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JURNALUL ZILEI
Nicolae Ceaușescu l-a primit pe Hernan Benny 

Mochtan, ambasadorul Republicii Indonezia. Au 
continuat „succesele" și adeziunile oamenilor mun
cii din toată țara. Film nou în cinematografele 
bucureștene.

A

cu 6,7%. Și cu „importante" economii de metal, com
bustibil și energie electrică, producția suplimentară 
fiind efectul creșterii productivității muncii (105,9% 
pe primele 9 luni ale anului). Pentru ziar, directorul 
întreprinderii a declarat că minerii erau preocupați 
de folosirea integrală a capacităților de producție, 
de reducerea cheltuielilor materiale la 1.000 lei pro- 
ducție-marfă (indicator la care întreprinderea înre
gistra economii de 8,4 lei).

Minerii, oameni noi
Colectivul de muncă de la întreprinderea Minieră 

Căpeni din Baraolt era fruntaș în „întrecerea socia- 
t^listă": depășise sarcinile de plan la producția-marfăMiercuri, 28 octombrie 2009 - Sâmbătă, 28 octombrie 1 989 DISTRIBUIT ÎMPREUNĂ CU JURNALUL NATIONAL
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A ELENEI CEAUSESCU
5

își mai aducea aminte, oare, Elena Ceaușescu și de Dumnezeu? FOTO: Arhivele Naționale

Consoarta președintelui României 
socialiste, Elena Ceaușescu, a purtat în 
poșetă pe parcursul întregului an 
1989 o agendă legată în piele și care 
are brodate pe prima copertă cu fir de 
aur inițialele ei, „E“ și „C". Apartnt, 
această agendă micuță seamănă ca 
legătură cu o carte de rugăciuni și 
acesta este motivul pentru care de 20 
de ani s-a vehiculat că Numărul 2 în 
stat ascundea în geanta ei așa ceva. De 
fapt, respectiva agendă reprezintă o 
enciclopedie în miniatură. Când se 
afla într-o vizită de lucru în țară, Elena 
Ceaușescu putea trece în revistă rapid

paginile agendei pentru a afla detalii 
despre orașele cu o populație mai 
mare de 100.000 de locuitori sau cele 
mai importante cursuri de apă, cele 
mai importante lacuri și suprafața lor, 
cei mai înalți munți etc. De asemenea, 
putea vedea structura Partidului 
Comunist Român, centrală și din ter
itoriu. De pildă, ne este dat să aflăm că, 
la 1 decembrie 1988, PCR avea 3.772.971 
de membri. Din aceștia, 6,69%, adică 
252.516 membri erau de origine ma
ghiară. PCR avea nu mai puțin de 
76.131 de organizații la bază la nivel 
național, iar totalul deputaților din

Marea Adunare Națională era de 369, 
din care 7,32% erau maghiari, iar 1,36% 
germani. Elena Ceaușescu avea 
înscrisă în agendă și evoluția dez
voltării economice a României de 
după război. Astfel, populația activă 
era mai mare de 11 milioane de 
locuitori și numărul de pensionari de 
3 milioane. Venitul național crescuse 
de peste 36 de ori, în condițiile în care 
producția industrială, favorizată de 
cele peste 2.000 de noi întreprinderi 
înființate, crescuse de 128 de ori. în 
agendă erau contabilizate 2,6 mil
ioane de apartamente construite de

stat. Un subcapitol aparte îl constitu
ie în „enciclopedia" Elenei Ceaușescu 
„Jefuirea poporului român de către 
puterile străine". în acest sens este cal
culat la aproape 4 miliarde de lei aur, 
echivalând cu 1.200 de tone de aur, 
tributul plătit imperiilor străine în 
decurs de 400 de ani. Totodată se 
estimează la peste 100 miliarde dolari 
jaful monopolurilor imperialiste în 
perioada 1860-1940 și la 1 miliard de 
dolari despăgubirile de război plătite 
după 1945.

(Continuare în pag. a Ha)

DIN BANCOTECA „EPOCII DE AUR“

„ Tovarășul" are hernie!
Cu numai o lună înaintea Congre

sului al XIV-lea al partidului, ban
curile politice noi-nouțe lipseau 
aproape cu desăvârșire. Nici nu este 
de mirare atâta vreme cât la aproape 
șase luni de la plata integrală a dato
riei externe, îndelung visatele ame
liorări se lăsau încă așteptate. „Se 
lăsau" este un fel de a spune... Mai 
aproape de adevăr ar fi să spunem 
că „nu mai veneau"!

Nici măcar de haz-de-necaz nu îi 
mai ardea românului. Așa că, pe loc 
a apărut și zicerea: Care este cel

mai scurt banc politic?/- ???/ Ptiu!" 
(Aproape de prisos să adaug că ono
matopeea traducea, de fapt, un 
scuipat tras cu toată forța într-o 
direcție anume).

Totuși, pofta de a scorni și de a 
pune în circulație snoave cu tâlc nu 
îi părăsise de tot pe români. Dovadă 
și anecdota care circula în draci 
chiar în acele zile puse de propagan
da oficială sub semnul „atmosferei 
de înaltă vibrație patriotică, revolu
ționară" etc. etc. etc.

Așadar, „Tovarășul" acuză din ce

în ce mai dese și din ce în ce mai 
puternice dureri. Normal, toată 
lumea din preajmă se precipită. Nu.. 
de alta, dar nu se făcea ca tocmai în 
preajma marelui Forum al comu
niștilor români „cel mai iubit fiu al 
partidului și poporului" să cadă 
suferind! încep să curgă analizele, 
dar diagnosticul întârzie să apară. 
Mai bine zis, să fie rostit cu voce 
tare. Până când „Tovarășul" își ia 
inima în dinți și îl întreabă pe 
medicul său personal:

- Tovarășe doctor, știi că nu mă

tem de greutăți și că nu sunt eu 
omul care să se sperie din orice. Mie 
te rog să îmi spui, direct, în față, ca 
unui comunist de omenie ce sunt: e 
gravă boala mea?

- Tovarășe Ceaușescu - îi 
răspunde medicul - boala dum- 
neavostră este grea, dar nu și de 
nevindecat. Aveți hernie. Și trebuie 
să vă operați neîntârziat!..

- Hernie? - se miră „Tovarășul". 
„Dar din ce anume mi se trage?

(Continuare în pag. a ll-a)

CIA îl considera pe 
liderul RSR un încrezut

CIA a urmărit atent evoluția lui 
Ceaușescu. Un raport secret din 
1973, publicat de ziarul nostru cu 
ceva vreme în urmă, îl caracteriza 
pe liderul României drept un 
încrezut care îi sfidează pe ruși și 
care nu suportă să împartă celebri
tatea cu altcineva. Raportul datează 
din perioada de glorie a lui 
Ceaușescu, din vremea când era 
primit în marile capitale occiden
tale, inclusiv la Washington, cu cele 
mai mari onoruri. în același timp, 
serviciile speciale americane 
sesizaseră neajunsurile regimului 
de la București.

„Raport Special - România: Stilul 
Ceaușescu". Acesta este numele 
unui document secret întocmit de 
experții Agenției Centrale de Infor
mații (CIA) datat 16 noiembrie 1973. 
Caracterizarea liderului și a politicii 
sale nu are elemente din cale afară 
de spectaculoase, dar oferă o ima
gine foarte interesantă a felului în 
care era văzut „Tovarășul" la Wa
shington. Chiar dacă, la acea vreme, 
Ceaușescu avea încă relații bune cu 
Occidentul, americanii i-au reținut 
cusururile.

Șeful suprem, încrezutul care îi 
sfidează pe ruși, dar care nu suportă 
să împartă celebritatea cu altcineva, 
obsedat de cultul personalității, 
responsabil pentru sacrificiul eco-

JURNALE PERSONALE

28 OCTOMBRIE
Publicul occidental descoperă, nu 

fără uimire, că M. Dinescu este și un 
mare poet, nu doar un scriitor pus la 
index în propria sa țară. E unfenomen 
care ar trebui să le dea de gândit, dar, 
cum se întâmplă de obicei, totul se con
sumă repede, ca un foc de paie. Intere
sează numai senzaționalismul de 
ordin politic, iar când acesta dispare, 
se risipește și curiozitatea pentru opera 
celui care l-a provocat. Oricum, însă, 

■ o carte bună, tradusă într-o limbă de 
largă circulație, constituie cel puțin o 
promisiune pentru alte revelații. Din 
păcate, numai politicul conduce jocul 
de vârfal intereselor de orice fel. Tot ce 
nu cade sub incidența lui rămâne în 
umbră, urmând să trăiască „larvar" și 
apoi să se stingă sau, în cazurifericite, 
să se afirme cu întârziere. Nu se poate 
face nimic hotărâtor câtă vreme nu te 
afli prins în circuitul viu și fără 
opreliști al schimbărilor culturale cu 
toate țările lumii.

Acum în Occident se știe, în fine, 
totul despre noi. Indignare, pe de o 
parte; compasiune, pe de alta. Opinia 
publică ne cunoaște impasul și sufe
rințele, și apar multe dovezi de simpa
tie și înțelegere, de solidaritate reală. 
Au ajuns și francezii să învețe geogra
fia Europei și să localizeze corect, ba 
chiar să afle de profilul concret al 
unor sate românești. E un progres 
remarcabil. în anii dinurmă, până și 
oamenii obișnuiți din țările occiden
tale au ieșit din vechiul indiferentism, 
îi interesează tot ce se întâmplă în 
lume, da’ acum îi preocupă și soarta 
celor din estul Europei, unde se petrec 
reforme politice, alături de care însă 
mai dăinuie câteva „mostre" de Sta
linism fără cusur.

Victor Felea, Jurnalul unui poet 
leneș. Ianuarie 1955 - 

martie 1 993, Ediție îngrijită 
de Lidia Felea, București, 

Editura Albatros, 2000, p. 736

nomic al românilor. Sunt doar 
câteva dintre cuvintele folosite de 
agenții americani pentru a-1 
eticheta pe Ceaușescu. Studiul CIA 
din 16 noiembrie 1973 este împărțit 
pe opt capitole, care oferă o imagine 
a „stilului Ceaușescu".

Control total asupra 
României

„Ceaușescu menține la București 
un sistem comunist(igid. Controlul 
său asupra țării este aproape com
plet. Contactele politice și culturale 
cu Vestul sunt interzise pentru ma
joritatea românilor. Cetățeanului de 
rând îi este foarte greu să obțină o 
viză, chiar și pentru a merge în țara 
vecină, Iugoslavia. Ceaușescu ține 
bine frâiele puterii (...). Ține și 
socoteala subordonaților săi, asi- 
gurându-se că nu au capacitatea de 
a-i submina autoritatea." Așa începe 
capitolul „Ceaușescu acasă" din do
cumentul CIA.

Experții de peste Ocean au obser
vat dorința de putere absolută a lui 
Ceaușescu: „De când a v£nit la pute
re în 1965, Ceaușescu a reconstruit 
pas cu pas, după bunul plac, partidul 
și aparatul de stat. A curățat sistemul 
și a pus în posturi-cheie oameni care 
îi datorează personal avansarea. A

fost într-o continuă căutare de indi
vizi nu numai fideli lui, dar și cu 
experiență. Dorința de a-i schimba 
arbitrar pe subordonați a devenit 
specifică stilului Ceaușescu".

Cabinetul-bucătărie
CIA notează că Ceaușescu și-a luat 

consilieri care formează „un cerc de 
gânditori de nădejde". „Fără com
parație în lumea comunistă, acest 
«cabinet-bucătărie» este capabil să 
construiască politici și să rezolve 
orice problemă. Numirea, la înce
putul anului 1973, a lui Nicolae 
Ecobescu în funcția de consilier este 
un exemplu. Unul dintre experții 
români de top în securitatea euro
peană, Ecobescu are acum contact 
direct și frecvent cu Ceaușescu și îl 
va însoți în vizitele sale", consideră 
serviciile de informații ale SUA.

Agenți americani observă că 
Ceaușescu a uns și mașinăria par
tidului și că puterea este exercitată 
de trei organe executive - Secre
tariatul, Prezidiul Permanent și Co
mitetul Executiv -, dominate de 
președintele în persoană. „La fel se 
întâmplă și în privința guvernului: 
Ceaușescu este șeful suprem", se 
arată în studiu.

(Continuam în pag a llha)

REVOLUȚIILE DE CATIFEA

La Praga, 10.000 de 
manîf estanțî s-au adunat 

în Piața Venceslas
Cu două zile înainte de con

fruntarea dintre demonstranți și 
poliție, sute de est-germani iau cu 
asalt ambasada RFG. La 26 august, 
sunt mai mult de 1.000 cazați în 
clădirea ambasadei. Deschiderea 
graniței ungaro-austriece a provo
cat un exod. Spectacolul cara
vanelor de Trabant și Wartburg, 
miile de est-germani care inva
dează Praga spun mai multe des
pre eșecul regimului lui Hone
cker decât spune propaganda 
est-germană despre succesele ace
luiași regim. Alexander Dubcek 
nota în memoriile sale: „Drama ce 
a condus la căderea tuturor regi
murilor de tip sovietic din Europa 
de Est, în toamna anului 1989, a în
ceput cu încercarea maselor de 
est-germani de a fugi prin Ceho
slovacia sau Ungaria spre Germa
nia de Vest. Scenele petrecute în 
interiorul și în jurul Ambasadei 
Germaniei de Vest din Praga tre
buie să fie încă reamintite lumii 
întregi. Exodul german a avut un 
impact fenomenal în Cehoslova
cia. Aici, ficțiunea acelui Real- 
sozialismus a fost, în cele din ur
mă, definitiv distrusă. (...) Sovieti
cilor părea să nu le mai pese de 
posesiunile lor est-europene. (...) 
Conducătorii sovietici erau mult

mai preocupați de menținerea 
controlului acasă. Regimul Ger
maniei de Est s-a prăbușit în oc
tombrie. Nu era nevoie de clarvi
ziune ca să-ți dai seama că regimul 
din Cehoslovacia va urma curând. 
La suprafață, situația părea încă 
liniștită. Nu erau încă greve sau 
semne ale unor proteste de masă. 
Mobilizarea poliției s-a făcut la 
maximum și se părea că oamenii 
lui Jakes sunt pregătiți pentru o 
baie de sânge ca să-și salveze 
pielea."

în aceeași perioadă, ministrul de 
externe vest-german vine la Praga 
pentru a rezolva criza refugiaților. 
în Polonia, se instalează primul 
guvern netomunist. Comuniștii 
unguri se transformă în socialiști 
la congresul lor de la începutul lui 
octombrie. Criza din Germania de 
Est nu rămâne una a refugiaților. 
La Leipzig, Dresda și Berlin izbuc
nesc mari demonstrații. Vizita lui 
Gorbaciov și a altor lideri din estul 
Europei, inclusiv a lui Gustav Hu- 
sak, nu diminuează proporțiile 
protestelor. Regimul lui Honecker 
se clatină din temelii. La 18 oc
tombrie, Erich Honecker este silit 
să demisioneze.

(Continuam îh pag a II ha)

(Continuam în pag a ll-a)

CALENDAR
28 octombrie (sâmbătă)

Soarele a răsărit la 7:47, a apus 
la 18:11
Luna a răsărit la 6:37, a apus la 
17:15
Sărbătoare creștină: Sf. Mc. Teren- 
tie, Neonila și Vilie; Sf. Ier. Firmilian

S-a întâmplat la

28 octombrie 1989
• Wolfang Roth, purtătorul de 

cuvânt în probleme economice al 
fracțiunii din Bundestag a Partidu
lui Social-Democrat, a cerut Guver
nului RFG să renunțe la punerea în 
aplicare a prevederilor așa-numi- 
tului „Comitet de coodonare a 
controlului comerțului Est-Vest" 
(COCOM), care interzicea exportul 
de înaltă tehnologie în țările socia
liste. Politica promovată de COCOM 
contravenea ideii liberalizării 
schimburilor comerciale Est-Vest, a 
relevat Roth, în cadrul unei confe
rințe de presă, citată de agenția DPA.

Ramona VINTILĂ

Agenda Elenei Ceaușescu
Sâmbătă 28 octombrie, prima și 

ultima vizitatoare a Elenei Ceau
șescu a fost Poliana Cristescu. De 
ambele dăți, „șefa pionierilor", cum 
i se spunea în țară, a stat 20 de mi
nute în biroul fostei soacre (orele 
9:OO - 9:20 și 12:20 -12:40).

Vizitele Polianei au fost între
rupte de același program al șe
dințelor la săliță, prezidate de Nico
lae Ceaușescu (orele 9:40 -10:10 și 
12:45 _ 12:52). Tema ședințelor a fost 
astfel consemnată de șeful de ca
binet al Elenei Ceaușescu, „O parte 
din Comisia de propuneri pt. Con
gres". Culisele congresului - forul 
de conducere al PCR, după statutul 
partidului - erau mecanisme com
plicate, ascunse omului de rând. La 
vedere, fiecare secțiune și plenul 
congresului aveau, bunăoară, co
misii de propuneri. Dar, după cum 
se vedp din agenda Cabinetului 2, 
componenții lor fuseseră aleși de 
înșiși Ceaușeștii. Dată fiind mulți
mea și durata ședințelor - de la fi

nele lui octombrie și începutul lui 
noiembrie pe această temă - 
putem presupune că toate „propu
nerile" fuseseră vizate de Ceau- 
șești. Tot astfel cum în acest labora

tor al săliței se hotărâse deja cine 
vor fi delegații și aleșii la 
Congres. Patru zile, congresmenii 
n-aveau decât a-și juca rolul de 
„aplaudaci".

în aceeași zi, Elena Ceaușescu 
i-a primit pe Constantin Radu (de 
două ori), Nicolae Constantin și Tu
dor Postelnicu (ultimul între orele 
11:10 -11:35). Ministrul de Interne 
era cel mai introdus în viața perso
nală a familiei Ceaușescu. O infor
ma des asupra anturajului lui Nicu 
Ceaușescu de la Sibiu. Mamei nu-i 
scăpa nimic din viața acestui fiu - 
bărbat de 38 de ani și prim-secretar 
de județ! Prin Postelnicu interzi
sese prezența oricărui musafir, pe 
timpul nopții, în r’eședința lui si- 
biană. „Indicațiile Tovarășei" erau 
comunicate direct oaspeților, fără 
menajamente, de ofițerul de servi
ciu.

Postelnicu fusese, poate, chemat 
și în legătură cu organizarea Zilei 
recoltei la Brăila. Duminică, 29 oc
tombrie, pentru recoltele record 
obținute, brăilenii urmau să pri- 
mescă „darul neprețuit" al vizitei 
Tovarășilor.

Lavinia BETEA

Pagini realizate cu nnrDDDrc
Agenția Națională de Presă 
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„Cărticica 
de rugăciuni44 a 

Elenei Ceaușescu

Părinții lui Nicolae Ceaușescu au fost pictați precum sfinții în biserica de la Scornicești, 
iar Elena pregătea colivă și făcea pomeni de sufletul părinților ei. Asemenea abateri de la ateism au alimentat speculații 

precum cea despre „cărticica de rugăciuni" FOTO: Arhivele Naționale

ARTICOLUL ZILEI

LICEUL! PRIVIRE DINĂUNTRU

(Urmare din pag. I)

Soția liderului Nicolae Ceaușescu avea înscris în 
agendă și tabloul rețelei școlare din România. în anul 
școlar 1988-1989 urmau diferite trepte de cursuri, de 
la cel preșcolar și primar la cel superior, 5.556.128 de 
șoimi ai patriei, elevi și studenți. Aceștia învățau în 
27.975 de unități școlare, din care, în 2.746 se învăța în 
limbile minorităților. într-un amendament special se 
precizează că la trei institute de învățământ superior 
- Universitatea din Cluj-Napoca, Institutul de Medi
cină și Farmacie din Târgu Mureș și Institutul de 
Teatru din Târgu Mureș unele discipline de predau în 
limba maghiară. Conform datelor puse la dispoziția 
Elenei Ceaușescu în România socialistă erau 503 pu
blicații, dintre care 52 în limbile minoritățile, iar pla
nul la producția de carte pe 1988 a fost de 1934. Tot din 
agendă aflăm că la „Festivalul Național «Cântarea 
României»" - ediția 1987-1989, etapa de masă, au par
ticipat 5.084.353 membri ai 231.725 de formații artis
tice și cercuri.

Pentru vizitele externe, Elena Ceaușescu avea 
pregătite în micuța agendă diferite clasamente la nivel 
mondial referitoare la chestiuni economice. Din „enci
clopedie", soția dictatorului știa că suprafața agricolă 
a României era de 15.094 mii de hectare, din care erau 
irigate 3.366 mii hectare. Datele erau, potrivit precizării 
din subsol, de la nivelul anului 1987. Apoi știa că, în ceea 
ce privește producția de energie electrică, România se 
afla pe locul 22, cu 74,1 miliarde kWh, iar la producția 
de cărbune se afla pe locul 14, cu 51,5 milioane tone. La 
țiței extras, Elena Ceaușescu avea scris în „cărticică" 
faptul că România se afla pe locul 26 în lume, cu 9,5 
milioane tone, iar la gaze naturale pe locul 6, cu 37,4 
miliarde mc. Deși alimentarele erau goale în România 
acelor ani, după cum reiese din agendă, țara noastră se 
afla pe locul 17 la producția de carne, cu 1.928 mii tone. 
Pe locul 8 în lume ne aflam la numărul de porci -15.224 
mii de capete, pe locul 4 la porumbul cultivat, cu 18.378 
mii tone și pe locul 7 la producția de cartofi, cu 7.572 mii 
tone. Al doilea om în stat avea trecute în agendă denu
mirile tuturor monedelor din lume, cu subdiviziunile 
lor, dar și orașele de pe mapamond cu o populație mai 
mare de două milioane de locuitori, apoi principalele 
strâmtori, principalele canale fluviale și maritime și 
cele mai lungi poduri de pe glob.

„Savanta de renume mondial" avea explicate 
unitățile de măsură și diferite date astronomice. Era 
făcută și o referire la vechile unități de măsură 
românești precum cotul, palma, prăjina, stânjenul, 
pogonul, litra, dramul, ocaua.

Agenda mai avea o cronologie a realizărilor tehnice 
și științifice importante, de la două milioane de ani 
înaintea erei noastre, de când datează primele dovezi 
ale folosirii focului, și până în decembrie 1987, când 
paleontologii americani anunțau descoperirea lângă 
Charleston a rămășițelor fosile ale celei- mai mari 
păsări acvatice care a existat vreodată, cu o vechime de 
30 milioane de ani. în această cronologie sunt bine 
puse în evidență și contribuțiile românești. Elena 
Ceaușescu știa astfel că sibianul Conrad Hass a inven

tat primele rachete cu mai multe trepte de aprindere, 
că în 1857 intră în funcțiune la Râfov prima rafinărie de 
petrol din lume, concepută de Alexe Marin, Teodor 
Mehedințeanu și Adolf Steege, că tot în același an 
Bucureștiul devine primul oraș din lume iluminat cu 
lămpi de petrol. De asemenea, află că Anghel Saligny 
a construit între 1884-1888 silozurile de la Galați și 
Brăila, întrebuințând pentru prîfna dată în lume în 
construcții masive betonul armat și plăcile de beton 
prefabricate, că Alexandru Ciurcu, împreună cu Just 
Buisson a construit prima ambarcațiune ce folosea un 
motor cu reacție în 1886, iar Augustin Maior a inventat 
în 1905 telefonia multiplă. Sunt trecute și realizările 
remarcabile de la începutul secolului XX ale lui Henri 
Coandă, cu primul avion cu reacție din lume,' și Emil 
Racoviță, care pune bazele speologiei, dar și altele. Din 
această trecere în revistă a principalelor momente ale 
realizărilor tehnico-științifice ale omenirii nu a lipsit 
nici faptul că la 26 mai 1984 a fost inaugurat de 
tovarășii Nicolae și Elena Ceaușescu canalul Dunăre - 
Marea Neagră, cu o lungime de 64,2 km.

„Cărticica" se încheie cu agenda cu telefoane, cu nu
merele scurte, ieșirile de oraș și telefoanele de acasă ale 
membrilor familiei și ale principalilor săi colaboratori 
din Comitetul Central, din Guvern și de la alte eșaloane 
de partid si de stat.

Răzvan BELCIUGANU

A fi documentarist înseamnă o 
nesfârșită fastuoasă aventură a 
cunoașterii. Este un privilegiu 
șansa pe care ți-o oferă documen
tarul de a deveni cunoscător și apoi 
depozitar al atâtor experiențe 
diferite.

A face film documentar (adică 
,film-document", de acolo vine 
cuvântul, și etimologia aceasta 
obligă mult, spune esențialul 
despre adevăr, adică despre ceea ce 
trebuie să fie documentarul) este - 
în sine - un film colosal, filmul 
acestei minunate întâmplări aven
turi; a cunoaște, a înțelege, a înma
gazina în cutele memoriei afective 
atâtea destine, atâta viață, atâtea 
existențe și experiențe. Este un posi
bil film colosal, dar nicicând posi
bil a fi făcut, căci e prea vast și prea 
intim. Facem câteodată frânturi 
din acest intim, propriu, unic film 
și semnăm pelicula „Sahia-film". 
Câteodată.

Iată de ce, atunci când mă gân
desc la vreuna dintre aceste 
frânturi niciodată nu-mi amintesc 
filmul, ci momentul în care îl 
făceam. Momentul experienței.

Momentul când lucram „18 ani- 
Stop cadru" a fost un moment feri
cit.

Unul dintre puținele fericite. De 
obicei, momentul experienței este 
greu, chinuit, uneori cu nuanțe 
dramatice. Dar atunci afostfericit. 
Poate pentru că fericiți erau copiii 
aceia maturi care absolveau clasa 
a XlI-a și intrau în viață. Poate pen
tru că momentul meu de înțelegere 
a fost atunci unul de tip afectiv...

1.200 de elevi ai claselor a XlI-a 
ale unui mare liceu bucureștean își 
încheiau studiile liceale. Clasele 
aveau nume ciudate pentru mine, 
clasa a XlI-a Ș, clasa a XlI-a T... și 
celor 1.200 de elevi emoționați li se 
adăugau cam totpe-atățiapărinți 
și profesori, în egală măsură 
emoționați. 2.000 de oameni 
emoționați, care trebuiau filmați 
emoționant. Ca să spui despre ei, 
ce? Adevărul! Dar care e adevărul?

Am discutat cu mulți dintre ei cu 
câteva zile, cu câteva săptămâni 
înainte de filmare. M-au primit 
bulversant. Unii cu o politețe rece, 
exactă și definitiv lipsită de orice 
șansă de comunicare reală. Alții 
persiflând dorința mea de a realiza 
film adevărat, alții nencrezători, 
alții cu o dorință de colaborare atât 
de „vie" și „spontană", încât nu 
puteam s-o suspectez. Se ascun
deau.

DIN BANCOTECA „EPOCII DEAUR“

„Tovarășul" are hernie!
(Urmare din pag. I)

- înainte de a vă spune diagnosticul, 
ar fi trebuit vă rog să îmi răspundeți 
foarte sincer la o întrebare: ați ridicat 
ceva foarte greu în ultima vreme?

- Da, am ridicat ceva. Și chiar cu 
mare greutate...

-Ce anume?
- Am ridicat prețurile la alimente 

și la bunuri de larg consum.
- Asta a fost o mare greutate? - se 

miră medicul.

- Sigur că a fost o mare greutate - 
răspunde secretarul general. 
Gândește-te și dumneata, tocmai 
acum, în preajma congresului par
tidului, am fost constrâns de exi
gențele economice interne și inter
naționale să ridic prețurile!

După câteva minute de tăcere, 
„Tovarășul" întreabă:

- în condițiile astea, ce trebuie să 
fac?

- Trebuie să stați liniștit și, mai 
ales, să nu mai ridicați nimic.

RESTITUIRI

De-a v-ați ascunselea 
cu ofițerii de Securitate, 
în fața Casei de Cultură

Strict secret
Ministerul de Interne
Exemplar unic
Departamentul Securității Statului 
Securitatea Municipiului București 
Serviciul Independent de Filaj 
Nr. F/DI/00198244 din 7.10.1989

Către Serviciul 110
Notă privind filajul obiectivului „Iorgu" efectuat în 

ziua de 06.10.1989 între orele 6.00 și 23:00

Activitatea obiectivului
La ora 7:25, „Iorgu" a ieșit de la domiciliu, a mers pe 

Bdul Bucureștii Noi, Gloriei, și s-a oprit în stația ITB 
Bucureștii Noi. De aici S-a urcat în tramvaiul nr. 24 cu 
care a călătorit până la stația ITB „Nuferilor", unde a 
coborât. A continuat pe Str. Nuferilor, s-a oprit circa 
un minut pentru a privi persoanele care veneau din 
urmă, Calea Victoriei, Str. Pța Amzei, Cristian Tell și 
la ora 8:00 a intrat la Consiliul Popular al Sectorului 1.

La ora 8:10, „Iorgu" a plecat de aici și a mers în piața 
agroalimentară, unde a făcut diferite*cumpărături și 
a privit la persoanele din jurul său. Apoi a mers pe Str. 
Biserica Amzei, Calea Griviței și a intrat în Piața Ilie 
Pintilie, unde a făcut diferite cumpărături. A continu
at pe Calea Griviței și, din stația ITB „Gara de Nord", 
s-a urcat în tramvaiul 24 cu care a călătorit până la 
stația ITB „Bdul Gloriei", unde a coborât, a traversat 
Bdul Bucureștii Noi și la ora 9:40 a intrat la domiciliu, 
având în mână sacoșa cu cumpărături.

La ora 10:55 a ieșit de la domiciliu, a mers pe Bdul 
Gloriei circa 50 de metri, după care s-a întors, a con
tinuat pe Cireșoaia, Bârlogeni, a revenit în Str. 
Cireșoaia și s-a ascuns după un copac. Aici a privit 
circa două minute la persoanele care circulau pe 
stradă, apoi a alergat pe Str. Măicănești, Ardealului și 
s-a oprit în fața Casei de Cultură din Pța Karl Marx,

Am început atunci să-i întreb: Ce 
vrei să devii?„Un tip cu mapă!"„La 
ce facultate dai?" „La cea mai 
apropiată de casă!" „Ce inten
ționezi în continuare?"„Să dau cu 
banul!"

Se ascundeau. Eram pe punctul 
să-i cred pe cei ce îmi strecuraseră 
în urechi„deh!, generația de azi... 
superficialitate, inconsistență, ne
seriozitate". Și-am început să cerce
tez. Fata care își„dădea cu banul" 
viața câștigase o olimpiadă in
ternațională de matematică, bă
iatul „cu mapa"avea două invenții 
„omologate la OSIM, iar cel cu fa
cultatea „cea mai apropiată de 
casă" se pregătea de 4 ani pentru 
istorie-filosofie și dădea examen la 
500 km de casă, tocmai la Cluj, 
pentru că - spunea el -facultatea 
de acolo e„cea mai bună din țară".

Se ascundeau. Modestie, timidi
tate, neîncredere în utilitatea de 
a face și altora cunoscute - prin 
film - lucrurile care îi caracte
rizează, de fapt? Probabil, câte ceva 
din toate acestea.

Am explicat atunci că vreau un 
film adevărat despre ei, cei ce se 
ascund de mine. Un film adevărat 
despre oameni. Oamenii tineri și 
vârsta lor. Despre... de ce alții îi con-

-Nimic-nimic?
- Absolut nimic. Altfel, s-ar putea 

să aveți suprize neplăcute.
- Vai de mine-răspunde cu voce 

stinsă „Tovarășul" - bine că m-ai pre
venit, doctore, că mare boroboață, 
era să fac.

- ???
- Da, doctore nu te mira. Era cât pe 

ce să ridic și salariile! Și, culmea, 
aproape la nivelul la care am ridicat 
prețurile.

Șerban CIONOFF

privind foarte atent la persoanele din jur. După circa 
cinci minute, „Iorgu" a mers pe aleile din fața Casei de 
Cultură, a continuat pe Bdul Bucureștii Noi circa 50 de 
metri și s-a ascuns după un camion care staționa, apoi 
a continuat pe Bdul Bucureștii Noi și la ora 11:15 a 
intrat la domiciliu.

La ora 18:05, „Iorgu" a ieșit de la domiciliu și a privit 
la rândul format la unitatea „Legume-Fructe" din 
vecinătatea domiciliului până la ora 18:20, când a revenit 
la domiciliu.

Până la ora 23:00, când postul de filaj a fost suspendat, 
„Iorgu" nu a mai părăsit imobilul în care domiciliază.

filajul continuă.
Semnează Șeful serviciului (indescifrabil)
Notă: De Ce ac(eastă) comportare?
Semnează indescifrabil

Extras din dosarul de urmărire informativă 
a lui Dumitru luga, provenit din arhiva CNSĂS

•••
Ora 18:43 chemat
„Ștefan" este sunat de loan Buduca, iar acesta îl 

întreabă dacă știe că la biblioteca engleză este un curs 
intensiv de limba engleză. „Ș" nu știe nimic.

I.B.  îl întreabă dacă duminică la ii:oo vor vedea un 
film (nu precizează unde), iar „Ș" este de acord.

Ora 19:47, chemat.
„Ștefan" este sunat de o cet. căreia îi spune 

următoarele: A vorbit la „Europa Liberă" despre el de 
bine. A scris Țeposu (?) un articol în Amfiteatru despre 
mine și ăștia fac, din când în când o revistă a presei și a 
citat articolul ăla și a dat un citat de la mine și nu am apu
cat să ascult decât două, trei minute.

Red. It. col. DI
Stelian Tănase, 

Acasă se vorbește în șoaptă.
Dosar și jurnal din anii târzii ai dictaturii, București, 

Compania, 2002, p. 1 67-1 71.

sideră superficiali, despre... dacă 
sunt sau nu așa cum îi consideră 
alții...

M-au „adoptat" imediat. Un film 
adevărat doreau și ei, dar nu 
crezuseră că cineva ar putea fi 
interesat să știe despre ei și altceva 
decât rezultatele în cifre ale muncii 
lor. M-au considerat „de-al lor", 
m-au investit cu încredere ne
limitată, unul mi-a zis„gața, șefa, 
mergem pe mâna tal", un altul 
mi-a oferit o țigară - „Carpați 
fără"-ultima, și m-ai ales cea care 
urma să fie prima țigară „legală", 
prima țigară după absolvire.

A fost un film adevărat. Sau cel 
puțin adevărat față de experiența 
mea referitoare la ei. UN film de
spre niște tineri contradictorii, 
despre o vârstă unică și, concomi
tent, un film adevărat despre niște 
rezultate în muncă spectaculoase.

Iar pentru mine a fost un mo
ment fericit. Căci mi-au indus atâta 
vitalitate, atâta credință în bine, 
atâta bucurie de a trăi, atâta spe
ranță, încât am avut atunci, în tim
pul acelei experiențe, o dată cu ei, 
impresia că nimic nu-mi poate sta 
în cale.

Sabina Pop 
Cinema, nr. 1 0/1 989

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Cenzura este nu doar instaurarea 
minciunii, ci mai ales a ficțiunii și 
irealității în societatea civilă și în 
stat. Totul este o minciună. Dar se 
creează și un alt nivel, oparalelitate. 
Cenzura nu se mai mărginește să 
interzică, să taie niște pasaje etc. Ea 
pretinde crearea unor mituri, teme 
etc., pe care le proiectează (ca un 
film pe ecran) asupra realității. în 
această ficțiune trăim de o jumă
tate de secol. într-o realitate mistifi
cată, în care adevărul și falsul sunt 
indiscernabile. (...) „Limbajul comu
nismului este puterea comunismu
lui". Puterea le impune cetățenilor 
să vorbească în termenii ei. Deaceea 
este atâtdeaten t partidul la felul în 
care vorbesc și scriu oamenii. Și pă
zește toate canalele de informații, 
ca nu cumva să se vorbească într-o 
limbă naturală. Să nu pătrundă na
turalețea, firescul, viața obișnuită. 
Instaurarea societății civile este pre
cedată de o vorbire în cuvintele rea
lității. Ideologia se baricadează în 
propriul limbaj, și orice ieșire în 
afara acestuia este fatală pentru 
putere. Puterea se confundă cu pri
vilegiul ei de a monologa.

Stelian Tănase, Acasă 
se vorbește în șoaptă. Dosar & 

Jurnal din anii târzii ai dictaturii, 
Compania, 2002, p. 158-159

28 octombrie, Brigitta (Trozig) a 
venit în vizită îmbrăcată într-o ro
chie roșie, la gât cu ametistele dă
ruite de mine, cu brațele pline de 
flori. Am vorbit, printre altele, des
pre prezența celor care au murit 
de curând. Se auzeau din nou 
pașii lui Rene în hol și în dreptul 
ferestrei. Apoi Brigitta a povestit 
despre o rudă a ei care trebuia să 
se despartă de soțul ei, divorțul era 
deja înaintat, dar între timp ei 
s-au împăcat și soțul s-a îmbol
năvit brusc. Trebuia operat la o 
ureche, un rien de tout, dar după 
câteva ore a murit brusc de trom- 
boză la piciorul stâng. Nici un doc
tor n-a putut explica această 
moarte. Soția a găsit lângă patul 
lor o foaie cu câteva rânduri în 
care el își reamintea viața lor îm
preună, un fel de expunere a ceea 
ce fusese până în clipa în care el 
scrisese acele rânduri de adio.

Am stat lângă Brigitta până 
când cele 12 lumânări au ars de 
tot; era chiar miezul nopții când 
s-au stins, ca și cum o mână ar fi 
trecut lin peste ele. Masa la care 
am stat a trosnit și un miros 
plăcut s-a răspândit din nou prin 
toate camerele.

Gabriela Melinescu,
Jurnal suedez 11(1 984-1 989), 

lași, Polirom, 2002, p. 280
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JURNALUL ZILEI
(Urmare din pag. I)

S-ar zice, citind asemenea știri, că 
pe minerii de-atunci nu-i interesa 
nici leafa, nici nevasta și copiii, nici 
unde-și vor petrece revelionul, ci 
doar... soarta economiei naționale!

Armata celor 50.000
Din Scînteia aflăm că, pentru „în

făptuirea ritmică a obiectivelor cu
prinse în programul de măsuri de 
modernizare și organizare a produc
ției, cât și a produselor de tehnică no
uă, de calitate superioară", în județul 
Mureș erau antrenați peste 50.000 
de oameni ai muncii. Printre ei, spe
cialiști, cercetătorijeconomiști, ana
liști și cadre didactice din învăță
mântul superior, interesați de soluții 
cu mare eficiență economică. Pe ba
za lor, o singură întreprindere ob

ținuse un spor de producție-marfă 
în valoare de peste 1,1 miliarde lei, 
din care producția de export repre
zenta 534,9 milioane lei.

Ce și cui au exportat?... Secret de 
producție!

CEC-ul, termometru 
al creșterii bunăstării

în Capitală au continuat manifestă
rile dedicate „Săptămânii Economiei". 
A fost ziua simpozionului organizat 
de Casa de Economii și Consemna- 
țiuni (CEC) sub genericul „125 de ani de 
activitate CEC".

S-a „subliniat" și cu această ocazie 
că, în timpul scurs de la Congresul al 
IX-lea, soldul general al economiilor 
bănești păstrate de populație a cres
cut de 22,7 ori, iar numărul libretelor 
de economii de 5,7 ori. în plus, efectele

in vederea perfecționării activității in toate domeniile

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, 
MPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

u început o'vizită de iucru in unități agricole 
și industriale din județul Brăila

At PARTJ&VLUI COWIP

nouă si elocventa expresie a dialogului permanent cu poporul, — 1<1 tPUltllâ IHdrilOl’ ÎHÎHptUirl SlfoUliSlt

acțiunii de majorare a retribuțiilor, 
sporirea veniturilor obținute de 
țărănime, majorarea consecventă a 
pensiilor s-au „materializat" în veni
turi suplimentare depuse la CEC . 
Bancherii epocii au încheiat cu o 
telegramă adresată „Tovarășului" și

- te ** '' « >' % « -Z2EZ Creșterea rolului «mdwător al pirtifMui

„angajamentul de a nu precupeți nici 
un efort" în sarcinile lor.

Oficial le merge bine
La Ambasada RS Cehoslovacă a 

avut loc o recepție organizată de 

ambasadorul acestei țări la 
București, Jan Papp, cu prilejul 
împlinirii a 71 de ani de la crearea 
statului cehoslovac independent. La 
eveniment au participat Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al CC al PCR, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, 
miniștri, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, oameni de știință 
și cultură, ziariști. Cu același prilej, 
la cinematograful „Studio" din Ca
pitală a fost „Gala filmului cehoslo
vac".

Oficial, ca și surata România, 
Cehoslovacia pășea - un singur 
gând, o singură voință - spre comu
nism. Nimic despre protestele tot 
mai dese și contestatarii tot mai 
numeroși din marile orașe ale țării 
vecine și prietene.

întâlniri înalte
Nicolae Ceaușescu l-a primit pe 

Hernan Benny Mochtan, amba
sadorul Republicii Indonezia, care 

și-a încheiat misiunea în România. 
Relațiile de colaborare între Ro
mânia și Indonezia au fost elogios 
prezentate. Cu „dorința de a, se 
acționa în continuare în interesul 
reciproc, al cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării internaționale".

La nivel înalt, a fost semnat la 
București și protocolul privind 
schimbul de mărfuri și servicii între 
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia pe anul 1990. 
Din partea română a fost parafat de 
Mihail Micu, adjunct al Ministeru
lui Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, iar din 
partea iugoslavă de George Hagi 
Mihailovici, adjunct al secretarului 
federativ pentru relațiile economice 
cu străinătatea.

O nouă realizare 
cinematografică

La cinematograful Pacea, filmul 
„Studio în căutarea unei vedete", 
în regia lui Nicolae Corjos făcea 

sala plină. Potrivit cronicilor, pe
licula s-ar fi putut intitula „Cenu
șăreasa și cei șapte cascadori", de
oarece în scenariul acestei comedii 
autohtone existau atât cei șapte 
frați (cascadori!) cât și o Cenu
șăreasă. Nimeni alta decât ini
moasa secretară de platou la stu
diourile Buftea, care visa la titlul 
de stea pe marile ecrane, interpre
tată de debutanta Mihaela Telea. 
Prestația debutantei era sprijinită 
de greii școlii românești de actorie. 
„Dialogul amuză des, scheciurile 
au o anume vioiciune și un pito
resc, datorat, mai ales unor actori 
ca Dorina Lazăr (garderobiera 
Fiffy), Valentin Uritescu, portarul, 
detectiv păgubos, Mihai Mereuță, 
un mașinist sfătos, Mitică 
Popescu - un regizor coleric, Emil 
Hossu - un regizor dimpotrivă, 
calm-calm, secondat de un asis
tent care pune bețe în roate sce
naristului prea idilic, personaj 
interpretat de Dan Puric", se scria 
în cronica din revista Cinema

Adela Cristina TEODORESCU
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Deși rapoartele secrete ale americanilor îl blamau pe Ceaușescu, acesta a reușit mult timp să 
mențină relațiile bune cu Occidentul FOTO: Arhivele Naționale 

CIA îl considera pe 
liderul RSR un încrezut

RADIOGRAFII CULINARE

Cu grădină fără legume
Cu ceva timp înainte de revoluție era moda grădinilor în fața 

blocurilor, pe spațiul verde ce, în mod normal, trebuia întreținut de 
cei de la ADP. Am luat, în fața blocului, teren plin cu pir și alte ierburi, 
atât cât de lungă era suprafața apartamentului meu și lată de vreo 
zece metri. Destul de mare! Cu tot elanul și plină de optimism am 
purces la curățarea terenului. Cumplit! Terenul era plin de resturi 
rămase de la construirea blocului și acoperite de ierburi. Am scos din 
pământ de la bare din fier beton la clanțe, ciorapi de damă, fâșii de 
linoleum, bucăți de cărămidă, resturi de țevi, bucăți de stinghii, 
cioburi și alte alea. După ce l-am curățat rămăsese o groapă lungă cât 
ținea blocul. Pământul nu era bun de grădinărit și am mai făcut o 
ședință, așa între grădinari. Am stabilit ca un vecin, cu relații printre 
țigani, să ne facă rost de pământ de flori. Fiecare am cumpărat după 
dimensiunea lotului respectiv. Eu am luat cinci căruțe de pământ, cu 
400 de lei. împreună cu copiii l-am împrăștiat pe lot, am ridicat 
terenul și am îmbogățit solul. Lot aveam, lipseau doar plantele. Unii 
vecini începuseră să semene flori, legume etc. Am plantat pe mar
ginea terenului, ca un gard viu, bulbi de iriși albaștri, cumpărați de 
la piață, în rest nimic. Am pus mâna pe telefon și am sunat la un pri
eten, care era „cineva" într-o stațiune experimentală de pe lângă 
București, și i-am povestit în ce situație eram. El, băiat subțire și 
deștept, s-a prins imediat și mi-a zis: „Mâine pe la patru după-amiază 
să fii în fața blocului. Pa!“, și m-a lăsat fără grai. Dar bucuroasă.

Â doua zi, ne-am întâlnit și mi-a pus în brațe ditamai pachețoiul 
care conținea mai multe pachete cu răsaduri de legume ce puțeau 
îngrozitor. Le-am pus într-un lighean și l-am expediat pe balcon, ca 
să-mi pedepsesc vecinii. L-am sunat pe prieten ca să mă lumineze. 
Mi-a zis că mirosul acela urât este de la un îngrășământ în care cresc 
ei plantele, că am fire de ardei gras, de vinete și două tipuri de roșii. 
Un tip de roșii nu trebuie arăcite, pentru că se întind pe sol, fac fructe

rotunde cât o minge de tenis și dau recoltă multă, și alt tip, care tre
buie arăcite și dau roșii imense, dar numai trei-patru bucăți la fir. 
După care mi le-a descris, ca să le pot deosebi. M-a avertizat că tre
buie udate mult, de două ori pe zi. Noaptea am visat numai legume.

După-amiază, a doua zi, le-am plantat. Spre oftica vecinilor, 
plantele mele erau mai mari și miroseau divin. Mă sculam de la patru 
și le udam. Când plecam la serviciu plantele mele erau vesele. îmi 
făceam tot felul de preparate din ele. în gând! Vise! Până la Revoluție 
am avut lotul acela care mi-a creat tot felul de probleme. M-au costat 
150 de lei treizeci de bare din fier forjat reciclat, pe care le-am folosit 
de araci stârnind o invidie cumplită. Să nu mai vorbim că n-am prins 
nici măcar o vânătă, să-mi fac o salată! Ardei am prins vreo trei. Roșii, 
din cele mici, am recoltat vreo zece bucăți, cam necoapte, pentru că 
altfel nici nu le mai vedeam. Dar roșiile cele mari erau uriașe, cam 
de 300-400 de grame. Pe fiecare fir, trei sau patru. Dar cum se 
pârguiau, cineva le fura! într-o zi, rămăsese o ultimă roșie pe un fir 
și era pârguită bine. De cu seară, am acoperit-o cu frunze, ca să nu 
se vadă, cu gând să o culeg. îmi făcusem, în minte, o salată cu ceapă 
și ardei grași (de la aprozar). Eram numai o speranță!

în duminica aia, ne-am sculat toți devreme. Fiul meu cel mare se 
uită peste balcon, în grădina care devenise din ce în ce mai goală de 
verdeață. Deodată îmi zice: „Vino, să vezi cine-ți mănâncă roșiile!".

Și, am văzut. în grădină, stătea pe pământ, cu firul de roșie între 
picioare, ținând cu amândouă mâinile roșia mea, Veronica, o fetiță 
de la blocul vecin. Când am văzut că a căscat gura să muște roșia, am 
strigat la ea: „Mă, ce faci acolo?!î Copila a încremenit cu gura căscată. 
Când i-am văzut mutrișoara îngrozită mi s-a rupt suflety 1. Am între- 
bat-o: „E bună?". Ea a dat din cap,în semn că da și i-am strigat: „Bine! 
Mănânc-o!“. Ce era să fac? Ce-mi trebuia salată!

Veronica BECTAȘ

(Urmare din pag. I)

„Eroul național44
Puterea care gravita în jurul lui Ceaușescu, 

completată de adularea sa de către presă, „a 
ridicat semne de întrebare acasă și peste 
hotare". Liderul „nu poate și nici nu vrea să 
nu fie promovat ca erou național și propriile 
sale acțiuni au crescut îngrijorarea față de 
așa-numitul «cult al lui Ceaușescu»", aver
tizează CIA.

„Cultul" a căpătat dimensiuni dramatice 
în ianuarie 1972, când aniversarea celor 55 de 
mi împliniți de Ceaușescu a fost ocazia adu

cerii unui tribut lung de o săptămână.
în document se dezvăluie: „Sunt informa

ții că lideri români, precum premierul Mau
rer și vicepremierul Bodnăraș, l-au sfătuit să 
nu încurajeze acest fel de venerare. Dar 
cuvintele lor nu au fost ascultate. Ceaușescu 
este încrezut și nu vrea să împartă celebri
tatea cu nimeni".

îndatorarea și înfometarea
„Sub Ceaușescu, România a atins una din

tre cele mai mari rate ale creșterii economice 
din lume. Produsul Intern Brut a crescut la 
o rată anuală medie de nouă procente din 
1970. Industrializarea rapidă a fost însă 
făcută prin importuri masive de echipament 
vestic, achiziționat mai ales prin credit. Ca 
rezultat, îndatorarea a devenit o problemă 
uriașă", reiese din analiza americanilor. Ei 
subliniază că românilor li se cere „să strângă 
și mai mult cureaua în numele unei eficiențe 
sporite și a unei producții mai mari".

Gloria și decăderea 
„Tovarășului44

Sfârșitul anului 1968 și toată perioada 
acestui deceniu a pus România într-o poziție 
stranie, de țară socialistă care s-a delimitat de 
lagărul din care făcea parte, iar conducătorul 
său era privit ca un lider curajos, îndrăzneț, 
drept, minunat. Situația se va schimba în 
curând. Ceaușescu, încurajat de aprecierile 
primite din partea liderilor occidentali, se va 
considera îndreptățit să acapareze toate 
structurile puterii și să elimine orice mișcare 
de opoziție.

începutul dezastrului
O dată cu trecerea anilor, „rebelul" de la 

București se vede în situația de a nu mai 
guverna o țară apreciată pe plan interna
țional și care primea credite externe pentru 
dezvoltare, ci o țară aflată într-o criză din ce 
în ce mai adâncă atât din punct de vedere 
politic, cât și economic. Pe lângă dezastrul 
economic ce urma să fie adânc simțit de 
populație printr-o penurie deprimantă, o 
dată cu trecerea anilor se consolidează cultul 
personalității noului lider.

Planurile megalomanice ale lui Ceaușescu 
de industrializare rapidă a țării au reprezen
tat un adevărat eșec. La sfârșitul anilor ’70 și 
începutul anilor '80, efectele sunt dure: o 
industrie care nu putea lucra la capacitate 
maximă din cauza lipsei materiei prime - 
cazul petrochimiei, sau datoriile uriașe acu
mulate

în vremea când statul român se folosea de 
credite externe pentru industrializare - 
peste 10 miliarde de dolari. Situația finan
ciară deplorabilă a țării l-a determinat pe 
Ceaușescu să recurgă la o măsură extremă și 
nefericită în același timp: renunțarea la 
împrumuturi externe și rambursarea totală 
a datoriilor.

Efortul este cu atât mai mare cu cât 
Ceaușescu nu a renunțat la proiectele sale 
grandioasele dezvoltare a țării. Construcțiile 
vechi și de patrimoniu ale României sunt dis
truse peste noapte, pentru că în locul lor se 
proiectaseră cartiere muncitorești de tip 
ghetou sau diferite construcții gigantice. Pe 
lângă distrugerea orașelor, în special a 
Bucureștiului, Ceaușescu se ocupă personal 
de sistematizarea mediului rural. Sunt dis
truse și demolate mii de sate din toate regiu
nile țării, în locul lor fiind proiectate mici 
orașe sumbre, fără canalizare sau gaze. Până 
în 1990, din totalul de 2.705 comune urmau 
să mai rămână doar 900, iar din cele 13.123 
de sate, România sistematizată urmărea să 
mai numere doar 5.000-6.000.

începând cu anul 1971, Ceaușescu pro
movează o acțiune de îngrădire a culturii în 

general. Este momentul când, întors din 
vizitele desfășurate în China și Coreea de 
Nord, decretează o minirevoluție culturală, 
inspirată de modelul asiatic. Se organizează 
manifestări gigant desfășurate pe stadioane 
și în largi locuri publice, în care doar cuplul 
prezidențial și partidul erau omagiate, pre
cum și proclamarea „omului nou" al socie
tății comuniste.

Privind spre Vest
Ceaușescu a căutat să aibă relații strânse 

cu Occidentul nu numai pentru a-și 
demonstra independența față de Moscova, 
ci și pentru a obține beneficii economice. 
„Este dornic să aibă acces la credite și 
tehnologii vestice. A încurajat investițiile 
occidentale în România, văzând în ele un 
vot de încredere privind viitorul său", 
notează experții din SUA. Eforturile lui 
Ceaușescu de a curta Europa de Vest sunt 
binecunoscute. Numai în prima jumătate 
a anului 1972 a vizitat Italia și Germania de 
Vest. în timpul vizitelor sale în Occident, 
Ceaușescu le cerea gazdelor sale să i se 
alăture la semnarea unei declarații cu zece 
„principii solemne" care guvernează 
relațiile dintre state. Iată care erau punctele 
așa-numitului decalog al lui Ceaușescu:

1. Dreptul inalienabil al tuturor popoarelor 
de a-și decide soarta;

2. Dreptul sacru al fiecărui stat la libertate, 
independență națională și suveranitate;

3. Egalitatea statelor în privința dimensiu
nilor sistemului economic și politic;

4. Dreptul fiecărui stat de a participa de pe 
poziții egale la rezolvarea disputelor inter
naționale;

5. Noninterferența, indiferent de pretext, 
în treburile interne și externe ale altor state;

6. Respectarea inviolabilității frontierelor 
de stat și a integrității teritoriale a statelor;

7. Obligația statelor de a se abține de la con
strângeri militare, politice și economice în 
relațiile internaționale;

8. Obligația de a se abține, în orice condiții, 
de la amenințarea cu utilizarea forței;

9. Aplanarea disputelor între state prin 
mijloace pacifiste;

10. Renunțarea folosirii amenințării sau a 
forței împotriva unui alt stat.

Relația cu SUA
Relațiile româno-americane au jucat un 

rol important în strategia lui Ceaușescu: „în 
intenția de a construi legături mai bune cu 
Washingtonul, Ceaușescu a insistat pe 
îmbunătățirea comerțului și a cooperării 
industriale, științifice și tehnologice. A avut 
relații personale cu președinții Johnson și 
Nixon. La începutul lui 1973, România a 
devenit prima țară din Pactul de la Varșovia 
care a cumpărat avioane comerciale ameri
cane, încheind un contract pentru achizi
ționarea a trei aparate de tip Boeing 707. 
Aceste deschideri spre Occident au iritat în 
mod clar Uniunea Sovietică.

Ceaușescu și sovieticii
Politica externă dusă de Ceaușescu era 

considerată de CIA drept „un amestec de sfi
dare și supunere", cu scopul de a menține și 
chiar de a crește independența față de 
Moscova.

România nu s-a putut însă desprinde de 
influența militară și economică a Uniunii 
Sovietice: „Calitatea lui Ceaușescu este capa
citatea de a avea inițiative de politică externă 
la limita toleranței sovieticilor. Din cale afară 
de grijuliu să nu cumva să enerveze Mosco
va, el își echilibrează sfidarea față de un 
regim cu cedări.

Vizita lui Ceaușescu în China în 1971 a fost 
o scăpare destul de rară în cazul său, dar a 
potolit mânia Moscovei prin compromisuri 
economice. La fel, în 1973, după ce și-a expri
mat independența față de Moscova la Viena 
și Helsinki, Ceaușescu a făcut un gest de 
împăcare acceptând vizita la București a 
ministrului sovietic al Apărării. Era pentru 
prima dată, de la invadarea de către URSS a 
Cehoslovaciei, când un ministru sovietic al 
Apărării era primit la București".

Asemenea concesii nu au împiedicat 
România să aibă relații cu toate țările 
comuniste, URSS, China, Iugoslavia și 
chiar Albania, dar și cu liderii partidelor 
vest-europene. „Sub Ceaușescu, guvernul 
și-a întărit relațiile cu Europa Occidentală 
și a încercat să se identifice cu țările neu
tre. România este singura națiune est- 

europeană care își păstrează relații diplo
matice atât cu Israelul, cât și cu rivalii 
acestuia din lumea arabă", este concluzia 
CIA.

„Ceaușescu are o teamă obsesivă de 
împărțirea Europei în două sfere de influ
ență dominate de superputeri. Astfel, 
Bucureștiul ar intra sub presiunea Kremli
nului, fără a avea relații cu Occidentul", se 
precizează în document. încercările lui 
Ceaușescu de a contracara această teamă au 
ajuns însă și la urechile Moscovei.

Prăpastia dintre Moscova și București s-a 
mărit mai ales în timpul întrunirii din 
Crimeea din iulie 1973. Printre altele, 
notează analiștii serviciilor americane, 
„cele două regimuri nu s-au înțeles în pri
vința frontierelor. Moscova a favorizat invi
olabilitatea granițelor, în timp ce Bucu
reștiul s-a pronunțat pentru o formulă care 
să excludă utilizarea forței pentru a le 
schimba, dar care să lase deschisă posibili
tatea unor ajustări viitoare prin accept re
ciproc. Astfel, România a vrut să evite 
respingerea permanentă a pretențiilor sale 
asupra Bucovinei de Nord și Basarabiei, în 
prezent parte a URSS."

Orientul Apropiat
Stilul lui Ceaușescu era, în opinia 

experților americani, „cel mai ușor de 
recunoscut în cazul politicii duse față de Ori
entul Apropiat". România era singura țară 
din Pactul de la Varșovia care avea relații 
diplomatice atât cu Israelul, cât și cu marile 
națiuni arabe.

„Ultimul război din Orientul Mijlociu nu a 
pus capăt hotărârii lui Ceaușescu de a 
menține politica aceasta. Poziția sovietică, 
potrivit căreia Israelul trebuie învinovățit, a 
fost respinsă la București. Mai mult, 
Ceaușescu a propus chiar într-un fel ușor 
naiv un plan de pace între arabi și israelieni. 
El a invitat cele doua părți să se împace la 
București. Ministrul israelian de Externe, 
Abba Eban, a venit. Reprezentanții arabi, nu", 
precizează CIA. Inițiativa însă l-a îndepărtat 
și l-a izolat pe Ceaușescu de statele din Pactul 
de la Varșovia, iar relațiile sovieto-române 
s-au agravat. Analiștii de la Washington arată 
că, în final, poziția de neutralitate nu i-a adus 
mari beneficii lui Ceaușescu: „De la Israel nu 
a avut prea multe de câștigat, unele state 
arabe au rupt legăturile cu România, iar 
altele chiar au impus embargouri."

Lecții de la Tito
„Ceaușescu a observat și a învățat din poli

tica dusă de vecinul său, președintele Tito al 
Iugoslaviei, însă a adaptat ce a acumulat la 
propriul stil. Cooperarea româno-iugoslavă 
începuse înainte de 1968, dar ocupația sovie
tică în Cehoslovacia i-a apropiat pe cei doi li
deri", arată specialiștii americani. Potrivit 
acestora, Ceaușescu și Tito au fost adepții 
ideii de a nu interveni în treburile interne ale 
altor state, uniți în teama față de hegemonia 
sovietică în Europa de Est, dar și cu principiul 
că fiecare partid comunist și fiecare națiune 
nu sunt numai egale, ci și propriii stăpâni.

Diferențe
Ceaușescu știa însă că libertatea sa de 

mișcare este mai mică față de cea a lideru
lui iugoslav. O graniță de aproape 1.400 de 
kilometri cu Uniunea Sovietica a fost de 
ajuns pentru a ține în frâu activitatea 
Bucureștiului. „România este încă parte a sis
temului sovietic economic și de apărare din 
Europa de Est. Totuși, Ceaușescu a învățat de 
la Tito cum să prezinte cazul țării sale în fața 
forumurilor internaționale și și-a dezvoltat 
un simț pentru cât de departe poate merge 
fără a provoca o reacție puternică din partea 
sovieticilor", apreciază CIA.

Colaborare militară. Ceaușescu a colaborat 
cu Iugoslavia: „Bucureștiul și Belgradul au 
conceput un plan de producere a unui sub
sonic militar. Există informații și despre o 
înțelegere privind construirea împreună a 
unui submarin. Contactele frecvente dintre 
miniștrii de Externe ai celor două țări, de la 
invazia sovietică din Cehoslovacia, indică un 
schimb de informații secrete. Noua lege de 
apărare adoptată în România este un alt 
exemplu al dorinței lui Ceaușescu de a 
împrumuta din experiența iugoslavă. Adop
tată în 1971, legea prevede mobilizarea pe 
timp de război a tuturor adulților - femei și 
bărbați".

Lavinia TUDORAN

REVOLUȚIILE DE CATIFEA

La Praga, 10.000 de manifestanți
s-au adunat în Piața Venceslas

(Urmare din pag. I)

Toate aceste evenimente exercită o pre
siune din ce în ce mai puternică în Cehoslo
vacia. Continuă să apară grupuri indepen
dente, iar cele mai vechi își intensifică acti
vitatea. Publicațiile clandestine sunt tot mai 
populare și mai citite. „Inițiativa democrati
că", „Forumul democratic al minorității ma
ghiare", „Cercul inteligenței independente", 
„Clubul ecologic din Moravia", „Clubul ver
zilor" (ecologist), „Comitetul pentru elibe
rarea democraților slovaci" sunt câteva din
tre noile organizații. Autorităților le vine 
greu să le dizolve. în URSS, asemenea 
organizații ale societății civile cunoșteau 
din 1988 o înflorire și Kremlinul nu numai 
că le tolera, dar le încuraja apariția. Presa 
oficială publică, la ordinul autorităților 
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pragheze, comentarii pozitive despre pe
restroika și glasnost. Liderii PCCS dau une
ori declarații de susținere a reformelor din 
URSS, dar sunt într-o situație imposibilă. 
Nervozitatea lor crește cu fiecare zi. La 
11 octombrie, la plenara CC al PCCS, Milos 
Jakes critică sever evoluțiile politice din 
Polonia și Ungaria. Un alt lider, Josef Lenart, 
îi atacă pe partizanii unui dialog cu 
opoziția, etichetându-i drept reacționari, 
apatrizi, anticehoslovaci. Karel Urbanek 
(care va lua curând locul lui Milos Jakes) 
spune că liderii opoziției, sub pretextul 
reformelor, nu doresc decât lichidarea sis
temului socialist. Ceea ce era, în bună parte, 
un mare adevăr. Deteriorarea situației co
muniștilor în estul Europei era o amenin
țare directă la adresa comuniștilor cehoslo
vaci. Demonstrațiile din RDG, atitudinea lui 

Gorbaciov față de poziția lui Honecker 
îngrijorau mai mult.ca oricând. Presa de la 
Praga și Bratislava publică articole critice 
față de schimbările din blocul sovietic. 
Reformele din URSS ar putea duce la 
trădarea cauzei muncitorilor, scrie Tribuna.

La 28 octombrie, 10.000 de demonstranți 
se adună în Piața Sf. Venceslas, pentru a 
comemora fondarea statului cehoslovac, în 
1918. Capturile poliției numără de data asta 
300 de arestați. Căderea zidului de la 
Berlin, la 9 noiembrie, are un mare impact. 
A doua zi, Todor Jivkov este și el demis. 
„Acum era cât se poate de clar că și Cehoslo
vacia va fi pe listă."

Stelian Tânase, 
Din volumul Istoria căderii 

regimurilor comuniste, București, 
Humanitas, 2009, p. 247-248
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DIN PRESA EXILULUI

CEAUSESCU RISIPEȘTE ILUZIILE
UNOR ÎNNOIRI ÎN ROMÂNIA

După discursul rostit de Eduard 
Șevarnadze, în care a condamnat 
invazia sovietică în Afganistan, în 
1979, și a declarat ca „foarte dis
cutabilă" decizia construirii unei 
uriașe stații radar în Siberia (față de 
care Statele Unite au protestat în 
nenumărate rânduri), purtătorul de 
cuvânt al Ministerului de Externe a 
fost solicitat să acorde un interviu 
rețelei americane de televiziune ABC.

Ghenadi Gherasimov a declarat că 
noua conducere sovietică a adoptat în 
problemele politicii față de statele Pac
tului de la Varșovia „doctrina Sinatra". 
Solicitat să explice, a amintit cântecul 
lui Frank Sinatrâ, „Am făcut-o pe dru
mul meu" (I did it my Way). Când 
ziaristul a insistat și a dorit să afle dacă 
este exclusă acum doctrina inter
venției militare, Gherasimov a de
clarat: „Evident. Construcția politică a 
fiecărui stat trebuie să fie stabilită de 
poporul său",iar la întrebarea ce se va 
întâmpla dacă un stat sau altul ar 
întoarce spatele comunismului, 
Gherasimov a precizat: „Priviți ceea ce 
se întâmplă în Polonia. Sunt multe fi
guri noi în conducerea de acolo și nu 
dintre comuniști".

Paradoxal, exact în aceeași zi, în fața 
plenarei Comitetului Central al par
tidului comunist, Nicolae Ceaușescu 
a rostit un discurs de trei ore în care 
a atacat cu violență procesul reforme
lor care se desfășoară actualmente în 
anumite state socialiste și a propus 
convocarea unei conferințe interna
ționale a partidelor comuniste care să 
pună capăt fenomenului.

„într-o serie de state s-au adoptat 
măsuri care slăbesc poziția socialis
mului și deschid drumul înnoirii capi
talismului sub diferite forme", a 
declarat liderul român, care nu a nu
mit pe nici una dintre ele (Polonia, Un
garia, URSS), dar a făcut aluzii foarte 
străvezii la Budapesta, dedându-se la 
amenințări și chiar calomnii: „Trebu
ie replicat cu violență oamenilor lui 
Horthy, aliații naziștilor vechi și noi, 
care dezvoltă dușmănia între state".

RESTITUIRI

„Frontieriștiî“ est-germani, amnistiați de guvernul de la Berlin
Raportul Ambasadei României la 

Praga
Către Ministerul Afacerilor 

Externe
Tovarășului Ion Stoian, secretar al 

CC al PCR,
Tovarășului Constantin Oancea, 

adjunct al ministrului,

Referitor la unele aspecte ale 
situației din RSCS Vă informăm:

în contextul evoluției eveni
mentelor din Ungaria, Polonia, URSS 
și, în ultimul timp, RD Germană, di
versele grupări ilegale de opoziție din 
Cehoslovacia au început să își inten
sifice activitatea și, pentru data de 
28 octombrie a.c. (ziua proclamării Re
publicii Cehoslovace) au anunțat de
monstrații de protest la Praga, Brno, 
Ostrava și în alte orașe cehoslovace.

Grupările de opoziție nu au un pro
gram de alternativă politică, orga
nizează însă semnarea de diverse 
petiții și acțiuni de protest „împotriva 
încălcării drepturilor și libertăților 
prevăzute de Cosntituție" și exercită 
presiuni pentru înlăturarea rolului 
conducător al PC din Cehoslovacia, 
atât în societate, cât și în cadrul Fron
tului Național.

1. Conform afirmațiilor lui D. Hra- 
consky, șef de sector la Secția de pro
pagandă a CC al PCC, în prezent există 
în cehoslovacia un număr de aproape 
80 de grupări de opoziție, care își 
desfășoară activitatea cu sprijinul 
mijloacelor de informare din Occi
dent și cu ajutorul material al 
diverselor grupări reacționare din 
țările capitaliste. Baza de membri a 
acestor oroganizații este redusă, însă 
aceleași persoane fac parte din mai 
multe organizații.

Majoritatea grupărilor au ca numi
tor comun democrația de tip burghez 
și nu ascund intențiile de reinstaurare 
a capitalismului în Cehoslovacia. Elo
giază în acest sens fosta Republică 
burgheză cehoslovacă și „caracterul

SALUTĂRI DIN... BUȘTENI!
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Ascunzându-se în spatele dema
gogiei populiste, Ceaușescu a spus: 
„Se urmărește în aceste țări scăderea 
nivelului de trai al poporului. în 
acele țări socialiste unde s-a trecut 
la economia de piață, există semne 
care demonstrează pericole petnru 
însăși dezvoltarea societății socia
liste". în încheierea discursului său 
- menit să înlăture orice iluzie pri
vind eventualitatea unor reforme în 
România liderul de la București a 
afirmat: „Activitatea anticomunistă 
a cercurilor imperialiste reprezintă 
un pericol pentru destindere și pen
tru colaborare. Dacă vor continua 
așa, vor duce până în cele din urmă 
la o degradare și mai gravă a 
situației mondiale".

Corespondenții de presă străini 
acreditați la București au adăugat, pe 
marginea acestui text inclus în 

profund democratic al acesteia".
Unele grupări promovează re

formele de tip social-democrat și au 
ca adepți pe cei care au fsot excluși din 
partid după anul 1966. în cadrul aces
tora sunt și curente care recunosc că 
„socialismul democratic preconizat" 
nu se poate realiza fără comuniști. 
Refuză însă o colaborare constructivă 
cu PCC, datorită aprecierii diferite a 
anului 1966.

Al treilea complex de organizații 
are ca numitor comun ideologia reli
gioasă și clericalismul politic militant. 
Beneficiază de sprijin material din 
Occident, iar în ultimul timp și de aju
tor concret de la diverse organizații 
din Ungaria și Polonia.

într-o formă sau alta, toate organi
zațiile și-au anunțat participarea la 
demonstrația prevăzută pentur data 
de 29 octombrie a.c. Conform apre
cierii lui D. Hraconsky, unele grupări 
manifestă cu pancarte cu numele lui 
M.Gorbaciov. Sunt însă și diverse 
pamflete în care M. Gorbaciov este 
criticat ca plagiator al reformelor din 
1966 din Cehoslovacia și ca eleve 
inconsecvent al lui A. Dubcek.

2. în cursul lunii octombrie, or
ganele de partid și de stat cehoslo
vace au intensificat măsurile admi
nistrative pentru combaterea orică
ror manifestări ostile socialismului. 
S-au organizat adunări de partid în 
diverse regiuni și raioane, la care au 
participat membri ai prezidiului 
CC al PCC. S-a insistat asupra îmbu
nătățirii muncii politico-ideologice, 
dar și asupra profilului moral politic 
al ciomjuniștilor aflați în munci de 
răspundere. S-a subliniat, de aseme
nea, că organele și organizațile de 
partid trebuie să ia atitudine fermă 
față de cei care nu corespunfd profilu
lui de comunist, deoarece carențele 
individuale ale unor comuniști sunt 
atribuite de grupările de opoziție 
întregului partid.

3. Arestarea în cursul acestei luni a 

telegramele agenției de presă Ager- 
press, că încă în urmă cu o săptămână 
cotidianul România Liberă, a cărui 
manșetă precizează că este „organul 
Consiliului de Miniștri", a publicat o 
caricatură a președintelui Poloniei, 
Woycek Jaruselsky, întinzând mâna să 
cerșească de la statele apusene.• ••

în ciuda înlocuirii lui Erich Honec
ker de la conducerea RD Germane, în 
această țară continuă manifestațiile 
contra noii conduceri. 12.000 de est- 
berlinezi au manifestat marți seară în 
Berlinul Răsăritean la puțin timp 
după ce conducătorul partidului 
comunist, Egon Krenz, a fost ales în 
Parlament în funcția de președinte al 
Germaniei Răsăritene.

Pentru prima oară s-a înregistrat și 
o revoltă în cadrul Parlamentului.

ziariștilor Rudolf Zeman și Jiri Rumi, 
care editau ziarul ilegal „Lidove 
Noviny", a creat o nouă stare de ten
siune. Peste 100 de ziarști au adresat 
președintelui guvernului o scrisoare 
în care cer eliberarea celor doi ziariști. 
Se apreciază că măsura respectivă a 
avut efect catalizator și pentru alte 
luări de poziții din partea unor artiști 
cehoslovaci. Astfel, a crescut la 35.OOO 
numărul celor care au semnat petiția 
„Câteva cuvinte". în plus, Vaclav Neu
man, dirijorul Filarmonicii cehe, pre
cum și 97 de membri ai orchestrei, au 
luat inițiativa să întrerupă orice cola
borare cu Televiziunea și Radiodifu
ziunea cehslovacă, datorită faptului că 
cele două organizații nu permit 
transmiterea de emisiuni cu artiștii 
care au semnat petiția.

4. Pe fondul activizării grupărilor 
ilegale de opoziție, au început să apară 
curente perturbatoare și în Partidul 
Popular cehoslovac, la care s-a solici
tat demisia actualei conduceri a par
tidului. între altele, s-a subliniat că 
majoritatea membrilor conducerii 
Partidului Popular nu au promovat o 
politică proprie, ci au mers la remor
ca PC din Cehoslovacia. Situația din 
partidul Popular cehoslovac este apre
ciată ca deosebit de critică, fapt pen
tru care s-a hotărât organizarea con
gresului chiar la începutul anului 
1990. Se estimează că din cei circa 
60.000 membri ai partidului, majori
tatea se pronunță pentru înlocuirea 
actualei conduceri înainte de ținerea 
congresului.

5. Situația din partidul Socialist 
Cehoslovac este până în prezent mai 
calmă, însă au apărut și în cadrul aces
tuia curente care cer ca partidul să se 
angajeze mai mult în apărarea drep
turilor omului (partidul are 16.000 
membri).

6. în cursul ultimelor zile, organele 
de stat au luat măsuri pentru a 
preîntâmpina ținerea demonstrației 
ilegale preconizate pentru după- 
amiaza zilei de 29 octombrie în piața 
Vaclav. în ziua respectivă, piața va fi 
închisă complet petnru persoanele 
neautorizate, până la ora 12:00, 
deoarece s-a luat măsura ca noii mi
litari în termen să depună jurământul 
în zona din partea inferioară a pieței.

George Homoștean•••
Raportul Ambasadei României la 

Berlin
Către Ministerul Afacerilor 

Externe
Tovarășului Constantin Oancea, 

adjunct al ministrului,

în legătură cu aspectele curente ale 
evoluției situației din RD Germană, 
informăm următoarele:

1. Toți reprezentanții din țara gazdă 
cu care am discutat ieri, 26 octombrie, 
(PSUG, alte partide și organizații, MAE 
al RDG) apreciază în continuare că 
faza critică în situația politicii interne 

36 din cei 500 de deputați au votat 
contra lui Krenz, în timp ce alți 26 s-au 
abținut de la vot. De asemenea, opt de
putați au votat contra și 17 s-au abținut 
când Krenz a fost ales președinte al 
Consiliului Apărării Naționale, orga
nism care dispune de puteri executive 
în condițiile stării de urgență.

Imediat după ce a fost ales ca 
președinte, Krenz a promis schimbări 
în scopul de a aplana starea de spirit, 
greaua existență de 36 de ani, în 
această țară. El nu a făcut promisiuni 
specifice privitoare la anumite legi 
noi, dar conducerea est-germană a 
promis că va anula obligația pe care 
o aveau până acum cetățenii de a 
prezenta un motiv clar pentru cererea 
de plecare în străinătate.

Krenz a promis, de asemenea, că va 
cerceta acuzațiile ce se aduc Poliției, 
care a reprimat cu brutalitate mani

nu a fost depășită. Neîncrederea și 
îndoielile cetățenilor față de „cotitu
ra" anunțată, inclusiv rezervele față 
de Egon Krenz, se mențin. Condu
cerea PSUG este conștientă că de la 
dialogul general, care se desfășoară în 
toată țara, trebuie să se treacă rapid la 
fapte., De asemenea o măsură de 
sporire a încrederii cetățenilor va con
sta în schimbările importante care se 
vor produce în structura Biroului 
Politic și Secretariatului CC al PSUG, la 
plenara din 8 noiembrie. O schimbare 
inevitabilă de cadre va avea loc și la 
nivelul ministerelor, organizațiilor și 
instituțiilor centrale (se vorbește și de 
schimbarea ministrului de Externe, 
Oskar Fischer. Posibili candidați: 
Harry Ott, adjunct al ministrului, sau 
Gunter Sieber, șeful SRE al CC al PSUG 
și adjunctul acestuia, B. Malow).

2. Un scurt bilanț al restructurării 
inițiate de Egon Krenz indică ur
mătoarele mutații mai importante: 
realizarea unei „transparențe" radi
cale în mijloacele de informare, 
anunțarea noii legi care va fi adoptată 
până la sfârțitul anului, prin care toți 
cetățenii majori vor primi pașaport și 
vor putea călători în străinătate, 
extinderea unor înlesniri sociale și 
măsuri de ridicare a nivelului de trai. 
Primul-ministru a anunțat în acest 
sens un complex de măsuri: impor
turi sulimentare de bunuri de con
sum tehnice, alimente și confecții, tri
cotaje etc. o regândire a funcțiilor și 
atribuțiilor Parlamentului, guvernu
lui, justiției. Se are în vedere o 
despărțire riguroasă a activității par
tidului de Parlament și guvern. Se 
începe o activitate complexă de refor
mare a justiției și legislației. Printre 
altele, există următoarele priorități: 
elaborarea unei noi legi electorale, cu 
asigurarea unui control public, în 
toate fazele, al numărării voturilor, 
afirmarea independenței depline a 
judecătorilor și a egalității cetățenilor 
în fața legii, reformularea unor 
prevederi din Codul Penal în legătură 
cu „delictele mpotriva orânduirii 
sttale", elaborarea unei noi legi 
privind competențele organelor de 
poliție și securitate etc.

Notă. Azi, 27 octombrie, s-a anunțat 
o amnistie petnru cetățenii care au 
fost condamnați pentru tentativă de 
trecere ilegală a frontierei.

3. Toți partenerii de discuție au afir
mat că deomeniul cel mai dificil 
rămâne cel economic. Se fac critici 
extrem de aspre la adresa fostului se
cretar cu probleme economice, G. 
Mittag, care anu a prezentat situația 
reală, dificilă a economiei RDG, a 
acționat voluntarist și a'fixat priorități 
greșite. De exemplu, a dirijat impor
tante mijloace materiale și financia
re, într-o măsură excesivă, spre micro
electronică, neglijând celelalte ramuri 
industriale.

S-au creat astfel serioase dispro
porții și rămâneri în urmă în econo
mia națională. Mittag a blocat orice fel 

festații în favoarea democrației.
în momentul în care Parlamentul 

din Germania Răsăriteană punea la 
vot alegerea lui Egon Krenz ca preșe
dinte al statului, în fața clădirii, sute 
de tineri manifestau strigând: „Egon 
Krenz, noi suntem concurenții tăi".

în sala Parlamentului, locul lui 
Erich Honecker a fost gol. Acesta 
anunțase dinainte că din cauza stării 
sănătății sale nu poate participa la 
ședința de alegere a lui Krenz.

O declarație a Biroului Politic a Par
tidului Comunist din RDG a anunțat 
elaborarea proiectului unei legi care 
va permite fiecărui cetățean să dețină 
un pașaport și să călătorească liber în 
străinătate. Dar, în ciuda acestui fapt, 
se pare că mulți est-germani nu îl 
doresc pe Egon Krenz și îl acuză că a 
falsificat rezultatele ultimelor alegeri, 
când a susținut că 98% din alegători 
au participat la vot.

Germania Răsăriteană cunoaște 
acum cele mai mari manifestații de la 
răscoala muncitorilor din 1953 și 
demonstrații de stradă au loc aproape 
în fiecare zi. în ultimele două luni, 
60.000 de est-germani au fugit în 
Occident prin Budapesta, Praga și 
Varșovia, iar de la începutul anului 
numărul cetățenilor care au părăsit 
RD Germană se ridică la 120.000.

• ••
Viena. - Președintele României, 

Nicolae Ceaușescu, a declarat în 
ședința plenară a CC al PCR că, deși în 
multe țări problema viitorului statu
lui socialist este pusă sub semnul 
întrebării, socialismul din România 
nu este negociabil. El a condamnat 
cercurile imperialiste pentru că 
exagerează greșelile socialismului.

Adevărul (Israel) - 
octombrie 1989 

Articol primit prin bunăvoința 
doamnei Ditza Goshen, 

coordonatoare a Centrului de Studiu 
și Cercetare a Istoriei Evreilor din 

România de la Universitatea Ebraică 
din Ierusalim

de critică „de jos însus" împiedicând 
astfel remedierea fenomenelor nega
tive pe care cadrele din industrie și 
economie le cunoșteau prea bine. 
Corectările necesare în orientarea 
economică a RDG reclamă un timp 
mai îndelungat.

4. Demonstrațiile-care în prezent 
au un caracter exclusiv pașnic - con
tinuă, în ciuda apelurilor ca dialogul 
cu cetățenii să se desfășoare în afara 
străzii, în foruri democratice organi
zate. Ieri au avut loc demonstrații la 
Erfurt, Rostock, Dresda, Halberstadt, 
etc. O persoană oficială a RDG și-a 
spus - confidențial - că demon
strațiile „vor continua până când vor 
fi scoși din Biroul Politic cei are tre
buie să fie scoși".

5. Convorbirea telefonică Krenz- 
Kohl și apropiata vizită a lui Krenz în 
URSS (probabil 31 octombrie-i noiem
brie) sunt apreciate în Corpul Diplo
matic drept factori externi care vor 
contribui la consolidarea poziției lui 
Ergon Krenz. S-a convenit ca, încă în 
cursul lunii noiembrie, R. Seiters, 
ministru la Cancelaria Federală, să 
efectueze o vizită la Berlin și să discute 
cu ministrul de Externe al RDG toate 
problemele concrete ale relațiilor 
bilaterale, inclusiv aspectele care vor 
rezulta din liberalizarea completă a 
plecărilor în străinătate (partea 
vest-germană dorește să participe cu 
mijloace financiare la asigurarea 
devizelor necesare turiștilor din RDG 
și să tempereze astfel dorința acesto
ra de a emigra). Seiters va discuta la 
Berlin și posibilitatea organizării unei 
întâlniri Krenz-Kohl, încă în cursul 
lunii noiembrie ac. Reprezentanții 
țări gazdă și diplomații din capitala 
RDG așteaptă o intensificare consi
derabilă a relațiilor economice și de 
cooperare RDG-RDG. H. Tschanter, 
vicepreședinte la CSP, mi-a relatat că 
partea RDG se gândește să înființeze 
societăți mixte.

Se comentează, atât în rândul diplo- 
maților, cât și al autorităților, că la 
următoarea sesiune a camerei Popu
lare actualul președinte H. Sinder- 
mann va fi înlocuit de Manferd Ger
lach, președintele Partidului Liberal 
Democrat.

7. Concluzia generală care pre
domină în Corul Diplomatic este că 
Egon Krenz se va alinia cursului lui 
Gorbaciov („perestroika și glasnosti") 
fără să repete greșeala acestuia de a se 
apuca de reformarea tuturor domeni
ilor în același timp. Vor fi „înnoiri con
trolate", iar în domeniul economic 
vor apărea modificări care vor fi adop
tate după o temeinică analiză. 
Opțiunea edificării socialismului nu 
este pusă în discuție.

Gheorghe Caranfil
Document din volumul: 1989 - 

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

Retegan, București, Editura Fundației 
Culturale Române, 2000, p.252-255

anunțuri

CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
Caut femeie pentru îngrijire copil 

de 5 ani, în zona Lujerului, Aștept 
provincia.

Centrul Școlar numărul 1, București, 
cu sediul în Vatra Luminoasă, 
numărul 108, Sector 2, încadrează fri- 
zer (femeie) și tâmplar universal.

Căutăm femeie pentru îngrijire 
copil în vârstă de 2 ani, internă sau 
externă, zona Băneasa.

VÂNZĂRI
Vând pat dublu, dulap combinat 

Scoica trei uși, recamier cu bi
bliotecă, birou, canapea extensibilă, 
bibliotecă, cuiere, mobilă de 
bucătărie, covoare, saltele lână,

tv 28 octombrie 1989

13:00 Telex
13:05 La sfârșit de săptămână
Plaiurile Muscelului în cântec și 

culori; Din universul desenului ani
mat; Muzică populară interpretată de 
Ștefania Stere, Aurelia Popescu Preda, 
Maria Marcu; Hărnicie și chibzuință; 
Reportaj prilejuit de Săptămâna 
Economiei; Telesport; Un cântec pen
tru dv. cu Ducu Bertzi; Prognoza 
meteo pe luna noiembrie; Tineri 
interpreți: Ruxandra Donose; Tele- 
Filatelia; Momente aniversare con
semnate de mărcile poștale apărute 
în ultima perioadă; Din Fono-Fil- 
moteca de aur; Autograf muzical: 
Natalia Gubema; Redactori coordona
tori: Liviu Tudor Samuilă, Irina Nistor 

14:45 Săptămâna politică

vremea

în țară, vremea a fost caldă, înre
gistrând însă scăderi de temepratură 
în partea de nord a țării. Cerul a fost 
temporar noros, exceptând regiu
nile sudice unde a fost mai mult 
senin. Ploi care au avut și caracter de 
aversă, au căzut, pe alocuri, în ju
mătatea de nord a țării și, izolat, în 
rest. în zona de munte, la peste 
1.500 metri altitudine, precipitațiile 
au fost izolate și sub formă de 
lapoviță și ninsoare.Temperaturile

amintiri

Un costum din stofe fine
MARCA I.I.S. „LIBERTATEA" - SIBIU

ttr. Tg. Finului 12

In producție
ORIZONTAL: 1) Inclus în plan. 

2) Mijloc de economisire a materiei 
prime. 3) La fel - în primele rânduri!
- Genitival. 4) Liniile Aeriene Române 
(siglă) - Inflexibile. 5) Bine echipată - 
Atelierul fruntaș! 6) Oxid de carbon
- Se deplasează pas cu pas (pi.). 7) Cre
angă - Ialomița în codul rutier. 
8) Lucrări agricole primordiale - Legă
tură. 9) Areda în producție-Donație. 
10) Ajutați în procesul de producție

VERTICAL: 1) Tratare a materiei 

Drum nou, 1989
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mașină de spălat automată, aspira
tor, sobă, aerotermă.

Vând pianină, stare foarte bună, 
dormitor, piese mobilier pentru dor
mitor, televizor, rochie albă damă.

Vând Mercedes Diesel 200, coadă 
de rândunică, în perfectă stare de 
funcționare. Aștept provincia.

CUMPĂRĂRI
Cumpăr bancnote vechi, medalii, 

decorații, insigne, toate vechi, pen
tru colecție.

Cumpăr televizorcolor în garan- 
ție, videocasete sigilate, calorifer 
electric cu termostat nou.

Cumpăr medalion email, cercei, fi
ligran, lănțișor fin, obiecte din porțe
lan și sticlă vechi, modele deosebite.

15:00 închiderea programului 
19:00 Telejurnal
19:30 Sub tricolor, sub roșu steag 
Versuri patriotice, revoluționare 
19:45 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 XIV-lea

2O:OO Toamna în Cișmigiu...’ Emi
siune literar-muzicală; Redactor Gh. 
E. Marian

20:45 Film artistic; A trăit pentru 
muzică

22:20 Telejurnal
22:30 închiderea programului 

minime au fost cuprinse, în general, 
între o și 8 grade, iar cele maxime 
între 8 și 18 garde. Pe alocuri, dimi
neața s-a produs ceață slabă. în Bu
curești, vremea a fost caldă. Cerul, 
mai mult senin, a prezentat înnorări 
temporare, devenind favorabil ploii 
slabe. Vântul a suflat slab până la 
moderat. Temperaturile minime au 
oscilat între 4 și 7 grade, iar cele ma
xime între 17 și 20 grade. Dimineața, 
condiții de ceață slabă.

«I»

CE 
COSTUM 
VĂ VINE • 

BINE?

prime. 2) Lucrează în poligrafie (fem.). 
3) Lucrători feroviari - Pentru docu
mentare. 4) Fără eficiență - Disc de 
lungă durată - La cântar. 5) înteprin- 
dere poligrafică (abr.) - Incursiuni. 
6) Folosită ca miez magnetic în insta
lații electronice (pl.) - Neted. 7) Ame
najări agrotehnice. 8) Comparație - 
Vas - Afirmație. 9) Locuitor al unui 
municipiu transilvănean (reg.) - Nivel 
de construcții. 10) Aparate de comuni
care la distanță.
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