
Item: 6974
Kiad sor: 11/20/1989 19:29:38
Om Fejléc: kiad rvk1012 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Nyílt levél Ceausescunak
Hír:
------------------------
München, 1989. november 20. (SZER, A mai nap) - Ceausescu
főtitkár megnyitotta Bukarestben a Román Kommunista Párt XIV.
kongresszusát. Jelentést olvasott fel az ország politikai és
gazdasági helyzetéről, valamint a párt tevékenységéről és terveiről.
A kongresszust - szó szerint idézve - korszakalkotónak nevezte, és
hangoztatta: a szocializmus bebizonyította, hogy milyen hatalmas és
teremtő erejű. A szocialista társadalom teljes kibontakoztatásáig
még hosszú utat kell megtenni, és ennek érdekében tanulni kell mind
a vívmányokból, mind a hiányosságokból - jelentette ki Ceausescu. A
bukaresti kongresszus a hét végéig tart. A tisztújítás az utolsó
napirendi pont.

    Az MSZMP (sic) nem küldött delegációt a kongresszusra, a
külügyi szóvivő kijelentette: remélik, hogy végre a román
kommunisták is elszánják magukat demokratizálásra és reformokra.

    - A ma megnyílt XIV. pártkongresszuson Ceausescu számol be
Románia gazdasági és politikai helyzetéről. Ezt a kincstári
optimizmussal dicsekvő jelentést a Központi Bizottság előzetesen még
jóváhagyta, és valószínűleg ezt teszi majd a kongresszus is,
amelynek küldötteit a családi uralmat gyakorló államelnök és
pártvezető hiveiből válogatták össze. A válogatás ezúttal még
körültekintőbben történt, mint máskor, mert a reformoknak a végsőkig
ellenálló Ceausescu-diktatúra egyre jobban elszigetelődik, nemcsak
nemzetközileg, de az ország lakosságától is.

    Hogy mennyire megrendült a sztalinista módszerekkel uralkodó
kondukátor helyzete, azt jól jelzi az a Párizsban vasárnap közzétett
nyílt levél, amelyben volt párttagok lemondásra szólítják fel
Ceausescut, még mielőtt mások veszik kézbe a kezdeményezést, és
távolítják el az állam és a párt éléről. (folyt.)

Item: 6975
Kiad sor: 11/20/1989 19:30:54
Om Fejléc: kiad rvk1013 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Nyílt levél - 1. folyt.
Hír:
A levelet a Liga az Emberi Jogok Védelmére Romániában nevű
szervezet hozta nyilvánosságra, és aláírója a Nemzeti Megmentési
Front. Ez a volt párttagokból álló csoport szeptemberben már
sürgette Ceausescu leváltását, és rendkívül lesújtó képet festett a
Romániában uralkodó helyzetről.



    A nyílt levél 14 kérdést intéz a román diktátorhoz és
támogatóihoz. Először azt a kérdést szegezi Ceausescunak: Mivel
tudja megmagyarázni a gazdasági sikerekről szóló dicsekvő jelentései
és az országban található nyomor közti ellentmondást?

    A következő kérdés azt firtatja: Miként tudja a román vezér
összeegyeztetni a demokrácia hírdetését az ő és felesége nézeteitől
eltérő minden más vélemény elfojtásával?

    Hogyan férnek össze pacifista szólamai nagyarányú titkos
fegyverszállításaival, és más országokkal - például Magyarországgal
- szemben tett kardcsörtető nyilatkozataival?

    Mivel magyarázza a kondukátor a román állampolgárok tragikus
menekülését?

    Miből áll az oly sokat emlegetett zsenialitása, minthogy
állandóan a nép zseniális vezetőjének tituláltatja magát?

    Hogyan lehetséges, hogy felesége - aki semmilyen vizsgát sem
tett - mérnök, doktor, sőt akadémikus lett?

    A Nemzeti Megmentési Front - amely gorbacsovi szellemű
reformokat akar - felszólítja a román vezért: jelölje meg azokat,
akiket legutóbb a nép és az ország árulóinak nevezett. Ki, ha nem
maga Ceausescu az, aki elárulta a pártot és az országot, aki tönkretette 
Románia gazdasági, társadalmi és kulturális életét, aki lábbal tiporta az 
alkotmányt? - kérdik végül a nyílt levél aláírói. (folyt.)

Item: 6976
Kiad sor: 11/20/1989 19:31:55
Om Fejléc: kiad rvk1014 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Nyílt levél - 2. folyt.
Hír:
Doina Cornea - a neves ellenzéki - közben folytatja a november
9-ikén megkezdett éhségsztrájkját. Cornea asszony tíz más társával
aláírta azt a szeptemberben közzétett felszólítást, amely sürgeti
Ceausescu eltávolítását az ország éléről. Mostani éhségsztrájkjával
Dan Petrescu író sorsára is fel kívánja hívni a figyelmet.
    A neves román írót október 30-ika óta tartja fogva a Securitate.
A román emberi jogi csoport egyben köszönetét fejezte ki a brüsszeli
egyetemnek, a Doina Cornea-nak adományozott tiszteletbeli doktori
címért. Ez az együttérzés kifejezése a nélkülöző és barbár erkölcstelen 
rendszer által terrorizált román néppel – mondotta Doina Cornea. +++

Item: 7023
Kiad sor: 11/21/1989 21:05:07
Om Fejléc: kiad rvk2130 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Ceausescu követelése



Hír:
--------------------
München, 1989. november 21. (SZER, Világhíradó) - Ceausescu
román elnök és pártfőnök tegnapi hosszú beszédének az a része,
amelyben a Hitler-Sztálin paktum utólagos érvénytelenítését
követelte, alkalmasint senkit sem tévesztett meg. A kondukátor
Szovjet-Moldáviával, az egykori Besszarábiával kapcsolatban azzal a
Gorbacsovval fordult szembe, akinek nyersolaj- és
földgázszállítmányai nélkül a lerongyolódott román gazdaság teljesen
összeomlana. Ara-Kovács Attilát hallják Budapestről:

    Annak ellenére, hogy Ceausescu elnök hétfőn a román párt XIV.
kongresszusán mondott beszédével nem érintette a korábbi
spekulációkban már előre beharangozott szenzációkat, például a
varsói paktumból való esetleges kilépést, sőt ellenkezőleg, nem
mondható mégsem, hogy az expozé teljesen érdektelen lett volna.

    Megfigyelők fontos momentumként emelik ki azt az egy szem
utalást, melyben a szónok a második világháború előestéjén megkötött
Molotov-Ribbentrop, pontosabban Hitler-Sztálin paktum tényeit
említette. Miért is fontos figyelnünk erre az újabb fejleményre?
Helyesebb lenne e kérdést akként fölvetni, miért nem beszéltek
Romániában eddig erről a paktumról.

    Nos, a válasz a témát ismerők előtt sohasem volt titok, ugyanis
a két egykori totális diktatúra vezére egyebek mellett egykoron
abban is megegyezett, hogy az 1920-at követően Romániához csatolt
Besszarábiát visszaszolgáltassa a Szovjetuniónak, amelyik erre az
ottani többségi román ajkú lakosság ellenkezése dacára stratégiai és
nacionalista okokból igényt tartott. Besszarábia szovjet annektálása
egyébként a paktumot követően meg is történt. (folyt.)

Item: 7024
Kiad sor: 11/21/1989 21:09:35
Om Fejléc: kiad rvk2131 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Ceausescu követelése - 1. folyt.
Hír:
A háború utáni román kormányok - és persze főképp a kommunista
kormányok - kerültek minden alkalmat, hogy akárcsak fel is vessék
Besszarábia hovatartozásának kérdését, vagy utalások formájában
célozzanak az ott élő kétségkívül román etnikumú lakosság egyre
romló helyzetére. Megkötötte kezüket nemcsak a Szovjetunióval
fennálló függőségi viszony, de az is, hogy a nagyhatalmi
területrendezések során Besszarábia kérdése minden esetben
felvetette Erdély hovatartozásának problematikáját is.

    Most viszont épp az elmúlt hetek moldáviai, azaz besszarábiai
megmozdulásai során épp ott, a kisinyovi tüntetéseken merült fel a
követelés, hogy a területet csatolják Romániához. Nem lehet kétséges



tehát, hogy a hagyományos és a mai romániai nacionalizmus immáron
magáévá tesz, de legalábbis fontolgat irredenta elképzeléseket.

    Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról a lehetőségről sem, hogy
a Besszarábiára való célozgatásaival Ceausescu a pártkongresszuson
is alkalmat próbált teremteni arra, hogy a számára olyannyira
ellenszenves, mi több veszélyes mai moszkvai vezetés belső
nemzetiségi problémáit gyarapítsa. Nem lehetne csodálkozni azon, ha
Kisinyovban nemzeti biztatásként értékelnék Ceausescu szavait. +++

Item: 7029
Kiad sor: 11/21/1989 21:57:18
Om Fejléc: kiad rvk2136 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Ceausescu és kormányzata
Hír:
------------------------
London, 1989. november 21. (BBC, Panoráma) - Tegnap kezdődött
Bukarestben a Román Kommunista Párt kongresszusa, és Ceausescu nagy
beszédéből az derült ki, hogy nem lehet változásokra számítani.
Munkatársunk, Fodor György már évek óta kíséri figyelemmel a
romániai eseményeket, és őt kérdeztem kifejezetten Ceausescuról. 71
éves, 24 éve van hatalmon. Mennyiben eltérő Ceausescu és
kormányzata, mint a többi kelet-európai rendszer?

    - Ami Romániában van, az nem pártdiktatúra - hogy ne is
beszéljük osztálydiktatúráról. Az sokkal több, mert ugyanakkor ez
személyes diktatúra. Személyes diktatúra úgy, mint mondjuk a
dél-amerikai diktatúrák vagy bizonyos afrikai diktatúrák
személyesek. Ott van egy személy, az olyan, mint egy isten, az nem
hibázhat, és soha nem hibázik, annak a személyi kultusza az alapvető
része a propagandájának és az ideológiájának annak a rezsimnek.
Ebből a szempontból a romániai rezsim nem olyan, mint a keletnémet,
a cseh, a bolgár, habár ugye ott is van egy Zsivkov személyi
kultusz, de távolról sem az, ami Ceausescuéknál folyik, és
kétségtelenül nem olyan, mint az orosz vagy mint régebben volt
Lengyelországban vagy Magyarországon egy rezsim.

    Ennek a másik oldala az , hogy a Ceausescu-rezsim nem érezte
soha szükségét annak, amikor a helyzet kezdett megnehezülni, és
amikor mindenhol a kommunista világban felütötte a fejét a reform és
a reformkérdés, akkor ők nem érezték egyáltalán szükségét annak,
hogy valamilyenképpen megédesítsék a helyzetét a népnek, és
próbálják valahogy lecsillapítani az embereket azzal, hogy valamit
adnak nekik.

    - Sőt majdnem úgy látszik, hogy ilyen szadista mádon,
kifejezetten rosszul bánnak a néppel, ez nemcsak szükség, hanem
mintegy politikai irányvétel. (folyt.)



Item: 7030
Kiad sor: 11/21/1989 22:05:26
Om Fejléc: kiad rvk2137 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - A Ceausescu-kormányzat - 1. folyt.
Hír:
- Teljesen igaz, mint olyan. Részben azzal, hogy a nép igenis
kell éhezzen, és kellenek hozzá azok az áldozatok, amelyek a nemzet
- lásd Ceausescu - megkíván ahhoz, hogy mondjuk az idegen, a
külföldi adósságot megfizessék. A nép kell lássa azt, hogy mi
történik azokkal, akik valamiképpen kritizálnak, úgy hogy az
embereket beviszik a rendőrségre, megverik, és úgy, véresen
kiengedik, hogy lássák őket. Az embereknek meg kell érteni azt, hogy
igenis kell jönni egy gyűléshez, és kiabálni torka szakadtából, hogy
"Éljen Ceausescu", hogy tuják azt, ezt kell csinálni. Tehát van az
egész rendszerben valami, ami arra megy, hogy az embereket megverje,
és kényszerítse őket, hogy megértsék: ők ennek a rezsimnek a
játékszerei, és azt kell csinálják, amit mondanak nekik. Igenis ez
egy tömegpszichológiai manőver.

    - A nemzetközi közvélemény most már amolyan bélpoklosként,
leprásként kezeli Romániát. Van-e valami jele az országon belül a
külvilág rosszallásának? Meglátásod szerint valamit és másképpen
csinálnak a nemzetközi hírnévre való tekintettel?

    - Romániát ugyanazok az emberek vezetik, akik vezették 15 évvel
ezelőtt. 15 évvel ezelőtt Románia hajlandó volt akármikor
meglehetősen széles engedményeket csinálni mondjuk a washingtoni
szenátoroknak, az amerikai kormánynak, a francia elnöknek stb.
Amikor jöttek és azt mondták, hogy itt van ez a család, tessék
egyesíteni, vagy mi történik a baptistákkal, vagy engedjenek be egy
pár bibliát, vagy mi lesz a zsidókkal, emigrálhatnak-e vagy nem stb.
Ebben nem volt semmi probléma, ami azt jelenti, hogy az utolsó 20 év
alatt rengeteg román emigrált Amerikába, Franciaországba, Nyugat-
Németországba stb., mert a Nyugat megkívánta, mert egy kondíció 
például az volt, hogy az utazás szabadsága, akkor a románok a saját 
módjukon ezt megoldották úgy, hogy engedményeket csináltak. (folyt.)

Item: 7031
Kiad sor: 11/21/1989 22:12:46
Om Fejléc: kiad rvk2138 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - A Ceausescu-kormányzat - 2. folyt.
Hír:
Ami történt, az az, hogy lassan, de biztosan Nyugaton
megértették: tulajdonképpen ez egy manőver, hogy hogy a románoknak
megengedik azt, hogy egyesüljenek egy családdal, ez nem változtat
semmit a belső rezsimen, és olyan igényekkel léptek fel
Washingtonban és mindenhol máshol, amik már lényegbevágóan a
rezsimet érintették, s ott engedményeket nem tudtak csinálni, ennélfogva 
most ugyanazok az emberek túl vannak azon, engedmények már nincsenek.



    A viszonyok annyira megromlottak úgy a Nyugattal, mint most már
a Kelettel is, hogy a román kormány nagyon is szeretné valamiképpen
megjavítani a kapcsolatait mondjuk a nyugati világgal, de sajnos nincsenek 
meg hozzá az eszközei, nem engedheti meg magának azokat az engedményeket 
vagy változásokat, amik ennek most már feltételei lennének.

    - Volt a tegnapi Ceausescu-beszédben egy kitéltel, ami megint
homlokegyenesen ellenkezik azzal, ami az egész világon és a Varsói
Szerződésen belül történik. Azt mondta ugyanis, hogy Románia növelni
akarja katonai erejét. Ezt hogy lehet értelmezni?

    - Ez - gonolom - kezdete lehet egy propagandakampánynak, ami abból 
indul ki, hogy Románia egyedül maradt. Mert ugyebár még egy pár hónappal 
ezelőtt bezélhettünk volna és beszéltünk is Bukarestben koalícióról 
keletnémetekkel, cssehekkel stb. Most már ez nincs. Ők egyedül vannak, 
és ennélfogva arra kell most beállítsák a lakosságot és saját magukat, 
hogy megvédjék ezt a román szocializmust egy ellenséges külföldi és 
közvetlen szomszédokkal szemben. Gondolom, hogy ez most nagyon 
is propagandavonal lesz Romániában ezek után. (folyt.)

Item: 7032
Kiad sor: 11/21/1989 22:13:51
Om Fejléc: kiad rvk2139 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - A Ceausescu-kormányzat - 3. folyt.
Hír:
- Alig hinném. Ez inkább belső propagandamanőver, mert én nem
látok semmilyen lehetőséget, semmilyen okot arra, hogy Románia
katonailag agresszív legyen Magyarországgal szemben. +++

Item: 7119
Kiad sor: 11/23/1989 23:22:21
Om Fejléc: kiad rvk2041 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Véget ért az éhségsztrájk
Hír:
-------------------------
München, 1989. november 23. (SZER, Késő esti mai nap) -
Befejeződött a Szabad Románia nevű csoport aktivistáinak
éhségsztrájkja a román nagykövetség épülete előtt. Ara-Kovács Attila
tudósít Budapestről:

    Büszkék vagyunk és bizonyos fokig elégedettek - jelentette ki
Emil Iovanescu, a Szabad Románia nevű, Magyarországon működő
emigráns szervezet új vezetője. Az esti órákban ugyanis
sajtóértekezletre kerül sor a budapesti román képviselet előtt abból
az alkalomból, hogy véget ért a román kommunista pártkongresszus
miatt ott megrendezett éhségsztrájk.

    Csak emlékeztetőül mondom, hogy november 15-ikén a magyarországi



Szolidaritás Munkásszövetség és a már említett Szabad Románia
mozgalom közös tüntetést szervezett a magyar fővárosban az 1987-es
brassói munkásmegmozdulás emlékére, valamint a példátlan romániai
emberjogi visszaélések miatt. A tüntetést követően akkor többen a
helyszínen maradtak, és ülő-, illetve éhségsztrájkkal próbáltak
nagyobb nyomatékot adni azoknak a követeléseknek, melyek Romániában
az elnyomás következtében eddig nem kaphattak hangot.

    E követeléseket egyébként még most is olvasni lehet azokon a
transzparanseken, amelyeket a 15-ikei tüntetést követően a környező
házak kerítéseire ragasztottak, vagy szegeztek a résztvevők. Közülük
csak egyet távolíttatott el a magyar rendőrség, azt, amelyen
Ceausescu neve horogkeresztek között díszeleg. Ezt egyébként utóbb
az éhségsztrájkolók sátrában felállították, s aki ott látni akarta,
az meg is nézhette.

    Iovanescu urat arról faggattam, melyek is elképzeléseik a
közeljövőt illetően. (folyt.)

Item: 7120
Kiad sor: 11/23/1989 23:27:58
Om Fejléc: kiad rvk2042 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Véget ért az éhségsztrájk - 18/1. folyt.
Hír:
Nekünk csak egyetlen célunk lehet: a demokratikus Románia
kivívása, megteremtése, ha kell, kierőszakolása, a jelenlegi terror
felszámolása. A kezdeményezés sajnos nincs a mi kezünkben. Minden
Romániában dől el, bár a nyomor és a szenvedés olyan fokú, hogy
alighanem elérkezett a vég kezdete a Ceausescu-rezsim számára.

    Bár elég sok a kósza hír, mégis elég meggyőzőnek hatott a
Transznacionális Radikális Párt két képviselőjének mai közlése, hogy
állítólag kedden Bukarestben a kongresszuson felszólalt volna az
egyik küldött és követelte volna Ceausescu azonnali eltávolítását. A
küldöttet azonnal letartóztatták.

    Ha Romániából csak ilyen baljós hírek érkeznek is, a
Magyarországon élő román emigránsok és Románia problematikája eléggé
foglalkoztat mindenkit. A nagykövetség előtt rendezett
sajtóértekezleten jelentették be, hogy Václav Havel szolidaritásáról
biztosította a szabad románokat és azokat, akik a romániai terror
ellen felemelik szavukat. +++

Item: 7123
Kiad sor: 11/24/1989 18:19:30
Om Fejléc: kiad rvk1004 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Ceausescu újabb ravasz manővere
Hír:
-------------------------------



München, 1989. november 24. (SZER, A mai nap) - A Román
Kommunista Párt kongresszusa egyhangúan újraválasztotta Ceausescu
pártfőtitkárt. A hétfő óta tartó tanácskozáson a küldöttek
szüntelenül dicsőítik a pártvezetőt. A kongresszus záróülése késő
délelőtt kezdődött.

    Hétfői megnyitó beszédében Ceausescu határozottan elutasította
azokat a reformokat, amelyek más kelet-európai országokban zajlanak.
Visszautasította a vezetők szerepét ért bírálatokat is.

    - Nem sok újat lehet elmondani a Ceausescu diktátor megrendezte
és vezényelte pártkongresszusról. Minden az előírások szerint
zajlott. Önünneplés, vastapsok, éljenzés, amikből kiderült: Európában 
ma már csak Románia az erős bástya a szocializmus frontján.

    Látszólag mégis volt újdonsága a pártkongresszusnak. Ceausescu
bejelentette, felül kell vizsgálni a Hitler-Sztálin paktumot annak
minden következményével együtt. Nyilvánvaló utalás volt ez a
Szovjetunióval szembeni román területi igényekre, hiszen ez a paktum
tette lehetővé, hogy a Szovjetunió Románia egy részét magához
csatolja. Így értelmezték ezt Moszkvában, de a nyugati fővárosokban
is. Mégis csak látszlólag van új dologról szó ebben az esetben. Nem
először fordul elő, hogy a nyugati támogatás reményében Ceausescu
szembefordul a Szovjetunióval. Így történt ez Csehszlovákia 1968-as
megszállása idején, vagy az olimpián való részvétel kérdésében.
Akkor sikerült is megtévesztenie a világot, a szovjetellenes
fellépés leple alatt sikerült a belső diktatúrát teljessé tennie. (folyt.)

Item: 7124
Kiad sor: 11/24/1989 18:21:02
Om Fejléc: kiad rvk1005 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Ceausescu manővere - 4/1. folyt.
Hír:
Ma azonban teljesen megváltozott a környező világ - de az
elaggott diktátor mindebből semmit sem akar észre venni. Igaz,
gazdasági értelemben előnyben van a többi szocialista országhoz
képest, hiszen visszafizette adósságait. Ez jó alap is lehetne a
nyugati világgal kiépítendő gazdasági kapcsolatokhoz. Önmagában
azonban nem változtathatja meg a Romániáról kialakult kedvezőtlen
képet, mint ahogy a mostani szovjetellenes fellépés sem tévesztheti
meg a világot.

    Senki sem gondolja azt, hogy a diktatórikus Románia felzárkózott
azon radikális nemzeti ellenzékek sorába, amelyekhez a balti
államokat sorolhatjuk. Senkit, még saját országának nyomorban
tengődő lakosságát sem tévesztheti meg Ceausescu újabb manővere,
mellyel újfent a román nemzeti érzületet próbálja kihasználni a
diktatúra megerősítésére. +++



Item: 7181
Kiad sor: 11/26/1989 14:26:24
Om Fejléc: kiad rvk2016 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Romániai helyzet
Hír:
----------------
München, 1989. november 25. (BBC, Panoráma) - Tegnap ért véget a
román kommunista párt egyhetes ülése, melyet rendkívüli biztonsági
intézkedések közepette tartottak meg, s melyen újra főtitkárrá
választották Ceausescu elnököt. A kongresszus egyben jóváhagyta a
gazdasági és politikai reformok elvetését. A kelet-európai ügyek
szakértője, Fodor György kommentárja alapján most megvizsgáljuk a
Varsói Szerződés utolsó sztálinista vezetőségének kilátásait:

    A Román Kommunista Párt kongresszusa nem vitatta meg Ceausescu
jövőre vonatkozó terveit, hanem hosszas ünnepléssel és vastapssal
gondolkodás nélkül jóváhagyta azokat. Ceausescu elképzelése szerint
a külkereskedelemnek 60 százalékkal és az ipari termelés volumenének
is legalább 35 százalékkal kell növekednie. Azt is tervezik, hogy a
lakosságnak nyújtott élelmiszer és fogyasztási termékek mennyiségét
5-8 százalék közötti arányban növelik.

    Az utóbbi években kiadott román gazdasági statisztikákat
általánosan a képzelet szüleményének tekintik. Egyetlen komoly
szakértő sem veszi készpénznek a román hivatalos adatokat. Ceausescu
hétfői ötórás beszéde azonban mégis elárult valamit álláspontjáról
és jövőbeli terveiről arra vonatkozóan, hogy mit akar csinálni
azzal, amit Románia lakossága mégis megtermel. A beszédből
kiviláglott, hogy az a nagyipar, mely máris tönkretette az országot,
tovább lesz bővítve és a fenntartásához szükséges nyersanyag-
importot növelni fogják azzal az exporttal együtt, melyre az ilyen
importok kifizetéséhez van szükség. A lakosság pedig szinte semmit
nem fog kapni.

    A román vezért gyakran azért nevezik sztálinistának, mert a
központi tervezést isteníti és mert pártja közvetlenül uralkodik a
társadalom felett, illetve, mert nem tűr meg semmiféle ellenzéket.
Ami azonban igazán sztálinisttává teszi, az az, hogy abszolut nem
veszi emberszámba azokat, akik fölött uralkodik. (folyt.)

Item: 7182
Kiad sor: 11/26/1989 14:45:37
Om Fejléc: kiad rvk2017 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Romániai helyzet - 1. folyt.
Hír:
Beszédében közölte országával, hogy hiba lenne a lakossági
fogyasztást a minimálisnál nagyobb mértékben növelni, mert - mint
mondta, - mindent meg kell tenni a jövő generáció jólétének biztosítására.



    Az ilyen kegyetlen politika, mely emberek millióit kész
eltaposni a pártvezér tervei érdekében, tipikusan sztálinista. A
kongresszus előtti napokban világos volt, hogy a vezetőség komolyan
tartott attól, hogy esetleg valami nyilvános tiltakozásra kerülhet
sor. A határellenőrzések és a lakosság rendőri figyelése minden
korábbi szintet meghaladt. Végül azonban semmi sem történt. Ennek
azonban csak az az oka, hogy a rezsim uralma alatt tudja tartani az
országot és helyzete szilárd.

    Sok megfigyelő úgy véli, hogy éppen azért, mert a rezsim a
legkisebb lehetőséget sem adja a nem hivatalos nézetekkel ellentétes
nézetek megnyilvánulásának, az országban fokozódik a feszültség
azzal a veszéllyel, hogy egyszeriben erőszakos formában fog
kirobbanni.

    Románia visszafizette külföldi adósságait és évente külföldi
valutában mintegy hárommilliárd dollár bevételhez juthat. Ezért
tulajdonképpen a kongresszus megengedhette volna e feszültség
csökkentését azzal, hogy valamilyen engedményt tesz az életszínvonal
javítására. A jelek szerint azonban a Ceausescu rezsim meg van
borzadva attól, ami a szomszédos országokban történik és képtelen
szembenézni a változás lehetőségével. Az egyetlen út számára, hogy
amíg csak tud, megkapaszkodik a hatalomban, nem válogatva az
eszközökben. Az alternatíva csak az lehetne, hogy ha valami csoport
a vezetőségen belül döntené meg Ceausescu uralmát.

    Moszkva egyébként gyorsan reagált kongresszusi beszédének arra a
részére, melyben célzást tett, hogy Románia esetleg ismét igényt
tarthat Besszarábiára, melyet a II. világháború idején annektált a
Szovjetunió. A TASZSZ kommentátora azt mondta, hogy szovjet
területre vonatkozó követelésnek tekinthető Ceausescunak az a
felhívása, hogy minden olyan egyezményt nyilvánítsanak semmisnek,
melyet Hitler Németországával kötöttek. (folyt.)

Item: 7183
Kiad sor: 11/26/1989 14:51:28
Om Fejléc: kiad rvk2018 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Romániai - 2. folyt.
Hír:
A TASZSZ kommentátor szerint egyetlen komoly politikus sem
kérdőjelezheti meg a háború utáni európai határokat. A jelek szerint
talán nem Moszkva szervezte a keletnémet, a bolgár és a csehszlovák
pártvezetők megdöntését, viszont egyértelmű támogatást adott
azoknak, akik ezeket a vezetőket eltávolították.

    Ceausescu Besszarábiával kapcsolatos célzása talán figyelmeztetés a Kremlnek, 
hogy ne próbáljon beavatkozni a román belügyekbe. Ugyanakkor ez megint olyan 
kísérlet is lehet, melyben Ceausescu a nacionalizmus aduját játssza meg, mely már 
eddig is sokszor segített a figyelem elterelésében gyűlölt rezsimjéről. +++


