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Serviciul de meteorologie a anunțat temperaturi 
neobișnuit de ridicate pentru acea perioadă a anului. 
Pentru Nicolae Ceaușescu, vreme numai bună pentru 
o vizită de lucru pe platforma industrială a Bucureștiu- 
lui și o întâlnire cu „oamenii muncii".

In vizită de lucru
însoțit de Emil Bobu, Gheorghe Oprea și Silviu Curti- 

ceanu, „Tovarășul" a inspectat platforma industrială din 
sud-estul Bucureștiului. La diferitele obiective economice 
a fost întâmpinat de șefii de resort Constantin Radu, 
prim-secretarul Comitetului Municipal București al PCR, 
Maria Flucsă, ministrul Industriei Ușoare, Ion Radu, vice- 
prim-ministrul Guvernului, Marian Enache, ministrul 
Industriei Metalurgice, și Alexandru Roșu, ministrul Con

strucțiilor de mașini. Nu era una dintre vizitele-fulger 
„inopinate". Programul a fost stabilit din timp, iar entuzi
asmul „colectivelor muncitorești" exersat săptămâni 
de-a rândul, după Revelion. Pentru a-1 primi cum se cu
vine pe „înaltul oaspete", întreprinderile au fost igieni
zate, iar șoselele și aleile pavoazate.

Prima oară, Secretarul General a descins la „Filatura 
românească de bumbac", apoi la întreprinderea de țevi 
„Republica" și, la sfârșit, la întreprinderea„23 August". Pe 
lângă tradiționalele de-acum „Ceaușescu, România, stima 
noastră și mândria!", „Ceaușescu-PCR!“, „Vom munci și 
vom lupta, țara o vom înălța!", oamenii i-au cântat lui 
Nicolae Ceaușescu și „La Mulți Ani!", cu trei zile înainte de 
aniversarea zilei de naștere.

(Continuare în pag. a lll-a)

SI CIRCULAȚIA ALTERNATIVA

în ianuarie 1989, rablele pe gaz ale ITB-ului trăgeau din greu cu lumea pe scară Foto: Andrei Pândele

Pe la sfârșitul lui ianuarie 1989, se 
topise zăpada, nu mai era iarnă grea și 
s-a dat liber la circulație câteva zile. A 
fost o nebunie. S-au repezit toți ca apu- 
cații la mașini, nu mai circulaseră de 
două luni. Mulți le împingeau spre 
PECO, că nu mai porneau de atâta stat, 
să-i prindă interdicția următoare cu 
ceva benzină în rezervor.

Din ianuarie 1985 Ceaușescu luase 
hotărârea ca duminica autoturismele 
să circule alternativ, conform numă
rului, par sau impar. De sărbători, cir
culam cu toții. Se economisea carbu
rant, pe Valea Prahovei era mai puțină 
înghesuială, nu te mai foiai de colo-

colo cu mașina. Când începuse criza 
energetică, cu ani înainte, se pusese 
chiar problema să nu umbli cu mașina 
goală. Nu exista încă metroul, pe hâr
burile ITB-ului era omor, așa că, mer
gând în Titan sau Drumul Taberei, în 
Militari sau Colentina, în drum spre 
serviciu sau spre acasă, erai obligat să 
mai iei câțiva pe drum„să nuarzi bem 
zina doar pentru tine. Te oprea poliția, 
te lua la rost și-ți umplea mașina cu 
oameni care așteptau prin stații. Până 
la urmă, tot miliția a constatat că pro
cedeul era periculos, după ce se înmul
țiseră atacurile asupra șoferilor care își 
încărcau mașina cu te miri cine.

Criza energetică se accentuase în 
vara lui 1980 și s-a scumpit benzina. 
A fost prima scumpire sănătoasă, care 
te ustura. Apoi, prețul a tot crescut. în 
general, scumpirile din lume ne ve
neau ca o mănușă. Cum din capitalism 
veneau doar vești proaste, se argumen
ta că România, în ciuda succeselor eco
nomice și a producțiilor record, este și 
ea afectată de prețurile din occident. 
Aflam oficial ce mai e prin lume când 
se petreceau nenorociri, când creștea 
prețul la tona de oțel, aluminiu sau bar
ilul de benzină. După scumpirea din 
1985, benzina s-a „raționalizat". Se dă
dea cu porția. 40 de litri la București,

17 litri în județe. Erau cifre maxime. 
Fiindcă era posibil ca Slobozia sau 
Vasluiul să nu apuce nici 12 litri. Se fă
cea un trafic nebun și cu benzină și cu 
motorină. Cei din provincie erau dis
perați. Doamne ferește să fi avut parte 
de-o înmormântare sau să aibă nevoie 
de urgență, la spital. Benzina de 75 de 
octani dispăruse ca preț, găseai doar 
benzină de 90 sau 98. La fel de proastă 
ca aia de 75. Plină de gunoaie. Se înfun
dau „jiglerele" în draci, dar tot româ
nul învățase să le scoată și să sufle-n 
ele. Iarna, apa din benzină îngheța.

(Continuare în pag. a lila)

„0 scrisoare pierdută"
deranja pentru că situația 

era mai tensionată
Regizorul Mircea Cornișteanu a fost 

ani de zile urmărit de Securitate, pen
tru că, el însuși recunoaște, era „slo
bod la gură" și mai avea unele relații 
cu cetățeni străini. S-au ținut pe ur
mele lui de la începutul anilor ’80, 
punându-se chiar problema de a i se 
interzice să mai regizeze pe vreo 
scenă românească. Nu i-a păsat și a 
continuat să-și facă meseria pe scena 
craioveană și cea bucureșteană de la 
Nottara fiind un nume de referință 
printre regizorii români.

Jurnalul Național - Erați un om 
care a deranjat comuniștii. De ce?

Mircea Cornișteanu: Eu eram de 
multă vreme urmărit de Securitate. 
Pentru că eu spuneam ce credeam, 
întotdeauna am fost un om care nu 
și-a ascuns opiniile, eram bănuit de 
tot felul de minuni, cum ar fi că vreau 
să fug din țară, că întrețin relații cu 
străinii. Adică de fapt astea nu erau 
bănuieli, erau adevăruri, mai puțin 
cea cu plecatul din țară, pentru că nu 
vroiam să fug. Pentru că puteam să 
plec oricând, pentru că fusesem de 
multe ori în străinătate și puteam să 
rămân dacă vroiam chiar și legal, 
fiind evreu de naționalitate. Am găsit 
în dosarul de la CNSAS o grămadă de 
lucruri îngrozitoare, de turnătorii de 
la colegi, de la Craiova și de la Teatrul 
Nottara, pentru că într-o vreme am 
fost detașat la Nottara, unde au și vrut 
să mă angajeze.

De ce n-ați rămas?
Pentru că cei din Consiliul Culturii 

s-au împotrivit, pe ideea că nu sunt o 
persoană care are ce căuta în Bucu
rești. Lucrurile mi le-am lămurit mai 
bine după ce mi-am citit dosarul de la 
CNSAS. Tamara Dobrin s-a opus.

Sunteți un specialist în Caragiale. 
Ați făcut o integrală a comediilor lui, 
chiar „O scrisoare pierdută" ați pus-o 
în scenă nu mai puțin de patru ori la 
Naționalul craiovean. Eu vreau să ne

referim în discuția noastră la 
punerea în scenă de la sfârșitul anu
lui 1988-începutul lui 1989.

Da, am făcut 15 spectacole cu come
diile lui Caragiale. Dar varianta din 
1988-1989 a „Scrisorii pierdute" este 
cea care a creat cele mai multe pro
bleme. Era diferită de celelalte două 
din 1974 și 1982 deoarece contextul 
social-politic era în mișcare, în evolu
ție. Viața se degrada, iar situația era tot 
mai tensionată. Presiunile erau tot 
mai mari. Iar spectacolul la care ne 
referim diferea prin sensibilitatea 
organelor de partid față de orice sem
nal de împotrivire la situația existentă 
care era tot mai mare, iar reacția pu
blicului, care se manifesta prin râsete, 
era un semnal pentru acești impos
tori care erau în posturile de răspun
dere culturală și politică. Astfel, reac
ția publicului devenea un pericol pen
tru propria lor stabilitate. Totul a por
nit de la niște scrisori și niște vorbe cir
culate prin Craiova după ce premiera 
a avut loc din partea unor cadre didac
tice, pe unii îi și cunosc, care și-au 
manifestat indignarea față de specta
col spunând că ei nu-și aduc elevii să 
vadă un asemenea spectacol care este 
defăimător la adresa României, a pu
terii de stat, un spectacol reacționar, 
care îl falsifică pe Caragiale. De parcă 
ei știau cum e Caragiale și de parcă ei 
ar fi deținătorii secretului a ceea ce 
vroia Caragiale să spună. După aceste 
sesizări, ale profesorilor dar și ale 
unora din teatru după cum am aflat, 
s-au făcut niște vizionări suplimenta
re, la ultima participând și secretara 
cu propaganda a comitetului jude
țean de partid, care de frică să nu-și 
piardă funcția, trebuia să facă pe dura. 
Și s-a organizat o vizionare, care s-a 
întrerupt după primele trei acte, fără 
să se vadă de altminteri obiecția prin
cipală, adică „omul negru", un per
sonaj inventat de mine, care nu scotea

nici un cuvânt. Ea nici nu a apucat 
să-l vadă, habar n-avea despre ce este 
vorba. După reacția ei, era clar că ve
nise să oprească piesa. Și aceiași oa
meni care dăduseră drumul spectaco
lului, clre-1 vizionaseră înainte, au în
ceput acum să arunce cu pietre în el. 
Că e reacționar, că-1 falsifică pe Cara
giale. Singura persoană care a avut 
demnitatea de a-și apăra punctul de 
vedere a fost doamna Cleo Domozină, 
directoarea Teatrului de păpuși 
atunci, și care a spus că este un spec
tacol care nu are nimic reacționar. Și 
astfel, tovarășa Bistriceanu a oprit 
spectacolul. Nu a cerut modificări, ci 
pur și simplu a spus spectacolul ăsta 
nu se mai joacă. Lucru grav de tot.

Se mai întâmplase vreodată până 
atunci?

Mie mi s-a mai întâmplat tot la 
Craiova cu o piesă a lui Marin Sorescu 
„Există nervi", care a fost însă oprită 
înainte de a ieși în premieră. S-au 
făcut mai multe vizionări și la ultima, 
prim-secretarul de partid a oprit piesa 
spunând că e un spectacol reacționar, 
(era și Sorescu în sală) și s-a purtat 
absolut îngrozitor și spectacolul a fost 
interzis și nici n-a mai fost jucat.

Revenind la „Scrisoare"...
Da, deci spectacolul a fost interzis și 

în arhiva CNSAS am găsit și explicația 
pentru care spectacolul, la câteva luni 
după interzicere, a fost repus în scenă. 
Iar acordul pentru această repunere a 
venit chiar de la Securitate.

Adică?
Există un document de la Securi

tatea din București în care un 
colonel făcea recomandarea ca spec
tacolul să fie repus, pentru că este 
mai grav pentru imaginea României 
să interzici un spectacol al lui Cara
giale decât să-l lași chiar așa cum 
este, în repertoriu.

(Continuare în pag. a lila)

CALENDAR
23 ianuarie (luni)

Soarele a răsărit la 7:43, a apus la 
17:12

Luna a răsărit la 18:54, a apus la 
8:40

Sărbătoare creștină
Sfântul Sfințit Mucenic Clement al 

Ancirei și Sfântul Mucenic Agatanghel

S-a întâmplat la
23 ianuarie 1989
• A încetat din viață, în urma unui 

stop cardiac, la vârsta de 84 de ani, 
celebrul pictor Salvador Dali

• La Havana a avut loc ședința Co
mitetului CAER pentru colaborare în 
domeniul activității de planificare. 
Delegația română a fost condusă de

Agenda 
Elenei Ceaușescu

Cu Poliana Cristescu la o cafea - 
o oră și douăzeci de minute! (9:05 
- 10:25). Aprecia deosebit darul 
fostei nurori de-a o destinde și 
complimenta. Nu-i mai vedea pe 
nici unul dintre cei trei copii ai ei, 
într-o săptămână întreagă, cât pe 
Poliana într-o singură zi.

După plecarea fostei nurori, a 
discutat și a împărțit sarcini de 
resortul protocolului și gospodă
riei de partid. Dintre demnitari

Radu Bălan, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării

• La Madrid s-au încheiat lucrările 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist din Spania

• La Ateneul Român a avut loc sim
pozionul științific dedicat aniversării 
a 130 de ani de la formarea statului 
român modern. Evenimentul s-a des
fășurat sub titlul „Concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind lupta 
poporului român pentru unitatea 
național-statală, pentru afirmarea 
liberă, independentă, demnă și suve
rană a României socialiste în rândul 
statelor lumii"

• La Tokyo s-au deschis lucrările 
Congresului Partidului Socialist din 
Japonia

• La Muzeul de Artă din Constanța 
a fost deschisă o expoziție de grafică 
dedicată Unirii de la 24 ianuarie 1855.

Ramona VINTILĂ

i-a chemat pe cei cu care se-ntâl- 
nește în ultima vreme mai des - 
Bobu, Ursu și Olteanu.

A fost și aceasta o zi cu ședință. 
S-a discutat, „sub conducerea lui 
Nicolae Ceaușescu", planul pe 
luna februarie. Ca de obicei, la 
fiecare critică și observație a 
Tovarășului, Elena Ceaușescu i-a 
sărit în ajutor apostrofându-i 
nemilos pe cei „buni de nimic".

Lavinia BETEĂ

CRONICA NEAGRĂ

Haiducii Riciu și Meclă, lăncierul din Bragadiru 
și răpirea mirelui de la propria-i nuntă

Am auzit vorbe, de când scriu „cro
nica neagră" pentru Scînteia, că româ
nii furau de foame sub Ceaușescu și că 
ar fi frumos din partea mea să-i mai 
las în pace, că nu știu eu că Securitatea 
le înscena tot felul de chestii ca să le 
pună botniță, că e greu să faci diferen
ța între delapidare și „sabotarea eco
nomiei socialiste", că unii hoți sabo
tau de fapt planul cincinal și con
tribuiau la răsturnarea dictaturii, 
dând cu zvastu’. Ca să ne fie tuturor 
clar cum se sabota cincinalul, vom 
istorisi aici povestea haiducilor Riciu 
și Meclă, ca să știe toți cârcotașii cum 
ariciu' și cu sfeclă sabotau avuția 
sărmanilor gospodari din Măgurele și 
le dijmuiau cămările și hambarele. O 
piesă în trei acte cu epilog.

Actul întâi
La data de 5 octombrie 1988, incul- 

pații Vasjle Turcanu, Costel Turcanu și 
Viorel Meclă s-au înarmat cu o furcă, o 
rangă și un ciocan. Veți întreba: astea 
sunt arme? Da, răscoala lui Horea, 
Cloșca și Crișan a consfințit calitatea 
de arme a acestor ustensile gospodă
rești, dacă ele sunt folosite în scopul

JURNALUL OMULUI SIMPLU

ÎN RAI SE POARTĂ BLUGI
„O parte din amintirile ce și-au 

făcut loc în scorburile minții mele 
sunt legate de garsoniera confort I de 
lângă faimosul restaurant Șatra pe 
care mama o cumpărase după ce di
vorțase de taică-miu. Parcă o și văd în 
cyber-spațiu. în fața blocului se afla o 
parcare imensă, unde adesea ne ju- 
leam genunchii și coatele în marado- 
hizare, vanbastenizare ori gullitizare. 
Urma un gang, lipit de restaurantul 
Șatra, prin care ajungeai la strada 
principală. Mirosea întotdeauna pes
tilențial. Gangul părea un loc ini- 
țiatic. Era păzit de o țigancă care vin
dea semințe și gume. Ea era Cerberul. 
Trebuia întotdeauna să cumperi 

vătămării oamenilor. Cei trei au folosit 
instrumentele de mai sus pentru a-1 
amenința pe Nicolae Popa (parte vă
tămată, îi zic procurorii, deși nu a apu
cat să fie vătămat în sensul propriu) să 
stea cuminte în casă, altminteri îi dau 
foc. Popa a stat cuminte, iar inculpații 
i-au furat cerealele și strugurii. Procu
rorii povestesc în rechizitoriu că intru
șii au atacat câinii de pază, în număr 
de cinci. Cei atacați au dat alarma, tre- 
zind-o pe partea vătămată, care dor
mea în baracă, iar partea vătămată a 
început să strige: „Ajutor, nu mă vătă- 
mați!", iar hoții au blocat ușa barăcii cu 
un fier și au lăsat partea să țipe cât 
poftește. Și s-au apucat hoții să culeagă 
struguri, în toiul nopții, Dumnezeule 
mare, harnici ca „vulpile în vie" de 
Feuchtwanger și au tot cules la stru
guri până la ivirea zorilor, când partea 
vătămată a răzbit afară din baraca 
unde fusese sechestrată și a găsit via 
cheală și tristă, iar hambarul gol.

Actul doi
în seara de 14 noiembrie, inculpații 

Viorel Meclă și Marin Riciu, înarmați 
fiecare cu un cuțit, au pătruns în gos

măcar un borcănaș de semințe pen
tru a păși în universul de dincolo. 
•Uneori chiar părea un monstru înfri
coșător, cu trei, cincizeci sau o sută de 
capete, avea coadă de șarpe, iar în 
jurul gâtului șiraguri de șerpi. Fiica ei 
îmi era însă tare simpatică, mai ales 
după cafteala primită de la ea - era o 
gagică bine închegată, nu că vreau să 
mă scuz acum! - fiindcă îi «machia- 
sem» un pic fratele. în fața noastră 
locuia doamna Valeria. Fiica ei, Cera- 
sela, îmi va deveni între timp foarte 
apropiată, voi rătăci pe țărmurile 
casei sale ca Ulise.

(Continuare în pag. a lla)

CARICATURA ZILEI

podăria anexă a CAP Măgurele și au 
ucis cu sânge rece toți cei patru câini 
de pază. Au dibuit în padocul porcilor 
un râmător de 150 kg, pe care l-au sa
crificat lajfața locului și l-au dus acasă. 
Totodată s-a mai stabilit că în acea 
noapte, din aceeași gospodărie, cei doi 
au sustras 225 kg de cereale, pe care 
le-au transportat la domiciliile lor 
mizerabile de oameni neîncadrați în 
câmpul muncii. Porcuciderea s-a des
fășurat în tăcere, ca și canicidul. îngri
jitorul Stoian Lambru era beat ca por
cul pesemne de n-a auzit nimic, ori 
într-adevăr câinii și godacul și-au dat 
duhul în deplină liniște, ei lătrând iar 
dumnealui guițând, fiecare, în sinea 
lui și nicidecum cu voce tare, asta nu 
a lămurit-o rechizitoriul.

Actul trei
La 15 decembrie 1988, făptuitorul 

Meclă a fost în vizită la inculpatul Riciu 
cu un motiv denumit astfel de procu
rori: „cei doi au stabilit să se deplaseze 
la anexa cooperativei pentru a procu
ra alte produse suplimentare".

(Continuare în pag. a IPa)

JURNALE PERSONALE

23 IANUARIE
Seara: nou cutremur în URSS (Tadji

kistan), circa 1.500 de morți. Torente de 
noroi revărsându-se din munți și 
înecând localitățile.-Personajelepara
doxului: Micuța. în '47toamna, sosit la 
Cluj, balic, am găsit o cameră la o fami
lie de,foști", cum se zicea, deși de la a 
fi și a fi fost nu erau mai mult de doi- 
trei ani! Familia C. era, prin doamna, 
înrudită cu IuliuManiu. Tatăl doamnei 
C, senator, fost profesor la Drept, era 
nepot al lui M., unul dintre frații C. Cei 
cu scandalul„Skoda". Murise. Fiii lui 
erau arestați. Fiica însă, doamna C, 
măritată cu un medic, conferențiar la 
Derma, locuia înfosta casăpatriciană, 
pe Canalul Morii.

(Continuare în pag. a ll-a)
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Țuțea și grupul de disidență
A fost o perioadă când era un risc 

asumat să spui că îl cunoști pe Petre 
Țuțea. Să îi mai faci și vizite era unul 
dintre lucrurile care atrăgea după 
sine interogatorii și avertismente. în 
luna ianuarie a anului 1989, Securi
tatea demara o anchetă care impu
nea aducerea la sediu a „elementelor 
legionare care îl vizitează pe obiec
tiv". Mai mulți dintre cei care îl frec
ventau au fost, ținuți zile în șir prin 
birourile sumbre ale „păzitorilor sis
temului". Scriitorul și profesorul Ion 
Coja, unul dintre apropiații lui „Nea 
Petrache", a scăpat după un memo
riu adresat ministrului de Interne.

Ion Coja își amintește: „Pe la înce
putul lui 1989, la «Europa Liberă» 
s-au transmis niște scrisori ale lui Au
rel Dragoș Munteănu. Cât mi-aduc 
aminte nu aveau un caracter anti
comunist net. O lălăială cu drepturile 
omului, dar numai faptul că se citeau 
acolo conta ca un gest împotriva 
regimului. Eram la Țuțea acasă și, 
printre altele, am discutat și despre 
aceste scrisori, Aurel Dragoș Muntea- 
nu fiind și el unul dintre apropiații 
domnului profesor. Am constatat că 
Țuțea nu încuviința gestul lui Mun
teănu, fără să știe prea multe despre 
ce scrisese acesta. Din principiu, aș 
zice, nu-și punea mari nădejdi în 
„Europa Liberă". Nu agrea nici cazul 
exagerat care se făcea de drepturile 
omului. Când fusese întrebat de un 
ziarist occidental ce părere are des
pre respectarea drepturilor omului 
în Republica Socialistă România, 
Țuțea i-a răspuns cam așa: «Eu sunt 
român, domnule! Și noi, românii, nu 
avem drepturi, noi avem îndatoriri, 
avem obligații! Drepturile sunt pen
tru nevolnici și handicapați!». Nu 
înțelegea ce așteptase Aurel Dragoș 
Munteănu să obțină prin acest gest 
al său. Căci, repet, nu era un text anti
comunist.

După câteva minute a apărut 
Aurel Dragoș Munteănu, în trecere 
pe la domn profesor. Țuțea nu avea 
telefon, așa că venea fiecare neanun
țat. M-am ridicat să plec, să-i las să 
vorbească ce au de vorbit. Munteănu 
a insistat să rămân, ca să plecăm îm
preună. Nu prea mi-a convenit, dar 
am rămas. Am plecat amândoi o 
dată. Deși locuia în direcția opusă, 
m-a condus de la Cișmigiu, unde lo
cuia Țuțea, până în Piața Romană.

1 Am discutat politică, firește. A încer
cat să explice gestul de a scrie la 
«Europa Liberă». Mi-a dat de înțeles 
că gestul său nu este gratuit, că se 
pregătesc schimbări importante în 
lume, în țară, iar el este la curent cu 
lucrurile astea, m-ar putea apropia și 
pe mine de niște structuri foarte 
serioase care vor fi implicate la un 

nivel foarte înalt. M-am făcut că nu 
prea pricep, sincer vorbind mă te
meam că ar putea să fie și o provo
care, oricum nu prea îmi plăcea de 
Aurel Dragoș Munteănu, nu era ge
nul meu, era prea afectat și entuzias
mat pe mize minore, cam guraliv și 
uneori își permitea să se arate prea 
intim cu domn profesor... Ne-am 
oprit în Piața Romană, la Turist. Am 
mai vorbit puțin. La un moment dat 
îmi zice: «Fii atent, profesore, cineva 
ne face poze de vizavi, de la Colo
nade». Am privit într-acolo, nu am 
văzut nimic deosebit, dar i-am dat 
un răspuns care pe loc m-a mirat și 
pe mine: «Domnule coleg, dar știi cu 
ce aparatură ne fac ăia poze?». Nu a 
înțeles ce vreau să zic, așa că am con
tinuat pe ideea că aparatura cu care 
ne fotografiază ăia noaptea este o 
aparatură occidentală, pe care Secu
ritatea o plătește cu bani grei! Că, în 
general, Securitatea uzează de Ulti
ma tehnică de urmărire, extrem de 
performantă, dar și extrem de scum
pă, adusă din Occident. Că Securi
tatea plătește bani grei ca să-i urmă
rească pe disidenți, bani care ajung 
la occidentali. Este un motiv în plus, 
i-am zis, pentru ca Occidentul să în
curajeze disidenții din țările comu
niste, protestatari ca Aurel Dragoș 
Munteănu... în felul acesta crește ce
rerea pentru echipamente moderne 
de urmărire, crește vânzarea. Totul e 
comerț, domnule Dragoș!... A rămas 
bietul Munteănu cu gura căscată, 
n-a mai zis nimic și ne-am despărțit. 
Așadar, nu am marșat la invitația lui 
de a participa la ceva ce urma să se 
întâmple cu largul concurs al «Euro
pei Libere». Aveam motive personale 
să nu agreez postul. Ascultam mai 
mult Vocea Americii. După decem
brie 1989 s-a văzut că Aurel Dragoș al 
nostru făcuse parte din cooperativă, 
din gașca de revoluționari, dezamă- 
gindu-1 astfel definitiv și total pe cel 
cu care se lăuda că-i este mentor și 
model.

Cred că răspunsul pe care i l-am 
dat atunci era marcat de o întâm
plare de care tocmai aflasem. Un 
incident petrecut la Hotelul Nord, 
unde de ani de zile obișnuia să tragă 
un neamț, om de afaceri, căsătorit cu 
o româncă, un ins simpatic. Mai 
trăgea câte un chef cu directorul 
hotelului și cine se mai nimerea pe 
acolo. Ultima oară se nimerise să fie 
în hotel și fratele meu, iar neamțul 
l-a invitat din nou pe director, pe 
Nelu Chelemen, și pe prietenii săi, 
căci a făcut niște afaceri bune cu 
Guvernul român și vrea să facă cin
ste. La a doua sticlă de Chivas, neam
țul s-a lăudat că a fost aviator de 
vânătoare în timpul războiului, pe

Cei care îl vizitau pe Țuțea au fost chemați la Securitate la începutul anului 1989

frontul de Est, că a doborât o mulți
me de avioane rusești, bolșevice, 
peste o sută!, pentru care a primit 
Crucea de fier cu diamante, cea mai 
mare decorație militară germană. 
Văzând că nu prea îl cred convivii, a 
sunat-o pe nevastă-sa în camera de 
hotel și ea a coborât aducând decora
ția s-o vadă și noii prieteni ai neam
țului, cu toții impresionați să stea la 
masă cu asemenea erou. Știa și de 
Agarici, de Antonescu, pe care i-a 
pomenit cu mult respect... S-a băut 
mai departe pentru frăția de arme 
germano-valahă, iar pe la a cincea 
sticlă neamțul a cedat și s-a lăudat cu 
ce afacere făcuse el: vânduse Guver
nului român câteva zeci de mașini, 
ca un fel de Trabant, în care se afla 
aparatură cu care puteai asculta din 
stradă ce se vorbește în casă. «Câte 
una pentru fiecare județ!», a adăugat 
neamțul, voios pentru câștigul do
bândit. Vânduse în România mai 
multe decât în orice altă țară comu
nistă. Băieți faini băieții ăștia de la 
Guvern!

A greșit neamțul, săracul! Căci 
fratele meu, Aurel Coja, a băgat 
mâna în buzunar și i-a trântit în față 

aviatorului un teanc de sute, cu care 
a zis că-i plătește tot whisky-ul ce se 
băuse la masă, admonestându-1 
cam așa: «Sunt bani murdari banii 
cu care vrea neamțul să dea de băut! 
Bani luați pe mașinăriile alea neno
rocite cu care Securitatea are să ne 
asculte pe noi, prietenii lui, tot ce 
vorbim în casă! Degeaba a doborât 
el avioane comuniste, dacă acum îi 
ajută pe comuniști să-i bage la 
pușcărie pe anticomuniști! Nenoro
citul de neamț, ce fel de anticomu
nist a fost, dacă acum e mână în 
mână cu comuniștii împotriva anti
comuniștilor?!». S-a spart tot cheful 
și neamțul a decolat cu coada între 
picioare, rușinat și umilit!... Aflasem 
de această întâmplare de la Mac 
Popescu, încântat de spectacolul la 
care asistase.

Eu însumi trecusem printr-o în
tâmplare similară: colegul meu de 
liceu, doctorul Corneliu Dida, îmi 
povestise că vizavi de policlinica 
unde lucra se afla locuința familiei 
lui Silviu Curticeanu, secretarul lui 
Nicolae Ceaușescu. Aflase de la asis
tenta sa că seara, după ce se termină 
programul, vin băieții de la Securi

tate în cabinetul său și fac de acolo 
ascultări cu tot ce se vorbește peste 
drum, în casa înaltului demnitar 
comunist. Dida știa că soția lui Curti
ceanu mi-e colegă la Universitate. Pe 
scurt, după ce am aflat de situația 
asta m-am gândit că sunt dator s-o 
fac atentă pe doamna Curticeanu, 
chiar dacă nu prea ne cunoșteam, 
cred că nu ne vorbisem niciodată 
până atunci. Ne salutam doar. Am 
găsit momentul potrivit și i-am spus 
o poveste în care nu era vorba nici
cum de colegul meu de liceu, dar îi 
spuneam ce se întâmplă la policli
nică. Răspunsul doamnei Curti
ceanu m-a lăsat mut: «Știu că sun
tem urmăriți pas cu pas, tot ce facem 
și tot ce vorbim în casă, dar nu avem 
de ales...».

Așa că la ora aceea eram foarte 
scârbit de tehnica sofisticată oferită 
de Occident Securității, ca să aibă 
cum să-i repereze mai ușor pe cei 
care așteaptă să vină americanii să 
ne elibereze... Un fel de a spune totuși 
că existența disidenților convenea 
Occidentului în comerțul cu țările 
socialiste! Pare un sofism, dar era și 
mult adevăr, multă amărăciune în 
această interpretate a lucrurilor. Pot 
spune că acest fel de a vedea lucrurile 
purta și amprenta lui Petre Țuțea. Nu 
mai aștepta nimic bun de la Occi
dent. Vorbea deseori de felul cum 
fusese România trădată de Occident, 
de nenumărate ori. Dar se bucurase 
când Reagan a ajuns președinte. I-a 
spus lui Puși Dinulescu (n'r- scrijtor 
și regizor), care se arăta sceptic de ce 
poate să facă un actor în funcția de 
președinte al Americii, cam așa: «Un 
actor, ca președinte al Americii, să 
joace bine rolul lui Julius Caesar când 
se va întâlni cu Brejnev și va fi destul 
ca să intre în istorie».

Cam tot pe atunci le-am făcut 
cunoștință - și tot în același loc, 
holul de la Athenee Palace - lui 
Petre Țuțea și Marian Popa, marele 
critic literar. Discuția a fost extrem 
de scurtă, ne grăbeam și eu și Țuțea, 
așa că Marian Popa a atacat cum nu 
se putea mai ex abrupto: «Care 
credeți, domnule profesor, că este 
regimul politic cel mai bun?». Nici 
mai mult, nici mai puțin... Răspun
sul a venit la fel de prompt: «Cel mai 
bun este regimul care a apucat să se 
învechească». Am înghețat, căci nu 
știam cum se raporta acest răspuns 
la realitatea existenței noastre: se 
putea oare spune că încă puțin să se 
mai învechească socialismul multi
lateral dezvoltat și totul va fi bine? 
Mă tot întreb de atunci ce a vrut să 
spună Țuțea și n-aș băga mâna în 
foc că am înțeles", (a consemnat 
Carmen DRĂGOMIR)

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Etajul, unde au stat părinții (mama 
era cu domiciliu forțat), fusese rechi
ziționată și devenise „cămin de copii" 
pentru uzina „Dermata". jos însă, 
familia C. scăpase. Și având spațiu prea 
mare și fiind strâmtarăți bănește, 
închiriau. Mie mi au dat sufrageria, 
unde se grămădiseră mobile de sus, 
arhivă, cărți, un bric-ă-bracnu lipsit de 
interes. Dar o imensă dezordine și un 
frig mai cu seamă, căci instalația de 
încălzire nufuncționa, lemne nu erau, 
mi-au dat o pilotă din puf și o cără
midă care ziua stătea pe plita dinfiucă- 
tărie, se încingea, iar seara o duceam 
înfășurată în cârpe și o băgăm sub 
pilotă, la picioare. Dar eram tânăr și 
nu-mi amintesc (acum) să fi răbdat sau 
să fi suferit prea mult. Casa era într-o 
imensă dezordine și derivă. Nimeni nu 
știa când gazdele vor fi arestate ori ridi
cate, mutate cu de-a sila etc., ca atare, 
nimeni nu făcea nimic, nici măcar 
așternutul nu era strâns, doamna 
cânta toată ziua la pian, melancolică, 
tristă, cele patru fete, câte avea cu 
medicul, tăndăleau Și ele prin casă. Sin
gurii activi erau doctorul, care fusese 
scos de la Medicină, dar își păstra cab
inetul particular, și Rozina, o săsoaică 
imensă, întoarsă din deportarea din 
Rusia, unde lucrase într-o mină din 
Donbas. De altfel, ea ținea toată gos
podăria, făcea mâncare după mintea 
și posibilitățile ei, căci Doamna era tot 
mai absentă, părea cu mințile duse. 
Maltratată, pe deasupra, de soț, care, 
fiu de țăran, avea figura și manierele 
unui adevărat „rustre", îi reproșafără 
ocol că ea și familia ei erau pricina 
dezastrului carierei lui, căci pătimea 
consecințele înrudirii sale cu clanul 
Maniu-Boilă. S-a dezis de ei, firește, 
calomnios, s-a înscris și la comuniști, ca 
să demonstreze „loialitate", și-a negat 
nevastă, copii, familie, a făcut tot ce 
putea, și ar mai fifăcut, de i s-ar fi cerut, 
n umai să-l lase să-și vadă de medicină. 
Când s-a însurat, tot așa, pasiunea lui 
era să ajungă clinician universitar, iar 
asta nu s-a putut decât intrând în cla
nul M., printr-o însurătoare avanta
joasă. Fără amor, căci gusturile lui mer
geau spre femeile solide și pline, iar 
Doamna era clorotică și sfrijită, a 
luat-o de nevastă, i-a făcut patru fete 
una după alta, în speranța apariției 
unui fiu, apoi a lăsat-o să se descurce 
singură. Venind „vremurile” (the hard 
times, repeta Doamna, ridicăndu-se 
pierdută de la pian), el s-a apucat de o 
medicină sui-generis: pleca câte o săp
tămână intr-un turneu rural, bătea sa
tele de pe lângă Podeni (satul lui),făcea 
consultații contra alimente și revenea 
cu provizii. Dar le depozita toate la cab
inetul medical, nu acasă. încât dacă 
Rozina avea nevoie de făină, ori de un 
ou, și dacă, mai ales, uita câte ceva din 
„materia primă"pentru prânzul din 
ziua respectivă, pornea, lipa-lipa, cu 
șlapii ei săsești, până la „Dom’doctor", 
tocmai peste cinci străzi, să-i ceară. Iar 
dacă medicul lipsea, rămânea acolo, la 
ușă, până se-ndura să se întoarcă și 
să-i dea din magazia lui secretă untul, 

ouăle ori ce-i mai trebuia, toate 
cântărite și cu măsură strictă!„Risipă, 
așa s-au învățat, cu risipă!", bombănea 
el mereu, iar Rozina s-a învățat să-i dea 
dreptate, numai să obțină cele de tre
buință. încât mesele se serveau cum 
dădea Dumnezeu, mai bine zis cum 
dădea orarul și capriciile doctorului, 

' care avea și pasiunea de a ține con
ferințe la ARLUS, despre combaterea 
bolilor venerice in URSSș.a. conferințele 
le pregătea în baie, în cada plină cu 
apă caldă, la lumina unei lămpi cu 
petrol, fiindcă curentul era de mult 
tăiat,pentru neplata taxelor. (,..)înfine, 
un an am rezistat in această atmosferă 
de un inedit și un românesc indescrip
tibil. între fete, una era mai blondă și 
mai clorotică decătalta, cu un aer de 
copile din tablourile englezești din 
veacul al XVIII-lea. Una singură, cea 
mică, era intens brunetă și semăna 
izbitor cu taică-său, rea, capricioasă, 
vindicativă, încăpățânată și îndesată, 
robustă. I se zicea „Micuța",fiind și cea 
mai mică. Ani mulți le-am pierdut 
urma. Au reapărut după vreo douăzeci 
de ani, în 67, în alt climat. Medicul 
murise (poate și de inimă rea), dar 
femeile s-au salvat toate: doar una, cea 
mai urâțică, a făcut Medicina, s-a 
măritat, are copii mulți. Cele două (cea 
mare și mijlocia), n-au avut noroc. 
N-au putut facefacultate, au ajuns cam 
rău, mai ales cea mare. Micuța-care 
e acum un zdrahon de femeie, cu 
buzele roșii-provocatoare, n-ă făcut 
nici ea facultate, dar „s-a descurcat". 
Făcea comerț, cu spiritul practic și 
pragmatic moștenit de la tată: vindea- 
cumpăra, făcea dese călătorii in Polo
nia, aducea și ducea, ieșeau parale 
multe. Prinsă, risca închisoarea. A făcut 
ce-afăcutșis-a internat, a ieșitcucerti- 
ficat în regulă că e nebună, irespon
sabilă. Au lăsat-o în pace. A stat o vreme 
la o parte, apoi, încet-încet, s-a apucat 
din nou, discret, de afaceri. între altele, 
dorind un copil, și l-a făcut cu cineva 
(fără nici o obligație, cum s-a și înțeles 
cu omul); apoi a găsit un inginer, 
bătrân și bogat, văduv, care avea 
nevoie de îngrijire. L-a îngrijit, l-a 
îngropat, l-a moștenit. Are o vilă cu 
6-7 camere, undeva în zona gării, 
cartierul nu efaimos, dar casa e casă, o 
are. îmi spune că a avut „neplăceri" iar, 
căci închiria și a închiriat unor tineri, 
foarte drăguți, foarte amabili, simpa
tici, careplătau bine și nu se dădeau în 
lături de la „mici atenții", căci ea, fran
că, îmi recunoaște că nu ia fete, nu-i 
plac, înțelege să aibă și ea câte o 
bucurie, dacă chiriașul nu efoarte mof
turos. Tinerii nu erau. Și erau, real
mente, drăguți. Numai că pungași. 
Ieșiseră de la pușcărie și ei nu i-au 
povestit acest detaliu. Iar odată insta
lați în vilă, cu „comoditățile" toate asi
gurate, după o pauză in care au savu
rat libertate, interior, căldură, mâncare 
și sex, s-au reapucat de vechiul nărav. 
Spărgători de mașini, mai ales străine. 
Prinși, închiși la loc, iar ea s-a ales cu 
scandal, amenințări ș.a. dar să vin s-o 
vizitez, își amintește așa de bine de 
mine cel de acum 40 de ani! am avea 
multesă ne povestim. Și îmi promite că 
îmi găsește ea clientă pentru blană.

Mircea Zaciu, Jurnal IV, 
Editura Albatros, 1998, p. 380-382

JURNALUL OMULUI SIMPLU

în rai se poartă blugi
(Urmare din pag. I)

Ea m-a executat cu prima pupătură 
pe gură, de fapt un sărut franțuzesc 
drăcesc, după ce amândoi, tâmplă 
fierbinte lângă tâmplă, luasem dami
geana cu vișinată drept compot.

Garsoniera noastră era qochetă ca 
un salon, dar aici cerul nu era nicio
dată înstelat, ca la țară, culorile nu ți
pau în tablouri, în bibliotecă doar bi
belouri, așezate ordonat pe mileuri, 
prinți și prințese-n călești, bestiarul 
din Arca lui Noe turnat în porțelanuri, 
domnițe sunând din liră în anticame
ra iadului. în fața garsonierei se afla 
blocul rușilor. Acolo lumina descope
rise elixirul vieții. Acolo lumina nu 
murea niciodată. Doamnelor și dom
nilor... la ruși nu se lua niciodată cu
rentul. Lumina nemuritoare învălu
ia cvartalul de blocuri în valuri de ură.

Fluviul despărțea iadul de rai cum 
anticul Styx lumea celor vii de lumea 
celor morți. Raiul era la sârbi, în rai se 
purtau blugi, se mânca pâine albă și 
pufoasă, ireală parcă.

Pe șifoniere, învelite'-n Scîntei, ba
nanele verzi se coceau în soarele alb 
al tavanului. Comunismul părea o lu

CURSUL CALCULAT DE BANCA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

CURS ÎN LEI OFICIAL NECOMERCIAL COMERCIAL
1 doar SUA 4,12 9,00 14,75
1 liră sterlină 7,23 14,78 25,88
1 dolar australian 3,57 6,26 12,78
100 șilingi austrieci 31,46 68,72 112,62
100 franci belg luxemburg 10,56 23,06 37,80
1 dolar canadian * 3,46 6,86 12,40
100 coroane daneze 57,12 124,78 204,50
100 franci elvețieni 259,49 566,86 929,02
100>mărci finlandeze 95,77 205,20 342,86
100 franci francezi 64,78 141,52 231,94
100 mărci RFG 220,82 482,38 790,57
100 drahme grecești 2,67 5,83 9,56
100 rupii indiene 27,07 59,14 96,92
1 liră irlandeză 5,91 12,90 21,14
1 shekel nou israelian 2,27 ’ 4,97 8,14
1000 lire italiene 3,02 6,59 10,80
1000 dinari iugoslavi 0,73 1,60 2,63
100 yeni japonezi 3,19 6,25 11,42
100 coroane norvegiene 60,99 133,23 ■210,36
100 guldeni olandezi 195,56 427,20 700,13
100 escudos portughezi 2,68 5,85 9,59
100 pesetas spaniole 3,53 7,40 12,65
100 coroane suedeze 65,11 140,65 233,09
1000 lire turcești 2,21 4,83 7,91

me normală! Eu eram prea mic 
să-nțeleg umilința de a valora o pâine 
tăiată pe jumătate. Mergeam săptă
mânal la cofetărie, mâneam îngheța
tă din cupe de inox, și cumpăram, la 
plecare, cutii mari și roșii cu biscuiți, 
pe care le ascundeam într-o noptieră 
ridicată la rang de templu, alături de 
bomboanele cât piperul, cutiile cu ra
hat pudrat și guma de mestecat proas
tă, în formă de țigară, făinoasă, al cărei' 
gust se aneantiza după primele cio- 
flăituri. Comunismul părea o lume 
normală! Unii chiar îl lua în serios.

Chihlimbarul de gheață
Mama Ceraselei cumpăra cafea 

boabe săptămânal. Prăjea boabele cu 
grija cu care căutătorii de aur ghiceau 
în sălbăticia Alaskăi fundul sitei. Izul 
plăcut-grețos inunda întreaga scară 
de bloc de-ți topea creierii. Și ce ne mai 
bucuram când mama Ceraselei cum
păra peștii gata înghețați din alimen
tarele monocrome, după ce primea-n 
figură câteva coate de la vecinele gor- 
gone, și, o dată ajunsă acasă, umplea 
uriașa cadă emailată cu apă și punea 
acolo chihlimbarul de gheață. Unii 

pești se trezeau la viață, iar ochii lor, 
mari și blajini, ne îndeamnâu să ne 
vârâm mâinile în cadă, să-i pipăim, să 
îi luăm în mâini, să ne jucăm cu ei de 
parcă ar fi submarine de plastic, să-i 
pupăm pe gură... și să-i punem apoi în 
niște acvarii improvizate și improprii 
din borcane mari de sticlă verzuie. 
Spre regretul nostru, trăiau doar câte
va zile. Ne încerca atunci o tristețe 
vagă, un sentiment al vremelniciei, 
bizar, palpabil chiar. îndurerați, cu 
gesturi ritualice, păgâne, îi curățăm de 
solzi, le apăsam burta până ce le ie
șeau mațele și plămânii firavi - prac
tic două bule de aer învelite într-o 
pieliță translucidă și le netezeam cu 
degetele pereții abdominali pentru 
a-i curăța cât mai bine. Aventura vieții 
lor sfârșea între malurile tigăii prin
tre care luneca râul cu ulei încins.

Love story
Eram așa de fericit când Roxana și 

mama ei veneau în vizită pe la noi. 
Doamnele se așezau la taclale la bucă
tărie, iar noi mergeam în sufragerie la 
televizorul în culori. Ne îmbrățișam, 
ne sărutam, ne făgăduiam iubire veș
nică... La început, Roxana era mai re
ținută, apoi se preda ca o redută în fa
ța unui general prea iscusit. Era însă 
imposibil ca raiul nostru - ca oricare 
altul - să dureze. Ursitoarele cafegii de 
dincolo aruncau anatema: - Elvis, te 
duci, mami, să ne iei și nouă un borcan 
de sana? Și porneam într-un suflet la 
patiseria de la colț să cumpăr râvnitul 
ingredient pentru licoarea lor. Aler
gam gândind că nu peste mult timp 
voi fi iar în brațele ei. Intram în pati- 

, serie și mă recomandam - sunt băiatu’ 
lu’ Nuțica! - având astfel garanția că 
primeam ce e mai proaspăt. Odată 
ajuns acasă, supliciul continua. Tre
buia să zvârl o lingură de zahăr în 
borcănașul de sana și să amestec cu 
mâna, căci nu aveam mixer. Sclavia 
mea înceta când, întorcând lingura, 
grațioasa frișcă, ivită din crisalida 
sanei, sfida gravitația. După ce 
mulțumeam în sfârșit ursitoarele 
cafegii, aveam făgăduită dragostea ei.

între timp, ea adormea, și nici chiar 
sărutul meu nu reușea s-o readucă la 
viața de dinaintea anatemei". (Elvis 
Dobrescu s-a născut la Drobeta Turnu- 
Severin și avea 9 ani în 1989. Astăzi, el 
este redactar-șefal cotidianului Infor
mația de Severin.)

CRONICA NEAGRA

HAIDUCII RICIU SI MECLĂ, 
LĂNCIERUL DIN BRAGADIRU 

SI RĂPIREA MIRELUI 
DE LA PROPRIA-I NUNTĂ

(Urmare din pag. I)

Suplimentare, pe lângă porc, știu- 
leți și struguri? Parcă ar fi fost vorba 
de doi generali care stabileau tactica 
unei bătălii și puneau la punct detalii 
de intendență, cum să procure pro
duse în vederea unui asalt decisiv, la 
Dardanele sau la porțile Moscovei. 
Sub adăpostul nopții, Meclă și cu Riciu 
au scos porțile din balamale, fioroși și 
puși pe rele, ca niște pirați cu hange
rele în dinți. Câini nu mai erau de ucis. 
Dar rămăseseră de pază trei găini, 
cărora intrușii le-au rupt gâtul, cu ges
turi precise, așa cum văzuseră că face 
John Rambo cu vietnamezii, la video 
(„First Blood" a avut premiera în 1982). 
Dându-și sufletul, una dintre găini a 
cârâit neinteligibil, aidoma unui viet
namez sugrumat, iar vajnicul paznic 
Lambru, care la at acul precedent dor
mea cu nădragii în vine, a manifestat 
de astă dată vigilența corespunzătoa
re. „Stai că trag!", țipa Lambru, care-și 
trăgea într-adevăr precipitat izme
nele pe el. „Zi, bă, unde-ai ascuns por
cii, că te tai!", țipau hoții din întuneric, 
nervoși că se deplasaseră doar pentru 
trei păsări costelive. Lambru a sărit cu 
vitejie între vrăjmași, care l-au răpus, 
înjunghiindu-1 în spate, amândoi, cu 
gesturi concertate și simetrice. Așa și- 
a dat duhul acest bărbat, paznicul 
Lambru, sângele i s-a scurs în grajd, 
între doi cai impasibili, așa s-a comis 
infamul omor, la adăpostul nopții de 
catifea netulburată de lătrat, guițat 
sau cotcodăcit...

Epilog
Nevasta Riciului, ca orice muiere 

care se respectă, avea limba lungă. 
Limba a trădat ceea ce urechile sale 

auziseră în patul conjugal, într-un 
moment de tandrețe nebănuită a 
Riciului, anume că el cu Meclă l-au 
ucis la picioarele cailor pe grăjdarul 
Lambru, ca să-i fure porcii și găinile 
date în grija lui de obștea cooperato
rilor din Măgurele, și cu asta basta.

De la limba nevestei la urechea șe
fului de post au fost câteva etape ne
specificate de organele de anchetă, dar 
consemnate de folclorul local. în urma 
procesului, prin Sentința 81/1989 a 
Secției a 11-a Penală a TMB s-a decis: 
Riciu - 21 ani; Turcan senior - 5 ani; 
Turcan jr - 4 ani reeducare; Meclă - 
5 ani reeducare.• ••

Nunta tragică pe Strada Tranda
firilor din Bragadiru s-a întâmplat 
pe când Fane Spoitorul era la mititi
ca, pare-mi-se la Jilava, frații Cămă- 
taru se jucau cu puța prin miriște, 
peștind doar peștii din lacul Ciurel, 
frații Gemeni cărau ghiozdanul 
vecinilor lor care mergeau la școală, 
ca să le mănânce pachetul... Tn 1988, 
vara, înainte de postul Sfintei Marii. 
Marian Ștefan se însura cu nevasta 
lui, iar petrecerea se petrecea la do
miciliul fratelui Ion. Pentru că era 
vară și pentru că obiceiurile casei o 
impuneau, petrecania se desfășura 
în cort, pe stradă. Vă e cunoscută 
practica, pentru că și azi e la fel, doar 
că muzica diferă, e dată mai tare și 
în loc de frații Pește se ascultă Bur
suc și Minune, în rest friptura e tot 
friptură, potroacele sunt tot potroa
ce, iar mireasa e musai să fie la fel de 
virgină.

Faptele s-au derulat în ritm ame
țitor, ca hora bătrânească, cine-o 
joacă să trăiască. în cortul cu meseni 
s-a iscat o gâlceavă între numitul 
Tudor Tudor și un individ numit 

„vărul inculpatului", care s-au lovit 
spontan și reciproc cu pumnii, im- 
punându-se intervenția altor per
soane, printre care ginerele părții 
vătămate. Ginerele a primit o sticlă 
în cap care nu s-a spart, pentru că gi
nerele avea capul mare și tare, dar 
conflictul a fost aplanat după inter
venția tatălui inculpatului. Când 
zavistia tocmai se stinsese, iată că, 
spun martorii, în curtea inculpatu
lui au început să poposească pietre 
și cărămizi, nu mă întrebați cine e 
inculpatul că încă nu știu, încă nu 
am citit rechizitoriul până la capăt, 
dar iată că un personaj a apărut în 
mijlocul nuntașilor înarmat cu o 
coasă, nu, nu era Moartea în vacanța 
de vară, ci Marafet ginerele care a 
fost imobilizat, dezarmat și apoi 
îndelung admonestat de nuntași în 
casa lui Ștefan Ion.

Mai departe, spune rechizitoriul, 
Marafet a început să țipe și să pro
testeze, protestele fiind adresate lui 
Dumnezeu însuși, dar și Paștelui, 
Anafuref mai multor sfinți din ca
lendarul ortodox, fiind introduse în 
cauză anume organe genitale și pro
cese fiziologice absolut normale ce 
se petrec îndeobște între bărbat și fe
meie și care nu se cade a fi amintite 
într-o relatare serioasă. Marin Dumi
tru, socrul lui Marafet, care-i era prin 
urmare ginere, a auzit toate cele de 
mai sus și, disperat că se apropie mo
mentul solemn numit în popor „tor
tul miresei" a poposit în casa lui Ilie 
să-și recupereze mirele. în fond, la 
acea nuntă se răpise mirele, și nu 
mireasa! Absolut scandalos!

Unii martori relatau la proces că 
nea Marin ar fi venit în casa lui Ște
fan însoțit de topor, dar alții con
trazic această versiune, spunând că 

toporul refuzase să participe la con
fruntare. Martorul Tremurici Ion a 
susținut că Marin avea un topor, dar 
n-a fost crezut și nici el n-a mai insis
tat, în cele din urmă. Martora Mar
ghioala M. nu a mai depus mărturie 
și nici n-a mai fost invitată să de
pună. Dracu știe, la urma urmei, 
care erau treji și care nu la acea oră. 
Toată lumea a văzut, însă, cu groază, 
că Ștefan Ion, acum știm cine e in
culpatul, el însuși, a venit în întâm
pinarea socrului ginerelui răpit cu 
lancea în mână. Lance, adică suliță, 
pe românește, o chestie care înțea
pă, cu Vârf de fier de 20 de centime
tri și coadă de lemn de un nțietru. 
I-a înfipt lancea în cap, stimați citi
tori și comeseni care vi s-a oprit sar- 
maua-n gât când l-ați văzut pe socrul 
mic umblând cu sulița-n cap prin 
curte până s-a prăbușit lat. Ei bine, 
medicii de la spitalul „Gheorghe 
Marinescu", numit și „numărul 9" 
au făcut minuni și i-au redat viața 
socrului. Nunta avea să se spargă, 
desigur, soarta tatălui său făcând-o 
pe mireasă nesimțitoare la dorin
țele firești ale mirelui proaspăt în
tors din prizonierat, drept pentru 
care faza aceea cu cearșaful miresei 
a fost amânată pentru o perioadă 
nedeterminătă, dacă nu cumva 
chiar pentru totdeauna. Lăncierul 
din Bragadiru, Ion Ștefan, fără ocu
pație, a scăpat cu numai 6 ani închi
soare, în favoarea lui fiind reținut 
aspectul că era cât pe-aci să aibă el 
însuși soarta victimei sale, dacă 
mirele Marafet ar fi mânuit cu mai 
multă dibăcie coasa. Cazul a fost 
judecat de cel ce-avea să devină re
gretatul președinte al Curții Supre
me, Sorin Moisescu.

Valentin ZASCHIEVICI
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COZILE LA BENZINA SI
CIRCULAȚIA ALTERNATIVĂ

(Urmare din pag. I)

Ca să nu se fure combustibil din 
mașinile statului, benzina întreprin
derilor era vopsită în roșu. Taxiurile 
mergeau cu metanol, care era toxic și 
puțea ca naiba, iar autobuzele aveau 
butelii deasupra, adevărate bombe 
ambulante. Iarna, învățasem să pun 
spirt medicinal în benzină, ca să mai 
adune apa din rezervor.

O chestiune de căpătâi era să ai ca
nistră. Până să se profileze cooperația 
sau diverse făbricuțe pe canistrele din 
metal, de 20 de litri, cum văzusem în 
filmele de război cu nemți și ruși, luai 
din talcioc ce găseai, canistre de 5 sau 
10 litri, unele cu forme destul de ciu
date și tablă proastă. Unii strângeau 
carburantul în canistre de plastic, dar 
stăteau cu spaima controalelor miliției. 
Nici un șofer întreg la minte nu pleca 
la drum fără canistră, furtun și pâlnie.

Cozile la benzină erau demențiale. 
Erau inși care stăteau la rând, dar nu 
circulau. Strângeau benzina în ca
nistre, odepozitau pe balcon sau în 
subsol și o vindeau la negru. Stăteam 
undeva pe Șoseaua Pantelimon, la 
scara 1, iar la scara 3 era unul care bă
gase groaza în locatari. Avea vreo zece 
sau unsprezece canistre, pe balcon și 
în baie. Când s-a aflat, populația blo
cului a vrut să-l linșeze. Eram îngro
ziți să nu sară blocul în aer dintr-o 
prostie a tembelului. Acum ne expli
cam de ce la el era un du-te vino de 
mașini. O vindea. în plus, mai avea și 
pe cineva la un PECO și lua pe lângă 
cartelă.

Campion era un tip din țară, nu mai 
știu județul, găsit cu peste 40 de ca
nistre, popularizat de televiziune că 
face stocuri.

Cele mai mari șmecherii se făceau 
la Constanța. Unuia, care avea casa 
aproape de șoseaua spre Eforie, la 
vreo cinci kilometri de gară, îi trecea 
o conductă prin curte, la doi vreo doi 
metri sub pămânț. A dibuit-o întâm
plător. A găurit-o, i-a pus un robinet și 
improvizația funcționa ca o stație per
sonală. Fac o paranteză. La Constanța 
te descurcai cu foarte multe produse, 
de la blugi, țigări, aparate video până 
la valută. Vaporenii aduceau de toate. 
Din când în când îi mai sălta miliția, 
însă doar așa, de ochii lumii, fiindcă 
profitau și ei din micul trafic. Scrise
sem, cu câțiva ani înainte, despre un 
tip tot din Constanța, la care se găsi
seră dolari îngropați în grădină, la 
rădăcina verzelor. Teatrul Fantasio 
băgase într-un spectacol întâmplarea 
și mi-au dat invitații la premieră pen
tru toată familia. Au fost onești, recu

„O scrisoare pierdută" deranja 
pentru că situația era mai tensionată

(Urmare din pag. I)

Apucaseră să fie deja reacții în 
străinătate? Știu că Mircea Ior- 
gulescu a fost foarte vehement la 
„Europa Liberă"...

Nu știu, dar este foarte posibil, 
pentru că reacțiile și naționale și 
internaționale au determinat repu
nerea în scenă și în nici un caz dra
gostea Securității față de Caragiale. 
Ne-am dus la Național la București, 
spectacolul a avut un mare succes. 
Chiar in dimineața reprezentației tre
buia să facem o repetiție de acomo
dare, iar Tamara Dobrin a cerut să se 
facă o vizionare în care să decidă dacă 
se va juca sau nu, trimițând-o pe se
cretara culturii de atunci, Ticuța 
Crețu.

Ce deranja cel mai mult? Care 
erau momentele-cheie care au ge
nerat o vizionare chiar și în ziua 
reprezentației de la Național? în 
afară de „omul negru"...

Păi în primul rând era cetățeanul 
turmentat care avea în permanență 
agățată de mână o pungă goală și de 
câte ori apărea la vedere, în sală 
erau hohote de râs, pentru că se știe 
că pe vremea aia tot cetățeanul 
umbla cu punga la el, poate-poate e 
vreo coadă undeva unde ar putea să 
prindă ceva. Apoi finalul specta
colului, când vine manifestația 
să-l sărbătorească pe Dandanache, 
noi am făcut în așa fel încât pe 
scenă ploua. Și pentru scena finală, 
în fundal se vedeau două porți mari 
de fier forjat, veneau notabilitățile 
orașului și alegătorii. Se intra în 
curte cu tot cu fanfară, toți aveau 
umbrele. Apoi venea masa de alegă
tori, nici unul nu avea umbrelă, 
aveau doar gulerele ridicate, rămâ
neau afară în stradă, la poartă, 
îngrămădiți în fața grilajului de fier 
forjat (erau ca niște gratii de fier). Și 
după ultima replică a lui Pristanda 
„Curat constituțional, muzica", ră
mânea fanfara în ploaie care cânta, 
toate notabilitățile intrau în casă, 
iar toți alegătorii stăteau zgribuliți 
în ploaie la gratii și strigau „Uraaaa, 
uraaaa". A fost un efect absolut co
losal al acestei metafore a situației 
care era atunci în țară. Omul negru 
iar avea succes, pentru că toată 
lumea îl recunoștea ca fiind omul 
de la Securitate. Discursul, scena 
alegerilor, din actul III se petrecea 
într-un local gen „Carul cu bere", iar

noscând că s-au folosit de textul din 
Flacăra. Am scris și de ăla cu benzina 
din curte, dar de ăsta n-a mai pomenit 
nimeni. Pe de-o parte, foarte mulți 
luau benzină de la el, și se crease un fel 
de solidaritate în jurul lui, pe de alta, 
de frică. Omul avea o rețea de indivizi 
foarte periculoasă.

De obicei, cumpăram benzină de la 
PECO Băneasa. Era ce mai sigură. Dacă 
se termina, știai că a doua zi vine 
măcar o cisternă să descarce. Orele de 
alimentare erau cunoscute ca mersul 
trenurilor. E drept, era cea mai expusă 
stație. Când se întorcea Ceaușescu de 
la Predeal, erai în aer. Milițienii ru
peau coada după fântâna Miorița, la 
pod, și o băgau prin spatele Casei Scîn- 
teii, să n-o vadă omul. Coada putea 
ține între cinci și șase ore și două zile. 
Vara, mai era cum era. Legai prietenii, 
aflai cum se descurcă unul și altul cu 
aprovizionarea, unde găseai mai des 
salam de vară să-l usuci, să-l faci de 
iarnă, unde băgau mai des bere sau 
pepsL de câte ori au apă caldă la baie 
în Militari, Pajura, Grivița, de pe unde 
proveneam fiecare. Ca principiu, orice 
interdicție naște o adevărată industrie 
care lucrează împotrivă. Se știe că, în 
timpul prohibiției, în America s-a 
vândut mai mult alcool decât în 
condiții normale. Șmecherii umblau 
cu două numere (unill desigur fals), 
pentru ca să circule în toate dumini
cile. Alții se aranjau pe rând în farfai- 
lie, împrumutându-și mașinile. Une
ori, schimbam numerele de telefon și 
ne informam când și unde s-a mai 
băgat benzină. Camaraderiile de la 
coadă erau la fel de durabile ca pri
eteniile din armată. Cei mai tari erau 
gestionarii de la măcelarii care se 
scoteau la schimb cu benzinării. Dacă 
aveai un benzinar în familie, aveai de 
toate. Cei din provincie n-aveau drep
tul să ia din București. Trebuia să 
demonstreze că n-au venit de nebuni, 
că au avut o treabă urgentă (spital, tri
bunal etc.) și au rămas fără benzină pe 
aici. Cu chiu cu vai și șpagă apucau 11 
litri, ca să ia drumul spre casă. Dacă 
nu-i speculau traficanții.

Mai făceam plinul și la benzinăria 
de la Șosea, din apropierea Restauran
tului Doina (vizavi de casa lui Fănuș 
Neagu). Avea un rezervor mic, dar mai 
tot timpul era aprovizionat. Dacă du
pă 12 ore se termina benzina, închi- 
deai mașina și veneai a doua zi, la ora 
pe care ți-o spunea benzinăreasa 
(erau două, dintre care una mai dolo
fană, cu multe inele și ghiuluri).

Iarna, în lunile în care se circula, era 
de comă. Plecam de acasă sâmbăta cu 
o pătură, sandvișuri, un termos cu 

Secvență din actul III din piesa „O scrisoare pierdută" 
Foto: Arhiva Teatrului Național „Marin Sorescu" din Craiova

Raport cu propuneri de deschidere a mapei de verificare
asupra numitului Cornișteanu Mircea

4.12.1988
„(...) în cadrul supravegherii informative s-au obținut date și informații din 

care rezultă că întreține relații suspecte cu cetățeni străini, că are o atitudine 
politică necorespunzătoare și este semnalat cu intenții de evaziune. Ca regi
zor artistic, introduce în piesele pe care le pune în scenă, situații și elemente 
de regie care trezesc suspiciuni și interpretări nefavorabile din partea publicu
lui spectator. (...)“

Plan de măsuri în mapa de verificare deschisă 
asupra numitului Cornișteanu Mircea

4.12.1989
„(...) prin sursele „Toma Alexandru", „Theodor" și „Aura" care vor primi sarci

ni în mod diversificat, se va stabili: atitudinea politică, relațiile și preocupările 
pe care le are obiectivul; dacă activitatea ce o desfășoară este cauzată de influ
ența unor cetățeni străini sau a unor elemente din emigrația română 
reacționară; dacă își menține intenția de evaziune și cum o materializează; per
soanele care îl sprijină în realizarea unor spectacole artistice cu conținut politic 
necorespunzător(...)“

ceai sau nechezol și o carte, pe care 
până la urmă n-o deschideam, că tur
bam de frig și țopăiam pe-afară cu 
toții, ca să rezistăm. Nu dădeăm dru
mul la motor și nu încălzeam mașina 
ca să nu consumăm carburantul. 
Dacă umpleam rezervorul până sea
ra, era în regulă. Dacă luam a doua zi, 
când era duminică și n-aveam număr 
de circulat, o lăsam acolo până luni și 
o luam când veneam la redacție.

Din ’88 (din noiembrie până în 
martie) nu mai circulau decât mași
nile de stat, instituții, întreprinderi, 
transportul în comun. Mergeam cu 
metroul sau atârnați pe scările tram
vaielor și autobuzelor. într-o iarnă, 
fostul meu coleg Dadi (Dumitru) 
Graur era singurul care venea cu ma
șina la redacție. El și cu Suzana Gâdea, 
ministrul Culturii. Dadi Graur circula 
fără nici o apăsare. Miliția îi luase deja 
carnetul exact din acest motiv, circu
lase de capul lui. După ce rămăsese 
fără permis era liniștit, nu mai aveau 
ce să-i ia. îl opreau, el spunea senin că 
permisul e la miliție și totul se termi
na aiuritor, în coadă de pește.

Suzana Gâdea intrase în folclor după 
ce tăiase numărul de viori dintr-o 
orchestră (pare-mi-se chiar orchestra 
Filarmonicii din București) care aș
tepta aprobarea să plece în turneu în 
străinătate. Tăiase din numărul vio
loniștilor, ca să reducă cheltuielile de 
deplasare, propunând „să cânte ceilalți 
mai tare". De asemenea, Suzana Gâ
dea se remarcase și prin faptul că in
terzisese parcarea (atunci când se cir
cula) în fața Casei Scînteii. Din același 
motiv imbecil, să nu se vadă. Să nu se 
vadă că există mașini, să nu se strice 
estetica aleilor, îi deranjam pe cei care 
aveau dreptul? Dracul știa. Parcam pe 
unde apucam (oameni din zeci de 
redacții, edituri și alte instituții câte 
funcționau în Casa Scînteii), de multe 
ori ocoleam clădirea de trei-patru ori 
până găseam un loc, apoi seara, când 
plecam, pe o beznă sinistră, turbam 
până ne găseam mașinile.

într-o asemenea iarnă, asistasem la 
o scenă de pomină.. Zăpadă multă, 
nămeți etc. Suzana Gâdea venise cu 
un ARO. Când să plece, cum mașina 
era înălțată ușor pe un dâmbuleț de 
zăpadă, Suzana, grasă, cu picioare 
scurte, nu ajungea la treaptă. A inter
venit șoferul, degeaba. A mai venit 
încă unul și, amândoi, băgați cu ume
rii sub bucile femeii, au săltat-o ca o 
macara, depunându-i fundul minis
terial pe scaunul din dreapta, spre 
hazul funcționarelor de la parter, care 
leșinau de plăcere când vedeau scena.

Răzvan BĂRBULESCU

(Urmare din pag. I)

La sfârșitul vizitei, „sărbătoritul" 
le-a ținut „oamenilor muncii" și o 
cuvântare. După ce i-a întâmpinat 
cu „saluturi revoluționare", le-a 
vorbit mult, după obicei, nu despre 
ridicarea confortului termic din 
apartamente și abundența pro
duselor din alimentare, ci despre 
„prevederile planului și progra
mele de dezvoltare economico-so- 
cială", încheind cu „urări de suc
ces". De la al patrulea an al cincina
lului N. Ceaușescu zicea că are mari 
așteptări.

Pilule de „Urzică44
Nu la fel gândesau muncitorii. „Lup

ta permanentă" cu cifrele de producție 
și realizarea planului le dădeau bătăi 
de cap. Despre atmosfera de nemulțu
mire din fabricile patriei au apărut 
unele indicii în paginile publicației 
umoristice Urzica. în stilul fabulei, 
autorii au plasat în gura personajelor 
„negative" adevăruri din realitatea 
imediată. Cititorii se recunoșteau și își 
recunoșteau șefii în „excepțiile" pre
cum acestea: „Era vorba de șeful secției 
în care lucram, de comportarea lui, 
mai precis. Era insuportabil: păi, de 
atâta timp nu putuse el să rezolve cu 
terenul din jurul halei de producție, pe 
care zăceau fel de fel de reziduuri ? Aici 
trebuia amenajat un spațiu verde! Cu 
mobilizarea oamenilor din secție, în 
câteva zile terenul putea fi arat și 
semănat cu iarbă'. Și geamurile sparte 
la hală nu puteau fi înlocuite? Mare 
lucru! Dar șeful de secție nu dădea 
atenție. Dar gardul care mărginea sec
ția? Ce, nu putea fi vopsit? Doar avem

Armata, obligată să-l serbeze 
pe Nicolae Ceaușescu anticipat
Cu trei săptămâni înainte de ce

lebrarea zilei lui Nicolae Ceaușes
cu, militarii, cu mic cu mare, sub 
comanda responsabililor politici 
din Armată, erau obligați să orga
nizeze tot felul de manifestări 
despre personalitatea „conducăto
rului iubit". Astfel-, chiar din prima 
jumătate a lunii ianuarie 1989, la 
Casa Armatei din Timișoara s-a or
ganizat masa rotundă „ Epoca Nico
lae Ceaușescu - epocă a marilor în
făptuiri în dezvoltarea economico- 
socială a României socialiste". Tot 
în acele zile, la Casa Armatei din 
Brașov, cadrele militare din garni

masa de prezidiu era un țambal de 
concert pe care era pus steagul Ro
mâniei pe care-1 scotea Cațavencu 
din sân, iar țambalul ăla era masa 
de sprijin a lui Cațavencu și Farfuri- 
di la discursurile politice și de câte 
ori loveau în masă, țambalul scotea 
sunete acompaniind discursurile 
lor. Era un element, o metaforă înțe
leasă de public foarte ușor. Alt ele
ment, feciorul, băiatul de casă al lui 
Tipătescu, era prezent peste tot, la 
uși, trăgea cu urechea, îi dădea ra
portul omului în negru, recuperea
ză scrisoarea pe care o rupe Zoe și 
i-o dă „omului negru".

La urma urmei, adunarea poli
tică din actul III are loc într-un local 
pentru că așa se făcea politică pe 
vremea lui Caragiale...

Exact, iar alegătorii erau mituiți 
pe vremea aia, dar nu ca acuma, 
pentru că alegătorii de atunci erau 
oameni cu stare, era votul cenzitar, 
adică nu vota toată lumea, votau 
numai cei de la o anumită stare în 
sus. Erau convocați la un local și 
acolo se țineau discursurile elec
torale. Sigur că eu am tras spre vre
mea noastră, adică alegătorii erau 
mituiți cu pahare de bere. Se adu
ceau și din partea lui Farfuridi și din 
partea lui Cațavencu. Numai că aces
ta din urmă le arunca și o grămadă 
de bani. Pristanda cu oamenii lui 
erau prezenți deghizați în sală și 
controlau tot ce se întâmplă, iar 
bătaia finală era provocată de Pris
tanda și oamenii lui, recunoscut de 
spectatori, deși era deghizat.

Cum a reacționat întreaga echipă 
când s-a aflat de interzicerea piesei?

Păi am suferit și după aia i-am înju
rat de mama focului noi între noi și 
fiecare în sinea lui, că n-aveam ce 
altceva să facem. Țin minte că la sfâr
șitul ședinței de interzicere, doi dintre 
actori, colegi de-ai noștri, s-au ținut 
după tovarășa Bistriceanu și ziceau 
„noi i-am spus că...", „n-a ținut seama 
că...", „Cornișteanu n-a vrut să..." Unul 
dintre ei maieste Și acum în teatru, 
dar asta e, știu cu cine am de-a face... 
Eu oricum eram, cum s-ar zice, „un 
ciumat", eram urmărit de multă vre
me, eram și slobod la gură, s-a pus la 
un moment dat problema să nu mai 
regizez nici o piesă. Nu eram nici 
membru de partid, mi se făceau ra
poarte pentru orice înjurătură o sco
team pe gură la adresa conducerii.

Andreea TUDORICĂ

JURNALUL ZILEI

Nicolae Ceaușescu în vizită de lucru pe platforma industrială a Bucureștiului AGERPRES

atelier de vopsitorie! Iar pe aleea prin
cipală puteau fi plantați niște pomi! 
Până acum creșteau mari! Birourile 
trebuiau zugrăvite, că se înnegriseră 
de fum de țigară. Și câte și mai câte! 
Dar șeful se concentra exclusiv asupra 
producției! Păi, să le rezolve pe toate 
dacă e șefi".

Om bogat, om sărac
„Sălbaticul capitalism" era combă

tut cu propriile-i arme și în ziarul 
România liberă. Un articol intitulat „O 
nedreptate flagrantă: polarizarea 
bogați-săraci" „demonstra" caracterul 
iluzoriu al teoriilor burgheze despre 
egalitatea șahselor. Materialul se baza, 
zicea gazetarul, pe cercetările unui 

zoană au fost adunate la o întâlnire 
cu participanți la ședința comună 
a Plenarei CC al PCR cu tema „Ma
gistrala expunere a secretarului ge
neral al partidului la înaltul forum 
al democrației muncitorești-revo- 
luționare - amplu și însuflețitor 
program de muncă și activitate 
revoluționară".

La Casa Armatei din Craiova 
apropiata aniversare a secretarului 
general al PCR a fost marcată de un 
concert de marșuri revoluționare 
intitulat „Aripata, comandantul ei 
suprem", de spectacolul artistic „Sub 
falduri tricolore" și de simpozionul

Cea mai bună autocritică este tot fapta
în curtea Cooperativei agricole de 

producție Răcari e agitație. Câteva 
mașini cu remorci au cabinele pli
ne, motoarele ambalate din când în 
când la maximum, ca inginerul-șef 
Panait Adrian să audă din sediul 
unității și să se grăbească. A sosit 
vagonul cu îngrășăminte în gară, 
au fost anunțați dimineață și vago
nul nu așteaptă prea mult, dar mai 
ales e bine să nu se înșele la ora 
aceasta agricolă așteptările pă
mântului. Acum, pământul are pre
tenția să fie recompensat după trei 
anotimpuri de rodnicie cu toate cele 
ce i se cuvin pentru a putea reîncepe 
deplin mulțumit ciclurile nesfârșitei 
salefertilități viitoare. Iarna e ano
timpul când oamenii reîncheiepen
tru încă un an pactul lor vital cu 
pământul. Avansul acestei noi înțe- 
legeri sunt îngrășămintele. La Coo
perativa Răcari ele au sosit deja în 
gară. Trebuie doar aduse și împrăș
tiate pe câmp. Va fi un început aș
teptat de colaborare cu recolta verii 
anului acestuia.

Comuna Răcari include cu cele 
2.060 ha de pământ arabil ale sale 
satele Ghimpați, Ghergani, Mavro- 
din și Colacu unde mai e o coope
rativă. Unitatea agricolă din Răcari 
are două ferme vegetale și una 
zootehnică. Până la ora aceasta au 
fost deja fertilizate 150 ha de pă
mânt cu gunoi de grajd din sectorul 
zootehnic, tansportat pe câmp cu 
cele 6 atelaje ale fermei Ghimpați 
și cu remorcile, pe 100 ha s-au apli
cat amendamente calcaroase, 150 
ha sunt afânate, iar pe alte 125 ha 
s-a făcut deja sacrificarea de ri
goare. întreaga suprafață de grâu 
și orz a viitoarei recolte efertilizată 
cu îngrășăminte pe bază de fosfor, 
irigațiile se vor face dintr-un pârău 
ce traversează suprafața agricolă a 
unității, s-au desființat drumuri 
inutile, și s-a făcut în general tot 
posibilul ca întreaga suprafață să 
fie gospodărită, astfel încât să se 

redea circuitului agricol orice

DIN CAIETUL GREFIERULUI

•••
- Dacă dânsa, care și-a rupt 

piciorul fugind, nu știe de ce fugea 
de mine, eu de unde să știu?

- S-a întâmplat o singură dată să 
uit apa de la baie deschisă, dar lucru
rile vecinilor de dedesubt n-aveau 
cum să se deterioreze. Doar dacă 
dânșii ar fi umblat ca melcii, cu 
mobila în spate, colectând picăturile 
ce cădeau din tavan. 

anume Charles Lindblom, profesor 
american de economie și sociologie, și 
texte publicate în revistele Le Monde 
Diplomatique, Le Figaro și Le Nouvel 
Observateur. Potrivit sursei, în țările 
occidentale săracii se numărau cu 
zecile de milioane, cei mai afectați 
fiind copiii, bătrânii, femeile necăsă
torite, imigranții și șomerii. Pentru 
rigoare - un grafic despre pauperiza
rea negrilor americani (sursa News
week), din care reieșea că unul din trei 
cetățeni de culoare era în pragul sub
zistenței. ,

Tezaur folcloric
Dacă ar fi existat un rating al audi

ențelor, cu siguranță emisiunea

„Viața și activitatea revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu - 
expresie pilduitoare de slujire a ide
alurilor de progres și pace ale patriei 
și poporului".

Dacă aceste activități s-au făcut 
centralizat, la casele Armatei din 
garnizoanele cele mai importante și 
în unitățile militare s-au organizat 
manifestări în cinstea evenimentu
lui ce se apropia. în unitatea în care 
lucra căpitanul Neculai Drăghici, 
omagiul a constat într-un simpo
zion cu tema „Opera teoretică a to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
lupta îndelungată și eroică a întreg

metru de teren susceptibil de germi
nație și rod.

Din recenta Plenară lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii, 
inginerul Panait Andrei a reținut 
ideea extrem de fertilă a unei noi 
ordini în folosirea suprafeței ara
bile, astfel ca recolta anului acestu
ia să-și desfășoare noile sale forțe 
productive între revizuirea regis
trului agricol comunal și raționa
lizarea pentru rod a întregii su
prafețe disponibile, la modul cel 
mai eficient cu putință. Cele35 mi
lioane tone de cereale câte vor tre
bui obținute anul acesta de pe 
ogoarele țării impun în egală mă
sură încă de la această oră ninsă de 
iarnă o mobilizare exemplară a 
conștiințelor, o nouă exemplaritate 
morală a tuturor celor care lucrea
ză în agricultură.

Inginerul Panait Adrian și oa
menii săi care se pot numi Tănase 
Marin, Șerban Ion, Ștefan Vanghele 
sau Ștefan Eufrosina - ca să dăm 
doar numele câtorva dintre cei pe 
ale căror brațe și conștiințe se spri
jină speranța unei recolte mult 
sporite în anul acesta, au tras toate 
învățămintele din experiența bună 
a anului precedent, dar au învățat 
și din lipsuri și neîmpliniri, astfel 
încât ele să nu se mai repete. Cea 
mai bună autocritică însă este tot 
fapta, înfăptuirea în acest an în 
cele mai bune condiții a tututor 
prevederilor de plan, fie că e vorba 
de legume, cultura mare sau zoo
tehnie. Realizarea unor recolte pe 
măsura așteptărilor celui mai bun 
an agricol românesc va fi dovada 
cea mai concludentă că s-au tras 
toate concluziile necesare din expe
riența anului anterior.

La toate acestea și la multe altele 
meditează lucrătorii Cooperativei 
agricole din Răcari, Dar când spun 
că meditează aș vrea să se înțeleagă 
că fac treaba aceasta muncind. 
Munca neîntreruptă este cea mai 
eficientă meditație mai ales în agri-

• ••
- Mai susțineți că reclamantul a 

părăsit inopinat domiciliul conju
gal, după ce toți martorii au declarat 
că l-ați gonit cu reteveiul?

- Și credeți că a mai avut timp să 
se pregătească de plecare?!• ••

- Reclamanții susțin că în mod ten
dențios i-am administrat donatoarei 
medicamente contraindicate. Dar ce, 
noi suntem doctori, să cunoaștem 
contraindicațiile? I-am dat medica- 

„Tezaur folcloric" ar fi spart topul. 
Producția Marioarei Murărescu era 
printre puținele emisiuni ale tele
viziunii naționale așteptate cu sufle
tul la gură de români, la debutul 
fiecărei săptămâni. Dura o jumătate 
de oră, între documentarele despre 
știință („forța nemijlocită de pro
ducție") și proletariat („clasa con
ducătoare a societății noastre"). „Am 
început cu emisiuni normale, pro
gramul era scurt, iar folclorul, poate 
altfel decât acum, era considerat un 
fel de «rău necesar», va spune Ma- 
rioara Murărescu. Trebuiau să fie 
niște «plombe», asta erau emisiu
nile de folclor, nișe «plombe» în pro
gram. Mi-am dorit și am luptat 
câțiva ani să introduc «Tezaurul» pe 
spațiu fix și nu am rezistat decât 2 
săptămâni, probabil că nu a plăcut." 
Genericul emisiunii semnat de 
Dumitru Fărcaș și orchestra Mărți
șorul a Casei de cultură a studenților 
din Cluj a devenit însă arhicunoscut. 
Iar emisiunea „Tezaur folcloric", un 
brand al TVR.

Sursa TASS
Din paginile Scînteii reieșea că în 

RFG teroriștii se înmulțeau ca ciu
percile. Citând TASS, agenția sovie
tică de știri, sursa „autorizată" în 
materie de informații externe, in 
1989 „extremiștii" (numiți și neo
naziști) ar fi deținut 33 de depozite 
de arme și muniții, 9 edituri și 
18 tipografii, cu un tiraj de peste 
9 milioane de exemplare. Acțiunile 
criminale comise de adepții lui 
Adolf Hitler ar fi sporit cu 13 la sută, 
îngrijora opinia publică „frații" de 
la Răsărit. (Florin Mihai) 

ului popor pentru apărarea ființei 
naționale, unității și indepen
denței". în unitatea în care își des
fășura activitatea căpitanul Vasile 
Ciulic manifestarea închinată lui 
Nicolae Ceaușescu a fost un poem 
scenic prezentat soldaților și ca
drelor militare intitulat „Avem în 
frunte un comandant suprem". în 
schimb, în unitatea în care muncea 
maiorul Ion Sârzea, militarii au fost 
trimiși să asculte expunerea „Pozi
ția României, a președintelui Nico
lae Ceaușescu, privind marile pro
bleme ale lumii contemporane".

Răzvan BELCIUGANU

A

cultură. La ora aceasta, oamenii 
din Răcari fac deja pregătirile pen
tru legume. Au început să dea for
ma geometrică cea mai sănătoasă 
ramelor pentru răsadnițe, pun per
dele de stuf în jurul lor, transportă 
mraniță și nisip, aștern peste ames
tecul acesta gunoi nefermentat 
pregătind astfel patul cald - cum 
spun ei atât de frumos, sugerând în 
mijlocul iernii imaginea unui intim 
pat nupțial - pentru semințele vii
toarelor producții de legume. Unele 
tocuri și rame se mai mențin de 
anul trecut. Pe acelea le repară. Fac 
în același timp altele noi. Oamenii 
se pricep în egală măsură la agri
cultură, cât și la tâmplărie. Și Ia 
multe altele. Pentru că agricultura 
e o meserie care le înglobează pe 
toate. Cândpârtea „terestră"a ră
sadnițelor va fi gata, urmează să fie 
acoperite. Se va crea astfel posibili
tatea ca anul acesta întreaga canti
tate de răsaduri să fie produsă pe 
suprafețe și prin mijloace proprii. E 
o măsură cu atât mai necesară cu 
cât anul acesta spre deosebire de 
anul trecut când mazărea ocupa 40 
ha, iar legumele doar 10, proporția 
se va inversa în favoarea legumelor, 
în acest an, tomatele, ardeii, vine
tele și celelalte legume - în special 
cele timpurii - se vor extinde pe o 
suprafață de 30 ha.

„E multă manoperă la legume - 
zice inginerul Panait, cea mai multă 
manoperă. Mai ales tomatele tim
purii sunt extrem de sensibile". Dar 
și oamenii sunt sensibili. Mai sensi
bili chiar decât tomatele timpurii. Evi
dent că sensibilitatea lor reacțio
nează în special la rezultatele și des
tinul propriei lui munci. Iar realitatea 
unor câmpuri întinse cu răsadnițe 
calde pentru germinația seminței în 
mijlocul ninsorii și înghețului este de 
natură să ne dea măsura speranței 
generale într-o recoltă-record în anul 
acesta.

Ion Zubașcu 
Flacăra, nr. 3/1989

mente foarte bune, rămase de la buni
ca noastră, decedată anul trecut.• ••

- Dacă expertul a trecut cutia 
mea de farduri la bunurile comune, 
de ce n-a trecut și luleaua lui, și ma- 
șina de ras... • ••

- Cât privește cumpărarea vilei, am 
împrumutat bani de la părinți, frați, 
surori, nașu’, nașa, mătușa, unchiul 
plus câțiva colegi cărora le-a plăcut vila 
și au insistat să facem orice și s-o luăm.
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„Nicu Ceaușescu avea 
o singură dorință: 

să batem pe Steaua!"

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Bl flIRESTIUL SUFERĂ 
IN LIFTING CONTROVERSAT

Chiar dacă echipa fanion a 
orașului, Șoimii, a retrogradat în 
vara anului 1988, Sibiul nu a rămas 
fără echipă pe prima scenă, în același 
timp promovând Inter, formație 
susținută financiar de uzina „Inde
pendența". în acea perioadă, numă
rul unu pe linie politică în județ era 
Nicu Ceașușescu, fiul președintelui 
ajutând foarte mult trupa pregătită 
de Constantin Ardeleanu și Viorel 
Hizo, fără însă, după cum susțin 
martorii, a forța echipa să intre în 
jocuri murdare. Avea o singură mare 
ambiție: să învingă Steaua, protejata 
fratelui său, Valentin.

„După promovare, la echipă au 
fost aduși o serie de jucători cu 
nume. Asta a fost influența Iui Nicu 
Ceaușescu, doar la transferuri. Din 
acest punct de vedere, ne-a ajutat 
foarte mult. La Inter Sibiu au venit 
fotbaliști precum Radu II, Jurcă, 
Majaru, Ene, Cașuba, Dobrotă, Lau- 
rențiu, Cezar Zamfir, Văsâi, Mihăiță 
Stănescu și mulți alții. Din funcția de 
prim-secretar, Nicu se bătea la trans
feruri cu marile echipe ale vremii, 
Steaua și Dinamo. Putem include 
aici și Victoria, FC Olt, Moreni, recu
noscute pentru influența lor, însă nu 
s-a întâmplat ca noi să ne dorim un 
jucător și să ni-1 sufle celelalte cu 
excepția lui Steaua și Dinamo. Nu 
eram echipa lui Steaua, așa cum se 
spunea, și a nimănui. Noi ne vedeam 
de performanță", își aduce aminte 
Viorel Hizo, care, din returul sezonu
lui 1988-1989, a devenit antrenor 
principal al grupării ardelene. Tehni
cianul a maiadăugat referitor la per
soana lui Nicu Ceaușescu: „Nu a 
marșat decât pe principii compe
tente. Mulți l-au cunoscut ca fiul dic
tatorului, însă ca om era echilibrat și 
ținea la subordonați, iar aici nu mă 
refer doar la echipa de fotbal, ci mai

Radu II, Jurcă, Cezar Zamfir, Mihăiță Stănescu, Cașuba și Majaru erau oamenii de bază ai Interului Sibiu Foto: Revista Sport

tv 23 ianuarie 1989

19:00 Telejurnal
19:25 Eroul națiunii, cutezătorul 

revoluționar, înflăcăratul patriot. 
Din plai străbun, românesc. Docu
mentar.

Comentariul Ilie Purcaru. Redac
tor Vasile Alecu. Producție a Stu
dioului de Film TV

19:55 Unire-nseamnă strânsă uni
tate: partid, popor și brav condu
cător.

Spectacol organizat de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și 
Consiliul Politic Superior al Armatei 

ales la oamenii din judtețul Sibiu. 
Despre fotbal, din calitatea pe care o 
avea, a avut doar o foarte mare am
biție, anume să învingă Steaua, în 
ciuda faptului că steliștii erau sus
ținuți tocmai de fratele lui, Valentin 
Ceaușescu. înainte de meciurile di
recte, venea la stadion și chiar ne ru
ga să-i facem o bucurie și să îi batem 
pe cei de la Steaua. Mai mult, nu a 
fost de acord ca Inter Sibiu să facă 
parte din «Cooperativă». Ne spunea 
să ne vedem de treabă și el avea grijă 
ca jucătorilor să nu le lipsească ni
mic. Din acest punct de vedere, totul 
a fost OK. Aveam condiții extraor
dinare, cu banii la fel, ce mai, au fost 
niște ani frumoși la Sibiu, chiar și 
după căderea comunismului".

Viorel Hizo chiar a ținut să remar
ce un aspect deloc de neglijat în 
acele vremuri: „în orașele în care 
existau aeroporturi, făceam depla

Linia de clasament la începutul anului 1989
4. FC Inter Sibiu 17 9 2 6» 24-26 20

, z
Puncte realizate pe teren propriu la finalul turului de campionat 1988/1989: 

17 (a pierdut 1 p la „U“ Cluj); puncte obținute în deplasare: 3 (2p la Univ. Craio
va, 1 p la FC Argeș)

Golgeterii echipei: Radu II - 8 goluri (2 din 11 m); Jurcă, Majaru (2 din 11 m) - 
câte 4; C. Zamfir - 3; Laurențiu, Cașuba - câte 2; M. Stănescu -1 (din 11 m)

Jucători folosiți: 17; I. Ene, Dobrotă, M. Stănescu, Cașuba - câte 17 jocuri; Lau
rențiu, Boar, Jurcă, C. Zamfir -16; Radu II, Văsâi -15; Cotora -12; B. Popescu, 
Majaru -11; M. Vasile -10; Alexa - 7; L. Ciobanu, Bârsan - 3.

Media notelor echipei: 6,23; media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 
10 jocuri): 1. C. Zamfir 6,84,2. Radu II 6,53,3. Cotora 6,40; cele mai mari note: 8 
(C. Zamfir - et. 8 și 13, Radu II—et. 7, Cașuba - et. 16)

Cartonașe galbene: 18 (5 suspendări) -11 jucători (cele mai multe Majaru, Radu 
II-câte 3).

Cartonașe roșii: Majaru (et. 10).
A beneficiat de 7 lovituri de la 11 metri - 5 transformate (Majaru și, Radu II - 

câte 2, M. Stănescu 1), 2 ratate (ambele Radu II); a fost sancționată cu 6 penalty- 
uri - toate transformate.

A expediat 196 șuturi (141 „acasă", 55 în deplasare), din care 98 pe poartă (69 
„acasă", 29 în deplasare).

20:30 Știința - forță nemijlocită 
de producție. Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind rolul 
științei în dezvoltarea economico- 
socială a țării. Redactor Eugen Roibu

20:50 Tezaur folcloric.
Hora - simbol al unității
Vechi melodii, noi variante inter

pretative
Redactor Marioara Murărescu
21:20 Clasa muncitoare - clasa 

conducătoare a societății noastre. 
Documentar

21:35 India. Documentar.
Redactor Grațiela Rîpeanu
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului 

sarea cu avionul. Nu știu cine își 
mai permitea pe atunci, poate nici 
Steaua sau Dinamo. Din ce îmi aduc 
aminte, ei foloseau autocarul. Iar 
despre suporteri, stadionul era plin 
la fiecare meci de pe teren propriu, 
indiferent că era vorba de o echipă 
nouă iar Șoimii retrogradase. Ve
neau 15.000-20.000 de oameni la 
meciuri".

La începutul anului 1989, Inter 
Sibiu se afla pe locul 4, unul care 
ducea în Cupa UEFA, însă la final a 
ratat obiectivul. „Era greu să te bați 
cu echipele mari. Este adevărat însă 
că în acel retur echipa nu mai jucat 
ca în prima parte a campionatului, 
nu putem spune că ne-a dezavanta
jat cineva", a încheiat Hizo. FC Inter 
Sibiu are în palmares o Cupă Bal
canică, echipa fiind desființată în 
anul 1997 din motive financiare.

Daniel STAN

vremea
Vremea a fost relativ caldă și în ge

neral închisă, îndeosebi în regiunile 
intracarpatice, iar cerul mai mult no- 
ros. S-au semnalat precipitații sub for
mă de ploaie, burniță și ninsoare, 
slabe ca intensitate. Vântul a suflat slab 
până la moderat. Temperaturile au 
fost cuprinse între minus 8 și plus 8 
grade, mai ridicate în zonele delu
roase. în regiunile intracarpatice s-a 
semnalat ceață. în București vremea a 
fost relativ caldă și în general închisă, 
iar cerul mai mult noros. Dimineața 
s-a produs ceață.

Ignorând protestele din străi
nătate, liderul comunist Nicolae 
Ceaușescu a demolat în mare parte 
vechiul București în vederea con
struirii unui centru civic monu
mental ridicat în mare grabă.

Proiectat la o scară care nu a mai 
fost atinsă de la reamenajarea cen
trului Parisului de sub Napoleon III, 
Ceaușescu a schimbat chipul ora
șului cândva cunoscut drept „Pari
sul Balcanilor".

Mii de case reflectând o largă 
varietate de stiluri și influențe 
valahe, transilvănene, turcești și 
franțuzești au fost demolate cu 
buldozerele de Ceaușescu pentru 
a face loc unui centru aclamat de 
Ceaușescu și văzut ca mai potrivit 
pentru o societate comunistă mo
dernă.

El include masiva Casă a Poporu
lui, care va adăposti Partidul Comu
nist și Guvernul, lungul Bulevard al 
Victoriei Socialismului și mai mul
te ministere.

Va mai fi o sală de conferință 
adăpostind 12.000 de oameni, cu o 
înălțime care va depăși cu mult 
basilica Sf. Petru de la Vatican, o 
bibliotecă națională, un muzeu, o 
clădire pentru operă și un centru 
cultural, o sală de expoziții și teatre, 
dar și apartamente pentru mii de 
oameni.

Așa cum l-au descris oficialii ro
mâni, proiectul va îndeplini funcții 
administrative și culturale, igno
rate de schemele anterioare de mo
dernizare care priveau îmbunătă
țirea infrastructurii și crearea de 
noi locuințe pentru creșterea ex
plozivă a populației.

Proiect 
de tip stalinist

Criticii, majoritatea din străină
tate, văd în acest proiect promovat 
de Ceaușescu, o construcție gran
dioasă, ca în epoca lui Stalin. Ceau
șescu ține să îl aibă gata pentru cea 
de-a 25-a sa aniversare la putere, în 
1990.

Criticii vestici, clamează de ase
menea, că mai multe clădiri isto
rice, între care 19 biserici, o sina
gogă sefardă și una dintre cele mai 
mari mănăstiri din Europa de sud 
au fost demolate pentru a face loc 
noului centru.

Arhitectul responsabil cu Bucu- 
reștiul, Constantin Jugurică, a

RADIOGRAFII CULINARE

Prăbușită ca Napoleon, învingătoare ca Wellington
Se făcuse ora 19:00 și se lăsase 

întunericul. Terminasem progra
mul la ora 15:00 și încă eram la 
cumpărături. Tremuram de frig, dar 
și de nerVi la gândul că nu mai apuc 
să cumpăr cartofi. Am reușit, după 
ce vânzătorul, la cererea celor abia 
postați în „fruntea" cozii, redusese 
cantitatea de cartofi la trei kilo
grame de persoană, stârnind hui
duieli și înjurături din partea oame
nilor care făcuseră deja două ore de 
stat la coadă. După ce că erau cât o 
nucă, nici nu puteai să cumperi mai 
mulți! De ce mai mulți? Pentru că 
jumătate erau stricați! Pentru 5 lei 
kilogramul, procurai 500 g cartofi 
buni dar mici, foarte mici!

Mă întorceam victorioasă, cărând 
trei kilograme de cartofei și trei kilo
grame de tacâmuri de pui! Mă 
simțeam mai ceva ca Wellington și 
von Bliicher la Waterloo! Nu mai zic 
de' uralele copiilor când m-au văzut 
cu „prada de război" pe care am 
depus-o în bucătărie. Speriați de

Politica arhitecturală a lui Nicolae Ceaușescu a zdruncinat din temelii imaginea orașului AGERPRES

negat că ar fi fost distruse clădiri în 
stare bună și a declarat că mai 
multe biserici au fost mutate, 
printr-o tehnică dezvoltată în 
România, în alte locuri. El a mai 
spus că bisericile distruse prezen
tau un interes istoric și architectu
ral minpr, sau că au fost grav afec
tate de către devastatorul cutre
mur din 1977.

Ocupat de străini
„Din cauza poziției sale geografice, 

Bucureștiul a fost permanent ocupat 
și distrus de alte popoare de-a lungul 
istorie sale", a afirmat el într-un 
interviu. „Din cauza acestei situații 
incerte, oamenii nu au construit case 
foarte solide."

Afirmația că nimic de valoare nu 
a fost distrus este aprig contestată.

Una dintre cele mai critice voci 
este fostul ministru al Relațiilor 
Externe și Președintele Uniunii 
Scriitorilor, George Macovescu. 
Acesta a blamat distrugerea unuia 
dintre cele mai vechi hanuri ale 
orașului, în 1985.

„Hanul Galben are propria sa le
gendă și istorie și nu merită să dispară 
sub șenilele buldozerelor noii epoci", 
a scris el în almanahul uniunii.

întârzierea mea neanunțată, aler
taseră toată familia; telefonând, 
doar-doar or afla pe unde sunt!

Frântă de oboseală, de foame și 
frig, mai ceva ca Napoleon, am în
ceput lupta cu penele tacâmurilor 
care nu erau bine jumulite. Dar 
le-am răzbit! Și le-am tranșat! Ari
pioare (partea superioară), ari
pioare (partea inferioară), gâtuțuri, 
torăcele și bazinașe! Ciudat, nu? Da, 
așa erau, cu diminutive! Pentru că 
erau rarități, atât din punct de vede
re al cantității, cât și al produsului 
în sine: Poate unii aveau mai mult 
timp și mai multe relații, dar eu nu! 
Așa că, pentru noi erau tacâmuțe, 
sau tacâmioare!

în timp ce tranșam de zor tacâ
murile, băieții tranșau „cartofeii". Cei 
sănătoși de-o parte, iar cei cu „pro
bleme" erau curățați imediat și ce 
rămânea bun, era pus în apă, într-un 
lighenaș, pentru a fi prăjit. Ăștia se 
numeau „cartofei osândiți", care erau 
executați pe loc!

„Nu trebțiie să spulberăm cu bul
dozerul orice urmă a trecutului, cu 
atât mai mult cu cât adversitățile 
istoriei au distrus deja prea mult. 
Prezentul și viitorul au nevoie de 
mărturia anilor trecuți."

Speranța 
în Gorbaciov

Liderul sovietic, Mihail Gorbaciov, 
când i s-a prezentat noul proiect, în 
timpul vizitei de anul trecut, și-a 
exprimat speranța ca arhitectura 
istorică să fie păstrată, adăugând: 
„Am eșuat în dorința noastră de a 
face asta pentru unele zone ale 
Moscovei și acum regretăm."

Distrugerea centrului vechi a 
forțat zeci de mii de oameni să 
renunțe la casele lor și să se mute în 
apartamente moderne de bloc în 
noile cartiere periferice ale orașului.

Potrivit diplomaților vestici, mul
tora dintre foștii rezidenți li s-au 
acordat doar 24 de ore pentru a-și 
împacheța lucrurile și a elibera case
le înainte ca buldozerele să intre în 
ele. Mulți au fost obligați să semneze 
declarații cum că s-au mutat con
form voinței lor.

Jugurică spune că mulți oameni 
au primit cu bucurie distrugerea ca

Cartofii sănătoși au fost spălați și 
puși la fiert. Când au fost aproape 
fierți, i-am scos și i-am undit în apă 
rece, apoi i-am curățat de coajă. Așa 
curățați, i-am pus pe un platou, în 
congelator, doar un rând. Când s-a 
întărit primul rând, l-am pus într-o 
pungă, apoi al doilea rând, și așa până 
am terminat cartofii și am umplut 
punga de biluțe. Am pus-o în conge
lator de unde aveam să scot, pe rând, 
„cartofeii" pentru prăjit sau fiert.

La sortatul tacâmioarelor am găsit 
„rătăcite" șase inimioare și o pipotă, 

Cartofi și aripioare de pui cu usturoi
Ingrediente: cartofi mici, sau cuburi mai măricele, aripioare de pui, o căpățână 

de usturoi, o lingură bulion, ulei, sare, piper (cantitățile sunt după dorință).
Preparare: cartofii curățați se pun într-o cratiță cu ulei și aripioarele, se pre

sară sare și piper. Se prăjesc ușor, 15 minute, cu vasul acoperit, apoi se toarnă 
jumătate din usturoiul pisat, cu puțină sare și o jumătate de cană de apă. Se 
lasă la foc mic, până se înmoaie carnea, apoi se pune o lingură de bulion și 
restul de usturoi. Amestecați bine și lăsați 5 minune fără capac. Apoi serviți, 
cu murături asortate, cu zeamă rozalie, de la varza roșie, în care ați mai pisat 
ceva usturoi și puțin ardei iute! Serviți!

selor care nu aveau apă curentă și al
te facilități. Alții doreau să se mute de 
teama unui nou cutremur, spune el. 

Unii dintre cei care critică sche-ma 
de demolare a caselor particulare 
din vechiul oraș, acuză că gestul lui 
Ceaușescu nu vrea altceva decât să 
șteargă urmele vieții burgheze și să 
creeze „omul nou socialist".

O altă schemă 
controversată

La țară, Ceaușescu a inițiat o altă 
schemă controversată, care propune 
reducerea drastică a numărului de 
sate și mutarea locuitorilor în apar
tamente de bloc în noile orașe..

„Sistematizarea ca modalitate de 
control social nu e o noutate, dar în 
București pare a-și fi atins apogeul", 
scria recent Colin Amery, șeful 
arhitecților britanici.

Conservatorul american Janet 
Heller, a scris în New York Times: 
„transformându-i pe proprietari în 
chiriași, domnul Ceaușescu speră să 
creeze un nou tip de cetățean care 
gândește în termeni colectivi, în con
formitate cu principiile socialiste."

Colin McINTYRE, 
Los Angeles Times, 
23 ianuarie 1989

fapt care a stârnit imaginația băieților 
mei. Dar, cu „mormanele de spe
cialități" în față, ne pierduserăm 
„uzul rațiunii"!

- Mama, poți să ne prăjești, numai 
câte o aripioară?, am auzit un glas plin 
de speranță.

Am percutat imediat și am înhățat 
un crătițoi în care am pus ulei, „car
tofei osândiți" și partea superioară a 
aripioarelor, spre marea bucurie a 
copiilor. Am preparat totul după o 
rețetă a „stării de necesitate"!

Veronica BECTAȘ

anunțuri
CUMPĂRĂRI
Cumpăr autoturism tip microbuz 

sau caroserie, indiferent starea.
Cumpăr ace mașină tricotat tip 

Brother,_____________________
Dacia grav avariată și motor Volk

swagen Golf Diesel.
■Cumpăr televizor color în ga

ranție.

VÂNZĂRI
Player Shintom sigilat și semi- 

cursieră nouă.__________________
Videorecorder nr, stare excepționa- 

lă, convenabil, proteză auditivă 
Siemens.______________________

Video Player Supra SV. 7700 MKII, 
derulator, ambele noi._______ __

Apartament două camere, deco- 
mandat, confort sporit, parchet, 
boxă, etaj 7, metrou Muncii; 
sufragerie Luxor, bibliotecă Dana, 
dormitor TM_______________

Vând mașină tricotat Singer sigilată, 
două paturi, două culori, equalizer, 
casete video sigilate și imprimate, 
traduse. Cumpăr Tv. Elcrom nou.

Opel Gt. Sport cu faruri excamo- 
tabile de două locuri și autoturism 
de teren Citroen Mahari cu prelată, 
remorcă ușoară de bagaje. Cumpăr 

’video Player și televizor color.
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în zilele cu vreme mai caldă, ciorapii 3/4 
pentru femei, produși la Sibiu erau 

preferații româncelor

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Cartierul Fratelia din 
Timișoara, „sufocat" de gunoi

Asociația nevăzătorilor din RSR a 
trimis Filialei teritoriale Timișoara o 
adresă prin care se arată: „ținând sea
mă că unele filiale au solicitat sprijin 
în obținerea de materiale pentru con
fecționarea semnelor de circulație in
dicatoare trecere nevăzători, vă îna
intăm modelul, cu dimensiunile pre
văzute de Direcția de drumuri și 
poduri - întreținerea semnelor ru
tiere București. Pentru confecțio
narea și implantarea acestora veți lua 
legătura cu organele de miliție de pe 
teritoriul filialei dv." Cererea a fost 
înaintată de Cooperativa „Progresul" 
Timișoara - unde lucrează o bună 
parte din rândul acestor oameni -, 
dar răspunsul întârzie. S-ar cuveni, ne 
spune președintele unității, ec. Octa
vian Vlad, să li se acorde mai multă 
înțelegere și din acest punct de 
vedere, știind că municipiul Timi
șoara este un oraș cu o intensă circu

lație rutieră și că legătura coopera
tivei cu restul zonelor se realizează 
prin puncte cu trafic intens.

• ••
în Timișoara, într-unul din vechile 

cartiere (Fratelia), o parte din clădiri au 
intrat în aria binefăcătoare a dezvoltă
rii și sistematizării. Bucuria oamenilor 
este umbrită de practica unor dețină
tori de platforme hipo care, profitând 
de faptul că nu s-a deschis încă șan
tierul, au făcut din curțile imobilelor 
de la numerele 3-5 și 7 adevărate halde 
de gunoi. Ce va fi aici când vor începe 
zilele călduroase, se întreabă sem
natarii scrisorii, amintind că strada pe 
care erau situate aceste imobile poartă 
numele de... Strada Florilor?

Rubrică realizată 
de Ăntoaneta Măgură 

Drapelul roșu, jud. Timiș, 
nr. 13685 din 1989

ORIZONTAL: 1) Studii... economice 
(sg,). 2) înscris la drept - Trecut cu 
ușurință. 3) Fals tratat de astronaut - 
Cantitate neglijabilă. 4) Numit la țară 
- Subiect bine dezvoltat. 5) Imposibil 
de realizat chiar în timp nelimitat! - 
Cu fruntea sus - Râu în Camerun! 
6) Prefață la o cronică - Probă de ori
entare. 7) Soră șefă. 8) Gen de tratat - 
Calificată ca rectificatoare (livr.). 
9) Unda veselă. 10) Aflat după colț - 
Cerc de geografie. n)Soluții... pom
pieristice - Adusă la rău.

VERTICAL: 1) Miros plăcut - îm
podobită cu motive naționale. 2) Ma
teriale sintetice — Scris... mărunt. 
3) Piept de vită - Bat drumurile în 
deșert. 4) Postură nefirească. 5) Frunte 
omenească (pl.) - Concurent la tir cu 
pușca. 6) împărat de culoare -Taie-n 
lung pădurea. 7) Africa ecuatorială! - 
Gravat înesență!-Se dau în vânt după 
lănsări. 8) Inscripție pe o piatră de 
hotar - Scurt și cuprinzător în intro
ducere. 9) Inel de mărgean - Pericol de 
moarte în felul său (pl.). 10) înscrise la 
cursul de alfabetizare - Pică cu tronc 
la inimă. 11) A se da la o parte- Ansam
blu de etaje. Dicționar: LETALI.
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