
JURNALUL ZILEI

JURNALUL ROMÂNIEI 1 9 8 9 - ACUM DOUĂZECI DE ANI

Numărul 288 Sâmbătă, 5 decembrie 2009 - Marți, 5 decembrie 1 989 DISTRIBUIT ÎMPREUNĂ CU JURNALUL NAȚIONAL

Kim Yong Nan, ultimul ministru 
de Externe care a vizitat România 
înainte de căderea comunismului, 
era primit de Nicolae Ceaușescu. 
Prin Decret al Consiliului de Stat, 
mărirea burselor pentru elevi și 
studenți căpăta putere de lege. O 
notă a Securității informa ce le 
spusese George Bush șefilor de 
state membre NATO după în
tâlnirea cu Mihail Gorbaciov de la

Malta. întreprinderea Dumbrava 
din Sibiu, producătoare de fire din 
lână și țesături, împlinea trei de
cenii.

880 de lei. cea mai 
mare bursă

în prima parte a zilei Nicolae 
Ceaușescu a participat la ședința

Consiliului de Stat. La loc de cinste 
pe ordinea de zi - cea mai recentă 
binefacere pentru popor. în 
aplauze și în unanimitate s-a 
adoptat decretul de mărire a 
burselor pentru elevi și studenți 
cu io procente. Noutățile erau 
cuprinse în două articole ale 
Decretului.

(Continuare în pag. a ll-a) J
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Gorbaciov și Ceaușescu, 
față în față pentru ultima oară

CE SPUSESE IN AUGUST 1968
După întoarcerea de la Moscova, 

Ceaușescu și-a reluat marți progra
mul obișnuit. De două ori în cursul 
zilei - o dată înainte de prânz, a 
doua oară către seară - au fost che
mați la „săliță" tovarășii membri în 
Biroul Permanent al Comitetului Po
litic Executiv. Erau printre primele 
ședințe „oficiale", de vreme ce com
ponența Biroului fusese stabilită de 
numai trei zile, la ședința Comitetu
lui Politic Executiv de la 1 decem
brie. La una dintre ședințe, Ceaușes
cu i-a chemat să le spună că „s-a pus 
așa, o problemă". îi găsise și soluția, 
dar, formalist din fire, le-a cerut 
totuși părerea și colegilor de Birou, 
în ziua precedentă, statele membre 
ale Tratatului de la Varșovia intrate 
în Cehoslovacia în vara lui 1968 se 
delimitaseră de acțiunea de atunci 
și o calificaseră drept o greșeală. 
Imediat, partidele comuniste est-eu- 
ropene dăduseră declarații oficiale 
în acest sens, iar pe Ceaușescu îl 
muncise gândul dacă are rost să facă 
întocmai sau nu. Și singur a conchis 
că nu, România declarase ce avea de 
declarat chiar la momentul produ
cerii evenimentelor. Mingea arun
cată de Ceaușescu a fost prinsă rapid 
de Gogu Rădulescu. Repetând chiar 
vorbele șefului -„Nu are rost", a pro
pus să se publice un „comentariu". 
A rămas cum s-a stabilit, iar Ceau
șescu a dat „linia" - ce să se scrie și 
ce nu, și unde să pice accentele.

Mulți au fost curioși ce se vorbea 
și cum curgea discuția în nucleul 
prim al puterii comuniste. Dincolo 
de aportul informațional al steno
gramelor, ilustrative sunt acestea și 
pentru relevarea practicilor de con
ducere, a „stilului de management" 
- i s-ar spune astăzi -, a modului 
cum se ajungea la o decizie sau alta. 
Redăm mai jos stenograma ședinței 
Biroului Permanent al Comitetului 
Politic Executiv al CC al PCR din ziua 
de 5 decembrie 1989, unde s-a discu
tat despre reacția României față de 
condamnarea invaziei în Cehoslova
cia după 21 de ani de la producerea 
evenimentului. (C.D.)

Au participat tovarășii: Emil Bobu, 
Elena Ceaușescu, Constantin Dăscă- 
lescu, Manea Mănescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Rădulescu, Ion 
Dincă, Ilie Matei, Silviu Curticeanu.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Uite, to
varăși, s-a pus așa o problemă, dacă 
să dăm o declarație la Agerpres în le
gătură cu poziția României față de 
intervenția unor țări socialiste în 
anul 1968 în Cehoslovacia. Cunoaș
teți că ceilalți au dat. Tovarășii au fă
cut aici un proiect de declarație pe 
cinci pagini. Acum nu știu dacă are

în afară de Ceaușești, doar Gogu Rădulescu (dreapta) a mai vorbit la ședința Biroului Permanent al CPEx din 5 decembrie FOTO: Arhivele Naționale

rost intr-adevăr să mai dăm, pentru 
că în perioadă aceea am făcut cu
noscută poziția noastră. A fost con
vocată și Marea Adunare Națională.

Tov. Gheorghe Rădulescu: A fost 
o poziție bună ce am spus atunci, 
așa că eu cred că acum nu are rost să 
mai dăm o declarație, ci să facem un 
comentariu.

Tov. Elena Ceaușescu: Da, un 
comentariu, nu o declarație.

Tov. Gheorghe Rădulescu: Eu zic 
că un mic comentariu, pentru că noi 
ne-am exprimat atunci poziția și 
toată lumea știe.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Ei au 
acum la ei multe probleme, mai 
multe decât în 1968.

Tov. Elena Ceaușescu: Au atâtea 
probleme la ei acum, chiar mai mari 
decât în 1968. De acestea ar trebui să 
se ocupe acum.

Tov. Constantin Dăscălescu: Ați 
văzut în discuțiile care au fost la 
Moscova.

Tov. Elena Ceaușescu: Mai impor
tant este ce au ei de făcut acum.

Tov. Gheorghe Rădulescu: De 
aceea, eu zic că un comentariu este 
mai potrivit.

Tov. Nicolae Ceaușescu: în orice 
caz, să spunem că a fost un act care 
nu trebuia să se petreacă.

Tov. Elena Ceaușescu: Consider că 
un comentariu foarte scurt putem 
face, în care să arătăm că România 
nu a fost și nu este pentru amestec 
de nici un fel în treburile altor state. 
Deci, în felul acesta să se spună că 
România nu a fost și nu este nici 
acum pentru amestec în treburile 
interne ale altor state.

Tov. Nicolae Ceaușescu: însă, și 
într-un fel și în altul trebuie să su
bliniem necesitatea ca partidele din 
fiecare țară să acționeze ferm pen
tru dezvoltarea socialismului, să 
acționeze împotriva forțelor con
trarevoluționare, a activității de 
destabilizare din partea forțelor 

imperialiste. Să comentăm acest 
lucru.

Tov. Elena Ceaușescu: Trebuie să 
se arate că au obligația față de clasa 
muncitoare în atest sens.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Să legăm 
față de situația de acum.

Tov. Gheorghe Rădulescu: Tre
buie ca în situația actuală ei să aibă 
o atitudine foarte demnă.

Tov. Nicolae Ceașescu: Trebuie să 
fi venit și Mitea aici.

în acest fel să faceți comentariul, 
un mic comentariu.

Tov. Elena Ceaușescu: Un comen
tariu de presă.

Tov. Nicolae Ceaușescu: însă pe 
care să-l legăm de situația actuală, 
de necesitatea neamestecului în tre
burile interne, că este necesar ca 
forțele partidului să acționeze ferm 
pentru dezvoltarea socialismului și 
că trebuie să respingă orice amestec 
din afară în treburile interne.

Tov. Elena Ceaușescu: Este cu atât 

mai necesar astăzi să tragă concluzii 
din ce istoria ne-a învățat, că orice 
amestec din afară nu trebuie încu
rajat.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Mai ales 
astăzi, când se intensifică activitatea 
de amestec în treburile altor state, 
de destabilizare, se impun unirea 
tuturor forțelor progresiste, a po
porului pentru apărarea socialis
mului, pentru dezvoltarea indepen
dentă... în felul acesta trpbuie pus.

Bine, hai să procedăm așa, să 
facem un comentariu, pentru că nu 
trebuie să facem o declarație.

Tov. Elena Ceaușescu: Nu are rost 
să facem acum o declarație.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Să proce
dăm așa, să facem un comentariu, 
cum am discutat.

Bine, cu asta am terminat.
Arhivele Naționale, 

Fond CC al PCR - 
Secția Cancelarie, 
dos. nr. 68/1989

Redăm în cele ce urmează steno
grama ultimei discuții dintre Mihail 
Gorbaciov și Nicolae Ceaușescu, pe
trecută la 4 decembrie în capitala 
Uniunii Sovietice. La întâlnire au 
participat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
și N.I. Rîjkov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al URSS.

M.S. Gorbaciov: Tovarășe Ceaușes
cu, în primul rând aș dori să vă felicit 
în numele conducerii noastre pentru 
încheierea cu succes a Congresului 
dumneavoastră. Eu cred că dumnea
voastră sunteți satisfăcut de rezulta
tele Congresului. în societatea dum
neavoastră, în rândul comuniștilor 
români, după câte mi-au povestit to
varășii noștri, reacția este bună la ho
tărârile Congresului.

în numele meu și al conducerii 
sovietice, vă adresez dumneavoastră 
și întregii conduceri de partid un salut 
cordial și cele mai bune urări de suc
ces în înfăptuirea hotărârilor Congre
sului.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Eu aș dori 
să vă mulțumesc pentru salutul adre
sat și, la rândul meu, aș dori să vă adre
sez și eu, în numele conducerii noas
tre de partid, al meu personal, dum
neavoastră și conducerii sovietice, un 
salut călduros.

Desigur, sunt bucuros că am con
venit să avem o întâlnire, deși este 
nevoie de o întâlnire mai lungă.

M.S. Gorbaciov: Vom căuta timp și 
pentru aceasta.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Sunt 
foarte multe probleme de discutat.

Vă mulțumesc pentru felicitările 
adresate în legătură cu încheierea 
Congresului. într-adevăr, a fost un 
Congres bun și s-a încheiat cu rezulta
te bune. Acum trebuie să lucrăm pen
tru a realiza în practică cele hotărâte 
de Congres.

M.S.Gorbaciov: întotdeauna, după 
un mare eveniment de acest fel, mai 
ales după un congres, avem în față 
sarcini foarte mari. Totdeauna este 
așa.

La noi situația necesită o atenție 
foarte mare. Noi așa o și abordăm. 
Preocuparea noastră principală este 
să ne descotorosim de elementele 
care au îngreunat dezvoltarea noas
tră. Desigur, noi suntem atașați opți
unii noastre și nu putem fi de acord 
cu încercările care se fac de a aprecia 
drumul pe care noi l-am parcurs până 
acum ca un drum de greșeli și spe
ranțe neîmplinite. Este un proces 
complex și o astfel de cotitură în 
lume, cum este revoluția noastră, nu 
se poate aprecia numai prin „alb și 
negru", chiar dacă judecăm după cri
terii mari, istorice și fără să exagerăm.

Eu cred că nu putem să admitem 
din punctul de vedere al adevărului 
și al moralei, să se subaprecieze ceea 
ce au făcut generațiile premergă
toare. Ei au trăit, și-au sacrificat 
sănătatea, viața însăși și s-au bucu
rat, cu toate că au fost și drame. De 

aceea noi dorim, prin perestroika 
noastră, să acumulăm tot ceea ce 
este bun și să deschidem perspec
tivele societății. Bineînțeles că proce
sul acesta este complex, dar noi 
sperăm totuși la un succes și știm că 
nu va fi un succes rapid.

Tov. Nicolae Ceaușescu: La Congre
sul nostru noi am avut - nu mult, dar 
am avut - un pasaj special despre Ma
rea Revoluție Socialistă din Octombrie 
și despre marile realizări ale 
popoarelor sovietice. Totuși, ceea ce 
au realizat popoarele sovietice în isto
rie nu poate fi șters și nu poate fi uitat.

M.S. Gorbaciov: Acesta ar fi un alt
fel de neadevăr, încă și mai prost decât 
cele care se spun.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Sigur că 
într-o asemenea activitate grandioasă 
au fost și lipsuri, și greșeli, și abuzuri, 
dar istoria nu reține niciodată decât 
ceea ce asigură mersul înainte.

Eu salut ceea ce ați spus dumnea
voastră, tovarășe Gorbaciov, cu privire 
la necesitatea de a pune într-adevăr 
cu putere în evidență ceea ce s-a rea
lizat în construcția socialismului, 
pentru că în acest fel popoarele sovi
etice vor fi și mai mult mobilizate în 
realizarea noilor obiective. Sigur, tre
buie să perfecționăm continuu orga
nizarea societății, metodele econo
mice, tot ceea ce trebuie să asigure 
construcția mai bună a socialismului.

M.S. Gorbaciov: Eu cred că aceasta 
este o remarcă foarte consistentă, 
pentru că noi deseori am întârziat în 
rezolvarea multor probleme care erau 
coapte.

Tov. Nicolae Ceaușescu: însă să știți 
că ceea ce se face acum, peste 10 ani 
tot va fi învechit, dacă nu vom avea 
permanent în vedere ceea ce este nou.

M.S. Gorbaciov: Categoric.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Esențialul 

este să realizăm socialismul ca să asi
gure o viață mai bună oamenilor, și 
materială, și spirituală.

M.S. Gorbaciov: îl rog pe tovarășul 
Stoica să vă traducă ultimul articol pe 
care l-am scris în legătură cu ideile 
socialismului și perestroika. Acolo 
sunt expuse toate aceste lucruri.

Tov. Nicolae Ceaușescu: M-am 
uitat prin el și am o traducere scurtă.

M.S. Gorbaciov: Dar din extrase nu 
iese totul foarte clar.

Tov. Nicoae Ceaușescu: Mă 
gândesc să vă și răspund.

M.S. Gorbaciov: Foarte bine.
Tov. Nicolae Ceaușescu: însă 

putem face așa: două delegații ale par
tidelor noastre - dacă vom găsi și pe 
alții ar fi bine, dar acum este greu să 
elaboreze un material mai general 
despre socialism și perspectivele lui.

M.S. Gorbaciov: Nu sunt împotrivă. 
Tov. Nicolae Ceaușescu: Să știți că 

multe partide cer și așteaptă acest 
lucru și sigur ar saluta dacă Uniunea 
Sovietică ar Jua parte activă la această 
activitate.

M.S. Gorbaciov: Foarte bine.

(Continuare în pag. a ll-a)
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Agenda
Elenei Ceaușescu

Nu în ședință CPEx, ci în întruniri 
ale Biroului Permanent al CPEx s-a 
discutat a doua zi după vizita lui 
Ceaușescu la Moscova. După Statutul 
partidului, Biroul „asigura coor
donarea operativă a activității de 
partid și de stat, adopta hotărâri în 
limita competențelor stabilite de 
CPEx". Din el făceau parte, în decem
brie ’89, soții Ceaușescu, Constantin 
Dăscălescu, Manea Mănescu, Gheor
ghe (Gogu) Rădulescu, Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea și Ion Dincă.

De două ori s-au întrunit aceștia - 
între orele 11:00-11:45 Și 18:15-18:33- 
în agenda Cabinetului 2 nefiind 
menționate temele de discuție.

Altfel, programul de birou al 
Elenei Ceaușescu a fost dominat de 
prezența lui Silviu Curticeanu. Venit 
la ea din proprie inițiativă ori 
chemat de nu mai puțin de patru ori 
în acea zi. în total, o oră și 20 de 
minute! Mai târziu, când edificiile 
Cabinetelor 1 și 2 și piramidelor din 
jurul lor se vor nărui, Dumitru 
Popescu, primul șef al propagandei 
lui Ceaușescu, va observa acid „con- 
sternanta prestație" a lui Curticeanu 
(„ridicând Cancelaria la rangul 
maxim cunoscut în istoria sa și con- 
ferindu-i atribute ce le concurau 
chiar pe ale Comitetului Central"). 
„Prerogativele i se extindeau văzând 
cu ochii, înglobând într-un crescen
do spectaculos plenarele, „sălițele" 
și pe un fond clarobscur, enigmatic,

manipularea actelor de stat trimise 
forurilor de decizie, secretarului 
general", a scris Popescu. Nu s-a sfiit 
să-l învinuiască pe fostul șef al Can
celariei CC de deturnarea atribu
țiilor și prerogativelor soților Ceau
șescu („am aflat că documentelor li 
se imprimă un nou itinerar, fiind 
trecute întâi, într-o lungă și decisivă 

gestație, pe la Cabinetul 2, de unde 
să ia direcția „gropii comune").

Emil Bobu, Ion Teoreanu (de două 
ori), secretarul cu propaganda Ilie 
Matei, ministrul de Externe, Ion 
Stoian, și iarăși Poliana Cristescu 
(orele 17:15-18:00) au fost ceilalți vi
zitatori ai Cabinetului 2.

Lavinia BETEA

CALENDAR
5 decembrie (marți)

Soarele a răsărit la 7:36, a apus la 
16:36
Luna a răsărit la 12:18, a apus la 
23:46
Sărbătoare creștină: 
Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. 
Anastasie; Cuv. Nectarie

S-a întâmplat la

5 decembrie 1989
• O echipă de chirurgi din orașul 

american Pittsburg, statul Pennsyl
vania, a efectuat în premieră mondi
ală un transplant simultan de inimă, 
rinichi și ficat. Pacienta era o tânără 
de 26 de ani. Operația a durat 22 de 
ore.

• La inițiativa Primăriei Madridu
lui, începând de la 1 ianuarie 1990, 
pentru fiecare copil nou-născut în 
capitala Spaniei urma să se sădească 
un arbore. Prin această măsură se 
urmărea ameliorarea mediului 
înconjurător. Se estima că în 1990 se 
nășteau aproximativ 26.000 de 
copii.

• O uriașă pată de țiței s-a format 
în mare, în apropiere de Tel Aviv, ca 
urmare a avarierii unei nave petro
liere israeliene, care avea la bord o în
cărcătură de aproape 660 de tone. 
Prin spărtura din corpul navei s-au 
revărsat în mare circa 50 de tone de 
țiței. Precizând că acesta era unul din 
accidentele cele mai serioase înre
gistrate de flota maritimă a țării, ofi
cialități israliene, citate de agenția 
TASS, nu au exclus eventualitatea ca 
scurgerile de țiței de pe navă să fie 
duse departe în larg.

Ramona VINTILĂ

JURNALUL OMULUI SIMPLU

O presimțire în noiembrie
„Au miros?", și-a strecurat sfios 

întrebarea bătrânul care stătea lângă 
mine, în microbuzul 505. Am ezitat 
un pic, apoi i-am răspuns că da, 
crizantemele mov pe care le țineam 
în mână miroseau. „Am și eu în curte. 
Numai tufănele albe. Când le culegi și 
le pui în vază țin așa, nescuturate, și 
câteva săptămâni. Eu acum vin de la 
biserică. După slujbă, da’... am băut 
vreo două rachiuri." Am vrut să aflu 
de ce a venit la biserică în București, 
dacă stă în Cornetu. Iar moș Ion, 
Neluțu, așa cum îl alintau odată cei 
dragi, a început să își aducă aminte de 
o zi de noiembrie de acum 20 de ani. 

„Eu sunt din Iași, dintr-un sat, și acolo 
vremea e mai întârziată decât aici cu 
vreo două săptămâni. Mai aveam pe 
câmp niște coceni de porumb și în 
ziua aia trebuia să îi aducem acasă. Eu 
lucram atunci la combinatul de fibre 
sintetice din Iași, eram maistru sau 
maestru... aveam în subordine 3.000 
de oameni. Se muncea acolo în foc 
continuu', nu se oprea combinatul 
decât o dată la șase luni, pentru 
revizie, și, după o săptămână, reînce
pea totul." Face semn spre spatele 
microbuzului, se uită cu coada ochiu
lui și zice șoptit: „Aveam în echipă 
niște din’ăștia... niște țigani. Eu mă 

înțelegeam bine cu toată lumea, și mă 
înțelegeam și cu ei. Sâmbătă de 
dimineață veneau la mine și se rugau 
să-i învoiesc, că se duceau să cânte pe 
la nunți. Le ziceam: «Până când? Până 
marți?», dar le dădeam drumul. E 
adevărat, veneau și ei după aia la mine 
cu ceva. Și la nunta mea au cântat... am 
dat 5.000 lei la formație." îi aduc 
aminte că spunea ceva despre o zi de 
noiembrie. „Da... în ziua aia am luat 
căruța și m-am dus la câmp cu tata. 
Soția mea trebuia să vină și ea în sat 
mai târziu, cu fratele meu cu mașina.

(Continuare în pag. a ll-a)

JURNALE PERSONALE

5 DECEMBRIE
Ceaușescu, la Moscova. Toți cei cu 

„Pactul de la Varșovia", chemați de 
Gorbaciov să le povestească ce-a 
vorbit cu mai-marele Americii, 
Bush, în înlâlnirea de la Malta! 
(Una-iMalta, alta-i Yalta!). „Al nos
tru", singur printre ceilalți, care 
sunt alții decât acum două 
săptămâni. S-au topit cu toții: al 
Germaniei „Democrate" (Honne- 
cer), chemat în fața tribunalelor, 
bulgarul Jivkov la fel, al cehilor dat 
jos, al polonezilor la fel. Doar „al 
nostru" tare pe poziție! Cum s-o fi 
simțind? Nu i-e rușine? Sau frică? 
Singur cu marxism-leninismul lui!

(Continuare în pag. a ll-a)
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GORBÂCIOV SI CEAUSESCU, FATĂ
v V

IN FATA PENTRU ULTIMA OARA
JURNALUL ZILEI

(Urmare din pag. I)

Tov. Nicolae Ceaușescu: Sigur, nu 
formele vechi - noi le-am criticat, știți 
bine - dar totuși, toată lumea acordă 
importanță Uniunii Sovietice. Mă re
fer la mișcarea comunistă și la forțele 
progresiste.

M.S. Gorbaciov: Bine. Să dăm 
această sarcină secțiilor ideologice și 
internaționale și să înceapă să lucreze 
- probabil mai întâi la nivel științific 
și pe urmă la nivel politic.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Pe urmă, îl 
vedem împreună.

Pentru că suntem la problemele 
acestea, hai să începem cu problema 
unei întâlniri a partidelor comuniste 
și muncitorești. Desigur, nu vreau 
acum să luăm o hotărâre, însă să știți 
că foarte multe partide au ridicat 
această problemă. De aceea noi am și 
înscris în hotărârea noastră că vom 
acționa în această direcție. Am putea 
face un grup de inițiativă.

M.S. Gorbaciov: Eu am gândit 
puțin altfel.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Să înceapă 
să lucreze.

M.S. Gorbaciov: Eu sunt mai mult 
pentru ideea pe care ați propus-o în 
scrisoare. Totuși, ar trebui ca noi, în 
cadrul țărilor socialiste, să avem o dez
batere pe această tematică. Cum 
putem să ieșim la o întâlnire mai 
largă fără să precizăm poziția în pro
blemele noastre?

Tov. Nicolae Ceaușescu: Aceasta 
necesită un timp mai lung de pregăti
re. însăși crearea acestui grup ar avea 
o influență mare și pentru țările so
cialiste, să știți, și nimeni nu este pen
tru o conferință unde să se spună așa 
sau așa. Deci ar fi foarte bine, totuși, ca 
un grup de inițiativă să fie format și să 
înceapă să lucreze. Acesta ar fi și un 
ajutor pentru țările socialiste.

M.S. Gorbaciov: Noi înțelegem ast
fel: Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român să facă un sondaj de 
opinie, pentru că acum nu este prea 
prielnic momentul. A fost cândva o 
asemenea atitudine prielnică, un ase
menea spirit favorabil unei consfătu
iri, dar pe urmă a început un proces 
de regândire a locului și rolului par
tidelor și acum există o astfel de do
rință - fiecare dorește să-și facă ordine 
în casa proprie.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Vreau să vă 
spun deschis: a fost un timp când noi 
am fost împotriva unor asemenea 
conferințe.

M.S. Gorbaciov: Acum alții sunt 
împotrivă.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Dar nouă 
ni s-au adresat multe partide și toc
mai pentru că este o situație foarte 
grea în mișcarea comunistă, avem 
răspunderea să facem ceva, chiar dacă 
vor veni un număr nu prea mare de 
partide.

Știți ce a spus Lenin în 1903?
M.S. Gorbaciov: Nu știu!
Tov. Nicolae Ceaușescu: Oricât de 

puțini am fi, tot trebuie să ridicăm 
steagul. Oamenii au nevoie să vadă că 
se acționează în direcția creșterii 
influenței socialismului și întăririi 
mișcării revoluționare.

M.S. Gorbaciov: Eu am gândit că 
ceea ce facem noi în direcția reînnoi
rii socialismului crește gradul de inte
res pentru dezvoltarea socialismului.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Nu este 
acum timp să discutăm problema 
aceasta. Sunt lucruri bune, sunt și lu
cruri care nu sunt prea bune și dacă ar 
trebui să ne așezăm acum să discu
tăm această problemă ne-ar trebui un 
timp lung. Sunt însă și lucruri bune.

M.S. Gorbaciov: Avem într-adevăr 
timp puțin. Dar să ne gândim la 
această problemă.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Eu nu aș 
dori să realizăm un grup de inițiativă 
fără Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice.

M.S. Gorbaciov: Chiar invers ar fi 
mai bine.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Cred că nu 
ar fi bine.

M.S. Gorbaciov: Chiar egalitatea în 
drepturi pune în evidență acest lucru.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Este adevă
rat, dar totuși eu consider că Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice nu tre
buie să rămână în afara unei aseme-
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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nea acțiuni. însă, așa cum am spus, nu 
cred că trebuie să hotărâm acum 
asupra acestei probleme. Eu vă rog 
însă să reflectați asupra ei.

M.S. Gorbaciov: Ne gândim și vă 
dăm un răspuns.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Este o pro
blemă care se pune și trebuie să-i dăm 
un răspuns. Se pun astăzi multe pro
bleme și oamenii simt nevoia unor 
răspunsuri. în fond, lumea gândește 
așa: de ce se pot întâlni social-demo- 
crații, liberalii, democrat-creștinii...

M.S. Gorbaciov: Conservatorii...
Tov. Nicolae Ceaușescu: Da, și con

servatorii. Și atunci partidele comu
niste de ce nu se pot întâlni.

M.S. Gorbaciov: Pentru că tovarășul 
Ceaușescu și Berlinguer au fost 
împotrivă cândva.

Tov. Nicolae Ceaușescu: în anu
mită formă da, și istoria a demonstrat 
că am avut dreptate.

M.S. Gorbaciov: Și eu am fost întot
deauna contra, dar de mine nu a 
depins mare lucru atunci.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Deci să 
începem să lucrăm un material co
mun și dacă vor fi alte partide de 
acord cu el, foarte bine. Arh înțeles că 
aici ați fost de acord.

M.S. Gorbaciov: Să ne gândim și să 
vă dăm un răspuns.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Bine.
Și acum trecem la problemele bila

terale? Sau hai să terminăm cu cele 
mai generale.

Noi suntem foarte preocupați de ce 
se întâmplă în câteva țări socialiste 
din Europa. înțelegem perfecționa
rea, înnoirea, însă nu de aceasta vreau 
să vorbesc acum, dar forma în care se 
acționează pune foarte serios în peri
col nu numai socialismul ci și exis
tența partidelor comuniste din țările 
respective. Dacă se lasă să se continue 
acest curs, se va ajunge la o situație 
foarte gravă.

Oricum, nu se poate spune că în 
aceste țări socialismul nu a realizat 
nimic. Cred că Uniunea Sovietică, mă 
refer la Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, poate să aibă în această pri
vință un anumit rol - nu pe cale mili
tară- pentru a ajuta la o mai bună ori
entare, așa cum ați început astăzi să 
vorbiți de o orientare mai bună a aces
tor țări și partide.

Sigur, o întâlnire care va avea loc 
între țările socialiste și partidele noas
tre va ajuta, dar cred că în orice caz tre
buie reflectat foarte serios la felul în 
care se acționează în unele țări.

M.S. Gorbaciov: Aici este între
barea: cum să se acționeze, și una mai 
importantă - cum să nu se acționeze.

Cine a împiedicat Cehoslovacia și 
Republica Democrată Germană - țări 
care aveau un nivel de dezvoltare eco
nomică și socială destul de ridicat, 
care aveau condiții de viață așa de 
bune - să înceapă la timp procesele 
lor de modernizare în cursul cărora să 
țină seama de momentele noi care au 
apărut în dezvoltarea societății? Dacă 
ar fi făcut acest lucru la timpul respec
tiv s-ar fi desfășurat cu totul altfel 
evenimentele de astăzi.

La fel și la noi, în Uniunea Sovietică 
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- dacă noi ne-am fi ocupat de progre
sul tehnico-științific și de dezvoltarea 
economică la timpul respectiv, altfel 
ar fi fost evenimentele pe care le trăim 
astăzi. S-a vorbit mult la vremea ace
ea, în plenare și congrese, despre revo
luția tehnico-științifică și despre dez
voltarea țării noastre, și până la urmă 
totul a fost lăsat la o parte. Și acum stă 
un raport pentru Comitetul Central 
privind revoluția tehnico-științifică 
din 1973 și iată că acum, după 15 ani, 
începem să realizăm ceea ce trebuia 
să facem atunci. Cred că noi am pier
dut mult din prestigiul nostru dato
rită faptului că nu am acționat la timp.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Și aceasta 
este adevărat.

M.S. Gorbaciov: Indiferent că ne 
plac sau nu ne plac metodele tovară
șului Ceaușescu, noi știm că în Ro
mânia s-au făcut multe și în mod 
obiectiv fiecare își alege metodele sale 
pe calea progresului și a construcției 
socialiste. Deci, cam aceasta este.

Iată situația prietenului nostru 
comun, tovarășul Honecker. Noi 
avem o simpatie reciprocă, dar în 
ultimul timp nici dânsul nu a vrut să 
mai vorbească cu mine, nici eu nu am 
mai vorbit cu dânsul. Și totuși eu i-am 
spus: tovarășe Honecker, este treaba 
ta să iei hotărâri, noi nu hotărâm 
nimic în locul tău, nici nu propunem 
să iei măsurile noastre, nici altceva. De 
altfel, știu că m-ați criticat împreună...

Tov. Nicolae Ceaușescu: Nu, nu 
v-am criticat. Dimpotrivă, am discu
tat că ar fi bine să ne întâlnim mai iute 
să discutăm cum să lucrăm mai bine.

M.S. Gorbaciov: Sincer vorbind, 
pentru tovarășul Honecker eu am 
mari emoții.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Și îmi pare 
foarte rău și cred că ar trebui - de 
aceea am spus-o și public - să se facă 
ceva pentru că nu se poate admite așa 
ceva. Inclusiv față de tovarășul Jivkov.

M.S. Gorbaciov: în ce-1 privește pe 
tovarășul Jivkov, probabil că totul va fi 
mai normal. Nu știu care este situația 
acolo. Desigur, pe parcursul anilor 
s-au mai acumulat unele lucruri. Dacă 
acolo nu sunt niște abuzuri grave, fra
pante, atunci se va rezolva mai bine. 
Nu se poate face totuși așa în politică. 
Noi încercăm la nivelul conducerii 
politice să ne ocupăm de probleme 
politice, nu să intrăm și să vedem cine 
a făcut și ce a făcut. Dumneavoastră 
știți că există în societate forțe care 
ridică mereu această problemă și care 
răscolesc tot timpul societatea. Ce să 
facem? Dumneavoastră spuneți că vă 
preocupă aceste probleme, dar ce să 
facem?

Tov. Nicolae Ceaușescu: Să dis
cutăm cum să soluționăm pro
blemele.

M.S. Gorbaciov: în RD Germană au 
discutat și deja i-au exclus din partid.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Am văzut, 
dar deja acolo lucrează de acum influ
ențele din afară, din Republica Fede
rală Germania.

M.S. Gorbaciov: Milos Jakes este 
prietenul meu mai vechi. I-am spus: 
dumneavoastră aveți o țară bună, un 
popor calificat, bine organizat, bine 

educat, trebuie să faceți schimbări 
mai repede, mai repede, altfel veți fi 
învinși și veți ajunge într-o situație ca 
la noi, să rezolvați problemele sub 
tropăitul picioarelor. Jakes m-a ascul
tat și apoi a spus: atunci mai bine să 
aștept eu până vin ceilalți la putere în 
Uniunea Sovietică. A așteptat și iată ce 
s-a întâmplat. Acestea sunt două țări 
cu o situație prosperă, cele mai bo
gate, în afară de noi, bineînțeles, pen
tru că noi suntem cei mai bogați.

Tov. Nicolae Ceaușescu: începând 
din 1968 noi am spus: hai să ne 
apucăm să dezvoltăm economia, pen
tru că altfel n-o să ne ajute nimeni. Și 
am lucrat în această direcție.

M.S. Gorbaciov: Ați făcut mult.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Până în 

1984 nu am primit un litru de petrol 
din Uniunea Sovietică.

M.S. Gorbaciov: Pentru ce aveați 
nevoie? Aveați petrolul dumneavoas
tră. Aceasta este o problemă clară, 
deja.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Eu am vrut 
numai să reamintesc.

M.S. Gorbaciov: Totuși, ați făcut 
multe.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Am lucrat 
și am adus și îmbunățiri în dez
voltarea societății și a economiei. Ceea 
ce faceți dumneavoastră acum am 
încercat și noi la un moment dat. Am 
creat atunci așa-zișii mandatari, și 
după un an de zile am văzut că se 
îmbogățesc și am lichidat complet 
această situație.

M.S. Gorbaciov: Așa o perspectivă 
ne prevedeți și nouă?

Tov. Nicolae Ceaușescu: în orice 
caz, ca să se îmbogățească unii prin 
speculă, aceasta nu este o perspectivă, 
știți și dumneavoastră acest lucru 
destul de bine. Am introdus și auto- 
conducerea, și noul mecanism eco
nomic și consiliile de conducere.

M.S. Gorbaciov: Când vă ascult, mă 
gândesc că dumneavoastră într-un an 
aveți timp să vizitați fiecare județ.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Chiar 
fiecare județ nu.

M.S. Gorbaciov: Dar spuneți, într-o 
țară așa de mare ca a noastră, cum 
putem noi să conducem în același fel 
ca dumneavoastră? Noi trebuie să ne 
gândim la alte metode.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Și noi 
avem autonomie, însă una este 
autonomia în republici și chiar în 
regiuni și județe, și alta este autono
mia întreprinderilor. Oricum, o ori
entare generală și un control general 
este obligatoriu chiar pentru Uniunea 
Sovietică.

M.S. Gorbaciov: Tovarășe Ceaușes
cu, noi suntem pentru un centru pu
ternic, însă îl gândim puțin altfel.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Trebuie 
neapărat. însă republicile trebuie să 
aibă multă autonomie, și județele la 
fel. Noi mergem până în comune 
acum. Sigur, suntem o țară mai mică.

M.S. Gorbaciov: Nu este mică, este 
mijlocie.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Dar, în 
orice caz, nu se poate ca întreprinde
rile, chiar la nivel republican, să nu fie 
sub o îndrumare unitară, sigur, cu 

multă autonomie, cu multe drepturi. 
Cu vreo 20 de ani în urmă le-am dat și 
noi drepturi foarte multe și primul 
lucru pe care l-au făcut a fost să ia 
credite și să facă tot felul de investiții 
neeconomice. Atunci noi le-am res
trâns drepturile și am gândit că tre
buie să ținem în mână anumite lu
cruri, deoarece pentru România 11 mi
liarde de dolari datorie în 1980 consti
tuia o situație foarte grea. De altfel, 
trebuie să vă spun că, în discuțiile pe 
care le-am avut atunci cu Brejnev, el 
mi-a spus de câteva ori: nu te duce să 
faci datorii. De câteva ori mi-a atras 
atenția asupra acestui lucru, însă am 
greșit, că am dat multe drepturi între
prinderilor și toți s-au apucat și au 
spus că, dacă avem drepturi, atunci să 
luăm credite din străinătate.

M.S. Gorbaciov: Guvernul este de 
vină!

Tov. Nicolae Ceaușescu: Tovarășul 
Dăscălescu nu era atunci prim-mi- 
nistru.

Tov. Constantin Dăscălescu: Eu am 
venit la plată!

Tov. Nicolae Ceaușescu: însă după 
aceea am luat măsuri și am oprit 
această situație, reușind să plătim 
datoria.

M.S. Gorbaciov: Desigur, noi nu 
vrem să fie rău, noi vrem să fie bine.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Sigur, 
toată lumea vrea acest lucru, însă Uni
unea Sovietică are multe posibilități 
și poate depăși ușor greutățile pe care 
le are. Ea poate să fie o putere econo
mică socialistă model.

M.S. Gorbaciov: Tocmai aceasta 
vrem să facem. Probabil sunt ambiții 
prea mari, dar dorim să facem acest lu
cru. Probabil că în generația noastră 
nu vom reuși să facem totul, dar pu
tem și noi să facem multe. Principalul 
este ca acum să punem bazele, să 
determinăm direcțiile în mod corect.

Tov. Nicolae Ceaușescu: în câțiva 
ani Uniunea Sovietică poate să depă
șească greutățile pe care le are, în 
primul rând pentru că are totuși o 
forță economică puternică.

M.S. Gorbaciov: Așa este.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Dumnea

voastră criticați știința, dar aveți o 
știință puternică.

M.S. Gorbaciov: Categoric.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Greșeala a 

fost că s-a pus un prea mare accent pe 
latura militară și s-au neglijat celelalte 
domenii.

M.S. Gorbaciov: Corect.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Sigur, a 

fost și situația internațională de așa 
natură. Dar aveți o știință puternică, 
foarte puternică, și poate ușor să 
soluționeze orice problemă. Pe urmă, 
totuși, și celelalte țări socialiste sunt 
ele mai mici, dar pot să conclucreze în 
acest domeniu.

M.S. Gorbaciov: în general, dacă 
luăm țările socialiste din Europa, cu 
toate problemele pe care le au, sunt 
țări modeme totuși.

Tov. Nicolae Ceaușescu: S-au pro
dus aceste schimbări. Să fie oprite și 
să se meargă înainte.

M.S. Gorbaciov: Ne gândim și noi. 
Probabil că aplicăm puțin alte 
metode, dar aceasta este problema 
fiecăruia. Important este să întărim 
socialismul și în rest este treaba 
fiecăruia. Sunt ritmuri diferite, sunt 
forme diferite. Desigur, noi trebuie să 
ținem seama de mărimea populației, 
de diferențele dintre republici, de 
nivelul lor de dezvoltare.

Ați menționat complexul militar 
industrial mare care există la noi. 
Acum trebuie să ducem o astfel de 
politică structurală care să ne permită 
să întoarcem acest complet mai mult 
spre nevoile omului. Aceasta este ceea 
ce facem în prezent. Complexul de 
apărare lucrează acum mai bine în 
direcția aceasta. înainte a opus rezis
tență, dar acum lucrează în direcția 
aceasta, și sunt chiar interesați să o 
facă.

Tov. Nicolae Ceaușescu: însă tre
buie păstrat, sigur, îmbunătățit.

M.S. Gorbaciov: Nu numai păstrat, 
tovarășe Ceaușescu!

Tov. Nicolae Ceaușescu: Când am 
spus că trebuie păstrat, am înțeles că 
tot ceea ce este necesar trebuie păstrat.

(Continuam în pag. a lll-a)
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„începând cu data de 1 decembrie 
1989, spunea articolul 1, bursele de 
școlarizare și bursele pe bază de con
tract acordate, potrivit legii, stu
denților și elevilor de la învățământul 
de zi, se majorează în medie cu 10 la 
sută și se stabilescu după cum ur
mează: 1) pentru studenți, între 685 și 
880 lei lunar; 2) pentru elevii din 
învățământul primar, gimnazial și li
ceal, între 645 și 765 lei lunar; 3) pen
tru elevii din școlile profesionale, în
tre 680 și 845 lei lunar". Iar articolul al 
doilea: „Studenții de la învățământul 
de zi care obțin la învățătură mediile 
prevăzute de lege, ai căror părinți sau 
alți susținători legali sunt muncitori 
sau țărani membri ai cooperativelor 
agricole de producție, beneficiază de 
bursă integrală, indiferent de nivelul 
veniturilor cumulate ale părinților 
sau altor susținători legali".

Ultimul ministru de 
Externe venit la 
București

Numărând țările cu regim comu
nist netulburat de valul schimbării, 
observatorilor occidentali le dădea 
cifra trei: Cuba, Coreea de Nord și 
România. Kim Yong Nam, șeful diplo
mației nord-coreene, a fost ultimul 
ministru de Externe care-a vizitat 
România înainte de căderea comunis
mului. Conform uzanțelor, Nicolae 
Ceaușescu l-a primit în prezența omo
logului român Ion Stoian și a 
ambasadorului Coreii de Nord. Gazda 
s-a folosit de prilej pentru a transmite 
un mesaj. Pe diverse căi, Ceaușescu 
afla ce se întâmplă în „țările surori": 
rapoartele ambasadelor României în 
lume, buletinele trimise zilnic de 
agenția română de știri Agerpres, 
informările Securității care îi parve
neau direct, personal, în plic sigilat. 
Sub avalanșa de noutăți, Ceaușescu 
venea cu o propunere veche: o reuni
une a liderilor de partide comuniste, 
în căutare de susținători, i-a împăr
tășit ideea și oficialului coreean. „în 
cadrul schimbului de păreri în pro
bleme ale vieții politice mondiale, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
în vederea creării unui comitet de 
inițiativă care să acționeze, împreună 
cu alte partide și forțe revoluționare, 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale consacrate discutării 
unor probleme ce preocupă țările 
socialiste, mișcarea comunistă, par
tidele comuniste și muncitorești".

Ce știa Securitatea 
despre întâlnirea 
de la Malta

După întâlnirea neoficială dintre 
președintele american George Bush 
și Mihail Gorbaciov din zilele de 2-3 
decembrie, Direcția Securității Sta
tului (DSS) a elaborat mai multe note- 
raport. în cea datată 5 decembrie ser
viciile speciale românești au informat 
despre conținutul discuțiilor avute de 
Bush cu șefii de stat și de guvern din 
țările NATO. Potrivit notei DSS, pre
ședintele american ar fi spus: „Poziția 
pe care s-a situat Gorbaciov atestă că 
URSS este dispusă să facă în conti
nuare concesii substanțiale în majori
tatea problemelor de interes pentru 
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Occident. Ca urmare, statele NATO 
trebuie să facă uz de toate posibili
tățile și pârghiile de care dispun pen
tru a determina accelerarea procesu
lui de reforme în Europa de Est".

Aprozarul, emblema 
comerțului socialist

Responsabile de aprovizionarea 
orășenilor cu legume și fructe erau 
Asociațiile Economice Intercoope- 
ratiste Agrocoop, ce funcționau ca 
intermediari între Cooperativele Agri
cole de Producție și consumatori. 
CAP-urile livrau, Agrocoop prelua și 
„desfăcea" produsele prin maga
zinele din rețeaua proprie, rămase în 
amintire cu denumirea generică de 
Aprozar. în municipiul Oradea, 
bunăoară, existau 19, distribuite în 
toate zonele și cartierele, inclusiv cele 
trei piețe agroalimentare. Rețeaua 
Agrocoop Bihor deservea și orașele 
Petru Groza și Nucet. Și țăranii mai 
vindeau din produsele proprii în 
piețele din orașe. Nu cu cât voia 
fiecare, ci în limitele „mercurialului", 
care stabilea suma maximă ce se 
poate cere pentru fiecare produs. Oră
șeni de primă generație majoritatea, 
mulți își completau rezervele de me
re, pere, nuci, gutui prin bunăvoința 
rudelor „de la țară".

Fire, fibre, 
pături și covoare

Textiliștii întreprinderii Dumbrava 
din județul Sibiu sărbătoreau al treize
cilea an din viața fabricii. Prin muncă, 
desigur, și cu noi angajamente. Zona 
avea tradiție în creșterea oilor. 
Gândită cu scopul de a valorifica ma
teria primă locală, în primii ani fab
rica producea fire și fibre de lână. în 
1989, spunea un bilanț festiv, avea în 
portofoliu 27 de sortimente de fire, 
între timp, filaturii i s-au adăugat alte 
secții, astfel că în 1989, la Dumbrava 
se țeseau 38 de articole: pături, cuver
turi, imitații blană, căptușeli încălță
minte, covoare, mochete, covoare 
pentru autoturisme.

Ruxandra Ceseranu, 
la debut

Cine nu voia sau n-avea cum altfel, 
putea face o „Călătorie prin oglinzi", 
alături de Ruxandra Cesereanu. Căci 
așa se numea primul roman tipărit 
al scriitoarei din Cluj. „Se citește pe 
nerăsuflate, o recomanda cronicarul 
Nicolae Lazăr, ca o carte de aventuri, 
întoarsă asupra propriului efort de 
facere. Construit rotund și în același 
timp, poliedric, întorcându-și în 
final personajul la punctul de 
pornire, aparent, textul închide în 
sine o serie de imagini așezate la una 
dintre intersecțiile fantasticului cu 
visul, de cele mai multe ori proiecții 
încifrate ale unor fapte rămase în 
adâncul memoriei. (...) Spațiul unei 
prezentări nu ne îngăduie să 
amănunțim pledoaria pentru această 
carte stranie". Și pentru că orice 
cronicar cu pretenții trebuie musai să 
găsească și ceva de criticat, Nicolae 
Lazăr caută și, firesc, găsește: 
„Autoarea nu s-a statornicit încă 
într-un mit cuprinzător, ci se lasă în 
voia frânturilor de motive pe care se 
străduiește să le integreze (reușind 
adesea) sub semnul artei".

Cristina DIAC

JURNALE PERSONALE

(Urmam din pag. I)

M-am uitat la el: avea o privire de cretin, de tâmp, tot se uita 
în stânga lui, la Dăscălescu, părea școlar idiot, care nu știa dacă-1 
cheamă pe el la tablă sau nu! Și nu știa cum să-nceapă lecția, de 
sus in jos sau de jos în sus. S-a și întors, tot aseară! Nu prea era 
vesel! Iar azi, șefa noastră a ținut o ședință cu discutarea dis
cursului lui Ceaușescu. Am făcut, ca de obicei, o gafă, spunând 
de față cu încă nu știu cine:„Ce-ți veni cu toate tâmpeniile astea, 
tu nu vezi ce se întâmplă?" Și ea s-a roșit toată, răspunzându- 
mi tăios: „Tâmpeniile astea sunt niște probleme serioase, e 
vorba de discursul șefului statului!" și mi-a trântit ușa. De ce 
dracu' nu-mi pun eu lacăt la gură? Ceea ce ni s-a părut stupid 
a fost discutarea planului de perspectivă al scenariilor, văzut în 
timp, până la cel de-al 15-lea congres, adică peste patru ani! Ne 
uităm unii la alții, ne venea să râdem, dar nu râdem. Dau print
re cărțile din bibliotecă de „Exil pe o boabă de piper" a lui Mircea 
Dinescu. îmi pare rău de explozia de metaforă, prea multă, care 
obosește fără să clarifice îndeajuns ceea ce „trebuie". Din când 
în când, splendide scăpări de mare poet. Redactorul de carte este 
Geta Dimisianu (Naidin). Ce „mână bună" la Geta! Ea a redac
tat și pe Doinaș, pe Buzura, pe Paler (ultima ei pasiune), și pe alții 
care... astăzi... sunt dați mai la o parte. Ce se va împăuna dis
tinsa doamnă când va fi să fie.

Titel Constantinescu, Frica și... alte spaime, București, 
Editura Victor Frunză, 1 996, p. 342-343

joc șah cu Cristureanu: 3-2 pentru el. După cum constat de 
visu, el vinde videocasete înregistrate cu suma de 1.100 lei buca
ta. Rentabil. „Caseta" lui preferată: cele mai mari bucurii i le 
aduce bărbatului femeia. Apoi:femeia e oființă minunată, dar 
numai când ai nevoie de ea, - să nu-ți stea pe cap!

De câtăva vreme, șoferul Ciobanu de la „Informația 
Bucureștiului" nu mai zice când îl întreb ce face: „Mai bine decât 
mâine". Ce modificare s-o fi produs în conștiința lui?

Leonard Gavriliu, Jurnalul anului revoluționar 1 989, 
Pașcani, Editura Moldopress, 2004, p. 93

Ziua mult așteptată a plecării Marianei în Canada. în pofi
da atâtor obstacole ridicate în calea acestei călătorii părăsind 
prin pensionare catedra de profesoară de istorie, era degajată 
acum de orice obligație legată de școală. Era prețul pe care îl 
plătea pentru a obține pașaportul.

După procurarea biletului de avion, extrem de piperat rapor
tat la veniturile noastre (cu Tarom-ulpână la New York), aștep
tam cu emoție îmbarcarea la Otopeni. Știam că aici trebuia 
ajuns cu cel puțin două ore înainte de zbor, ținând cont de con
trolul vamal. Control care viza eventuale scrisori, acte, cărți, do
cumente, unele trecute chiar în rândul secretelor de stat, valută 
etc. Se știe că, în condițiile cenzurii, vameșii dispuneau de un 
vast câmp de acțiune, scormonind valize, buzunare, căptușeala 
unor obiecte de îmbrăcăminte etc. Mariana prevăzuse bagaje 
pentru o ședere de trei luni-cât era autorizată-și cadouri pen
tru fiu și noră. într-o asemenea atmosferă, reflectam cu voce 
tare, constatând următoarele: în decurs de peste doi ani și 

jumătate de când Mihnea se afla cu rezidența în Montreal, eu 
și Mariana ne-am angajat în expedierea către Canada, prin 
vamă și în condiții îngrozitoare impuse de autorități, a unor 
numeroase lucruri aparținând celor doi tineri. (...) Toate aces
te întâmplări le comentam cu Mariana în dimineața de 5 
decembrie 1989 în drum spre Aeroportul Otopeni. Eram în pro
pria noastră mașină - un Oltcit rămas de de la Mihnea, după 
plecarea din țară - când ne-a oprit Miliția la câțiva km de des
tinație. Am fost avertizați să ne oprim, pentru că tocmai sosise 
„tovarășul" dintr-o călătorie. Deveneam îngrijorați pentru că 
ni se răsturna întregul program. Nemulțumirea însă ne-o expri
mam în sinea noastră, considerând cât de iraționale și inutile 
erau acele excese de proecție. Atunciam șoptit Marianei că peste 
trei luni, în momentul întoarcerii la București, Ceaușeștii nu vor 
mai fi în scaune. Vor fi măturați de populație, întocmai cum 
se întâmplase în celelalte state est-europene.

După minute bune de așteptare, scăpăm de blocaj și ajungem 
la Otopeni, cu o întârziere scuzabilă. Mariana reușea să treacă 
prin toate barierele, să se îmbarce în Tarom cu direcția New 
York. Totul părea un vis frumos împlinit, cu posibilitatea de a 
fi desăvârșit, anume de a-l întâlni pefiul nostru pe care nu-l mai 
văzuse de mai bine de doi ani și jumătate. Mă întorceam acasă 
cuprins de o bucurie infinită, după ce-mi îmbrățișasem soția 
prelung și afectuos, rugând-o ca, în numele meu, să transmită 
fiului și norei aceleași vibrații de dragoste.

Apostol Stan, Revoluția română văzută din stradă. 
Decembrie 1989-iunie 1990, Curtea Veche, 

București, 2007, p. 135-139

Furnalul omului simplu

O presimțire 
în noiembrie

(Urmare din pag. I)

Ea era profesoară de limba și literatura română, dar eu câștigam de trei 
ori mai mult decât ea. Ar fi vrut și ea să intre la muncă în combinat, dar până 
la urmă s-a lăsat păgubașă. Era greu, lucram cu amoniac și ăsta e toxic. Am 
luat cocenii, i-am adus acasă, și mama, repede, să ne pună masa. Mama era 
o gospodină foarte bună... «Gospodin» înseamnă «domn», dar gospodină 
înseamnă că mama făcea o mâncare excepțională. Dar eu simțeam ceva și 
nu puteam să pun nimic în gură... stăteam și așteptam nu știu ce... parcă 
aveam o presimțire rea... După-amiaza târziu, la poarta noastră a venit un 
milițian. L-am întrebat direct: «Sunt încă pe stradă sau la morgă?». Atunci, 
în ziua aia, am pierdut-o pe soția mea dragă. Astăzi, i-am făcut o pomenire 
la biserică. Da’, am băut după aia vreo două rachiuri". Am coborât amândoi 
la intrarea în Cornetu; moș Ion mi-a sărutat mâna și mi-a zis: „Să știți, 
domniță, eu n-am fost un oarecare, am fost conducător de oști!"

(a consemnat Irina MUNTEANU)
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GORBACIOV SI CEAUSESCU, FATA 
ÎN FATĂ PENTRU ULTIMA OARĂ

ARTICOLUL ZILEI

Un „Jurnal de actualități"

încă de la vizita din 1987 s-a văzut că liderul de la Kremlin nu-l prea agrea pe „tovarășul Ceaușescu"

(Urmare din pag, a li-a)

M.S. Gorbaciov: Categoric.
Care sunt problemele bilaterale pe care doriți să le abordați?
Tov. Nicolae Ceaușescu: în primul rând, cele economice. Sigur, pri- 

mii-miniștrii nu au avut timp să se întâlnească.
M. S. Gorbaciov: Atunci să se întâlnească.
N. I. Rîjkov: Pe 9 ianuarie 1990 ne întâlnim.
Tov. Constantin Dăscălescu: Aceasta este o întâlnire în cadrul 

C.A.E.R, dar noi dorim o întâlnire bilaterală.
M.S. Gorbaciov: Veți mai trăi până la 9 ianuarie!
Totuși, ce probleme vă preocupă, ce vă îngrijorează?
Tov. Nicolae Ceaușescu: Mi se pare că noi am discutat multe proble

me din acestea, dar ar trebui ca primii-miniștri să se întâlnească să 
pună la punct problemele discutate. Trebuie deja să ne gândim la 
cincinalul viitor.

M. S. Gorbaciov: Mi se pare că deja s-au ocupat de aceste probleme.
Tov. Constantin Dăscălescu: Numai pentru anul 1990.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Sigur, unele discuții sunt. Noi considerăm 

că putem realmente să realizăm o colaborare mai bună. Aceasta ar 
fi prima problemă.

Sigur, nu am de gând acum să încep să intru în amănunte. Pentru 
că ne-ar trebui prea mult timp. Nu putem discuta mai mult acum, 
însă dacă am conveni ca să se întâlnească totuși primii-miniștrii, ar 
fi un lucru foarte bun. în România timpul este bun acum.

Tov. Constantin Dăscălescu: Am trimis și scrisori în sensul acesta 
-este a patra scrisoare de invitare. Tot acum am scris tovarășului Rîjkov.

N. I. Rîjkov: A fost un climat complicat.
Tov. Nicoale Ceaușescu: Este adevărat, dar s-ar putea găsi timp pen

tru o întâlnire. în acest cadru se poate discuta problema cooperării în 
producție, a specializării, inclusiv participarea la realizarea unor 
obiective.

De ce pun aceste probleme? Mai cu seamă pentru că în țările din 
C.A.E.R. acum sunt multe discuții și bilateral putem soluționa mai 
repede problemele. Unii își pun multe speranțe că vor veni ameri
canii cu miliardele lor să-i investească la ei. Sigur, vor trage concluzii 
singuri. Este treaba fiecăruia, dar oricum până când clarificăm multe 
lucruri putem să soluționăm bilateral destule probleme.

Nu intru acum în amănunte, doar le-am reamintit.
M.S. Gorbaciov: Poate că guvernul român ar putea expune pro

punerile sale, preocupările sale pentru perspectiva imediată, adică, 
ce așteaptă de la Uniunea Sovietică. Tovarășul Dăscălescu să scrie 
•mmai resursele și atît.

Tov. Constantin Dăscălescu: Tovarășe Ceaușescu, este bine ceea ce 
spune tovarășul Gorbaciov.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Să știți că nu avem intenția să soluționăm 
problema materiilor prime numai cu Uniunea Sovietică. Noi lucrăm 
mult cu țările în curs de dezvoltare și vrem să accentuăm această 
tendință. Avem acum posibilitatea să le acordăm chiar și ceva credite. 
De altfel, acum avem de încasat 2,7 miliarde dolari de la aceste țări.

M.S. Gorbaciov: într-un an?
Tov. Nicolae Ceaușescu: Nu, acestea sunt creditele acordate de 

România mai multor țări în curs de dezvoltare.
Tov. Constantin Dăscălescu: Anul acesta au ajuns la scadență 

aproape o jumătate miliard dolari.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Vrem să participăm mai activ la dez

voltarea acestor țări și în cadrul acesta ne asigurăm și unele materii 
prime.

M.S. Gorbaciov: Atunci să ne gîndim care ar trebui să fie pro
blemele noastre.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Din Uniunea Sovietică importăm 5 mili
oane de tone petrol, începând din 1984, iar din alte țări importăm 
15 milioane, așa că nu avem de gând acum să rezolvăm problema 
numai cu Uniunea Sovietică.

M.S. Gorbaciov: Și cât extrageți dumneavoastră din România?
Tov. Nicolae Ceaușescu: Numai vreo 10 milioane de tone, pentru 

că nu mai avem rezerve.
M.S. Gorbaciov: Dar cândva extrăgeați vreo 22 de milioane de tone?
Tov. Nicolae Ceaușescu: Nu, am avut vreo 15 milioane, dar pentru 

o perioadă scurtă și mai de mult. Nu mai găsim rezerve. Vrem să 
mergem acum la 10 mii de metri adâncime.

M.S. Gorbaciov: Și la noi scade extracția.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Sunt multe domenii în care putem cola

bora. De exemplu, putem colabora în domeniul energetic, pe bază de 
tehnologii noi.

M.S. Gorbaciov: Eu aș fi interesat, cred că și tovarășul Rîjkov, să ne 
gândim asupra concepției de colaborare, să nu facem numai comerț, 
pur și simplu.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Noi, de exemplu, din Uniunea Sovietică 
luăm vreo 7 milioane de tone de minereu de fier. Din alte părți luăm 
12 milioane de tone, așa că nu ne-am gândit și nici nu ne gândim să 
mergem numai la materii prime cu Uniunea Sovietică. Noi importăm 
cărbune cocsificabil din Statele Unite ale Americii, iar cu câțiva ani în 
urmă am și investit too de milioane acolo - suntem deci proprietari.

M.S. Gorbaciov: Acolo sunt mai mult proprietăți japoneze.
Tov. Nicoale Ceaușescu: Japonezii merg așa, pe scară largă.
Deci noi vrem să avem o discuție, pentru că suntem interesați să 

participăm. De exemplu, am fost informați zilele acestea că aveți în 
vedere să deschideți două bazine de cărbune cocsificabil la Lvov și 
Harkov. Vrem să mergem în Mongolia, împreună - de altfel se discută 
de mult problema aceasta, pentru că și Uniunea Sovietică vrea să par
ticipe. Am investit în China în cărbune cocsificabil. Așa că nu dorim 
nimic să cerem, ca să spun așa, ca ajutor din partea Uniunii Sovietice, 
noi vrem să conlucrăm.

M.S. Gorbaciov: Nu poate fi vorba de ajutor. Dumneavoastră tre
buie să ne ajutați pe noi.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Vrem să conlucrăm pe principii econo
mice - aceasta este intenția noastră.

M. S. Gorbaciov: Să se gândească tovarășul Dăscălescu la propune
rile de care am vorbit.

Tov. Constantin Dăscălescu: îl aștept pe tovarășul Rîjkov în 
România.

N. I. Rîjkov: îmi cer scuze, tovarășe Gorbaciov. Cu tovarășul 
Dăscălescu mă voi întâlni și vom discuta ce probleme avem în relațiile 
noastre bilaterale, inclusiv pentru cincinalul viitor. Nu sunt împotrivă 
și probabil că va trebui să discutăm specializarea, cooperarea în pro
ducție și toate celelalte, dar vreau să spun că - și aceasta nu se referă 
numai la România, ci în general - pe data de 15 decembrie noi vom 
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prezenta un raport în Sovietul Suprem asupra programului guverna
mental de însănătoșire a economiei, asupra mersului în continuare 
al reformei ecojiomice. Noi am pregătit documentele respective, 
dumneavoastră cunoașteți, noi le-am predat tuturor deputaților pen
tru dezbatere. Când am pregătit toate aceste lucruri am pornit de la 
ideea că avem nevoie ca începând din 1991 să trecem la relații eco
nomice pe o cu totul altă bază, adică să trecem la comerț și nu la 
schimburi de mărfuri. De aceea, pe 9 ianuarie, când va avea loc 
întâlnirea șefilor de guvern, noi vom pune această problemă și știu 
că multe țări susțin acest lucru, ca începând din 1991 să trecem la 
prețurile mondiale și la decontările în valută convertibilă. (...)

Tov. Nicolae Ceaușescu: Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră. în 
fond noi facem schimb tot în devize convertibile. Am ales rubla con
vertibilă ca monedă de schimb, dar noi nu facem schimb de mărfuri. 
Sigur, urmărim să realizăm un echilibru al balanțelor, dar aceasta 
se întâmplă în toată lumea. Noi și cu Statele Unite ale Americii, spre 
exemplu, socotim în dolari, dar importăm direct mărfuri.

M. S. Gorbaciov: Dacă ne gândim să ne încadrăm în mod organic 
în economia mondială, atunci trebuie să folosim metodele cores
punzătoare acestor situații. Multe țări, Cehoslovacia, Polonia și chiar 
Bulgaria, au pus problema de a se trece la prețurile mondiale, adică 
la prețuri de devize convertibile.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Foarte bine. Și acum schimburile se fac, în 
bună parte, la prețuri mondiale. Noi considerăm că problema aceas
ta trebuie să o discutăm foarte serios. Noi cu chinezii, de exemplu, 
facem schimburi în franci elvețieni.

N. I. Rîjkov: Și noi la fel.
Tov. Nicolae Ceaușescu: însă asigurăm pe baza aceasta, totuși, echi

librul balanței - numai calculul este pe monedă străină. Cred că pen
tru Uniunea Sovietică nu este chiar așa de convenabil să meargă la 
dolar în loc de rublă - dar sigur, este o problemă a Uniunii Sovietice.

M.S. Gorbaciov: Noi dorim ca în acest context să intre și procesul 
de însănătoșire a-finanțelor și reforma prețurilor, să ajungem mai 
iute la convertibilitatea rublei. Principalul estetă intrăm în relațiile 
economice mondiale, altfel nu avem bază de comparație.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Este o problemă de discutat, care trebuie 
discutată mult.

M.S. Gorbaciov: Deci noi ieșim cu o asemenea propunere și vă 
rugăm și pe dumneavoastră să vă gândiți până la 9 ianuarie și să vă 
spuneți punctul de vedere.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Noi nu considerăm că este cel mai bine 
să se treacă acum la aceasta.

M. S. Gorbaciov: De ce?
N. I. Rîjkov: Anul 1990 se va desfășura ca și până acum, dar ne 

gândim să trecem la aceasta din 1991.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Nu este vorba de 1990. Mă gândesc la acti

vitatea cincinalului viitor.
M.S. Gorbaciov: De ce?
Tov. Nicolae Ceaușescu: Pentru că aceasta nu va întări deloc econo

mia țărilor socialiste și a Uniunii Sovietice.
M.S. Gorbaciov: De ce?
Tov. Nicolae Ceaușescu: Să știți că pentru noi nu este o problemă 

prea mare, pentru că și acum, cu China și cu celelalte țări, avem deja 
60% din schimburi calculate pe devize convertibile.

M.S. Gorbaciov: Eu vă spun așa: aici nu este vorba de un calcul 
îngust. Pur și simplu trebuie să facem ordine și probabil că vom fi 
datori, dar trebuie să trecem la acest sistem. Trebuie să dăm posibi
litatea ramurii energetice să câștige valută și să facă investiții. Aceas
ta este acum ramura cea mai înapoiată, dar nu este vorba numai de 
ramura energetică, ci în general, întreprinderile noastre trebuie să se 
compare cu sistemul mondial și atunci vor simți situația reală și vor 
înțelege că trebuie să se descurce. Cât putem noi să le mai împingem 
înainte, cât putem să le împingem de la spate cu bastonul?

Tov. Nicolae Ceaușescu: Nu cu bastonul, ci trebuie așezată activi
tatea pe principii economice.

M. S. Gorbaciov: Tovarășe Ceaușescu, noi vorbim acum așa, dar 
peste un an, doi sau trei - tovarășul Rîjkov precizează că este nevoie 
de doi ani - s-ar putea folosi și credite pentru reechilibrare în 
momente de tranziție. Dar trebuie să începem neapărat. (...)

Tov. Constantin Dăscălescu: Concret este că îl aștept pe tovarășul 
Rîjkov să vină în România. La Sofia nu putem discuta bilateral.

N. I. Rîjkov: Nu pot veni decât după întâlnirea de la Sofia. în primul 
trimestru al anului vitor, de exemplu, pot să vin.

Tov. Constantin Dăscălescu: La sfârșitul lunii ianuarie?
M.S. Gorbaciov: Ianuarie cade complet, pentru că vom avea con

gresele muncitorilor și țăranilor, Plenara Comitetului Cental, vom 
pune în dezbatere programul de dezvoltare pentru Congresul PCUS, 
care se apropie, program pe care îl vom discuta și la plenară, și în dez
bateri publice. De aceea, ianuarie cade complet.

Tov. Constantin Dăscălescu: Atunci în luna februarie? 
Tov. Nicolae Ceaușescu: Urmează să vedeți împreună.
M.S. Gorbaciov: Deci, tovarășe Ceaușescu să continuăm să 

menținem legăturile noastre. Eu prețuiesc foarte mult că noi facem 
un schimb de opinii în ce privește colaborarea noastră. Sincer vorbind 
prețuim cum se cuvine acest lucru.

Tov. Constantin Dăscălescu: Am o rugăminte pentru tovarășul 
Rîjkov, în legătură cu gazele naturale.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Problema gazelor nu este una de perspec
tivă, ci este legată de situația de acum.

Tov. Constantin Dăscălescu: în cadrul livrărilor curente s-a 
întâmplat ceva la dumneavoastră, pentru că de câteva zile primim cu 
7 milioane m.c. pe zi mai puțin și ni s-a spus că este vorba de câteva 
zile. Vă rog să analizați această problemă.

M.S. Gorbaciov: La fel se întâmplă în fiecare an, mereu este câte 
ceva în plus.

Tov. Constantin Dăscălescu: Nu este în plus, ci în minus.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Noi ce știre dăm despre întâlnirea noastră 

bilaterală?
M.S. Gorbaciov: Dați dumneavoastră o știre și dăm și noi una. Este 

aici un text scurt.
(Se citește textul știrii).
Tov. Nicolae Ceaușescu: Poate că partea aceasta bilaterală ar trebui 

s-o dezvoltăm mai mult. Să spunem că a avut loc un schimb de păreri 
privind dezvoltarea colaborării între țările noastre. Trebuie să facem 
un aliniat separat în legătură cu partea bilaterală.

M.S. Gorbaciov: Foarte bine. Să vorbim despre situația actuală a 
relațiilor și despre perspectivele lor.

Tov. Nicolae Ceaușescu: De acord.

Pentru Ștefan Dinică, prozator originar din Siliștea-Gumești, opți
unea pentru viața la țară intră cumva în ordinea lucrurilorfirești. 
Memoria „glasului dintâi" e de altminteri atât de puternică, încât, 
la mai bine de un sfert de veac de la „plecarea din sat" a autorului, 
rostirea lui epică are o prospețime și o fidelitate ce ar impresiona 
pe dialectologi (...). Distincția între vocea „cultă" auctorială, și aceea 
„neșlefuită ", înregistrată în „priză directă" a eroilor săi e practic ine
xistentă. Naratorul (pe care de această dată îl putem identifica, fără 
teama de a greși, cu autorul) vorbește aidoma celorlalte personaje, 

fără ca prin aceasta să cadă în pitorescul și anecdotica lui Ion 
Dragoslav și Marin Iovescu. Și, mai ales, fără a le împrumuta 
subiectele. Ca și pentru ilustrul său consătean, pentru Ștefan Dinică 
„timpul nu mai are răbdare". Dar nu numai timpul, ci și scrisul, 
mărturisirea. Din a treia carte, „Musafirul", se vede mai limpede 
decât din celelalte două, „Rude de gradul unu" și „Linia de sosire", că 
romancierul nu vrea să profite de efectul distanțării. El scrie așadar 
despre realitatea imediată și chiar dacă retroproiecțiile nu lipsesc 
din volumele sale, rostul lore de a justifica prezentul, dea-lfacemai 
repede inteligibil. Nici prozatorul, nici eroii săi nu se pierd în amintiri, 
nu pleacă în căutarea timpului pierdut, ci-l explorează cu o privire 
lacomă, scrutătoare pe cel în care își desfășoară acum existența. Este 
exact ceea ce i se întâmplă protagonistului ultimului roman, 
„Musafirul", Sache Vizitiu, căruia Ștefan Dinică îi conferă o valoare 
simbolică. încercând o decodare operativă, musafirul ar fi întru
parea acelei categorii de țărani, care cu mai bine de un pătrar de 
veac în urmă au adoptat „boicotul" citadin, părăsind satul, pentru 
că nu înțelegeau timpul nou ce se prăvălea peste ei. Reîntorși peri
odic la matcă, în vizite din care nu este exclus fiorul unei nostalgii, 
ei filmează cu aparentă indiferență schimbările, apropiindu-se pas 
cu pas de orizonturile înțelegerii. Retras la pensie, Sache Vizitiu

BOUL SI VIȚELUL
Povestea mea începe într-un sat în largă câmpie a Bărăganului. 

Colectivizarea a început de pe „linia mare", unde stăteam noi, 
Moșoii... și Belereaza, și Farfasole, și nea Lisandru Pielușină.

La câțiva ani după colectivizare, grajdul în care țineam caii și vaca 
rămăsese pustiu, cotețul porcilor și poiata găinilor goale. Doar 
grădiniță de flori mai trăia. Grădiniță, florile nu. în locul lor, în tot 
satul, creșteau acum roșiile numite, nu știu de ce, „bizon". Roșii din 
care nu-ți permiteai să mănânci decât târziu, după al treilea rod, 
pentru că erau culese cu grijă, sortate și frumos așezate în lădițe și 
duse la Oficiul de colectare a legumelor și fructelor. Iar de aici la 
export. Țara trebuia să facă export, iar pentru oamenii simpli, ca 
mine, era îndeajuns de bun al patrulea rod de legume.

Cum din zilele de muncă la CAP mama și tata nu puteau sătura 
gurile celor trei copii, capul familiei s-a urcat într-o zi într-un tren 
de marfă și s-a oprit într-o baracă de șantier în București. Din acea 
zi, viața familiei noastre (mai precis cea de bucătărie) avea să capete 
alt gust, alte mirosuri. Seara, când personalul București-Urziceni 
oprea în stația Fierbinți și tata venea acasă, noi, copiii, îl așteptam 
în capătul uliței. Ne aducea zilnic pâine și o dată pe săptămână, 
într-o sacoșă de doc albastru, „țambale" sau „adidași". De fapt, niște 
coaste bine curățate de carne și copite de porc. Mâneam astfel tot ce 
pofteam: ciorbă, tocană, ciulama, piftie, sos. Numai prăjituri și tort 
nu ne făcea mama din aceste „delicatese". După ce, în vacanțele de 
vară, noi, copiii, ne câștigam pâinea cea de toate zilele (fie alături de 
mama la munca câmpului, fie alături de tată pe șantier), ne-am tre
zit, să zic așa, crescând o dată cu țara. Și, odată crescută, sora noas
tră, Niculina, s-a măritat. Și, tot în logica firescului biologic, după 
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recâștigă o lume și, firește, un statut, acela de țăran. Reintegrarea lui 
oferă, înfond, intriga întregului roman, care propune o altă legătură 
cu pământul decât aceea tradițională. O dată ștearsă (nu de tot!) 
drama proprietății, țăranul se reîntoarce la pămân ca la un ritual 
sempitem.Ritualizarea existenței nu presupune însă nimic anacron
ic. Satul are școală „nouă", bufet „nou", dispensar, case cu alură de 
vile cochete (e, desigur, un salt-tipcenu mai are nevoie de vreun nume 
șiprozatoriil nici nu i-l mai acordă!), televizoare, mașiniș.a.m.d., adică 
aproape toate atributele confortului și ale standardizării. Dezorien
tată o vreme, umanitatea lui află un alt echilibru, la care concurează 
și președintele „ceape“-ului, energicul RășchitorN. Luca, profesorii 
Viorel Ulmu și Agripina Spălățelu (între care se naște o idilă nelip
sită defrumusețe), mucalitul Sande al lui Țâțână, primarul Ioniță 
Modan. Ca un cineast (în treacătfie zis, „Musafirul" e un roman prin 
excelență cinematografic, care ar merita atenția regizorilor și scena
riștilor), prozatorul îșifilmează eroii în stilul jurnalelor de actualități, 
dar surprinde și farmecul unor gesturi necontrolate. în clipe de neho
tărâre, cutare erou se scarpină cu codirișca între omoplați sau își 
șterge cu mișcări mecanice borurile umezite ale pălăriei. Același își 
îmbracă alene costumul cu dungi, „de oraș", dar încalță sandale 
romane pe piciorul gol; încă unul, acum intelectual, își târșâie 
picioarele prin praf, ca într-un ecou al unei copilării prelungite. 
Atenția pentru detaliul ce indică tranziția de mentalități produce no
tabile efecte. Domnița, profesoară provenită din țărani, înnoată prin 
baltă, ferindu-și ochii rimelați, cutare funcționar agricol, dar isco
dește lumea din spatele perdelei cu o curiozitate lacomă, ce amintește 
deSavista lui Rebreanu (...). Ștefan Dinică a scris un roman al adaptării 
lumii țărănești la ritmurile șifrământările vieții moderne.

loan Adam, 
România literară, nr. 48/1989

nouă luni ne-am bucurat de o splendoare de nepoțel: Mitei.
După cinci ani, în toamna lui 1989, Mitei a împlinit 5 ani. Era 

început de decembrie atunci când a fătat și văcuța noastră, Bom- 
bonica. O biată vită care nu știa că este prinsă în planul de „creștere 
a șeptelului țării". Plan care nu îți dădea voie să sacrifici bovinele 
tinere, dar care plan nici el nu știa că nu ai cu ce crește bietul ani
mal. în seara aceea, când Bombonica a fătat un vițel negru cu o pată 
albă în frunte, Mitei nu se culcase. „Ce frumos e, tataie! Mi-1 dai mie?" 
„Bine, dar culcă-te.“ După ce Mitei s-a culcat, tata a luat doi saci și a 
băgat vițelul în ei. Și l-a legat. Și l-a ținut așa până l-a sufocat. L-a 
dus în pădure și l-a îngropat. Auzise că așa făceau și văcarii de la CAP, 
fiindcă nici CAP-ul nu mai avea cu ce să hrănească animalele.

A doua zi de dimineață, Mitei s-a dus la băiatul lui Gheorghe a 
lui Belereaza, Stefan: „Fanele, hai să ne jucăm cu vițelul!". „Care vițel, 
Mitele?", l-a întrebat nea Gheorghe Belereaza, tehnician veterinar 
și secretar de partid al CAP-ului. „Vițelul meu, nea Gheorghe. A fătat 
aseară văcuța." Nea Gheorghe Belereaza era o matahală de om și un 
munte de prostie. Copiii l-au poreclit „Boul". Și așa îi ziceam toți.

Așa că, atunci când ne-am trezit în curte cu milițianul Prună și cu 
Gheorghe Belereaza, tata s-a prins și a întrebat doar atât: „De ce, 
Prună, ai venit și cu Bou’?". „Ca martor, Ioane." „Un bou? Doi boi?"

Mitei, speriat, nu mai înțelegea nimic. „Unde te duci, tataie?" 
„Nicăieri, Mitele. După vițel. Dar dați și voi Boul afară din curte."

După două săptămâni, tata s-a întors acasă. Venise revoluția. Așa 
ziceau unii. „Ai găsit vițelul, tataie?" „Da. Dar l-am pierdut, Mitele. 
Dar voi de ce n-ați dat Boul afară din curte?"

Diana Petre, studentă la Universitatea „Dimitrie Cantemir"
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Intensificarea disidenței în România
Textul unui eseu scris de celebrul tânăr poet și critic al regimului, Mir

cea Dinescu și patru scrisori deschise în care se exprimă solidaritatea cu 
Dinescu și care protestează împotriva politicii culturale a guvernului toc
mai au ajuns în Vest. în vârstă de 39 de ani, Dinescu este deja binecunos
cut peste hotare pentru atitudinea sa critică față de politica lui Nicolae 
Ceaușescu. în acest eseu, datat 11 noiembrie, el încearcă să răspundă la în
trebarea „de unde ar putea românii să primească ajutor?". El analizează 
forțele sociale potențial capabile de a induce o schimbare politică în Ro
mânia și cauzele impotenței lor. în final, Dinescu propune revolta deschisă, 
propune o grevă generală a scriitorilor autentici - lucru pe care îl conside
ră, deocamdată, cea mai bună cale de a salva reputația culturii române.

Eseul lui Dinescu, intitulat „Mamutul și literatura", a fost punctul de 
pornire a unui articol publicat în presa vestică sub titlul „România - Ulti
mul mamut stalinist". Folosind această metaforă, Dinescu face diferența 
dintre mamutul stalinist românesc și câțiva mamuți înghețați descoperiți 
de curând în Siberia, în al căror stomac se mai găsesc încă resturi de mușețel 
sălbatic. Stomacul mamutului stalinist român nu conține, afirmă Dines
cu, mușețel, ci zeci de cadavre - nu doar cadavrele acelor oameni care au 
avut curajul să protesteze deschis în timpul grevelor și revoltelor din Valea 
Jiului, Brașov, Timișoara, Cluj, Iași, Târgu-Mureș și București, dar și pe cele 
ale oamenilor care au îndrăznit să-și exprime nemulțumirea în intimi
tatea propriilor lor case. Ei au dispărut în asemenea circumstanțe stranii, 
spune Dinescu, încât „acel folclor vesel, spiritual, tonic" specific românilor 
s-a schimbat într-o „lamentație șoptită... un folclor al fricii, al zvonurilor 
macabre capabile să paralizeze voința și vorbirea cuiva. Frica de moarte - 
FRICA - a devenit un produs național disponibil și fără cartele, la orice colț 
de stradă din România".

Cine îi poate ajuta pe români? Nu Dumnezeu, pentru că„Dumnezeu are 
mâinile apolitice ale unui muzician" și până acum nu a ascultat rugăciunea 
zilnică a românilor. Biserica nu poate fi pusă la socoteală printre forțele ca
pabile de schimbare politică de când preoții au fost forțați să devină „sindi
caliști oficiali în sutană" care se roagă pentru „sănătatea buldozerului na
țional". Morțile „accidentale" ale câtorva preoți ca și „tratamentul secular" 
administrat de poliția secretă celor cărora „le place să vorbească prea mult" 
i-a speriat, se pare, pe preoții români pentru totdeauna. Dinescu deplânge 
lipsa de activism religios din România, care a fost înlocuit cu „icoana prezi
dențială, fabricile și bisericile cu cea mai mare productivitate".

Cine poate să apere drepturile poporului? Nu sistemul de justiție român, 
spune Dinescu. Ca rezultat al servilității și al sentimentului de impotență 
pe care sistemul îl inculcă în aproape orice, majoritatea juriștilor au devenit 
cinici. Pentru a-și păstra pozițiile au început să privească la Constituție ca 
la „un simplu material de propagandă, un fel de unealtă a diavolului".

în opinia lui Dinescu, este și mai puțin plauzibil ca poliția să inițieze vreo 
acțiune care să determine schimbarea. De origine țărănească, ei aparțin 
acelei categorii de oameni care au abandonat de curând fermele coopera
tiste de la țară, lăsând pe umerii celor mai vârstnici întreaga povară a 
muncii la fermă. Tineri, îmbrăcați în „uniforme minunate și plasați din 
zece în zece metri pe străzile Bucureștiului... ei consideră întreaga populație 
drept O turmă neputincioasă de oi" pe care trebuie să le supravegheze activ. 
Dinescu spune că în timpul scurtei lor perioade de pregătire sunt învățați 
că orice pieton care se mișcă după ora opt seara - când luminile sunt stinse; 
cinematografele, restaurantele și teatrele închise; iar „orașele românești 
mor" - este un infractor prezumtiv.

„Oamenii care lucrează în presă", după cum i-a numit Dinescu pe ziariști, 
nu par nici ei capabili să schimbe cursul evenimentelor. Nu se abat nicio
dată de la linia partidului. De douăzeci de ani, ziarele sunt pline de aceleași 
fotografii retușate masiv și de același limbaj standardizat. Potrivit lui Dines
cu, singurele secțiuni din ziare care mai au ceva viață sunt obituarele.

Românii nu se pot baza nici pe ajutorul sovieticilor sau al lui Gorbaciov, 
potrivit lui Dinescu, din moment ce „presa sovietică privește realitățile din 
România printr-un ecran de fum", iar „Gorbaciov însuși privește la 
România prin lentilele negre ale lui Jaruzelsky".

Dinescu își descrie „sentimentul straniu" că regimul păstrează disidenții 
în viață, în scopuri propagandistice; este prea târziu să îi facă să dispară, 
din moment ce deja sunt cunoscuți în Vest. Potrivit lui Dinescu, teroarea și 
politicile represive ale regimului au făcut ca numărul disidenților să ră
mână redus și a împiedicat dezvoltarea mișcării lor. Dar în România, afirmă 
el, sunt „douăzeci de milioane de protestatari, disidenți anonimi", care își 
duc viețile într-o liniște impusă. Dacă în România nu au loc procese politice, 
scrie el, e din cauză că, deși Constituția și statutul Partidului garantează 
dreptul la libera exprimare, acest drept nu este resprectat. Situația creată 
de această contradicție este bizară: organele de represiune acționează în 
secret, ca și cum nu disidenții, ci ei înșiși are reprezenta opoziția.

Situația din România, spune Dinescu, este atât de rea, încât nu poate fi 
comparată cu nimic din lume. Nici un mijloc de a-i face să tacă pe oponenți 
nu îi este străin regimului: amenințări, accidente, otravă chiar și iradiere. 
Unii intelectuali români de origine maghiară și germană au primit scrisori 
de amenințare. Dinescu notează că acești „muncitori periculoși" care au 
îndrăznit să-și expime deschis nemulțumirea față de regim au fost trimiși 
înapoi acasă în sicrie; doar familiile lor înspăimântate au înțeles mesajul, 
pentru că, potrivit versiunii oficiale, aceste morți au fost „accidente" sau 
„sinucideri". Când a auzit că Vaclav Havel poate privi la televizor, poate 
folosi un computer în celula sa, Dinescu a crezut că e vorba de o glumă: în 
România, un scriitor nu are voie să aibă o mașină de scris în propria lui casă 
fără aprobare oficială.

în circumstanțele date, care ar trebui să fie rolul scriitorului, care nu mai 
obișnuiește să fie „susținătorul de încredere al partidului"? După 1971, când 
scriitorii „nu au arătat așa de mult entuziasm față de noua revoluție cultu
rală importată din China", regimul a început să-i izoleze și să-i transforme 
în figuri culturale din ce în ce mai puțin importante. Scriitorii români și-au 
pierdut ultima șansă de a-și apăra drepturile în 1981, când la ultima Con
ferință a Uniunii Scriitorilor Români, în loc să se protesteze față de 
abuzurile regimului, s-a acceptat o conducere impusă, loială partidului. 
Potrivit lui Dinescu, rezistența pasivă a celor mai importante figuri cultu
rale nu numai că a fost ineficientă, dar a și dăunat vieții culturale naționale, 
în prezent, Uniunea Scriitorilor nu mai este o organizație al cărei rol este 
să apere drepturile scriitorilor.

Mai mulți scriitori și intelectuali i-au adresat, de curând, scrisori lui 
Dumitru Radu Popescu, președinte al USR, cerându-i să apere drepturile 
scriitorilor și să pună capăt persecutării figurilor culturale proeminente. 
După ce Dinescu a fost demis și pus pe lista neagră ca scriitor, în martie 
1989, șapte scriitori români au protestat împotriva acestei măsuri abuzive. 
Protestul lor nu a rămas fără ecou de partea regimului; toți, cu excepția 
lui Geo Bogza, au fost puși pe lista neagră. Alexandru Călinescu, un critic 
literar care s-a alăturat protestului lor, a împărtășit aceeași soartă.

în ultima lună, 18 scriitori și intelectuali români, toți sub 40 de ani, au 
semnat o scrisoare deschisă în care și-au exprimat solidaritatea cu Dines
cu și au protestat față de politicile guvernamentale, inclusiv împotriva 
interzicerii „celor mai importanți scriitori și gânditori români". în afara 
acestei scrisori de protest colective, trei scrisori individuale au fost trimise 
de criticul literar Alexandru Paleologu și de filosoful Mihai Șora, ambii 
făcând parte dintre cei puși pe lista neagră după protestul față de demiterea 
lui Dinescu. Un alt semnatar este ciricul literar Radu Enescu.

Radio Europa Liberă (Miinchen) - Raport al secției de cercetare, condusă 
de dr M. Shafir. Document din „Arhiva 1989", Universitatea Babeș-Bolyai, 
Cluj-Napoca

(Traducere din limba engleză de Eliza DUMITRESCU)

DINAMO ÎȘI MENȚINEA AVANSUL
DE TREI PUNCTE IN FATA STELEI

5
Cu două etape înainte de finalul 

primei părți a sezonului 1989-1990, 
Dinamo București își menține avan
sul de trei puncte în fața marii rivale 
Steaua, campioana ultimelor cinci 
ediții de campionat. Dinamoviștii 
au primit un ajutor și din partea re
velației Universitatea Craiova, care 
s-a impus în urmă cu două runde 
chiar în Ghencea, scor 2-1. Asta nu 
înainte ca oltenii lui Sorin Cârțu să-i 
învingă și pe roș-albi, la Craiova, scor 
1-0. în etapa a 15-a, primele trei 
clasate s-au impus fără probleme. 
Excepția pare liderul Dinamo, care 
a trecut „doar" cu 2-1 în deplasare de 
Flacăra Moreni, într-un meci al 
echipelor subvenționate de Minis
terul de Interne. Gazdele au deschis 
scorul prin Lala, iar din Ghencea se 
aștepta surpriza. Care nu a venit 
însă, Toni Doboș și Sabău aducând o 
victorie scontată a elevilor lui 
Mircea Lucescu. Este de ajuns să 
enumerăm jucătorii care au trecut 
prin curtea lui Dinamo și care 
evoluează la Moreni: portarul Tene, 
Zare, Jercălău, Daniel Sava, Dragnea, 
Timiși și Văidean. Pe arena din 
„Regie", Steaua a făcut un adevărat 
galop de sănătate în fața Sportului 
Studențesc. A fost 5-0 pentru trupa 
lui Anghel Iordănescu, acesta având 
în Hie Dumitrescu un jucător în 
mare formă, autor a două goluri. 
Celelalte reușite ale „militarilor" au 
aparținut internaționalilor Hagi, 
Dan Petrescu și Lăcătuș. Steaua a 
jucat mai mult de o jumătate de oră 
cu un om mai puțin, Balint fiind 
eliminat în minutul 53. De partea 
cealaltă, „studenții" nu au avut 
replică în fața unei echipe 
dezlănțuite. Universitatea Craiova se 
menține pe podium, meritat de alt
fel, după succesul reușit pe „Cen
tral", scor 2-0, în fața Petrolului 
Ploiești. Conduși în teren de Gică 
Popescu, oltenii nu au lăsat nici o 
șansă oaspeților, Ștefan Stoica și 
Mănăilă aducând alte două puncte 
în contul alb-albaștrilor, salutate de 
peste 20.000 de spectatori. 
Urmăritoarea „podiumului", Victo
ria București, nu a avut emoții pe 
teren propriu în fața Corvinului 
Hunedoara, învingând cu 2-0, goluri 
Coraș și Costel Solomon. La Con
stanța, pe o vreme friguroasă și un 
teren înghețat, Farul s-a impus la 
scor, 4-0, în fața clujenilor de la „U",

Costel Solomon înscrie golul doi pentru Victoria împotriva Corvinului Hunedoara FOTO: Revista SPORT

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
Institutul de cercetări și proiectori 

tehnologii sticlă și ceramică fină 
București, Bd. Chimiștilor nr. 4, Sec
tor 3, încadrează urgent inginer con
structor cu experiență în activitatea 
de proiectare.

întreprinderea de Cinescoape cu 
sediul în București, Bd. Dimitrie 
Pompei nr. 9, Sector 2, Platforma 
Pipera, încadrează urgent, conform 
Legii 12/1971, primitori distribuitori, 
paznici, economiști specialitate 
finanțe, contabilitate, economist 
(bărbat) specialist în probleme de 
retribuire, cu domiciliul stabil în 
București.___________________

ICRA București - Piața Cosmonau- 
ților nr. 8, Sectorul 1, încadrează con
form Legii 12/1971: șefi de depozite, 
lucrători gestionari, lucrători comer
ciali,, magazineri, mașiniști,

VÂNZĂRI
Vând orgă electronică, sintetiza

tor, Yamaha PSR 41,5 octave, stereo, 
memorie.

Vând cască integrală deosebită, 
carburatoare, motocicletă BMW, 
jantă Mercedes, vopsea Ford Albas- 
tru metalizat, picup Belcanto 3010.

Vând Dacia 1300, după reparație 
capitală.

tv 5 decembrie 1989

Clasament
1. DINAMO 15 14 0 1 48-7 28p
2. Steaua 15 12 1 2 38-8 25P
3. Univ. Craiova 15 9 4 2 24-9 22p
4. Victoria 15 8 3 4 22-14 19P
5. FC Bihor 15 8 0 7 32-24 i6p
6. Inter Sibiu 15 7 2 6 25-28 i6p
7. Farul 15 5 5 5 23-18 15P
8. Petrolul 15 6 3 6 21-18 15P
9. FCM Brașov 15 5 4 6 13-28 14P
10. Flacăra 15 5 2 8 18-22 12p
11. FC Olt 15 4 4 7 16-22 12p
12. Sportul 15 5 2 8 15-23 12p
13. Jiul 15 5 2 8 19-28 12p
14. Corvinul 15 5 1 9 14-34 lip
15. „Poli" Timisoara 15 3 5 7 19-22 HP
16. „U" Cluj 15 3 5 7 13-29 HP
17. SC Bacău 15 4 2 9 15-31 iop
18. FC Argeș 15 4 1 10 11-21 9P

oaspeții, în urma eșecului, intrând 
în hora retrogradării. Bacăul con
tinuă parcursul bun pe teren pro
priu, ultima victimă fiind Jiul 
Petroșani, scor 2-1. Meciul a fost însă 
greu pentru moldoveni, care au 
deschis scorul, au fost egalați, 
reușind victoria dintr-un penalty 
transformat de Andrieș cu trei

minute înainte de final. FC Olt a 
scăpat pentru moment de zona 
„minată", după 2-1 cu FC Argeș, 
piteștenii păstrând „lanterna roșie", 
într-un meci desfășurat pe zăpadă, 
FCM Brașov și „Poli" Timișoara au 
terminat 0-0, gazdele ratând trei 
mari situații de gol.

Daniel STAN

DIVIZIA A, ETAPA A10-A
Univ. Craiova - Petrolul 2-0 
Șt. Stoica (’7), Mănăilă (’75)
Sportul Studențesc-Steaua 0-5 
I. Dumitrescu (’45, ’58), Hagi (’69), 

Lăcătuș (’80), D. Petrescu (’87)
Flacăra Moreni - Dinamo 1-2 
Lala (To) / Doboș (’32), Sabău (’70) 
Victoria - Corvinul 2-0
Coraș (’6), C. Solomon (’35)
SC Bacău - Jiul Petroșani 2-1
Șoiman (’40), Andrieș (’87-pen) / 

Bîcu (’72)
FCM Brașov-„Poli" Timișoara 0-0 
FC Bihor - Inter Sibiu 1-0
Weissenbacher (’21)
Farul Constanța - „U" Cluj 4-0
Cămui ('31), G. Mihai (’63), Tătăran 

(’70), Mustacă (’76)
FC Olt - FC Argeș 2-1
Eftimie (’12), Cireașă (’52) / Bănuță 

(’70)
ETAPA VIITOARE:
Jiul Petroșani - Victoria, SC Bacău

- Farul Constanța, FC Argeș - Flacăra 
Moreni, Steaua - FC Bihor, Inter 
Sibiu - FC Olt, Petrolul Ploiești - 
Sportul Studențesc, „Poli" Timișoara 
-Univ. Craiova, Corvinul Hunedoara
- FCM Brașov, Dinamo - „U" Cluj

19:00 Telejurnal. înfăptuim 
hotărârile marelui forum al comu
niștilor români!

19:25 Congresul al XlV-lea - con
gresul marilor victorii socialiste

Răspundere comunistă, revoluțio
nară

Redactor Victor Teodoru
19:45 Hotărârile Congresului al 

XlV-lea al partidului - mobilizator 
program de muncă pentru întregul 
nostru popor

încadrarea și normele de consum și 
în repartițiile de energie electrică și 
termică - prioritate a perioadei pe care 
o parcurgem, a întregului cincinal

Redactor Radu George Serafim
20:05 Teatru tv
Unde vântul miroase a petrol, de 

loan Grigorescu
Premieră pe țară
Interpretează: Tania Filip, Cornel 

Popescu, Corado Negreanu, Dori 
Varga, Răzvan Vasilescu, George 
Buznea, Sabin Făgărășanu, Irina 
Movilă, Radu Gh. Zaharia, Alexan
dru Pândele, Radu Buznea și alții

Regia artistică Constantin Dicu 
21:35 Secvențe thailandeze. Docu

mentar
Redactor Grațiela Râpeanu
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

DIN ARHIVA MINISTERULUI DE EXTERNE

Administrația americană nu se aștepta la minuni după Malta
Comunicarea Ambasadei României la Washing

ton către Ministerul Afacerior Externe
Tovarășului ministru Ion Stoian,
Tovarășei O. Solomonescu, adjunct al ministrului, 
Tovarășului lie Șimon,
DRV,
1. Vicepreședintele SUA, D. Quayle, a declarat că ar 

fi greșeală să se interpreteze rezultatele întâlnirii 
sovieto-americane din Malta drept un semn că poli
tica externă sovietică s-a schimbat. în acest sens, el 
a spus: „Consider că noua gândire și reforma reală 
există în domeniul economic", apreciind că „ei nu au 
schimbat prea mult în politica lor externă". în acest 
context, el a nominalizat pe E. Șevardnadze, D. Iazov, 
V. Talin. D. Quayle a apreciat că M. Gorbaciov a fost 
„de mare ajutor" pentru realizarea de reforme în 
țările socialiste europene și a menționat că vede 
aceasta mai mult ca o problemă de politică internă 
decât de politică externă. în acest context, D. Quayle

a emis părerea că „lucrurile evoluează foarte rapid în 
Europa răsăriteană, într-un sens pozitiv, de neaștep
tat și că trebuie să fim pregătiți pentru evoluții 
neașteptate, în situația în care evenimentele vor lua 
o întorsătură negativă, întrucât încă, avem de-a face 
cu guverne totalitare". Referindu-se la situația din 
America Centrală, vicepreședintele SUA s-a referit la 
intransigența sovietică în această zonă și a apreciat 
că „nu trebuie să contăm pe sovietici" în soluționarea 
problemelor din zonă. în legătură cu întâlnirea Gor- 
baciov-Bush din Malta, D. Quayle a respins unele 
comentarii ale ziarștilor, potrivit cărora G. Bus a avut 
„un eșec deplorabil", iar M. Gorbaciov „o reușită 
strălucitoare" precizând că întrevederea respectivă 
nu a avut menirea de a negocia modalități concrete 
privind activitatea sovietică în Europa răsăriteană.

2. Oficiali americani au reliefat că, deși G. Bush a 
folosit un ton flexibil față depoziția americană ante
rioară, cu privire la atitudinea URSS în conflicte regi

onale, Administrația americană continuă să fie mult 
îngrijorată de activitățile sovietice în țările Americii 
Latine. în acest context, s-a evidențiat că partea amer
icană consideră util să găsească modalități de conlu
crare cu URSS pentru soluționarea conflictelor din 
Asia, Africa și America Centrală. în această privință 
s-a menționat că președintele G. Bush, în cadrul 
întâlnirii din Malta, a făcut o distincție evidentă între 
problematica Americii Latine și viziunea de ansam
blu a relațiilor sovieto-americane pe de altă parte. El 
a apreciat că există o multitudine de probleme în 
care URSS și SUA pot conlucra în interesul lor pentru 
o cauză comună.

Ion Stoichici
Document din volumul: 1989 -

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

Mihai Retegan, București, Editura Fundației 
Culturale Române, 2000, p. 400-401

vremea
în țară, vremea s-a răcit față de 

ziua precedentă. Cerul a fost variabil, 
cu înnorări mai accentuate în nordul 
și nord-estul țării, unde au căzut pre
cipitații mai ales sub formă de nin
soare. în restul țării, precipitațiile au 
fost izolate. Vântul a suflat moderat 
cu intensificări îndeosebi în ești 
țării și la munte din sector predo
minant nord-vestic, viscolind izolat 
zăpada.

Temperaturile maxime au fost cu
prinse în general între -3 și +5 grade, 
iar cele minime între -12 și-2 grade, 
mai coborâte în depresiuni. în 
București, vremea s-a răcit. Cerul a 
fost temporar noros. Condiții de pre
cipitații slabe, îndeosebi ninsoare.

Vântul a suflat moderat, cu inten
sificări de scurtă durată între 35 și 
45 km/oră. Temperatura maximă a 
fost cuprinsă între o și 2 grade, iar 
cea minimă între -7 și -8 grade.

amintiri

SALUTĂRI DIN... CRAIOVA!

Ilustrată difuzată de Poșta Română

SUGESTII, SESIZĂRI, 

RECLAMAȚI!

Importuri 
pentru populație

Urmarea scrisorii adresate nouă 
de Ștefan Marcu din București, care 
ne solicită precizări în legătură cu 
aplicarea Legii 3/1982, același consi
liu popular ne informează că: indi
ferent de modul de pensionare, uni
tatea este obligată să se conformeze 
prevederilor articolului 15 din Legea 
3/1982 și să restituie, la cerere, 
partea socială a persoanelor care, 
dintr-un motiv sau altul, s-au pen
sionat.

Artistice
ORIZONTAL: 1) Verb cu profundă rezonanță în conștiința neamului nos

tru - Voce între sopran și tenor. 2) Instrument muzical de suflat - Lucrare 
publicată anual. 3) Ion Vasilescu - ...Drăgoi. 4) Reflector puternic - Instrument 
muzical-poetic. 5) Astfel - Fluier de trestie cu șapte găuri. 6) Instrumentist. 
7) Localitate în Italia -1 se mai zice și armonic. 8) într-o celebră poveste sunt 
trei - Produse ale acestei întreprinderi ating nivelul artei (siglă.). 9) Loturi de 
produse - Element de arhitectură. 10) Solistă la un instrument de claviatură.

VERTICAL: 1) Fabrică de instrumente muzicale - Inspector (abr.). 2) Obiec
tiv (abr. mii.) - Una dintre cele mai mari păsări... necântătoare (pl.). 3) în birou! 
- Notă muzicală - Agenția Română de Impresariat Artistic (siglă). 4) Firidă - 
Nelipsit din arta manejului. 5) Atol în Pacific - Oraș italian unde s-a descope
rit ceramică pictată datând din mileniul V î.e.n. 6) Aghata Bârsescu - Pre
fix. 7) Colorant folosit în industria chimică - Intrarea la Ateneu! 8) Zi de relaș 
artistic - A inflama. 9) Tudor Arghezi - A frunzări. 10) Instrument muzical 
complex - Pasăre cântătoare

Răspunzând cetățeanului loan 
Caracaș din București, care sesiza 
lipsa lamelor de ras din unele maga
zine, Direcția metal-chimie din 
Ministerul Comerțului Interior ne 
comunică: „în luna octombrie a.c. 
s-a întocmit un program privind 
asimilarea în țară a lamelor de ras 
(materie primă și tehnologie de fa
bricație). Până la realizarea lamelor 
de ras în țară se depun eforturi pen
tru obținerea unor cantități supli
mentare din import.

în privința aparatelor de ascuțit 
lame, vă informăm că nu se produc 
în țară; vom solicita contractarea 
din import a acestui articol".

Roxana P. Manolescu
Flacăra, 
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