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JURNALUL ZILEI
A luat sfârșit Plenara lărgită a CC al PCR, cu „magistrala
expunere" a „Tovarășului" - program de muncă și acțiu
ne „revoluționară". A început „Săptămâna Economiei", cu
genericul „125 de ani de activitate CEC". în Cehoslovacia și
Bulgaria, Festivalul „Zilelor culturii românești".

DOUĂZECI

A N I

Democrație și autoaprovizionare
S-au încheiat lucrările Plenarei lărgite a CC al PCR, des
fășurată în sala Ateneului Român din București. în cadrul
(^dezbaterilor înscrise pe ordinea de zi s-a hotărât „în una-

DISTRIBUIT ÎMPREUNĂ CU JURNALUL NAȚIONAL

nimitate ca Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu «cu
privire la problemele socialismului, ale activității ideolo
gice, politico-educative, de dezvoltare a conștiinței revo
luționare, de formare a omului nou, constructor conștient
al socialismului și comunismului în România» să fie
adoptată ca program de muncă și acțiune revoluționară
al întregului popor, să stea la baza întregii activități de
înfăptuire a cutezătoarelor obiective de dezvoltare economico-socială a României".
(Continuare Jh pag. a Iha)
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Elena-Daniela Mihoianu, de 25 de
ani, din Iași, este una dintre miile de
tinere românce care și-au găsit de
lucru în Peninsulă. Frumușică, ordo
nată, cuminte, curată, tânăra mun
cește ca menajeră la familiile înstă
rite din Italia: profesori, avocați, me
dici. Câștigă circa 1.000 de euro pe
lună și nu se deosebește cu nimic de
celelalte tinere care fac un ban cin
stit peste hotare. Până în urmă cu
doi-trei ani, doar mama sa, tatăl și
câțiva dintre frați știau că ea a fost
botezată în secret de Elena Ceau
șescu. De atunci au mai aflat câțiva
vecini, iar noi vă prezentăm în
exclusivitate povestea vieții și Vă
spunem ce face astăzi fina cuplului
comunist prezidențial.
în 1984, acest copil a fost ales de
„tovarășa" Elena să fie botezat, mai
ales pentru faptul că era unul „spe-,
cial": bebelușul de atunci era cel
de-al 20-lea născut al mamei eroine
Ana Ursache din Iași. Mama eroină
cu cele mai multe nașteri din Româ
nia, a cărei poveste o puteți citi în
ziarul nostru. Elena Ceaușescu a ți
nut atunci ca fetița să-i poarte nu
mele, așa că a primit prenumele de
Elena, iar mama sa a insistat să
poarte și prenumele de Daniela. „Eu
am să mor și ea o să-mi poarte
numele", spune Ana că ar fi spus
Elena la botez. Fina Elena-Daniela
este cu adevărat o fată fină. Deli
cată. O laudă mama sa, se vede și-n
fotografii. A constatat și reporterul,
care în urmă cu câteva zile a stat de
vorbă cu ea la telefon. Cu alte două
zile înainte fusese acasă, la Iași,
într-un binemeritat mini-concediu.
Cu acest prilej i-a dăruit mamei sale
câteva sute de euro pentru în
treținerea casei, i-a cumpărat fel de
fel de lucruri trebuincioase și și-a
ajutat și un frate cu bani ca să-și
cumpere o mașină. Mama spune că
în această perioadă muncește din
greu în Italia la o profesoară în
vârstă. Are grijă de ea, îi face curat,
o îngrijește de dimineață până
noaptea târziu. „Alo, dormeai la ora
asta? Erai obosită. îți e dor de mine
așa de repede? Mă iubești. Dar ai
liber? Cum de dormeai la ora 16:00?
Te-a primit «baba» înapoi? N-a zis
nimic că ai fost în România? Era
botoasă? Eh, o speli, hai că nu te țin,

JURNALE PERSONALE

26 OCTOMBRIE
Vaclav Havel din nou arestat. în

Germania de Răsărit, efervescență.
Monica Lovinescu, Pragul.
Unde scurte V, București,
Editura Humanitas, 1995, p. 222

în primul rând am realizat că eram
urmărit. Nule păcea să arate că și di
plomații străini erau urmăriți, și ofă
ceaufoarte bine. E totușifoarte greu să
ascunzi o mașină (...). Când eramfoarte
sigur am și început să notez numerele
mașinilor și atunci mi-era și mai ușor
să-i recunosc. Chiar și la o slujbă pentru
N. Stănescu la cimitirul Bellu, cu un an
înainte de revoluție, amfost urmărit,
deși era până la urmă un lucru nevino
vat. Slujba era ținută chiar depărintele
Galeriu, pe care l-am întâlnit apoi
acasă la Dora Stănescu. Oricum, pre
siunile autorităților erau fățișe deja.
Eram chemat ca să mi se spună că, deși
sunt liber să mă întâlnesc cu cine
doresc, deși România e o țară liberă, ar
fi bine să nu mai am astfel de contacte.
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poate nu ai bani mulți pe telefon,
să ai grijă de tine", își încheie mama
Ana convorbirea cu fiica sa, dar
insistă să vorbesc și eu la telefon.
O întreb de amintirea nașei sale
Elena Ceaușescu. „îi pomenesc de
nenumărate ori, pe ea și pe el, merg
la biserica ortodoxă de aici, din
Italia, unde mă găsesc. Sufăr că nu
am și eu o nană. Aici aud de multe
ori spunând «uite, merg și eu la
nana, fac și eu ceva la nana». Sufăr
foarte mult pentru asta", a spus ea
reporterului.

venea cineva dintre autorități și îi
cumpăra lucruri pentru copii. „La
ziua copilului, de 1 iunie, venea
cineva de la Primărie și zicea: «Ana,
hai în oraș». îmi cumpăra maieuașe, chiloței, șosete și multe
altele". în ce privește sarcina cu
Elena-Daniela, își amintește că a
fost una ușoară, nici nu a simțit că
este gravidă. Cu toate acestea,
autoritățile au insistat ca femeia să
facă cezariană, probabil pentru a fi
sigure că cel de-al 20-lea copil al
familiei se va naște sigur viu și că va
avea toate șansele să trăiască, pen
tru ca Elena Ceaușescu să profite și
să-1 boteze.

Cuplul Ceaușescu se
spune că a fost văzut
în Germania
„întotdeauna am simțit ceva, un
gol. Nu m-am simțit bine că nana
mea nu mai este, oricine ar fi fost
ea", spune Elena-Daniela, care a
preferat întotdeauna cel dintâi pre
nume și care recunoaște că în 1989
a suferit foarte mult când a văzut că
nașa ei a fost împușcată fără a i se
da nici o șansă. Nu a uitat-o pe Elena
Ceaușescu, deși nu a cunoscut-o de
cât din poze și din poveștile mamei
sale. Când Elena Ceaușescu a pus
mâna pe ea la botez, abia se năs
cuse, așa că nu se pune problema
să-și amintească ceva. Se gândește
mereu la nașa sa. își amintește și azi
cum au împușcat-o românii la Cră
ciun pe cea care îi este ca o a doua
mamă (spirituală) și cum, copil
fiind, a plâns cu lacrimi sincere câ
teva zile, pentru că nașa ei nu mai
este. Cu toate acestea, are un secret
neîmpărtășit oricui. Nutrește spe
ranța că Elena Ceaușescu încă tră
iește. „Se auzea la un moment dat că
ar fi fost văzuți prin Germania, Că la
proces ar fi fost de fapt dublurile
lor", spune ea. împreună cu alți ro
mâni nostalgici i-a făcut un paras
tas în Italia. Și de fiecare dată când
intră într-o biserică, fie acasă, fie în
Italia, aprinde o lumânare pentru
sufletul nașei sale de botez. De alt
fel, zilele acestea, când a fost la Iași,
i-a spus mamei că este foarte supă
rată că autoritățile nu-1 lasă pe Va
lentin să deshumeze mormintele
Ceaușeștilor. „Acum doi-trei ani a în-

Secret

Premiantă în ciclul primar, copila botezată de Elena Ceaușescu
a abandonat apoi școala din cauza greutăților financiare.

vățat să ghicească în cafea și tot tim
pul îi iese că nana ei încă se află în
viață. în familie chiar se glumește pe
tema asta. Noi am râs și râdem,
zicem că trăiește cumătră. Cu cărțile
astea a fost o glumă la noi, dar cine
știe?", povestește mama Ana.
Daniela-Elena s-a născut la 2 fe

bruarie 1984. Elena Ceaușescu a botezat-o la circa o lună, ceremonialul
religios având loc pe ascuns în vila
de protocol al Ceaușeștilor de la Iași.
Autoritățile locale aveau însă fami
lia sub supraveghere (inclusiv pro
pagandistică) de mai mult timp. Iar
Ana Ursache povestește că de 1 iunie

Femeia a fost operată de o echipă
de medici condusă de doctorul
Gheorghe Teleman. Povestește cum
i-a venit sorocul. Lucra ca femeie de
serviciu la blocuri. „Am măturat
scările, am încărcat gunoiera până
seara târziu, cu lopețile". Seara,
când a ajuns acasă, au apucat-o
durerile. Dimineață s-a dus la spital.
Elena-Daniela s-a născut la nouă
luni fără trei zile. „A fost un copil
care a vorbit mai greu, pe la 2 ani.
Dar nu la mult timp după aceea a zis
că vrea să-și vadă nana." Mama Ana
a spus că aceasta e plecată departe,
dar aproape de zilele Revoluției i-a
destăinuit adevărul, deși fetița era
mică. Atunci când Ceaușeștii au fost
împușcați, copila a stat până târziu
la televizor. „A plâns ore în șir,
repetând «mamă, eu nu mai am
nană, de ce nu m-a botezat altcine
va, mamă, să am și eu nană!»",
povestește mama. Fetița sa avea
atunci abia 5 ani. Apoi, în primii ani
după Revoluție a conștientizat că
nașa ei a fost cineva. Și de dorul ei
a strâns într-un caiețel fotografii
de-ale Elenei Ceaușescu, pe care le
decupase din ziar. Văzându-le, co
piii la școală o făceau comunistă. Ea
le răspundea: „Nu! E nana mea".
„Cum îi nana ta?" Nu credeau. Așa
încât a ascuns fotografiile, nu le-a
mai lăsat la îndemâna colegilor.
Copiilor și celor din familie le-a zis
să o lase în pace.
(Continuare îh pag. a ll-a)

Agenda Elenei Ceaușescu
Joi, 26 octombrie 1989, Elena
Ceaușescu s-a întâlnit cu ajutoarele
ei Bobu, Curticeanu, Constantin
Radu și Vasile Bărbulescu.
La ora 9 fix în Cabinetul 2 au intrat
Emil Bobu și Constantin Radu.
Tovarășa a încheiat întrevederea
(ora 9:40) pentru o posibilă con
sultare cu Nicolae Ceaușescu pe
teme de cadre. Căci între orele 10:15
și 13:12 la săliță s-a ținut o ședință
(„probleme de cadre - Congres")
prezidată de Nicolae Ceaușescu.
Aparențele erau salvate - pentru cei
care nu făceau parte din anturajul
soților Ceaușescu secretarul ge
neral al partidului decidea și asupra
cadrelor. în fapt, hotăra asupra
deciziilor luate anterior de Elena
Ceaușescu pe dosarele manevrate
zilnic, câteva ceasuri, de vreo trei
luni încoace. Despre ședințele în
trei - cu Bobu și Constantin Radu știau doar înalții funcționari din
birourile situate în apropierea caybi netelor 1 și 2. Căci nu exista nici un

paragraf în documentele partidului
care să justifice subordonarea se
cretarului CC cu probleme organi
zatorice altcuiva decât secretarului
general.
O vizită - de curtoazie ori poate de
rudenie - a făcut apoi Vasile
Bărbulescu la Cabinetul 2 (orele
14:40-14:55).
După-amiază, Tovarășa s-a retras
iarăși la săliță cu Bobu și Radu (orele
15:10- 20:15). Li s-a alăturat de data
aceasta și Silviu Curticeanu.
O noutate de cadre a adus Congre
sul al XlV-lea și în familia Ceaușescu.
Ca membru supleant în CC al PCR a
fost propus și unanim aprobat și fiul
cel mare, Valentin. Născut în 1948,
pentru creșterea lui și a fiicei Zoia,
Elena Ceaușescu „se delăsase" (după
cum s-a exprimat într-o autobi
ografie) doi ani acasă. Valentin
învățase bine. Fusese singurul din
tre copii care nu exagerase cu
„gașca". De aceea, probabil, Ceau
șeștii cedaseră, în cazul lui, ofertelor

de studii primite de peste hotare.
Deși nici un canal oficial de comuni
care nu informase vreodată asupra
specializării fizicianului Valentin
Ceaușescu în Anglia, știa toată țara
unde fusese școlit.

Propunerea
introducerii
lui
Valentin Ceaușescu în CC venise cert
de la Bobu. Iar părinții s-au bucurat
de „reîntregirea" familiei în fruntea
țării.
Lavinia BETEA

(Continuare în pag. a Iha)
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Un „front" cere destituirea
lui Ceaușescu înaintea celui
de-al XlV-lea Congres al PCR
Debove Alain scria în Le Monde
din 26 octombrie 1989 despre con
textul intern și internațional în care
Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția,
la 24 octombrie, asupra unor cercuri
reacționare externe care se ames
tecau în treburile țării.
„într-un discurs ținut marți, 24 oc
tombrie, la București, în fața Comi
tetului Central al partidului, Nicolae
Ceaușescu a denunțat intensificarea
activităților cercurilor reacționare și
anticomuniste „care caută să se
amestece în problemele interne ale
țărilor socialiste", să destabilizeze și
să slăbească procesul de construire
ăl socialismului. Făcând o aluzie
clară la situația din Ungaria, Polonia
și URSS, șeful statului român i-a ata
cat din nou pe reformatori și «tezele»
care sunt clamate și care încep să fie
puse în practică în unele țări socia
liste. Potrivit diplomaților occiden
tali de la București, destituirea re
centă, în RDG, a domnului Erich Ho
necker - vechi prieten al lui Ceau
șescu - a fost primită cu consternare
și cu o anumită nervozitate în sânul
Partidului Comunist Român, care
continuă să fie reticent la schimbări.
Cu doar câteva săptămâni înainte
de deschiderea celui de-al XlV-lea
congres al partidului, care ar trebui
să se țină între 20 și 25 noiembrie la
București, câțiva membri ai partidu
lui, regrupați într-un Front de Sal
vare Națională, au adresat un apel
acelora dintre cei care au fost aleși
ca delegați la congres să-l demită pe
Ceaușescu din toate funcțiile sale.

Contestatarii, despre care nu se știe
cât sunt de numeroși, își roagă
tovarășii - pentru care au respect re
lativ, deoarece îi califică drept «o
masă inertă» - să înceteze măcar o
dată să mistifice, să tămâieze, să
asculte și să aplaude timp de cinci
zile continuu dictatura Ceaușescu și
să ceară o adevărată discuție, cu
curaj și cu spirit de sacrificiu dacă
este nevoie, pentru a scoate Româ
nia din tragicul impas.
Frontul cere acelor delegați care
în sinea lor «sunt conștienți de
situația actuală catastrofală» să
urce la tribuna parlamentului pen
tru a spune adevărul despre realită
țile economice, sociale și politice.
Lista acestor «triste realități» este
lungă: incompetența cadrelor, in
vestițiile pierdute, planuri de pro
ducție nerealiste, raționalizări în
serie, exportul de produse la prețuri
sub costurile de producție, dezas
trul din agricultură prin exploa
tarea țăranilor și înlocuirea lor cu
studenți, elevi, militari, deținuți de
drept comun și câteodată cu munci
torii din fabrici. Având ca rezultat,
potrivit semnatarilor acestui apel,
la fel ca în fiecare an, rămânerea pe
câmp a jumătate din recoltă, o mare
parte a populației fiind condamna
tă la foamete.
(Continuare în pag. a llha)

DIN ARHIVA CC AL PCR

Măsuri privind organizarea
Congresului al IV-lea al Frontului
Democrației și Unității Socialiste
Plenara Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste din 26 octombrie 1989 a
hotărât convocarea în zilele de 8-9
februarie 1990 a Congresului al IV-lea
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste și, în cadrul acestuia, a Con
ferinței a 11I-a pe țară a Organizației
Democrației și Unității Socialiste.
I. Congresul al IV-lea al Frontului
Democrației și Unității Socialiste să
aibă următoarea ordine de zi:
1. Raport privind activitatea organi
zatorică, politică și social-economică
desfășurată de Frontul Democrației și
Unității Socialiste și sarcinile care-i
revin în vederea înfăptuirii hotă
rârilor Congresului al XlV-lea al Par
tidului Comunist Român;
2. Programul-Directivă aprobat de
Congresul al XlV-lea al Partidului
Comunist Român privind dezvoltarea
economico-socială a României în
cincinalul 1991-1995 și orientările de
perspectivă până în anii 2000-2010;
3. Proiectul manifestului Frontului
Democrației și Unității Socialiste pen
tru alegerile generale de deputați în
Marea Adunare Națională și în con
siliile populare;
4. Programul de măsuri pentru
organizarea și desfășurarea alegerilor
generale de deputați în Marea
Adunare Națională și în consiliile
populare;
5. Alegerea președintelui Frontului
Democrației și Unității Socialiste;
6. Alegerea Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste.
Congresul va adopta o Rezoluție.

Lucrările Congresului se vor
desfășura în plen și pe cele cinci
comisii menționate în Anexa 1, astfel
încât să fie cuprinse și dezbătute
temeinic sarcinile care revin Frontu
lui Democrației si Unității Socialiste,
organizațiilor componente, pentru
înfăptuirea hotărârilor adoptate de
Congresul al XlV-lea al PCR.
II. La lucările Congresului al IV-lea
al FDUS vor participa 3.125 de delegați,
din care: 676 de delegați desemnați de
conducerile centrale ale organiza
țiilor componente ale FDUS și 2.449
de delegați aleși de conferințele jude
țene ale FDUS și conferințele județene
ale ODUS, conform prevederilor art.
15. al. II din Statutul FDUS, potrivit
normei medii de un delegat la 9.450
de locuitori din total populație. Din
totalul delegaților județeni, 1.456 să-i
reprezinte pe cei 4.155.000 de mem
bri ai Organizației Democrației și
Unității Socialiste, câți se estimează a
fi la 31 ianuarie 1990.
Compoziția delegaților să fie ase
mănătoare cu cea de la Congresul al
IlI-lea al FDUS, corespunzător Anexei
2: Repartizarea pe județe a delegaților
aleși de conferințele județene este
prezentată în Anexa 3, iar a delegaților
pe organizații componente și județe,
în Anexa 4.
La Congres vor participa ca invitați
cadre de conducere din ministere și
instituții centrale, repezentanți ai
oamenilor muncii din unități eco
nomice și instituții din municipiul
București.
(Continuare în pag. a llha)

REVOLUȚIILE DE CATIFEA

26 octombrie Goi)
Soarele a răsărit la 7:45, a apus la 18:14
Luna a răsărit la 4:32, a apus la 16:39
Sărbătoare creștină: Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de mir

S-a întâmplat la

26 octombrie 1989
• în cursul unei conferințe de presă, directorul general al
Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și
Cultură (UNESCO), Federico Mayor, a apreciat că existența
în lume a unui miliard de persoane neștiutoare de carte
reprezenta un blam comun pentru întreaga umanitate.
• Un marinar a fost ucis, iar alți trei răniți, inclusiv unul
grav, în cursul unor trageri efectuate de nave ale marinei
militare franceze în apropierea coastelor în Marea Mediterană. Incidentul a avut loc în timpul exercițiilor efec
tuate de navele care escortau în mod curent portavionul
francez „Foch".
Ramona VINTILĂ

Ungaria se pregătea de referendum
Ziua aleasă pentru referendum.
Participarea depășește cu puțin ju
mătate din numărul persoanelor cu
drept de vot, 53,6% din 7,8 milioane de
alegători. Speranțele liderilor PSM,
mai ales ale lui Imre Pozsgay, că nu
mărul necesar validării nu va fi atins,
nu s-au realizat. Altă veste proastă
pentru ei este că SzDSz și Fidesz au
câștigat, chiar dacă la limită (50,2%).
Plusul învingătorilor a fost de numai
6.100 de voturi. Alegerile preziden
țiale din 7 ianuarie se contraman
dează. Președintele urma să fie ales de
parlament care va rezulta în martie,
din primele alegeri în ultimii 42 de
ani. O victorie strânsă, dar o victorie
totuși. „Problema era importantă, a
scris Charles Gatti, deoarece a de
monstrat incapacitatea PSM de a-și

Pagini realizate cu
Agenția Naționala, do press
sprijinul AGERPRES (^AGERPRES

atinge țelurile chiar cu susținerea
activă a partidului majoritar din
opoziție (FDM - n.af Chiar și Pozsgay,
care a fost «Gorbaciov al Ungariei», cu
câțiva ani înainte de perestroika lui
Gorbacov și mai radical decât refor
matorul sovietic, nu a putut să-și
acopere trecutul comunist în fața
electoratului. Referendumul a de
monstrat, de asemenea, atomizarea
politicii maghiare în preajma ale
gerilor libere. într-adevăr, țara era
într-o stare de mare neliniște. (...) O
interpretare mai optimistă și poate
chiar mai exactă ar accentua faptul că,
în 1989, Ungaria a trecut doar prin
prima fază a revoluției sale pașnice.
Acea fază a semnificat distrugerea
vechiului sistem care a fost dusă la
împlinire fără violență și vărsare de

sânge. Cea de-a doua fază, începută în
1990, a determinat edificarea plura
lismului politic democratic și a unei
ordini economice noi".
La 21 decembrie, când la București
Ceaușescu ține ultimul discurs în fața
mulțimilor, Adunarea Națională vo
tează la Budapesta dizolvarea sa și
organizarea de alegeri libere pentru
25 martie 1990. Ungaria iese după
patru decenii dintr-un capitol întu
necat al istoriei sale. „Revoluția nagociată" se încheia fără victime. Nu a
fost nevoie de asaltul nici unei Bastilii.
Pașnica tranziție politică din Ungaria
ajungea la punctul terminus.
Stelian Tănase,
Istoria căderii regimurilor
comuniste, București, Editura
Humanitas, 2009, p. 206-207
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Fina cuplului Ceaușescu,
aflată la muncă în Italia,
își plânge nașii
(Urmare din pag. I)

La școală
Elena-Daniela a mers la grădiniță
pe la trei ani. „Cum a ajuns acolo i-a
spus directoarei: «Sărut mâna, mă
cheamă Elena-Daniela și vreau să
mă înscriu la grădiniță.
Practic, s-a înscris singură, nu am
ajutat-o eu. La școală s-a dus la
șapte ani. A învățat în cartier, dar
nu a urmat mai mult de opt clase.
„A luat premiul I în cursul școlii
primare. Avea note bunișoare. Apoi
n-am mai avut bani s-o țin la
școală. După ce s-a mai mărit un
pic, a luat-o una dintre surorile sale
și a dus-o în Turcia. După o pe
rioadă s-a întors. Apoi a plecat în
Italia. Acum are grijă de o femeie
de 90 de ani. Locuiesc în vila aces
teia șase familii, și aceea a unui
avocat, un doctor. Elena-Daniela se
duce cu femeia nonagenară la
cumpărături, face mâncare pentru
toată familia, uneori și pentru
ceilalți. O hrănește pe bătrână, iar
aceasta o consideră pe ElenaDaniela ca pe fiica sa. Fina lui Elena
Ceaușescu a fost de curând la Iași,
la mama sa. Avut o vacanță de
10 zile. în această perioadă, gazda
italiană și-a luat, provizoriu, o altă
îngrijitoare, dar s-a bucurat tare
când s-a întors Elena-Daniela. „E
angajată cu contract", spune Ana
Ursache, care adaugă: „Când s-a dus
acolo i-a zis doctorul «Daniela, să
nu te temi că-ți pierzi locul de
muncă». E o fată foarte ascul
tătoare, dar de muncit muncește
mai mult cu baba". Acasă, la Iași,
Elena-Daniela nu s-a ținut departe
de treburile gospodărești. „Mi-a
pus geamul, calorifer, a plătit cen
trala. A zis „mămică, la sfârșitul
lunii îți trimit 1.000 de euro, să faci
balconul, să ai căldură", că e vechi
și urât chitul", povestește femeia.

Pomenire
Fata tânjește să aibă o nașă. „Vrea
să duc colacii, cum e obiceiul, alteia,
ca să aibă o nașă. Acum dă de
pomană de sufletul ei și pentru cel
al lui Nicolae Ceaușescu. Mulți din
tre cei de acolo nici nu știu cine a
fost Elena și Nicolae". Este un român
în Italia care i-a făcut recent praznic.
Omul a făcut 15 ani de închisoare în
țară și, când s-a eliberat, a plecat în
Italia. Acolo, a tocmit-o pe sora
Elenei-Daniela să facă mâncare
multă și bună, a închiriat o sală și a
dat praznic pentru Ceaușești. Acum,
la maturitate, tânăra este de părere

că soții Ceaușescu nu trebuiau omorâți așa, ca niște câini. „Nu că-i ve
deam neapărat ca pe niște rude, dar
ne-a impresionat că fata a suferit
foarte mult la Revoluție", spune Ana
Ursache.

Cristinel C. POPA

Totodată, CPEx al CC al PCR a fost
desemnat să întocmească un pro
gram de măsuri „pentru tradu
cerea în viață a ideilor, orientărilor
și sarcinilor" din expunerea ce
s-a bucurat de „înaltă apreciere".
Pe ordinea de zi a fost și adoptarea
(în unanimitate) a „Programului
privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea
bunei aprovizionări a populației
cu produse agroalimentare și
bunuri industriale de consum pe
anul 1990". în apogeul democra
ției, cel din urmă program urma
a fi supus dezbaterii Marii Adu
nări Naționale.

Ziua națională
a Austriei

octombrie
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gurul român menționat în comu
nicatele de presă a fost Nicolae
Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale.

Cehoslovacia
sub vrajă
Pentru festivalul „Zilelor culturii
românești" în Cehoslovacia, An
samblul folcloric „Carpați" din
Câmpulung Muscel a făcut un
turneu de spectacole în raionul
Zvolen, regiunea Slovacia Cen
trală. La Institutul de Teatru din
Praga s-au întâlnit compozitori și
muzicologi români și cehoslovaci.
Românii au susținut comunicarea
„Valori și aspecte ale muzicii ro
mânești contemporane", urmată
de audiții. Din relatarea cores
pondentei la Praga, reiese că solii
culturii românești țineau primele
pagini ale cotidienelor cehoslo
vace și erau subiect principal de
radio și televiziune.

Festivalul expozițiilor
în Bulgaria
Manifestările „Zilelor culturii
românești" au continuat și în Bul
garia. Turneul ansamblului de
balet al Teatrului de Operă din
Timișoara ajunsese în orașele
Stara-Zagora și Ruse. Potrivit
buletinului Agerpres publicat de
Scînteia, de interes s-au bucurat și
expozițiile de fotografii și discuri,
artă plastică de carte românească
organizate la Sofia. La cea din
urmă s-au expus 700 de volume
din toate domeniile activității edi
toriale românești. în afară de
„Tovarășul" și „Tovarășa" nici un
alt autor n-a fost menționat.

Spontan final
însuflețit

S-au împlinit 34 de ani de când
Parlamentul de la Viena a desem
nat Legea Constituțională asupra
neutralității permanente a Aus
triei. Ocazie cu care președintele
României a transmis președin
telui Kurt Waldheim „felicitări cor
diale și cele mai bune urări de feri
cire și prosperitate pentru popo
rul austriac". „Extinderea în conti
nuare a relațiilor dintre cele două
țări, prin fructificarea posibi
lităților existente, lărgirea și diver
sificarea cooperării economice,
creșterea volumului schimburilor
comerciale, precum și intensifi
carea legăturilor culturale" core
spundea „intereselor puternice ale
poporului nostru, cauzei păcii și
înțelegerii internaționale", a fost
comentariul Sein teii.
De ziua Austriei, ambasadoarea
Berta Braun a oferit o recepție. Sin

pnouTARi pin

La încheierea Plenarei CC al PCR,
„Tovarășul" și „Tovarășa" au avut
parte și de o „însuflețită demon
strație de dragoste și atașament".
Se făcea că în Piața Republicii
apăruse „o imagine profund re
velatoare a unității strânse a tutu
ror cetățenilor patriei în jurul glo
riosului nostru partid". Veniseră
așa, de drag spontan, bucureștenii
să-și „manifeste direct deplina
aprobare față de tezele, ideile și
orientările, de excepțională în
semnătate teoretică și practică, cu
prinse în Expunerea secretarului
general al partidului". Cu nelip
sitele portrete. Cu flori și calde
omagii pentru „primul fiu al țării"
și nelipsita-i pereche.
Cât a costat „însuflețirea", a fost
secretul secțiilor de propagandă.
Adela-Cristina TEODORESCU

rAniir. iiNiji-vAt

Sub semnul hatăririi ferme de .
spirit revoluționar pentru transput
a ideilor, orientărilor și tezelor

Expunere a secretarului general
AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

K Nr. 14 676

Mulți dintre copiii „Epocii de Aur“ nici nu mai știu astăzi cine-a fost Elena Ceaușescu.
Fina de la lași o pomenește totuși în rugăciunile ei
FOTO: Arhivele Naționale
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ieri și-a încheiat lucr

IRA LĂRGITĂ A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUN

CALENDARUL DE PERETE

Crâșmărița cea frumoasă

fasole; în altul, o movilă de mere
domnești și pere de Rădășeni care
trăiesc până pe după Paști; în al
patrulea, mazere și mob, despărțite
prin o scândură lată, iară alăture,
niște bostani turcești; într-o putină,
pere uscate și dulci ca smochinele;
mai încolo, un teanc de chile de
cânepă și de in; pe-o grindă, câteva
călepe de tort și lânuri boitefel defel
pentru scoarțe și lăicere, apoi căiți,
buci și alte lucruri..."

(Urmare din pag. I)

A început „Săptămâna econo
miei" sub genericul „125 de ani de
activitate CEC". Pe 26 octombrie a
fost și „Ziua elevului econom". Ma
nifestări specifice „menite să con
tribuie la educarea tinerei ge
nerații în spiritul economiei" au
marcat evenimentele.
în urmă cu 20 de ani era „remar
cabilă preocuparea consiliilor po
pulare ca încă din faza de pro
iectare a noilor cartiere și ansam
bluri de locuințe să se prevadă și
spații corespunzătoare pentru
unități CEC". Astfel că, în 1989,
erau nu mai puțin de 10.377.
Potrivit presei, sute de mii de cetă
țeni economiseau pe obligațiuni
CEC. Iar elevii aveau la dispoziție
librete speciale, foi, timbre și
cecuri de economii școlare. Finalul
„Săptămânii economiei" era pre
văzut pe 31 octombrie-„Ziua mon
dială a economiei".

ARTICOLUL ZILEI

S-ar putea ca Hanul Ancuței să fi
fost o replică la petrecerea tinerilor
dascăli în crâșma unde servea fata
vornicului din Rădășeni, proaspăt
măritată cu un „ văduv bătrân Deși
în ținut sunt hanuri destule, iar
libațiile cu vinul de Odobeștifăceau
parte din ritualul obștesc.
La Sadoveanu, spre deosebire de
tonul direct al lui Creangă, apare
tehnica homerică a substituirii
(Homer, topit în mânia luiAhile). Fă
când un pas înapoi, autorul Ancuței
dă și el rând pe rând cuvântul câte
unui conviv, identificându-se cu
biografia acestuia, ascunzându-se în
spatele lui. Efectul e de polifonie.
Naratia se țese pe voci, sub ele auzindu-se, în răstimpuri, ca un vuiet dis
tinct, isonul autorului... Dacă am ase
mui Hanulcu un tablou, elarfi unul
elebru, din galeria flamandă. O
pânză grea de viață, cu gestica unui
maestru vitalist, cu fizionomii ro
buste așezate în perspectiva sănă
toasă a unei încăperi solide stră
bătute de grinzi groase de lemn și
plină de roadele existenței, de specii
somptuoase de păsări vânate atâr
nând in print-plan, precum și de ca
rafe înalte de vin de Rin sau Mosela...
in crâșma noastră din Rădășeni,
atmosfera nu-iseniorală; în schimb,
ca spirit, e tare năbădăioasă. Vom
vedea. Odaia e simplă, curată, și are
pe jos grămezi mai mici ori mai mari
de produse țărănești:
„într-un colț... câteva merțe de
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Săptămâna economiei

O vedetă
Copiii Anei au plecat după Re
voluție toți pe rând în Turcia, apoi
s-au întors. Unul dintre băieți nici
nu mai vrea să vină de acolo, și-a
făcut acte și, când l-a întrebat
mama sa de ce nu se întoarce, a zis
că Ceaușescu nu i-a dat casă, a dat la
toți frații lui, numai lui nu i-a dat,
așa că rămâne de al turcilor. Una
dintre surorile Elenei povestește că
nu era invidioasă pe ea: „întotdeau
na a fost o vedetă, și în familie, și
afară, și la școală. Se simte în ea un
orgoliu. Eu îi explicam despre nașa
ei și era mândră, dar acest lucru nu
a ajutat-o prea mult. Secretul era
unul bine păzit. îi spuneam Da
nielei să nu zică la copii". Frații săi
știau, dar era secret de familie încă
de înainte de Revoluție. Chiar și
Danielei îi era frică să dezvăluie
acest lucru. „Pe Elena-Daniela o
iubeau foarte mult toți frații ei. Era
cea mai mică. Ajunsese să fie plină
de bijuterii de aur la școală. Pe la
12-13 ani, i-a zis dirigintele «măi,
Mihoianu, dar tu nu ești prea plină
de aur?» Mi-a spus și mie, că de ce
îi permit. Dar directoarea a ținut cu
ea, a zis că fata are 15 frați, că toți o
iubesc, e alintată. Pentru că toți cei
plecați în străinătate îi aduceau
drept cadou bijuterii din aur, haine.
Daniela a fost foarte elegantă,
iubită de toată familia, cocoloșită,
alintată", spune Ana Ursache, care
a hotărât că îi va lăsa ei casa drept
moștenire. Fata a fost întotdeauna
ordonată, făcea de toate, spăla,
călca, gătea după ce venea de la
școală. Și învăța. „Era prietenoasă.
Desena, scria, dar nu s-a dus la
petreceri cum se duceau alte fete.
Pleca doar cu frații ei, odată sau de
două ori mergea cu cumnatele, cu
verișori, niciodată singură. Acum a
spus că peste un an - doi se întoarce
definitiv din Italia, apoi caută un
bărbat bun și face copii. «Doi copii
odată am să fac ca să ți-i dau să-i
crești», mi-a spus. Și am să-i cresc,
cum am crescut sănătoși atâția
copii și nepoți", spune mama Ana.
Nici acum în Italia Elena-Daniela
nu găsește timp de distracție la
sfârșiturile de săptămână când e
liberă. Se întâlnește cu cunoscuții,
cu prietenii și stau la o cafea, merg
la biserică. Nu mare lucru.

Luni,

NAȚIONAL

Crâșma emană mireasma acestei
diversități aspre de producte rurale.
Dacă îl mai punem în decor și pe moș
Bodrângă, pe care-1 cunoaștem... Și
pe popa Buligă, desigur, zis Ciucălău,
care își atârnă în brâu poalele antiriului, își aruncă potcapul cât colo și
începe să joace și el cu toți ceilalți
„de-i pălălăiau pletele".
Cea dintâi mișcare a crășmăriței
frumoase, știind cu cine are de-a
face, e una de izolare. Un chefde po
mină se duce cufereală, și ea proce
dează cu multă, multăfeminitate...
„Și cum ne aflam noi în această
binecuvântată casă, crâșmărița iute
a lăsat obloanele în jos, a aprins lu
mânarea și, cătai bate din palme, ni
s-a și înfățoșat cu o cană mare de lut,
plină cu vin de Odobești; și turnând
prin pahare, săreau stropii de vin
de-o șchioapă în sus, de tare ce era... “
Gâtlan îi întinde un pahar de vin,
să guste ea mai întâi, nu cumva săfi
pus ceva... Prima provocare! Ea ia
paharul, se apleacă, urează, gustă
„râzăndu-i ochii", albă, zdravănă,
activă, cere iertare, mai sunt și alți
mușterii, băeții n-o lasă, îi taie calea,
o roagă să ciocnească pe rând cu
fiecare, profitând defâstâceala ei și
sărutând-o cufoc. Na! Că s-a speriat
puiculița, au alungat-ofără să vrea,
ca proștii... Dar nu e decât o retragere
înșelătoare, tactica muierească a
refuzului, spre a înteți și mai mult
dorința; pentru că, în timp ce moș
Bodrângă, molfăind niște pere
urcate, zice tare că așa e tineretul
ista, „aveți dreptate băieți, acum vi-i
vremea", ea, revenind cu plăcinte și
c-o găină friptă, prinde din sbor
vorba și reînnoadă pe loc firul: „Și
cum zici, moșule... "dovadă că era, că
rămăsese pe fază, că participa la
înfocarea generală. Astuție femi
nină. Și, după ce beau tot, mai cerși
li se mai aduce, mulțumindu-i din
nou crășmăriței cu sărutări, „până ce
sefăcea că se mânie și iarfugea din

tre noi. Mai pe urmă, iar ce venea și
iarfugea, căci cam așa se binde vinul
pe unde se vinde... Dar dacă și ei îi
plăceai’"... Confuzia e atât de mare,
că prostul de Trăsnea îi trântește și el
„un pupoi, fără veste!". Și noi cu
noaștem acum personajul... Crâșmă• rița se supără de-astă dată de-a
binelea. Până aici! Se legănase ea un
timp între respect și ispită, ca ne
vastă tinerică de văduvoi bătrân, dar
nici așa, să te pupe un tont!
Moș Bodrângă, ignorat până în
acest moment, prinde curaj și începe
să cânte dinfluier. „Noi, atunci, să nu
ne întărâtăm la joc? Și așa ofierbeam de tare, de nu ne ajungea casa,
și dam chiorâș prin fasole, prin
mazere și bob, și sămânță de cânepă
se făcea oloi, pârâind sub tălpile
noastre".
Petrecerea se încheie cam după
miezul nopții. Se întorc cu toții la
gazda lor, nea Pavel ciubtarul.
Ai fi zis, in toată această vreme,
că-șipierduseră de tot capul, că nu mai
erau capabili de vreun gând practic.
Toți reintrau încărcați de prăzi...
Autorul, cu sânul plin de pere
uscate și c-un bortan mare, - e drept
că pe acesta crâșmărița i-1 dăruise.
Unul,furluase" mere domnești, altul
pere de Rădășeni, moș Bodrângă
„pașlise o grămadă de buci pentru
ațâțat focul, Trăsnea sămânță de
cânepă..."Oșlobanu, care avea ciu
botele croite „dintr-o vacă și talpele
din alta", se culcă încălțat în pat,
ridică picioarele în tavan și ce să
vezi?... din cișmele cu tureatca lungă
începe să curgă,... „să nu spun min
ciuni, ... peste o dimerlie defasole".
Numai Mogorogea nu luase
nimic. Cinstit, ca ta-su. Și Gâtlan, care
se mulțumise cu sărutarea furată
crășmăriței.
„Mare mângâiere pentru un băiat
străin, în ziua de lăsatul secului!... “
Constantin Țoiu
România literară, nr. 43/1989

Noutăți tehnico-științifice românești
Tractorul de 70 CP a fost primul
dintr-o nouă serie de tractoare,
mici și medii, serie care a fost
lansată cu succes de constructorii
de tractoare brașoveni în anul 1988.
Printre performanțele noului trac
tor se menționează: sporirea cu
circa 20% a capacității de ridicare a
sistemului de suspendare pentru
mașinile agricole, reducerea pa-

JURNALE PERSONALE
(Urmare din pag. I)

Le răspundeam că pentru mine
România poatefi liberă, dar pentru
mulți români nu este. Le povesteam
cum adesea eram sunat de astfel de
prieteni care-mi spuneau că aufost
ridicați la intrare etc. Mă întrebau
atunci de ce țin neapărat să am
asemenea contacte. îmi spuneau că
există mulți oameni care îmi pot
spune lucruri mai interesante, că
aceia pe care îi întâlnesc nu spun
decât minciuni, că sunt în contact cu
grupuri din afară care sunt inamici
ai poporului român. Mă întrebau de
ce țin atât să am legături cu doam
na aceea de la Cluj, pe care nici soțul
n-o mai crede? Minciuni, după cum
am aflat curând, chiar la Cluj, unde
am întâlnit-o de două ori pe Doina
Cornea, într-o vineri și o sâmbătă
dimineața. Am vorbit cu ea câteva
ore bune, căci autoritățile s-au decis
să nu provoace un nou scandal
după cel creat prin agresarea lui
Hugh Arbuthnott, ambasadorul bri
tanic care încercase s-o întâlnească
pe Doina Cornea. I-a răspuns diplo
matului român că Olanda e intere
sată de multe persoane, cum ar fi
Nelson Mandela spre exemplu, care
nici el nu are vreo legătură cu Olan
da. S-a înfuriat și mi-a replicat și el
că situațiile nu se pot compara. L-am
întrebat însă cu cine pot să am

ÎNTAREA TOVARĂȘULUI
IICOLAE CEAUȘESCU

tinării pe teren alunecos și prin in
troducerea unui diferențial autodeblocabil, reducerea consumului
de combustibil cu 5%, scăderea po
luării acustice, amplificarea gradu
lui de confort pentru conducătorul
mașinii, ergonomie și eficiență
sporite.
Calendar, 1 989

legături. „în Africa de Sud aveau
măcar o listă cu persoanele inter
zise; sau o să-mi dați o întreagă
carte de telefon?!"
Cel mai iubit dintre ambasadori.
Coen Stork în dialog cu Gabriel
Andreescu, Traducere din limba
engleză de Liviu Andreescu,
București, Editura AII, 1993, p. 55

Am dormitfoarte agitat, cu un vis
foarte ciudat spre ziuă. Mai întâi
apare Shakespeare, cu Yorik, cu York,
cu Yorkshire, cu Leicester-o bramburealăfabuloasă. Acolo era ceva clar,
dar acum, când scriu, nu mai „văd"
bine. în orice caz, a fost o shakespeariadă lungă și interesantă, de vis
al unui insomniac. Am mai visat și
altele, coșmărești. în bucătăria

veche, pe pat stau Caterina și mama,
culcate față-n față, privindu-se și
mângâindu-se cu drag. în picioare,

Alexandru și eu. Eu, „logicul", mă
apropii de cele două, o privesc pe
mama în ochii ei dragi, care mă
privesc ca și cum arfi spus că există.
Cu amărăciune sfâșietoare, îi zic: „Ei
nu-și dau seama, dar eu știu că ești
moartă, dar ne place că ești și așa cu
noi. Nu ești vie, mamă, nu ești, dragă
mamă!", strig și izbucnesc în plâns.
Ea m-a privit blând, ridicându-se în
șezut pe marginea patului și zicând
că da, nu e vie, dar că e cu noi, că va
fi mereu cu noi. „Vine și Catrina la
mine", șoptește ea, dacă îmi aduc
bine aminte. „Venim cu toții", spun.

„Nu, tu să nu vii, tu nu mori!" Am
impresia că în visul meu, cum dorm
eu iepurește, intervenise un dram de
luciditate diurnă, parti-pris. „Ba
venim cu toții! îi strig eu și încep să
plâng și mai tare, în hohote, însoțit
de soră-mea, nițel mai încet, și de
Alexandru, foarte vag. Plângând
nestăvilit, mă trezesc și rămân treaz
până se luminează. Am o stare de
sfârșeală, intraductibilă în cuvinte. Și
lăcrimez de-adevăratelea... Trec Iq
Radio să iau legătura cu viața ceu
nărăvașă, viața cea mai palpitantă.
Lumea se agită ca în maelstrom. Astă
noapte, nemții din est au demonstrat
vehement. Ungurii sunt irevocabil
desprinși de marasmul „popularsocialist-comunist". Cehii dau semne
clare de vânzoleală. Am rămas „noi"
pe baricadele părăginite ale socialis
mului multilateral subdezvoltat, să
ne iubim monstruozitățile... Spurcă
ciunea hârâie că noi avem cea mai
înaltă rată a dezvoltării din lume, că
avem cel mai înalt (iar!) nivel de trai
de pe mapamond. Toată lumea nor
mală declară că Dobitocia Sa și-a
pierdut cu desăvârșire mințile.
Nemaipomenit.
Mircea Iorgulescu, la al doilea seri
al amețitor despre „țarcul" românesc.
Situații deplorabile și de pe la Uniune.
Ei, D.R. Popescu e taxat drept o ca
nalie. Eu îl știu, întâlnire la Galați, trei
zile la aceleași serbări, în același hotel,
la același restaurant, în aceleași
excursii cu vaporul, și mi s-a părut un

om cumsecade. Cică i s-a propus, a
fost rugat să ceară „de sus" admiterea
unor tineri în Uniune, altfel s-arface
o greșeală, inclusivpolitică, și arfi zis:
„Nu-mipasă". Și se aude că Somosa,
fostul dictator din Nicaragua, a dic
tat: „în parcul Somosa, ridicăm statu

ia lui Somosa de către Somosa. Nu
pentru a fi adulat, nu pentru a
emoționa, ci pentru a speria!“...Piticul
bolnav a băgat în sperieți marea
românime și lumea civilizată... Ne
pare rău că pe Diana o doare capul. A
avut ore de dimineață, are și acum,
are și după-amiază. De la spondiloză
vine, dar și supranorma e de vină.
Noi, sensibilii, suntem cele mai sigure
victime. Se cam adună oboseala din
cauza virozei și insomniei sau a som
nului puțin. Se aude că și Eugen
Barbu arecevașilea insomnie, el care
se lăuda cu cele 8 ore de somn pro
fund. Acum se plânge că doarme
puțin, se trezește repede - și gata. Se
mai plânge de întunericul de la
Poiana Țapului și scrie despre javrele
lui„Mutuligii“... Tovul și cu umbra lui
heroinică sedau de ceasul morții pen
tru bunăstarea „popo'ului" (Aplauze
furtunoase, prelungite, urale, scan
dări...). Mai toată lumea crede că
Măria Sa și-a pierdut cu totul și defi
nitiv mințile. Acestea sunt spasmele
de dinaintea pierzaniei.
Constantin Trandafir, 1989.
Vedere din provincie.
Jurnal, București, Editura Vestala,
2009, p. 202-204
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Un „front“ cere destituirea lui Ceaușescu
Opere de artă
înaintea celui de-al XlV-lea Congres al PCR din gem de prune!
(Urmare din pag. I)

Alte teme care ar merita să fie
dezbătute public cu ocazia congresu
lui: carențele politicii de sănătate, mor
talitatea infantilă, reapariția unor boli
precum sifilisul, tuberculoza și scabia,
lipsa de medicamente. S-a mai men
ționat falimentul total al sistemului de
educație, care și-a pus deja amprenta
asupra formării profesionale în ge
neral. Bacalaureatul a fost transformat
într-o „parodie", profesorii fiind obli
gați să prezinte „statistici triumfaliste"
la sfârșitul anilor școlari. Cei 12 ani de
școală obligatorie au generat un dezin
teres general pentru studii și i-au făcut
să devină „infirmi moral" pe tineri,
care, de la maternitate până la univer
sitate, sunt formați în minciună, de
magogie și arivism.
Toate aceste critici la adresa re
gimului nu sunt tocmai noi, la fel
cum nu este nici șicanarea cotidiană
la care sunt supuși disidenți ca Doina
Cornea, fostă profesoară de franceză
la Cluj, scriitorul Mfrcea Dinescu și
șase foști lideri ai partidului, care au
denunțat în luna martie într-o scri
soare deschisă politica familiei Ceau
șescu și izolarea României pe plan in
ternațional. însă toate aceste critici
vin de la un grup de persoane, mem
bre PCR, care afirmă că vorbesc în
numele poporului român care a fost
îngenuncheat, terorizat și care este în
pragul dispariției. Frontul Salvării
Naționale cere ca viitorul congres să
decidă „eliberarea din funcții a dom
nului Ceaușescu, să schimbe condu
cerea partidului și să definească o
nouă strategie politică. în aceste
condiții, estimează că, în luna noiem
brie, delegații au o misiune istorică
de îndeplinit, încercând să-l îndepăr
teze pe Conducător. „Este poate ulti
ma ocazie de a evita un conflict social
major și o baie de sânge la care poate
împinge disperarea."

Vizită în piețele
din București *
Pentru moment, în orice caz, dom
nul Ceaușescu pare că ar controla
aceste contestații, iar Moscova nu
pare să se grăbească cu vreo con
tribuție la căderea acestui regim, prea
puțin gorbaciovian în mod evident,
dar care, pe plan comercial, îi face

înainte de Congresul al XlV-lea, Ceaușeștii au vizitat mai multe întreprinderi și piețe din București

destule servicii, doar dacă ne gândim
la furnizarea de produse chimice și
de produse alimentare.
Schimbările de la Varșovia și de la
Budapesta, demiterea recentă a lui
Erich Honecker în Berlinul de Est nu
l-au făcut pe liderul de la București
să-și schimbe părerea. într-un discurs
pe 16 octombrie în Bistrița-Năsăud, cu
ocazia unei vizite în țară, a spus că
românii nu mai vor să se întoarcă la
stadiul de „sclavagism" și să adopte
măsuri similare celor din Polonia și
Ungaria. El și-a reafirmat atașamen
tul visceral față de economia centra
lizată și a confirmat că România nu va
lucra niciodată cu „capitaliștii".
în preajma celui de-al XlV-lea con
gres al PCR, domnul Ceaușescu a
făcut acum câteva zile o vizită în

piețele din București. A constatat, po
trivit organelor oficiale, mari nere
guli, mai ales în ceea ce privește
igiena alimentară. Ca de obicei, a im
putat aceste nereguli cadrelor incom
petente din ministere. „Recoltele sunt
suficiente pentru a satisface nevoile
populației. în presă, fotografiile îl
arată pe Ceaușescu în fața unor
galantare cu pește proaspăt și cu
legume de sezon, produse care de
obicei sunt aproape inexistente...
Ceaușescu dorește ca cel de-al
XlV-lea Congres să fie un rezumat al
mărețelor realizări și să deschidă noi
perspective pentru aplicarea prin
cipiilor socialismului științific. Fără
îndoială, el speră că noul centru civic
din București - în stil musolinian și
neoclasic, pe scurt, în stil „ceaușist",

FOTO: Arhivele Naționale

și Bulevardul Victoriei Socialismului
să fie inaugurate cu această ocazie.
Ceremoniile, care consacrau demo
larea unei părți a centrului istoric din
capitala română, au fost programate
inițial pentru ziua de 23 august, ziua
națională. Dar au fost amânate. Se
spune că unii arhitecți și constructori
reticenți nu ar fi fost străini de aces
te întârzieri...
Fapt neobișnuit, al XlV-lea Congres
al PCR a fost „pregătit" de o ședință în
plen a Comitetului Central în 24 și 25
octombrie.
Tot la 26 octombrie în Ie Monde se
scria despre persecuția, în conti
nuare, a pastorului Lăszlo Tokes.
Pastorul protestant Lăszlo Tokes,
persecutat de autorițățile române
pentru că a dat în luna iulie un inter

viu televiziunii maghiare în care a
criticat regimul român, s-a închis de
vineri, 20 octombrie, într-o biserică
din Timișoara, oraș din vestul Ro
mâniei. Potrivit surselor disidente,
pastorul protestează astfel față de
regimul Ceaușescu și față de expul
zarea sa forțată de vineri din aparta
mentul său din Timișoara.
Lăszlo Tokes a adresat recent o
scrisoare deschisă domnului Ceau
șescu, în care protestează față de per
secuțiile și cere o îmbunătățire a
vieții minorității maghiare din Ro
mânia, care acuză politica de asimi
lare forțată.

j InfoMina

în perioada rece a anului se con
sumă mai multă grăsime, mai
multe dulciuri și mai multe prăjituri de casă. Copiilor mei nu le
plăceau prăjiturile de cofetărie. Li
se păreau prea dulci, prea „leși
nate". Ei mâncau cu multă plăcere
price prăjitură de casă, dar mai ales
gogoșile, scovergile, clătitele, plă
cintele și prăjiturile cu gem sau
fructe. Pentru cele din perioada
rece, trebuia să am cămara plină cu
gemuri. Nu le mâncau ca atare,
direct din borcan, cum fac unii
copii, ci numai sub formă de um
plutură la gogoși, clătite sau
prăjituri. Foarte rar cumpăram de
la magazin un borcan cu gem. Nu
aveam încredere în ce se afla în
borcan și, în cazul în care nu aveam
încotro, trebuia să intervin în a
modifica gustul produsului, ca
să-l aduc mai aproape de cel real.
Pe toată perioada, din iunie până
în octombrie, am preparat tot felul
de dulcețuri și gemuri, precum și
câteva compoturi. Acum era deja
octombrie și mai aveam de făcut
gemul de prune, din cele brumării,
de țuică. Astea-s mai dulci și mai
aromate. Urma gemul de gutui și
dulceața. Nu era o problemă zahă
rul, pentru că îmi ajungea cel de la
rație. Timpul îmi lipsea. Dar aveam
un aliat de nădejde: noaptea! Noap
tea făceam multe lucruri deosebite,
mai concret găteam și făceam
prăjituri! îmi omoram vecinii cu
mirosul de gogoși și prăjituri cu
rom, miros de nuci prăjite, clătite și
scovergi cu vanilie. Iar dulcețurile
miroseau până la parter.
Ziua nu aveam timp decât pen
tru serviciu și cumpărături. Ajun
sesem într-un timp să nu-mi văd
băieții decât noaptea! Deschideam’
ușa la dormitor șî-i găseam adormiți. Atunci mă apucam să fac
mâncare. Ora două noaptea era ora
la care puteam opri aragazul și
mergeam la culcare.
De data asta, procurasem prune.
Nea Gheorghe, aprozaristul nostru,
îmi pusese deoparte zece kilograme
de prune, cu cinci lei kilogramul. Nu
erau ele „fruntea", ba unele erau
storcite, dar mergeau de minune la
gem. Așa că le-am cumpărat.
Cum am ajuns acasă, le-am
spălat și le-am scos sâmburii. Am

montat mașina și le-am tocat.
Toată pasta am pus-o la fiert, într-o
cratiță mare, cu două kilograme de
zahăr. După ce a dat în fiert și a
început să scadă pasta, am mai
lăsat-o puțin și apoi am băgat-o la
cuptor, la foc potrivit. Am lăsat-o
acolo două ore. Am amestecat-o
din când în când, ca să nu se prindă
și, când a scăzut la jumătate și s-a
îngroșat, i-am pus trei sticluțe de
esență de rom, am amestecat și am
oprit focul. Mirosul divin de prună
fiartă și esență de rom l-a trezit pe
cel mic. M-a rugat șă-i pun deopar
te un borcan. Așa fierbinte cum era,
am pus gemul în borcane și le-am
legat la gură cu celofan. Le-am pus
pe dulap și le-am acoperit cu o
pătură. A doua zi, când am venit de
la serviciu, le-am băgat în cămară.
Borcanul pus deoparte pentru
copii nu mai era și nici probleme
nu-mi făceam pentru că știam cum
va fi folosit.
Nici nu am terminat bine o parte
din treburile obișnuite că de afară,
la ușă, se auzeau vorbe în surdină
și mici bocănituri în ușă. Mă duc
tiptil, fiind convinsă că sunt copiii
și deschid brusc ușa. în prag se afla
Bogdan, băiatul cel mic, împreună
cu doi dintre colegii de clasă. Au
rămas stane de piatră, la apariția
mea bruscă. Nu se așteptau să fiu
acasă. Dar, cât de „mască" am ră
mas eu, nu pot spune, la cum ară
tau. Au ridicat capetele către mine,
uimiți și mi-au arătat niște obraji,
nasuri și guri mânjite cu gem.
Opere de artă și nimic mai mult!
Nici dacă doreai n-ai fi reușit să-i
mozolești în halul ăsta! Nicu, cel
mai înalt dintre ei, avea gem și în
păr. Nu mai vorbim de mâini. Sco
seseră gemul din borcan, pe rând,
cu degetele, când cu o mână, când
cu cealaltă. Ajunși în pragul ușii, își
disputau ultimele resturi de gem
de pe fundul borcanului, băgând
cât de adânc puteau mâna în el. Din
când în când, unul bombănea când
cel cu mâna în borcan încerca să-l
curețe de tot. l-am trimis la baie, la
spălat. Ce era să fac? Bogdan îmi
aducea mereu câte un coleg care
„nu avea", sau ducea câte ceva
unuia care „n-are și el". De data
asta, a găsit doi care „n-aveau"!
Veronica BECTAȘ

DIN ARHIVA CC AL PCR

Măsuri privind organizarea Congresului al IV-lea
al Frontului Democrației și Unității Socialiste
(Urmam din pag. I)

III. Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, care va fi ales
de Congresul al IV-lea al FDUS, va fi alcătuit
din 537 de membri, cât cuprinde și în prezent,
din care 263 desemnați de conducerile cen
trale ale organizațiilor componente, iar
274 de conferințele județene ale FDUS, con
form normei medii de un candidat la
90.000 de locuitori.
Pentru cei 537 de membri în Consiliul
Național vor fi propuși mai mulți candidați
și se va avea în vedere ca cel puțin o treime
din membrii nou aleși să nu fi făcut parte din
Consiliul Național al cărui mandat expiră.
Repartizarea candidaților pentru Consiliul
Național este prezentată în Anexa 5, iar în
Anexa 6 repartizarea pe județe a candidaților
desemnați de conferințele județene ale
FDUS. Propunerile privind structura pe ca
tegorii sociale a candidaților pentru Consi
liul Național sunt cuprinse în Anexa 7.
IV. Conferința a 111-a pe țară a Organizației
Democrației și Unității Socialiste se va
desfășura potrivit prevederilor Statutului
FDUS în cadrul Congresului al IV-lea al FDUS
și va avea următoarea ordine de zi:
1. Darea de seamă cu privire la activitatea
politică, organizatorică și cultural-educativă
desfășurată de organizațiile democrației și
unității socialiste și sarcinile care le revin în
conformitate cu hotărârile Congresului al
XlV-lea al Partidului Comunist Român;
2. Programul-Directivă aprobat de Con
gresul al XlV-lea al Partidului Comunist
Român privind dezvoltarea economicosocială a României în cincinalul 1991-1995
și orientărilor de perspectivă până în anii
2000-2010;
3. Alegerea Comitetului Central al Organi
zației Democrației și Unității Socialiste;
4. Adoptarea Rezoluției Conferinței.
Conferința a IlI-a a ODUS să se constituie
din 1.456 de delegați, membri ai ODUS,
potrivit normei medii de un delegat la 3.040
de membri, din care 1.367 aleși de con

ferințele județene ale ODUS, iar 89 desem
nați de organizațiile componente ale FDUS.
Comitetul Central al Organizației Demo
crației și Unității Socialiste, care va fi ales de
Conferința a IlI-a pe țară, să fie alcătuit din
245 de membri, cât cuprinde și în prezent, pro
puși de conferințele județene ale ODUS, în
funcție de efectivul organizației respective,
potrivit normei de unu la 16.950 de membri.
Pentru cei 245 de membri în Comitetul
Central să fie propuși mai mulți candidați și
să se aibă în vedere ca cel puțin o treime din
membrii nou aleși să nu fi făcut parte din
Comitetul Central al cărui mandat a expirat.
Repartizarea pe județe a candidaților, pre
cum și structura Comitetului Central al
ODUS sunt prezentate în Anexa 8.
V. Premergător Congresului al IV-lea al
FDUS și Conferinței a IlI-a pe țară a ODUS să
fie organizate adunările generale și con
ferințele organizațiilor democrației și uni
tății socialiste, precum și conferințele FDUS
și ODUS teritoriale pentru dări de seamă,
alegerea organelor de conducere și respectiv
a delegaților. Conferințele FDUS și ODUS
județene, a municipiului București, munici
pale, ale sectoarelor municipiului București,
orășenești și comunale să aibă următoarea
ordine de zi:
1. Darea de seamă asupra activității
politice, economico-sociale, organizatorice,
cultural-educative desfășurate de la alegerile
anterioare și până în prezent;
2. Planul de dezvoltare economico-socială
în profil teritorial în cincinalul 1991-1995;
3. Program de măsuri pentru participarea
Consiliului FDUS și organizațiilor de masă și
obștești componente - respectiv a Comitetu
lui și organizațiilor democrației și unității
socialiste, la înfăptuirea hotărârilor Congre
sului al XlV-lea al PCR;
4. Alegerea Consiliului FDUS și a Comite
tului ODUS, a delegaților pentru conferințele
ierarhic superioare și desemnarea candida
ților pentru organele locale ale FDUS și
ODUS;
5. Alegerea delegaților la Congresul al

IV-lea al FDUS și la Conferința a IlI-a pe țară a
ODUS, desemnarea candidaților pentru Con
siliul Național al FDUS și Comitetul Central
al ODUS (numai la conferințele județene).
Adunările generale ale organizațiilor
democrației și unității socialiste, confe
rințele acestora vor analiza, pe bază de dări
de seamă, în spiritul documentelor Congre
sului al XlV-lea al PCR, activitatea politică,
economico-socială, organizatorică și cultu
ral-educativă desfășurată de la ultimele
alegeri, vor adopta programe de măsuri pen
tru înfăptuirea sarcinilor care le revin din
hotărârile Congresului al XlV-lea al Partidu
lui Comunist Român, vor alege noile organe
conducătoare și delegați pentru conferințele
ierarhic superioare.
VI. Adunările organizațiilor democrației și
unității socialiste, conferințele acestora, con
ferințele FDUS și ODUS teritoriale să se
desfășoare eșalonat, după cum urmează:
- în perioada 15 decembrie 1989-20 ianua
rie 1990, adunările și conferințele demo
crației și unității socialiste din întreprinderi,
instituții, sate și cartiere, precum și adunările
sătești și conferințele comunale, orășenești,
ale sectoarelor municipiului București și
municipale ale FDUS și ODUS;
- în zilele de sâmbătă, 27 ianuarie și
sâmbătă, 3 februarie 1990, conferințele ju
dețene și a municipiului București ale FDUS
și ODUS. Adunările și conferințele FDUS și
ODUS să fie constituite astfel: adunarea
sătească a FDUS din 100-150 de delegați; con
ferințele comunale ale FDUS și ODUS din
200-400; conferințele orășenești, ale sec
toarelor municipiului București și munici
pale din 250-500; conferințele județene din
400-600, iar conferința municipiului
București din 500-700 de delegați. Delegații
la toate categoriile de conferințe, desemnați
de conducerile locale ale organizațiilor
componente ale FDUS, să nu depășească
35%-4O% din numărul total, iar 35%-4O% să
fie membri ai ODUS și 4O%-50% femei.
Arhivele Naționale, Fond CC al PCR Secția Organizatorică, dos. nr. 45/1989

RESTITUIRI

Brucan, supărat pentru că i se stricase boyler-ul
Către Direcția a IlI-a (indicativ 311NS)
Notă privind filajul obiectivului „Ser
giu", efectuat în ziua de luni, 23 octombrie
1989, între orele 0:00-24:00
Activitatea obiectivului
în locuință lumina s-a stins la orele 1:10. A
mai fost aprinsă între orele 3:05-3:10 și 5:055:10, precum și la ora 6:50. La ora 8:20 a ple
cat și s-a deplasat la centrul de pâine, a
cumpărat produse de panificație și s-a întors

acasă (ora 8:35). A plecat din nou la ora 10:00
și a mers la Centrul ICRAL Pajura situat în Bd.
Bucureștii Noi. A intrat în biroul șefului de
centru. A ieșit la ora 10:25,a traversat Bulevar
dul Bucureștii Noi și a intrat la Centrul de
difuzarea presei. Aici, de la cabina telefonică
a efectuat o convorbire telefonică la numărul
66.40.24 ce are ca abonat cooperativa Instala
torul. Din convorbire s-a reținut că reclama
faptul precum că la domiciliul său nu se pre

zentară cei numiți să-i repare boyler-ul de la
baie. A fost rugat să revină cu un telefon după
ora 12:00 pentru a discuta cu un anume Tănase. A plecat de aici foarte abătut și pe ace
lași traseu a revenit la domiciliu (ora 10:50).
Document din volumul: Dosarul Brucan.
Documente ale Direcției a lll-a
Contraspionaj a Departamentului
Securității Statului (1 987-1989), lași,
Editura Polirom, 2008, p. 685-686
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AICI RADIO EUROPA LIBERĂ!

în România se acutizează
disidența culturală și religioasă
Pachetul cu cărți și scrisori care a
ajuns la postul Radio Europa Liberă, la
25 octombrie 1989, a stârnit un mare
entuziasm în redacție. Iată cum vor
bea despre acest episod chiar unul
dintre realizatorii emisiunii din 26 oc
tombrie 1989, N.C. Munteanu: „Sunt
zile când crezi că singurul lucru
care-ți mai rămâne de făcut e să mori.
Și exact atunci se întâmplă ceva care
te silește să înduri totul și să mergi
mai departe. O asemenea zi am trăit
ieri. Prin Nestor Rates și printr-un
coleg american ne-a ajuns la redacție
un plic voluminos și două cărți de ver
suri, una în două exemplare. Cărțile
se numesc «Exil interior» și «Hamlet
și gardianul». Numele autorului este
loan Viștea, un pseudonim după cum
ne anunță chiar el. Pe ultima copertă
a «exilului interior» stă scris: samiz
dat, tiraj de 500 de exemplare. Un tiraj
prea mic, drept care autorul a consi
derat că Europa Liberă ar fi o cale jnai
potrivită pentru a ajunge la cititori.
După primele cinci poezii citite, cole
gul meu, Emil Hurezeanu, și el poet, a
spus doar atât: Ion Viștea e un poet".
în continuare au fost difuzate pe
post fragmente din două scrisori ale
poetului, una nedatată, cealaltă din
primăvara lui 1989. Redăm câteva
fragmente.
„Am convingerea că poporul nos
tru, pe care regimul doar își închipuie
că poate să-l conducă, cu o mentali
tate de vechil, este capabil și poate pe
cale să-și depășească reflexivitatea,
oralitatea ca simplă supapă a revoltei
și a indignării. Cred, în pofida clișeelor
confecționate «la minut», în camerele
obscure ale ideologiei, că el, în scurt
timp, va fi în stare să forțeze realitatea,
în așa fel încât această «gaură neagră»
din istoria patriei noastre, să rămână
un fenomen izolat. Doresc pe această
cale să-mi exprim adeziunea la Apelul
doamnei Cornea și să mă considerați
cosemnatar al acestuia, alături de via
simpatie ce o resimt în fața acestui
destin de excepție, asumat cu înaltă
probitate și ținută morală. Aceleași
sentimente, pentru scriitorul Dan
Patrescu și ceilalți disidenți care,
fiecare în parte și toți laolaltă, prin
luciditate și curaj, prin sesizare cu
promptitudine și acuitate a anomali
ilor, a aberației și ridicolului exercitat
la nivel înalt - din păcate cu con
secințe incalculabile și pe termen
lung - fac dovada adevăratului patri
otism sub imperativele căruia intelighenția română înțelege să «se
miște», să dea semne din ce în ce mai
pregnante că-și merită numele."
N.C. Munteanu, redă, în continuare,
fragmente dintr-o a doua scrisoarea
poetului, datată mai 1989: „în răstim
pul celor două fragmente ale scrisorii,
aici jandarmii literaturii (dar nu nu
mai ai ei, ci ai firescului, ai stării nor
male, cei care ar fi în stare să inventeze
chiar și delictul de respirație) și-au
mai dat o dată în petec. Nu mai e o sur
priză că au făcut-o, tot așa cum nu-i o
surpriză că li s-a părut amară de tot pi
lula adevărului și demistificării, de
data asta vis-a-vis de numele lui Mir
cea Dinescu. Poate pentru că suntem
de o vârstă, poate pentru că l-am sim
țit ca pe un mare poet, știam că nume
le lui Mircea Dinescu nu-i compatibil
cu tăcerea, cu impostura, oroarea, la
șitatea. Aș putea spune că așteptam
din moment în moment ca seismele
interioare de care a fost zguduit să
prefigureze odată prăpastia care la su
prafață părea că e numai pentru unii,
o neliniștitoare falie. Ruptura s-a pro
dus spre cinstea și lauda lui Mircea
Dinescu cu atât mai mult cu cât nu
putea fi tocmai el cel care să-și facă
iluzii și să nu se aștepte la felul de reac
ții ce caracterizează și singularizează
dictatura actuală din România.
Cu cel din urmă exemplu, devine
din ce în ce mai clar pentru toată lu
mea că regimul a ales, peritru tot res
tul zilelor sale, cartea represiunii, a
brutalității și arbitrariului, iar alergia
sa în fața dialogului, alternativei con
structive, a introspecției lucide în be
neficiul schimbării îl autodemască.
Parcă am trăi, într-o anumită parte a
Europei deceniului patru, unde atâtea
și atâtea condeie strălucite ale umani
tății sunt hărțuite și suferă rigorile
ciumei brune și unde un Mann, un
Zweig, un Brecht tocmai se pregătesc
să-și facă bagajele să plece. Zi de zi aș
tept să văd la televizor cum mulțimea

adunată în Piața Republicii, recrutată
din cei mai înverșunați, mai împăti
miți dușmani ai literaturii, sub privi
rile grandioase ale pantofarului gene
ral al partidului, dă foc cărților lui Mir
cea Dinescu, Ana Blandiana, Dorin
Tudoran, Aurel Dragoș Munteanu,
Bujor Nedelcovici, Damian Necula
etc, etc.
Nu știu dacă numai asta ar lipsi, ca
trimiterea să fie clară. îmi pare și fără
această demență că-i de ajuns spre a
demonstra mizeria morală în care se
complac, starea rușinoasă de troglo
diți puși pe harță, pe zgomotoasa gâlceavă cu lumea, cu realitățile ei și cu
bunul simț. Asta în vreme ce Europa
își acordă la unison strunele solidari
tății cu cauza poporului român, pe un
registru ce merge de la indignare la
compasiune într-un fără precedent,
admirabil, stenic efort."
• ••

La Radio Europa Liberă s-a difuzat și
un raport al Keston College despre
ultimele evenimente legate de Lâszlo
Tokes și despre întreaga evoluție a
cazului său.
„Un tribunal românesc a hotărât ca
Lâszlo Tokes, pastorul maghiar refor
mat din Timișoara să își părăsească
locuința în maximum opt zile. Acest
verdict, dat la 20 octombrie, pune
capăt procedurilor de evacuare a lui
Tokes, în vârstă de 37 de ani, proceduri
care au fost inițiate de episcopul său,
Lâszlo Papp din Oradea. De când s-a
dat verdictul Tokes s-a mutat în încă
perile din interiorul clădirii bisericii și
a ținut acolo predica din duminica de
22 octombrie. Bela Sepsi care l-a vizitat
recent pe pastor se află acum la terapie
intensivă la spitalul central din Timi
șoara cu răni grave în zona craniului.
După ce s-a ordonat să fie mutat pe un
alt post, Sepsi a fost arestat, la 15 octom
brie, sub acuzația de posesie ilegală de
valută. Poliția secretă i-a pus acești
bani în locuință. După revenirea de la
interogatorii prezenta răni.
Superiorii reformați din Timișoara
s-au aflat sub o presiune severă exer
citată de poliția secretă pentru a-i de
termina să renunțe la sprijinul lor pen
tru pastorul Tokes. La 14 septembrie,
superiorul Erno Ujvarossy, care l-a
susținufpublic pe Tokes a fost găsit
mort. Membrii congregației i-au scris
episcopului Lâszlo Papp o scrisoare de
sprijin față de Tokes iar la 26 mai o de
legație a mers să-l întâlnească pe epis
cop care însă a refuzat să îi primească.
Tokes a fost avertizat public că viața
multor membri din congregația sa es
te în pericol din cauză că îl susțin pe el.
Episcopul Papp, care l-a acuzat pe
Tokes de «violarea legilor bisericii și
ale statului» a ordonat transferul său
în satul Mineu, la 1 aprilie. Tokes a
refuzat să se supună. El este de multă
vreme un critic al conducerii bisericii
sale, pe care o acuză de colaborare cu
autoritățile române împotriva adevă
ratelor interese ale bisericii. Conflictul
său cu autoritățile bisericii datează de
la începutul anilor 1980, când a scris
mai multe articole de tip samizadat
despre gravele nereguli din viața bise
ricii reformate din România. El a mai
criticat în mod explicit planurile de
sistematizare ale guvernului, într-un
interviu pentru televiziunea maghia
ră, la 24 iulie. Pe când slujea în Dej, în
centrul Transilvaniei, el a fost demis de
către episcopul Clujului, Gyula Nagy.
Același episcop l-a dat afară pe tatăl lui
Lâszlo, Istvan Tokes, din postul de aju
tor de episcop și de profesor de teolo
gie la Academia Protestantă din Cluj,
în sprijinul lui Tokes au mai venit
17 proeminenți intelectuali transilvă
neni, inclusiv tatăl său, care au semnat
o scrisoare deschisă, în favoarea sa, la
27 septembrie. Biserica reformată din
Ungaria a încercat recent să intervină,
Prezidiul său i-a trimis episcopului
Papp o telegramă, la 3 octombrie, și
l-a îndemnat pe acesta să îl sprijine pe
Tokes. Consiliul pentru problemele
naționalităților al guvernului maghiar
a redactat o declarație prin care se
afirmă că procedurile întreprinse
împotriva lui Tokes sunt în contradic
ție cu Tratatul de la Helsinki cu privire
la drepturile omului."
Arhiva Open Society (Budapesta),
Institutul de Cercetare al Radio
Europa Liberă, secția română
(Traducere din limba engleză de
Eliza DUMITRESCU)
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Eșecul suferit în deplasare la
Copenhaga, 0-3 cu Danemarca, în
preliminariile Campionatului Mon
dial din Italia 1990, putea duce la
situația ca echipa națională a
României să rămână fără jucătorii de
la Dinamo și Universitatea Craiova.
Supărat după înfrângere, președin
tele Nicolae Ceaușescu și-a convocat
„staff-ul“ din Comitetul Central și
Securitate și ar fi ordonat ca
fotbaliștii care au făcut parte din
echipa reprezentativă în acel meci,
cu excepția celor de la Steaua, să fie
scoși din echipă. Era vorba de Mircea
Rednic, loan Andone, regretatul
Mișa Klein, Ovidiu Sabău, Dănuț
Lupu, Dorin Mateuț și Rodion
Cămătaru, de la Dinamo, și Gică
Popescu, de la Universitatea Craiova.
De la Steaua au evoluat Silviu Lung,
Ștefan Iovan, Iosif Rotariu și Gică
Hagi. Antrenorul de atunci al „trico
lorilor", Emeric lenei, rememorează
acele zile de după meciul cu Dane
marca. „A fost o presiune din partea
tuturor, a presei, a oamenilor poli
tici, a conducerii FRF să jucăm ofen
siv. Eu știam ce înseamnă acest lucru
în fața unei echipe ca Danemarca,
plină de fotbaliști cu experiență,
însă am cedat, am jucat ofensiv, și
rezultatul s-a văzut. Am pierdut cu o3, dar eu aveam siguranța meciului
retur, de la București", a declarat
tehnicianul la 20 de ani de la aminti
ta partidă. lenei a comentat și impli
carea lui Nicolae Ceaușescu: „O dată
ajunși în București, eu am cerut o
perioadă de liniște. Ulterior am auzit
de amenințările lui Ceaușescu. Nu
ne-a chemat față în față, însă am
auzit că vrea să dea afară jucătorii de
la Dinamo și Universitatea Craiova.
Imediat am luat legătura cu Valentin

Cămătaru (centru) nu a prins o zi fericită la Copenhaga, în meciul cu Danemarca, scor 0-3

Ceaușescu și l-am rugat să intervină,
lucru pe care l-a și făcut, totul
rezolvându-se ulterior. Astea erau
vremurile, ți se cereau performanțe
cu orice preț. Ca să aplanez conflictul
definitiv, am transmis că rezultatul
este rușinos, dar că o echipă mai
prinde și o zi slabă". Meciul s-a dis
putat pe stadionul „Idraetspark", în
fața a 45.000 de spectatori, iar
România a avut următoarea compo
nență: Lung- Iovan, Rednic, Andone,
Klein - Sabău (’64 Lupu), Gh. Popes
cu, Rotariu, Mateuț - Cămătaru,
Hagi. De partea cealaltă, Danemarca
a mizat pe următoarea formație:
Schmeichel - Sivebaek, L. Olsen,

VERTICAL: 1) Metropolă europeană. 2) Electrod
pozitiv - Ateneul... 3) Fluviu - Veche stradăDucureșteană. 4) Percep freamătul străzii. 5) Așa e
Dâmbovița - Intrarea în „Larom! - Sport-Turism
(abr.). 6) Legendă - în parcuri și pe alei. 7) între
prinderea „Autobuzul" (abr.). 8) Albită - Autorul
scenariului la filmul „Cale liberă", inspirat din
viața constructorilor metroului (Romulus).
9) Teatrul bucureștean (2 cuv.). 10) „Apărătorii
Patriei" - Prezent pe scenă.
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J. Nielsen (’46 Larsen), Heintze Jensen, K. Nielsen, M. Laudrup, Bar
tram - Povlsen, B. Laudrup. Golurile
danezilor au fost reușite de Keneth
Nielsen (‘4), Brian Laudrup (’27) și
Povlsen ('84). După cinci etape, clasa
mentul era următorul: 1. Danemar
ca 8p, 2. România 7p, 3. Bulgaria 3p,
4. Grecia 2p.

Tineretul a învins
Danemarca
Dacă echipa mare a pierdut la
Copenhaga, echipa națională de
tineret a învins Danemarca în

Gorbaciov critica presa din URSS
Comunicarea Ambasadei României la Moscova
Către Ministerul Afacerilor Externe
Tovarășului Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului, Dr. I.

1. întâlnirea pe care MS Gorbaciov a avut-o la 13 oc
tombrie 1989 cu reprezentanți ai mijloacelor de infor
mare în masă, ai Uniunilor de creație și ai instituțiilor
de pe tărâmul ideologic, este comentată cu interes de
către reprezentanții sovietici. Conducerea PCUS, arată
interlocutorii, este nemulțumită de insuficienta con
tribuție a presei, a radioului și televiziunii din URSS la
popularizarea măsurilor care se înteprind pe linia
reformei politice și economice, de faptul că în presă
apar tot felul de comentarii și idei care nu corespund in
tereselor poporului și socialismului, că unele publicații
sunt preocupate să-și sporească tirajul, făcându-se
ecoul unor știri de senzație. S-a criticat faptul că, în
matarialele care se publică, nu se pune accent pe relie
farea unor aspecte pozitive, obținute pe calea restruc
turării, de către unități economice și din alte domenii,
că multe ziare acordă prioritate publicării unor
concepții care nu vizează „reînnoirea" socialismului, ci
reîntoarcerea cu 70 de ani în urmă. Cu prilejul întâlnirii,
s-a dorit să se dea și o orientare mijloacelor de infor
mare în legătură cu evenimentele politice ce urmează
a avea loc în URSS până la Congresul al XXVIII-lea al
PCUS, prevăzut a se desfășura în octombrie 1990.
2. în cadrul întâlnirii a fost aspru criticat săptămâ
nalul „Argumente și fapte". Conducerea PCUS a fost
nemulțumită, între altele, de apariția în nr. 40, din
octombrie a.c., al acestui ziar a rezultatelor unui son
daj de opinie în rândul cititorilor, după primul Con
gres al Deputaților Poporului, din care rezultă că de
cea mai mare popularitate se bucură deputății A.D.
Asharov, G.H. Popov și B.N. Elțin, care este cunoscut că
exprimă puncte de vedere care nu coincid cu aprecie
rile formulate de conducerea de partid și de stat. în
comentariul sondajului de opinie s-a menționat și fap
tul că cititorii au făcut referiri și la MS Gorbaciov. Unii
i-au mulțumit lui M.S. Gorbaciov „pentru stăpânirea
de sine, modestia, cultura, știința de a asculta părerile
altora, de a stăpâni și convinge pe unii deputați indisciplinați". Alții au făcut aprecieri negative la adresa lui
M.S. Gorbaciov, făcând referiri la tendința de a ițnpune
deputaților punctul său de vedere, de a comenta multe
luări de cuvânt, alegerile fără alternativă, presiunile
făcute în procesul votării, navigările între cei de
dreapta și cei de stânga, „ceea ce i-a clătinat serios
autoritatea".
în nr. 42 din 21-27 octombrie 1989, săptămânalul
„Argumente și fapte" a publicat rezultatele unui son
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daj de opinie realizat de Centrul de Cercetări Sociolo
gice al Academiei de Științe Sociale de pe lângă CC al
PCUS, în care, între altele, se arată că dificultățile prin
care trece URSS nu au putut să nu se răsfrângă și
asupra autorității conducătorilor; cu toate acestea,
66% dintre cei care au participat la sondaj au expri
mat sprijinul lor față de M.S. Gorbaciov.
3. La întâlnirea din 13 octombrie a.c. a fost criticată
și revista „Ogoniok", care s-a apreciat că, îndeosebi în
ultimul timp, este preocupată de reliefarea unor
aspecte dinainte de Revoluția din Octombrie și mult
mai puțin de popularizarea restructurării.
Ion Bucur
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Dicționar: TMOL

CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
IDEB, cu sediul în Bulevardul 1 Mai
numărul 41-43, Sector 1, încadrează
de urgență: paznici cu domiciuliul
stabil numai în Municipiul București
sau Sectorul Agricol Ilfov, lăcătuș
mecanic având și autorizație de
sudor autogen și electric, instalator
autorizat pentru instalații apă și gaze.
Centrul de Calcul al Centralei
Industriei Confecțiilor București
organizează concurs pentru ocu
parea unor posturi de analiști pro
gramatori, ingineri de sistem, ajutor
programatori.
întreprinderea de Târguri, Expo
ziții și Publicitate pentru Comerț Ex
terior încadrează: muncitori PSI,
șoferi și tractorist, conform Legii
12/1971. Relații la compartimentul
personal.

26 octombrie 1989

19:00 Telejurnal
193° Partid și țară - o unică voință
Deplină aprobare de către întregul
nostru partid și popor a propunerii
privind realegerea tovarășului Nico
lae Ceaușescu în înalta’funcție de se
cretar general al Partidului Comunist
Român și a documentelor pentru
Congresul al XlV-lea
19=55 Activitatea politico-educativă
și formarea multilaterală a omului
nou. Documentar
Redactor Lucia Dumitrescu-Codreanu
20:20 Cu Ceaușescu în frunte vom
fi biruitori
Spectacol literar-muzical-coregrafic
20:55 Agricultura - programe prio
ritare
Pentru recolte mari, sigure, stabile,
pentru noi recorduri de producție
Cifre și fapte din anul agricol 1989.
Documentar
Redactor Radu Marian '
21:15 File de glorioasă istorie
Flacăra nestinsă a dragostei de țară
Redactor Horia Vasiloni
21:45 Telejurnal
22:00 închiderea programului

FOTO: Revista Sport

deplasare, la Holbaek, scor 2-1, în
preliminariile Campionatului Euro
pean. Gazdele au deschis scorul prin
Svingaard (’68), însă „tineretul" a
întors rezultatul prin reușitele lui
Ilie Dumitrescu (’72) și Răducioiu
(’77). Unul dintre cei mai buni
jucători a fost portarul Florin Prunea, care a avut câteva intervenții de
excepție, având un aport important
la victorie. Antrenorul Mircea Rădulescu a utilizat următoarea for
mulă de echipă: Prunea - Cotora,
Lucaci, Cristea, M. Pană I. Stan, Lupescu, Ursea, I. Dumitrescu - Ră
ducioiu, Fulga (’60 Hanganu).
Daniel STAN

vremea

într-o zi, călătorind cu trenul, F.D.
Roosevelt (1882 - 1945) discuta po
litică cu un alt călător. Cum în dis
cuție el nu-și ascundea ideiile lui de
mocrate, vecinul său îl acuză de in
coerență:
- Când cineva are asemenea idei ar
trebui să călătorească în clasa a treia
nu într-a întâia!
- Greșit gândit! răspunse Roosevelt.
Eu aș vrea ca cel mai umil muncitor și
cel mai umil țăran să aibă posibili
tatea de a călători cu clasa întâi.

Vremea a fodtealdă pentru această
dată, temperatura aerului a în
registrat o scădere ușoară, iar cerul a
fost variabil, cu înnorări mai accen
tuate în nordul și estul țării. Vântul a
suflat slab, până la moderat. Tempe
raturile maxime au fost cuprinse
între 12 și 22 grade, cele minime, în
general, între 4 și 10 grade. Dimi
neața, pe alocuri s-a produs ceață. în
București vremea a fost caldă, tem
peratura aerului a scăzut ușor, iar
cerul a fost variabil. Vântul a suflat
slab, până la moderat.

Calendar, 1989

amintiri

•••

Nota Ambasadei României la Sofia
Către Ministerul Afacerilor Externe
Tovarășului Lucian Petrescu,

La 23 octombrie a.c., Biroul Politic al CC al PCB a anali
zat modul în care sunt cunoscute preocupările și
tendințele din opinia publică și cum se ține seamă de
acestea în activitatea politică și de conducere a societății
bulgare. Activitatea a fost apreciată ca nesatisfăcătoare.
A fost adoptată hotărârea „cu privire la perfecționarea
calitativă a studierii și folosirii opiniei publice în
condițiile restructurării". Hotărârea prevede edificarea
unui sistem de muncă, multilateral și flexibil, pentru
cercetarea opiniei publice. Rezultatele, concluziile aces
tei cercetări vor trebui să stea la baza activității de par
tid și de stat în toate domeniile și pe întreaga ierarhie a
acestora. S-a trasat ca sarcină organelor de partid și de
stat, activiștilor acestora, să cerceteze peprmanent și
temeinic starea opiniei publice șțsă țină seama de aceas
ta la locul de muncă, să dea atenție sporită și să rezolve
cererile și sesizările oamenilor muncii. Pe lângă
Adunarea Populară și Academia de Științe ale Bulgariei
se va organiza un Centru național de studiere a opiniei
publice. Pe lângă cercetarea proprie, acesta va coordona
toate activitățile de cunoaștere a opiniei publice și va
pune la dispoziția conducerilor de partid și de stat sinteze
și studii pentru a se ține seamă de ele în activitatea
curentă și planificarea de perspectivă. Aceste măsuri
s-au apreciat ca foarte necesare pentru a preîntâmpina
unele situații petrecute în ultimul timp, când organele
conducătoare s-au aflat în fața unor situații neprevăzute
s-au au subapreciat unele fenomene din opinia publică.
Vasile Pungan
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.250-251

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

SALUTĂRI DIN... VATRA DORNEI!

Alăturăm două răspunsuri din partea Direcțiilor pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri sociale privind reglementarea unor
asigurări sociale și pensii de stat. Deoarece Elisabeta Melinte din
comuna Răchitoasa, jud. Bacău, n-a mai făcut dovada depunerii
dosarului pentru soțul decedat, va trebui să îl întocmească și
să-l aducă personal (nu prin poștă), cu următoarele acte: certifi
catul de deces al soțului, adeverință de la Oficiul de pensii CAP
că nu primește pensia din cadrul cooperativei agricole de pro
ducție, cupon de pensie al soțului. Toate aceste acte de stare civilă
vor fi în copii legalizate.

• ••

Pentru că Tănase Niță din comuna Rădoiești, județul Teleor
man, îndeplinește condiții legale de pensionare și nu mai dorește
să-și continue activitatea, din motive de boală, cererea de pen
sionare va fi rezolvată favorabil în luna în curs.
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anunțuri

SĂ RÂDEM CU El

DIN ARHIVA MINISTERULUI DE EXTERNE

5

26

tv

Reglementări privind
pensionarea

6

Luni,

EMERIC IENEI: „CEAUSESCU
A VRUT CEVA, DAR A
INTERVENIT VALENTIN"

2
ORIZONTAL: 1) Bulevard bucureștean mo
dernizat (2 cuv.). 2) Dublă stație de metrou întreprinderile de echipamente periferice (abr.).
3) Șosea și cartier cu același nume. 4) Umed Comparație - Acesta (pop.). 5) Parcul Herăstrău
(abr.) - Poate fi și de triumf. 6) Bulevard și stație
de metrou - Utilaj tehnologic (abr.). 7) Mesagerîntreprindere de industrie ușoară din Capitală.
8) Personaj mitologic - în cămară! 9) Sufix cu
sensul „profesie" - Așezăminte de cultură.
10) Sport pe lacurile bucureștene - „Cartea
românească".
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