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TONI GRECU: „DE LA ZECE LA ZECE
SI JUMĂTATE, POPORUL ROMÂN 

DE LA DLDC SE SPĂLA1
Pentru Divertis, luna ianuarie a 

fost o lună moartă, lipsită de eveni
mente. în afară de mersul la serviciu 
și statul la cozi, în frig, românii nu se 
bucurau de altceva. „Țin minte că, în 
acea iarnă, din cauza gerului, 
oamenii aveau gaze doar noaptea. 
Pentru a echilibra sistemul energetic 
național, atât cât se putea el echili
bra, și pentru a mai reduce din 
penele de curent ce se țineau lanț, 
multe întreprinderi erau obligate să 
lucreze doar noaptea, ceea ce am 
făcut și eu. Numai că nu se putea 
vorbi despre producție în adevăratul 
sens al cuvântului, fiindcă nimeni 
nu avea chef de muncă. Se dormea 
cu capul pe masă sau întins pe două 
scaune, de ziceai că fabrica e dormi
tor de campanie. Chipurile, pentru 
ca planurile să fie depășite spre 
binele și îndestularea poporului con
dus cutezător spre noi culmi de pro
gres și civilizație de PCR, în frunte cu 
cel mai mințit fiu al poporului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Depă
șeam planul pe hârtie de nu aveam 
aer. Totul se depășea. Și viteza su
netului la furatul peste gardul 
fabricii se depășea, dacă era nevoie. 
Doamne, cât se putea fura! Atunci 
s-a întărit și s-a instalat definitiv 
acest obicei național de nu-1 mai 
poate opri nimeni acum, cu toate 
DNA-urile lor", spune Toni Grecu.

Grupul Divertis se remarcase în 
cei șapte ani de existență (fusese 
înființat în decembrie 1981), alături 
de Ars Amatoria, prin săgețile 
otrăvite la adresa sistemului, lansate 
în festivalurile organizate de BTT 
(Serbările Zăpezii, Serbările Mării 
etc.). Divertis avea atunci aceeași 
componență pe care o are astăzi: 
Toni Grecu, Doru Antonesi, Florin 
Constantin, Silviu Petcu, loan Gyuri 
Pascu, Cristian Grețcu, Valentin 
Gora, Doru Pârcalabu, Cătălin 
Mireuță și Darie Valentin.

„Făcusem Revelionul în Pârâul

loan Groșan, loan T. Morar și Toni Grecu, într-un moment de relaxare în ianuarie 1989 Foto: Arhiva personală Toni Grecu

Rece, la Cabana Sorica. A fost 
nemaipomenit, în sensul că 
stătuserăm 30 de inși într-o singură 
cameră. Toți eram cu prietenele 
noastre, care ulterior ne-au devenit 
soții. Am organizat acolo un carnaval 
în care fiecare eram costumați, unii 

în pionieri și Șoimi ai Patriei, alții în 
țărani și muncitori, alții în 
«tovarășul» și «tovarășa». Făceam 
parodie noi între noi, după emisiu
nile de televiziune și după propagan
da ideologică a partidului... Dar, 
după aceea, a venit trista și lunga 

lună ianuarie. Se spune că luna ia
nuarie este ca ziua de luni la serviciu. 
Ea reprezintă tristețea începutului 
după bucuria sfârșitului. La chef și 
distracție, ordinea este pe dos.

(Continuare în pag. a Iha)
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Revolta din Petrova
La scurtă vreme după ce se 

întoarseră și ei în Petrova, într-o 
dimineață de luni, tinerii Arde- 
leanu auziră o gălăgie neobișnuită 
pentru acele locuri și acea oră. Când 
se duse la fereastră, Bogdan văzu 
cum grupuri destul de mari înain
tau pe ulița dispensarului spre cen
trul satului. Erau și deosebit de 
mulți bărbați pentru perioada 
aceasta, când majoritatea plecau la 
tăiat păduri sau la lucrul câmpului
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Nicolae CeauȘes/u) a^yut crîncărcată săptămână de 
lucru, continu|neHptâ4njrile ciâ oficialii străini. La 19 ia
nuarie a discutat cufrîmîșii Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.

întâlnire cu reprezentanții OEP

Delegația a fost condusă de Faruk Kaddoumi, șeful Depar
tamentului Politic al OEP. în timpul discuțiilor cu Nicolae 
Ceaușescu, șeful statului român a primit „un cald salut și cele 
mai bune urări din partea tovarășului Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al Organizației Pentru 
Eliberarea Palestinei", după cum anunța comunicatul Ager- 
pres. Șeful Departamentului Politic al OEP a exprimat 
mulțumiri și „profunda recunoștință" din partea conducerii

OEP, a președintelui Comitetului Executiv al organizației, 
pentru„sprijinul consecvent acordat de poporul român, per
sonal de președintele Nicolae Ceaușescu, luptei poporului 
palestinian, pentru poziția consecventă a României privind 
rezolvarea pe cale politică a problemelor din Orientul 
Mijlociu".

Nicolae Ceaușescu a vorbit, în continuare, despre impor
tanța proclamării statului independent Palestina și a apreciat 
că, în acele condiții „sunt necesare noi eforturi în vederea con
vocării cât mai curând a conferinței internaționale în proble
mele Orientului Mijlociu^ sub egida ONU, la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv statul Palestina, precum și 
Israelul și membrii permanenți ai Consiliului de Securitate".

(Continuare în pag. a llha)

Agenda Elenei Ceaușescu
5 minute pentru ministrul de 

Interne Tudor Postelnicu (9:25- 
930).

Ne putem închipui că n-a 
salutat-o cu „să trăiți", formulă pre
luată de ierarhia de partid din recu
zita militară. Deși prin decret prezi
dențial, în România s-au introdus 
apelativele oficiale de „tovarăș" și 
„tovarășă", adevăratul salut respec
tuos se păstrase - chiar și la Cabine
tul 2 - burghezul „sărut-mâna!".

De când fiul cel mic, Nicu, fusese 
trimis la Sibiu, Postelnicu era 
chemat mai rar în biroul Elenei 
Ceaușescu. Altă dată o aștepta la 
prima oră cu fotografiile făcute și 
developate peste noapte de ofițerii 
din subordine. Nu o dată, din 
amintirile nopții trecute fuseseră 
transpuse cadre de mare intimitate 
cu Nicu și ultima „cucerire". Anexe 
la raportul depus pe biroul mamei 
cu toate datele fetei atașate fiului 
preaiubit din ultimul local unde 
petrecuse cu „gașca".

Un sfert de oră discutase Elena 
Ceaușescu cu Lina Ciobanu, subal
terna ei directă în funcția de la 
guvern (Lina Ciobanu era 
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în Banat, Se comenta cu glas răstit, 
așa că se putea auzi că sunt revoltați 
împotriva faptului că s-a decis ca 
Petrova să devină sat și să aparțină 
de comuna vecină Leordina.

Deși continua să se considere 
clujean get-beget, nu putea totuși 
să nu fie alături de petroveni - mai 
ales că era vorba aici de o problemă 
care privea întreaga țară, fiind un 
alt abuz al regimului. Ideea - 
izvorâtă, desigur, din capul 

IANUARIE
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viceprim-ministru). Se cunoșteau 
de ani mulți. Țesătoarea cu ascen
dent sindical fusese „descope
rirea" politică a lui Nicolae 
Ceaușescu. Căci nimeni nu urcă 
altfel decât „propulsat" (de-un 
„picior protejat în cizmă cazonă 
ori în pantof de lac", cum zice Nea- 
goe, aghiotantul Tovarășului).

între 10:15 Și 19:15 - cu excepția 
pauzei de masă și a primirii gene
ralului Constantin Olteanu - fus

„genial" al Marelui Stăpân - se 
numea „sistematizarea satelor" și 
avea mai multe aspecte. Unul din
tre ele îl reprezentau desființarea 
comunelor și transformarea lor în 
sate, ca să se reducă și numărul de 
primării, școli, dispensare, etc. - 
din simplul motiv că nu mai era 
din ce să-i plătești pe cei care 
lucrau acolo.

(Continuare în pag. a Iha)

ese în ședință. Secondată de aceiași 
Emil Bobu și Gh. Tănase, discu
taseră tot probleme de cadre. Se 
apropia plenara partidului iar în 
toamnă era programat cel de-al 
XIV-lea congres al partidului. 
Mișcările în funcții trebuiau defin
itivate de așa manieră, încât, după 
„alegerile" din locale și județene, să 
fie clare nominalizările și pentru 
„organele" centrale.

Lavinia BETEA

CALENDAR
19 ianuarie (joi) 

Soarele a răsărit la 7:46, a apus 
la 17:07

Luna a răsărit la 14:21, a apus 
la 6:14

Sărbătoare creștină: Cuvioșii 
Macarie Egipteanul, Arsenie, 
Marcu; Sfânta Muceniță Eufrasia

S-a întâmplat Ia
19 ianuarie 1989
• Sub genericul competiției 
sportive naționale „Daciada", în 
organizarea Asociației sportive 
I.P.A - București, la Poiana Brașov 
s-au desfășurat întrecerile com
petiției la schi alpin, la care au 
participat concurenți din Con
stanța, Oradea, Brașov și 
București.
• Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al CC al PCR, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
URSS, a înmânat înalte ordine și 
medalii cosmonauților Vladimir 
Titov și Musa Manarov, care au 
evoluat timp de un an la bordul 
stației științifice orbitale „Mir", 
informează agenția TASS.
• Trei palestinieni au fost uciși și 
cel puțin 29 au fost răniți în 
perioada 18-19 noiembrie în tim
pul ciocnirilor dintre forțele 
israeliene de ocupație și partici- 
panții la demonstrațiile care au 
continuat în Cisiordania și Gaza. 
Trupele de ocupație au recurs la 
acțiuni represive, au deschis 
focul. Autoritățile de ocupație au 
închis, totodată, 33 de școli în 
Ierusalimul de est, Hebron, Beth- 
leem și alte localități și au interzis 
accesul ziariștilor la Nablus.
• La Viena s-a pronunțat sentința 
în procesul unei organizații aus
triece de traficanți de droguri ce 
introducea stupefiante în închi
sori. în cadrul procesului, care a 
durat un an și jumătate, au fost 
implicate 288 de persoane. Acti
vitatea filierei a durat zece ani, 
timp în care o mare cantitate de 
droguri, maî ales heroină, a fost 
introdusă în închisori; 12 per
soane au fost condamnate la 
detenție pe diferite termene.

Ramona VINTILĂ

CRONICA NEAGRĂ

Pedofilul, ciopârțit cu cuțitul de victima sa de 11 ani
A șaptea sentință a anului 1989, pronunțată de Secția 

a 11-a Penală a TMB, a sancționat un omor oarecum con
jugal. Gheorghe Vedeanu se cheamă inculpatul care 
și-a ucis concubina, Aurora Giura, aplicându-i nume
roase lovituri cu picioarele, pumnii și capul în gură, în 
urma cărora concubina și-a dat obștescul sfârșit. 
Ostilitățile au decurs în felul următor:

Inculpatul era un concubin profesionist, era un țap 
logodit, un pârei, era omul de la munte cum le prinde 
cum le... și îi plăcea atât de mult să... concubineze, încât 
își aducea de multe ori concubinele recente în casa con
cubinelor mai vechi și trăia cu toate, de-a valma, într-un 
asemenea concubinaj concupiscent și animalic, că 
morala socialistă era cu adevărat oripilată și se ascundea 
ori de câte ori dădea ochii cu el, satirul naibii, Don Juan 
de Bolintin, care avea să devină în scurt timp Cassano- 
va de Jilava pentru 16 ani și ceva...

îi făcuse cu ochiul concubinului Gheorghe spațiul loca

tiv generos al mai vârstnicei Aurora, îi făcea și ei, din când 
în când, câte o bucurie, însă îi plătea bucuriile cu umilințe 
insuportabile. în seara zilei de 27 iunie 1988, inculpatul 
i-a prezentat-o victimei pe bucuria numită Sora Voicu, 
la fel de bucuroasă și de chitrofonită ca și el, în urma 
ingurgitării unor cantități neprecizate de vodcă „Cristal", 
zisă și „moartea ficatului". I-a prezentat-o victimei pe 
respectiva, cerându-i să îi hrănească și să-i adape; 
nefericita Aurora le-a dat să crape în ei tocană de cartofi 
cu parizer prăjit și țuică veche până ce i-au apucat poftele 
și au început să... concubineze sub nasul nefericitei gazde. 
Era deja insuportabil, femeia i-a poftit afară și a aruncat 
în ei cu solnița de pe masă. Sarea s-a împrăștiat pe 
dușumea, prevestind gâlceavă. Inculpatul i-a tras un șut 
în cur doamnei Sora, trimițând-o Ia plimbare, ca să se 
poată răfui în voie cu concubina cea geloasă...

(Continuare în pag. a llha)

Aici Radio Europa Liberă
Se știe cât de problematic era în 

perioada comunistă să trimiți sau să 
primești scrisori de „afară". De 
aceea foarte mulți români ocoleau 
Poșta Română și trimiteau scrisorile 
și prin bunăvoința turiștilor, care 
veneau vara pe litoral. în rândurile 
de mai jos vom citi scrisoarea lui 
MICHAEL JACKSON DIN SIBIU, care 
și-a trimis doleanțele muzicale 

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Elena Ceaușescu mi-a suspendat 
dreptul de semnătură"

La 19 ianuarie 1989, istoricului Gheorghe 
Buzatu i s-a deschis dosar de urmărire informa
tivă operativă. Fostul senator PRM își amintește: 
„Povestea acestei întâmplări începe în octombrie 
1988. Eram atunci secretar științific al Institutu
lui A.D. Xenopol din Iași și am primit vizita unui 
cercetător evreu-Jean Ancei. L-am invitat să pre
zinte o comunicare despre situația evreilor din 
România între anii 1942 și 1946. M-a întrebat, 
înainte de prezentarea lucrării, dacă poate spune 

tot ce știe. I-am spus că da. Am insistat chiar să nu

omită nici un amănunt. A fost punctul lui de 
vedere, însă a cam inflamat spiritele.

De la acea conferință s-au făcut trei note infor
mative. Știu acum acest lucru, pentru că recent, în 
urmă cu câteva luni, mi-am consultat dosarul de 
urmărire la CNSAS. Acele note au ajuns la București, 
unde Ilie Ceaușescu a decis că eu am trădat.

La asta, am aflat tot după consultarea dosaru
lui, s-a adăugat concluzia unei note cu numărul 
0025371 de la 1 noiembrie 1988. Acolo se preciza 
că «în 1987, cel în cauză», adică eu, «prezentând

o conferință la Universitatea din Portland, Statele 
Unite, a afirmat că el nu se scuză de politică și că 
socialismul a învins în țările din răsăritul Europei 
printr-o greșeală». Mai departe, s-a adresat audi- 
toriului.care era format din americani și români, 
spunându-le «să fie liniștiți, că în curând 
regimurile comuniste din răsăritul Europei s-ar 
prăbuși. Auditoriul a rămas descumpănit față de 
aceste informații aberante».

(Continuare în pag. a Iha)

adresate lui Andrei Voiculescu prin 
intermediul lui Sepp Kleinfelder, 
cetățean german (originar din 
România) venit în concediu la 
Mamaia. De aceea, în plicul trimis, 
din Karlsruhe pe adresa lui Andrei 
se găsesc două scrisori.

în prima, Sepp prezintă situația: 
„Alăturat vă trimit un bilet de la O.B. 
din Sibiu, pe care l-am cunoscut la 

Mamaia, în România. Neștiind 
adresa dumneavoastră mi-a spus 
unde faceți serviciul (Radio Europa 
Liberă). Am acceptat să aduc biletul 
lui pentru dumneavoastră știind 
adresa poștală, căci eu însumi am 
fost în studioul (Europei Libere) pe 
vremea regretatului Noel Bernard".

(Continuare în pag. a llha)

Vremea primăvăratică continuă. 
Dar umed, uneori timp posac și 
apăsător. Mereu somnolența asta. 
La facultate, fără să pot da de frații 
căutați. în schimb, Leopold. îl simt 
că are față de mine un soi de mică 
culpabilitate, știe că eu am aflat 
despre porcăria ce-a făcut-o lui 
V.P., și tocmai pentru asta îmi 
pregătise, ca o „compensație", tex
tul unei „caracterizări" miro
bolante, pentru „formele" nece
sare pașaportului de vară și, în 
plus, mă asigură că a vorbit cu 
decănița, s-o convingă să mă 
treacă marți prin biroul consiliu
lui pe facultate, o dată cu propu
nerile de lectori pentru stră
inătate, ca să câștig timp! Și, deci, 
trebuie să-i mulțumesc... Oricum, 
nu aveam nici o calitate să-i scot pe 
nas injustiția față de Popovici! 
Telefon de la E., necăjit că i s-a scos 
și volumul de povestiri de la „Emi- 
nescu". După'ce romanul i-a fost 
refuzat acolo, editura i-a oferit 
drept compensație posibilitatea să 
dea un volum de proze scurte, ca să 
nu piardă nici el, nici ea locul din 
plan. Toate bune, volumul s-a pre
dat și s-a aprobat, trebuia să plece 
luna asta la tipar. Dar Dulea cere 
lista titlurilor ce intră în tipar și o 
mai' verifică o dată. Dând de 
numele lui E.U., face remarca: Dar 
tov. Uricaru avea în plan un 
roman! I se explică: romanul n-a 
„mers", a fost înlocuit cu un volum 
de nuvele. - Avea nevoie de un 
roman de actualitate, nu de unul 
de povestiri! Și șterge dintr-o linie

titlul. E. încearcă să-l prindă la tele
fon, imposibil, secretara are, 
pesemne, instrucțiuni în ce-1 
privește, tovarășul e de negăsit. 
Sfătuit să se ducă la București, să 
intre cumva la Dulea. Ar avea 
nevoie de o introducere, prin 
Ghișe, și mă roagă pe mine să-i cer 
lui Ghișe acest hatâr: să-l intro
ducă la D. îi explic că toate relațiile 
mele cu Gh. sunt rupte. Faptul că, 
ajuns unde a ajuns, cocoțat în 
nomenclatură, nu doar că m-a 
uitat, dar îi e teamă și să mă felicite 

CARICATURA ZILEI

la 60 de ani ori de Anul Nou, că nu 
dă măcar un telefon... iată ce m-a 
lămurit să rup și cu ei. Episod 
închis. Regret, deci, nu-1 pot ajuta, 
îl sfătuiesc însă să facă singur apel 
la Gh., care îl cunoaște, îl va spriji
ni, sunt convins. - Zi pierdută ca să 
ajung la un nivel de plutire, să pun 
un minimum de ordine în hârtii, 
dacă nu pot în mine.

Mircea Zaciu, Jurnal IV, Albatros, 
1998, p. 375 

(Continuare în pag. a llha)
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REVOLTA IIIA l'ETROVA
(Urmare din pag. I)

Pe de altă parte, se urmărea mutarea 
țăranilor în blocuri, ca să li se ia și micile 
loturi de pe lângă casă. Aceste blocuri de 
patru etaje nu erau, însă, prevăzute cu 
canalizare, ca la oraș, așa că locuitorii lor 
aveau parte numai de dezavantajele de la 
țară - adică fântâna și latrina în curte. (Se 
mai dorea și mutarea cu forța a pensio
narilor la țară, tot în astfel de blocuri, ca 
să se elibereze locuri în oraș pentru 
muncitori - dar aceasta nu s-a reușit, 
fiindcă n-a mai fost timp.)

Știind că, în sudul țării, abuzurile asu
pra țăranilor fuseseră duse la îndeplinire 
fără murmur, Bogdan se bucura că în 
sfârșit cineva protestează. Abia aștepta să 
afle mai multe amănunte - și norocul a 
făcut să apară destul de repede în dispen
sar cumnata uncheșului Țățanu, care 
stătea și ea în centrul satului.

- Ce se întâmplă aici?
- Dom’ doctor, e bai mare. Vor să ne 

transforme în sat și să fie centrul de 
comună la Leordina. Asta înseamnă că 
pentru fiecare scrisoare sau fiecare act de 
semnat de la primărie ar trebui să 
mergem până acolo. Ba, mai mult, și re
gistrul funciar o să treacă acolo - așa că 
or să ne ia și pământurile.

- Bine-bine, dar cum s-a putut așa ceva 
de pe-o zi pe alta?

- Au chemat-o pe primăriță la partid, și 
ea a semnat imediat să ne schimbe în sat. 

Ei nu-i pasă, căci e'&ânitură. A venit de 
undeva de lângă Brașov și n-are nici un 
pic de pământ aici.

Asta se adăuga la faptul că, deși trecuse 
ceva vreme de când era medic în 
comună, nici n-o cunoscuse pe primăriță 
- care își îndeplinea funcția ca pe orice 
sarcină de partid, adică fără nici cea mai 
mică tragere de inimă. Voia totuși să știe 
dacă această femeie a călcat măcar în 
Petrova de când erau ei acolo.

- Primărița a fost pe-aici zilele astea?
- Da. Chiar azi dimineață oamenii au 

vrut s-o rupă în bucăți, dar a fugit cu 
trenul, nu știm cum.

Pentru un om care știa istoria acestor 
locuri - începând de la cum a căzut 
Sarmizegetusa, era ușor de bănuit cum a 
scăpat cea care ar fi trebuit să-și apere* 
oamenii. în același timp însă, un pasio
nat de domeniu își dădea seama că tră
iește în acel moment evenimente mem
orabile, deci trebuia să lase la o parte ce 
s-a petrecut în urmă cu aproape 2.000 de 
ani. Toate acestea îi trecură într-o clipă 
prin minte tânărului medic, astfel că se 
hotărî să își continue întrebările:

- Care este situația acolo, în centru? Am 
văzut de dimineață că vin grupuri de 
oameni de pe toate dealurile.

- E nenorocire. Au venit din toate 
părțile și au blocat drumul național. Au 
spart geamurile și au dat foc la primărie 
și cer să vină prim-secretarul, căci nu dis
cută decât cu el. Cele mai furioase erau

•
femeile, care-și duceau și copiii. Acum 
parcă s-au mai potolit, căci vicele le-a 
spus că va veni încoace primul-secretar. 
La început însă n-a putut răzbi singur - 
așa că l-a chemat în ajutor și pe cumnatu- 
meu.

Bogdan Ardeleanu abia aștepta să vadă 
cu ochii lui că în sfârșit țăranul român se 
ia de piept cu oricjne pentru pământul 
său, așa că se îmbrăcă repede și se duse 
glonț la primărie. (Ileana rămăsese în dis
pensar pentru orice eventualitate, dar era 
absurd să crezi că ar fi venit cineva la con
sultație, când practic tot satul era pe 
șoseaua principală.)

Făcându-și loc printre oamenii care 
flancau drumul mare încă de la ieșirea 
din ulița dispensarului, ajunse destul de 
repede peste drum de primărie. I-a sărit 
în ochi că asistenta nu exagerase cu 
nimic: clădirea era plină de funingine și 
cu geamurile sparte, iar mobilele erau 
aruncate în curte sau în drum. Femeile - 
cu copiii în fața lor (ca la Lupeni, în 1929) 
- urlau și se agitau, dar nu mai existau 
acte de violență. Oricum, nimeni n-ar fi 
îndrăznit să le agreseze, căci în spatele lor 
stăteau bărbații - tăcuți, dar cu figuri 
deloc prevestitoare de bine, mai ales că 
aveau și topoarele la ei. Lui nu avea însă 
de ce să-i fie frică, fiindcă îi ajutase pe 
mulți dintre ei - și oamenii țineau cont 
de asta. Se amestecă în discuții, asigurân- 
du-i pe cei din jur de sprijinul lui moral, 
după care trecu drumul și spuse câteva 

vorbe bune și viceprimarului, pentru că 
stima lui față de acesta nu era conjunc- 
turală sau de suprafață, așa că puțin îi 
păsa de reacțiile celor din jur. (De altfel, 
nici în acea împrejurare „vicele" nu-și 
pătase obrazul prin ostilitate pentru 
săteni - ar fi însemnat să își calce pe 
inimă, și evident că nu era genul de om 
care s-o facă - ci se rezumase la a încer
ca să păstreze ordinea.) Era bucuros că șo
seaua națională se eliberase, în aștepta
rea liderului de partid din județ, și de-a 
dreptul încântat că autoritățile de partid 
și milițienii din sat dispăruseră ca-n 
gaură de șarpe.

într-un târziu, apăru și coloana oficială 
de la Baia-Mare. Prim-secretarul coborî 
dintr-un Mercedes (asta tot în cadrul 
patriotismului socialist) și îi asigură pe 
oameni că Petrova va rămâne comună. Ei 
au întâmpinat aceste cuvinte cu aplauze, 
urale și ovații (așa cum scria în ziare că 
erau primite cuvântările Marelui Stă
pân), dar singurul clujean din mulțime 
era sceptic, fiindcă știa cât prețuiește 
cuvântul unui slujitor al regimului. Se 
gândea că există totuși o speranță, 
datorită faptului că oricând petrovenii ar 
putea relua revolta dacă le-ar fi înșelate 
așteptările.

Toate acestea le povesti soției lui când 
se întoarse la dispensar - și a fost destul 
să pomenească de cutia Pandorei pentru 
ca și ea să înțeleagă pe ce se baza. Se vede 
că a avut dreptate, căci nu a mai auzit să 

se pună problema alipirii la Leordina. 
Mai mult decât atât, data următoare când 
s-a întors la Cluj a aflat de la bunicul său 
dinspre mamă că „Europa liberă" spusese 
că Petrova era una din cele două comune 
(cealaltă a fost Parva, jud. Bistrița- 
Năsăud, dacă nu mă înșeală memoria), 
din toată țara, care se împotrivise siste
matizării satelor. Desigur că n-a scăpat 
ocazia de a le povesti bunicilor că a fost 
martor ocular la evenimente, fără însă să 
se implice prea tare (asta ca s-o liniș
tească pe bunica, și ea membră de partid 
încă din anii ’50, care - amintindu-și de 
acea perioadă - se temea de repercusiu
nile asupra nepotului preferat).

După ce a auzit cu urechile lui ce vor
beau posturile străine, Bogdan s-a simțit 
oarecum împlinit - deși continua să-și 
dea seama că n-are nici un merit în 
desfășurarea evenimentelor - și abia 
aștepta să fie întrebat de cei din jur 
despre ce s-a întâmplat acolo. Cele mai 
lungi și mai consistente discuții le purta 
- desigur - cu singurul om din familie 
care asculta constant „Europa liberă". 
Amândoi erau pentru precizie, așa că 
bătrânul Mircea Vlădescu găsea 
înțelegere numai la nepotul său atunci 
când afirma că filmele despre primul 
război mondial - mai cu seamă cele refer
itoare la luptele de pe Jiu - nu sunt 
veridice. Știa el ce știa, căci avea amintiri 
de pe vremea aceea - deși era doar un 
țânc. Nostim era faptul că formația lui de 

militar se vădea într-un domeniu aparent 
cu totul străin de război (deși nu tocmai). 
Când urmăreau împreună meciuri de fot
bal - în special cele din cupele europene 
- Bogdan se distra teribil când, la câte-o 
pasă greșită, îl auzea pe bunic zicând: 
„Hait! Iar a dat-o la inamic!".

în povestea mișcării din Petrova mai 
era ceva care-i provoca tânărului Arde
leanu o satisfacție răutăcioasă: eveni
mentele se produseseră către sfârșitul lui 
ianuarie - ca un fel de „cadou" de ziua de 
naștere a Marelui Stăpân. Era binevenit 
acest lucru, fiindcă de ani buni se pusese 
pe același plan - ba chiar pe unul mai 
înalt - aniversarea șefului statului cu 
aniversarea Unirii de la 1859.

Toate acestea au fost comentate 
îndelung în familie, dar vorbele 
rămâneau vorbe, și celui ce fusese acolo 
îi părea rău că nu se trăsese concluzia 
practică: regimul era departe de a fi așa 
de puternic cum voia să pară - dovadă că 
dădea înapoi la prima opoziție fermă. 
Totul era să demonstrezi pă nu ți-e frică, 
dar un om singur nu putea face minuni. 
Din păcate, solidaritatea nu era punctul 
forte al românilor, și stâlpii regimului 
știau acest lucru, fiind buni cunoscători 
ai psihologiei maselor. Supușii care gân
deau (fenomen destul de rar, și chiar stân
jenitor, în acea vreme), știau și ei asta - și de 
aceea sperau doar în Gorbaciov.

loan BOZAC 
medic, Cluj

I

PATRIARHUL S-A ÎNTORS DIN CĂLĂTORIA RADIOGRAFII CULINARE

MISIONARĂ ÎN INDIA
La întoarcerea din vizita efectuată 

la Roma și în India între 4 și 18 ia
nuarie 1989, Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Teoctist a ținut un discurs, 
la Reședința Patriarhală din Bucu
rești, în care s-a referit la vizita sa ca 
la un eveniment al Bisericii noastre, 
înaltul ierarh a spus printre altele: 
„Considerăm că prezența noastră 
timp de aproape două săptămâni în 
marile centre de cultură și tradiție 
ale Indiei, dar mai cu seamă întâl
nirile frățești pe care le-am avut cu 
reprezentanții Bisericii Ortodoxe 
Siriene, cu reprezentanții celorlalte 
Biserici creștine prezenți la festiv
itățile de la Kottayam, cu reprezen
tanții religiilor necreștine din statul 
Kerala, cu reprezentanții auto
rităților locale și guvernamentale 
centrale de stat, cu oameni de cul
tură și artă din întreaga Indie are 
multiple și profunde semnificații". 
Patriarhul considera că, pentru de
legația română, întâlnirea cu crești
nismul din acea parte de lume 
înseamnă o fericită ocazie de apro
piere între popoarele respective. 
Părintele Patriarh s-a referit și la tre
cerea pe la Vatican, de la 5 ianuarie, 
care putea să îi aducă probleme la 
revenirea în țară.

„Condițiile de călătorie au făcut ca 
la Roma, cu prilejul escalei de o zi ca 
oaspeți ai Comisiei pontificale pen
tru unitatea creștină, să am o 
întrevedere particulară cu Sancti
tatea Sa Papa loan Paul al Il-lea. A fost 
un prilej de cunoaștere directă a 
strădaniilor și aspirațiilor celor două 
Biserici, a dorinței lor de promovare 
a dialogului și a colaborării pentru

realizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune, o lume a păcii și a bunei 
înțelegeri. Un moment deosebit de 
înălțător a fost când am oferit Sancti
tății Sale ediția jubiliară a Bibliei de 
la București și o icoană pe sticlă 
reprezentând pe Sfinții împărați 
Constantin și Maica sa Elena. S-au 
exprimat aprecieri elogioase față de 
această realizare istorică a Bisericii 
noastre și față de statornicia cu care 
poporul român a păstrat latinitatea 
și unitatea limbii române. Dorind să 
marcheze această întâlnire istorică, 
Sanctitatea Sa loan Paul al II-lea ne-a 
oferit «Crucea de aur a Sfântului 
Constantin»".

Patriarhul Teoctist și-a încheiat 
astfel discursul despre vizita sa de 
acum 20 de ani: „Putem numi 
această călătorie misionară și apos
tolică, făcută din dragoste și stimă 
pentru Biserica Siriană din India față 
de care am purtat mesajul de pace, 
de cultură și de înfăptuiri ale Bi
sericii și poporului român". (Citatele 
sunt preluate din volumul „Suspinul 
după unitatea credinței", Editura 
Arhiepiscipiei Bucureștilor, 2006).

Ar fi fost riscant ca Patriarhul să se 
refere și la amenințările pe care le-a 
primit cât a fost la Roma, așa că le-a 
trecut sub tăcere. Dar este adevărat 
că nici autoritățile române nu au 
acționat agresiv, considerând „un 
succes" întâlnirea celor doi capi de 
biserică, succesul fiind judecat după 
relatările elogioase din presa ita
liană. Presa noastră nu a scris nimic, 
se înțelege, domeniul religios fiind 
unul tabu.

Daniela ȘONTICĂ
Patriarhul Teoctist, lângă Sanctitatea Sa Baselius Mar Thoma Mathews I, Catolicos al Răsăritului 

și al Bisericii Ortodoxe Siriene din India, la Seminarul din Kottoyam, India

Momente 
din perioada 
„Live is Life!"

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI

DECRET AL CONSILIULUI DE STAT
privind reglementarea vânzărilor de mărfuri către întreprinderi, instituții, organizații cooperatiste și 

obștești cu plata prin virament, prin unitățile de desfacere ale comerțului de stat și cooperatist

Mare nenorocire și cu întreru
perea curentului ăsta! Una-două 
se oprea curentul pentru patru, 
până la 12 ore. Motive? Ba că era, 
nu știu pe unde, o avarie, ba că 
trebuia să facem economie, pen
tru că era secetă, ba că erau inun
dații, ba că trebuia pur și simplu 
să facem economie și gata! Ce 
atâtea discuții?! Se întrerupea cu
rentul și rămâneai pe întuneric. 
De aceea la mare preț erau lanter
nele, din RDG, pătrate, mari și cu 
un suport care te ajuta să le 
proptești pe masă. Cu patru ba
terii mari aveai curent o săp
tămână și copilul putea să facă 
lecțiile, iar tu să toci zarzavatul 
pentru ciorbă. „Live is Life!"

Asta nu era nimic, dar marea 
problemă era frigiderul! Cu el era o 
mare durere, pentru că, dacă se 
oprea curentul când nu erai acasă, 
să zicem pe la ora opt și te întorceai 
seara târziu, aveai toate șansele să 
găsești bucătăria plină de apa 
scursă din congelatorul dezghețat, 
mâncarea în clăbuci și aerul inva
dat de mirosuri insuportabile. Dar 
românul, care poate să se descurce 
în toate situațiile și mai ales în cele 
de „criză", a găsit și atunci o re
zolvare. A inventat „frigiderul olte
nesc" (de ce oltenesc? nu știu!). 
Acesta consta într-o construcție din 
bare de fier, montată la fereastra de 
la bucătărie. Piața „frigiderelor ol
tenești" era cât se poate de pros
peră și de diversificată! Că îl făceai 
pe comandă, la un atelier de fier 
forjat, la un „mandatar" ori ți-1 con

fecționa cumnatul sau un prieten 
de familie la fabrica unde lucra
și-l scotea pe șest întreg sau îl per
fecta la domiciliu, aveai „frigider 
oltenesc"! „Live is Life!"

Majoritatea blocurilor din car
tierele orașelor din țară aveau in 
dotare aceste grilaje. Atât în 
București, cât mai ales în provincie, 
unde tăiatul curentului era mult 
mai frecvent, „frigiderele oltenești" 
ocroteau hrana localnicilor. „Live is 
Life!"

După dorința și măiestria artis
tică‘a proprietarului, aceste gră
tare metalice montate în afara 
ferestrei erau adevărate opere de 
feronerie, dotate în partea de jos, 
după necesități, cu un blat din 
tablă sau chiar cu o ladă metalică, 
acoperită cu un capac mobil. în 
ladă se puteau păstra legume, 
fructe, slănină, salam, carne și 
chiar mâncare în vase bine aco
perite, din toamnă până târziu în 
primăvară. Erau folosite și ca 
răcitoare rapide de preparate. 
Adică îți puteai pune oala cu 
ciorbă, cratița cu mâncare sau 
castronul cy budincă la răcit după 
ce ai gătit.’Și mai avea un rost, 
acela de a ține copilul departe de 
dorința de a escalada geamul 
atunci când îl lăsai singur, cu 
ușile de la dormitoare închise și 
cu acces liber la baie. Nu, nu este
umor negru! Mulți copii au stat 
așa acasă! Numai părinții lor nu 
vor să-și mai amintească! „Live is 
Life!"

Veronica BECTAȘ

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. Vânzările de mărfuri către întreprinderi, instituții, 

oragnizații cooperatiste și obștești se pot efectua numai cu plata 
prin virament, în limita plafoanelor valorice aprobate trimes
trial', prin decret, o dată cu programul de autoconducere și 
autoaprovizionare și de prestări de servicii pentru populație.

Art. 2. Vânzările de mărfuri cu plata prin virament, în limi
ta plafoanelor aprobate, se pot realiza numai prin unități dis
tincte stabilite de Ministerul Comerțului Interior, CENTRO- 
COOP și UCECOM.

Art. 3. Prevederile prezentului decret se aplică începând cu 
data de 1 ianuarie 1989.

Pe aceeași dată se abrogă Hotărârea Consiliului de 
Miniștri nr. 460/1961, precum și orice alte dispoziții 
contrare.

Nicolae Ceaușescu
Președintele Rebulicii Socialiste România

Monitorul Oficial, 19 ianuarie 1989

Budincă de tăiței
Ingrediente: 250 g tăiței, 50 g stafide, 2 linguri rom, 200 g nuci, pisate, 

150 g zahăr, două ouă, sare, 50 g margarină, zahăr vanilinat.
Preparare: Se fierb tăițeii în apă cu sare, se scurg și se răcesc, se 

amestecă împreună cu stafidele ținute în rom timp de trei-patru ore, nucile 
pisate, zahărul, ouăle și margarina topită. Compoziția obținută se toarnă 
într-o formă unsă cu margarină sau cu ulei, tapetată cu pesmet și se dă 
la cuptor la foc potrivit. Se servește presărată cu zahăr vanilinat.

Toni Grecu: „De la zece la zece și jumătate, 
poporul român de la bloc se spăla"

(Urmam din pag. I)

Toți eram ocupați să ne rezolvăm 
micile probleme vitale cum ar fi, în 
cazul meu, unde voi locui după ce 
mă dă gazda afară. Eu locuiam cu 
chirie în București, pe Doamna 
Ghica, într-un apartament de la eta
jul 10. Dar ce-mi amintesc cel mai 
bine despre luna ianuarie 1989 e că a 
fost o lună cumplită. Când mergeam 
cu trenul, țin minte, zăpada viscolită 
intra în compartimente pe la gea
muri și dârdâiam de frig de la lași 
până la București. Dacă nu te ajutai 
cu niște vodcă sau vin, nu rezistai. 
Acasă era și mai rău. Caloriferele 
mele din Doamna Ghica erau reci și 

apa caldă nu curgea. Iar apa rece - 
apa de băut - nu ajungea la etajul 10 
decât atunci când toți ceilalți se cul
cau. Adică după zece și jumătate, căci 
de la zece, când se termina progra
mul la televizor, timp de 30 de 
minute, poporul român de la bloc se 
spăla. N-o să uit cât oi trăi iernile din 
apartamentul ăla... Cam pe la 
jumătatea lunii ianuarie m-am 
întâlnit cu ceilalți membri ai grupu
lui Divertis, fiindcă trebuia să ne 
pregătim pentru Serbările Zăpezii de 
la Izvorul Mureșului. Trebuia să vor
bim despre ce spectacol urma să 
prezentăm. Nimic mai mult pentru 
că, vreau să spun, textele se făceau cu 
o zi înainte de spectacol. Noi aici, la 

București, fixam doar temele, care 
nici ele nu erau bătute în cuie. Dar, 
indiferent de frigul de afară și de 
frigul din casă, întâlnirile noastre 
erau foarte vesele. Ne distram co
pios - dar copios, înțelegeți? - pe sea
ma politicii de partid și de stat, în 
care sloganurile limbii de lemn se 
transformau în glume incendiare. 
Astfel, «Pionierii de azi, uteciștii de 
mâine» deveneau «Uteciștii de azi, 
refegiștii de mâine» sau «Cine bate 
seara la fereastra mea/ E Securitatea, 
nu te speria!»... Circulau, pe vremea 
aceea, și poezii antisistem «de 
sezon», ca să zic așa, cu care ne mai 
«încălzeam». Una era teribil de rea
listă și de cinică: «Afară-i frig, în 

casă-i frig,/ Deschid fereastra, o 
închid,/ Slavă, ție, scump partid/ Că 
am geam ca să-1 închid!»“.

Toni Grecu n-avea televizor, în fri
gurosul său apartament de la etajul 
10. Renunțase la el din 1987, căci 
n-avea la ce să se uite. „Mă duceam în 
schimb la niște prieteni, să văd filme 
pe video - își amintește el. Era o 
adevărată modă. De fapt, o defulare. 
Și vreau să spun, apropo de asta, că 
Irina Margareta Nistor a făcut un 
bine uriaș publicului român, ea era 

* vocea filmelor necenzurate, interzise 
în cinematografe ori la televiziune. 
Era nelipsită din casele oamenilor 
care aveau videfc și care, la un 
moment dat, erau foarte mulți. Când 

apărea un film bun, era sărbătoare în 
oraș. Se făcea trafic de casete, se 
făceau schimburi... Iar vizionările 
aveau loc în grup. Erau petreceri cu 
vizionări de filme și bancuri politice, 
pe care le culegea fiecare de pe unde 
venea. Erau, de fapt, mici răzbunări 
împotriva sistemului. Răzbunări 
care, strânse pic cu pic, de la mine, de 
la colegii din Divertis, de la fiecare 
român, clipă de clipă, an după an, au 
făcut marea lehamite și ura na
țională, transformate în Revoluția 
din decembrie. Nimeni nu și-ar fi 
închipuit atunci că acel ianuarie trist, 
sărac și înghețat, avea să fie ultimul 
din istoria comunistă a acestei țări."

Miron MANEGA

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Elena Ceaușescu mi-a suspendat 
dreptul de semnătură"

(Urmam din pag. I)

Aceste note, împreună cu concluzia lui Ilie Ceaușescu, au ajuns la nivelul 
Cabinetului 2, la Elena Ceaușescu. La 13 ianuarie 1989, aceasta mi-a suspendat 
dreptul de semnătură în toate publicațiile din România.

La două săptămâni după aceea, mi s-a comunicat și mie, iar secretarul ge
neral al Academiei m-a informat că urmează să părăsesc Academia, întrucât 
ei mă plăteau ca să scriu, iar acum nu mai aveam dreptul să semnez nici o 
lucrare. Această hotărâre s-a aplicat până la 22 decembrie 1989.

Lucrările înscrise la edituri au fost tăiate. La o lucrare unde colaboram am 
fost pur și simplu radiat. în vara lui 1989, la centenarul morții lui Mihai Emi- 
nescu, am scos un volum de 1.200 de pagini și l-am antedatat -1988 - ca să 
îl pot tipări.

în acest timp, având în vedere că puteam să protestez, la 19 ianuarie 1989, 
mi s-a deschis dosar de urmărire informativă operativă, cu numărul 4638. 
Acest dosar are acum 234 de pagini. Am aflat cu surprindere din acest dosar 
că «Gheorghe Buzatu», adică eu, «a fost racolat sau se află într-un stadiu pre
mergător racolării de serviciile de informații ale Statelor Unite». Și se pre- 
ciza^acolo o serie de măsuri informativ-operative care urmau să se ia", (a con
semnat Andreea SMINCHIȘE)
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Alegeri în organizațiile UTC 
din Armată

ARTICOLUL ZILEI

La izvoarele aluminiului

Tinerii recruți erau nevoiți sa asculte ore in șir discursuri propagandistice

■s W sKJ. v|;
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La 19 ianuarie, în unitățile și insti
tuțiile militare de învățământ erau în 
desfășurare adunările generale de 
dare de seamă și alegerile organiza
țiilor UTC. Adunările trebuia să dez
bată modul în care birourile UTC au 
acționat sub îndrumarea organizați
ilor de partid pentru educarea comu
nistă și revoluționară a tinerilor mi
litari. Fiecare organizație UTC-istă 
mai trebuia să-și facă autocritica și să 
își ia noi angajamente pentru înde
plinirea sarcinilor ce reieșeau pentru

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Magazinul „Unirea", pe care l-am 
proiectat în 1975 după cele mai va
loroase exemple de profil din 
lume, cu o claritate a orientării 
cumpărătorilor, cu o dimensiune 
optimă ca desfășurare în plan, cu o 
amplasare corespunzătoare a scă
rilor rulante, a depozitelor de 
marfă, a sălilor de vânzare, încât să 
rezulte o interferență nederan
jantă între funcțiuni, cu fațade 
moderne, la nivel contemporan, 
magazinul „Unirea" - proiectul 
vieții mele, a fost ucis! Mutilat, 
acoperit cu o fațadă hidoasă, 
amplificat ca o caracatiță, a devenit 
dintr-un etalon de comerț un mon
stru... așa cum a vrut el, susținut și 
încurajat de corul specialiștilor: 
primarul, Necșoiu, „colegii mei de 
breaslă" Focsa și Jugurică și alții. 
După ce a fost la fel desfigurat 
Teatrul Național, acum a fost pocită 
„Unirea". Arhitectul cel mai mare 
își continuă opera...

Astăzi, când mă îndreptam spre 
stația de metrou Victoriei, plecând 
de la slujbă spre casă, o mare de 
praf sau ceață sau fum închidea 
orizontul în toată Piața Victoriei. 
Când m-am apropiat, m-am dumi-

CRONICA NEAGRĂ

Pedofilul, ciopârțit cu cuțitul de victima sa de 11 ani
(Urmare din pag. I)

La proces a spus că i-a dat un 
pumn, muierea a căzut și, gata, i-a 
stat ceasul. Dar victima lui a murit 
după ce i s-au rupt șapte coaste, i 
s-a spart capul și a suferit nume
roase alte vătămări care i-au făcut 
pe legiști să jure că bețivul a călă
rit-o cu picioarele până a murit. 
Așa se face că Gheorghiță a primit 
sentința despre care v-am spus și 
nimic mai mult.• ••

Astăzi vă povestim o mostruozi- 
tate ale cărei detalii pot întoarce pe 
dos stomacul oricărui om cu scaun 
la cap. Episod interzis minorilor. A 
fost judecat și condamnat, prin 
sentința penală nr. 15/1989, ani
malul cu două picioare Marinescu 
Mircea, care a comis următoarele:

Pe 11 iunie 1988, inculpatul a ade
menit la el acasă, în București, Bdul 
1 Decembrie, o fetiță de 11 ani, Nico
leta, sub pretextul că are să-i dea 
pentru mama ei niște zahăr. în vre
mea aceea, mi-e rușine să o spun, 
erq destul să pomenești copiilor de 
zahăr că le câștigai încrederea. 
Fetița l-a urmat în garsoniera lui. 
N-a primit zahăr. Mizerabilul a 
început să se dezbrace febril, 
cerându-i să facă același lucru. Copi
la a protestat. Monstrul a început să 
smulgă hainele de pe ea, a scos la 
iveală un cuțit, a tăiat-o de două ori 
pe piept și a lovit-o cu mânerul în 
cap. Vecinii au auzit țipetele și au 
bătut la ușă, dar Mircea Marinescu 
a strigat fioros dinăuntru să fie lăsat

Armată din hotărârile Congresului al 
XlII-lea al PCR, considerat la acea dată 
cel de referință. Aceste sarcini la care 
se angajau UTC-iștii din Armată con
stau în perfecționarea propriei 
pregătiri și creșterea numărului de 
militari de frunte și de specialiști de 
clasă. Totodață, tinerii comuniști mi
litari se mai angajau să ridice nivelul 
de cunoștințe ideologice, militare, de 
specialitate și generale, pentru a 
obține calificative superioare la toate 
categoriile de instrucție.

♦

rit... se dărâmau criminal, de ură, 
cu cele mai distrugătoare mijloace 
tehnice, cele două case boierești, 
vile cu turnuri și foișoare situate în 
vârful de intersectare a Căii Victo
riei cu Bd. Ana Ipătescu. Două 
palate splendide, solide, făcând 
parte organic din arhitectura de 
valoare unică a Bd. Ana Ipătescu se 
dărâmau, se demolau, pentru a 
face loc indicației lui: în locul lor, 
un bloc de 9-14 etaje, uriaș, hidos, 
nelegat de specificul zonei, trântit 
cu brutalitate, cu aroganță de 
stăpâni absoluți și de despoți în 
acest punct al orașului. Când am 
coborât în stația de metrou, praful 
înecăcios era gros până la sufocare, 
la fiecare cădere a zidurilor de sus, 
trâmba de praf pătrundea ca o 
suflare de balaur, inundând 
tunelul metroului. Călătorii, 
așteptând metroul, țineau batiste 
la gură și la nas... sus era prăpădul, 
jos efectul.

Gheorghe Leahu, arhitect în „Epoca 
de aur“, Fundația Academia Civică, 
2004, p. 220

M-am plimbat prin parc - ceea 
ce nu mai făcusem de vreo patru 
luni (nu patru, trei). M-am simțit 
nespus de bine. Ca acasă, în orele 
de bună stare. Am fost în plăcuta 
companie a lui D., care se 

în pace, că e cu nevasta lui. Vecinii 
s-au retras, discreți. Marinescu s-a 
întors la fetiță, însă puterile sale 
slăbeau văzând cu ochii. Era așa de 
beat... Se agita deasupra ei ca o 
maimuță leșinată, iar fetița i-a 
smuls fără greutate cuțitul din 
mâna moale și s-a apărat cu vitejie, 
tăindu-1 cu nădejde, îndeosebi pe 
picioare. L-a tăiat strașnic. Bărbatul 
seblegise el însuși, deasupra ei, dis
perat că atributul suprem al 
bărbăției sale l-a făcut de rușine, 
refuzând cu îndărătnicie să-și facă 
datoria. Mai mult dezbrăcată, mai 
mult leșinată, cu sângele șiroind, 
Nicoleta a fugit din garsoniera pe- 
dofilului, a bătut la ușa primului 
vecin și și-a sunat de acolo mama. 
Milițienii l-au găsit pe Marinescu 
Mirea dormind gol pușcă, strân
gând în brațe caloriferul rece, beat 
cui și sângerând abundent. A urmat 
o anchetă deloc complicată, soldată 
cu un proces în urma căruia ma
șinistul de la fabrica de pielărie și 
încălțăminte „Flacăra Roșie", Mari
nescu Mircea, a fost condamnat la 
15 ani de închisoare, pe parcursul 
cărora sperăm că a primit din 
partea colegilor de detenție trata
mentul de care îndeobște au parte 
cei de teapa lui...• ••

în cele ce urmează vă vom rela
ta despre o crimă care are în spate 
un obicei pidosnic, despre care pe 
atunci se vorbea doar în șoaptă, 
unii zic că e nărav, alții zic că e 
boală, mai nou, alții zic că e un... fel 
de-a fi mai special, pe scurt, vorbim

Organizațiile UTC mai vizau în dez
baterile lor ce măsuri să se ia pentru 
diversificarea activităților cultural- 
artistice pentru atragerea unui 
număr mare de militari la festivalul 
național „Cântarea României", dar și 
la competițiile sportive de sub egida 
„Daciada". Tinerii militari comuniști 
erau îndemnați să privească autocri
tic lipsurile din unitățile militare ca 
dovadă a faptului că UTC-ul reprezen
ta o școală pentru adevărații revolu
ționari. Adunările se încheiau cu 

chinuiește în căutarea Absolutu
lui (ca eu pe vremuri)'. El așteaptă 
să-l ajut în această căutare, deși 
i-am spus pe șleau că n-am cum și 
n-am cu ce. în această privință, eu 
m-am declarat de mult falimen
tar. La ora actuală și de 
nenumărați ani încoace, „absolu
tul" e pentru mine dragostea, 
întru atât încât reușesc s-o întru
pez, s-o actualizez, s-o mărturisesc 
și s-o împărtășesc și altora care se 
arată dispuși să comunieze întru 
ea, aș zice singura sacră iubire ce 
îmi luminează viața cât se poate 
ea lumina în haznaua asta 
pământească. Citesc în traducerea 
lui Kleininger și Liiceanu din Hei
degger, care, încercând să 
găsească un răspuns valabil la 
întrebarea: „Ce este metafizica?", 
citează din Leibnitz (Principes de 
la nature et de la grace) aceste 
cuvinte multzicătoare în margi
nea cărora filosofii joacă ton
toroiul: Pourquoi il y a plutot 
quelque chose que rien?“. (Opp. 
Ed. Gerh., tom. VI, 602, nr. 7).

Această întrebare leibnizeană nu 
dezleagă, desigur, enigma pe care 
se căznește s-o pătrundă și Heideg
ger din punctul de vedere al unei 
„ontologii fundamentale", căutând 
un răspuns edificator la întrebarea 
care, în tălmăcire românească, 

de homosexualitate, brrrr! I! Sufi
cient să te bage la pușcărie în vre
mea lui Ceaușescu; fără să faci vreo 
crimă, homosexualitatea era o vul
nerabilitate individuală de natură 
să-1 facă pe nefericitul cu obiceiuri 
potrivnice firii foarte dispus la 
turnătorie și la orice alte compro
misuri cu Miliția și Securitatea. Pe 
atunci, îi numeam pe respectivii, 
cu mult dispreț, „poponari", în 
vreme ce astăzi am devenit mult 
mai respectuoși și ne adresăm lor 
cu sintagma „minorități sexuale", 
cu politețea ce li se cuvine tuturor 
minorităților respectabile precum 
țiganii, mormonii sau martorii lui 
Iehova. Dacă acum 20 de ani am fi 
aflat Că unele țări din aceeași Uni
une Europeană în care am intrat și 
noi au legiferat căsătoria între 
poponari și în curând le vor da a- 
cestora dreptul de a înfia copii, 
ne am fi crăcănat de râs. Azi am 
evoluat la rându-ne, am înțeles ne
voia unora de a fi speciali și facem 
eforturi să ne însușirp determină
rile intrinseci ale-acestui fel de a fi, 
câtuși de puțin inferior ori ignobil; 
ne reprimăm politicos orice icnet 
de dezgust și zâmbim politicos și 
condescendent bărbaților care se 
înveșmântează cu pene înfipte-n 
cur, se rujează și își vopsesc unghi
ile în culoarea neagră. Aceeași 
stimă și pentru femeile cu barbă. 
Dar acum, despre crimă!

Florin Negru și-a găsit Și apoi și-a 
cules alesul sau, altfel spus, și-a ales 
culesul, în seara zilei de 22 februarie 
1989, la un restaurant din București. 

hotărâri, cu principalele măsuri și 
acțiuni de îndeplinit. Cei care se dorea 
a fi aleși drept conducători ai UTC în 
unitățile militare aveau un profil 
standard: trebuia să dovedească o 
bună pregătire politico-ideologică și 
profesională și să fie apreciați în subu
nitățile lor.

întregul proces al alegerilor orga
nizațiilor UTC și al adunărilor gene
rale ale dărilor de seamă a durat în 
acel an până la 28 februarie 1989.

Răzvan BELCIUGÂNU

după filosoful german, sună astfel: 
„De ce este de fapt ființare și nu, 
mai degrabă, nimic?". Hai să răs
pundem, dacă ne țin curelele. Nici 
Leibnitz, nici Heidegger nu s-au 
încumetat să ne lămurească. Eu ce 
să mai zic? Tac.

De îndată ce este pământul, ca și 
cerul, este omul, ca și neomul, sunt 
animalele, ca și arborii (pomii), de 
îndată ce este viața, ca și moartea, 
tot așa, la nesfârșit, este și sunt câte 
în lună și în stele. Nimicul, Vidul, 
Golul de care vorbesc unele religii, 
ca și unii filosofi, sunt greu, dacă 
nu imposibil de atestat. Unii, con- 
cepând și proclamând vidul, 
nihiliștii, nimicniciștii, sunt deter
minați de cpea ce văd și gândesc 
despre viață și lume, de ororile și 
potrivniciile Istoriei, ale unei 
istorii ivite parcă ex-nihilo. Față de 
ceea ce este și sunt (uriașă și incon
testabilă întruchipare), Nimicul, 
Vidul hu pot avea întemeiere decât 
prin miracol, după cum prin mira
col există toate cele destinate 
cunoașterii și viziunii noastre li
mitate, întrucât antenele noastre 
sunt departe și insuficiente spre a 
pătrunde misterul tuturor lucru
rilor la care avem acces.

Arșavir Acțerian, Jurnal în căutarea 
lui Dumnezeu, Institutul European, 
lași, 1994, p. 198-199

Ne spun procurorii în rechizitoriu că 
l-a... observat. Da, persoanele speciale 
precum Florin au un spirit de obser
vație deosebit de acut, mai au un fel 
de magnetism care îi face ca dintr-o 
ocheadă să priceapă totul, o clipire de 
gene să spună ce nu e în stare să 
exprime toată opera lui Eminescu... 
Da, l-a ochit pe Zamfir Ion, om de ser
viciu. L-a mirosit că e de al lui, că „se 
pretează". Cum se traduce „om de ser
viciu" azi? Om bun la toate, deci, un 
om bun, generic vorbind. La localul 
„Lujerul", Florin cel ochios a con
sumat mai întâi 200 ml de țuică, apoi 
s-a mutatla masa lui Zamfir, au con
sumat țuică împreună (șampania era 
rară pe atunci, chiar și pentru trăzniți 
din dragoste, ca ei), apoi s-au dus 
amândoi la domiciliul lui Florin, 
unde au consumat rarități precum 
vodcă și șliboviță.

La Florin acasă s-a mai întâmplat 
ceva, destul de neclar. A trecut sau 
nu pe acolo Natalia D, iubita pidos- 
nicului Florin, în noaptea fatală? El 
zice că da, ea zice că nu. Cert e că 
băiatul era bisexual, adică o fi fost 
el chiar multisexual, iubind deo
potrivă bărbatul, femeia, capra sau 
rața, însă caprele și rațele n-au 
depus mărturie la acest proces. El, 
inculpatul Florin, spune că a primit 
vizita inoportună a gagicii când îi 
era lumea mai dragă, iubitul i-a 
făcut o criză de gelozie, iar el l-a 
suprimat. Zamfir ar fi făcut urât și 
l-ar fi scuipat. Pradă unei puternice 
tulburări, a susținut inculpatul 
ulterior, l-a „certat" la rândul său pe 
Zamfir cu un scaun până ce

Dacă priviți de la înălțimea unei aeronave 
spintecând văzduhul hlamida de nea a Munților 
Pădurea Craiului din Bihor și observați că în unele 
locuri albul zăpezii este vrăstat cu roșu, să știți, negreșit, 
că de acolo a ieșit, din adâncurile pământului, „pia
tra roșie" a bauxitei ce a dat naștere aluminei și apoi 
aluminiului pentru aripile îndrăznețe și cizelatulfuse- 
laj al avionului cu care zburați de la București la 
Oradea sau invers.

Aici, în aceste locyri binecuvântate de natură, susură 
izvorul aluminiului românesc, răspândindu-și pâra- 
iele roșietice zeci și zeci de kilometri pătrați.

Acum, pe albul zăpezilor de pe dealurile și Munții 
Bihorului bauxita roșie pare o rană adâncă și deschisă, 
care pâlpâie parcă aburind... Prin aceste „răni" ale 
pământului, în timpul primilor doi ani și jumătate ai 
primului război mondial, s-au scurs sute de mii de tone 
de minereu de bauxită, luând calea străinătății și neo- 
prindu-se decât la o fabrică de aluminiu de lângă Rhin.

Astăzi, izvorul aluminiului românesc nu-și mai 
varsăpâraiele dincolo defruntariile țării. în anul 1950 
s-a trecut la exploatarea zăcământului, iar la 21 aprilie 
1965, anul Congresului IX al partidului, din Oradea 
pornește prima șarjă de alumină hidratată 
românească pentru afi preschimbată, prin electroliză, 
în aluminiu, la Slatina.

Interesant însă că acest aluminiu, ușor și strălucitor 
ca argintul, ca și cum ar vrea să-și ascundă nobilul 
rang și stirpea aleasă, se travestește îmbrăcând, cu 
răbdare de ere geologice, mantia roșiatică și vopsită 
în oxizi de fier și întărită cu fire de siliciu și albituri de 
calciu și se ascunde în Munții Bihorului de parcă ar dori 
neapărat să i se piardă urma, luând o altă identitate: 
bauxita.

Dacă înainte de a veni la Dobrești am văzut mineri 
„negri" de cărbune în minele de la Budoi Nord și 
Voivozi, acum am avut ocazia să văd și mineri „roșii" 
de praf de bauxită. Pentru că bauxita cea mai bună, 
adică aceea cu un conținut cât mai mare de oxid de 
aluminiu, se ascunde la adâncimi mai mari. La sec
toarele de exploatare Cornet și Zece Hotare, minerii 
coboară în adâncime pentru a smulge din captivitatea 
rocilor de calcar oxidul de aluminiu, atât de prețios 
pentru industria noastră. Strania mină de bauxită, 
deosebităfață de cea de cărbune, pare un soi de galerie 
de peșteră în pereții căreia mai strqjucesc ca niște 
rubine stinse pietricelele de bauxită. Galeria este 
armată când se întâlnește în miezul pământului vreun 
gol carstic, alte părți din galerii sunt „toreretate", adică 
tencuite în așa fel încât să nu se prăbușească pereții și 
tavanul la șocul pușcăturilor care smulg bauxita din 
rocă. Minerii fruntași din acest an, Teodor Mihalca și 
Dumitru Ilea, știu foarte bine toate tainele acestei 
„pietre roșii" pe care o trezesc zilnic din milenarul somn 

geologic pentru a o pune în slujba oamenilor.

Europa Liberă
(Urmare din pag. I)

Apoi urmează scrisoarea lui Ovidiu 
adusă din România: „Dragă Andrei, îți 
scriu pentru prima pară într-un mod 
mai puțin obișnuit... Deși sunt în con
cediu, aici pe litoralul Mării Negre, și 
aud valurile mării, însă fără prea mare 
efect, deoarece, din păcate, nu mă prea 
inspiră. Prietenul meu din RFG o să 
ți-o trimită când va ajunge acolo. 
Preferințele mele muzicale coincid cu 
ale tale, într-o oarecare măsură: Michael 
Jackson & George Michael ca „number 
one", Chris Rea, Chris de Burgh, Jimmy 
Buffet (nu știu dacă am scris bine!) și 
rămâne la alegerea ta ceea ce va urma 
să-mi dedici mie (MICHAEL JACKSON, 
acesta e pseudonimul meu!) și tuturor 
gays-ilor din țară. România". Potrivit 
însemnărilor lui Andrei Voiculescu, 
făcute direct pe scrisoare, prima dedi
cație a fost George Michael și a doua 
„Road To Hell", Chris Rea.

Alex REVENCO

scaunul s-a făcut praf. Apoi și-a 
scos amantul de o noapte afară, în 
casa scărilor, să agonizeze până la 
moarte, fapt ce a umplut de groază, 
susțin anchetatorii, întreaga comu
nitate de locatari cumsecade. Tre
buie că în garsoniera lui Florin se 
vor fi petrecut lucruri ca-n „casa 
groazei", căci pereții erau plini de 
sânge, iar legiștii au numărat pe 
corpul victimei vreo 50 de lovituri, 
dintre care multe erau letale. 
Procurorii l-au dat pe inculpat pe 
mâna psihiatrilor, care nu re
cunoșteau pe atunci normalitatea 
„felului de-a fi mai altcumva", și l-au 
calificat pe pidosnic drept un „psi
hopat polimorf, o adevărată blas
femie într-o societate care respectă 
drepturile omului, deci și pe-ale 
poponarului. L-au mai scos și eti
lic cronic, bietul inculpat, ce-avea 
să fie condamnat la 21 de ani de 
închisoare, groaznică pedeapsă 
pentru un om ce-avea să-și împli
nească pe viitor poftele într-o so
cietate profund bărbătească, unde 
avea să-și găsească fără mari efor
turi pereche, tot dintr-o ocheadă, că 
pușcăria era plină de ei. La sporirea 
pedepsei a contribuit un amănunt 
zdrobitor: în noaptea de 13/14 ia
nuarie 1989, câteva zile înaintea 
crimei, șeful de secție de la între
prinderea Chimică Victoria ar fi 
sesizat că inculpatul s-a prezentat 
la serviciu beat cui, cu țigări 
„Carpați" și chibrituri în buzunare. 
Rușine, acestui element profund 
antisocial!

Valentin ZĂSCHIEVICI

vremea
Vremea a fost relativ caldă pentru 

acea dată a anului, deși temperatu
ra aerului a înregistrat o scădere, 
îndeosebi în nordul și nord-estul 
țării. Cerul a fost temporar noros în 
regiunile nordice și estice și mai

JURNALUL ZILEI
(Urmare din pag. I)

Reuniunea 
interbalcanică 
de la Tirana

Capitala Albaniei a găzduit reuni
unea adjuncților miniștrilor de 
Externe din țările balcanice, în
truniți pentru „un schimb de opinii 
și intensificarea de noi căi și mij
loace privind extinderea conlucrării 
dintre țările regiunii, pe diverse pla
nuri, în spiritul tendințelor pozitive 
ce se manifestă în Balcani", anunța 
Agenția Agerpres. Delegația română 
a fost condusă de Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe.

în alocuțiunea sa, șeful delegației 
române a prezentat poziția țării 
noastre privind „necesitatea unei 
cotituri radicale în întreaga viață 
internațională, a promovării unui 
nou mod de gândire, relevând, în 
acest context, atenția constantă 
acordată de țara noastră dezvoltării 
colaborării bilaterale și multila
terale cu celelalte state balcanice, 
transformării acestei regiuni într-o 
zonă a păcii și colaborării, fără arme 
nucleare și chimice, fără baze mi
litare și trupe străine".

Cooperare nucleară

româno-canadiană
S-au încheiat lucrările celei de-a 

doua sesiuni a Comitetului mixt de 
cooperare româno-canadiană în 
domeniul nuclear. în cadrul dezba
terilor, cele două părți au analizat 
posibilitățile de cooperare econo
mică și tehnico-științifică în dome
niul energonuclear. La sfârșitul în
trevederilor, conducătorii dele
gațiilor română (Nicolae Andrei, 
ministru-adjunct al Comerțului 
Exteribr) și canadiană (Jack Howett, 
director general al Organizației 
Industriilor „Candu") au semnat 
protocolul sesiunii.

Fructuoasă

activitate de export
Responsabilii întreprinderii de 

confecții „Steaua Roșie" din Sibiu au 
primit vizita gazetarilor de la 
Scînteia, care aveau „misiunea" de a 
consemna realizările unității. Fabri
ca sibiană se mândrea cu faptul că 
activitatea de comerț exterior 
cunoaștea „un ritm înalt", exportul

în anul care a trecut, harnicul colectiv de mineri ai 
întreprinderii'din Dobrești a realizat o depășire de 
plan de peste o mie de tone de bauxită. Directorul 
întreprinderii miniere Dobrești, ing. GavrilCreț, cu o 
experiență îndelungată de la întreprinderea minieră 
Voivozi, a știut să insufle colaboratorilor și subor
donaților un nou stil de muncă, care a dat rezultate 
nebănuite. Inimios, energic și, totodată, foarte 
omenos, directorul se zbate pentru ortacii săi din sub
teran sau de la exploatările de la suprafață ca să le 
ușureze munca. De la sectorul de exploatare minieră 
Răcaș, un funicular cu o lungime de cinci kilometri 
asigură transportul rapid al bauxitei „pe calea aeru
lui" la brigada de preparare din Dobrești (cealaltă 
brigadăfiind la Chistag). Șeful de echipă loan Mărcuș 
strigă:,, Vinei", și eu mă uit împrejur, neștiind ce poate 
fi. Inginerul-șefcu producția, care m-a însoțit peste 
tot, ing. Tiberiu Bălăneanu, îmi arată cum pe ușa larg 
deschisă a înaltei platforme a intrat un vagonet de 
funicular căruia oamenii de aici îi spune „corfă". Nico
lae Sânza și Florin Galea, ambii din Topa de Sus, se 
reped aspra „corfei" încărcate cu pietroaie de bauxită 
și, cu un gest de uriași, o răstoarnă pe-o parte și pierele 
cad cu vuiet printre niște gratii intr-un buncăr de unde 
un fel de bandă transportoare ce seamănă cu o șenilă 
le împinge în concasoarele care le sfărâmă. Uneori se 
întâmplă să vină „pe calea aerului" și câte o mie de 
„corfe" pe zi, care sunt deșertate în buncărul de 
dedesubt. Teodor Todea din Rohani supraveghează un 
concasor gigant și urmărește ca pietrele sfărâmate să 
cadă pe banda transportoare care, într-o curbă ascen
sională, descarcă bauxita din subteran peste cea de la 
suprafață, realizând omogenizarea minereului. De 
aici, bauxita se introduce în alimentatoare pentru 
spălarea cu apă. Cum e nevoie de mii de metri cubi 
de apă, minerii au avut grijă să nu le lipsească apa, 
zăgăzuind printr-un baraj din valea Videi. în granu- 
latoare, minereul se spală din nou de impuritățile de 
calciu și siliciu și benzile transportoare îi scot afară, la 
depozitul de lângă linia ferată, de unde se poate 
încărca în vagoane simple sau gondolă pentru prin
cipalul beneficiar - întreprinderea de alumină 
Oradea, unde bauxita este dezbrăcată de mantia sa 
roșie pen tru a dezvălui trupul strălucitor de alb al alu
minei.

La Dobrești am învățat cum se privește o „piatră 
roșie". E la fel cu toate pietrele roșietice de pe pământ, 
cu o singură deosebire: din această piatră grea se con
struiesc aripi pentru zborul oamenilor. Dar, ca să se 
înalțe în văzduh, minerii din Dobrești trebuie prima 
dată să coboare în adâncuri și de aceea salopetele lor 
roșii trebuie la fel de prețuite ca și costumele argintii 
ale unor astronauți.

Pașcu BĂLĂCI 
Flacăra, nr. 2/1989 ^

mult senin în rest. Au căzut precipi
tații sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare. Temperatura maximă a 
fost de + 8 grade, iar minima, de - 8 
grade. Izolat, în zonele joase, s-a pro
dus ceață.

ocupând peste 70% din volumul 
producției-marfă. „Operativitatea și 
calitatea în execuție, prompti
tudinea în livrare au determinat ca 
firme de prestigiu din Europa să-și 
dubleze sau tripleze comenzile față 
de această unitate economică", sem
nala reportajul. Mărturie în acest 
sens, pe lângă volumul contractelor, 
stăteau „numeroasele scrisori de 
mulțumire și felicitare adresate de 
parteneri". „Bradul" fabricii de con
fecții din Sibiu era mențihut de un 
efort continuu, care însemna, în 
primul rând, preocuparea pentru 
„modernizarea proceselor de pro
ducție".

Se apropie sesiunea...
Studenții din centrele univer

sitare așteptau cu emoție exame
nele din sesiune. învățau grupați „pe 
sexe", fiind interzise vizitele dintre 
băieți și fete în camerele de cămin. 
Nici prin campusuri nu-și puteau 
pierde vremea până târziu, întrucât 
ușile căminelor se închideau la 
23:00. Dacă nu te prezentai până la 
„ora stingerii", riscai să rămâi pe- 
afară, în... zăpadă. Așadar, singura 
activitate care le rămânea viitorilor 
intelectuali ai patriei era învățatul 
„pe brânci".

Despre „starea de spirit" din zilele 
sesiunii aflăm din paginile revistei 
Convingeri comuniste (organ al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Centrul Uni
versitar București), dintr-un mate
rial semnat de Mihaela Roșcu: „în 
sesiune știu să fac două lucruri: 
învăț și dorm. Altceva nu știu. Cred 
că există o parte amuzantă a sesiu
nii. Poate chiar examenul. E cea mai 
tensionată parte și, la un moment 
dat, ești tentat să ieși din tensiune, 
în sesiune nu simt nevoia să citesc 
nimic altceva. Am senzația că m-ar 
distruge. Cu picioarele în apă rece și 
cursurile pe genunchi, mi se urcă 
inteligența la cap. Atunci când ai 
nevoie de o sclipire a minții, 
folosește apa rece. în momentul în 
care învăț, fac o treabă, zic eu, 
serioasă, se trezește în mine senti
mentul datoriei.

Nu râdeți față de pregătirea mea 
profesională. Anul III Farmacie, din 
care fac și eu parte, este un an cu stu- 
denți deosebiți. Nu este o lipsă de 
modestie, dar poate trei sferturi din 
aceștia au note foarte bune. De 
aceea aș putea spune că, în acest caz, 
indolența înseamnă indiferență 
față de tine însuți, față de ceea ce se- 
ntâmplă cu tine".

llarion ȚIU
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Exilatul Prunea era numărul RESTITUIRI

unu la „U“ Cluj
Program de măsuri al 

Departamentului Securității 
Statului pe anul 1989

La numai 21 de ani, atât cât avea la 
începutul lui ’89, Florin Prunea era 
om de bază al Universității Cluj- 
Napoca. Actualul director al Depar
tamentului Relații Internaționale 
din cadrul FRF nu a fost însă singu
rul jucător aflat la începutul carierei 
care s-a impus în prima garnitură a 
grupării de pe Someș la vremea 
respectivă. Fundașii Gherman (21 de 
ani) și Teodorescu (20 de ani) și ata- 
canții Cr. Sava (20 de ani) și Bănică 
(20 de ani), achiziționați și ei de 
către „U“ la începutul sezonului 
1988-1989, au apărut fiecare de câte 
cel puțin 13 ori în echipa ardeleană. 
„Părerea mea rămâne aceea că 
numeroasele și importantele mo
dificări intervenite în lot, unele cu 
puține zile înaintea startului, au 
influențat constanța în comportare 
a echipei. Tocmai pentru că schim
bările s-au făcut în majoritate cu fot
baliști tineri, fără experiență. 
Asemenea unor concurenți proas
peți într-o competiție cu adversari 
prestigioși, unii dintre ei nu au 
rezistat psihic saltului făcut prima 
oară în cariera lor și, poate și prea 
devreme încrezători în forțele lor, 
au cedat ușor pasul. După acea 
înfrângere cu Sportul Studențesc, 
criza de comportare a echipei s-a 
accentuat în următoarele meciuri. 
Din fericire pentru noi, momentul 
de descumpănire a fost depășit și 
echipa și-a regăsit cadența de la 
început de campionat", spunea în 
urmă cu 20 de ani, în ziarul Sportul, 
președintele clubului clujean, Re
mus Câmpeanu, pentru care ono
rabilul loc 7 ocupat de „U" la ju
mătatea întrecerii se pare că nu a 
reprezentat tocmai o reușită. Primul 
jucător din lotul clujenilor în topul 
notelor acordate de Sportul la 
finalul turului sezonului ’88-'89, 
Florin Prunea, își amintește cu 
deosebită plăcere de perioada petre
cută la „U" și consideră că echipa de 
pe Someș și-a depășit condiția, cel 
puțin în turul campionatului 
respectiv: „Pentru mine, transferul 
de la Dinamo la Universitatea Cluj 
a reprezentat un adevărat balon de 
oxigen, a fost șansa mea. E drept, 
apucasem să debutez în Divizia A, 
dar la Dinamo nu aveam posibili
tatea să joc constant, eram prea 
tânăr și nu mă gândeam că o să pot 
să-i iau fața lui Țețe Moraru. La Uni
versitatea poate s-ar fi putut obține 
rezultate mai bune, dar noi eram o 
echipă studențească, era un fel de 
boemie, e posibil să nu ne fi concen
trat mereu îndeajuns de bine. 
Totuși, la cât de mulți tineri eram, eu 
cred că ne am descurcat destul de 
bine".

De ce a dat însă Prunea curs ofer
tei Universității, câtă vreme Moraru 
era în 1988, la cei 32 de ani ai săi, la 
apusul carierei, fapt pentru care a și 
părăsit-o pe Dinamo un an mai 
târziu? „Un unchi de-al meu, fratele

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

La Asociata Intercooperatistă Nicorești se chiulea în masă
Nu este nevoie să batem la intrare. Din ceața zo

rilor, cineva ne deschide larg porțile unității. „Sun
teți portarul Asociației Intercooperatiste pentru 
Creșterea Taurinelor de Lapte Nicorești?" „Nu, eu 
sunt îngrijitor la maternitatea de vaci. îmi aștept 
schimbul și țin locul portarului..." „Și cum vă nu
miți?" „Păi, Ion Mihai." Așadar, nici nu am intrat bi
ne și suntem nevoiți să notăm câteva nereguli. în 
primul rând, faptul că, deși programul în zootehnie 
începuse de 45 de minute, schimbul îngrijitorului 
Ion Mihai nu sosise! Și, ca totul să fie cât mai în
curcat, I.M. o făcea pe „portarul necalificat", dân- 
du-ne drumul fără măcar să clipească. „Dar portarul 
unde-i?" „O fi prin spate, o fi el pe undeva..."

După ce pășim „cu stângul" pe poartă, sperăm să 
găsim lucruri mai bune în grajdurile taurinelor. 
Speranța însă ne-a fost imediat spulberată. Con
statăm că lotul îngrijitoarei Maria Vrabie este lăsat în 
voia sorții, cu toate că, la această oră, vacile ar fi tre
buit să fie mulse! „Păi, Maria este în concediu", ne 
spune Elena Glăvănescu, îngrijitoarea unui lot de 
vaci din grajdul pe care îl vizităm. „Și cine i ține 
locul?" „Nu știu..." Câțiva pași doar și întâlnim un alt 
lot de animale fără stăpân; este vorba de cel al îngri- 
j itoarei Veta Costin, aflată și ea în concediu de odihnă.

amintiri

Prunea (dreapta) și-a arătat clasa încă din tinerețe Foto: Ziarul Sportul

mamei, a fugit în 1988 în Italia, iar 
din această cauză eu am primit 
interdicție să mai părăsesc țara. în 
acel moment mi-a fost clar că nu 
mai pot face nici o deplasare 
externă cu Dinamo. De aceea n-am 
stat mult pe gânduri și am acceptat 
să vin la Cluj, mai ales că antrenorul 
de atunci al Universității, nea Remus 
Vlad, dar și Liviu Maior, viitorul 
ministru al învățământului, m-au 
dorit foarte mult la echipă și au 
făcut tot ce le-a stat în putință să mă 
transfere", a rememorat Prunea. Un 
demers absolut normal al 
antrenorului echipei, în condițiile 
în care titularul obișnuit al postului 
de portar al Universității Cluj, Zoltan 
Iașko, suferise o grea accidentare, 
care l-a ținut departe de gazon 
întregul sezon.

Scurtul sejur petrecut la Cluj, 
fiindcă imediat după Revoluție 
Prunea avea să schimbe „Univer
sitățile", renunțând la cea de pe 
Someș în favoarea celei din Craiova, 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

„îi ține locul Geta Pădure, dar astăzi este și ea învoită", 
vine prompt răspunsul. „Și pe ea cine o mai 
suplinește?" Ofițerul de serviciu, mecanicul Miha- 
lache Roșioreanu, chemat de noi la fața locului, după 
ce se informează printre mulgători, ne răspunde 
puțin încurcat: „Trebuia să vină în locul ei tovarășa 
Viorica Alfons, dar nu a sosit încă...". Consecințele 
acestei stări de lucruri sunt multiple. Mai exact, pro
gramul - deși cu caracter unic pentru toate loturile 
de animale - era aplicat extrem de variat! La unele 
loturi începuse mulsul, la altele se administra 
primul tain sau se mai făcea curățenie încă, cu toate 
că trecuse binișor de ora șase.

Trebuie să mai teoretizăm noi despre importanța 
respectării programului ori despre stimularea la 
timp a reflexelor condiționate? Nici vorbă. Astăzi, 
ultimul îngrijitor (dacă acesta există) știe că orice 
abatere de la verigile de îngrijire, mai ales la anima
lele în lactație, înseamnă, de fapt, stres biologic, sol
dat totdeauna cu scăderea producției așteptate.

Vaci în lactație pe post... de capre

Cu mare greutate, în spatele unor grafice, parcă 
„puse cu furca" pe un panou, găsim în sfârșit pro

gramul de grajd, stabilit pentru ferma zootehnică 
a Cooperativei Agricole Țepu. în aceste condiții, nu 
ne mai mirăm că la ora opt în unele grajduri, 
gunoiul nu era încă ridicat, iar în altele... nu se ter
minase administrarea furajelor. De ce? „Păi astăzi 
am venit mai târziu, abia la ora 6:40, și eu nu am 
avut timp", se scuză, de fapt se acuză, Ion Postelnicu, 
unul dintre îngrijitori.

în fermă, pretutindeni, aceeași situație: gunoiul 
neridicat, nutrețurile neadministrate, mulsul rea
lizat doar parțial, deși, după program, toate acestea 
trebuiau să fie de mult terminate. Ce denotă o 
asemenea stare de lucruri? Că activitatea fermei nu 
este bine supravegheată, iar conducerea unității nu 
acordă suficientă atenție zootehniei, fapt ce se sol
dează cu încălcarea celor mai elementare norme de 
îngrijire a animalelor. Astfel se explică de fapt de 
cela Țepu se obțin 2,8 litri de lapte de la fiecare vacă 
în lactație (!?), ceea ce înseamnă - s-o spunem 
direct - mult mai puțin decât produce o capră în 
curtea unui bun gospodar.

Raid realizat de Victor PÂRLOG, 
Coriolan PĂUNESCU 

Viata nouă, jud. Galati, 
nr. 13.008 din 1989

19 ianuarie 1989

O v
5 CIOCOLATA LAPTE
n CU NUCĂ

„Exoticele" alune erau înlocuite cu nucă în ciocolata „Lux"

i-a marcat goalkeeper-ului și viața 
personală, nu numai cariera 
sportivă: „Pentru mine, care mă 
născusem și trăisem până atunci la 
București, viața din Ardeal mi s-a 
părut extraordinară. Am dat peste 
niște oameni mult mai liniștiți, mai 
așezați, la Cluj nu era nicidecum 
verva aceea din București. Tot la Cluj 
mi-am cunoscut și soția și iată că au 
trecut 20 de ani de-atunci și suntem 
tot împreună". Revenind, lotul clu
jenilor se reunea la începutul lui ’89 
pentru un retur de foc, „Șepcile 
Roșii" urmând să primească vizita 
celor trei mari echipe ale vremii, 
Steaua, Dinamo și Victoria. Meciuri 
pe care mai toate prim- 
divizionarele de atunci le treceau la 
capitolul „eșecuri". Iar Universitatea 
Cluj nu a făcut excepție și a încheiat 
campionatul gâfâind, doar pe locul 
14, cu 30.de puncte, cu numai două 
în plus față de retrogradata Oțelul 
Galați.

Marius MIHALCEĂ

Statistică: Linia de clasament

la începutul anului 1989

7. „U" Cluj-Napoca 17 6 5 6 20-28 17
Puncte realizate pe teren propriu la finalul turului de campionat 1988/1989: 

12 (a pierdut câte 2p la Sportul Studențesc și FC Olt, câte îp la Flacăra și FC Bihor); 
puncte obținute în deplasare: 5 (2p la Rapid, câte îp la FC Inter, ASATg. Mureș și 
Oțelul).

Golgeterii echipei: I. Moldovan, Cadar - câte 4, Doboș, Teodorescu, Bănică, 
M. Stoica (1 din 11 m) - câte 2, Biro I, Cr. Sava, Neamțu, Sabo - câte 1.

Jucători folosiți: 20 - Gherman, Neamțu - câte 17 jocuri, Pojar, I. Moldovan, 
Cadar, Biro I - câte 16, Prunea, M. Stoica, Teodorescu - câte 15, Popicu, Bănică, 
Doboș-câte 14, Cr. Sava-13, L. Moldovan-7, Boeru-3, M. Popescu-2, Cavai, Mia, 
Blaga, Szabo - câte 1.

Media notelor echipei: 6,16; media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 
10 jocuri): 1. Prunea 6,70,2. CR. Sava 6,50,3. Biro 16,43; cele mai mari note: 8,5 (I. 
Moldovan - etapa a IlI-a), 8 (Prunea - etapa I, a XlV-a și a XV-a, Popicu - etapa a 
IlI-a, Cr. Sava - etapa a IlI-a, Biro I - etapa a XIII-a).

Cartonașe galbene: 16 (5 suspendări) -10 jucători (cele mai multe: M. 
Stoica, 3).

Cartonașe roșii: I. Moldovan (etapa a XVIII-a).
A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m - una transformată (M. Stoica), una ratată 

(Cr. Sava). '
A expediat 211 șuturi (135 „acasă", 76 în deplasare), din care 104 pe poartă (67 

„acasă", 37 în deplasare).

tv
19:00 Telejurnal
19:25 Pe drumul înfăpturii noii re

voluții agrare. Cultura sfeclei de zahăr 
- o activitate prioritară, cu mare efi
ciență economică.

Redactor Emanuel Isopescu
19:45 Opera tovarășului Nicolae 

Ceaușescu - ample orizonturi deschi
se teoriei și practicii revoluționare. 
Sentimentul înălțător al istoriei glo
rioase a poporului nostru.

Redactor Horia Vasiloni
20:05 Laureați ai Festivalului 

Național „Cântarea României".
Redactor Marilena Rotaru
20:35 Tinerețe, educație, spirit re

voluționar. Școala-citadelă a muncii 
și învățăturii revoluționare.

Redactor Antoaneta Bârcă
20:55 Film serial. Jane Eyre. Ultima 

parte.
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
întreprinderea Marmura Bucu

rești încadrează de urgență, con
form Legii 12/1971, arhitecți.

Căutăm urgent femeie externă, 
pentru îngrijire bolnavă (eventu
al și menaj ușor) 6 ore zilnic, zona 
Dristor._________________

îngrijesc copil la domiciliul 
părinților.

VÂNZĂRI
Vând derulator, televizor color, 

cabluri video, casete.
Clăpari 44, schiuri, salopetă schi, 

rucsac cadru metalic, geacă blană.
Vând mașină tricotat Victoria 

200 ace, nefolosită, pian coadă 
scurtă, avantajos garsonieră.

Vând Lada 1500, tip economic. 
Vând cojoc damă nou 52.______

Yând planetare noi pentru Dacia 
1300 și piese schimb, motor tăiat 
lemne (drujbă).____ ________

Radiator electric, șifonier triplu, 
vând. _____________ ______

Vând covor oriental veritabil 
3,60/2,80 m, în stare perfectă.

Videocasete înregistrate cu 
filme traduse.________________

Vând televizor Sport.
Radio Orion, magazii diapozi- 

tive, lunetă Aro, masă, birou, lan
dou, palton, pardesiu, pantofi 38 
damă, haină mouton, rochie albă 
44, diverse îmbrăcăminte, fișet 
lemn, mască calorifer, lustre fier 
forjat, dulap. Cumpăr televizor 
color_______________________

Rulmenți 388711 Fiat, lampă 
ultrascurte EM 72, BMW 750, 
redresor biciclete, roți cauciuc pe 
16, șa moto, apărătoare genunchi, 
haină piele scurtă antilopă, cântar, 
ataș tip Simson, diverse piese re
zervă auto-moto. _______

Vând mobilă sufragerie, două 
servante, vitrină, masă, scaune, 
dulap haine cu două uși, măsuță 
ovală. ________ ________

Vând sobă cu petrol deosebită.
Vând sintetizator Polifonic Casio 

HZ 600. ______
Vând discuri deosebite, blitz, 

aparat filmat, diverse obiecte.
Patine noi cu ghete 42-43, aparat 

fotografic simbol nou, perdele 
confecționate diferite, antenă 
cameră, mesadă 50-52, rucsac.

Vând set motor Peugeot 404. 
Cumpăr similar 504 pe benzină.

în conformitate cu hotărârile Congresului al XlII-lea și Conferinței 
Naționale a partidului și pe baza tezelor, ideilor și orientărilor din magis
trala Expunere la ședința comună a Plenarei CC al PCR, a organismelor 
democratice și organizațiilor de masă și obștești din 28-30 noiembrie 1988, 
întregul aparat de Securitate va acționa cu consecvență pentru executarea 
ireproșabilă a ordinelor și indicațiilor Comandantului Suprem al Forțelor 
Armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea creșterii calității și sporirii 
eficienței activității de apărare a securității statului, a cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a independenței, integrității și suveranității 
patriei.

Potrivit Directivei Comandantului Suprem, se va îmbunătăți continuu 
cooperarea cu Miliția și celelalte unități ale Ministerului de Interne, cu Mi
nisterul Apărării Naționale, gărzile patriotice și celelalte componente ale 
sistemului național de apărare, se va diversifica și adânci conlucrarea cu 
organele de procuratură și justiție, cu alte organe de stat, cu organismele 
democrației muncitorești-revoluționare și colectivele de oameni ai muncii.

Comandanții, organele și organizațiile de partid vor acorda atenție pri
oritară îmbunătățirii organizării, planificării și controlului îndeplinirii 
sarcinilor, asigurând creșterea calității actului de conducere, sporindu-și 
participarea la soluționarea eficientă a problemelor de competență și 
mobilizând întregul efectiv la executarea întocmai a atribuțiilor de ser
viciu.

Pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin în anul 1989, unitățile Depar
tamentului Securității Statului vor acționa prioritar pentru întărirea capa
cității de cunoaștere, previziune și acțiune în vederea prevenirii și con
tracarării ferme a oricăror fapte de natură să aducă atingere securității sta
tului, integrității, independenței și suveranității naționale

1. Consiliul de Conducere și Biroul Executiv ale Departamentului Secu
rității Statului, comenzile unităților centrale și teritoriale, cu sprijinul Con
siliului Politic, al organelor și organizațiilor de partid vor acționa perma
nent, cu înaltă răspundere și fermitate, pentru îndeplinirea întocmai a 
misiunilor rezultate din hotărârile de partid și legile țării, din ordinele, 
orientările și indicațiile Comandantului Suprem.

întreaga activitate de securitate se va desfășura în strictă conformitate 
cu Hotărârea Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român privind întărirea controlului și îndrumării de 
către partid a muncii organelor de Securitate, cu asigurarea înfăptuirii 
neabătute a conceptului de prevenire fundamentat de Comandantul 
Suprem și a legalității socialiste.

2. Consiliul de Conducere, șefii unităților centrale și ai Securităților 
județene vor acționa pentu dezvoltarea continuă a activității de culegere 
de informații din clandestinitatea mișcărilor dușmănoase, urmărindu-se 
cunoașterea, previzionarea și contracararea intențiilor ostile și a planurilor 
serviciilor de spionaj, ale organizațiilor reacționare, naționalist-ireden- 
tiste, fasciste și extremist-teroriste din străinătate, precum și ale per
soanelor din interior care prin activitatea lor pot aduce atingere securității 
statului sau prejudicia, în orice alt mod, interesele țării.

Planurile de căutare a informațiilor vor fi văzute și actualizate în ter
men de 30 de zile, prin punerea lor de acord cu dinamica relațiilor 
operative și problematica specifică din domeniile și zonele de respon
sabilitate.

Șefii de unități au obligația de a urmări realizarea întocmai a planurilor 
de căutare a informațiilor, analiza datelor obținute, luarea măsurilor 
necesare și informarea operativă ierarhică cu promptitudine și exacti
tate pentru cunoașterea și controlul situației operative.

3. Se va asigura ca valorificarea informațiilor să se facă în toate cazurile, 
operativ, complet și oportun, cu realizarea întocmai a finalităților pre
ventive de securitate.

în fiecare problemă de muncă sau de obiectiv din competență, ca și în 
toate cazurile aflate în lucru, șefii de unități răspund de stabilirea precisă 
a sarcinilor de prevenire și de asigurarea celor mai eficiente dispozitive 
informative, tehnico-operative și de altă natură, prin care să se realizeze 
o deplină stare de legalitate.

4. Se va întări continuu conlucrarea cu colectivele de oameni ai 
muncii și organismele democrației muncitorești revoluționare, cu 
organele de procuratură și justiție, asigurându-se o bază largă de spri
jin pentru depistarea în fază incipientă și neutralizarea imediată a 
oricăror acțiuni îndreptate împotriva orânduirii noastre socialiste.

Se vor intensifica și îmbunătăți activitățile de pregătire contrainforma- 
tivă și antiinfracțională a populației.

Semestrial, fiecare unitate centrală și teritorială de Securitate va analiza 
măsurile întreprinse pentru executarea sarcinilor de la punctele 3 și 4.

5. Pe linia de comandă și de partid se va acționa pentru afirmarea mai 
puternică a spiritului militant revoluționar, promovarea formelor și 
metodelor ofensive de muncă, folosirea cu maximă eficiență a efectivelor 
și mijloacelor, întărirea ordinii și disciplinei, compartimentării și 
secretizării, a spiritului de vigilență, intransigență și combativitate. Se va 
asigura o mai bună integrare și adaptare a pregătirii politico-ideologice, 
de specialitate și militare a efectivelor la realitățile operative și cerințele 
de cunoaștere, îndeplinire și soluționare competentă, cu discernământ 
politico-profesional și maximă eficiență preventivă a problematicii din 
răspundere.

6. în raport cu cerințele muncii, se vor aduce, în continuare, 
îmbunătățirile necesare reglementărilor și cadrului organizatoric al acti
vității.

17 ianuarie 1989
Document din volumul: „Banalitatea răului.

O istorie a Securității în documente (1949-1989)“ de Marius Oprea, 
lași, Editura Polirom, 2002

aparteu
ORIZONTAL: 1) Specialitate de 

limbă. 2) întoarcere la pământ, după 
datina străbună - Vârf sportiv. 3) 
Acord global - Ține spatele la bătaie - 
Poartă la bloc (pi ). 4) Etichetă pentru 
o uniformă... bărbăteacă - Sarcină 
concretă. 5) Plan de muncă pentru 
activități culturale - Roți fără axe! - 
Prime lunare! 6) Colectiv de îndru
mare și control.7) Trece cu timpul - 
Fixativ pentru păr - Se prezintă la 
prima înfățișare (pl.). 8) Plecare din 
bloc-start! - Ieșire din întuneric. 9) E 
reținut la serviciu - Cap de jivină 
apărut în jiriște! - Crapă în bătaie. 10) 
Bucle răsucite pe papiote - Prinse la 
chimir! - Torcătoare calificată. 11) Tip 
de culoare pe drumuri (od.) - Mic 

depozit de rechizite școlare.
VERTICAL: 1) Unitate de transport 

în comun (dim.) - O felie de tort. 2) 
Mare întindere de pământ - Cu arma 
pe umăr (pl.). 3) Xantom în faza inci
pientă ! - Se prezintă în puține rânduri 
- Punguliță de piele. 4) Indicator de 
circulație (pl.). 5) Compartiment 
într-un vagon - Patruped ciobănesc. 
6) Are o bună circulație arterială - 
Stă-n cumpănă, cu greutate. 7) Intro
ducere în lexicologie! - Fals în acte 
publice. 8) Cunoscută odinioară 
într-o mai mică măsură-Arena circu
lui! r- Mâncare de pește fără oase (pl.). 
9) Ruptură de coaste - Te țin la curent 
cu evoluția vremii (pl.) - Bătut pentru 
tort. 10) Practic inexistent - O nedo
rită la recepție. 11) Casa scriitorului 
(pl.) - Bătutul la mașină.
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