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loan Ungur, ministrul Comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, și-a încheiat vizita
de lucru în Iran. La Ambasada Ger
maniei Democrate de la București a
avut loc o conferință de presă cu
ocazia împlinirii a 40 de ani de la
fondarea acestui stat. La Universi
tatea din Iași s-a prezentat o comu
nicare legată de aniversarea a 200
de ani de la Revoluția franceză.

ANI

DISTRIBUIT ÎMPREUNĂ CU JURNALUL NAȚIONAL

CUM A REFĂCUT
MITROPOLITUL ANTONIE
MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU

In timpul regimului comunist,
până în 1989, studenții începeau anul
universitar cu un stagiu de două
săptămâni de „muncă patriotică",
fiind puși să lucreze la strânsul
recoltei, în condiții de transport,
cazare și masă sub orice critică.
Anul universitar începea la 15 sep
tembrie. Astfel, toți studenții erau
deja prezenți în facultăți și puteau fi
duși în număr cât mai mare la
începutul lunii octombrie la „munci".
Așa numeau tinerii acest stagiu de
lucru în agricultură. „Muncile" durau
două săptămâni și nu erau plătite, ast
fel încât obligativitatea participării la
această activitate extrașcolară era o
exploatare pe față.

Soarele a răsărit la 7:07, a apus la
19:06
Luna a răsărit la 3:24 a apus la 17:40
Sărbătoare creștină: Adormirea
Sf. Apostol și Evanghelist loan;
Sf. Muceniță Hira

S-a întâmplat la
26 septembrie 1989

în vreme ce în ultimii ani ai
comunismului în București se
demolau biserici, iar în cel mai
bun caz erau translate și ascunse
după blocuri, Mitropolitul Antonie
Plămădeală al Transilvaniei reușea
în 1985-1989 să refacă incinta Mă
năstirii seculare de la Sâmbăta de
Sus, vechea ctitorie a lui Constan
tin Brâncoveanu.
Este surprinzător că a început și
a dus la bun sfârșit un asemenea
demers, cu toate că avusese și
înainte de aceasta realizări gos
podărești notabile pe unde fusese
așezat în ranguri ecleziale. Ca epis
cop al Buzăului și Vrancei, vlădica
Antonie a restaurat clădirile epis
copale și seminarul din Buzău, a
dispus restaurarea a peste 15 biserici-monument din eparhia sa,
apoi, ca Arhiepiscop al Sibiului și
Mitropolit al Transilvaniei, Crișanei și Maramureșului, a construit
o clădire nouă la Schitul Păltiniș,
unde a permis apoi să fie înmor
mântat filosoful Constantin Noica,
un bun prieten al său, la îngro
parea căruia, în 1987, a ținut singu
ra cuvântare.

„Se aprobă!44
construirea unui
depozit de patrimoniu
Ajuns în scaunul de la Sibiu în
1982, Mitropolitul Antonie a aștep
tat numai un prilej bun pentru a
pune în aplicare mai vechea sa
dorință de a reface ctitoria lui Brâncoveanu-Vodă, unde se formase spi
ritual la începuturile sale călu
gărești, în vremea părintelui Arsenie Boca, în 1946. Ocazia așteptată
s-a ivit când, deplasat la București cu
treburi administrative, a fost invitat
de Patriarhul Justin să asiste împre
ună la mutarea pe șine a Bisericii
Olari.
într-un amplu interviu acordat lui
Carmen Dumitriu și lui Dragoș
Șeuleanu (publicat în cartea „Amin
tirile Mitropolitului Antonie Plămă
deală"), ierarhul a povestit: „Acolo
(la Olari - n.r.) m-am întâlnit cu
președintele £onsiliului de Cultură,
care era șefia Casa Scînteii, dar era
cu rang de ministru, de profesie
muncitor, era tipograf. El s-a prezen

tat: «Sunt ministrul cutare, lucrez la
Casa Scînteii...». El conducea Cul
tura! Era chiar mai mare decât
Tamara Dobrin și chiar mai mare
decât Suzănica Gâdea. Atunci eu,
profitând că Justin și cu cei care mai
erau de la Patriarhie, vreun consili
er, se uitau la rotițele alea pe care era
pusă biserica, l-am luat deoparte și
i-am spus: «Domnule ministru, eu
sunt Mitropolitul Ardealului, uite ce
e, vreau să vă spun un lucru de taină,
vreau să refac Mănăstirea Sâm
băta». Deci eram înainte de ’85. (Bi
serica Olari s-a translat în două eta
pe, la 22 septembrie 1982 și la 5 de
cembrie 1983. Este posibil ca întâl
nirea să fi fost în ultima etapă - n.r.).
«Vreau să refac Mănăstirea Sâm
băta, ctitoria lui Brâncoveanu, din
care nu a mai rămas decât o bise
ricuță. încolo e iarbă. Eu aș vrea să
refac această mănăstire în stil brâncovenesc, să fie un mare monument
de cultură și de spiritualitate a
întregului Ardeal și chiar a Țării
Românești. Știu că dumneavoastră
sunteți cel mai mare și că o auto
rizație pentru o astfel de lucrare ar
trebui să aibă aprobarea dumnea

• La Praga s-au desfășurat convor
biri între Milos Jakes, secretar general
al CC al PC din Cehoslovacia, și
Mieczyslaw prim-secretar al CC al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez. Au
fost examinate probleme ale dez
voltării în continuare a colaborării
dintre cele două partide și aspecte
actuale ale vieții politice internațio
nale - relata agenția CTK.
• în localitatea vest-germană Sankelmark, din landul Schleswig-Hol
stein, s-a desfășurat un congres inter
național al țărilor riverane Mării Bal
tice, informează agenția DPA. Oame
nii de știință din RDG, URSS, Polonia,
Danemarca și RFG au examinat o se
rie de aspecte legate de protejarea
mediului acvatic al Mării Baltice și au
elaborat măsuri vizând eliminarea
pericolului poluării apelor acestei
mări.
• în cadrul vizitei întreprinse în
Statele Unite, ministrul de Externe al
URSS, Eduard Șevardnadze, a exami
nat împreună cu secretarul de stat al
SUA, James Baker, întreaga gamă a
relațiilor sovieto-americane - se arata
în declarația comună dată publici
tății. Au fost abordate, printre altele,
complexul de probleme privind con
trolul armamentelor și dezarmarea,
aspecte regionale si relațiile bilaterale.

voastră. Mi-ați putea aproba?». El a
stat puțin, s-a gândit, s-a uitat la
mine și, a zis: «Părinte, știi ce, eu
peste șase luni mă pensionez, nu-mi
pasă dacă o să mă pensioneze peste
trei sau peste una, mâine să am hâr
tia! ». I-am făcut hârtia, fiind încă în
București. A doua zi am trimis-o
printr-un curier să i-o dea lui. Era
scris: «Domnule ministru, vă rog să
fiți de acord să încep niște lucrări de
reparații la Mănăstirea Brânco
veanu, Sâmbăta de Sus, fostul județ
Făgăraș, unde să pot aduna ele
mente de patrimoniu din județul
Făgăraș». Atât, așa mi-a spus el s-o
fac. El pune data și scrie: «Da, se
aprobă». Dă hârtia la cancelarie, i se
face pe loc un răspuns și, când a
venit curierul meu, a venit cu răs
punsul: «Se aprobă lucrări de res
taurare la fosta Mănăstire Sâmbăta,
unde Mitropolia urmează să orga
nizeze un depozit de patrimoniu
din jurul ei, din părțile Făgărașului».
Pe baza acestei hârtii am făcut eu
Sâmbăta. Fără acest om nu puteam
face Sâmbăta. (...)

îl vizitez de la o vreme cât pot de
des pe bunul, la ora actuală bietul
meu amic, Hrandt Avakian, pic
torul cu sufletul de aur. După o
intervenție chirurgicală cu diagnos
tic de prostată, doctorul a constatat
că e și cancer, drept care, după o
vreme, i-au dat drumul acasă.

(Continuare m pag. a lll-a)

(Continuare în pag a ll-a)

Roxana VINTILĂ

fratele, celălalt Nicolae (zis Nicu în
1945, iar mai târziu când ajunge
comandantul școlii de Securitate
de la Băneasa, Nicolae-Andruță)

avusese simpatii legionare. Nașul
de botez al lui Ceaușescu ajunsese
mai târziu legionar. Muncitor la
Malaxa, își spusese Stănilă Scor-

Munca patriotică
Inițial, munca neplătită a fost
numită „muncă voluntară", dar, cum
nimeni nu participa benevol și lucrul
nu era plătit, comuniștii au numit-o
ulterior „muncă patriotică". Prin
acest nume nou dat exploatării
comuniste, activiștii „împușcau doi
iepuri": pe de o parte, aveau justifi
care pentru neplata muncii prestate,
iar pe de altă parte, se asigurau că
nimeni nu îndrăznea să refuze par
ticiparea pentru a nu risca să fie
acuzat de lipsă de patriotism, cu ur
mările politice și legale de rigoare. în
cel mai fericit caz, absența de la
„munci" ducea, după caz, la scăderea

notei la purtare, picarea la un exa
men, „tăierea" de la prime, de la
măriri de salariu, de la promovări, de
la bilete de odihnă și tratament până
la criticarea deschisă în ședințele de
pionieri, UTC (Uniunea Tineretului
Comunist), sindicat și partid (comu
nist), putând culmina cu excluderea
din respectiva organizație a acelora
care erau membri.

Exploatare și umilire
Regimul folosea munca patriotică
atât în agricultură, cât și pe „șantierele
patriei", ori la curățenia orașului.
(Continuare în pag. a Ha)

In toamna lui 1989,
Vestul număra
„bobocii" democrației
Liderii occidentali priveau țintă
spre Europa de Est în toamna anu
lui 1989 și, în calitate de ministru
de Externe al Italiei, nici Gianni de
Michelis nu putea rămâne indife
rent la turnura pe care o luau eve
nimentele din blocul socialist.
Totul începuse să se precipite și era
necesară o reacție rapidă din par
tea puterilor occidentale. Reacție
pe care Vestul nu prea știa cum să o
formuleze, fiind pus față-n față cu
o prăbușire nu doar rapidă, ci și
sigură a vechii ordini mondiale. „O
spun foarte clar - nu a existat nici
un semn. De acord, dacă te uiți la
presă, în primul semestru al lui
1989 existau referințe la discuții în
Vest, în NATO, despre poziționarea
în Germania a unor rachete ame
ricane, despre refuzul germanilor...
Am început să înțelegem că ceva se
întâmplă abia în iunie 1989, în
urma evoluțiilor din Polonia și apoi
după picnicul paneuropean. Totul
s-a petrecut însă foarte repede,
între iunie și noiembrie. Nu doar că
nu a fost nici o conspirație, cum s-a
mai spus, ba chiar pot spune că nu
eram deloc pregătiți", ne-a relatat
de Michelis, aflat pentru câteva zile
în România cu ocazia unui eveni
ment organizat de Institutul As
pen. Despre evenimentele petre
cute acum 20 de ani, fostul minis
tru de Externe al Italiei își amin
tește foarte clar tensiunea care pu
sese stăpânire pe liderii occidentali
după căderea Zidului Berlinului.
Erau conștienți că iau parte la mo

mente de răscruce, dar, remarcă de
Michelis, nu au înțeles tocmai
„miezul" evenimentelor și nu și-au
dat seama ce trebuie făcut.
Din punct de vedere al deciziei
politice, unul dintre momentele-cheie din acea perioadă a fost
la câteva zile după căderea Zidului.
Iar Gianni de Michelis a luat parte
la cele întâmplate atunci. „La scurt
timp după căderea Zidului, la 18 no
iembrie 1989, a avut loc un summit
extraordinar al Comunității Eu
ropene, solicitat de Franța, de
președintele Francois Mitterrand,
a cărui țară deținea președinția
semestrială. Summit-ul a avut loc
la Paris și pe ordinea de zi figura o
singură problemă - cum să se
reacționeze și ce e de făcut în fața
schimbării istorice și neașteptate
care se produsese.
Evident, discuția era centrată în
jurul perspectivei reunificării Ger
maniei. Cancelarul Helmut Kohl
solicita un semn pozitiv din partea
Europei în favoarea unificării. Ma
joritatea liderilor, inclusiv Marga
ret Thatcher și Francois Mit
terrand, aveau o atitudine foarte
prudentă, la modul... «Hai să aș
teptăm, să vedem ce se mai în
tâmplă». Discuțiile de atunci au
fost foarte vii într-un summit
foarte scurt: după-amiază, cină,
conferință de presă, totul în câteva
ore, și erau 3.000 de jurnaliști aș
teptând concluziile summit-ului.
(Continuare în pag. a IV-a)
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Ceaușescu, întors cu fața la perete

Mihai Dinu Gheorghiu, sosit cu
soția, va rămâne de data asta la Paris.
Liviu Cangeopol arfi deja la Roma, în
drum spre Statele Unite. Au început să
le dea drumul?
Monica Lovinescu,
Pragul. Unde scurte V, București,
Humanitas, 1995, p. 215

Agenda Elenei Ceaușescu
între orele 9 și 10, Elena Ceau
șescu i-a primit pe „oamenii
casei" - Nicolcioiu, Bobu și Curticeanu.
Apoi au început ședințele. Patru
într-o singură zi!
Prima dintre ele - în „troika" de
cadre (cu Bobu și Constantin Radu)
la săliță a ținut peste jumătate de
ceas. A întrerupt-o pentru a merge,
după o pauză scurtă de zece mi
nute, la ședința de lucru prezidată
de Nicolae Ceaușescu cu tema
probleme
financiare
(orele
11:00-12:00).
A reluat, într-o a doua repriză,
ședința cu cadriștii ei (12:05-13:00).
Dacă Radu era mai nou introdus în
chestiuni de cadre, Emil Bobu avu
sese probabil acces și la dosarele
soților Ceaușescu. Știa atunci că
nici măcar dosarul secretarului
general nu era „curat". în dosarul
de cadre, întocmit în februarie
1945, apare menționat că tatăl
Andruță făcuse politică liberală. Iar

(Continuare în pag a li-a)

.

26 septembrie (marți)

FOTO: llarion Țiu

S-a încheiat vizita la Teheran
(Iran) a lui loan Ungur, ministrul
Comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, înce
pută la 23 septembrie 1989. Cu
acest prilej, ministrul român a
fost primit de Masoud Roughani

Zangeani, vicepreședinte-șef al
Organizației pentru plan și bu■get din republica islamică. De
•asemenea, demnitarul de la
București s-a întâlnit și cu mi
niștrii Comerțului, Agriculturii și
Industriei grele, precum și cu
guvernatorul Băncii Centrale a
Iranului.

ȘȚUDENȚI „LA MUNCILE PATRIOTICE"
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CALENDAR

Incinta vechii ctitorii a lui Constantin Brâncoveanu a fost refăcută în perioada 1985-1989

Convorbiri comerciale
româno-iraniene

nicești. în reeducarea de la Aiud,
foști capi ai mișcării legionare au
vorbit și despre rugăciunile neves
tei lui Stănilă Scornicești pentru
finul Ceaușescu, punându-1 în în
curcătură pe comandantul închi
sorii.
După-amiază, ședința prezidată
de Nicolae Ceaușescu pe tema orga
nizării și modernizării metalurgiei
a început la 16:30 și a sfârșit la
17:25. Că metalurgia și celalalte ra
muri industriale trebuiau moder
nizate, „indica" și Ceaușescu. Și-o
închipuia însă în stilul „marelui
salt înainte" lansat de Mao: operă a
colectivelor de inventatori și inova
tori din întreprinderi, fără impor
turi de tehnologie ori materii pri
me. Cadrul „potrivit" li se crease de
către Ceaușescu prin Festivalul
„Cântarea României"!
După ultima ședință, la Cabi
netul 2 a fost pentru câteva minute
și Ion Ursu (orele 17:35-17:42).
Lavinia BETEA
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Antonio Momoc este lector doctor
la Facultatea de Jurnalism și Științele
Comunicării din cadrul Universității
București. în 19 89 era în clasa a Vl-a B
și avea 12 ani. „Distracția principală a
mea și a colegilor de la Școala 58 din
București era să rămânem după ore să
ne prefacem cum cântam la un
«pian» pe care îl desenase un coleg pe
ultima bancă din clasă. Tatăl băiatului
care desenase pianul cânta într-o fan
fară militară și colegul nostru știa chi
tară și pian. El era sufletul tuturor
petrecerilor. își căra chitara și pe Sta
dionul «23 August», actual «Lia Manoliu» la repetițiile la care noi, pionierii,
eram instruiți înaintea zilelor de
sărbătoare (de 1 mai sau de 23 August)
să facem litere din corpurile noastre.

La 15 septembrie, după deschiderea
noului an școlar, după ce am făcut
careul, după discursul mobilizator al
directoarei și după cântarea imnului
de stat, ne-au dat drumul mai de
vreme de la ore. Eu și alți trei colegi
am rămas în clasă, la distracția noas
tră preferată: cântatul la pianul dese
nat pe bancă. Colegul muzician nu-și
putea aduce chitara la școală, pentru
că i-o puteau confisca tovarășii învă
țători. în timp ce cântărețul se pre
făcea că apasă pe clapele desenate pe
ultima bancă, colegii mei, purtați de
cântecele patriotice îngânate, s-au
urcat pe catedră, la cele două tablouri
de pe peretele din fața clasei.
(Continuare m pag a ll-a)
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Născut la Alep, a fugit de furia
turcilor dezlănțuiți de turbare îm
potriva armenilor, pe care i-au că
săpit cu oferocitate asiatică. Omul
s-a salvat cu intreaga familie in
ospitaliera Românie, unde se află
de vreo 6o de ani. Are 89 de ani. E
perfect lucid, de un stoicism rar
întâlnit, împăcat cu gândul că
moartea îl pândește.
Omul știe că are cancer, dar nu se
lamentează, așteptându-și sorocul
cu deplină seninătate. Ba adesea
tratează totul cu umor. De unde,
înainte de a se îmbolnăvi, era vizitat
de nenumărați cunoscuți, de la o
vreme e singur, doar cu asistența
exemplară a sorei lui, vajnica și
neobosita Beatrice. Are noroc și de
un medic exemplar, des prezent la
datorie: doctorul Gheorghiu.
Frate și soră, și-au dăruit toată
avuția (tablouri, bijuterii, mobilă de
stil asiatic etc., toate alese cu mare
pricepere) statului (vezi Muzeul
Colecțiilor).
Petru Creția publică în „Viața
Românească" (iulie 1989, nr 7),
câteva însemnări despre Eminescu,
nespus de elocvente și dădătoare de
gânduri cititorului, mie în ocu
rență.
Un singur lucru m-a nedumerit în
nota despre „Un monolog poetic
inedit": accentul parcă polemic
(deși poate îndreptățit) din notele
despre o poezie despre care Perpessicius spune, „fără mult temei", că
aduce a traducere, „afiliind-o vag și
eronat Glossei", ca fiind pe aceeași
temă, a lumii-scenă.
Poate greșesc, dar numi se pare
că versurile la care se referă Petru
Creția sunt „afiliate vag și eronat
Glossei", deși îmi dau seama că ver
surile cu pricina merită întru totul
comentariul inspirat, exegeza reve
latoare a comentatorului, căruia îi
suntem debitori nespus de mult.
Perpessicius, căruia îi datorăm cel
puțin tot atât cât și lui Petru Creția
(dat fiind și faptul că a fost
inițiatorul tipăririi operelor com
plete eminesciene), poate că n-ar
trebui să fie luat în răspăr pentru
un lucru discutabil, chiar dacă a
greșit în unele privințe și numai
dacă a greșit cu adevărat. Dacă
s-arface o analiză aprofundată a
versurilor incriminate, respectiv
„Glossă" și „Sunetul păcii" (des
cifrate de Aurelia Creția Dumitres
cu), înclin să-i dau dreptate lui Per
pessicius, recunoscând că „Sunetul
păcii", doldora de multiple sem
nificații, n-arfi trebuit publicat în
„Exerciții și Moloz" (Opere, V, p.
646-650).
La vârsta de 31 de ani, Haig,
fratele meu drag, scria din Roma, la
11 august 1935, Marietei Sadova,
care se afla la București:
„Zilelefug, încotro nu știu, dar știu
că mi te aduc, iubire. Acum, că știu
când ne vom vedea, Dumnezeu îmi
spune că va fi bine, că această
despărțire va fi ultima din viața
noastră, dacă îl Vom asculta. Totul,
totul este în lauda despărțirilor și a
iubirii, căci totul vine de la Dum
nezeu. De aceea, zi și noapte,
mulțumesc lui Dumnezeu. Și laudă-L
și tu. Căci oricâtă aprindere și zel am
pune în această laudă, încă nu e de
ajuns. Căci numai rugăciunea dă
tărie sufletului față de dușman,
numai rugăciunea îndepărtează
răul, boala și gândurile rele ale celor
certați cu Dumnezeu. Ci eu vreau
Numele Domnului în cinste mare,
domnind în sufletul meu și în al tău.
Atunci munții vorfi micșorați din loc
și limba dușmanului va tăcea,
gândul lor rău se va stinge ca un
cărbune în apă și faptele lor se vor
usca și destrăma ca lepra în piele.
Căci Domnul aude ruga noastră și
vede ce e drept și ce e rău, și pune în
mintea noastră gând ca sabia,
cuvânt ca biciul pune pe limbă, și în
braț putere să alung dușmanul. De
aceea laudă pe Dumnezeu. Te sărut,
al tău Haig".
Citind această scrisoare, mă
cutremur la gândul că fratele meu,
care era pâinea lui Dumnezeu, pre
ocupat - in afară de credința lui în
Dumnezeu - de teatru mai mult
decât orice altceva pe lume, a murit
la 39 de ani, trimis de niște ticăloși
pefront în linia întâi.
Arșavir Acterian, Jurnal în
căutarea lui Dumnezeu, Institutul
European, lași, 1994, p. 208-21 0
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Elevii și studenții erau, cel mai adesea, scoși la plivitul buruienilor, „irigații cu cana",
recoltat legume sau sortat cartofi și ceapă
FOTO: llarion Țiu
(Urmare din pag I)

La „munci", era convocat „tot natul":
copii de școală, liceeni, studenți și
„oameni ai muncii". Armata, mai ales
militarii în termen (stagiul militar era
obligatoriu), era folosită la drumuri,
construcții și în agricultură. Copiii de
școală erau duși la strânsul fructelor,
la culesul plantelor medicinale, iar ele
vii de liceu și studenții, la tot felul de
munci agricole: plivitul buruienilor,
„irigații cu cana" (da, ați citit bine!) pe
timp de secetă, recoltat legume, floarea-soarelui ori știuleți de porumb,
sortat cartofi/ceapă, cules de struguri,
toate cu mâna goală și fără echipa
ment de protecție. Recolta trebuia,
bineînțeles, transportată până la vreo
remorcă, lucru care se făcea cu... cârca.
Atunci când nu erau „mobilizați" la
munci agricole ori să salute cu urale
și stegulețe vreun oaspete de prin
Africa sau țările „pretine" dictatorului,
„oamenii muncii" (adulții) erau convocați duminica pentru a nu fi scoși
din producție, astfel încât partidul le
strica și singura zi liberă din săp
tămână. Alteori, adulții (bărbați) erau
convocați noaptea, când erau scoși la
patrulat cu Miliția prin oraș în vederea
menținerii ordinii publice. La cură
țenia orașului, erau scoși îndeosebi
intelectuali pentru măturat străzile ori
pentru întors zăpada de pe partea
murdărită pe partea curată, când tre
cea „Tovarășul". Și cum în ultimii ani
dictatorul făcea numeroase vizite în
București pentru a supraveghea șan
tierele din Centrul Civic, de la Casa
Poporului, de pe Bulevardul Victoria
Socialismului (asupra Bucureștiului,
după cum ironizau locuitorii Capi
talei), cercetătorii, proiectanții, ingi
nerii, economiștii, informaticienii
erau scoși tot mai des la măturat
străzile. Văzând așa o umilire, femeile
de la țară aflate întâmplător prin oraș
își făceau cruce și își scuipau în sân,
mirându-se cu voce tare: „Văleu! Ia! Și
fata mea-i studentă. De ce am mai

dat-o la școală?". în schimb, țiganii
care nu munceau râdeau cu satisfacție
de măturătorii-intelectuali.

De la sat la oraș se trece
prin mahala
Zona rurală dispunea de puțină
forță de muncă. Deoarece veniturile
din munca la CAP-uri (cooperative
agricole de producție) sau IAS-uri
(întreprinderi agricole de stat) erau
foarte mici, iar condițiile de trai în
mediul rural erau aproape medievale
(fără apă curentă, fără gaze, fără străzi
asfaltate, fără iluminat public etc.),
tinerii părăseau satul. Astfel, se ajun
sese ca agricultura în România să fie
practicată de „șapte babe crăcănate",
cum se spunea într-un banc din acea
vreme. Cei veniți la oraș în căutarea
unui loc de muncă eșuau în blocuri
igrasioase, în care apa caldă curgea
doar câteva ore pe zi și era doar
călduță, gazele se opreau sau, dacă
totuși se furnizau, erau lipsite de pre
siunea necesară pentru ca aragazul să
aibă flacără, copiii lor erau veșnic ră
ciți din cauza frigului de acasă și de la
grădiniță. Și, peste toate, nu se găseau
mâncare, detergent, medicamente. în
fabrică, unii muncitori proveniți de la
țară erau foarte slab calificați, mulți
erau sau deveneau alcoolici, astfel
încât munca însemna pentru unii
dintre ei să plimbe câte o țeavă prin
hala uzinei. Asta atunci când nu furau
câte ceva pentru a face rost de bani de
băutură. Bineînțeles, în afara acestui
lumpen rezultat din industrializarea
forțată, erau mulți oameni serioși,
muncitori, întemeietori de adevărate
„dinastii" de meseriași valoroși. Dar
drumul de la sat la oraș trecea prin
mahala și, vai, mulți rămâneau acolo.

Strânsul recoltei
Dintre toate „muncile" patriotice,
cea mai grea era în agricultură. Pen
tru a acoperi lipsa utilajelor și a forței

de muncă, pentru a putea raporta
(fals) recolte uriașe obținute cu chel
tuieli minime, „partidul" a găsit so
luția exploatării următoarelor ca
tegorii de populație: copiii, tinerii,
militarii, intelectualii.
Unele instituții de învățământ
superior erau mai norocoase, stu
denții fiind trimiși la recoltatul
strugurilor. Altele, însă, își trimiteau
tinerii la strânsul porumbului, ori al
cartofilor, munci mult mai murdare
și care necesitau efort fizic mai mare.
Dar, indiferent de produsul agricol
care trebuia recoltat, riscurile ploilor
și al înnămolirii erau aceleași. „Plă
cerea" de a munci pe vânt și ploaie
mocănească la nesfârșit, înnotând în
noroaie lipicioase în care rămâneau
încălțările, era egalată doar de mân
carea puțină, veche și descrisă drept
„infectă" de studenți. La toate aces
tea se adăugau condițiile insalubre
de cazare, în câmp, în niște dormi
toare comune pentru zilieri, fără nici
un fel de instalații sanitare. în
schimb, erau ceva latrine impro
vizate al căror miros ajungea până în
dormitoare. Erau situații când nu
exista nici o sursă de apă, astfel încât
spălatul era imposibil. Când se în
tâmpla să vină cisterna, era săr
bătoare, deși apa era ruginie și abia
putea fi folosită la spălat, nicidecum
la băut. Pentru sete, studenții își
aduceau apă cu ei de acasă. De ase
menea, părinții care veneau în vizită
aduceau mâncare și apă. Toți colegii
fericitului student care primea vizita
părinților se repezeau ca niște ulii
spre mâncarea și apa aduse. La
sfârșitul stagiului, toți erau murdari
din cap până în picioare și lihniți de
foame și sete.
Devenise un lucru știut de toată
lumea, studenți, părinți, profesori,
activiști UASCR (Uniunea Asociațiilor
Studenților Comuniști, un UTC pen
tru învățământul superior), acela că
„de la munci te întorci slab".
Mihaela MĂTĂCHIȚĂ

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Ceaușescu, întors cu fața la perete
(Urmare din pag. I)

Erau două tablouri mai mici cu stema țării și cu tricolorul
poziționate la mică distanță în stânga și în dreapta
tabloului lui Nicolae Ceaușescu. Colegii mei le-au întors
cu capul în jos. Apoi, le-am dat o mână de ajutor când au
trecut la tabloul «conducătorului iubit». împreună am
întors tabloul cu Ceaușescu, mereu tânăr, cu fața la perete.
Știu că ne-am distrat foarte tare și nu vedeam un gest de
revoltă în asta. Ne amuzam, fără să încărcăm simbolic sau
ideologic jocul/joaca noastră.
A doua zi după această năzdrăvănie, a fost convocată
ședința la Cancelarie. După minute de dezbateri și
interogări, sectoristul, diriginta, directoarea școlii, alți pro
fesori, indivizi pe care nu-i mai văzusem niciodată (mă
gândesc acum, la 20 de ani de atunci, că probabil erau
securiști) au venit în clasa noastră și s-au aliniat în față,
acolo unde tablourile șterse de praf de femeia de serviciu
tronau acum frumos așezate la locurile lor.
A urmat un interogatoriu lung, obositor, stresant. Rând
pe rând colegii din clasa noastră și din clasele vecine erau
puși să povestească dacă au văzut ceva, dacă știu cine a
rămas după ore și a îndrăznit să se joace cu tabloul «părin
telui» nostru, Nicolae Ceaușescu. Cei vizați erau, evident,
poznașii clasei. Grupul meu nu se afla printre ei, deși eram
cunoscuți pentru multe alte boacăne. O colegă care locuia
vizavi de școală pretindea că văzuse de la balcon totul. Din
fericire nu a identificat pe nici unul dintre noi, iar descrie
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în cadrul convorbirilor „s-a făcut o trecere în revistă
a realizărilor obținute în cooperarea între cele două
state în domeniul economic și comercial, în special ca
urmare a hotărârilor luate la nivel înalt, la începutul
acestui an. Totodată, au fost identificate noi posibilități
de colaborare în domenii de interes reciproc. Au fost
examinate noi acțiuni de colaborare, de transfer de
tehnologie, de extindere și diversificare a cooperării
economice și industriale bilaterale".

Conferință de presă
la Ambasada RDG
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Republicii
Democrate Germane a avut loc la ambasada acestei
țări la București o conferință de presă. Ambasadorul
est-german, dr Herbert Plaschke, a relevat că, „în cele

rile ei nu se potriveau cu nimeni care să fie săltat de Miliție
și dus la Școala de corecție. Știu că nu am dormit deloc bine
în nopțile ce au urmat interogatoriilor, care au durat mai
multe zile. O stare de agitație similară am trăit atunci când,
în același an, colegii mei au dat foc clapelor unui pian (de
data asta unul adevărat) din laboratorul de muzică. Acest
laborator era din categoria celor în care, ca și cel de chimie,
de biologie și de fizică, nu se putea intra decât dacă un pro
fesor îl deschidea cu lacătul. De data asta cineva l-a uitat
deschis. Se apropia Revelionul, iar colegii mei, înarmați cu
artificii, au intrat în laborator. Unul dintre colegi a vrut să îi
facă lumină celui care dorea să cânte și a introdus un artifi
ciu lângă clapele de sidef care au ars destul de rapid. Nici de
această dată nu s-au aflat făptașii, anchetele milițianului și
ale directoarei nu au dat rezultate. Toți cei care am intrat în
laborator am fost puși să plătim reparația pianului. Amin
tirile care revin obsesiv despre toamna anului 1989 sunt
legate de desele întreruperi de curent electric. Se făcea eco
nomie, era «raționalizat» consumul, adică redus spre zero.
Clasele V-VIII învățau după-amiază. O dată cu venirea frigu
lui, caloriferele rămâneau reci, pentru că și gazele trebuiau
economisite. în octombrie-noiembrie, cum se lăsa întune
ricul, cum se oprea curentul. Așa că se întrerupeau și orele
și noi, elevii, eram trimiși acasă. Blocurile în care locuiam
nu erau nici ele mai luminate sau mai încălzite. Lecțiile le
făceam la lampa cu gaz, iar colegii mei se scuzau că nu au
avut lumină, atunci când nu-și făceau temele."

patru decenii care au trecut de la acest eveniment,
muncitorii din Republica Democrată Germană, sub
conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, au
obținut realizări remarcabile în construirea societății
socialiste dezvoltate, în prezent fiind angajați într-un
amplu efort constructiv pentru traducerea în viață a
hotărârilor celui de-al XI-lea Congres al PGUS și
întâmpinarea cu noi succese a celui de-al XII-lea Con
gres al partidului. Au fost evidențiate, totodată, rela
țiile de prietenie și strânsă colaborare dintre partidele,
țările și popoarele noastre, subliniindu-se rolul
hotărâtor al întâlnirilor și convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Erich Honeker, secretar ge
neral al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit
din Germania, președintele Consiliului de Stat al
Republicii Democrate Germane, în dezvoltarea și
întărirea continuă a acestor bune raporturi, în extin
derea conlucrării rodnice dintre România și RD Ger
mană atât pe plan bilateral, cât și pe arena mondială,
în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii,
al înțelegerii și cooperării internaționale".

Ziua Ciprului
La Institutul Român pentru Relații Culturale cu
Străinătatea din București a avut loc o mani

(a consemnat Carmen PREOTEȘOIU)
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Dovezi ale competenței profesionale
Se vorbește despre circuite integrate ca despre un lucru
firesc. Mai mult, se știe că plachetele de siliciu constituie
materialul semiconductor pe care se realizează struc
turile circuitelor integrate și că aceste plachete reprezin tă
suportul de bază în industria electronică. Puțini cunosc
însăfaptul că tehnologia de obținere a plachetelor pre
supune o complicată linie tehnologică pentru creșterea
lingoului de siliciu din topitură, rectificarea plană și cilin
drică a longoului, debitarea și lepuireaplachetei, rotun
jirea marginii acesteia prin rectificare și polizare și că
fiecare operație tehnologică necesită un utilaj specific
complex, performan t,cuun grad ridicat de precizie și cu
un nivel înalt de tehnicitate. Iată deci un motiv în plus
pentru a ne referi la o recentă realizare din acest dome
niu.
La institutul de Cercetare Științifică și Inginerie tehno
logică pentru Mecanică Fină și Scule afost pus la punct
un utilaj tehnologic pentru operația de rotunjire a mar
ginii plachetelor de siliciu prin rectificare.
„Mașina, ne spune ing. loan Popa, șeful atelierului uti
laje speciale, pentru a asigura utilizarea eficientă a
spațiului tehnologic, este prevăzută cu două linii inde
pendente de prelucrare. Fiind un utilaj tehnologic com
plet automatizat, a fost necesară o strânsă colaborare
între institutul nostru, Centrul de Cercetare Științifică și
Inginerie Tehnologică pentru Componente Electronice
și întreprinderea de Mecanică Fină."
Să reținem, prin urmare, că automatizarea completă
este una din caracteristicile de bază ale acestui utilaj des
tinat microelectronicii. Automatizare apărută, desigur,
din necesitatea obținerii unor produse de calitate,
menite să satisfacă cele mai mari exigențe și care să asi
gure, totodată, competitivitate pe plan mondial. Dar în
ce constă, defapt, acest utilaj denumit IRP-125 (instalație
de rectificat plachete, cifra reprezentând diametrul
maxim al plachetelor ce potfi prelucrate)?
„Practic, ne spune interlocutorul, conducerea proce
sului de prelucrare poatefifăcută direct de om, dar une
ori intervenția lui poate fi influențată de slăbirea
atenției sau de o pregătire mai scăzută, ceea ce are efecte
nedotite asupra preciziei și calității plachetelor. Pentru
evitarea situațiilor de acest gen s-a pus problema auto
matizării operației. Astfel, după așezarea de către ope
rator a magaziilor de plachete, utilajul execută în mod
automat operațiile de descărcare din magazii, plachetă
cu plachetă, transportul acestora la postul de prelucrare,
rectificarea pe margine, prin parametri programabili,
a plachetei, apoi spălarea și uscarea ei și, în final,
încărcarea în magazii. De asemenea, instalația este
prevăzută cu sisteme cu diagnoză rapidă a defectelor
și cu sisteme de siguranță în caz de avarie."
Desigur, drumul pe care l-a parcurs această mașină

de la faza de cercetare până la faza definalizare, deși
tot acest ciclu cercetare-producție a durat mai puțin de
doi ani, n-afost ușor. „Pe prcurs a trebuit să soluționăm
o serie de probleme dificile, legate de alegerea ma
terialelor - ne spune ing. Alexandru Moldoveanu, șeful
colectivului utilaje pentru microelectronică. Una din
probleme a fost asigurarea gradului de puritate a pla
chetelor. Prin tehnologie se impunea evitarea poluării
siliciului. Or, dacă plachetele de siliciu intrau în contact
cu metalul, puteau apărea reacții chimice. Deci stabilirea
cu exactitate a oțelului erafoarte importantă. Ca atare,
a trebuit să utilizăm oțeluri inoxidabile.“
Fără îndoială, acesta nu este decât un exemplu din
multitudinea de probleme ce au stat în atenția
cercetătorilor, dar ceea ce ni se pare deosebit de impor
tant estefaptul că multe soluții s-au conturat printr-o
colaborare permanentă cu specialiștii de la între
prinderea de Mecanică Fină, unde se execută aceste uti
laje. „Trecând la execuția seriei zero, ne spune Ștefan
Chirilă, inginerul-șefal întreprinderii producătoare, nu
înseamnă că proiectantul și-a încheiat activitatea. Dim
potrivă, asistența tehnică este absolut necesară pe toată
duratafabricației. Și așa se și întâmplă. Există un colec
tiv de cercetători care lucrează efectiv lafinalizarea uti
lajelor. Iată un exemplu concret. Specialiștii noștri, în
timpul operațiilor de montare a subansamblelor com
ponente pentru creșterea calității șifiabilității utilaju
lui, au propus unele modificări la proiectul broșei
aparatului cu turație ridicată. Soluția practică venea să
o completeze pe cea teoretică. Analizând împreună cu
proiectantul, am convenit asupra modificării propuse. “
Simplu șifiresc. Este tot ce se poate spune despre acest
mod de lucru operativ și eficient. Astfel, cum s-arfi putut
realiza ansamblele componente ale utilajului IRP -125?
Cu atât mai mult cu cât în structura instalației nu se
întâlnește o parte distinctă de mecanică și una electro
nică, ci sunt realmente o îmbinare perfectă între
mecanică și electronică. în plus, miniaturizarea pieselor
ce alcătuiesc utilajul deschide largi perspective de dez
voltare în domeniul micromecanicii. Așadar, minia
turizarea ansamblelor și îmbinarea, în mor fericit,
mecanicii cu electronica reprezintă alte caracteristici de
bază ale acestei instalații destinate microelectronicii.
Acest utilaj tehnologic a fost testat și omologat, fiind
confirmate calitatea și nivelul tehnicpe care le întrunește.
Acest lucru este confirmat și de cererea de export exprima
tă prin contractferm de către RD Germană. Realizarea
utilajului tehnologic IRP-125 constituie prin experiența
acumulată o deschidere largă sprefinalizarea utilajelor
specifice liniei defabricație a plachetelor de siliciu.
Ovidiu Zamfirescu
Scînteia, nr. 14.650^

CONDAMNAREA LA FOAME: PROGRAMUL DE ALIMENTAȚIE „ȘTIINȚIFICĂ" A POPULAȚIEI (5)

Creșterea și îmbunătățirea structurii consumului
alimentar al populației în anii construcției socialiste
(...)5. Pentru cunoașterea și aplicarea
unitară a cerințelor alimentației știin
țifice a populației, o condiție de bază
o constituie pregătirea și perfec
ționarea profesională a personalului
muncitor din toate sectoarele de acti
vitate cărora le revin sarcini în acest
domeniu.
în liceele și școlile profesionale cu
profil agricol, de industrie alimen
tară, de comerț și alimentație pu
blică, precum și în liceele sanitare,
programele de învățământ vor asigu
ra însușirea cunoștințelor de bază
privind: principiile alimentației
științifice a populației; valoarea nu
tritivă a alimentelor și modalitățile
de menținere a acesteia: tehnologiile
de producere, prelucrare, conservare,
depozitare, transport și comercia
lizare care asigură păstrarea calităților
nutritive și igienice ale produselor
agroalimentare: prevenirea conta
minărilor chimice și biologice ale ali
mentelor.
în învățământul superior agrono
mic, de industrie alimentară și comerț,
precum și la facultățile și specializările
de biologie, biochimie, chimie, medi
cină, stomatologie, farmacie și edu
cație fizică se vor îmbunătăți pro
gramele de învățământ, corespun
zător necesității dobândirii cunoș
tințelor privind alimentația științifică
a populației și igiena alimentelor.
Viitorii profesori, învățători și educa
tori vor fi pregătiți pentru a promova
în rândul preșcolarilor, elevilor și stu
denților principiile și regulile unei ali
mentații echilibrate, fundamentată
științific.
în cadrul progamelor de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a per
sonalului muncitor din agricultură,
industria alimentară, comerț, alimen
tație publică și din rețeaua de ocrotire
a sănătății se vor include și extinde
cursuri referitoare la alimentația
științifică a populației.

Ca rezultat al politicii partidului de
creștere în ritm susținut a forțelor de
producție ale țării noastre, de dez
voltare și modernizare a agriculturii și
industriei alimentare, de ridicare con
ținu a puterii de cumpărare a oame
nilor muncii în anii construcției
socialiste s-au obținui realizări de
seamă și în domeniul consumului ali
mentar al populației.
Sporirea gradului de mecanizare și
chimizare a suprafețelor amenajate
pentru irigații, introducerea și extin
derea metodelor agrotehnice avan
sate, ansamblul de măsuri aplicate
pentru folosirea mai bună a fondului
funciar, a mijloacelor din dotare și a
forței de muncă, au condus la creș
terea de 3,5 ori a producției globale
agricole în anul 1980 față de 1950.
Dezvoltarea și modernizarea in
dustriei alimentare, creșterea, diver
sificarea și ridicarea calității producției
au sporit contribuția acestei ramuri la
mai buna satisfacere a cererii de con
sum a populației. în anul 1980, com
parativ cu anul 1950, producția medie
pe locuitor a industriei alimentare a
fost mai mare de 5,2 ori la came tăiată,
20.6 ori la preparate de carne, 12,7 ori la
pește, 8,3 ori la brânzeturi, 7,5 ori la ulei
comestibil, 4,3 ori la zahr, 11,7 ori la con
serve de legume și fructe.
în corelație cu dinamica producției
agroalimentare și sporirea de 4,7 ori a
veniturilor reale pe locuitor în 1980
față de 1950, desfacerea de mărfuri ali
mentare prin comerțul socialist și ali
mentația public a sporit, în aceeași pe
rioadă, de 11,9 ori în medie pe locuitor.
Pe baza acestor înfăptuiri, consumul
de produse agroalimentare al
populației s-a îmbunătățit substanțial,
înregistrând creșteri importante de la
o etapă la alta.
în anul 1980, față de 1950, în medie
pe un locuitor s-a cosnumat mai mult
de 3,7 ori la carne și produse din carne,
1.6 ori la lapte și produse din lapte, 4,5

festare culturală prilejuită de Ziua națională a
Republicii Cipru. în cadrul evenimentului au fost
prezentate impresii de călătorie din această țară.
Au participat membri ai conducerii IRRCS,
reprezentanți ai Ministerului de Externe și un’
numeros public.

Chiș au lucrat în hotarul „Gorun", efectuând
lucrarea conform ordinelor de lucru. S-a semănat
în rânduri dese și la adâncimea prevăzută de
tehnologie. Lucrarea s-a efectuat într-un teren
pregătit grădinărește. îngrășămintele au fost apli
cate pe întreaga suprafață ce urma a fi semănată.

Imperativul zilei: strângerea și
depozitarea producției

Lucrări în strângerea
recoltei la Iași

La CAP Hășdate (jud. Cluj), recoltatul la o serie
de culturi a fost declarat încheiat, iar la altele se
afla în plină desfășurare. „Imperativul" acelor zile
era strângerea și depozitarea producției în cel
mai scurt timp, pentru a se pregăti recolta
viitoare în cât mai bune condiții. Inginerul-șef
Iuliu Dobocan a declarat: „Un prim pas a fost
făcut. Am în vedere executarea arăturilor pe
suprafețele pe care urmează să semănăm cereale
păioase. Trebuie să remarc faptul că ne-am
străduit pentru executarea arăturilor conform
normelor tehnologice, în funcție de cultura solu
lui și de culturile premergătoare. Pregătirea unui
pat germinativ corespunzător este de natură să
conducă la sporirea producțiilor". Sămânța de orz
a fost fixată în sol pe toate cele 30 hectare plani
ficate. Tractoriștii Gheorghe Oșorhean și Daniel

CAP Movileni (jud. Iași) lucra de zor încheierea
strângerii recoltei, pe toate suprafețele, fără pierderi.
Stadiul de coacere era avansat și nici un minut nu
trebuia prisosit! însă responsabilii instituției nu
erau așa de „responsabili" cum solicitau instruc
țiunile partidului, astfel că cele mai importante
lucrări erau în întârziere, fapt care impunea acțiuni
„susținute" de mobilizare a membrilor cooperatori
și a tractoriștilor. La nevoie, locuitorii comunei tre
buiau scoși la „muncă voluntară" pentru ca locali
tatea lor să nu fie inclusă pe „lista rușinii". în ultimile
zile, pe câmp activaseră forțe insuficiente, ceea ce
impunea o mai activă organizare pe ferme și pe
lucrări, în vederea valorificării întregii recolte, a
pregătirii celei viitoare la nivelul angajamentelor
asumate în fața lui Nicolae Ceaușescu cu prilejul
recentei vizite în județul Iași.

ori la ou, 3.3 ori la grăsimi, 4,1 ori la
zahăr și produse din zahăr, 2 ori la
legume și produse din legume, 2,9 ori
la fructe și produse din fructe, 1,3 ori la
produse din cereale și 1,4 ori la cartofi.
Aceste creșteri importante s-au rea
lizat în condițiile sporirii populației
urbane, de la 3,7 milioane locuitori în
1948, la 11 milioane în 1980.
Corespunzător amplei dezvoltări a
economiei naționale, cu deosebire
după anul 1965, în ultimele trei cinci
nale s-au realizat cele mai mari sporuri
ale consumurilor pe locuitor. La carne
și produse din carne consumul a cres
cut cu 35 kg în anul 1980 față de 1965,
în timp ce în perioada anterioară de 15
ani s-a realizat o creștere de circa 10 kg
pe locuitor: la zahăr și produse din
zahăr 13 kg față de 8 kg; la ou, creșterea
a fost de 149 buc față de 56 buc.; la
legume și produse din legume, de 58
kg față de 10 kg; la fructe și produse din
fructe, de 32 kg față de 6 kg.
în structura consumului au avut loc
importante mutații calitative, carac
terizate, în esență printr-o mai mare
participare în alimentația populației
a produselor cu calități nutritive supe
rioare - carne, pește, lapte, ou, legume,
fructe - și printr-o reducere treptat a
consumului de produse din cereale.
în prezent, în țara noastr se asigură
un consum total de calorii și proteine
comparabil cu cel realizat în țri dez
voltate din punct de vedere economic.
Totuși, față de cerințele nutritive fizio
logice, proporția în consum a caloriilor
și proteinelor din cereale este încă ridi
cată - circa 45 la sută.
Pentru creșterea și îmbunătățirea în
cont inuare a consumului alimentar al
populației din țara noastr trebuie să se
asigure dezvoltarea modernizarea și
diversificarea producției agroali
mentare concomitent cu promovarea
susținută a alimentației științifice în
rândul tuturor cetățenilor țării.
Scînteia, nr. 12407/ 1982

200 de ani de la
Revoluția franceză
La ora 18 30, în amfiteatrul A-19 din corpul D al Uni
versității din Iași, a avut loc deschiderea cursurilor
seminarului de neogreacă. Cu acest prilej, cercetătorul
științific principal, dr Alexandru Zub, a susținut expu
nerea: „Revoluția franceză din 1789 și ecoul ei în
sud-estul Europei".
llarion ȚIU
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Preotul PavelZuzu i-a scris Elenei Ceaușescu,
cerând să fie promovat

Mitropolitul Antonie Plămădeală al Transilvaniei a primit aprobare pentru construirea unui depozit de patrimoniu, construind însă,
în locul acestuia, o mănăstire cu biserică și toate cele necesare unui impozant lăcaș de cult

CUM A REFĂCUT
MITROPOLITUL ANTn.VIE
MllUlSTIREA BRÂNCOVEANU
(Urmare din pag. I)

Eu cunoșteam Sâmbăta din '46. A fost un fel de recunoștință
a formării mele care a început aici, la mănăstire, pe vremea
părintelui Arsenie Boca. Atunci când mi-a venit momentul
potrivit, sigur că am încercat și, iată, am și reușit să refac
mănăstirea, cum probabil n-a fost nici la început. N-am găsit
urme deloc. Am construit conspirativ, să zicem. în loc să facem
niște depozite pentru patrimoniu, iată ce am făcut: o mănăstire
cu biserică, cu sală de mese, cu bucătărie, cu palat brâncovenesc
și cu chilii, cu tot ce-i trebuia ca să fie mănăstire. Ne-am sfătuit
atunci cu mari personalități, respectiv cu arhitectul Nicolae Diaconu, cu profesorul Răzvan Theodorescu, cu care m-am consul
tat în probleme de istorie și artă bisericească, cu domnul ingi
ner Țițaru și cu alții. Toți am lucrat sub regim de conspirație,
în sensul că oricine ar fi întrebat de afară ce facem spuneam:
«Facem un depozit de patrimoniu». Iar între noi vorbeam cum
să facem o mănăstire funcțională".
Ce spuneau ceilalți ierarhi și oameni din biserică, apropiații
Mitropolitului, despre îndrăznețul proiect? Ierarhul a răspuns:
„Spuneau că-s trăsnit, cum de îndrăznesc să încep așa ceva și
fără să am bani. Totul am făcut cu banii Mitropoliei, cu bani pe
care i-am strâns leu cu leu, inclusiv banii din vreo 20 de cărți ale
mele. Ban cu ban. Și fără ajutorul nimănui! Dacă ați văzut cumva
afară niște liste cu donatori, aceia sunt donatori după 1993, când
mănăstirea era gata, și cu banii aceia am să fac eu Academia de
alături". Mitropolitul a mai spus că nu a făcut niciodată o
colectă, nu a cerut bani anume de la nici un credincios, dar toți
banii de la slujbele mănăstirii se duceau în materialele de con
strucție.

Subsemnatul Preot Pavel Zuzu, din
București Piața Națiunile Unite nr. 3-5 Sec
torul 4, Bloc C, Sc. A, etaj 1 apart. 5 tel.
15.46.70, preot slujitor la Biserica „Domnița
Balașa", prezint în cele ce urmează în mod
succint viața și activitatea mea:
Slujesc la Biserica „Domnița Balașa" de
27 ani. De la 1 mai 1962 până la 7 ianuarie
1968 ca Arhidiacon, iar de la 7 ianuarie 1968
ca preot-duhovnic până în prezent. Aici,
concomitent cu munca de cleric, am îm
plinit, din dragoste și benevol, fără nici o re
munerație, funcția de secretar-contabil, ca
sier și președinte al Comitetului de Pangar.
Date personale studii. M-am născut la
23 octombrie 1923 în Comuna Vorona,
Județul Botoșani, din părinții Constantin
- moldovean și Evdochia - bucovineancă,
țărani mijlocași, în prezent decedați.
Am absolvit școala primară în satul natal
în anul 1935.
Am absolvit cursurile Seminarului Teo
logic „Veniamin Costache" din lași în anul
1943, fiind clasificat al IV-lea din 22 can
didați.
Sunt absolvent al Seminarului Pedagogic
din Iași din 1937.
Timp de doi ani am frecventat cursurile
Facultății de Litere și Filozofie din Iași, pe
care le-am întrerupt din lipsa mijloacelor
materiale.
,
Am absolvit cursurile de îndrumare
Misionară, organizate de Institutul Teolo
gic din București, la, Curtea de Argeș, în
luna octombrie 1964, pentru definitivarea

SĂPTĂMÂNA ECONOMICĂ

22 septembrie
La Depozitul de paie al întreprinderii
de achiziții, desfacere și transport pen
tru industria chimică Variaș (jud.
Timiș), la ora 13.15, a izbucnit un in
cendiu în care au ars aproximativ 400
tone de paie. Focul a fost lichidat de
pompierii militari în circa șase ore.

23 septembrie
La stratul 3 din galeria de baza a
abatajului fronal de la întreprinderea
minieră Uricani (jud. Hunedoara) s-a
semnalat apariția de fum dens, indi
când existența unui foc endogen. în
zonă nu au fost concentrații pericu
loase de gaz metan. S-au luat măsuri de
evacuare a minerilor și de închidere a

și promovarea în cler, obținând media ge
nerală 10,00, calificativul „Excepțional",
primul din cei 200 de preoți cursanți.
Limbi străine: în școală am învățat să
scriu, să citesc și în parte să și conversez,
limbile: franceză, germană, greacă latină
și ebraică. Din toate acestea mi-am
însușit mai mult limbile franceză și ger
mană, cu care mă pot descurca ușor și
cărora le acord interes permanent, pen
tru a le învăța cât mai bine. în anul 1975,
am stat o lună în Republica Democrată
Germană. în anul 1978, am stat o lună în
Olanda, Belgia, Franța. Iar în anul 1980,
de asemenea, am stat în Franța, Belgia,
Olanda și Republica Federală Germania.
Trăind și muncind corect, permanent am
împletit armonic, cu mult tact și discer
nământ, rugăciunea cu munca, meditația
cu activitatea practică, teologia cu viața,
idealul cu realitatea. Aventura mi-a fost
străină și o disprețuiesc. Așa, am ajuns să
cunosc îndeaproape problemele bise
ricești - interne și externe -, posibilitățile
de acțiune pozitivă ale Bisericii în contem
poraneitate, orientările din viața Bisericii,
precum și lipsurile existente în această
privință.
Figurez pe lista alcătuită de Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române și înaintată
Departamentului Cultelor ca persoană in
dicată a fi promovată în ierarhia superioară
bisericească.
în încheierea memoriului meu, vin cu
marea rugăminte de a mă ajuta și sprijini

abatajului prin construirea unui dig de
protecție, focul fiind stins. Activitatea
de extracție în abatajul respectiv a fost
continuată după stingerea focului,
desfășurându-se pe baza unui program
special aprobat de conducerea Combi
natului minier Valea Jiului.

24 septembrie
La Sectorul minier Baia Nouă (jud.
Mehedinți), în jurul orei 10:00, un
muncitor în vârstă de 49 de ani a fost
accidentat mortal de o surpare de rocă.

25 septembrie
De la trei turiști polonezi și un
cetățean sirian (student la Facultatea de
Medicină din București), depistați în
municipiul Brașov când efectuau „acte
de speculă și operațiuni interzise cu
mijloace de plată străine", milițienii au

pentru a putea ocupa postul vacant de Mi
tropolit al Moldovei și Sucevei din Iași.
Preot Iconom Stavrilofor
Pavel Zuzu
Biserica „Domnița Balașa"

•••

Recent, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, Teoctist Arapasu, a primit în au
diență - la cererea acestuia - pe Petru Balan,
preot din RSS Moldovenească, rezultând
următoarele aspecte:
Preotul respectiv a relatat patriarhului că
în RSS moldovenească s-au deschis 450 de
biserici și au mare nevoie de cărți bisericești
în limba română. Totodată, a menționat că
Biserica Ortodoxă exercită un rol tot mai
important „în trezirea conștiinței poporului
pentru unitate". I-a solicitat, de asemenea,
Patriarhului permisiunea să meargă la
Mănăstirea Putna și să filmeze acest lăcaș de
cult în scopul de a include cadrele respective
intr-un film artistic care va rula pe ecranele
cinematografelor din RSS Moldovenească.
Patriarhul Teoctist Arapasu a aprobat să fie
filmată Mănăstirea Putna și i-a promis că va
analiza posibilitatea punerii la dispoziție a
unor cărți bisericești. în legătură cu cererile
unor preoți din RSS Moldovenească de a li se
pune la dispoziție materiale religioase de
Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, a fost
informat președintele Departamentului Cul
telor pentru a se analiza oportunitatea ono
rării acestora.
Arhivele Naționale, Fond CC al PCR Cabinetul Ion Dincâ, dos. nr. 2/1 989

confiscat 1.150 de dolari, 30 kg cafea și
55.700 de lei rezultați din activități con
siderate ilicite. Cei în cauză au fost
sancționați contravențional.

26 septembrie
La CAP Hurezu Mare (jud. Satu-Mare)
au fost sacrificate din necesitate 107 oi
care s-au intoxicat cu lupin (plantă
furajeră). Verificările întreprinse au
stabilit că cei vinovați de îmbolnăvirea
animalelor erau trei ciobani, care au
scăpat oile pe o tarla cultivată cu lupin,
unde acestea au pășunat. Se continuau
cercetările pentru tragerea la răspun
dere a celor în cauză. Ciobanii urmau
să cumpere 107 oi din sectorul parti
cular, pe care trebuiau să le furnizeze
CAP-ului.
ACNSAS,
Fond Documentar,
dos. nr. 8566, voi. 27

ECONOMISEȘTI si CITEȘTI!

„Am cărat cărămidă
și ciment cu tractorul44
Pe vremea aceea, la Mănăstirea Sâmbăta erau în jur de 20 de
călugări, iar starețul de atunci, arhimandritul Veniamin
Tohăneanu, alături de economul de atunci al mănăstirii, arhi
mandritul Ilarion Urs, i-au acordat tot ajutorul și au muncit cot
la cot cu muncitorii.
Părintele Ilarion Urs, numit între timp stareț, ne-a povestit
cum s-au derulat lucrările la construirea impunătorului ansam
blu brâncovenesc:
„Eu aveam 28 de ani când am venit în mănăstire, în 1983. Când
am venit aici, era numai o bisericuță într-o poiană, înconjurată
de un gard viu și câteva chilii. Nu știam exact ce se întâmplă
când au apărut în curte un excavator și un buldozer, pe urmă
un inginer și vreo 20-30 de jnuncitori. în primul an s-a făcut
parterul clădirilor. Devizul s-a făcut în contul unui depozit pen
tru icoane vechi care ar fi urmat să fie depozitate și păstrate în
mod corespunzător, altfel nu ar fi primit nimeni vreo aprobare
pentru așa ceva. Devizul a trebuit făcut pentru o lucrare cu va
loare sub 5 milioane de lei, altfel am fi avut nevoie de semnătura
Cabinetelor 1 și 2. în 1985 au mai venit doi ingineri și la un
moment dat erau 100 de muncitori, îi adusese ÎPS Antonie ca să
lucreze mai repede, avea impresia că lucrul merge prea încet.
S-a construit pentru ei o sală de mese mai mare și o bucătărie
pe măsură ca să aibă unde mânca.
Am lucrat mult atunci, toți călugării eram angrenați direct
la muncă. Eu conduceam tractorul până la gara din Voila, unde
veneau cărămida și cimentul. Vreo doi ani am condus așa fără
să fi avut permis și îmi era teamă, dar nu m-a oprit nimeni
niciodată. La un moment dat, a venit un zvon că se va construi
o centrală nucleară în zonă și că va sosi Nicolae Ceaușescu
într-un elicopter. De teamă să nu vadă materialele de
construcție din curtea mănăstirii, pentru că era multă cărămidă,
am chemat oameni din cartierul țigănesc al satului și împreună
am așezat cărămida și am acoperit-o să nu fie văzută de sus. De
două ori a venit în inspecție Ion Radu, prim-secretarul județului
Brașov, care a vrut să vadă ce facem noi acolo. A intrat pe poartă
și ne-a cerut să oprim lucrul, ne-a cerut devizul, proiectul, dar
cel pe care l-a luat la întrebări era șoferul unei basculante. Cura
jos, omul i-a zis: «Dar dumneavoastră cine sunteți să cereți să
oprim lucrul?». I-a răspuns cu o întrebare: «Dar dumneata cine
ești?». «Șoferul!», i-a spus acela... și Radu, care era foarte dur, și-a
pus oamenii să măsoare temeliile și fundațiile, să vadă dacă nu
am depășit cumva ce era în documente. Dar eram corecți și ne-a
lăsat în pace. Bineînțeles, la noi în documente scria «depozit de
icoane», «cameră de tratat icoane vechi» și așa mai departe.
Altarul paraclisului de la etaj avea zid în loc de iconostas. Dacă
venea cineva să controleze să nu vadă că acolo se construia un
paraclis, ci să creadă că face parte din complexul muzeal. Zidul

s-a înlăturat în 1990, după căderea comunismului. Atunci, în
decembrie 1989, au venit oamenii de prin sat, spunându-ne că
vor să vadă și ei unde avem buncărele. Ziceau că știu ei că avem
un tunel pe care și l-a făcut Ceaușescu aici, la mănăstire! Le
răspundeam în glumă: Da, este un tunel care ajunge până la
București! Ei credeau așa, pentru că multi din cei care munci
seră la trapeză au văzut ce lucrare temeinică am făcut, a trebuit
să punem 40 de tone de fier, plus betonul turnat și tabla groasă.
A trebuit să fim precauți, deoarece lacul este mai sus decât
clădirile din incintă și le-ar fi inundat. Ne-am descurcat atunci
cum am putut, pe devizul nostru scria că lucrările se execută
prin săpătură manuală, nu aveam dreptul legal la macarale și
excavatoare. Toate utilajele și mașinile cu care am lucrat au fost
împrumutate prin bunăvoința unor oameni de pe șantierele din
jurul nostru. Ajutor am avut de la hidrocentralele de la Voila și
Olteț, macaralele lor ne descărcau cărămida și cimentul venite
de la Jimbolia. Și șantierul de construcții din Făgăraș ne-a aju
tat mult. Coloanele din piatră erau sculptate la Sighet, acolo
unde se făceau și cele de la Casa Poporului. Odată, un inspec
tor de șantier a văzut acolo o cruce pe o coloană și s-a tot sucit
pe lângă ea, dar n-a îndrăznit să întrebe ce caută crucile pe
coloanele lui Ceaușescu. Nouă ne-a povestit omul care lucra
acolo și pentru noi. Cam așa s-a întâmplat că noi am putut să
construim aici ceva monumental în vremea aceea potrivnică
bisericii".

BIBLIOTECA PENTRU TOȚI
O colecție de literatură românească
WiM m M ■ m

Sfințită de doi patriarhi
și un mitropolit
Anul 1989 a găsit Mănăstirea Brâncoveanu aproape gata.
Lucrările ajunseseră până sub acoperiș. Mai erau de realizat fi.nisajele și detaliile, care au fost cu totul gata în 1993,15 august.
De sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, a avut loc marea
sfințire cu participare înaltă: Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeos I, Patriarhul Teoctist și, bineînțeles,
Mitropolitul Antonie. Cine merge astăzi la Mănăstirea Brânco
veanu de la Sâmbăta de Sus se bucură de existența unui ansam
blu brâncovenesc de toată splendoarea, cum probabil nici în pla
nurile lui Constantin Brâncoveanu nu a existat. Pentru aceas
ta, istoria îl va reține pe Mitropolitul Antonie drept cel de-al
treilea ctitor al mănăstirii de la poalele Munților Făgăraș, după
domnitorul Brâncoveanu și Mitropolitul Nicolae Bălan, care a
refăcut biserica dărâmată în 1875 de trupele generalului Bucov.
Daniela CARLEA-ȘONTICĂ

4» >7

9

CCC
CEL MAI CITIT ZIAR DE CALITAfE

<

■
■B

dCtâu&ccte fa c&irueccti

fawojfat 'P.d'Z'tS ic fautafaC ccc

PAGINA 4

JURNALUL

ÎN TOAMNA LUI 1989,
VESTUL NUMĂRA
„BOBOCII" DEMOCRAȚIEI
(Urmare din pag. I)

Dar liderii - șefii de stat și de
guvern- nu au reușit să se pună de
acord la cină, să obțină o concluzie
comună. Așa că a avut loc o altă
cină, după aceea, foarte confuză. Ca
să înțeleagă toată lumea procedu
ra, trebuie să spun că la cina ofi
cială au loc, de fapt, două întâlniri:
pe de o parte sunt șefii de stat și de
guvern și de cealaltă parte, separat,
sunt miniștrii de Externe. Apoi a
avut loc o cină comună cu toată
lumea, vreo 30 de persoane. Foarte
confuze discuții. îmi amintesc că
intervenția decisivă a fost a Italiei,
a premierului Giulio Andreotti. El
însuși era la fel de prudent, poate
chiar mai prudent decât ceilalți. Cu
două luni înainte, fusese protago
nistul unui incident, când spusese
„Iubesc Germania atât de mult,
încât prefer să existe două Ger
manii". Dar la acel summit a afir
mat că ar fi o greșeală ca Europa să
nu transmită un mesaj de
susținere față de o Germanie unită.
A propus o formulă pentru comu
nicatul final și a avut o contribuție
decisivă la încheierea cu succes a
reuniunii. Astfel, s-a putut ieși la
conferința de presă, unde s-a spus
că Europa salută posibilitatea ca
Germania să se reunifice. îmi
amintesc că în acele zile, nici măcar
Kohl nu avea o idee foarte clară
privind planificarea unificării.
Abia în februarie 1990 s-a decis
accelerarea procedurilor în așa fel
încât unificarea să fie făcută
înainte de împlinirea unui an de la
căderea zidului. Un rol important
l-a avut Gorbaciov, care a acceptat
totul fără a crea probleme", ne-a
povestit de Michelis.
La mai puțin de o lună de la summit-ul extraordinar de la Paris, în
România începea Revoluția. „Totul
s-a întâmplat foarte repede în acea
perioadă- Zidul a căzut în noiem

brie, Ceaușescu, în decembrie... au
fost cam cinci săptămâni de ne
bunie", își amintește fostul mi
nistru italian, completând că „era
clar, atunci când a început schim
barea și zidul a căzut, că foarte
curând se va schinîba și situația din
România".
Ce se cunoștea în Italia despre
Ceaușescu și România anului 1989?
Cam totul, ne asigură Gianni de
Michelis. Se știa că regimul său era
cel mai dur din întregul bloc comu
nist. Cu toate acestea, la nivel
politic, la Roma existau sentimente
amestecate în ceea ce-1 privea pe
liderul de la București. „Ceaușescu
încă era considerat cel mai antisovietic lider din zonă. Persistau
amintirile despre momentul
invadării Cehoslovaciei, când el
fusese singurul care condamnase
acel act", spune fostul șef al diplo
mației de la Roma. în aceste
condiții, nimeni nu știa, de fapt,
cum se vor schimba lucrurile.
„Exista întrebarea dacă trecerea va
fi la fel de «blândă» în România
precum a fost în Germania, Bulga
ria, Cehoslovacia și Polonia. Până la
urmă, schimbarea a fost foarte vio
lentă și, în același timp, a fost
făcută din interior, de Securitate. Ei
l-au doborât pe Ceaușescu pentru a
se salva pe ei înșiși. La nivel oficial,
de dragul evoluției, e mai bine să
nu se știe exact ce s-a întâmplat",
este ipoteza lui de Michelis.
Italianul spune că el a fost primul-ministru străin care a venit în
România după Revoluție, în ia
nuarie 1990. „Am venit la București
aproape imediat după prăbușirea
fostului regim. Ieri (9 septembrie,
ziua desfășurării conferinței Insti
tutului Aspen România, la Bucu
rești - n.r.) chiar m-am întâlnit cu
omologul meu de la acea vreme,
domnul Sergiu Celac. Era ministrul
de Externe în Frontul Democrației
pentru Salvare Națională. îl uita-

în Vest, Nicolae Ceaușescu era cunoscut mai ales pentru condamnarea
invaziei Cehoslovaciei din anul 1968
FOTO: Arhivele Naționale

sem, iar ieri a venit la mine și ne-am
reamintit unul de celălalt." De alt
fel, despre vizita de atunci nu are
multe amintiri. „Ce știu exact este
că Bucureștiul era plin de semne de
la gloanțe. Era încă Bucureștiul lui
Ceaușescu. Iar scopul nostru era să
facem tot posibilul ca situația din
România să se îmbunătățească, să
poată susține o tranziție foarte difi

cilă." O tranziție care s-a dovedit
mult mai grea decât în Polonia, în
Cehia sau în Ungaria. „Pentru că
revoluția a fost din interiorul
regimului, crearea unui nou sistem
politic urma să ia ceva timp. Cred că
principalul merit este al lui Ion Ili
escu, pentru că a făcut posibilă o
tranziție de succes către demo
crație, în ciuda tuturor dificultăților

și problemelor economice. A fost
un factor solid care să coordoneze
tranziția, deși era un om din
regimul precedent. Pe de altă parte,
după un regim ca cel al lui Ceau
șescu, toți cei capabili să conducă
nu puteau veni decât din interiorul
fostului regim. Alții nu existau,
nimeni altcineva nu știa să conducă
un sat, o economie." Gianni de
Michelis este de părere că, 20 de ani
mai târziu, se poate spune că mo
delul românesc al tranziției a fost
mai de succes decât în alte țări și dă
exemplul Poloniei, unde, spune el,
„în acest moment, vedem că nu mai
există stânga politică. Panorama
politică este foarte instabilă unde,
de o parte, sunt frații Kaczinsky și,
pe de altă parte, centrul-dreapta."
Trecerea a două decenii de la
toamna lui 1989 este, pentru fostul
ministru italian, un moment de
bilanț unde nimeni nu iese pe
plus. Asta pentru că, așa cum a
spus încă de la începutul discuției,
liderii acelui moment nu au avut
suficientă luciditate pentru a ges
tiona corect răscrucea. „La acea
vreme, nu am înțeles două lucruri.
Unu- când vechea lume se
prăbușește, o alta trebuie constru
ită în loc; o altă ordine a lumii, un
alt echilibru, o nouă infrastructură
a lumii. Iar trecerea tuturor la un
regim democrat nu a fost automa
tă, cum am crezut pe atunci. Și, în
nici un caz, nu a fost ireversibilă,
în ceea ce privește economia de
piață, erau necesare reguli noi. Ce
am făcut noi a fost să folosim tot
mecanismele din perioada Reagan
și Thatcher. Mecanisme care au
fost bune pentru vechea ordine,
cea de dinainte de 1989, dar nu
pentru anii care au urmat. Din
acest motiv, în 20 de ani am fost
forțați să descoperim ce nu am
înțeles, iar lecțiile au fost foarte
dure", spune Gianni de Michelis.
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performanțe deosebite. Aștept pro
vincia.
Vând videorecorder JVC, telecomandă infraroșii, Elcrom în ga
ranție, fototapet impresionant,
ceas mână automatic, obiecte sani
tare, cergi lână, arzător gaze, infraroșii, obiecte îmbrăcăminte.
Vând pian digital PCM Tehnics,
syntesizer Korg MS-20 și toboșar
electronic Vermona ER-9 stereo.
Vând canapea extensibilă, fotolii,
hol, birou, bicicletă Pegas, casetofon MK, 20.

Caut persoană pensionară pentru .
supraveghere fetiță de 4 ani, zona Iancului,__________________________
Bumbăcăria Românească Jilava,
Strada Gării nr. 112, Sector 4,
încadrează: macaragii, fochiști, zidari,
zugravi-vopsitori, tâmplari, ajutor
maiștri filatori, filatoare, paznici,
pompieri, electricieni, muncitori
necalificați, cu domiciliul stabil în
București sau Ilfov. Condițiile de
încadrare sunt cele prevăzute de
Legea 12/1971.____________________
Centrul de Calcul al Ministerului
Industriei Electrotehnice, cu sediul în
București, Calea Victoriei nr. 133, Sec
tor 1, încadrează următoarele cate
gorii de personal, în condițiile Legii
12/1971: analiști, programatori,
ingineri de sistem simpli și principali,
analist - programator, tehnician
aprovizionare, merceolog, controlor
date, operator perforare.

CUMPĂRĂRI

Cumpăr videorecorder JVC, Pana
sonic, Akai, Sharp sau Sanyo D-500
model 1989 deosebit, cu perfor
manțe, digital, sigilat.
Cumpăr motor Opel 1700 nou
sau piese schimb reperația I._____
Cumpăr casă, gen vilă, 4-6
camere, dependințe, la curte, cu
gaze sau încălzire proprie, zonă
muntoasă, de preferință Breaza,
Cheia, Bușteni.

VÂNZĂRI

Vând videorecorder Toshiba V 83 W,

tV26

septembrie 1989

19:00 Telejurnal
19:25 Să trăim și să muncim în
spiritul normelor eticii și echității
socialiste
O îndatorire patriotică: întărirea
și apărarea proprietății socialiste
Redactor Emilia Diaconu
19:45 în dezbatere: Documentele
pentru Congresul al XIV-lea al Par
tidului Comunist Român
Centrele de creație și cultură
socialistă „Cântarea României" pen
tru tineret - tribune ale educării
patriotice, revoluționare a tinerei
generații
Redactor Cristian Unteanu
20:05 Industria - programe prio
ritare

în spiritul sarcinilor subliniate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu
Constituirea stocurilor de cărbu
ne pentru termocentrale
Redactor George Radu Serafim
20:25 Teatru tv
Freziile nu înfloresc în iulie
în distribuție: Cristina Deleanu,
Eugenia Maci, Valeriu Dogaru, Sorin
Medeleni, Liana Mărgineanu, Vale
ria Gagealov
Regia artistică Eugen Todoran
21:25 Din frumusețile patriei
Frumoasele plaiuri românești
Producție a Studioului de Film TV.
Documentar de Alexandru Satmari
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

amintiri

Irina CRISTEA
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AICI RADIO EUROPA LIBERĂ!

Critici contra României
la Consiliul Europei
Le Monde din 26 septembrie 1989
scria despre inițiativa Consiliului
Europei de a pune la punct un pro
gram de sprijinire alimentară a
României și de asistență a Guvernu
lui maghiar, care se confrunta cu un
aflux masiv de refugiați români.
„Adunarea parlamentară a Consi
liului Europei (care reunește 23 de
țări europene), în sesiune la Stras
bourg, a invitat marți, 26 septejnbrie, țările membre să «aplice toate
sancțiunile necesare» împotriva
Guvernului român, din cauza «în
călcării drepturilor omului». Parla
mentarii au condamnat totodată
modul de acțiune al poliției politice
române, în special împotriva mino
rității maghiare și țigănești, și și-au
reafirmat «opoziția» cu privire la
planul președintelui Ceaușescu de
sistematizare a teritoriului.
Adunarea are în vedere, printre
altele, punerea la punct a unui pro
gram de ajutor alimentar pentru
populația României și de asistență a
Guvernului maghiar pentru pri
mirea refugiaților români.
în cursul dezbaterilor, un parla

mentar ungur (Ungaria, Polonia și
Iugoslavia au obținut în mai, anul
acesta, statutul de invitați speciali) a
subliniat că problema minorităților
nu este decât vârful aisbergului în
ceea ce privește încălcarea drep
turilor omului în România și în Bul
garia."
Adunarea parlamentară a cerut
Bulgariei să „pună capăt politicii de
asimilare forțată a musulmanilor,
care este principala cauză a actualu
lui exod", și a cerut și autorităților
turce să evite „transmiterea de
informații cu elemente de propa
gandă către minoritatea turcă din
Bulgaria".
Potrivit raportului prezentat par
lamentarilor, numărul imigranților
musulmani sosiți în Turcia de la
începutul exodului, luna mai a aces
tui an, a depășit 300.000. Textul
adoptat marți invită statele membre
să promoveze începerea de ne
gocieri între cele două țări, Bulgaria
și Turcia.

InfoMina

vremea
în țară, vremea a fost normal de
caldă pentru această dată. Cerul a fost
temporar noros și izolat a plouat.
Temperaturile maxime au fost
cuprinse între 15 și 25 grade, iar cele
minime între 4 și 14 grade.
Dimineața, pe alocuri s-a produs

ceață. în București, vremea a fost nor
mai de caldă pentru această dată.
Cerul variabil. Vântul a suflat slab
până la moderat. Temperatura
maximă a fost cuprinsă între 22-23
grade, iar cea minimă, nocturnă,
între 11-12 grade.

Ungaria dorește să facă reduceri în armată
întotdeauna sunt implicate costuri
în cazul mutărilor de unități militare:
demolarea vechilor barăci, constru
irea sau renovarea celor noi. în acest
caz, povara financiară care ar trebui
suportată de Ministerul maghiar al
Apărării ar mai putea fi ușurată de
posibilitatea mutării măcar a unora
dintre trupele maghiare în facilitățile
goale după plecarea trupelor sovie
tice. Ambele propuneri - reducerea
unilaterală a efectivelor militare și
reducerea trupelor din .zona de
graniță - nu vor putea fi aplicate până
la sfârșitul anului 1990. Armata va tre
bui să intre în competiție cu auto
ritățile civile, care sunt nerăbdătoare
să pună mâna pe fostele facilități so
vietice.
Lansatoarele nucleare menționate
în planul PSSM sunt lansatoarele sovi
etice care sunt în inventar maghiar.
Surse vestice consideră că armata
maghiară deține nouă lansatoare
Scud-B în cadrul unei brigade de la
Varpalota, la extremitatea vestică a
Lacului Balaton. Se consideră, de
asemenea, că ungurii dețin 24 lan
satoare Frog-7 dintr-un total de 33 de
lansatoare. înainte ca Ungaria să-și
restructureze armata, în 1987, existau
cinci divizii, fiecare deținând un
batalion cu patru lansatoare Frog.
Structura diviziilor a fost abandonată
și înlocuită cu una formată din cinci
tancuri și 10 brigăzi de infanterie
ușoară. Foarte puține informații
asupra acestei noi structuri au fost
făcută publice în vest și nu au fost date
detalii despre numărul sau locația
noilor unități de bombardament.
Deși Ungaria nu deține arme
nucleare proprii, nu este pentru
prima dată când oficialii maghiari
admit că țara lor posedă lansatoare
nucleare. în ianuarie 1988, generalul

maior Pal Mazan a spus că armata
maghiară are obiective care implică
armele nucleare și chimice, „obiective
ce derivă din înțelegerile coaliției
noastre". Acest lucru înseamnă că
rachetele nucleare sovietice sunt sto
cate în Ungaria, în custodia trupelor
KGB. Rachetele ar putea fi repede
trimise atât către lansatoarele sovie
tice, cât și către cele maghiare, în
funcție de deciziile Statului Major
Sovietic.
Totuși, participarea armatei ma
ghiare la orice bătălie nucleară nu ar
fi decât una simbolică. Cele două
tipuri de rachete pe care le deține s-au
învechit rapid și ambele se bazează pe
modelul armelor construite la sfâr
șitul anilor '50. Frog-7, cu o rază de
doar 70 de kilometri, este o rachetă
supranumită T-5 de cei din Pactul de
la Varșovia și este poreclită „Luna - M".
Despre Frog-7 se spune că ar putea
purta un obuz nuclear de 25 de kilotone sau un obuz exploziv con
vențional sau încărcătură chimică. Se
mai spune că are o mare acuratețe pe
distanțe între 500 și 700 de metri.
Frog-7 a fost înlocuită cu mai perfor
manta SS-21 în majoritatea unităților
sovietice, dar încă mai e de găsit în
unitățile nesovietice ale Pactului de la
Varșovia.
Scud-B (denumirea sovietică a
T7-B) este poreclită „Balena" în ca
drul Pactului de la Varșovia, din
cauza mărimii ei. Acestea au o rază
de 300 de kilometri și acoperă cu
acuratețe un kilometru. Vesticii es
timează la 1 - too de kilotone capa
citatea obuzelor purtate de Scud.
Scud are dezavantajul de a folosi o
rachetă care este alimentată de
combustibil lichid, ceea ce înseamnă
că durează mai mult de o oră pentru
a pregăti bomba pentru lansare.

Ungaria este singura dintre țările
Pactului de la Varșovia care nu deține
aparate de zbor pentru lansarea
obuzelor nucleare, doar lansatorul
îmbătrânit Scud-B, care nu reprezintă
o amenințare credibilă la adresa
NATO, pentru că, astfel, doar câțiva
kilometri pătrați din Bavaria de Sud
pot fi atinși de pe solul maghiar. E
greu de imaginat că URSS va lansa
vreodată rachete atomice împotriva
Austriei sau Iugoslaviei și, cu atât mai
puțin, asupra Cehoslovaciei sau
României, iar modesta amenințare
convențională din partea acestor
brigăzi, la adresa acestor țări, pare mai
degrabă un lux inutil.
Deși o parte din noile propuneri au
vizat Austria și Iugoslavia, propunerile
din zona nucleară ar putea fi văzute și
ca un semnal adresat unui alt vecin al
Ungariei, România. Faptul că PSSM
propune reducerea numărului lansa
toarelor contrazice recentele avertis
mente maghiare privind posibilitatea
unei amenințări cu bombă din partea
României. Pare neverosimil ca Un
garia să reducă ultimul mijloc de apă
rare pe care îl deține - oricât de slab ar
fi -, asta în cazul în care oficialii chiar
s-au temut de amenințări sau agre
siuni românești.
Grupul Forțelor Sovietice de Sud
din Ungaria deține, fără îndoială; o
considerabilă capacitate nucleară. în
ciuda denuclearizării complete a
Europei, comandanții sovietici nu au
de gând să renunțe la aceste arme.
Douglas Clarke
Radio Europa Liberă (Miinchen) Raport al secției de cercetare, condusă
de dr M. Shafir. Document din „Arhi
va 1989“, Universitatea Babeș-Bolyai,
Cluj-Napoca
(Traducere din limba engleză de
Eliza DUMITRESCU)

Tehnice

VERTICAL: 1) Agregat alcătuit
dintr-o pompă și o turbină. 2) Mandrine pentru struguri. 3) Linie de
îndoire executată prin presare Cu dinți. 4) Stradă rurală. 5) Cutie Linii arcuite. 6) A sta suspendat în geam! 7) A optă literă în alfa
betul grecesc - Bare de fier.
8) Dorință de mai bine - îndată
(înv.). 9) Raționament (abr.) — Auto
mobil. 10) Unealtă așchietoare Veche unitate de măsură pentru
greutăți.

ORIZONTAL: 1) Ansamblu de țevi
sudate. 2) Situat într-o singură
direcție. 3) Lipsă de flexibilitate. 4) în
brevet - Mașină folosită în industria
morăritului. 5) Mică piesă de conexi
une - Primele emoții! - Cap de
primus! - Ulei de ienupăr - Măsură
agrară. 7) Metal dur în stare nativă Plin (fig.). 8) Final la șah - Bine realizat.
9) Grafit. 10) Monedă romană - Sol.
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SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

3

Inginer sancționat de cinci ori

4

pentru gropi lăsate în asfalt
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Abonatul Theodor Dobrin, domiciliat în
orașul Brezoi, str. Panduri nr. 13, s-a găsit în evi
dențele IR Vâlcea - CDEE Exterior, la data de
30.08.1989, cu două facturi restante, în valoare
totală de 1.420,80 lei. Neplata uneia a atras cal
cularea unor penalizări, conform prevederilor
HCCM nr. 2763/1968. în baza aceluiași HCM,
întrucât abonatul a dat dovadă de rea credință
în achitarea contravalorii energiei electrice
furnizate, s-a procedat la sistarea livrării ei
prin debranșarea abonatului de la stâlpul de
curent electric. Susținerile acestuia că s-au
încasat sume mari nu se justifică, deoarece el

dispune de două aparate electrice, aragaz și
boiler, televizor etc. Totuși, la sesizarea lui
CDEE Exterior Vâlcea a hotărât schimbarea
contorului electric, în prezent acesta fiind
înlocuit. în ceea ce provește doleanța abona
tului de a fixa un punct de încasare a energiei
electrice în orașul Brezoi, în urma analizei
efectuale la nivelul IRE Vâlcea și CDEE Exteri
or Vâlcea, s-a dispus ca o zi pe săptămână, prin
casierii încasatori să se organizeze încadrarea
la punct fix a energiei electrice, pentru abonații din orașul Brezoi și zonele limitrofe.
Răspunsul vine din partea IRE Vâlcea.

•••
DPMOS Cluj: Ca urmare a examinării Dvs. de
către comisia Județeană de Expertiză Medicală
și Recuperare a Capacității de Muncă, s-a con
cluzionat că invaliditatea s-a menținut neschim
bată de la data încadrării cu gradul doi, adică a
existat și în lunile puse în discuție - mai, iunie,
iulie 1988 - motiv pentru care vi se vor trimite
drepturile de pensie neîncasate anul trecut. I se
răspunde lui Gherasim Crișan, din Cluj-Napoca.

• ••

Solicit sprjin pentru eliminarea gropilor și
tasărilor apărute în arterele de lăgătură cu Bd.

Constantin Brâncoveanu. Consiliul Popular al
sectorului 4 îi comunică petentului Thoma
Stănescu din București, Str. Lamotești nr. 1,
Sector 4, că nerespectarea de către executant
a condițiilor impuse de autorizația de con
strucție a lucrării de termoficare a atras în
seama șefului de brigadă, ing. Dan Cristescu,
un număr de cinci sancțiuni contraven
ționale, conform prevederilor HCM nr.
2490/1989, cu câte 2500 lei fiecare. Totodată,
s-a intervenit în scris, la conducerea între
prinderii Antrepriză Construcții Edilitare și
Drumuri și CAGCM-CPMB.
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Dicționar AES, ASIS
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