

Micaela Slăvescu. Revizuită de 
Sanda Stolojan, București, 

Humanitas, 1996, p. 304-305

(Urmare din pag. I)

Mă obișnuisem și cu mirosul de 
ou fiert ce se ridica din fiecare gen- 
tuță la ora prânzului, și cu gălbe
nușul veșnic moale care-mi mânjea 
cravata de câteva ori pe săptămână, 
și cu ceaiul inodor și incolor pe care-1 
beam. Ba chiar mă învățasem ca de 
trei ori pe săptămână să-mi încurc 
gentuța maro cu cea a lui Cristi de 
mă întrebam, ca într-o reclamă din 
zilele noastre, de ce sendvișul ma
mei nu are același gust ca acasă.

Sincer, cel mai mult îmi plăcea la 
grădiniță când tovarășa era chemată 
de cealaltă tovarășă - directoarea cu 
râs colorat - prin difuzor. Căci și la 
grupa mare, și la cea mică exista 
câte un difuzor prin care se comuni
ca din cancelarie. Atunci rămâneau 
în urma ușii închise de educatoare 
tătarii și vandalii la un loc. Kalen, cel 
de-al cărui nume ne tot minunam, 
striga tot timpul cu „rrrr-âiala" lui 
accentuată, câteva fetițe îl certau pe 
Claudiu că voia să o pupe pe obraz 
pe Carolina, iubita lui cu ochii verzi 
și cam bleagă, căreia îi cântam 
mereu: „O cunosc pe Carolina/ E o 
fată din (mormăială)/ Are ochii ca și 
marea/ Și de-aceea o iubesc? Ca- 
rooo-lii-na 000000/ Carolinaaaa 
cea-cea-cea". Hârtiile deveneau tor
pile ce picau cu precizie în capetele 
celor din primele scăunele. Noroc că 
n-aveam la îndemână muniție mai 
de soi din gentuțele noastre, căci
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în aceeași zi a fost inspectat și Com
binatul de Utilaj Greu, emblema in
dustriei ieșene.

lașiul, citadela 
industriei textile

La întreprinderea „Țesătura", 
eventualelor curiozități ale vizitato
rilor era gata să le răspundă Maria 
Flucsă, titulara portofoliului indus
triei ușoare. Cum se pregăteau 
viitorii specialiști cu studii medii au 
aflat Ceaușeștii din trecerea prin 
Liceul Industrial „Victoria". Cei apro
ximativ 2.500 de absolvenți din fie
care an școlar obțineau la finalizarea 
studiilor diplome de filatori, finisori, 
confecționeri, tricoteri, țesători, me
canici de întreținere a utilajelor din 
fabricile de profil. La Iași, ca pretutin
deni în țară, Ceaușeștii au fost con
duși astfel încât să vadă pe viu exem
plificarea principiului „învățământ- 
Cercetare-Producție", enunțat în 
toate documentele de partid, care 
impunea ca cifrele de școlarizare să 
fie corelate cu nevoile economiei. 
Bunăoară lașiul era un important 
centru al industriei ușoare. Un liceu 
industrial de profil - iar pe treapta 
următoare Politehnica - pregătea 
specialiști în domeniu. Facultatea de 
Textile din capitala Moldovei a fost 
înainte de Revoluție unica din țară. 
Interesantă în special pentru fete, 
spre încântarea colegilor dintot- 
deauna majoritari la Politehnică.

Dulce de la Ianca
„Tânără fiind, fabrica de zahăr de 

la Ianca, județul Brăila, s-a confrun
tat în primii ei ani de activitate cu o 
serie de greutăți, număra ziarul «Ro
mânia liberă» și câteva neajunsuri. 
Mai întâi au fost necazuri cu proiec
tul, apoi anumite utilaje n-au răs
puns comenzilor și, nu în ultimă in
stanță, nu toți lucrătorii au avut cu
noștințele și experiența necesară în 
fabricarea zahărului." Toate acestea 
erau însă depășite în septembrie 
1989, dădeau asigurări Nicolae Vasi- 
le, directorul fabricii inaugurate în 
1981, secondat de adjuncta sa Elena 
Albiei, confirmați întru totul de in
ginerii Iordan Gherman și Ion Dudu- 
lea. Amplasată într-un județ „agri
col", ce dispunea de suprafețe însem
nate de teren arabil, fabrica de la 
Ianca fusese proiectată să obțină 
praful dulce prin prelucrarea pro
ducției de sfeclă de zahăr a CAP-urilor 
și IAS-urilor locale, precum cele din 
localitățile Traianu, Ianca, Bărăganu, 
Victoria, Tudor Vladimirescu. între 
timp, spuneau directorii, s-a reglat și 

tovarășa, grijulie, le ținea grămadă, 
în fața clasei.

Drumul spre casă era mereu plin 
de peripeții. Mergeam în grupuri de 
câte patru-cinci, eu mereu lângă pri
etena Adriana, care se oferea zilnic 
să ne care ghiozdănelele la toți. Nu 
știu de ce.

Acasă eram singură când ajun
geam, așa că ieșeam repede afară și 
mă jucam „Frunza", „Cele nouă că
rămizi" și „Pititea" până veneau 
părinții de la serviciu și sora mai 
mare de la școală. Urma somnul de 
după-amiază, activitate după care 
nu mă dădeam în vânt, iar sora mea 
avea grijă să mă ajute, suflându-mi 
în ochi.

Seara trebuia să-mi fac norma de 
linioare și punctișoare. Dacă aveam 
noroc, se lua lumina și tata striga 
râzând: „A luat curentu’/ Nea Nicu 
dementu’". Mama îl tot „șșșș-âia" să 
nu-1 audă vecinii. Mă gândeam că nea 
Nicu cu pricina nu poate fi nenea cel 
blajin din tabloul de la grădiniță, 
omul cu freza mereu perfectă.

Dacă pana de curent dura prea 
mult, tata dădea la o parte un ochi 
de la aragaz și monta o făclie meta
lică. Așa-mi terminam bastonașele 
anoste, niciodată ordonate. Iar dacă 
greșeam rău, zburau foile din caie
tul meu cu linii întrerupte și conti
nue, cum începuseră să curgă frun
zele din pomi. Venise toamna cu 
adevărat."

(a consemnat Ionela GAVRILIU)

fluxul de transport dinspre pro
ducători spre fabricant. Zilnic, ca
mioanele din dotarea fabricii sau 
trenurile de marfă transportau ma
teria primă către Ianca. Astfel că ci
clul tehnologic gândit de proiectant 
erai aidoma cu cel realizat, declara 
conducerea. în 1989, România dis
punea de aproximativ 30 de fabrici 
de zahăr. în anii '80 apăruseră la 
Calafat, Zimnicea, Năvodari, Baba- 
dag, Fundulea, Liești, Teiuș, Cărei, 
Tătăranu, Trușești, Drăgănești-Olt, 
Răcari, Oltenița, Călărași.

„Zilele culturii din 
Republica Democrată 
Germană66

începeau „Zilele culturii din Repu
blica Democrată Germană", dedi
cate celei de-a 40-a aniversări a pro
clamării Germaniei comuniste. Pro
gramul cuprindea expoziții, con
certe, recitaluri instrumentale, spec
tacole, gale cinematografice, discu
ții despre teatrul și muzica contem
porană. în prezența lui Herbert Plas- 
chke, ambasadorul Germaniei De
mocrate în România, la sala Dalles, 
în deschiderea „Zilelor" au vorbit Su- 
zana Gâdea, președintele Consi
liului Culturii și Educației Socialiste 
(ministrul culturii), și Peter Lorf, ad
junct al ministrului culturii din 
RDG. Cu același prilej au fost verni
sate o expoziție de pictură și grafică 
conținând lucrări semnate de artiști 
plastici est-germani, precum și una 
de carte.

îngrijorări berlineze
Nu doar responsbilii cu diploma

ția culturală est-germană au avut de 
lucru. „Prietenia" dintre statele 
aflate în spatele Cortinei de Fier dă
dea semne de uzură. „Guvernul RDG 
a luat la cunoștință cu surprindere, 
se spunea într-o notă a Ministerului 
de Externe de la Berlin adresată 
instituției omoloage din Ungaria, 
preluată de agențiile de presă, de 
hotărârea guvernului R.P. Ungare de 
a facilita plecarea cetățenilor RDG, 
fără documente valabile, în terțe 
state." Cu patru zile în urmă, la 
10 septembrie, statul maghiar anun
țase deschiderea graniței cu Austria 
„imperialistă". în aceeași zi, aproxi
mativ 15.000 de cetățeni est-ger- 
mani aflați de mai multe luni în 
Ungaria au trecut în Austria, cu des
tinația Germania Federală, nestin
gheriți de vameșii unguri: la punc
tele de trecere a frontierei nu li s-au 
solicitat documente de călătorie va
labile, eliberate de RDG.

Cristina DIAC
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„Descălecare" la lași, Suceava și Botoșani
(Urmare din pag. II)

Apoi s-a îndreptat cu un convoi de 
mașini înapoi, către Iași, oprindu-se 
în drum la Stațiunea de Cercetări 
Agricole Podu Iloaiei și Cooperativa 
Agricolă de Producție Movileni. Peste 
tot pe unde a fost, a vizitat nelipsitele 
expoziții cu produse. I s-au recitat 
peste tot „poezii" cu producții-record 
și povești cu balauri ai tarlalelor 
răpuși, ori spioni ai întreprinderilor 
executați cu sânge rece de agenții 
patrioți, fideli democrației populare. 
S-a bătut puternic din palme (până la 
înroșire), s-a strigat din toți rărunchii 
(până la răgușire). Mai ales de către 
amatorii de mondenități. „La noi, la 
Movileni, într-adevăr se făceau pro
ducții-record la legume și cereale. Ca 
să se convingă, Ceaușescu a săpat el 
însuși în două cuiburi de cartofi, 
alese la întâmplare, și a fost mulțumit 
când a văzut că a scos din fiecare 
peste două kilograme", își amintește 
Nela Cojocaru, a cărei grădină era 
chiar învecinată cu tarlaua pe care a 
poposit Ceaușescu. Este o mărturie 
obținută cu noroc de un participant 
la acel moment. «Odată îi dădeau ra
portul cu prilejul unei vizite pe teme 
de agricultură. Era la o primire la Iași, 
era și Victor Surdu prezent, era vorba 
despre floarea-soarelui și despre po
rumb. Erau prezentațe producțiile în 
kilograme la hectar. După ce zice ăla 
de roadele îmbelșugate, Ceaușescu 
i-a tăiat-o scurt: «Hai, bă, ăsta poartă 
cravată!», adică spune prostii. Tre
buia să poarte flanea, țărănește, 
muncitorește, ca să fie credibil! Tot la 
Movileni, Ceaușescu, ca de obicei, a 
dat indicații în stânga și în dreapta. 
De teama insuccesului și pentru o 
vizită cât mai reușită, grâul a crescut 
de dimineață până către după orele 
prânzului în ritm susținut, cu mult 
peste media obișnuită. Porumbul 
știuleți și-a scos capul din pănușe la 
trecerea marelui cârmaci. Așa se spu
nea. Astfel încât, la expoziția cu 
«ciocălăi» de cucuruz, Ceaușescu a 
fost pus în fața unui cântar cu balans, 
cum erau înainte, și i s-a cântărit în 
față un porumb de aproape jumătate 
de kilogram. Ziarele vremii chiar au 
imortalizat acest moment. Tovarășei 
Elena Ceaușescu i-au sticlit ochii de 
mândrie. Cântarul nu a fost măsluit, 
au povestit cooperatorii locului, cu 
toate că securiștii prezenți nu au ve
rificat acest lucru. Apoi convoiul de 
mașini a plecat, lăsând pe fețele 
sătenilor un strat gros, mare, de colb.

Ultima oprire din cadrul vizitei în Moldova s-a realizat la Botoșani, unde Nicolae Ceaușescu a ținut o cuvântare în fata mulțimii strânse în piața publică a orașului FOTO: AGERPRES

A fost ultima imagine. Atunci l-au 
văzut sătenii pentru ultima dată, în 
viu, pe Ceaușescu.

Obiectivele din Iași
în a doua zi petrecută la Iași, Ceau

șescu a făcut câteva ture însuflețitoa- 
re prin oraș. A ajuns la Combinatul de 
Utilaj Greu, un colos, simbol al indus
trializării forțate, a vizitat acea școală 
cu profil industrial, Victoria, de care 
âm amintit, apoi Politehnica ieșeană, 
făcând un popas la Facultatea de Chi
mie, și a ținut discursul de deschidere 
a anului școlar la Casa Pătrată, sediul 
Județenei de Partid. Ce s-a întâmplat 
și cum s-a desfășurat vizita în Iași po
vestesc mai mulți martori ai acelor 
evenimente, Leonid Stratulat (fotore
porterul de la Flacăra lașului), Con
stantin Lupu (șeful secției Politic a 
aceluiași ziar) și Constantin Ciurlău 
(șeful Securității județului Iași). 
„Eram la Flacăra lașului în 1989. Noi 
aveam corespondenți, de exemplu, 
când venea Ceaușescu se căutau în 
prostie mulți colaboratori. Atunci, 
40 de filme le-am dat, dar n-au venit 
înapoi mai nici unul cu poze. De 
regulă, dacă aduceau imagini unul 
sau doi, dar erau mișcate, neclare". 
Surse din instituțiile care asigura'u pe 
atunci paza susțin că acei colabora

tori erau utili vizită de vizită pentru 
a surpinde și pune la punct eventuale 
derapaje în ce privește paza Conducă
torului. Oameni suspecți. Pe atunci, 
aparatele foto aveau mare nevoie de 
lumină și blitz pentru a face poze pe 
film. Cu aparatul său, Stratulat ajun
gea chiar să facă ordine: mergea și 
avertiza conducerea unei întreprin
deri cu musca pe căciula că urma să 
facă o poză pe un subiect negativ și 
imediat lucrurile se rezolvau. De 
aceea, poate, au vrut să-l facă activist 
de partid. La deschiderea anului uni
versitar a primit și el sarcina să facă 
câteva fotografii. „El (Ceaușescu - 
n. red.) venea de fiecare dată cu o zi- 
două înainte pentru instructaje cu 
activul Partidului Comunist. La acea 
vizită sau, poate, la precedenta, dar 
tot în acel an, nu-mi amintesc exact, 
eram la Facultatea de Chimie din 
Complexul studențesc Tudor Vladi- 
mirescu. Ne urcasem pe acoperiș. Un 
om era cu un etaj mai jos. Când con
voiul s-a apropiat, bărbatul a aruncat 
o haină înspre mașina prezidențială. 
Era un om care a avut niște necazuri 
și care a strigat: «Tovarășu’ președin
te, tovarășu’ președinte», iar acesta 
s-a uitat sus la el. A oprit mașina și a 
spus: «Dacă dorești ceva, vino jos și 
discutăm». Dacă fotografiam, mă lua 
și pe mine, și aparatul. S-a dus*unul 

după el și l-a coborât jos, dar nu a vor
bit cu Ceaușescu, a vomat în WC, că 
avea o boală. Ceaușescu l-a așteptat, 
dar consilierii lui i-au comunicat ce 
s-a întâmplat și a renunțat să mai vor
bească cu el. A schimbat traseul. 
Toate scrisorile și bilețelele la Elena 
Ceaușescu ajungeau. Pe la Sala Spor
turilor s-au dat bilețele și unul a vrut 
să stea de vorbă personal cu Ceau
șescu. Dar cei din pază l-au trântit jos 
ca să nu poată înainta, și i-au dat 
scrisoarea ei. Și atunci a ieșit puțin 
scandal, că a strigat lumea la ei, au zis, 
«Lăsați-1 în pace să vorbească», dar nu 
i-au dat voie. Ceaușeasca, crispată la 
față, a luat scrisoarea. S-a văzut că 
s-au speriat. De altfel, Ceaușescu tre
buia să țină un discurs în Complexul 
studențesc Tudor Vladimirescu, dar 
s-a renunțat."

Focul de armă l-a speriat
înainte de deschiderea anului 

școlar, Ceaușescu a fost la vânătoare. 
„Știu că la un moment dat s-au auzit 
mai multe focuri de armă și el a spus: 
«Măi proștilor, vă împușcați unul pe 
altul». Așa am auzit eu. A fost și un 
semnal pentru el să fie mai atent, 
pentru că a devenit mai prudent. Dar 
n-a fost atât de prins de vânătoare, se 
vedea că era preocupat de alte pro

bleme. El a împușcat 13 porci, eu am 
fost chiar de față, eram păzit de un co
lonel de-al lui. Știam că trebuie să 
aduc o poză, două. La vânătoare ve
neau mașini din staff-ul lui și dădeau 
pachete la fiecare, cu diferite pro
duse. Eu eram cu niște indivizi pe 
care nu-i cunoșteam acolo, dar cred 
că mă păzeau și pe mine. Am o poză 
cum stăteam în cușca din care trăgea 
Ceaușescu. Era și un colonel care 
direcționa. Vorbea prin radio:«Pescă
ruș 2», recepție, și altele de-ale lor. Co
dificări. Avea arma asupra lui și a zis 
că e neîncărcată, dar era. Era gata să 
tragă dacă era nevoie. Și, între timp, 
vine un porc rănit, jetul de sânge se 
proiecta pe raza de lumină care co
bora. Zăcea în spasme, făcea hah, hah, 
ieșea un jet de sânge. Raza de lumină 
curgea de sus și se vedea un curcubeu 
așa de ciudat, era un curcubeu de 
sânge, era înfiorător. Și atunci am 
fugit de lângă el, dar au zis să nu ne 
apropiem de porc. Ne-am retras și am 
stat liniștiți acolo. Animalul care e 
rănit atacă pe oricine.

Numai el trăgea
Ceaușescu era însoțit de medicul 

său personal, care îl supraveghea de 
aproape. „Avea o valiză doctorul pe 
care o căra, probabil medicamente, 

ustensile și fel de fel de acte. După 
acesta, veneau primul-secretar și 
câțiva dintre cei care participau la vâ
nătoare. Cu toții au urcat sus, în 
cușcă, s-au instalat în locurile de vâ
nătoare, dar numai lui i se dădea 
arma, eu eram chiar acolo. îi dădeau 
arma încărcată și când trăgea, dacă 
doar rănea porcul, unul de lângă el 
împușca animalul cu pistolul. Era 
foarte bine organizat. Numai el a 
tras, dar nu l-am fotografiat, că 
n-aveam voie. La un moment dat l-au 
invitat să bea vin roșu, să guste puțin 
tort. Era adus așa, oarecum în afara 
protocolului. «Tovarășe secretar, vă 
rugăm să serviți!». Era pus pe o tavă, 
lângă mașina care cărase toate aces
tea. A dus puțin la gură și s-a urcat la 
mașină și a plecat".

Rătăcit în pădure
La 14 septembrie 1989, Ceaușescu a 

trecut și pe la cabana sa de vânătoare 
de la Dobrovăț. Aici se odihnea Ceau
șescu atunci când venea „la cerb", dar 
nu să vâneze, ci „doar să-i admire". 
Un pădurar își amintește că Ceau
șescu nu a ucis niciodată cerbi la Po
ieni, doar îi privea, ba chiar avea unul 
preferat, pe care îl botezase Flueraru: 
„Era trofeu de aur, dar nu l-a îm
pușcat. Era un foarte bun vânător și 
foarte bun țintaș. Cei care spun că 
îmbăta animalele sau că le îngrășa ca 
să nu mai poată fugi sunt niște min
cinoși. Ceaușescu vâna de-adevărate- 
lea“. Pădurarul își amintește că era 
frumos și cald în toamna lui ’89. 
După manifestările de la Comitetul 
Județean de Partid, Ceaușescu a mers 
la Casa de Oaspeți de pe Bucium, iar 
de acolo, direct către cabana Poieni, 
din pădurea Dobrovăț. Era însoțit 
doar de Elena Ceaușescu, de doi câini 
și de comandantul Miliției, colonelul 
Pleșa. Nevasta și câinii i-a lăsat la 
cabană, iar el și Pleșa au plecat, spre 
seară, la observator, să vadă cerbii. Nu 
după mult timp, șeful de ocol, care 
stătea la un canton silvic împreună 
cu un pădurar și cu un brigadier, s-au 
trezit cu ei la ușă. Au înlemnit când 
însuși Ceaușescu le-a cerut să-i 
însoțească pentru a vedea cerbii. De 
emoție, șeful de ocol a rătăcit drumul 
și, cum între timp se înnoptase, tot 
aprindea lanterna. Crezând că-i un 
semn, Pleșa îi cerea s-o stingă și, până 
când inginerul nu a fost amenințat că 
va fi împușcat, n-a renunțat la lumi
na lanternei. Și șeful unității Antitero, 
Florin Vezeteu, intrase în panică pen

tru că Ceaușescu dispăruse, așa că a 
plecat în căutare. El și oamenii lui au 
mers târâș, ca nu cumva să creadă 
Ceaușescu că-1 urmăreau atentatorii. 
Ceaușescu și-a dat seama că s-a rătă
cit, dar n-a zis nimic și chiar a făcut 
haz de întâmplare când, în cele din 
urmă, a ajuns la cabană.

Șeful Securității 
povestește

Șeful Securității Iași din acea 
vreme, Constantin Ciurlău, explică si
tuația din punctul său de vedere. „N-am 
fost tot timpul lângă el, dar m-am 
aflat în acele momente în preajma sa. 
Eu nu pot să vorbesc din punct de ve
dere politic, pentru că asta presu
pune angajarea fostei instituții, ci din 
punct de vedere al faptelor. De orga
nizare, la ultima vizită, s-au ocupat 
mai mult liderii politici. Din punctul 
nostru de vedere, noi eram cu mă
surile care se impuneau atunci când 
venea un șef de stat în jjideț și cu asta 
basta. Angajați de-ai mei pe traseu 
erau mai puțini, cei mai mulți veneau 
de la București, De asemenea, noi 
niciodată nu făceam gardare aproa
pe. Atribuțiile noastre constau mai 
mult în a obține informații că nu se 
întâmplă un act terorist sau alt act de 
natură să afecteze vizita șefului sta
tului, era vorba de ceva preventiv", își 
amintește Ciurlău. Șeful Securității 
spune că nu trebuia să anunțe la 
Pașcani când sosea Ceaușescu, pen
tru că cei de acolo știau dinainte 
traseul. „Partidul organiza absolut tot 
programul și te punea în fața faptu
lui împlinit. îți dădea lista cu oamenii 
care soseau și îți spunea: Ăsta-i pro
gramul, și cu asta basta". în ce pri
vește starea de nemulțumire a oame
nilor, Ciurlău este de părere că po
pulația era într-o situație dificilă. „Nu 
s-a întâmplat nimic deosebit odată 
cu ultima vizită la Iași a lui Ceau
șescu. Singurul lucru care a fost se
sizat a fost că lumea era foarte ne
mulțumită. Noi am informat treaba 
asta și am spus cui trebuia să lase 
lumea să dea scrisori, ca să nu se pro
ducă busculade. S-au dat atunci zeci 
de scrisori", susține Ciurlău. Acesta ar 
fi putut spune mai multe, însă secre- 
tomania încă persistă: „Nu pot să vă 
ajut, pentru că eu fac parte dintr-o 
asociație a rezerviștilor și fără apro
barea asociației centrale nu pot să 
dau un interviu, nu pot să vă ajut".

Cristinel C. POPA

RADIOGRAFII CULINARE

Gulaș fără paprika?
Drum lung până la Balvanioș. îmi luasem 

un prăpădit de concediu de două săptămâni. 
O prietenă de-a mea, care era căsătorită cu un 
ungur din zonă, a zis că pot să mă duc la cum- 
nată-sa în perioada de concediu, pentru că 
sunt oameni de omenie, buni gospodari și 
harnici. Am plecat, cu copiii, luni de dimi
neață și am ajuns, cu chiu, cu vai, abia spre 
seară. La gară, Ildico venise cu o căruță și ne
am îmbarcat rapid. Se înnoptase bine și era 
frig de ne clănțăneau dinții, chiar dacă era 
la începutul lui septembrie. Cum am ajuns, 
Ildico și soacra ei, Monico, ne-au pregătit 
niște ouă ochiuri, slăninuță și o ciorbă cu 
găluște din făină, foarte bună și fierbinte. Am 
mâncat, ne-am moleșit rapid și ne-am culcat.

Dimineața era frumoasă, cu vreme rece și 
un aer proaspăt fără adierile de mirosuri sul
furoase dinspre stațiune. După ce le-am sa
tisfăcut pe gazde mai mult sau mai puțin, în 
ce privește noutățile, au început să mă des- 
coasă în privința pretențiilor noastre culina
re. Le-am zis că nu trebuie să-și facă proble
me, pentru că noi nu facem mofturi și chiar 
mi-ar face plăcere să mănânc ceva specific 
zonei. Le-am spus că am mai fost în stațiune 
și că acolo ne mulțumeam cu ce ni se oferea. 
Am atacat eu, la capitolul bani pentru cazare, 
și Ildico a sărit în sus, cum că nu le trebuie 
bani, că fratele ei și-a pus obrazul pentru noi, 
că trebuie să ne simțim ca în familie etc.

Atunci, m-am gândit că va trebui să acționez 
în alt fel. Buun! Lucrurile erau lămurite.

Timp de câteva zile, am făcut mici excursii 
prin împrejurimi și la stațiune. Copiii erau 
foarte încântați de peisaje și făceau tot felul 
de glume pe seama mirosurilor din zonă. în 
ce privește mâncarea, Ildico și soacra ei pre
parau la două zile alte feluri, ca să fim cât mai 
mulțumiți. Ce am observat era faptul că ni
mic din ce găteau nu era ceva specific. Mă aș
teptam să mă omoare cu gulașuri, cu mân
căruri extrem de picante. Nici vorbă!

într-o seară, după ce am luat masa, am ră
mas de vorbă și le-am întrebat direct, fiind 
convinsă că nu au preparat astfel de mân
căruri pentru ca noi să nu avem probleme cu 
stomacul. Ildico mi-a zis cu amărăciune în 
glas că, pur și simplu, nu avea elementul de 
bază al rețetelor, și anume praful de paprika, 
adică boia. Un fel de boia mai făceau ele în 
casă, dar era puțină și pe la ei nu se găsea nici 
chip, cam de mult timp. Noi am picat într-o 
perioadă când Anton, bărbatul casei, era ple
cat pe șantier, undeva pe la Lacul Amara. Era 
însărcinat cu achiziționarea unei cantități 
serioase de boia de ardei iute, dar nu avea 
cum să'vină înainte de trei săptămâni, când 
terminau lucrarea. Așa că... pofta în cui!

Hm! Nu știa cu cine are de-a face! Am ple
cat a doua zi, de dimineață, către Poștă, de 
unde am dat telefon la nepotul meu Sile, din

CURSUL DE JURNALISTICĂ (311

Informația scrisă nu
(Urmare din pag. I)

S-a constatat că șefii de serviciu sau directorii care se explică oral 
foarte clar în fața colaboratorilor îi pun la grea încercare pe aceiași 
colaboratori atunci când dau indicații în scris. (De aceea, invocând 
„colegialitatea", ei preferă să transmită comunicarea oral, în con
ferințe decât în scris.) Dacă nu s-ar fi acreditat în mod abuziv ideea 
că „a redacta" presupune calități rare și deosebite (când ar tfebui să 
nu fie mai greu să comunici în scris decât să comanzi un pahar cu 
smântână și două cornuri).

Un limbaj adaptat destinatarului
Ziariștii, preocupați în mod legitim de eficiență, încearcă să 

definească pe cât posibil mai bine destinatarul anunțurilor și 
acțiunilor lor. Noțiunea de destinatar este, într-adevăr, foarte impor
tantă - și nu numai în cazul mesajelor publicitare. Nu ne adresăm 
în același fel unui înalt funcționar, unui negustor, unui inginer sau 
unui bancher. Trebuie să folosim limbajul potrivit fiecăruia, pentru 
că aceleași cuvinte nu au aceeași rezonanță pentru toată lumea. (...)

O istorioară povestită de un autor american ilustrează foarte bine 
cât riscă autorul unui mesaj când nu se gândește suficient la desti
natar (adică atunci când folosește un limbaj nepotrivit destinataru
lui). Un instalator modest (sunt atâția în Statele Unite) scrie unui ser
viciu oficial de documentare’ tehnică: „Am remarcat că acidul 
clorhidric desfundă ușor țevile de evacuare. Este bine să-l utilizez?". 

-Redactorul de serviciu îi răspunde aproximativ în acești termeni: „Efi
ciența acidului clorhidric este indiscutabilă, dar reziduul coroziv pe 
care-1 produce acest produs este incapabil cu permanența metalului". 

Brașov, și l-am rugat să-mi procure un kilo
gram de boia iute și unul de boia dulce. I-am 
spus să mi-o trimită urgent la Balvanioș, Că 
n-am de gulaș, ce naiba! Nepotul a râs și 
mi-a zis că mâine dimineață o pune la auto
buzul pentru Tușnad, așa că, ori ies la drum, 
ori mă duc la autogară. A doua zi, am plecat 
într-o excursie până la Tușnad și pe la prânz 
am primit minunea de boia.

Am ajuns la gazde seara târziu, plini de 
voioșie. Peste noapte, m-am sculat și am pus 
pe masa din bucătărie doi săculeți, din pân
ză, cu boia. Monico s-a sculat prima și a cre
zut că a venit fiu-său, dar când a intrat Ildico 
și i-a zis că nu știe nimic, m-au luat la între
bări. Le-am povestit cum am obținut boiaua, 
iar ele mi-au zis că de mult timp nu au avut 
o boia atât de bună și că este o boia din Un
garia, că numai profesoara Soros primește 
de la Budapesta așa o calitate superioară de 
boia. Erau de-a dreptul fericite. Și noi. Până 
am plecat, am avut parte de cele mai grozave 
gulașuri, la care puneau numai cărniță de 
vițel (Dumnezeu știe cum făceau rost de ea!), 
cu ceapă, cartofi și un bulion minunat, pre
parat în casă de Monico, pe care copiii îl 
mâncau și pe pâine. Da ce sosuri cu găluște 
minunate și ce ciorbițe grozave. Ah! Boiaua 
de paprika merită tot efortul și face toți 
banii!

Veronica BECTAȘ

înseamnă literatură
Instalatorul trimite o nouă scrisoare în care mulțumește serviciului 
de documentare că i-a confirmat eficiența acidului clorhidric. 
Neliniștit, redactorul îl consultă pe șeful său direct și amândoi con
cep un răspuns prin care declară: „Nu putem fi făcuți răspunzători de 
producerea de către acidul clorhidric a unui reziduu toxic și nociv și 
vă sugerăm să utilizați un alt procedeu". Instalatorul scrie din nou: 
„Vă mulțumesc. Sunt de acord cu dvs.: acidul clorhidric este bun". 
Foarte neliniștiți, redactorul și șeful său arată dosarul șefului servi
ciului, care pune mâna pe stilou și scrie instalatorului: „Nu folosiți 
acid clorhidric pentru că mănâncă țevile".

Să știi să te pui în locul cititorului
Prima regulă ce trebuie respectată în mod imperativ în materie 

de comunicare scrisă se aseamănă cu unul dintre perceptele ce se 
găseau în cărțile de morală pentru școlari. Această regulă este: Gân- 
diți-vă și la alții. Gândiți-vă la cititorii cărora le este destinat mesajul. 
Desigur, se întâmplă ca mesajul să nu aibă decât un singur destinatar: 
este cazul corespondenței curente, al raportului către șeful direct etc. 
Problema este însă aceeași fie că este vorba de un singur cititor sau de 
o armată de cititori: trebuie să te străduiești cu pasiune, cu încă
pățânare și cu modestie să te pui în locul altuia. Ce vor înțelege? Ce 
așteaptă el, ei de la mine? Ce-i interesează? Care sunt preocupările lor? 
Cum vor reacționa? Sunt suficient de clar? Termenii pe care-i folosesc 
au același sens pentru fiecare? Toate aceste întrebări se pun așadar în 
legătură cu destinatarul.

Fragment din „Tehnica scrisului", Caiet-documentar 
editat de Catedra de teoria și practica presei 

a Academiei de Studii Social-Politice, p. 272-275
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Budapesta nu închide ușa refugiaților
(Urmare din pag. I)

Ceaușescu, cel care vrea să 
cumpere rachete nucleare ca să le 
îndrepte împotriva cine știe cui, are 
în Praga un aliat prețios în războiul 
cu Ungaria. Bulgaria dă de înțeles că 
legaturile sale cu RDG-ul reprezintă 
o gură de oxigen pentru economia 
ei suferindă. Lă Praga, 300 de est- 
germani iau cu asalt ambasada 
RFG-ului. Guvernul cehoslovac nu 
știe dacă să-i repatrieze cu forța, așa 
cum și-ar dori, în timp ce din Berli
nul de Est a sosit avocatul.Vogel, 
preferatul lui Honecker pentru mi
siunile imposibile. în numele căruia 
a promis că nu vor fi pedepsiți, dar 
vor fi ajutați să plece legal din țară. 
Unii au acceptat, alții au continuat 
să înfrunte Poliția din Praga esca
ladând în timpul nopții zidul am
basadei.

Gyula Horn, ministrul de Externe 
ungar, a declarat recent: momentan 
vom primi doar refugiați români, 
dar de principiu nu trântim ușa 
nimănui care vine și ne cere ajutor.

Guvernul maghiar va răspunde în 
următoarele ore lui Honecker, și de 
rezolvarea acestei confruntări va 
depinde și rezultatul congresului co
munist ungar din octombrie, atunci 
când Neyers și Pozsgay vor încerca 
să aducă partidul orfan al lui Kădâr 
spre alegeri libere și spre o tranziție 
în stil polonez.

Reacții după ce peste 2.000 de 
refugiați est-germani au trecut în 
Vest.

Nicolae Ceaușescu îi considera pe eSt-germanii care migrau în RFG, prin Ungaria, fugari. 
Un ultim ajutor oferit prietenului său Erich Honecker FOTO: Arhivele Naționale

Și cotidianul Le Monde, de la 
14 septembrie 1989, relata despre 
neobișnuita acțiune a Ungariei și 
despre reacțiile care nu au întârziat 
să apără în țările blocului estic.

„Tonul este din ce în ce mai ridicat 
între țările membre ale Pactului de 
la Varșovia, direct sau indirect

interesate de exodul de est-germani 
prin Ungaria, către RFG. Marți seară, 
la data de 12 septembrie, Guvernul 
est-german a acuzat în mod oficial 
Budapesta de încălcarea tratatelor 
de drept internațional. Criticile 
anterioare formulate de agenția est- 
germană ADN fuseseră calificate

drept „inacceptabile" de ministrul 
de Externe maghiar, Gyula Horn. La 
Praga, agenția CTK acuză „anumite 
cercuri" vest-germane de încura
jarea exodului refugiaților și adau
gă, fără să numească explicit Un
garia: „Este deplorabil faptul că 
plecările ilegale ale cetățenilor din

RDG către țări terțe sunt posibile 
prin încălcarea acordurilor dintre 
RDG alte state". La București, agenția 
Agerpress menționează că „opinia 
publică din România a luat act, cu 
îngrijorare legitimă, de acțiunea ile
gală a RFG-ului, care constă în „atra
gerea, prin Ungaria, a unui mare 
număr de cetățeni est-germani". Ro
mânia „nu poate înțelege atitudinea 
Ungariei, care, ignorând acordurile 
bilaterale cu RDG-ul, îi primește pe 
cetățenii est-germani și le facili
tează trecerea ilegală în drumul lor 
către RFG",

în fine, la Moscova, unde a avut 
loc luni și marți o întâlnire a mai 
multor țări din Pactul de la Varșovia, 
purtătorul de cuvânt al ministerului 
de Externe sovietic, Ghenadi Ghe- 
rasimov, a apreciat că decizia Un
gariei de a autoriza plecarea refu
giaților est-germani este una „ne
obișnuită". „Bineînțeles că această 
situație ne preocupă", a adăugat el, 
dar s-a abținut totodată să critice 
Guvernul de la Budapesta. Miercuri 
seara, televiziunea sovietică și-a 
concentrat atacurile împotriva RFG- 
ului, afirmând că obiectivele Bonn
ului sunt de a „crea condiții pentru 
scindarea comunității socialiste și 
pentru reunificarea celor două Ger
manii".

InfoMina
DIN ARHIVA MINISTERULUI DE EXTERNE

Statele Unite ofereau un ajutor de 
119 milioane de dolari Poloniei

Informarea Ambasadei României la 
Washington

Către Ministerul Afacerilor Externe
Tovarășei adjunct al ministrului, Olim

pia Solomonescu
Tovarășului director Ilie Șimon
în legătură cu poziția Administrației Bush 

față de problema ajutorului pentru Polonia, 
vă informăm că la Washington a avut loc o 
reuniune a Consiliului Securității Naționale 
care a discutat cererile formulate de o serie 
de membri ai Congresului SUA, precum și 
solicitările primite din Polonia pentru 
sporirea sprijinului american. După cum 
s-a făcut cunoscut, Consiliul Securității Na
ționale nu a fost de acord cu.solicitările 
respective, astfel că ajutorul SUA pentru Polo
nia va rămâne la nivel anunțat de prședintele 
Bush când a vizitat Polonia -119 milioane 
dolari într-o perioadă de 3 ani. Au fost res
pinse, totodată, propunerile privind reali

zarea unui „pod aerian alimentar", și cele 
vizând dublarea asistenței tehnice pentru 
întreprinderile poloneze. S-a hotărât, de 
asemenea, ca SUA să nu mai insiste pe lângă 
Banca Mondială pentru a o „convinge" să 
aloce fonduri în sumă de 250 milioane dolari 
pentru,proiecte în Polonia.

Reținerea Administrației americane de a se 
angaja într-un „efort major de ajutorare" a 
Poloniei este explicată prin numeroase incer
titudini generate de situația pe plan econo
mic, social și politic din Polonia. Decizia de 
„amânare" a ajutorului alimentar s-ar dato
ra „informațiilor insuficiente" ale părții ame
ricane asupra stocurilor de alimente exis
tente în Polonia.

în acest context, o oficialitate de la Depar- 
tametul Agriculturii va face o deplasare în 
Polonia „într-un viitor apropiat", pentru a 
încerca să elaboreze un „tablou exact al 
nevoilor alimentare ale Poloniei". Totodată,

oficialitățile americane evidențiază că un rol- 
cheie pentru programul Administrației față 
de Polonia îl va avea vizita pe care o va efec
tua la Varșovia, săptămâna viitoare, secre
tarul Comerțului al SUA, Robert Mosbacher, 
însoțit de o delegație a oamenilor de afaceri 
americani. Obiectivul declarat al vizitei este 
„impulsionarea investițiilor particulare în 
Polonia".

R. Mosbacher a declarat că, după părerea 
sa, cercurile de afaceri americane „ar trebui" 
să fie interesate să facă investiții în Polonia, 
pentru că aceasta este „potențial, o piață 
largă și de perspectivă". Se așteaptă ca, cu 
prilejul vizitei în Polonia a delegației comer
ciale americane, să fie semnate contracte 
pentru înființarea unui număr de societăți 
mixte, în domenii cum ar fi turismul și pes
cuitul în Marea Baltică (pentru exportul de 
cod și heringi). Secretarul Comerțului al SUA 
apreciază că plonezii „au nevoie și de o

amplă asistență tehnică, de la tehnologie la 
marketing și finanțe, pentru susținerea sis
temului întreprinderii libere". în ce privește 
renunțarea de către Administrația Bush de 
a mai interveni pe lângă Banca Mondială 
pentru ca aceasta să acorde credite Poloniei, 
oficialitățile americane au în vedere că 
guvernul polonez „trebuie să se așeze la 
masa tratativelor și să discute cu FMI". 
Această poziție'este explicată prin „regle
mentările Băncii Mondiale" care prevăd că 
nu se acordă împrumuturi țărilor care nu au 
„convenit cu FMI programe de ajutorare eco
nomică".

Ion Stoichici 
Document din volumul:

1 989 - Principiul dominoului. Prăbușirea 
regimurilor comuniste europene, 

Ediție de: Dumitru Preda și Mihai Retegan, 
București, Editura Fundației Culturale 

Române, 2000, p 1 95-1 96

tv 14 septembrie 1989

19:00 Telejurnal
19:30 File de glorioasă istorie
Din cronica etnogenezei poporu

lui român
Redactor Maria Preduț
19:50 Pe drumul înfăptuirii noii 

revoluții agrare
Știință - cercetare - producție - 

drumul către recolte mari, sigure, 
stabile

Redactor Emanuel Isopescu
20:10 Laureați ai Festivalului 

național „Cântarea României"
Redactor Marilena Rotaru
20:40 Tinerețe - educație- spirit 

revoluționar
Școala - citadelă a învățătorii, 

muncii, creației, a educației revolu
ționare

Redactor Livia Diaconu

21:00 Film serial. Misiunea. Pro
ducție a Studioului de Film TV, rea
lizată în Centrul de Producție Cine
matografică „București"

Premieră pe țară
Cu: Ovidiu Iuliu Moldovan, Mir

cea Albulescu, Ștefan Ionescu, Vis- 
trian Roman, Ștefan Iordache, Adela 
Mărculescu, Constantin Diplan, Ro- 
dica Popescu-Bitănescu, Iurie Darie, 
Papii Panduru, Ion Dichiseanu, Eu
gen Ungureanu, Teodora Mareș, 
Dinu Manolache, Viorel Comănici, 
Vasile Murariu, Virginia Rogin, Nae 
Lăzărescu și alții

Scenariul Francisc Munteanu
Regia Virgil Calotescu
Episodul 6
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului.

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
Căutăm gospodină internă pen

tru menaj complet la familie pen
sionari.

Centrala România Film încadrea
ză prin concurs, conform prevederi
lor legale, stenodactilograf. Candi- 
dații trebuie să aibă domiciliul în 
Municipiul București.

IPREC încadrează urgent, lucrător 
gesionar magazin, vânzător cu res
pectarea condițiilor prevăzute de 
Legea 12/1971.____________ _______

Instituție centrală încadrează de 
urgență paznici cu domiciliul în 
București.

Parohia Giulești încadrează mun
citori necalificați mai în vârstă ca în
grijitori la cimitir și o îngrijitoare la 
biserică.

SĂ RÂDEM CU El

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

Un tip trecea pe stradă ținând în mâna, Cu mare grijă, un sul de hârtie igie
nică. Trecătorii îl priveau invidioși, iar unul chiar l-a întrebat: „Nu vă supărați, 
de unde l-ați luat?", „Acum câteva minute l-am scos de la Nufărul..."•••

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

Ce-i mai rece și mai rece decât apa rece? Apa caldă.•••
Ce-a fost înainte: oul sau găină? Mai înainte au fost de toate.

amintiri

vremea
în țară, vremea a fost răcoroasă, 

chiar rece, în regiunile din nordul și 
nord-estul țării. Cerul a fost variabil cu 
înnorări mai accentuate în vest și sud- 
vest unde, pe alocuri, a plouat. Vântul 
a suflat slab până la moderat. Tempe
raturile maxime au fost cuprinse în
tre 14 și 22 de grade, iar cele minime

între 4 și 13 grade. Pe alocuri s-a pro
dus ceață, mai ales în centrul țării și în 
zona de munte. în București, vremea 
a fost răcoroasă, cu cerul temporar 
noros. Vântul a suflat slab până la mo
derat. Temperatura maximă a fost cu
prinsă între 20 și 21 de grade, iar mi
nima între 8 și 10 grade.

VÂNZĂRI
Vând Dacia 1300, an fabricație 

1977, stare bună. __________
Vând Peugeot 304 Diesel, 1978, 

după RK.
Vând Fiat 1300 alb, 5 500 km după 

reparația I, motor.
Vând Video Național, televizor 

color Cromatic nou, Volkswagen, an 
1953 decapotabil.

Informația Bucureștiului, 1989Dicționar: UTEN

SPORTIVE
ORIZONTAL: 1) Măsoară timpul de 

joc. 2) Cod fotbalistic. 3) Genuncheră.
4) Mere! - începe crosul! - Teme!
5) A ascunde mingea - Asociația 
internațională de arte plastice 
(siglă). 6) Farfurii zburătoare (abr.).
- Aiurit (reg.) - în poartă! 7) Dublă!
- Lovitură în minge - Onomatopee.
8) Monedă - Dor de goluri (fig.).
9) Ajuns la puncte - Pitic. 10) A con
duce un meci.

VERTICAL: 1) Se aplică pe ghetele 
de fotbal. 2) O parte a meciului - 
Aproape gol: 3) Vâlcea (reg.)-Tine! - 
Negație. 4) Mamifere semiactive - 
Arenă de iarnă. 5) Artizan în lut - 
Marchează goluri (fig.). 6) Epilog 
șahist p Afară din joc - Cu bețe!
7) Inerente în meciurile cu miză.
8) Frică de adversar-A pus mâna pe 
minge. 9) în revenire! Ultimul 
apărător. 10) Monedă egipteană 
antică-Stadion.

pe verticala celor 7 niveluri ale bunei serviri 
MAGAZINUL UNIVERSAL „UNIREA" BUCUREȘTI
Pune la dispoziție un larg evantai de mărfuri pentru 

'«ațe cerințele și preferințele »
pentru garderoba tuturor femeilor, copiilor 

’£b4Ib®*Ho'r * obiecte care nu pot să lipsească din nici 
cămin • totul pentru timpul nostru liber și cadourile 

•«ie mal atrăgătoare • produse alimentare »i de cofetărie. 
Vrec*< ,UÎ?I.!2 plin centrul Capitalei (Piața Unirii rir. 1). MAGAZINUL UNI- 
Orele 8 13 REA” eite deschis intr« orele 8-21 ; duminica intre
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Sistematizarea României: județul Arad
Raport cu privire la încheierea primei etape a lucrărilor de sistemati

zare, organizare și modernizare a comunelor și localităților, perfecționării 
și organizării unităților economice din agricultură, sistematizarea rețe
lelor energetice, drumuri și telecomunicații.

Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră a cunos
cut, începând cu Congresul al IX-lea al partidului, o seamă de măsuri de pro
fundă originalitate privind înfăptuirea politicii de repartizare rațională, 
echilibrată a forțelor de producție, măsuri concepute și elaborate din inițiati
va și cu aportul determinant al secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Reorganizarea administrativ-teritorială, hotărâtă de Conferința Națională 
a partidului din anul 1967, a creat cadrul organizatoric pentru realizarea aces
tei politici care a impulsionat considerabil procesul de ridicare economico- 
socială a tuturor zonelor țării, asigurând o legătură mai apropiată și directă 
între centrul de decizie și unitățile economice și, în acest fel, condiții favo
rabile pentru încadrarea armonioasă a fiecărui județ, a fiecărei comune și 
localități în complexul dinamic al economiei naționale.

în cadrul programelor de dezvoltare a tuturor județelor, a întregii țări, apli
carea în viață a concepției revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, cu privire la folosirea a peste o treime din ve
nitul național pentru dezvoltare, în baza tehnico-materială a fiecărui județ, 
o înflorire fără precedent a condițiilor de muncă și viață, înfăptuindu-se ast
fel o politică de înalt umanism, statornic promovată de partid.

Remarcabilele realizări obținute în cei 23 de ani de profunde transformări 
și permanente înnoiri în viața economico-socială a întregii țări, se reflectă 
și în economia județului nostru, caracterizată pentru această perioadă 
printr-un ritm de creștere a producției industriale de 5,5 ori față de 1965, a 
producției agricole de aproape 3 ori față de aceeași perioadă; fondurile fixe 
productive au ajuns la un nivel de peste 42 miliarde lei, determinând un 
volum de activitate economică de aproape 100.000 lei/locuitor.

O puternică dezvoltare au cunoscut, pe baza îndrumărilor permanente, 
de înaltă competență și ținută științifică ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, prim-viceprim-ministru al guvernului și în județul 
nostru, știința, învățământul, cultura, activitatea politico-educativă de for
mare a omului nou, constructor conștient al viitorului său liber, factor deter
minant pentru progresul economico-social, pentru victoria socialismului și 
comunismului în patria noastră.

Ca urmare a procesului de industrializare, precum și de dotare social-cul- 
turală, au cunoscut o dezvoltare puternică toate localitățile județului. A fost 
realizat, începând din anul 1965, un număr însemnat de dotări de învăță
mânt, sănătate, cultură, comerț: 101 școli, 166 unități sanitare cu 4.800 paturi 
de spitalizare, 269 unități de cultură, 255.000 mp spații comerciale, precum 
și un volum însemnat de echipamente edilitare și gospodărești. S-au con
struit în această etapă aproape 60.000 de locuințe noi, astfel încât putem 
spune că dispunem astăzi de un fond locativ reînnoit în proporție de trei sfe
rturi, suprafața locuibilă ajungând la 12,92 mp pe locuitor.

în această perioadă numărul localităților urbane din județul nostru a cres
cut de la 2 la 8, iar ponderea populației urbane atinge în prezent 52%, cu 
103 mii persoane mai mult față de anul 1965.

Potrivit tezelor, principiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nico
lae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în tezele din aprilie, trecerea 
României la un nou stadiu de dezvoltare, de civilizație și progres se va rea
liza o dată cu ridicarea nivelului de viață în toate localitățile țării, având la 
bază obiectivele strategice și hotărârile Congresului al XlII-lea al partidului 
privind ridicarea României în rândul țărilor mediu dezvoltate, în baza dez
voltării intensive și realizării unei noi calități în toate domeniile vieții eco- 
nomico-șociale, aplicarea programelor de organizare și modernizare, a prin
cipiilor autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării în toate unitățile eco
nomice și administrativ-teritoriale.

în conformitate cu hotărârile Congresului al XlII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, și în județul nostru a avut loc o analiză apro
fundată a structurii rețelei de comune și localități, precum și a unităților eco
nomice din agricultură, urmărindu-se folosirea mai bună a potențialului 
economic existent, a bazelor de producție create, creșterea capacității fiecărei 
unități economice și administrativ-teritoriale prin comasarea unităților mic 
fără posibilități de dezvoltare, utilizarea tuturor resurselor de muncă prin 
dezvoltarea unor activități de mică industrie, prelucrarea resurselor locale, 
precum și prin extinderea unor unități existente care să asigure bazele 
ridicării nivelului de viață al populației din comune și sate.

La stabilirea teritoriului administrativ al comunelor s-a pornit de la nece
sitatea creării unor unități administrativ-teritoriale echilibrate din punct de 
vedere al potențialului economic, în strânsă legătură cu suprafețele agricole, 
populație și forța de muncă necesară pentru toate activitățile din teritoriu.

Analizele făcute au ținut seama de obligativitatea înscrierii întregii acti
vități economico-sociale a comunei în principiile socialiste ale autocondu
cerii, autofinanțării și autogestiunii. Totodată, pentru conducerea cu mai 
mare eficiență a tuturor activităților din teritoriu, pentru îmbunătățirea acce
sului populației la principalele dotări ale comunei, s-a urmărit asigurarea 
legăturilor directe și eficiente între reședința de comună și unitățile econo
mice și localitățile acesteia, precum și dimensionarea corespunzătoare a 
teritoriului administrativ al comunei.

Având în vedere principiile enunțate, s-a propus ca un număr de 
53 de comune care se înscriu în criteriile de mai sus să fie menținute în con
tinuare, un număr de patru comune să primească în teritoriu administra
tiv unul sau mai multe sate, mărindu-și astfel potențialul economic și asi
gurând, în acest fel condiții mai bune de muncă pentru toată populația, iar 
un număr de șapte comune să se contopească, dațorită potențialului mai mic 
pe care îl au în momentul de față.

Ca urmare a noii organizări administrativ-teritoriale, rețeaua de localități 
a județului nostru se propune a fi compusă din: un municipiu, șapte orașe și 
60 de comune.

Pe baza orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, se va acționa ca, în conformitate cu programul 
etapizat, să fie dezvoltate în prima etapă satele reședință a consiliilor unice 
agroindustriale de stat și cooperatiste, în a doua etapă reședințele de comună, 
iar în a treia etapă satele cu posibilități de dezvoltare, situate în apropierea 
obiectivelor economice, unităților agricole, în centrul de greutate al 
activităților din agricultură, cu legături directe la căile de comunicație și 
transport și beneficiind de o dotare corespunzătoare.

în fiecare localitate-reședință a consiliului unic agroindustrial de stat și 
cooperatist va exista un liceu de 12 ani, școli generale, un spital cu 50-100 
paturi, cu maternitate, dispensar și farmacie, un complex de cultură și creație 
„Cântarea României", magazine, brutării, mori prestatoare, baie publică, 
creșe, grădinițe, terenuri sportive, precum și alte dotări necesare activității 
și recreerii populației.

în localitățile reședință de comună vor funcționa școli generale de 10 ani, 
iar în comunele cu peste lo.ooo de locuitori și un liceu de 12 ani; centre de 
cultură și creație „Cântarea României", dispensare cu case de nașteri, 
staționar și farmacie, baie comunală, creșe, grădinițe, magazine, mori, 
brutării și alte dotări necesare.

în cadrul acțiunii de organizare a rețelei de localități a județului s-au rea
lizat teritoriile necesare dezvoltării localităților, având la bază normele 
privind dimensionarea judicioasă a terenurilor din cadrul perimetrelor con- 
struibile, aprobate de Plenara Comitetului Central al partidului Comunist 
Român din iunie 1986. A rezultat că din totalul suprafeței de teren cuprinsă 
în perimetrele construibile de 29.602 ha, se mențin în perimetru 11.471 ha, 
reducerea fiind de 18.131 ha, din care 1.800 ha reprezintă terenuri cuprinzând 
curți-construcții ce vor fi redate circuitului agricol pe măsura dezafectării 
localităților, diferența de 16.331 ha fiind deja înregistrată în evidența fon
dului funciar.

Prin programele județene, elaborate în concordanță cu obiectivele sta
bilite de Congresul al XlII-lea și Conferința Națională a partidului, se asi
gură însemnate creșteri calitative și cantitative pentru dezvoltarea, în conti
nuare, economico-socială a comunelor. Producția globală agricolă va spori 
în acest an cu 10% față de realizările anului 1985, la principalele culturi pro
ducțiile medii crescând în aceeași perioadă cu 548 kg/ha la grâu, 4.210 kg/ha 
la porumb, 27.615 kg/ha la sfeclă și 10.543 kg/ha la legume; efectivele de ani
male înregistrează de asemenea o evoluție continuu ascendentă, sporind 
comparativ cu nivelele din anul 1981 cu 51% la bovine, 56% la ovine și 30% 
la porcine.

Profunde mutații s-au produs și în structura populației ocupate în mediul 
rural atât pe seama creșterii gradului de mecanizare a lucrărilor din agricul
tură, cât și prin dezvoltarea și diversificarea activităților de industrie mică și 
prestări servicii. în județul Arad volumul de activitate realizat în acest sec
tor atinge în acest an valoarea de 8.000 lei/locuitor, devansându-se astfel cu 
un an sarcina stabilită pe țară de Congresul al III-lea al consiliilor populare.

Urmare a indicațiilor date de conducerea partidului și statului, prin pro
gramele județene s-a prevăzut în acest an, realizarea a 27 mori și 7 brutării, 
asigurându-se astfel în fiecare comună aceste servicii mult solicitate de 
populație.
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