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N-AU ȘTIUT CĂ VOR FI EROI!

„Sl-TI FAC CINSTE PENTRU 
FIICA MEA. MÂINE, POIMÂINE

La data de 18 noiembrie 1989, doi 
studenți, Silvia și Nicolae - Ovidiu 
Muntean, devin părinții unei fetițe 
superbe, Maria-Alexandra. Erau atât 
de fericiți! Totul a durat atât de puțin! 
Nimeni nu bănuia că, într-o lună, 
unul dintre ei va dispărea fără urmă 
de pe fața pământului.

în 1989, Silvia și Ovidiu erau stu
denți la Timișoara. Fuseseră Colegi de 
liceu la Orăștie, iar din clasa a XH-a 
deveniseră prieteni. La 19 august 1989 
s-au căsătorit. A fost o nuntă ca-n 
povești, cu 380 de invitați. Petrecerea 
a continuat și în curtea casei 
părintești a lui Ovidiu. Aflaseră și că 
vor fi părinți.

„Aveți o fetiță!44
în toamna lui 1989, Silvia și Ovidiu 

s-au întors la școală. Locuiau într-o 
garsonieră foarte aproape de com
plexul studențesc din Timișoara. „Eu 
eram în anul V, la Mecanică Fină, iar 
Ovidiu era la Construcții. Urma să 
stăm la Timișoara până se apropia 
vremea să nasc. Ovidiu era foarte 
fericit că va avea un copil. Eu eram 
convinsă că va fi băiat. - Tu știi, 
mamă. Sigur e băiat, dacă zici tu -, îmi 
spunea mereu. Nu stabiliserăm ce 
nume să îi punem. Am ales doar un 
nume de fată, Alexandra, de la filmul 
«Alexandra și infernul», care mie îmi 
plăcuse foarte mult, și Maria, de la 
soacra mea. La 17 noiembrie ne am 
decis să plecăm acasă, la Orăștie, dar 
am pierdut trenul de ora 17:00. Știam 
că o să nasc peste o săptămână, două, 
așa că Ovidiu a insistat să plecăm 
totuși. A fost un întreg show. Am ple
cat de la Timișoara la Arad și de acolo 

x cu alt tren până la Simeria. Urma ca 
soacra mea să ne aștepte și să ne ducă 
acasă. Avusese un accident cu mașina 
și nu a mai putut veni. Ovidiu l-a con-

Soții Muntean, Nicolae-Ovidiu și Silvia, au devenit părinți în 1989 FOTO: Arhiva personală Silvia Muntean

vins pe un milițian să facă semne 
mașinilor, în speranța că el va putea 
opri mult mai ușor un autoturism. 
Așa a și fost", își amintește Silvia 
Muntean. în aceeași dimineață, au 
început durerile. A ajuns la spital la 
Hunedoara, iar alături îi erau soțul și 
mama. „Eram toți trei într-o Salvare 
hodorogită, care străbătea drumul 
pietruit. Făceam glume, între cop- 
tracții. Am ajuns la spital, unde Ovi
diu a rămas pe hol. Am avut ceva 
probleme, dar seara s-a născut fetița, 
Maria-Alexandra. Doctorița a mers 
pe hol să anunțe. Nici n-a avut nevoie 
să întrebe cine e tatăl, s-a îndreptat

spre Ovidiu și i-a spus că are o fetiță. 
Lui îi rămăsese în cap ideea că o să 
avem un băiat și i-a spus «Cum, o 
fată?!». Doctorița, care a remarcat 
imediat cât de bine seamănă copilul 
cu tatăl, l-a întrebat «Nu ești 
Muntean?!». Răspunsul lui a venit 
imediat «Ba da!», povestește Silvia 
Muntean. Copilul și mama au ieșit 
din spital și au ramas la Orăștie. Tatăl 
s-a întors la școală, la Timișoara. 
Venea acasă la fiecare sfârșit de 
săptămână. Era fericit că devenise 
tată. Unuia dintre colegi chiar i-a spus 
că trebuie să îi facă cinste pentru 
copilul lui: „Trebuie să petrecem pen

tru fiica mea. Nu știi niciodată ce se 
întâmplă. Mâine, poimâine ne calcă 
un tramvai".

„Nimic nou pe frontul 
de Vest44

Faptul că a devenittată l-a făcut pe 
Ovidiu Muntean să se bucure și mai 
mult de viață. „Era un om foarte calm 
și optimist. Un boem, care lăsa lucru
rile să curgă de la sine. El era factorul 
de echilibru.

(Continuare m pag. a lll-a)
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Colecții de ambalaje, șervețele, chibrituri... colecționarea de fleacuri
Pe vremea aceea păstram toate 

ambalajele deosebite. Și nu numai 
ambalajele. Erau colecții cu care ne 
mândream de tot felul de nimicuri, 
pe-atunci foarte valoroase. De ce era 
deosebit un ambalaj de Rama sau de 
ce era valoros pentru mine un teanc 
de șețvețele diferite sau de chibrituri? 
Datorită rarității lor pe piață sau, în 
ultimul timp, chiar a inexistenței. Iar 
colecționarea era și un mod plăcut de 
a ne petrece timpul liber.

Cartea „Uzina Flora" nu era dedi
cată doar dulciurilor. Până și trei 
pliculețe de la Dr Oetker (nu știu de la 
ce prafuri, că-s scrise toate în ger

mană) și un plic de supă (de vită) 
cehoslovacă sau poloneză am pus în 
ea la presat.

însă cea mai faină frescă a epocii de 
aur fremătând de nevinovata contra
bandă cu produse de pe alte melea
guri și, cu siguranță, cea care a presu
pus pentru mine - cea mai multă 
migală la întins și mai ales la curățat 
este folia de staniol auriu bine nete
zită cu buricul degetului și aproape 
intactă (o bucățică mică, mică s-a lipit 
pe foaie, desprinzându-se de întreg) 
de la margarina „Rama delicatese", 
modelul de azi, dar nu și folia și parcă- 
parcă nici gustul. Știu că mă fascina

ambalajul de-atunci al margarinei 
Rama și de aceea tăiam din ea cu grijă 
feliuțe străvezii, ca nu cumva să dis
trug folia. Cu toate astea, au fost multe 
încercări până am reușit să obțin în 
final una intactă, la care apoi a inter
venit și activitatea de „lingere" 
intensă a foliei, pentru îndepărtarea 
margarinei, care văd că a fost o 
reușită, deoarece foaia nu păstrează 
urme de unsoare peste tot - doar în 
partea de jos, unde staniolul s-a cam 
lipit, iar hârtia a devenit ceva mai gal
benă pe alocuri.

Acum, că am dat de această co
lecție (pe care evident o voi păstra),

îmi revin în minte celelalte. De cea 
de șervețele de toate felurile, cu
lorile, mărimile, modelele. Erau 
unele atât de fine, că nu aș fi crezut 
atunci că poate exista ceva mai 
diafan. Aveam șervețele uni roz, 
roșii, portocalii, galbene, verzi și 
albastre, o minunăție de culori. 
Șervețele cu fel și fel de floricele co
lorate sau în textură, cu ceșcuțe ele
gante, cu fructe, cu globuri, cu sănii 
sau cu... cu Moși Crăciuni! (când 
ajungeam la astea, mi se tăia respi
rația de încântare).

(Continuare în pag. a ll-a)

JURNALUL ZILEI
Gogu Rădulescu s-a deplasat la Ambasada Libanului 

pentru a prezenta condoleanțele statului român la dis
pariția președinelui Rene Muaawad. La București s-a 
deschis expoziția „Albania azi", dedicată Zilei naționale 
a acestei țări. Unitățile agricole din județul Timiș depo
zitau ultimile cantități de porumb rămase neîhsilozate.

Aniversarea zilei Albaniei
Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Zilei naționale 

a Albaniei s-a deschis la București o expoziție foto do
cumentară cu Jitlul „Albania azi". Organizată sub auspi

ciile Institutului Român pentru Relații Culturale cu 
Străinătatea, aceasta prezenta aspecte ale vieții sociale și 
economice din statul balcanic. Ulterior au fost vizionate 
mai multe filme documentare albaneze. La eveniment 
au participat membri ai conducerii Ministerului Aface
rilor Externe, ai IRRCS, reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, oameni de cultură și artă, 
ziariști. Au fost prezenți Piro Vito, ambasadorul Albaniei 
la București, șefi ai altor misiuni diplomatice acreditați 
în România, membri ai corpului diplomatic.

(Continuare în pag. a ll-a)

Ceaușescu l-a jignit 
și șantajat pe Gorbaciov
La 27 noiembrie 1989, membrii 

Comitetului Politic Executiv al CC al 
PCR s-au întrunit pentru 30 de mi
nute, cu scopul de a aproba trimiterea 
de către Nicolae Ceaușescu a unei scri
sori adresate lui Mihail Gorbaciov. 
Acesta îl informase la 23 noiembrie 
1989 pe liderul român, tot printr-o 
scrisoare, despre desfășurarea la Mal
ta a unei reuniuni sovieto-americane 
la care urmau să participe Mihail Gor
baciov și George Bush.

Prin documentul trimis lui Mihail

Gorbaciov (pe care îl edităm în conti
nuare), Nicolae Ceaușescu a încercat 
în mod-absurd să modifice agenda 
discuțiilor de la Malta dintre liderul 
sovietic și președintele SUA, George 
Bush, interzicând dreptul firesc al 
acestora de a analiza împreună 
schimbările politice din Europa Cen
trală și de Est.

Care a fost mijlocul prin care 
președintele României a încercat să 
impună interdicția respectivă? Dis
cursul propagandistic. Patriotismul

lui Nicolae Ceaușescu nu poate fi 
pus la îndoială, însă discursul său 
politic, de „ridicare a țării în fața 
amenințării străine", nu a valorat 
nici măcar două parale în fața lui 
Mihail Gorbaciov.

în același timp, constatăm că tonul 
din scrisoarea trimisă la 27 noiembrie 
1989 lui Mihail Gorbaciov a fost ulti- 

* mativ - fapt ce dezvăluie la Nicolae 
Ceaușescu anumite limite mentale.

(Continuare în pag. a ll-a)

REVOLUȚIILE DE CATIFEA

Forumul Civic a declanșat greva generală
Praga, luni, 27 noiembrie
La amiază, orice activitate încetea

ză. Claxoane, sirene, clopote, zurgă
lăi... tot ceea ce poate emite un sunet 
se înviorează. Greva generală decre
tată de Forumul Civic capătă aspectul 
unui concert de muzică contempo
rană, nu neapărat foarte armonioasă, 
dar veselă. în toate orașele se formea
ză coloane care defilează pentru liber
tate și alegeri libere. Cel puțin șase mi
lioane de oameni (dintr-o populație 
de cincisprezece milioane) participă 
la acțiunea ce devine un fel de refe
rendum, în care încetarea lucrului 
servește drept buletin de vot. Cu o 
majoritate zdrobitoare, țara susține 
Forumul Civic, în opinia căruia greva 
„afirmă refuzarea unor noi umilințe

și a unor noi distrugeri ale țării de 
către reprezentanții unui Partid unic, 
care își apropie în permanență rolul 
conducător". Zdenek Mlynar se pre
gătește să comenteze evenimentele 
pentru televiziunea ungară. Un tele
fon primit de la Pavel Kohout, scriitor 
ceh emigrat, ca și el, la Viepa îi între
rupe firul reflecțiilor, Kohout tocmai 
a vorbit la telefon cu ambasadorul 
Cehoslovaciei în Austria, iar acesta, 
extrem de amabil, și-a oferit servicii
le scriitorului: „Dacă aveți nevoie de 
ceva, orice, nu ezitați să apelați la 
mine...". Mlynar îl sună imediat pe 
ambasador, pentru a-i cere autoriza
ția de-a se întoarce în țară. „Trebuie să 
solicit acordul tovarășului Urbanek", 
răspunde diplomatul. Noul prim-se-

cretar acceptă. Ba mult chiar: ordonă 
ambasadei sale din Viena să pună la 
dispoziția politologului o mașină. 
Mlynar, care fusese deposedat de 
cetățenia sa de către Husak, sosește la 
Praga la 27 noiembrie, la miezul 
nopții, cu o mașină a corpului diplo
matic condusă de un șofer și își sună 
soția de la o cabină telefonică.

Pavel Kohout și Pavel Landovsky se 
întorc în aceeași zi în Capitală, unde 
întâlnirea cu vechii prieteni este 
destul de agitată: nu e vremea 
felicitărilor reciproce, ci a acțiunii.

Christian Duplan, Vincent Giret, 
Viața în roșu: Nesupușii. 

Varșovia, Praga, Budapesta, 
București, vol. IV, București, Editura 

Nemira, 2000, p. 226-227

CALENDAR
27 noiembrie (luni)

Soarele a răsărit la 7:27, a apus 
la 16:39
Luna a răsărit la 6:42, a apus la 
15=35
Sărbătoare creștină: Sf. M. Mc. 
Iacob Persul; Cuv. Natanail și Pi- 
nufrie

S-a întâmplat la
27 noiembrie 1989
• La Berlin au avut loc convor

biri între Egon Krenz, secretar 
general al CC Al Partidului Socia
list Unit din Germania, și Herbert 
Mies, președintele Partidului Co
munist German. Cu acest prilej s-a 
efectuat un schimb de informații 
în legătură cu activitatea celor 
două partide.

• Secretarul general al Partidu
lui Socialist Muncitoresc spaniol, 
Felipe Gonzalez, a fost desemnat 
candidat la funcția de președinte 
al Guvernului. PSMS a obținut 175 
din cele 350 de locuri ale Congre
sului Deputaților în cadrul 
alegerilor desfășurate la 29 oc
tombrie.

Ramona VINTILĂ

JURNALE PERSONALE

27 NOIEMBRIE
Mihnea mă înștiințează că Doina Cornea și-a încetat 

greva foamei (din moment ce Dan P.e din nou acasă).
Hurezeanu a vorbit cu Mariana Marin - și ea în greva 

foamei: au mai semnat petiția împotriva realegerii lui 
Ceaușescu: Liviu loan Stoiciu, Petru Ilieș și Liliana Prager (tra
ducătoare).

Alt telefon, de la Mititelu (BBC). Petru Creția a înregistrat 
la 13 noiembrie un mesaj către intelectualii români, de tran
smis prin BBC și „Europa Liberă", fie de ziua lui Ceaușescu 
(26 ianuarie), fie, dacă se întâmplă ceva, înainte. Ne va tri
mite textul și scrisoarea pe care ne-a adresat-o PC.

Monica Lovinescu, Pragul. Unde scurte V, București,
i Humanitas, 1995, p. 233

Ieri la București a nins. A fost frig. Liviu loan Stoiciu a fost 
împiedicat la Focșani să vină la București. Pur și simplu la 
gară nu a fost lăsat să urce în tren de doi securiști. Primit tele
fon de la soție că s-a întâmplat ceva grav și nu poate veni. 
Am crezut că afost arestat. M-am speriat. Toată ziua mi-am 
petrecut-o alergând. Bogdan Ghiu, Buduca, Doru Mareș. Dar 
pofta de a întreprinde ceva e mare. Unde poate să ducă acest 
drum? A te scufunda într-o existență semiclandestină este 
ceea ce fac. Asta trebuie învățat. De lupta contra impru
denței, lăudăroșeniei și a acestei irepresibile dorințe de a 
provoca, de a sfida. A te deprinde să taci. A vorbi și a acționa 
chiar dacă telefonul e ascultat, prietenii în jur anchetați. Ei 
sunt cu ochii pe mine. (...)

Ceaușescu, baie de mulțime în Piața Palatului după „nu
mărarea" voturilor. Televiziune în direct, entuziasm popular 
americănesc. Un speaker latră vorbe goale. Scandări., parcă 
văd un mort. E obosit și de timp, fără viață. Sau mi se pare. 
Regizarea entuziasmului e extrem de primitivă. (...)

Extrem de interesant ca situație umană exercițiul de a 
strânge semnături pe un protest. Motivația refuzului este de 
o varietate neașteptată.

(Continuare în pag. a ll-a)

Agenda Elenei Ceaușescu
Luni 27 noiembrie 1989 noutățile din țările 

frățești arătau lumea comunistă în fierbere. Cu o zi 
înainte, Sovietul Suprem al URSS adoptase legea cu 
privire la autonomia economică a celor trei repu
blici unionale baltice - Letonia, Lituania și Estonia. 
O plenară extraordinară a CC al PC din Cehoslova
cia se ținuse la Praga din caiuza tulburărilor persis
tente din țară. Gravitatea lor îi determinase pe lide
rii comuniști praghezi să decidă convocarea con
gresului extraordinar al PCC la sfârșitul lui ianua
rie 1990. Din aceleași motive, până la finele lui no
iembrie, urmau să se întrunească în ședință co
mună și cele două camere ale parlamentului 
cehoslovac. Din notațiile agendei, la Cabinetul 2 
a fost o zi obișnuită. La orele 8:55 a intrat Silviu 
Curticeanu. După o întrevedere de o jumătate de 
ceas cu șeful Cancelariei CC, Elena Ceaușescu l-a 
primit pe ministrul Armatei, Vasile Milea, apoi pe 
șeful diplomației, Ion Totu.

Dacă pentru capii armatei și externelor n-a alo
cat decât două-trei minute, a stat de vorbă 
îndelung cu Emil Bobu (între orele 9:50 și 10:25) 
și cu Poliana Cristescu (orele 11:00-11:25). O 
ședință de lucru cu Nicolae Ceaușescu s-a ținut la 
săliță. A fost consemnată durata (orele 11:55-12:25), 
nu și tema. Atunci să fi pus Nicolae Ceaușescu 
problema stilului și metodelor de lucru ale 
înalților activiști de partid, despre care au relatat 
ulterior Curticeanu și Dumitru Popescu?

După-amiaza, șeful protocolului de stat Vasile 
Nicolcioiu a fost chemat la Cabinetul 2 pentru trei 
minute. La ședința CPEx (orele 16:10 și 16:50) în

stilul caracteristic, secretarul general, secondat de 
consoartă, au exprimat opinii vagi despre tul
burările din lagărul comunist.

După ședință, prin biroul Elenei Ceaușescu au 
trecut mai-marii propagandei Ilie Matei (orele

17:10 -17:17) și Suzana Gâdea (orele 17:20 -17:40). 
Gâdea era veterana propagandei ș își menținea 
postul de președinte al Culturii și Educației Socia
liste din 1979.

Lavinia BETEA

Ce zicea Ceaușescu despre 
„loviturile de stat organizate 

de sovietici" în Est
în ședința Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, din 

27 noiembrie 1989, Nicolae Ceaușescu a lansat un atac dur 
la adresa sovieticilor. Reluând teza „întăririi indepen
denței și suveranității”, secretarul general român a cri
ticat negocierile dintre marile puteri, Statele Unite ale 
Americii și URSS. Și despre transformările politice din 
est, desfășurate în 1989, s-a pronunțat, în cadru restrâns, 
Ceaușescu. La inițiativa și cu sprijinul sovieticilor, s-ar 
fi organizat lovituri de stat, în RDG, Bulgaria, Cehoslo
vacia. Iar pe noii lideri i-a numit „elemente descompuse" 
și „trădători".

Tov. Nicolae Ceaușescu: Joi am primit un mesaj de la 
tovarășul Gorbaciov în legătură cu întâlnirea care 
urmează să aibă loc cu George Bush.

Aveți mesajul la voi? Atunci, sp-1 citiți.
Tov. Constantin Olteanu: Da.
Tov. Constantin Olteanu dă citire mesajului primit de 

la M.S. Gorbaciov și răspunsului părții române la acest 
mesaj.

Tov. Nicolae Ceaușescu: La partea cu ideologizarea tre
buie să mai vedem.

De asemenea, la problema relațiilor între statele socia
liste, comuniste trebuie pornit de la principiul conexis- 
tenței pașnice între aceste țări.

Noi spunem că aceste relații trebuie să pornească de 
la principiul coexistenței pașnice între state cu orânduiri 
sociale diferite.

Tov. Elena Ceaușescu: Mi se pare că la sfârșit se cam 
repetă.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Nu se repetă.
Uite, cam acestea ar fi, ceea ce vrem să le răspundem.

(Continuare în pag. a ll-a)
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JURNALUL OMULUi SIMPLU

Colecții de ambalaje, 
șervețele, chibrituri... 

colecționarea de fleacuri
(Urmare din pag. I)

Șervețele parfumate, impregnate 
cu arome delicate de mirodenii sau de 
flori. Nu puteam crede că se face ceva 
atât de frumos... pentru șters la gură, 
mototolit, rupt și aruncat la gunoi. 
Făceam schimburi, dar doar dacă 
aveam dubluri sau dacă era vreunul 
pe care să mi-1 doresc atât de mult, 
încât să dau ceva pentru el. Le țineam 
într-o pungă galbenă de un leu, care 
la un moment dat devenise neîncăpă
toare, pungă pe care o ascundeam în 
fundul șifonierului. Din când în când 
le scoteam să le admir, să le miros... 
Până la urmă, au fost și ele folosite, dar 
nu știu ce suflet am avut să fac asta.

Și colecția de chibrituri! De la mari 
la foarte mici, firme care mai de carA 
de țigări, țigarete, trabucuri și pipe sau 
de la hoteluri, baruri ori restaurante 
cu nume englezești, franțuzești sau 
nemțești, de la cele din lemn lipite-n 
rând, ori groase, cu scăpăriciul ca o 
făclie, la cele cerate, cât un bold, ce se 
aprindeau pe geam (încercam și vari
anta lui John Wayne, să le aprindem 
pe tălpile pantofilor, dar nu ne-a ieșit. 
Cred că tălpile erau de vină). Dar aia 
era colecția fratelui meu. Care s-a con
sumat și ea în cele din urmă, când a 
intervenit și apriga lipsă de chibrituri 
pe piață - ori pe aragaz, ori pe 
lumânări și felinar, ori pe țigări.

Apoi colecția de monede, dintr-o 
cutioară de ceas pe care cel puțin o 
dată pe săptămână o împrăștiam pe 
jos, să ne delectăm. Era o cutie mică, 
dar tare încăpătoare - cu bani de peste 
tot, franci, cenți, penny, drahme, 
coroane, leve..., monede din toată 
lumea, în general ieșite din uz, cu aju
torul cărora călătoream cu gândul (ne 
antrenam pe-atunci imaginația în 
toate modurile posibile). Inclusiv 
bănuți găuriți la mijloc. Piesele de 
mare valoare erau câțiva arginți grei, 

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Unora textul nu li se pare suficient de radical. Dacă arfidupă ei, ar fi tre
buit un text mult mai dur. Alții fac întâmpinări asupra unor nume de pe 
listă. De ce este cutare? Eu nu merg cu Y. Cu ăla v-ați găsit voi să combateți? 
Unii sunt mai sinceri și invocă frica. într-un evantai larg: a-și pierde slujba, 
de a fi anchetați de poliție, de a avea neplăceri, în general, cu statul. îmi 
amintesc brusc limitele libertății lor: că nu au altă sursă de venituri decât 
leafa, că au copii, că nu contează în ochii autorităților, că la cel mai mic semn 
de opoziție vorfi striviți. Toți privesc grav hârtia cu protestul și-și văd proprii
le limite și temeri. Fiecare vrea să ducă o viață linișită. O semnătură pe un 
protest te poate scoate din buncărul pe care abia l-ai încropit. Numai că este 
o falsă siguranță, mereu neplătită. Mereu scurtată. Prețul plătit este din ce 
in ce mai costisitor. Te minți că ești lăsat în pace dacă-ți vezi strict de treburile 
tale. (...) Idiosincrazia poliției pentru grupuri și contactele intre oameni, mai 
ales cu străini. Ghicim aici tentativa de a ingheța, de a produce nemișcarea 
societății civile, dea mortifica individul, dea-l lipsi de speranță, dea-lîmpie- 
dca pe individ și-o dată cu el - societatea, de a se metamorfoza. A impune 
înghețarea înseamnă a ține sub control. Și acest punct de vedere polițienesc 
primează pentru dictatură.

Stelian Tănase, Acasă se vorbește în șoaptă. Dosar & Jurnal din anii 
târzii ai dictaturii, Compania, 2002, p. 175-180

Caut intr-un sertar ticsit de hârtii actul meu de naștere. Nu-l găsesc și pace. 
Tot scormonind, dau deopagină pe care citesc: jurnalul unui scriitor, deDos- 
toievski. Și, puțin mai jos, alte două însemnări cu un scris pe care nu-l pot 
identifica. Scris sucit, greu de descifrat. Cu ajutorul lupei reușesc să le tran
scriu: Limitation de jesus Christ, în traducerea lui Lammenais. Și dedesubt: 
„Un vis imposibil pentru mine: să citesc pe Platon în elinește". Memoria nu 
mă ajută să-mi amintesc apartenența acestor note, sigur străine. Ce caută 
în sertarul meu? încă o hârtie în același sertar cu o însemnare a surorii mele, 
în franțuzește.

Arșavir Acterian, Jurnal în căutarea lui Dumnezeu, 
Institutul European, lași, 1994, p. 213-214

Există o mare tensiune în aer, indiferent deyiața ordonată a societății in 
care trăim, ajung până la noi curenți ciudați ai unei viitoare dezordini pline 
de suferință. Seara l-am văzut la tvpeDubcek vorbind după douăzeci de ani 
de tăcere, la Praga. Lumea sefrământă în țările comuniste, nemaisuportănd 
lanțurile. în arhipelagul suedez s-au descoprit din nou submarine ciudate, 
despre care se crede că sunt ale rușilor. Unele dintre ele au ajuns chiar in 
apropierea palatului regal! Comentariile politicienilor sunt contradictorii: 
unii spun că sunt animale marine, alții că sunt submarinele NATO care 
vânează submarine rusești. Nimeni nu poate trăi in liniște atât timp cât in 
lume popoare întregi sunt inchise, de atât timp, în infernul imperiului roșu 
și Vestul n-a făcut nimic pentru a le ajuta să se elibereze.

Gabriela Melinescu, Jurnal suedez II (1984-1 989), 
lași, Polirom, 2002, p. 286

românești, cu chipul lui Ferdinand și 
al lui Carol, și un mic bănuț grecesc de 
argint, care avea an de an menirea de 
a fi surpriza din turta lui Sfântul 
Vasile, pe care mama o cocea pe 
31 decembrie și o împărțeam după 
concertul de la Viena. O bucată pen
tru casă și-ăpoi pentru fiecare mem
bru al familiei. Scormoneam cu spe
ranță bucata de cozonac după bănuț, 
până când auzeam o voce „e la mine!" 
sau „e în Casă" (mie nu mi-a căzut 
decât de vreo două ori) și apoi îmi 
mascam fără succes dezamăgirea. 
Desigur, mă bucuram pentru cel 
care-o găsea în bucata lui, dar tare 
mi-ar fi plăcut să cadă și la mine mai 
des. Pentru că bănuțul simboliza 
norocul pe anul ce sosise.

Despre clasoarele de timbre nici nu 
mai povestesc. Toată lumea avea. Era 
o adevărată competiție de colecții, 
bineînțeles, cele mai valoroase fiind 
cele neștampilate. Mergeam cu 
conștiinciozitate o dată pe săptămână 
la poștă pentru a cumpăra pliculețele 
de timbre și-apoi căutam furibundă 
printre ele un element nou, iar dacă 
găseam și unul neștampilat era un 
mare premiu.

Mult mi-a luat să mă dezbar de 
această meteahnă - de a păstra fel și 
fel de ambalaje - și cred, de fapt, că 
nici nu mi-a trecut de tot, dacă stau să 
mă uit în jur. Mi-a trebuit mult să mă 
opresc din a aduna ambalajele 
strălucitoare de la bomoanele de pom 
cu moșuleți, cu brăduți și îngerași. Le 
înghesuiam într-o cutie de pantofi 
până când, ca să le dau un rost, m-am 
apucat într-un an, nu de mult, să le 
transform într-o beteală. Am făcut-o, 
dar parcă nu mai avea nici un rost, 
nici un farmec... magazinele erau deja 
pline cu tot ce îți poftește inima. însă 
tot simt așa, o strângere de inimă, 
când le arunc.

Paula-Anastasia TUDOR

CEAUSESCU L-Ă 
JIGNIT SI ȘANTAJAT

PE GORBACIOV
(Urmam din pag. I)

Se duseseră vremurile bune dintre Gorbaciov și Ceaușescu FOTO: Arhivele Naționale

(Urmam din pag. I)

Din postura unui „tigru de hâr
tie", lipsit de tact și diplomație, el a 
încercat să dea lecții de relații inter
naționale lui Mihail Gorbaciov. 
Obișnuit să-și certe subordonații și 
să nu fie contrazis de aceșt ia, Nicolae 
Ceaușescu a avut o atitudine asemă
nătoare față de liderul unei super- 
puteri. Astfel, Mihail Gorbaciov a 
primit de la București un document 
deosebit de jignitor.

Totodată, Ceaușescu l-a șantajat 
pe Gorbaciov, solicitându-i o întâl
nire bilaterală ca preț al venirii sale 
la Moscova împreună cu liderii par
tidelor comuniste din celelalte state 
membre ale Organizației Tratatului 
de la Varșovia.

în decembrie 1989, sistemul de se
curitate națională creat și condus de 
Nicolae Ceaușescu s-a destrămat ra
pid, iar președintele României a plă
tit cu viața menținerea sa la putere 
cu orice preț și aroganța sa față de 
Mihail Gorbaciov. (Petre OPRIȘ)

Stimate tovarășe Mihail Gorbaciov, 
Am primit mesajul Dumneavoas

tră în legătură cu întâlnirea pe care 
urmează să o aveți, la începutul lunii 
decembrie, cu președintele SUA, G. 
Bush.

După cum rezultă din mesaj, la 
întâlnire, una din temele centrale ale 
discuției va privi procesele care au loc 
în Europa răsăriteană și aspectele in
ternaționale ale acestora.

1. Considerăm că la întâlnirea din
tre conducătorii URSS și SUA nu se 
poate discuta, sub nici o formă, si
tuația din țările socialiste. Despre pro
blemele care au apărut în unele țări 
socialiste se poate discuta numai în 
cadrul unei întâlniri între conducerile 
țărilor socialiste. De altfel, Partidul 
Comunist Român a insistat de mai 
multe ori să se organizeze o asemenea 
întâlnire a țărilor socialiste, însă până 
în prezent ea nu a avut loc. Dacă în ca
drul întâlnirii bilaterale sovieto-ame- 
ricane va avea loc o asemenea discu
ție, aceasta va fi considerată de toate 
popoarele ca un amestec în treburile 
interne ale țărilor socialiste.

2. Ținând seama de problemele gra
ve ale vieții internaționale ca urmare 
a continuării cursei înarmărilor, în 
conformitate cu cele discutate la 
Consfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 

Tratatul de la Varșovia care a avut loc 
la București,' apreciem că în cadrul 
întâlnirii sovieto-americane la nivel 
înalt vor trebui să se pună cu toată 
tăria problemele securității europe
ne, ale dezarmării și, în primul rând, 
ale dezarmării nucleare. Trebuie să se 
exprime clar necesitatea renunțării 
definitive la orice programe și acțiuni 
de perfecționare și modernizare a 
armelor nucleare, încetării tuturor 
experiențelor nucleare, abandonării 
pentru totdeauna a politicii de așa- 
zisă descurajare nucleară, indiferent 
sub orice formă s-ar manifesta. în ce 
privește reducerea armamentelor 
convenționale, a efectivelor și cheltu
ielilor militare din Europa, ele trebuie 
soluționate în cadrul negocierilor de 
la Viena.

3. Referitor la formularea din me
sajul Dumneavoastră privind „noul 
rol" al NATO și Tratatul de la Varșovia, 
noi considerăm că problema care se 
pune nu esteiaceea de a se stabili o 
colaborare între cele două blocuri 
militare, care ar însemna permanen
tizarea lor, ci aplicarea celor stabilite 
în comun de țările socialiste europe
ne privind desființarea concomitentă 
- într-un timp cât mai scurt - a celor 
două blocuri militare.

4. Desigur, dezvoltarea relațiilor 
dintre URSS și SUA constituie o pro
blemă a celor dpuă țări. în ce privește, 
însă, relațiile și problemele interna
ționale care se referă la Tratatul de la 
Varșovia și țările socialiste, ele trebuie 
soluționate în conformitate cu hotă
rârile adoptate în cadrul ședinței Co
mitetului Politic Consultativ de la 
București și la întâlnirea dintre miniș
trii afacerilor externe, de la Varșovia, 
în documentele cărora țările socialis
te au „reafirmat năzuința comună de 
a acționa în interesul socialismului, 
perfecționării colaborării dintre sta
tele aliate, asigurării securității lor 
trainice", a „dezvoltării raporturilor 
dintre ele pe baza egalității, indepen
denței și a dreptului fiecăruia de a-și 
elabora linia politică proprie, strate
gia și tactica, fără amestec din afară".

5. Având în vedere politica antico
munistă de destabilizare a situației 
din țările socialiste, în care Statele 
Unite ale Americii au un rol activ, con
siderăm că trebuie să se ceară cu toată 
fermitatea ca SUA să înceteze și să 
renunțe definitiv la orice politică de 
amestec în treburile interne ale altor 

state.
6. în ce privește problema germană 

- la care vă referiți în mesaj - și noi 
considerăm că este necesar să se asi
gure dezvoltarea socialistă a R.D. Ger
mane, că existența celor două state 
germane constituie o realitate a Eu
ropei de azi și de mâine, care trebuie 
menținută și respectată, în interesul 
stabilității și păcii pe continent.

7. Considerăm că ar fi greșit și de 
neînțeles să se pună problema dezi- 
deologizării relațiilor interstatale. Par
tidul nostru apreciază că, atât timp cât 
există imperialism, există luptă de 
clasă și nu se poate renunța la con
cepțiile ideologice în viața internațio
nală. De altfel, imperialiștii nici nu 
ascund acest lucru. Ei declară deschis 
că vor să consolideze și să întărească 
forța capitalismului, a imperialismu
lui, în abordarea problemelor inter
naționale trebuie să se pornească de 
la respectarea și aplicarea principiilor 
coexistenței pașnice între state cu 
orânduiri social-politice diferite.

Trebuie avut în vedere că primul și 
cel de-al doilea război mondial au fost 
războaie imperialiste, având ca scop 
reîmpărțirea lumii în sfere de influ
ență. Acest pericol va exista atâta timp 
cât va există imperialismul.

8. în ce privește propunerea privind 
întâlnirea din 4 decembrie pentru a 
informa despre rezultatele convorbi- 
rildr sovieto-americane, noi consi
derăm că nu este necesară o întâlnire 
la nivel înalt în acest scop. Această 
informare se poate face pe cale 
diplomatică sau, cel mult, în cadrul 
unei întâlniri la nivelul miniștrilor 
afacerilor externe.

O delegație a Partidului Comunist 
Român, la nivel înalt, ar putea veni la 
Moscova în scopul unei întâlniri cu o 
delegație la nivel înalt a PCUS, în ziua 
de 5 decembrie, pentru a discuta pro
bleme bilaterale și o serie de alte pro
bleme ale vieții politice internațio
nale.

Cu acest prilej, delegația noastră ar 
putea lua parte și la întâlnirea din 
4 decembrie, dacă aceasta va avea loc.

Dacă nu va fi posibilă organizarea 
unei întâlniri bilaterale la nivel înalt, 
vom trimite la întâlnirea pentru in
formare un reprezentant al partidu
lui nostru. Avem în vedere să parti
cipe, eventual, ministrul afacerilor 
externe.

27 noiembrie 1989

Ce zicea Ceaușescu 
despre „loviturile 
de stat organizate 
de sovietici" în Est

Partea aceasta cu colaborarea 
între cele două blocuri, blocurile 
militare, așa cum se spune, ar 
îns^jnna o permanentizare a lor. Ar 
trebui ceea ce am hotărât, desfiin
țarea lor concomitentă.

El vorbește într-adevăr de cauza 
celor două războaie mondiale, 
spune că au fost probleme teritori
ale. Noi trebuie să vedem o formă,
pentru că trebuie avut în vedere că 
cele două războaie mondiale au 
avut un caracter imperialist și o 
împărțire a sferelor de influență, că 
acesta este adevărul.

Aici el neagă toate aprecierile 
care au existat până acum.

Tov. Gheorhe Rădulescu: La baza 
lor a stat și împărțirea sferelor de 
influență.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Trebuie 
avut în vedere că pericolul acesta va 
exista atât timp cât va exista 
imeprialismul. în legătură cu teza 
dezideologizării. Consider că ar fi 
greșit să se pună problema acesta 
â dezideologizării relațiilor între 
state. Ar fi greșit și de neînțeles ca să 
se pună problema aceasta între 
două sisteme. Trebuie să fie puțin 
mai așa... Aceasta, cu coexistența 
pașnică, am discutat-o. Să-i aducem 
îmbunătățirile acestea și să-i dăm 
drumul.

Suntem obligați să răspundem, 
că dacă nu le răspundem o să zică 
„v-am informat și ați fost de acord, 
și noi am acționat în numele tutu
ror". în ce privește întâlnirea pentru 
a asculta o informare, care ar în
semna aprobare, pentru că asta 
dorește, să vină cu comunicatul și 
informarea de aprobare.

Tov. Elena Ceaușescu: Totul tre
buie spus mai clar.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Este clar, 
dar trebuie procedat așa, noi să 
spunem că nu considerăm ca pen
tru o informare să ne întâlnim. Am 
putea veni dacă se face o întâlnire 
să discutăm și unele probleme 
bilaterale, dacă nu, atunci trimitem 
ministrul de Externe.

Uite, în felul acesta să facem.
Este bine?
- Toți tovarășii sunt de acord.
Consider că este cazul ca presa 

noastră să facă comentarii în aces
te zile pornind de la hotărârile Con
gresului al XIV-lea, să tratăm pro
blemele relațiilor internaționale, a 
principiilor de relații între state, de 
egalitate, inclusiv problemele în 
Europa, să se spună ca și aici să se 
renunțe la orice amestec în tre
burile altor țări, să se ia poziție 
fermă, să se asigure o Europă unită, 
pentru că problemele actuale nu se 
pot rezolva de cele două mari puteri 
și de alte câteva state, ci de toate
statele.

Așa să procedăm urmând poziția 
noastră cu hotărâre.

Tov. Manea Mănescu: Așa cum 
ați spus și la Congresul al XIV-lea.

Tov. Elena Ceaușescu: Trebuie să 
începem să prezentăm și în presă și 
la televiziune, că nu ne-am oprit la 
Congres.

Tov. Nicolae Ceaușescu: De ase
menea, și despre necesitatea întă
ririi independenței și suveranității. 
Să înceteze orice amestec, sub 
diferite forme, amestecul așa-zis 
ideologic, care este mai periculos și 
trebuie răspuns cu toată fermitatea.

Tov. Elena Ceaușescu: Trebuie să 
spună ferm, pentru că este pe 
jumătate spus. Și televiziunea tre
buie să facă acest lucru.

TOv. Nicolae Ceaușescu: Mai ales 
că acum reiese clar că ceea ce s-a 
făcut în R.D. Germania, «ste or

ganizat de sovietici și de R.F. Ger
mania. Același lucru și în Bulgaria.

Bulgarii caută acum să se 
lămurească de ce au făcut. Spun că 
nu au știut că au datoriile pe care le 
au. Dar nu putea ca despre aceste 
datorii să știe numai un număr 
restrâns de oameni. Ei tot spuneau 
că s-au discutat toate problemele, 
cu dezvoltarea industriei, cu nivelul 
tehnic, cu tot. Pe toate le-au discu
tat. Permanent au discutat pro
blemele economice.

în Cehoslovacia, cu atât mai mult, 
s-au dus în 1968 și i-au forțat să 
aprobe. Dacă consideră că este 
greșit ce s-a făcut atunci, de ce nu-și 
retrag trupele de acolo și în loc să le 
retragă, le întăresc. Primul lucru era 
acesta, retragerea trupelor, dar la 
asta nu se gândesc. Cehii au accep
tat trupele și ei își țin în continuare 
trupele acolo.

Tov. Elena Ceaușescu: Vor să-și 
întărească dominația.

Tov. Nicolae Ceaușescu: De fapt 
au realizat lovituri de stat organi
zate. Acesta este adevărul, folo- 
sindu-se de ajutorul a tot felul de 
elemente descompuse, așa cum a 
fost și Adamec, care este un tră
dător, care dacă a văzut că nu poate 
în Biroul Politic să-și impună pozi
ția, acum iese în stradă.

Tov. Elena Ceaușescu: Se folosesc 
de el și pe urmă îl dau la o parte, așa 
cum a făcut cu cel de la tineret, care 
a vorbit, a făcut ce au vrut și apoi 
l-au dat afară. S-a întâmplat așa 
cum se întâmplă cu toți cei pe care 
îi plătesc.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Acestea 
ar fi. De acord?

- Toți tovarășii sunt de acord.
Pentru vineri pregătim ședința 

Comitetului Politic Executiv. Am 
discutat și vreau ca și voi să vă gân
diți, cum să realizăm ceea ce am ho
tărât în Congres. Am vorbit în cur
sul dimineții cu tovarășul Dăscă- 
lescu să pregătească pe linie econo
mică materialele. De asemenea, tre
buie pregătit și pe linie de partid 
ceea ce trebuie, programele, inclu
siv în domeniul activității interna
ționale, program de intensificare a 
relațiilor pe linie internațională, cu 
țările în curs de dezvoltare. O să 
avem o participare mai activă, am 
discutat să acordăm mai multe 
burse pentru pregătire politică, pe 
linie de partid, pentru cadre, inclu
siv în învățământul superior.

Sigur, vom discuta problemele 
economice, problemele de export, 
problemele de comerț, toate pro
blemele din diferite domenii de 
activitate, din industria alimentară 
și altele. Vom discuta, inclusiv pro
blema alegerilor. Trebuie să vă 
pregătiți, până vineri trebuie să 
avem programe, așa că în câteva zile 
să ne pregătim, să facem ca totul să 
fie clar pentru toată lumea. Gândiți- 
vă cum să facem ca să îmbunătățim 
activitatea în sectoarele de care vă 
ocupați.

Un rol activ revine, în această 
direcție, CSP-ului, CNST-ului. De 
asemenea, măsuri ca să întărim 
controlul activității.

Tov. Elena Ceaușescu: De fapt, să 
aplicăm ceea ce am stabilit la Con
gres.

Tov. Nicolae Ceaușescu: De ase
menea, pe linie de tineret, pe linie 
de femei, programe de aplicare a 
ceea ce am hotărât. Fiecare să vă 
gândiți și să participați la întocmi
rea programelor. 4

Cu asta putem încheia ședința.
Arhivele Naționale, 

Fond CC al PCR - 
Secția Cancelarie, 
dos. nr. 66/1 989

JURNALUL ZILEI
(Urmam din pag. I)

Condoleanțe pentru moartea președintelui libanez
Gogu Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, însoțit de alți demnitari, s-a deplasat 

la Ambasada Libanului la București pentru a transmite condoleanțe din partea lui Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia decesului președintelui libanez Rene Muaawad. S-a păstrat un moment 
de reculegere și s-a semnat în cartea de condoleanțe.

Solidaritate cu Mongolia
Cu ocazia sărbătoririi a 65 de ani de la proclamarea Republicii Populare Mongole, Oso- 

ryn Ghenden, ambasadorul acestei țări la București, a oferit o recepție. Au luat parte Ludovic 
Fazekaș, viceprim-ministru al Guvernului, miniștri, adjuncți și șefi de secție de la CC al PCR, 
reprezentanți ai conducerii unor ministere, oameni de cultură, ofițeri și ziariști. La eveni
ment au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați în România și alți membri ai cor
pului diplomatic.

„Salina66 Dej a îndeplinit planul
Luna noiembrie se încheia cu „mari succese" pentru muncitorii de la „Salina" Ocna Deju

lui. în luna august fusese raportată îndeplinirea planului pe patru ani din cincinalul 1985- 
1990 la producția fizică, iar în luna septembrie a fost anunțată îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pe aceeași perioadă, la indicatorul producția marfă. Astfel, au fost create condiții, pe 
hârtie desigur, pentru realizarea la finele anului 1989 a unei producții marfă suplimenta
re în valoare de 11,4 milioane lei și a unei producții fizice suplimentare de 136.800 tone. 
„Ocnașii" din Dej se puteau mândri și cu alte succese: productivitatea muncii era realizată 

în proporție de 109,1%, iar cheltuielile materiale efectuate pentru 1.000 lei producție marfă 
fuseseră reduse cu 20,2 lei.

„.Maximă mobilizare66pe ogoare
Comitetul agricol județean Timiș a fixat prioritățile acțiunilor pe ogoare, care trebuiau 

să se desfășoare sub semnul urgenței și „maximei mobilizări" pe parcursul săptămânii. Pen
tru depozitarea grabnică a ultimelor cantități de porumb se impunea ca la transport să se 
acționeze, în fiecare unitate și consiliu unic, cu întreaga capacitate, folosindu-se toate 
mijloacele mecanice și atelajele. Acestea trebuiau să efectueze obligatoriu trei curșc pe zi. 
Pe suprafețele ocupate cu culturi păioase, acolo unde se constatau excese de umiditate sau 
ochiuri de apă, pentru evitarea băltirii, era necesar să se execute rigole, acestea fiind îndrep
tate spre canalele electoare. în horticultura o atenție deosebită trebuia să se acorde pregătirii 
temeinice a producției anului următor: asigurarea întregului necesar de semințe, mraniței 
și repararea ramelor pentru răsadnițe. Ținând seama de temperaturilemregistrate în sec
torul zootehnic, efectivele de animale se aflau în proces de stabulație. în aceste condiții, 
trebuia să se acorde o grijă sporită amenajării adăposturilor în vederea creării unui micro
climat propice respectării programului zilnic de grajd, în cadrul căruia furajarea trebuia 
efectuată pe baza rețetelor termic alcătuite, care să înglobeze unitățile nutritive necesare.

Seară culturală la Brașov
Teatrul Dramatic și Filarmonica „Gheorghe Dima" din Brașov a programat, începând cu 

ora 18:30, un concert simfonic. Dirijor era Florin Totan, care a colaborat cu două tinere soliste 
brașovene - flautista Otilia Panaitescu și harpista Iudith Wunderlicht-Pop. Spectacolul înce
pea cu un omagiu adus lui Tudor Cotea, unul dintre cei mai distinși compozitori ai Brașovu
lui. Acesta era prezent cu prima sa mare lucrare simfonică, „Suita maramureșană", scrisă 
în 1949 și cântată în primă audiție de filarmonica brașoveană. în continuare, cele două artiste 
amintite anterior au interpretat Concertul pentru flaut, harpă și orchestră de Wolfgang 
Amadeus Mozart. în încheiere s-a interprtat Simfonia a IlI-a cu orgă a compozitorului neo
clasic francez Camille Saint-Saens.

„Eternizarea66 Congresului al XIV-lea

La Brașov s-a vernisat expoziția plastică intitulată „Congresul al XIV-lea - fereastră deschisă 
către viitorul luminos al României socialiste". Evenimentul a avut loc la galeriile „Victoria", 
începând cu ora 12:00.

în tinerețe, Nicolae Ceaușescu, pe atunci general, trăsese și cu arcul, în onoarea 
„tovarășilor" mongoli FOTO: Arhivele Naționale
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Nicolae-Ovidiu Muntean (mijloc), așa cum și-l amintesc prietenii: vesel și optimist FOTO: Arhiva personală Silvia Muntean

Printre asigurările facultative care se pot încheia de o persoană este 
și asigurarea mixtă de viață. Această asigurare dă posibilitatea asi
guratului să economisească, în mod planificat, o anumită sumă de 
ban i, pe care o va primi Ia expirarea duratei asigurării. Totodată, o ast
fel de asigurare constituie un sprijin bănesc pentru cel care o con
tractează sau pentru familia sa, în cazul de producere a unor eveni
mente neprevăzute și nedorite.

Pentru a răspunde unor cerințe ale populației, asigurarea mixtă de 
viață se practică și în alte variante, realizate prin extinderea protecției 
asupra unui număr mai mare de persoane, prin suplimentarea sumei 
asigurate, în cazul survenirii unor anumite categorii de evenimente 
asigurate etc.

Asigurarea familială mixtă de viață dă posibilitatea cuprinderii în 
asigurare a tuturor membrilor de familie în vârstă de la 5 la 65 de ani, 
oricare dintre aceștia putând încasa suma asigurată, în funcție de 
evenimentul asigurat întâmplat.

Asigurarea mixtă de viață și suplimentară de accidente este o vari
antă la care suma asigurată, stabilită pentru urmările accidentelor, 
este majorată față de suma prevăzută pentru celelalte evenimente 
cuprinse în această asigurare.

Asigurările mixte de viață prezintă o serie de caracteristici comune, 
dintre care enumerăm: sunt accesibile persoanelor cu vârste de la 
16'ani până la 65 de ani; se pot contracta pe termene de la 5 la 15 ani; 
primele de asigurare sunt diferențiate în funcție de vârsta persoanei 
care se asigură, de termenul pentru care se face asigurarea și de

ARTICOLUL ZILEI

Asigurarea mixtă de viață și variantele acesteia
mărimeasumei asigurate; la expirarea asigurărilor la care primele au 
fost plătite pentru întreaga durată prevăzută în poliță, sumele asigu
rate se primesc concomitent cu o indemnizație; asigurările participă 
la tragerile de amortizare, acordându-se pentru fiecare combinație de 
litere ieșită la tragere 1.000 de lei din suma asigurată; dacă asigura
tul a suferit un accident de pe urma căruia s-a stabilit o invaliditate per
manentă (fie imediat, fie în decurs de un an de ja accident) primește 
suma asigurată înscrisă pe poliță, in caz de invaliditate totală, sau parte 
corespunzătoare gradului de invaliditate stabilit, în caz de invalidi
tate parțială. După primirea acestor sume, asigurarea continuă pen
tru suma înscrisă în poliță și pentru drepturile ce decurg din aceasta, 
sumele ulterioare acordăndu-se independent de cele pentru invalidi
tate permanentă: asiguratul are posibilitatea de a modifica, pe dura
ta asigurării, datele prevăzute în poliță referitoare la: beneficiar, cuan
tumul sumei, termenul de expirare, precum și de a opta pentru altă 
formă de asigurare, cu adaptarea, după caz, a primei de plată dintr-o 
dată sau în rate aprimelor de asigurare rămase neachitate ori prin pre
lungirea termenului de expirare a asigurării, în situația în care, din 
diferite motive, plata primelor a fost întreruptă.

Pentru a beneficia neîntrerupt de foloasele ce le oferă asigurările 
mixte de viață, este necesar ca primele să fie achitate la termenele sta
bilite. Cei interesați mai pot contracta la ADAS și alte forme de asigurări 
de viață, cumarfi: asigurarea viageră (cu primă unică sau cu plata 
primelor pe timp limitat).

Dobrogea Nouă, nr. 12.810/1989
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Cea mai de post prăjitură

N-AU ȘTIUT CĂ VOR FI EROI!

SA-TI FAC CINSTE 
PENTO fiica mea. 

MAINE, POIMÂINE NE 
CALCI TRAMVAIUL. ..
(Urmare din pag. I)

Niciodată nu se certa. Parcă mă aban- 
lonasem întrutotul în această relație. Mă 

completa foarte bine. îmi spunea că trebuie 
să am răbdare, să nu pun răul în față. M-a 
învățat și să nu fac mereu socoteli. Mi-a 
schimbat complet viața! Ușa garsonierei 
noastre nu se închidea niciodată, pentru că 
mereu era înconjurat de prieteni, care 
veneau cu drag la noi. își iubea țara foarte 
mult. Chiar spunea că nu ar fi drept să 
încercăm să fugim din România, doar pen
tru că Ceaușescu e nebun. în discuții, 
amintea că nu poți să confunzi țara cu con
ducătorii sau regimul ei politic. Ne tot gân
deam că se va întâmpla ceva și la noi, auzind 
ce a fost în țările din jur. Credeam că trecerea 
se va face lin. Din istorie îi plăcea enorm 
Avram Iancu, al cărui destin tragic l-a impre
sionat. Considera că acestuia nu i se dă 
importanța cuvenită și că lui Avram Iancu nu 
i s-au recunoscut toate meritele, așa cum se 
întâmplase cu alte personalități ale istoriei 
noastre. Nici nu concepea să nu ne 
întoarcem la Orăștie. Ținea enorm la familie 
și la casa de la țară, de la Bozeș.

își iubea bunicii de acolo. Adesea, i-a dus 
pe colegii de facultate la țară să le arate 
tradițiile. A crescut acolo și a fost călușar 
până pe la 14 ani. Rămăsese prieten cu amicii 
lui din copilărie, de la Bozeș. Pe de altă parte, 
era foarte citit, la țară familia avea o bi
bliotecă mare. Romanul lui preferat era 
«Nimic nou pe frontul de Vest». Știa extrem 
de multe poezii. Recita cu ușurință, la che
furi, poeziile lui Lucian Blaga și nu era nimic 
deplasat, chiar dacă asta se întâmpla după ce 
noi jucaserăm «cruce»", rememorează soția 
lui Ovidiu Muntean.

împușcat în piept
Ovidiu Muntean și-af văzut familia pentru 

ultima oară la data de 10 decembrie. „A venit 
acasă la sfârșit de săptămână. Mai era puțin 
până la vacanța de iarnă și ne-am sfătuit dacă 
să revină la Orăștie și în 16 decembrie, dar 
ne-am gândit că e mai bine să aștepte până 
prin 18-19, când studenții începeau să se ducă 
acasă. Voiam să botezăm fetița în preajma 
Crăciunului. A plecat la 10 decembrie. Ne 
luaserăm la revedere. Am simțit nevoia să 
merg după el. Eram la geam și mi-am dorit 
să-l îmbrățișez, am vrut să-l strig. A fost ulti
ma oară când l-am văzut", spune Silvia 
Muntean. La 16 decembrie 1989, în comple
xul studențesc au trecut convoaie de oameni, 
care au strigat „Jos cizmarul!", „Studenți, 
veniți cu noi!". Duminica, în jurul prânzului, 
Ovidiu și alți colegi au mers în oraș să vadă 
ce se întâmplă. Spre seară, s-a dus pe la colegi 
să vadă ce fac, dacă au vești de la Orăștie. Nu 
își dădea seama dacă e la fel în toată țara. 
„Deja e grozăvie. Trebuie să vedem. E clar că 
vor să-l dea jos pe Ceaușescu. Mă duc în 
căminul 7, că vin de la Orăștie ceva colegi. 
Poate știu ei ceva", le-a spus Ovidiu priete
nilor. Pe la ora 21:00, în complexul stu

. Jiuq j .:■!

dențesc era oarecare agitație. Unii studenți 
se aflau pe alee. Printre ei și Ovidiu Muntean. 
„Prin fața căminului 7 au trecut trei TAB-uri. 
Studenții au huiduit. Alții, de la etaj, au arun
cat cu ceva borcane. Martorii mi-au povestit 
că în spatele TAB-urilor a venit un pluton, 
care a luat poziție de tragere. Comandantul 
a dat ordin să se tragă, fără somație, lucru pe 
care mi l-a explicat un coleg ce era la geam. 
E clar că dacă ar fi tras toți, ar fi murit mai 
mulți. Au tras în cămin. Au ciuruit parterul, 
au spart geamurile. Studenții s-au aruncat pe 
burtă. După ce plutonul a trecut, Ovidiu nu 
s-a mai ridicat. Prietenii l-au pus pe o bancă. 
Era rănit în piept, în partea dreaptă. Un alt 
student a fost împușcat în gât. în căminul 4 
stăteau arabii, mulți studenți la Medicină. 
Unul dintre ei, care era medic rezident, a 
venit și i-a consultat: I-a luat pulsul lui Ovi
diu și era foarte slab. Și-a dat seama că nu le 
poate acorda primul ajutor. S-a dus să își ia 
mașina, pentru că decisese să îi ducă la spi
tal. Medicul a venit, iar pe cel împușcat în gât 
l-a pus în față. Pe Ovidiu l-a băgat în spate, 
între timp, din partea cealaltă a aleii a venit, 
pe picioarele lui, un student ce fusese rănit 
la o mână, âred că în învălmășeala aia, colegii 
nu l-au văzut că urcă în mașină. Medicul a 
pornit spre Spitalul Județean, pe un drum 
paralel cu căminele. La primul viraj, studen
tul împușcat în gât a căzut peste el. Murise. 
Din spate, Ovidiu a spus doar atât «N-am 
aer». Medicul a deschis geamul și l-a întrebat 
dacă îi este mai bine. Nu a mai primit 
răspuns. S-a întors și a văzut că îi cursese 
sânge din gură. A ajuns la spital, iar doctorița 
care era de gardă îl cunoștea pe medicul arab, 
îi era rezident și tot ea îl operase la inimă. A 
venit imediat. Ulterior, l-am căutat pe 
medicul arab. L-a recunoscut pe Ovidiu 
dintr-o fotografie de grup, în care erau vreo 
20 de persoane. Mi-a povestit că doctorița și-a 
dat seama că studentul împușcat în gât 
murise. Lui Ovidiu i-a luat pulsul și a stat un 
pic lângă el. Se pare că nici pentru el nu mai 
era nimic de făcut. Medicul s-a întors la 
cămin și le-a explicat colegilor lui Ovidiu că 
a scăpat doar cel împușcat în umăr. Ei știau 
doar de două persoane, așa că au sperat ,că 
soțul meu e cel care a scăpat. Ei nu își 
dăduseră seama dacă a fost împușcat în 
umăr sau în piept. Erau speriați de ceea ce se 
întâmplase și nici nu aveau cum să fie altfel. 
Ovidiu a rămas în spital", continuă Silvia 
Muntean. Acasă, la Orăștie, fetița de doar o 
lună nu a dormit toată noaptea. A plâns, a 
țipat, iar mama ei a ținut-o în brațe. Nu mai 
făcuse niciodată așa. S-a liniștit abia 
dimineața.

„Ovidiu e rănit!44
A doua zi, studenții au fost trimiși acasă. La 

Orăștie, mama lui Ovidiu aflase că la 
Timișoara „fuseseră niște tulburări" și a 
rugat-o pe noră să afle ceva. Silvia a încercat 
să-și sune colegii timișoreni, dar nimeni nu 
răspundea la telefon. Spre seară, cea mai 
bună prietenă a Silviei, Cristina, a sosit la

u

Nu le mai făcusem copiilor ceva dulce. în ultimul timp, la modă erau 
prăjiturile cu foi Lica. N-am avut de lucru, am cumpărat un pachet 
de foi Lica de la cofetărie. Am venit cu el acasă și nu l-am ascuns de 
dușmanii ronțăitori. Greșeală fatală. Cum băieților mei le plăceau la 
nebunie napolitanele, trebuia să-mi dau seama ce se va întâmpla în 
momentul în care se vor întâlni nas în nas cu foile de napolitană, cro
cante.

A doua zi, am dat o raită prin piață și am cumpărat, de voie, de 
nevoie, un kilogram de nuci în coajă, pentru că decojite n-am găsit, 
și unde mai pui că erau din cele mici. Ce era să fac? Altele n-am găsit. 
De cum am intrat în casă, .ceva ciudat mi-a atras atenția. Lângă ușa 
de la cămară, jos, pe covoraș, se afla o așchie albă. Era de napolitană. 
Când mi-am pus hainele pe umeraș, lângă dulap, o altă așchie, dar mai 
măricică. Eeeee! M-am repezit către cămară. Stupoare! Pachetul cu foi 
fusese violat și redus la jumătate. Suficient de puține foi pentru 
prăjitură.

Pe moment m-am înfuriat, dar mi-am adus aminte că nu le-am dat 
de grijă să nu le mănânce și nici nu le spusesem că fac prăjitură din 
ele. așa că am lăsat-o mai moale.

De cum au venit copiii de la școală, i-am luat la rost pentru că au 
risipit fofle. Le-am dat să mănânce și i-am pus la curățat nuci pentru 
prăjitură în timp ce ronțăiam restul de foi de napolitană. Curățatul 
nucilor a fost o mare pedeapsă pentru noi toți. Prăpăditele astea erau 
jurate să nu se spargă și mai ales să nu ne lase să le scoatem miezul. 
Aveau multă coajă și miezul ghemuit în meandrele nervurilor din 
interior. Nu puteai să-1 scoți decât cu vârful unui cuțit. Nu mai spun 
că-1 obțineam sfărâmat. Ne-am chinuit până pe la ii:oo noaptea, când 
am abandonat vreo 20 de nuci ticăloase. Le-am promis că nu voi face 
prăjitura înainte să vină ei de la școală. Deja le plăcea tehnologia!

, Ne-am culcat cu gândul la prăjitură.
A doua zi, am cumpărat alt pachet de foi și a t rebuit să aștept să vină

băieții acasă ca să facem minunea. Ampregătit toate ingredientele. 
Am prăjit ușor și am pisat mai mărunt puținul miez de nucă ce era 
mai măricel și l-am amestecat cu restul sfărâmat din curățare, am pus 
pe masă marmelada, o cană cu apă, am pus stafidele în esență de rom 
și foile. Au venit glonț acasă, s-au schimbat și au refuzat să mănânce 
până nu am făcut prăjitura. Mirosul de nucă prăjită îi zăpăcea de cap!

S-au spălat pe mâini și le-am împărțit sarcinile, de parcă era cine 
știe ce de făcut la prăpădita aia de prăjitură. Cel mare a amestecat 
marmelada cu puțină apă, cât să o facă mai moale, apoi cel mic i-a tur
nat câte puțină nucă, în timp ce amesteca bine și, la sfârșit, stafidele 
cu toată esența de rom. Ne-am întrecut care să gustăm din cremă, ca 
s-o dregem de dulce. I-am mai adăugat o jumătate de borcan de gem 
de gutuie, ca să fie mai dulceagă și mai aromată. Mmm! Crema era 
foarte bună, chiar dacă era departe de rețetele altor moduri de 
preparare. A noastră era cea mai de post. Nu avea nici margarină.

Am pus prima foaie, pe un platou pe care nu-1 foloseam decât la 
ocazii deosebite, fapt ce a dat frisoane băieților. Peste foaie am trăsnit 
două linguri pline ochi cu cremă, am întins-o și am uns o limbă care 
ieșea în timp Ce aranjam crema. Am montat altă foaie peste cremă și 
am apăsat-o ușurel, am pus alt strat de marmeladă, altă foaie, altă 
cremă și ultima foaie deasupra. Am pus peste ea un tocător mare și 
greu. Am dus-o în balcon, până a doua zi, așa cum stabilisem cu o seară 
înainte. Toți am răsuflat ușurați. Surpriza a fost când am constatat că 
ne rămăsese ceva cremă! Ochi strălucitori și pofticioși s-au îndreptat 
spre mine. Normal că le-țjm promis să le-o dau, dar numai după masă. 
Așa că au hăpăit în timp-record și, după ce-am spălat vasele, atitudine 
sadică din partea mea, le-am împărțit restul dp cremă în două cas- 
tronele. Am scos și o grămăjoară de biscuiți „Populari", dar buni. Și-au 
uns biscuiții cu cremă și s-au bucurat de gustul dulce-acrișor și par
fumul esenței de rom. Iată altă prăjitură!

Veronica BECTAȘ

Orăștie și a telefonat la familia Muntean. 
„Noi îi făceam baie fetiței. A sunat telefonul. 
M-am dus și am răspuns. Era prietena mea 
cea mai bună, Cristina, care a cerut-o la tele
fon pe soacra mea. Mă gândeam că cere 
Ovidiu ceva, că o fi făcut ceva. Soacra mea a 
venit la telefon, ascultam deja, dar nu spunea 
aproape nimic. A închis și nu se mai putea 
adupa. A spus doar că Ovidiu a fost rănit, că 
e în spital. «Cum adică, a fost rănit?!», am 
întrebat. Mă gândeam că a fost ceva la vreun 
meci. Am sunat înapoi la Cristina, care mi-a 
explicat: «Acolo s-au împușcat oameni pe 
stradă. Ovidiu e în spital, iar acesta e încon
jurat».^ doua zi, soacra mea a plecat la 
Timișoara, dar n-a aflat nimic, iar la două zile 
s-a dus iar. Ne-am pus toți în mișcare. Am stat 
ore întregi pe hol și formam întruna la tele
fon, pe la diverse spitale, pe la medici pe 
acasă. La Timișoara, soacra mea a umblat din 
spital în spital. Nu a găsit nimic", continuă 
Silvia Muntean.

Dispărut fără urmă
Au urmat niște zile cumplite. „Cam din a 

treia zi am avut deja convingerea că e mort 
sau că e ceva foarte grav cu el. Ovidiu ar fi 
făcut orice ca noi să aflăm că e în viață. Ne-a 
și confirmat cineva că ar putea să fie mort. 
A mers și cumnata mea. Am ajuns și eu la 
Timișoara. Voiam să știu detalii, am bănuit 
că are la el carnetul de student. Așa i-am și dat 
de urmă. Am fost la Spitalul Județean, dar 
toate registrele de intrare nu mai erau. Mi s-a 
spus să merg la Medicina Legală. Imediat am 
aflat clar că e mort. în acte scria că e un 
cadavru de sex masculin neidentificat, iar în 
paranteză, cu sernpui întrebării, Muntean 
Nicolae-Ovidiu. Mi s-a explicat că a fost o 
anchetă în care au fost implicate Miliția, 
Procuratura și Medicina Legală. S-au făcut 
poze, s-au adunat toate obiectele pe care 
le-au avut asupra lor. Umblam peste tot pen
tru că voiam să aflu adevărul. între timp, 
fetița a fost botezată, cam în perioada în care 
plănuisem cu Ovidiu să facem acest lucru. 
Ne gândeam că poate îi găsim cadavrul și nu 
puteam să îl înmormântăm, fără ca fetița să 
fie creștinată. Totuși, eu nu mai credeam că 
o să-l găsim vreodată", încheie Silvia 
Muntean. în noaptea de 18 spre 19 decembrie 
1989,43 de cadavre, între care și cel al lui 
Ovidiu Muntean, au fost încărcate într-o 
dubă frigorifică a COMTIM (în care se căra, de 
obicei, carnea de porc) și au fost trimise la 
București. Ironia sorții: duba în care erau 
cadavrele a trecut prin fața casei părintești 
a lui Ovidiu, acolo unde, cu doar patru luni 
în urmă, petrecuse împreună cu prietenii la 
nunta lui. Silvia Muntean a aflat doar după 
câteva săptămâni ce s-a întâmplat cu trupul 
neînsuflețit al soțului ei: a fost ars la Crema
toriul „Cenușa", iar apoi cenușa celor 43 a fost 
aruncată la o gură de canal la Popești-Leor- 
deni. Silvia lucrează acum la Arad, nu s-a 
recăsătorit. Maria-Alexandra e studentă la 
Drept, la Timișoara.

Monalise HIHN

ECONOMISEȘTI si CITEȘTI!
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NOMENCLATURA

0 alimentație 
sănătoasă și gustoasă
„Nomenclatura", cuvânt latin 

rusifîcat, este un termen care 
desemnează clasa noilor îmbogățiți 
sovietici, cei propulsați economic și 
social prin serviciile de tip politic 
aduse statului sovietic și partidului 
comunist. Termenul a fost populari
zat în Vest, în anii ’8o, datorită cărții 
lui Michael Voslensky, istoric rus și 
profesor de istorie la Universitatea 
Lumumba din Moscova și deținător 
al unor funcții academice impor
tante, membru el însuși, pentru o 
perioadă, al nomenclaturii. Redăm 
în continuare câteva fragmente din 
cartea lui Voslensky.

„La scurtă vreme după ce s-a elimi
nat raționalizarea alimentelor, s-a 
publicat în URSS, în perioada de după 
război, o operă intitulată «O alimen
tație sănătoasă și gustoasă». Pentru 
majoritatea cetățenilor sovietici, 
recentele idei țineau de pură utopie, 
în lipsa produselor alimentare. Și to
tuși, această carte a devenit rapid o 
raritate demnă de zelul bibliofililor, ‘ 
pe atât de mare a fost succesul ei pe 
lângă rafinații nomenclaturii.

Interesul nomenclaturiștilor pen
tru o alimentație sănătoasă și plăcută 
nu se dezminte niciodată. Când ești 
invitat la un înalt demnitar nomen- 
claturist, nu poți decât să admiri va
rietatea și calitatea (mereâ excepțio
nală) a mâncărurilor servite. La ad
ministrațiile nomenclaturii, fie la 
Moscova, fie în provincie, cantinele 
bune și bufetele bune sunt întotdeau
na foarte apreciate, iar masa devine 
un fel de ritual agreabil în viața 
nomenclaturistului.

La Comitetul Central al PCUS, 
bufetele se deschid la ora it:oo. 
Curând putem vedea cum încep să se 
reverse demnitarii nomenclaturii 
care se reunesc la un mic dejun, cel 
de-al doilea pe ziua respectivă. Pro
dusele sunt de primă calitate și foarte 
proaspete, iar prețurile sunt mode
rate. Porțiile nu sunt foarte generoase, 
ce-i drept. Dar acest lucru nu trebuie 
interpretat ca zgârcenie pentru că 
pentru nomenclatură nimic nu este 
îndeajuns de bun și de frumos. Dacă 
prânzul e lejer, înseamnă că tovarășii 
au grijă de silueta lor. Se găsește, în 
mici boluri, caviar, negru sau roșu, iar 
pe farfurii pește fin, somon sau 
nisetru. Se bea kumis, celebra băutură 
a stepelor orientale, pe bază de lapte 
de iapă. Iaurtul este untos, iar brânza 
albă îndulcită cu zahăr e întotdeauna 
foarte proaspătă și se topește în gură.

Cantina își deschide porțile la ora 
1:00. Această cantină a rămas multă 
vreme pe Strada 25 octombrie. Ea a 
fost înlocuită cu restaurantul «Sla- 
vianski bazar», cu orchestra sa zgo
motoasă și cu mușterii puțin amețiți 
care dansează târșâindu-și picioarele. 
Dar imaginați-vă o clipă spectacolul* 
pe care îl oferea acest stabiliment în 
epoca sa de aur, când un funcționar 
KGB în civil, postat lângă oglinda 
mare din vestibul, controla decesul, în 
timp ce, în saloane, ospătărițe alese cu 
grijă, și în care puteai avea 4eplină 
încredere, treceau încolo și încoace în 
grabă, iar murmurul maiestuos și sa
tisfăcut compus de conversațiile 
nomenclaturiștilor așezați la mese se 
răspândea în săli.

Deși parcursul între clădirea 
CC-ului și Strada 25 octoYnbrie nu este 
mare - zece minute pe jos - și ai putea 
chiar să încerci plăcerea de a-ți dez
morți picioarele, nomenclaturiștii au 
sfârșit într-o zi prin a găsi scuza că nu 
sunt destul de protejați de lumea 
exterioară, în timpul acestei de
plasări. Ei nu admiteau să fie nevoiți 
să se amestece - promiscuitate in
solită - cu mulțimea simplilor cetă
țeni sovietici care străbat grăbiți 
străzile din preajma Pieței Dzerzins- 
ki. Cum îi e obiceiul, nomenclatura 
și-a găsit un alibi comod: vigilența 
politică1. Au început aluzii voalate că 
un agent străin ar putea foarte bine să 
se posteze în apropierea cantinei și să 
fotografieze toate persoanele care 
intră. Dacă nu se acționează cu pru
dență, tovarăși, portretul tuturor 
funcționarilor Comitetului Central va 
ajunge într-o bună zi în fișierele CIA.

Cum era de așteptat, acest tip de 
raționament a avtit imediat ecou. S-a 
luat deci hotărârea de a se construi, pe 
o străduță învecinată cu imobilul CC 
și agrementată cu o splendidă bise
rică de secol al XVII-lea (Biserica 
Trinității din Nikitny), o clădire lumi

DIN ARHIVA MINISTERULUI DE EXTERNE

Agrarienii bulgari au înființat 
un partid politic

La ședința recentă a Consiliului de 
conducere al Uniunii Populare 
Agrariene din Bulgaria s-a hotărât că 
această uniune să se transforme 
într-un partid independent.

Se are în vedere ca el să devină „nu 
numai partener, dar și oponent" al 
PCB și să-și asume răspunderea pen
tru realizarea „restructurării" în Bul- 

.garia. în acest scop urmează să se 
modifice programul și statutul Uniu
nii și să fie supus aprobării congresu
lui acesteia, prevăzut a avea loc în a 
doua jumătate a lunii decembrie a.c. 
în rândul membrilor Uniunii se 
afirmă că activitatea conducătorului 

noasă și modernă de trei etaje, care 
adăpostește în prezent cantina. Acest 
restaurant, pe care nici o reclamă nu-1 
semnalează trecătorului, se află chiar 
la numărul 5 pe Strada Nikitnikov. 
Accesul le este rezervat titularilor de 
pașapoarte de serviciu eliberate de 
CC al PCUS, iar funcționarul KGB care 
stă la intrare examinează actele cu 
multă atenție. Permise speciale sunt 
admise pentru personalul care nu 
face parte din aparatul CC, dar care are 
de îndeplinit anumite sarcini în inte
riorul clădirii CC. Cu o oră înainte de 
închidere, le este permis accesul ca
drelor de la Școala superioară a parti
dului, ca și colaboratorilor Academiei 
de Științe Sociale, atașate CC al PCUS.

în vestibul, foarte vast, se află în 
partea stângă un chioșc cu ziare și 
reviste și mai încolo casele. Pe partea 
dreaptă, se află vestiarul. O ușă per
mite accesul în bufetul special, de 
unde se pot cumpăra la prețuri mici 
toate produsele alimentare imagina
bile. A trecut multă vreme de când 
(din 1928) nu se țnai găsesc în maga
zinele obișnuite articole de o calitate 
similară.

Ascensorul sau scara, în stil mo
dern, permit accesul la prima și la cea 
de-a doua sală de mese. Cea de-a doua 
este rezervată persoanelor care țin 
regim. Mesele sunt pregătite pentru 
patru comeseni. Pe o masă lungă, ce 
se întinde de-a lungul zidului, se află 
cutii cu suc de fructe, de legume și o 
băutură pe bază de măceșe, foarte 
bogată în vitamine. Fiecare își umple 
paharul după care lasă să cadă câteva 
copeici într-un bol pus acolo cu acest 
scop.

Cantina se află exact în fața clădirii 
rezervate Departamentului de călă
torii în străinătate ale CC-ului, un 
organism hibrid situat undeva între 
aparatul de partid și KGB. în realitate, 
nici un străin nu s-ar hotărî să se 
oprească tocmai aici pentru a face 
fotografii.

Bucătăria, foarte gustoasă, nu uti
lizează decât produse de primă cali
tate. Nici aici porțiile nu sunt excesive 
și deci se pot comanda cu ușurință 
trei, patru ba chiar cinci feluri de 
mâncare. Prețul este același cu cel pe 
care cineva l-ar plăti pentru o masă 
mizerabilă și grețoasă într-una dintre 
cantinele ordinare unde, la aceeași 
oră, se lungesc cozi de muncitori care 
așteaptă să ia masa de prânz.

Cantina CC-ului primește și perso
nalul care nu beneficiază de «krem- 
liovka», dar și pe fericiții posesori ai 
acestor bonuri. Privilegiații ar putea, 
desigur, să-și ia mașina și să meargă 
pe Strada Granovski, unde, cum se 
spune pe rusește, «găsești tot ce vrei 
și ce nu vrei, doar lapte de pasăre nu ». 
Slabă compensație, se pot procura de 
aici delicioasele bomboane «lapte de 
pasăre», care nu sunt de obicei dis
tribuite decât în bufetele rezervate 
nomeclaturii. Dar un bon «kremliov- 
ka» se poate da în schimbul unui 
prânz care va fi luat acasă: cum am 
spus-o deja, toată familia va putea ast
fel să se ospăteze. Este motivul pentru 
care sunt de găsit la cantina CC-ului 
nu numai șefii de sector, consultanții 
și alți înalți funcționari ai aparatului 
care dețin «kremliovka», ci și puter
nici șefi de departament din CC, care, 
deși se sitîiează din punctul de vedere 
al protocolului la un nivel superior 
celui al miniștrilor Uniunii, nu dis
prețuiesc cantina.

Bufetul își deschide iar porțile 
înainte de sfârșitul zilei de muncă. 
Toți colaboratorii CC-ului ar putea să 
facă o nouă descindere, dar nu este de 
uzanță. Toți își spun (pe drept cuvânt) 
că o masă clasa întâi îi așteaptă la ei 
acasă. Să mergi să iei ceva la bufet, fără 
un motiv special, înainte de a te 
întoarce acasă, este considerat ca fiind 
extrem de nepotrivit. în schimb, ei se 
pot îndrepta către o altă clădire, 
botezată tot bufet, dar care este, în 
realitate, o băcănie fină de unde se pot 
procura produse care au fost coman
date în prealabil. Din magazin ei ies 
cu un pachet pe care îl duc acasă. Cât 
despre înalții funcționari, ei vor pleca 
din Strada Granovski ducând un 
pachet similar."

Fragment din volumul 
„Nomenclatura" de Michael 

Voslensky, Editura Belfond, 
p. 232 - 235 

(Traducere din limba franceză 
de Eliza DUMITRESCU)

Uniunii - Petăr Tancev - a fost necore
spunzătoare. El a stat în umbra lui 
Todor Jivkov și trebuie schimbat. 
Organizația nu a avut o poziție și o ati
tudine politică de sine stătătoare, ceea 
ce a diminuat rolul acesteia în viața 
politico-socială a țării.

Vasile Pungan
Document din volumul: 

1989 - Principiul dominoului. 
Prăbușirea regimurilor comuniste 

europene, Ediție de: Dumitru Preda 
și Mihai Retegan, București, 

Editura Fundației 
* Culturale Române,

2000, p. 343.

AICI RADIO EUROPA LIBERĂ!

ROMÂNIA ÎSI 
IZOLEAZĂ DISIDENTII

Pentru poziția sa anticeaușistă, Doina Cornea a fost apreciată în Occident și după 1990

La 27 noiembrie 1989, presa inter
națională era interesată de aspectul 
disidenței românești. Un articol 
apărut în The Independent anunța că 
Doina Cornea intra în ce-a de-a treia 
săptămână de grevă a foamei, iar 
situația altor disidenți era incertă.

„O fragilă femeie de 60 de ani 
intră astăzi în cea de-a treia sa 
săptămână de grevă a foamei, în 
orașul Cluj, din România. Doina Cor
nea, o fostă profesoară universitară 
de limba franceză se află în arest la' 
domiciliu din aprilie din cauză că nu 
a încetat să critice autoritățile care au 
încălcat în mod repetat drepturile 
omului și campania de sistematizare 
prin care vor fi distruse mii de sate 
românești, iar sătenii vor fi mutați în 
centre agro-industriale. Telefonul i-a 
fost tăiat și apoi numărul i-a fost des
ființat, iar poliția îi supraveghează 
casa. Tacticile curente de represiune 
din România includ persecuții și 
bătăi, de care este responsabilă Secu
ritatea, măsuri de supraveghere, 
măsuri care merg până la a izola 
total victimele, cum este cazul Doi
nei Cornea'

Toți criticii importanți ai guvernu
lui se află, în prezent, într-o anume

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Noroc în casă nouă!
V

Gheorghe Delfet din Constanța, om 
al muncii la ACDMN Agigea, este 
anunțat și pe această cale că în pre
zent este inclus pe tabelul de priori
tate al întreprinderii la poziția 2, 
urmând ca în curând să i se reparti
zeze o locuință corespunzătoare si
tuației familiale.•••

Pentru locuitorii cartierului Doro
banți 2 din Buzău, primim o veste 
bună de la Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații: „La sesizarea tova
rășului Iancu Aurel, vă aducem la cu
noștință că lucrările de racordare a 
blocurilor din cartierul Dorobanți 2 
s-au executat conform proiectelor în
tocmite de beneficiarul lucrării - 
1JGCL Buzău - și a termenelor de exe
cuție stabilite. La data de 20 octom
brie, toațe blocurile K au fost racor
date, rezolvându-se toate cererile de 
mutare, printre care și cea a petentu--. 
lui; de asemenea, vor fi onorate toate 
cererile de instalare depuse la uni
tatea noastră până la 31 decembrie".

Vă rugăm să citiți cu atenție și 
rândurile care încheie răspunsul: 
„posturile publice instalate în zonă, 
zilnic sunt controlate și verificate de 

SALUTĂRI DIN... BRASOV!

formă de arest la domiciliu. Unul din
tre aceștia este Dan Petrescu, care a 
semnat alături de Doina Cornea, în 
această primăvară, o scrisoare des
chisă. Un altul este pastorul în vârstă 
de 37 de ani, Laszjo Tokes, care s-a 
refugiat în niște anexe ăle bisericii 
sale. Deși este înconjurat de polițiști, 
a fost de curând atacat de „persoane 
necunoscute" care i-au spart ușa și 
l-au amenințat cu cuțitele.

în urma unei ample demonstrații, 
în Brașov, în noiembrie 1987, cel 
puțin 67 de oameni au fost con
damnați la muncă silnică. Autorită
țile afirmă că au fost toți eliberați, 
până la ultimul om. Dar se știe că 
Werner Sommerauer este încă în 
detenție la Tulcea, în Delta Dunării.

Sutf de protestatari au fost duși de
parte de casele lor în ultimii patru ani 
și condamnați la muncă silnică- Se 
știu prea puține despre soarta lor din 
cauză că procesele politice nu sunt fă
cute publice iar cenzura a fost întărită. 
Cetățenii români nu-și pot schimba 
locul de muncă și nu se pot muta 
dintr-un oraș în altul fără aprobare, 
iar toate contactele cu străinii, oricât 
de scurte, și chiar cu alți est-europeni, 
trebuie raportate la poliție." 

personalul de întreținere, dar cetățeni 
certați cu ordinea și disciplina rup 
cordoanele, fură capsulele, rup cir
cuitele".

Să nu existe, oare, nici o cale de a 
stagna asemenea practici? Răspunsul 
nu poate aparține, bineînțeles, decât 
locuitorilor cartierului!

•••
Consiliul popular al municipiului 

Galati ne anunță că, analizând situația 
locativă a fraților Iulian și Sorin 
Răducu, oameni ai muncii la Șan
tierul naval Galați, consiliu de condu
cere colectivă al întreprinderii a ho
tărât ca acestora să le fie repartizat un 
apartament cu patru camere (câte 
două pentru fiecare familie) în blocul 
LiA din cartierul I.C. Frimu.

•••
VisarionLeonte, sudor la TAGC jude

țul Constanța a primit repartiție pen
tru o garsonieră în Aleea Egretei nr. 5.

•••
Dată fiind situația familială 

deosebită a cititorului noștru loan 
Santa, muncitor la Țesătoria de bum
bac Sighișoara, suntem anunțați de

Radio Europa Liberă încheia emisi
unea de la 27 noiembrie cu o știre de 
ultim moment, referitoare la un nou 
act de protest împotriva regimului de 
la București. Poeta Florica Mitroi 
intra în greva foamei.

„în ultimul moment suntem infor
mați că poeta Florica Mitroi, împre
ună cu cei doi copii ai săi, Filip, 17 ani, 
și Arghira, 11 ani, demonstrează 
începând de astăzi în fața parlamen
tului elen împotriva regimului de 
opresiune din România. Pe pancar
tele purtate de cei trei se poate citi 
«jos cu Ceaușescu, dușmanul popo
rului român» și «în memoria munci
torilor de la Brașov reprimați de secu
ritatea lui Ceaușescu». Florica Mitroi, 
membră US, a declarat într-un inter
viu dat unei publicații grecești la 
sfârșitul săptămânii trecute că opo- 
nenții și disidenții români sunt 
tratați de securitate în mod inuman. 
FM cere occidentului să impună 
sancțiuni împotriva regimului de la 
București."

Arhiva Open Society (Budapesta), 
Institutul de Cercetare al Radio 
Europa Liberă, secția română 

(Traducere din limba engleză de 
Eliza DUMITRESCU)

către Consiliul popular al județului 
Mureș că primarul municipiului Si
ghișoara va analiza cererea acestuia 
ca în mod excepțional să i se aprobe 
stabilirea domiciliului în municipiul 
Sighișoara, urmând ca apoi să fi cu
prins în ordinea de priorități la locul 
de muncă pentru atribuirea unei 
locuințe din fondul locativ de stat.

•••
Scrisoarea lui Gheorghe Iancu, om 

al muncii în cadrul IEIAMC Vrancea, 
care solicită spțijin pentru obținerea 
unei locuințe, a fost atent analizată și, 
drept urmare, Consiliul popular al 
municipiului Focșani a atribuit între
prinderii un apartament în strada 
Constructorului.

•••
Pentru perfectarea documentelor 

pe locuința ce i-a fost repartizată de 
conducerea Cooperativei „Construc
torul" din Buzău, în cadrul căreia este 
șeful unei unități, Nicolae Moglan va 
lua legătura cu IJGCL Buzău care a și 
dispus încheierea contractului de 
închiriere.

Roxana P. Manolescu 
Flacăra, nr. 48/1 989

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
Cooperativa Radio Progres în

cadrează prin concurs, conform Legii 
12/1971, cu domiciliul stabil în Bucu
rești, șef birou plan retribuire nor
mare.________

Administrația Domeniului Public a 
Sectorului 1, Strada Griviței 194, 
încadrează conform Legii 12/1971 
primitor-distribuitor carburanți.

Supraveghez preșcolari la domici- 
liu, orele 8:00-12:00. Cunosc limba 
engleză: zona Teiul Doamnei.______

Căutăm persoană pricepută pentru 
supraveghere 2 copii (4 luni și 4 ani).

Centrul de Calcul al MILMC orga

27 noiembrie 1989

19:00 Telejurnal. înfăptuim hotărâ
rile marelui forum al comuniștilor 
români!

1930 Congresul al XIV-lea - Congre
sul marilor victorii socialiste. Spirit 
comunist revoluționar - angajare 
patriotică. Redactor Emilia Diaconu

19:45 Ctitorii ale Epocii de Aur. 
Magistrale ale dezvoltării socialiste și 
comuniste a patriei. Documentar. 
Redactor Lucia Postelnicu

20:05 Hotărârile Congresului al 
XIV-lea al partidului - mobilizator 
program de muncă pentru întregul 
nostru popor. Perfecționarea organi
zării, modernizării și dezvoltarea pro
ducției, în concordanță cu tendințele 
revoluției tehnico-științifice contem
porane. Redactor George Ghidrigan

20:25 Ce-ți doresc eu ție, dulce Ro
mânie. Versuri patriotice, revoluțio

vremea
Vremea a continuat să se răcească, iar cerul a fost mai mult noros. Au căzut 

precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare pe toată suprafața teritoriului, cu 
o frecvență mai mare în jumătatea de est. Vântul a suflat din sector predomi
nant nordic, cu intensificări în estul și sud-estul țării. Temperaturile minime 
au fost cuprinse între -10 și -2^rade, iar maximele au fost cuprinse între -2 și 
6 grade, pe alocuri mai ridicate în vest. în București, vremea a fost rece, iar cerul 
a fost mai mult noros. Temporar a căzut lapoviță. Temperaturile minime au fost 
cuprinse între -3 și -1 grade, cele maxime, între 2 și 4 grade.

amintiri 
1 I

întreprinderea pentru 
comerțul extenor

Ir 
exportă și importă auto
camioane, tractoare, 
autospeciale, autoutili
tare. autobuze

-TRACTOIT
)V - ROMÂNIA

Citadine
ORIZONTAL: 1) Veritabil „viaduct" al circulației rutiere în Capitală (2 cuv.). 

2) Verb pentru trei anotimpuri - Dublă stație de metrou. 3) Teatrul de comedie
- Tei! - Locuințe. 4) înteprindere de țevi. 5) Ateneul Român. 6) Văzduh - Veche 
măsură - La intrarea în atelier! 7) Râusupus unei amenajări complexe. 8) Țeluri 
(fig.) - Orășel chinez. 9) Tip de motor cu autoaprindere - Măsoară vârsta (pl.). 
10) Răsună la „Rapsodia Română" - Are trei magistrale.

VERTICAL: 1) Cinematograf bucureștean-Face muzică... 2) Orice (pop.j-Apu- 
blica. 3) Afirmație - Mama și tata. 4) Circuit urban - Meteo! 5) Localitate scoțiană
- în sobe! 6) Gene! - Munte în Italia - Are! 7) Obiecte felurite (reg.) - Elan în muncă. 
8) în vie - Străvechi locuitor din zona adriatică. 9) Intrând - Produs textil. 
10) Pronume - Scriitor român (Zaharia).

Dicționar: ILAN, OTTO, LUIB, LECO. Informația Bucureștiului, 1 989
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nizează concurs conform prevederi- 
ilor Legii 12/1971, pentru ocuparea 
următoarelor posturi: analist, analist 
principal, programator principal.

VÂNZĂRI
Vând mașină vată zahăr complet 

electrică și dozator de sirop.
Predau convenabil apartament 

două camere cu hol mare la intrare 
liber, parter, înalt cartier Crângași,

Vând Național G 30 nou. Cumpăr 
semicursieră deosebită nouă.

Vând Opel 1300 în perfectă stare, cu 
piese de schimb.

Vând Dacia 1300 cu îmbunătățiri. 
Aștept provincia.

nare
2035 Direcții ale dezvoltării cer

cetării științifice în lumina hotărâ
rilor Congresului al XIV-lea al parti
dului. Documentar. Redactor Eugen 
Roibu

20:55 Programul de organizare și 
modernizare a localităților țării. Con
gresul al XIV-lea al PCR - orientări de 
inestimabilă valoare pentru continua 
dezvoltare multilaterală și armo
nioasă a patriei. Redactor Melania 
Coman

21:15 Din lumea capitalului. Docu
mentar. Redactor Paul Șoloc

2130 Tezaur folcloric. Cântecul po- 
pular-formă de afirmare a ființei na
ționale. Redactor Marioara Murăres- 
cu

21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

Director: Marius Tucă Editori: Lavinia Betea (saf secția istoria rpr^ntăi Prietina ruan o. ii.


