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JURNALUL ZILEI
Prima lună din an s-a încheiat. La 

vârf se țin ședințe de plan până în 
1995- Rapoartele DIE înaintate Cabine
tului 1 sunt îngrijorătoare. Presa pu
blică în continuare telegrame de felici
tare adresate lui Ceaușescu cu prilejul 
aniversării. Se pregătește „în forță" 
campania agricolă de primăvară. Prin 
țară, sub lozinca Festivalului Național 
„Cântarea României", se întrunesc 
cenaclurile.

tului Conferinței pentru Securitate și 
Cooperare de la Viena. Solicită prin ele 
„intervenția" forumului european 
pentru respectarea drepturilor ma
ghiarilor în România. Scrisorile erau 
tipizate, menționează DIE. Au fost dis
tribuite emigranților doar pentru a fi 
semnate și expediate la Viena.

In alertă
Rapoartele DIE din spațiul ameri- 

7, can sunt îngrijorătoare. în luna ianua- 
7 1 \ rie, emigrația maghiară din SUA a 

înaintat 15.000 de scrisori Secretaria-

Defecțiuni de sistem
Nu fără legătură cu supărătoarele 

evenimente ale ultimei săptămâni 
trebuie să fi fost chemarea generalu
lui Iulian Vlad de ieri la Elena Ceau
șescu. „Fuga" lui Liviu Turcu grăbește 
probabil și decizia de arestare a diplo
matului Mircea Răceanu sub acuzația

de spionaj în favoarea SUA. Vorbind 
despre „trădarea" acestuia, Elena Cea
ușescu își va fi amintit și de tinerețea 
ei revoluționară. Singura ei arestare 
de-atunci o punea pe socoteala ilega
listei de la sectorul „apărare", Ilona 
Papp, mama diplomatului Răceanu. 
întâmplări din ilegalitate cu Grigore 
Răceanu, „dușman al lui Fpriș", ar fi 
putut rememora și Ceaușescu.

în cine să mai ai încredere? - vor fi 
comentat între patru ochi soții Ceau
șescu. în spațiul american, diplomații 
și securiștii fuseseră selectați dintre 
fiii de ilegaliști și cei cu sănătoasă ori
gine. „Nerecunoscători" și ei...

(Continuare în pag. a Ha)

MIRCEA RACEANU
CRONICA NEAGRĂ

Cum și-a băgat popa Ramba pe dracu’n casă

A FOST ARESTAT
4

Ultimul cetățean român condamnat la moarte de 
Justiția regimului comunist pentru „trădare și trans
mitere de secrete" - pedeapsă care a fost comutată, 
cu trei luni înainte de Revoluția din decembrie 1989, 
la 20 de ani de închisoare - este fostul diplomat 
Mircea Răceanu, actualmente stabilit în Statele 
Unite ale Americii.

Mircea Răceanu este fiul vitreg al lui Grigore 
Răceanu, unul dintre semnatarii „Scrisorii celor 
șase", alături de Gheorghe Âpostol (inițiatorul acțiu
nii), Alexandru Bârlădeanu, Comeliu Mănescu, Con
stantin Pârvulescu și Silviu Brucan. Scrisoarea, dată 
publicității în martie ’89, a fost unul din momentele 
importante ale contestării regimului Ceaușescu în 
acest ultim an al exitenței sale.

La momentul arestării, Mircea Răceanu era direc
tor adjunct în Ministerul de Externe, la Direcția 
Relații V, în a cărei responsabilitate intra urmărirea 
relațiilor României cu SUA, Canada și țările Americii 
Centrale și de Sud, având gradul diplomatic de con
silier.

Cazul Răceanu, pe cât de complex, pe atât de ilus
trativ pentru ceea ce a însemnat regimul totalitar 
din România, a făcut înconjurul lumii, după ce 
diplomatul român a fost arestat, la 31 ianuarie 1989, 
și ulterior condamnat la moarte. Presa occidentală, 
în special prestigiosul cotidian american New York 
Times, i-a acordat o atenție importantă,^descriind 
cazul și pronunțându-se în repetate rânduri, după 
1989, pentru anularea sentinței date de justiția lui 
Ceaușescu.

Privind înapoi, la 20 de ani de la arestarea sa, la 
data de 31 ianuarie 1989, Mircea Răceanu afirmă, cu 
modestie, că nu a fost decât un diplomat de carieră 
român care, când a ajuns la concluzia că trebuie să 
acționeze împotriva regimului totalitar impus țării, 
contrar voinței poporului român, a apelat la meto
da de luptă care, în opinia sa, răspundea cel mai bine 
scopului urmărit, și anume subminarea din interior 
a regimului respectiv. Asumându-și totodată res
ponsabilitățile și riscurile de rigoare. A fost un adver
sar al regimului Ceaușescu, convingerea sa fiind că 
regimul totalitar, cu sau fără N icolae Ceaușescu, tre
buia înlăturat.

A petrecut luni în șir între pereții celulei numărul 
9 și în camera de anchetă din faimoasa închisoare 
a Securității din Calea Rahovei din București, fără să 
știe de multe ori în ce lună sau zi din săptămână se 
afla, fără măcar să fi citirvreun rând sau să fi sta* 
de vorbă cu cineva de afară, nici măcar cu membrii 
familiei sau avocații aleși să-l reprezinte.

Izolarea impusă de dictatorul Nicolae Ceaușescu 
avea ca scop înfrângerea voinței sale și a oricărei 
rezistențe din partea sa. Cu toate acestea, Răceanu 
și-a impus și a reușit să păstreze secretul asupra 
unor operațiuni în care a fost direct implicat sau pe 
care le cunoștea, făcând în așa fel încât ancheta să 
fie practic direcționată de el și nu de cei în a căror 
captivitate se afla. Una dintre figurile centrale ale 
dosartdui Răceanu este, de altfel, un personaj fic-

Mircea Răceanu (dreapta), alături de tatăl său, Grigore Răceanu, unul dintre semnatarii
„Scrisorii celor șase", în parcul Herăstrău din București, la una dintre 

numeroasele plimbări în timpul cărora discutau inclusiv despre scrisoare Foto: Arhiva personală Mircea Răceanu

tiv, care, chipurile, i-ar fi coordonat din umbră acti
vitatea de „trădare": Tom Harvey.

Pe tot parcursul detenției sale, legea a fost constant 
și în mod grosolan încălcată de anchetatorii din 
Calea Rahovei 37-39 aparținând Direcției de Cerce
tări Penale a Departamentului Securității Statului.

Abia în luna iulie a anului 1989 Mircea Răceanu 
a putut să-și vadă pentru prima oară mandatul de 
arestare! .Spre surprinderea sa, acesta avea trecute 
pe el trei date: primele două, 11 și 20 ianuarie, fu
seseră șterse cu câte o linie, ultima, cea de la 31 ianua

rie, data arestării propriu-zise, rămânând intactă.
La 11 ianuarie 1989 avusese loc la reședința am

basadorului Statelor Unite ale Americii la București, 
Roger Kirk, un dejun organizat în cinstea vizitei în 
România a senatorilor americani James McClure și 
Mark Hatfield. La 20 ianuarie fusese organizată o 
recepție din partea ambasadorului american în 
cinstea inaugurării mandatului prezidențial de 
George Bush.

(Continuare în pag. a lll-a)

PREGĂTEA NICOLAE CEAUȘESCU BOMBA ATOMICĂ?
DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

PROGRAMUL nuclear românesc

Și acum 20 de ani, ca și în zilele 
noastre, pușcăria este mai mult o 
școală de calificare decât una de ree
ducare, adică intră înăuntru hoțul de 
buzunare și iese înapoi, în mijlocul 
societății primitoare și neajutorate, 
spărgător și de mașini, și de seifuri. 
Adică ce să facă deținutul, decât să-și 
îmbogățească orizontul cunoașterii, 
să capete deprinderi noi, să schimbe 
ponturi, să exerseze până se policali- 
fică el bine-bine, și după aia să expe
rimenteze...

Codin Cercel și Ion Cipăian s-au 
cunoscut la mititica, în anii 1984- 
1986, cât au împărțit patul, că 
pe-atunci la Penitenciarul Rahova nu 
erau locuri pe câți locatari. Au și pus 
la cale o serie de lovituri, că erau com
patibili băieții. Primul a ieșit în ’87 
Codin, care s-a instalat la locuința pă
rintească din comuna strămoșească 
Gălbinași, județul Călărași, unde a dus 
o viață de parazit așteptându-și tova
rășul. Cipăian a scăpat și el cu Decre
tul lui Ceașcă din iarna lui '88. Am

prins vremurile alea și știu că se insta
lase o adevărată psihoză de masă, ma
mele nu-și mai lăsau copiii să se joace 
în făța blocului, gospodarii își puse
seră gratii la fereastră și încă un rând 
de yale, folclorul colporta tot felul de 
zvonuri îngrozitoare cu ocnași care 
tropăie pe străzi noaptea căutându-și 
victimele, se zicea că au ieșit din puș
cării o mie de violatori pofticioși la 
virgine și la babe deopotrivă.

(Continuare în pag. a ll-a)

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Mâneam untură pe pâine 
și hrean ras cu mult zahăr"

Mariana Andone este o femeie care 
s-a zbătut mult, care a plecat de acasă, 
dintr-o localitate doljeană, când era 
doar o fetiță care abia își terminase 
liceul. „Am venit la București să vânez 
câinii cu covrigi în coadă. Nici acasă 
nu puteam să rămân. Nu aveam nici 
o perspectivă. Am avut o cunoștință 
care m-a ajutat să mă angajez la o 
întreprindere mare, pe post de con
tabil, pentru că terminasem Liceul

Agricol și eram doxă de contabilitate 
agricolă, care e una dintre cele mai 
cumplite! Aici, cu un salariu de 1.200 
de lei bani în mână, plăteam chirie 
500 de lei la o bătrână, aproape de 
întreprindere. Mâneam la cantină cu 
134 de lei abonamentul pe lună, la 
comun, de luni până sâmbătă, numai 
la prânz. La special costa 150 de lei și 
nu-mi permiteam. 16 lei erau mari! 
Restul zilei și duminica îmi făceam

pachețel și încropeam ceva, fără să 
gătesc, pentru că gazda nu mă lăsa la 
aragaz. Butelia costa! Dar era bine și 
așa! îmi cumpăram câte ceva de îm
brăcat, pentru că nu prea aveam decât 
strictul necesar. Eram tânără și-mi 
doream multe, mi se părea că, dacă 
îmi rămân 500 de lei, eram cineva. 
Niciodată nu am fost mână spartă!

(Continuare în pag. a Ha)

JURNALE PERSONALE

31 IANUARIE
A apărut Album de versuri 

Stephane Mallarme, glose și icono
grafie: Șerban Foarță. Prefață de 
Mihai Pop. E o ediție (bilingvă) ce ar 
fi meritat o hârtie mai bună, dar ea 
e o raritate la noi. Pentru prima oară, 
am sentimentul unei traduceri 
în tr-adevăr excelen te..Șerban Foa rță 
se dovedește un virtuoz care izbu
tește să modeleze la maximum, în 
chip nesupărător, limbajul nostru 
poetic, păstrăndu-se cu toată rigoa
rea în tonalitatea specifică a textului 
mallarmean.

Victor Felea, Jurnalul unui 
poet leneș. Ianuarie îgss-Martie 

igg3, Ediție îngrijită de Lidia Felea, 
București, Editura Albatros, 

2OOO,p.7ig

CALENDAR

de

De vorbă cu Claude K. Pe vremuri 
marxist, azi antimarxist, spirit liber, cu 
care se poate discuta. A fost extrem de 
provocator. îl bănuiesc că mă „uti
lizează "în scopuri intelectuale intere
sate, pentru a observa reacțiile mele la 
întreprinderea lui de demitizare. Ma
terialismul lui se combină cu simpatia 
pe care o resimte pentru țăranii liberi 
și mândri din Maramureș, dar rîu se 
poate împiedica să considere această 
lume ca sfârșită. Percepția lui se 
oprește aci. Se miră, spune el, „că dum
neata care ești atât de cultivată etc. (1), 
mai poți crede în poveștile astea cu 
satele..."Nu înțelege campania pecare 
o ducem la Paris împotriva distrugerii 
satelor. Nu „simte" aceste lucruri. Vezi 
judecata lui Solomon: adevărata 
mamă vrea să salveze viața copilului 
ei... Claude K. nu are sentimente filiale 
adevărate față de această lume, pe 
care totuși a iubit-o. Linia care ne des
parte atinge domenii adânci, imagini

*

păstrate pe subconștien t, și care răsar 
la chemarea cuvântului „sat". A vedea 
în satele vechi valori atemporale care 
trebuie ocrotite i se par o iluzie de tip 
idealist. Am vorbit apoi despre emisi
unea televiziunii belgiene („România, 
dezastrul roșu") care i s-a părut slabă. 
Apelul Doinei Cornea către Ceaușescu 
nu l-a convins. Părerea lui este că nu 
s-au pus adevăratele probleme, care 
sunt de ordin politic: în realitate, Fon
dul Monetar Internațional este satis
făcut, Ceaușescu îșiplătește datoriile, 
multe persoane trăiesc bine în Româ
nia... N-am reacționat, vrând la rândul 
meu să văd din ce sunt făcute gându
rile lui, la antipodul obsesiilor noastre.

Sanda Stolojan, Nori peste balcoa
ne. Jurnal din exilul parizian. Tra

ducere din franceză de Micaela Slă- 
vescu. Revizuită de Sanda Stolojan, 

București, Humanitas, igg6,2gi-2gi.

(Continuare th pag. a ll-a)

Despre filiera canadiană a pro
gramului nuclear românesc există 
mai multe informații în fosta 
arhivă a Comitetului Central a PCR

De exemplu, la începutul anului 
1966, autoritățile române estimau 
faptul că vor plăti aproximativ 
500.000 de dolari pentru „acțiu
nea de obținere a ofertelor, depla
sările necesare pentru discuții, 
documentare și verificare la fața 
locului a nivelului unor realizări 
din diferite țări, cum ar fi Canada 
și, eventual, SUA, RFG, Anglia". Cât 
privește prețul unei centrale atom
oelectrice de 1.000 MW, dotată cu 
reactoare care foloseau uraniu nat
ural și apă grea, în martie 1966 se 
estima faptul că pentru o aseme
nea investiție erau necesare 6-7 
miliarde de lei, în timp ce o cen
trală termoelectrică de o putere 
similară care folosea lignitul drept 
combustibil, costa aproximativ 4 
miliarde de lei.

Dacă se analiza raportul pre
țurilor de cost ale combustibililor 
folosiți de cele două tipuri de cen
trale, se ajungea la următoarele 
concluzii: lignit - 0,09-0,14 
lei/KWh (250-400 lei/tcc); uraniu 
românesc - 0,05 lei/KWh (pentru 
evaluarea minereului de uraniu - 
foarte bun, din punct de vedere al 
calităților energetice - a fost uti
lizat următorul curs de schimb: 1 
$ = 50 lei). Practic, dacă se alegea 
varianta centralei nucleare, difer
ența dintre cele două investiții (2-3 
miliarde de lei) se putea recupera 
în 6-12 ani numai din diferența de 
costuri dintre combustibilii 
folosiți.

I
Nu trebuie pierdut din vedere 

faptul că investițiile pentru des
chiderea unei mine de lignit erau 
mai mari decât la o mină de ura
niu, iar costurile de exploatare ale 
unei centrale termoelectrice cla
sice (pe lignit) depășeau pe cele ale 
unei centrale atomoelectrice.

La 19 mai 1966 a avut loc la Bucu
rești o ședință specială, prezidată 
de Gheorghe Rădulescu. Deciziile 
adoptate la ședința respectivă au 
fost următoarele: solicitarea unor 
oferte preliminare din URSS, Fran
ța, Suedia, Anglia, RFG și Canada 
pentru livrarea unei centrale nu- 
clearoelectrice, a unei uzine de fa
bricat apă grea, a unei uzine de fa
bricat bare de combustibil și a unei 
uzine de prelucrare a minereului 
de uraniu; tratarea obiectivelor 
menționate mai sus ca importuri 
complexe; finalizarea temelor teh
nice pentru formularea cererilor de 
oferte până la data de 1 iunie 1966; 
obținerea ofertelor preliminare în 
două-trei luni; invitarea la Bucu
rești a firmelor furnizoare „pentru 
lămurirea tuturor elementelor 
necesare elaborării ofertelor pre
liminare".

La 16 septembrie 1966, membrii 
Prezidiului Permanent al CC al PCR 
au aprobat propunerea lui Bujor 
Almășan, ministrul Minelor, refe
ritoare la „trimiterea de probe de 
minereu de uraniu unor firme stră
ine de la care au fost solicitate 
oferte pentru centrala nuclearo- 
electrică și pentru instalația de pre
lucrare a minereului de uraniu".

Pentru a pune în aplicare pla
nul de dezvoltare a programului

nuclear românesc, autoritățile de 
la București au întreprins demer
suri în vederea normalizării rela
țiilor politice, economice și diplo
matice cu Canada.

în aprilie 1967 au avut loc la 
Ottawa negocieri între cele două 
părți, soldate cu stabilirea de 
relații diplomatice, precum și 
reglementarea unor chestiuni de 
ordin comercial, consular și 
financiar.

Ulterior, au avut loc ceremoniile 
de acreditare reciprocă a ambasa
dorilor nerezidenți pe lângă guver
nele României, respectiv Canadei, 
iar la 22 martie 1968 a avut loc la 
Ottawa ceremonia semnării pri
mului acord comercial româno- 
canadian postbelic, valabil pe o 
durată de trei ani.

în aprilie 1968, în cursul discuții
lor româno-canadiene purtate în 
legătură cu „construirea în țara 
noastră de către unele firme din 
Canada a unor centrale nucleare 
electrice și de uzine conexe", au
toritățile de la Ottawa „au solicitat 
ca pșnă la semnarea contractelor 
respective sa se clarifice de către 
organele competente ale celor 
două țări problema arieratelor". în 
octombrie, membrii Prezidiului 
Permanent al CC al PCR au aprobat 
propunerile referitoare la regle
mentarea problemelor financiare 
dintre România și Canada aflate 
„în suspensie ca urmare a celui 
de-al doilea război mondial și a 
transformărilor social-politice din 
țara noastră".

FOSTUL REGE 
MIHAI I

A RECLAMAT 
ROMÂNIA

31 ianuarie (marți)
Soarele a răsărit la 7:35, a apus la

17:23
Luna a răsărit la 2:26, a apus la 11:18
Sărbătoare creștină:
Sf. Doctori fără de arginți, făcători 

de minuni, Chir și loan; Sf. Mc. Vic- 
torion

S-a întâmplat Ia
31 ianuarie 1989

*

(Continuare îh pag. a ll-a)

Agenda
Elenei Ceaușescu

♦

Astăzi, Mihai 1, fostul rege al Ro
mâniei, a făcut un apel către Co
misia Drepturilor Omului pentru a-1 
condamna pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, care preconizează demo
larea a mii de sate românești în 
cadrul programului de urbanizare 
masivă.

Fostul monarh, om de afaceri la 
Geneva de când a fost forțat să 
abdice în 1947, și-a formulat cererea 
într-un mesaj adresat Comisiei 
Drepturilor Omului a ONU. Cea de-a 
45 sesiune a CDE începe luni și se va 
încheia la 10 martie.

Ceaușescu a anunțat anul trecut 
că până la sfârșitul anului 2000 vor 
fi demolate aproximativ jumătate 
din cele 15.000 de sate românești.

Angeles Times 
31 ianuarie ig8g 

(Traducere de Eliza Dumitrescu)

• Stația automată interplanetară 
„Phobos" a fost supusă unei manevre 
în urma căreia s-a plasat pe o orbită 
apropiată de cea a satelitului cu ace
lași nume al planetei Marte. în cele 
două sute de zile care au trecut de la 
lansare, stația a parcurs peste 470 
milioane km, îndreptându-se spre 
„planeta roșie";

• La Paris s-au încheiat lucrările 
Conferinței naționale a partidului 
socialist, de guvernământ, din Franța. 
Delegații au examinat aspecte legate 
de pregătirea partidului pentru alege
rile municipale din martie anul cu
rent și s-au pronunțat în favoarea 
unor liste comune de candidați cu 
comuniștii, în baza acordului încheiat 
între PCF și PSF;

• Un comunicat al Ministerului
Apărării Naționale al RP Ungare a 
anunțat că în perioada 1989-1990 
forțele armate ungare se vor reduce 
cu 8,8%. '
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Pagini realizate cu 
sprijinul AGERPRES "V

Ultima zi a lunii - bilanț și plan, 
între 9:35 și 10:05, ședință de lucru 
în „săliță", prezidată de Nicolae 
Ceaușescu. Se discută planul eco
nomic, agrar și financiar pe 1989. 
Puteau, oare, participanții la ase
menea ședință să contracareze fa
buloasele proiecte cu argumente 
de bun-simț? în calitate de memo
rialist, Dumitru Popescu neagă 
asemenea posibilitate. „Frecvent, 
scrie el, Ceaușescu atrăgea atenția 
conducătorilor de departamente, 
primilor secretari: «Vă lăsați in
fluențați de aparatul vostru. Expri
mați punctele de vedere retro
grade, conservatoare ale acestuia. 
N-aveți puterea să imprimați asu
pra aparatului voința voastră - 
voința conducerii de partid-, dim
potrivă, ei își exercită voința asupra 
voastră. Aparatul vă temperează, vă 
diminuează spiritul revoluționar, 
vă determină să abandonați linia 
politică, să faceți concesii, să renun
țați chiar la obiectivele strategice»".

Mai lungă va fi cea de-a doua șe
dință a zilei (11:45-13:20) pe tema 
planului pe 1991-1995. Perspectiva 
viitorului cincinal pare a fi, în

k

această etapă, printre sarcinile cu
rente ale lui Manea Mănescu, Radu 
Bălan, Silviu Curticeanu și Emilian 
Dobrescu.

Economist, specializat la Mosco
va, unde fusese și secretarul UTM al 
studenților români (1954-1956), 
Emilian Dobreăcu deținea, printre 
altele, funcțiile de ministru secretar 
de stat la președinția RSR și consilier 
.al lui Ceaușescu. Aștepta pe-atunci 
să-i iasă de sub tipar cartea „Mă
surarea economică". N-au rămas 
din ea - ca de altfel din toate lucră- 

' rile „științifice" concepute în spirit 
„partinic" - date și teorii de reținut.

Radu Bălan era președintele Con
siliului de Stat al Planificării. Se 
înțelege că în toamnă s-a bucurat 
să plece primsecretar al județului 
Timiș, sperând să scape de frecușul 
zilnic al cabinetelor 1 și 2.

în afara ședințelor, până la 16:34, 
în Cabinetul 1 au mai fost 10 primiri, 
între „oaspeții" mai rari ai Elenei 
Ceaușescu- Ștefan Andrei. Se întâl
neau însă deseori seara, căci Ștefan 
Andrei era printre cei care frecven
tau „clubul" soților Ceaușescu.

Lavinia BETEA
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PREGĂTEA NICOLAE CEAUȘESCU BOMBA ATOMICĂ?

PROGRAMUL 
NUCLEAR ROMÂNESC

(Urmam din pag. I)

în acest scop, Guvernul de la București oferea 
la 21 octombrie 1968 autorităților de la Ottawa o 
sumă globală și forfetară de 2,7 milioane de 
dolari în scopul stingerii tuturor litigiilor finan
ciare ce existau între cele două țări. Suma 
respectivă urma să fie plătită în circa 10 ani 
„prin prelevări de 8% din valoarea exporturilor 
românești din Canada" și reprezenta circa 11% 
din valoarea pretențiilor canadiene recu
noscute la București.

în luna noiembrie 1968, a avut loc la București 
prima întâlnire între delegațiile Canadei și 
României consacrată reglementării proble
melor financiare ale celor două părți. Cu acel 
prilej, reprezentanții autorităților de la Ottawa 
au prezentat o listă cu pretențiile lor (estimate 
la aproximativ 65 milioane de dolari) și au 
respins oferta propusă de Guvernul de la 
București. în consecință, negocierile referitoare 
la cumpărarea din Canada a unei centrale 
nuclearo-electrice au fost afectate de nere- 
zolvarea problemei datoriei publice a României 
față de Canada.

Reluarea tratativelor între cele două părți s-a 
produs la inițiativa autorităților de la Ottawa, 
după ce Mitchell Sharp, secretarul de stat pen
tru Afaceri Externe al Canadei, a onorat invitația 
adresată de autoritățile de la București, de a 
întreprinde o vizită oficială în România. în 
ședința din 3 mai 1971, membrii Prezidiului Per
manent al CC al PCR au aprobat încheierea Acor
dului comercial de lungă durată cu Canada. A 
urmat, în mod firesc, realizarea studiului de fe
zabilitate al centralei atomo-electrice (sistem 
CANDU, cu uraniu natural și apă grea) ce urma 
să fie construită în România. După finalizarea 
studiului respectiv, în anul 1976, s-au desfășurat 
ultimele runde de negocieri pentru achizi
ționarea centralei nucleare și a fost încheiat un 
Acbrd interguvernamental privind cooperarea 
în domeniul utilizării energiei nucleare în sco
puri pașnice (Ottawa, 31 octombrie 1977).

Un an mai târziu, au fost semnate docu
mentele finale privind construirea în comun a 
unei centrale nuclearo-electrice în România 
(București, 16 decembrie 1978). în contractul 
respectiv s-a prevăzut, printre altele, angajarea 
de către Guvernul de la București a unor credite 
în valoare totală de 1 miliard de dolari canadi
eni (680 de milioane pentru finanțarea impor
turilor din Canada și un credit financiar de 320 
de milioane) în scopul susținerii programului 
de construire a centralei nucleare la Cernavodă.

în luna mai 1979, Guvernul de la Ottawa a 
aprobat contractul româno-canadian referitor 
la construirea a patru reactoare nucleare de tip 
CANDU la Cernavodă. Acest contract a permis, 
printre altele, crearea în Canada a 31.000 de 
locuri de muncă.

Programul nuclear, ca și cel al „noii revoluții agrare", era coordonat tot de Ceaușescu AGERPRES

în concluzie, putem afirma faptul că nere- 
zolvarea la timp a problemelor financiare din
tre România și Canada a produs efecte negative 
chiar în programul inițiat de autoritățile de la 
București pentru construirea unei centrale 
nuclearo-electrice. în planurile elaborate de 
inginerii și specialiștii români la mijlocul anilor 
’60 nu au fost prevăzute întârzieri majore gene
rate de deciziile adoptate de politicienii români, 
indiferent de culoarea lor politică, în momen
tul în care s-au aflat la putere.

Practic, programul nuclear românesc a fost 
întârziat cu cel puțin 12 ani și, din păcate, după 
anul 1980, hotărârile dictate de Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu achitarea anticipată a 
datoriei externe a țării-decizii aprobate de mem

brii Comitetul Politic Executiv al CC al PCR, de 
membrii Consiliului de Miriiștri și de deputății 
din Marea Adunare Națională - au accentuat criza 
de energie din România din anii ’80. Centrala 
nuclearo-electrică de la Cernavodă a fost pusă în 
funcțiune cu mari eforturi financiare și umane 
la câțiva ani după lovitura de stat de la 22 decem
brie 1989. Prima criticitate a reactorului nr. 1 a fost 
atinsă la 17 aprilie 1996, iar exploatarea comer
cială a energiei electrice produse de reactorul 
respectiv a început la 2 decembrie 1996.

în 1989, așadar, România avea un program 
nuclear al cărui început se află în 1966. Despre 
intențiile ori încercările de fabricare a bombei 
atomice nu au reieșit încă date din arhive.

Lt. col. dr Petre OPRIȘ

Incendiu mușamalizat la „Institutul lui Leana”

CRONICA NEAGRA

Cum și-a băgat popa Ramba 
pe dracu'n casă

ICECHIM-ul, cunoscut ca „Institu
tul lui Leana", a existat și înainte și 
după „Epoca de Aur". Ajunsese la un 
moment dat la, peste 1.600 de sala- 
riați doar pe platforma centrală din 
Splaiul Independenței nr. 202. în
tâmplările petrecute pe parcursul 
anului 1989 au fost mușamalizate, 
doar instituția trebuia să fie un mo
del pentru toată lumea. Un incendiu 
petrecut în luna ianuarie, în labora
torul de la etajul trei al ICECHIM a 
rămas întipărit doar în mepaoria 
salariaților. Nici un rând nu s-a scris. 
Nu permitea sistemul.

Apogeul înmulțirii slujbașilor din 
cercetarea chimică s-a petrecut ime
diat după cutremurul din 4 martie 
1977. Atunci, prin dispoziția-găsel- 
niță a șefei Cabinetului 2, Elena 
Ceaușescu, toate Institutele de Cer
cetare cu profil de Chimie ale Acade
miei Române (chipurile, afectate de 
cutremur) au fost aduse cu japca pe 
platforma de aici. Pagubele mutării 
lor intempest ive, care s-a petrecut în 
câteva zile cu ajutorul armatei și ca
mioanelor sale, au fost de peste zece 
ori mai mari decât cele suferite la 
cutremur. Fostul Centru de Chimie 
Fizică, cu laboratoare proiectate și 
construite special și recent de profe

(Urmam din pag. I)

>■

Pregătiri pentru 
campania agricolă 
de primăvară

Actualitatea înagricultură descrisă 
de presă reproduce sarcinile de par
tid: La 20 februarie, întregul parc de 
tractoare și mașini agricole trebuie să 
fie în perfectă stare de funcțidnare; 
Sămânța cât mai urgent repartizată și 
adusă în unitățile agricole cultiva
toare!; De modul în care acționează 
acum legumicultorii depinde aprovi
zionarea cu legume timpurii a piețe
lor; Producțiile din zootehnie pot și 
trebuie să fie la nivelul potențialului 
biologic al animalelor; Campania de 
irigații se pregătește de pe acum prin 
lucrările ce trebuie executate la ve
chile sisteme, dar și la cele noi; Acțiu
nea de încheiere a contractelor de 
vânzare a produselor la fondul de stat 

■de către gospodăriile populației se 
cere încheiată în cel mai scurt timp. 

sorul academician Murgulescu, a 
devenit, deși clădirea era nouă și 
funcțională, un institut de proiec
tări. Secția bucureșteană a Institutu
lui de Chimie Macromoleculară 
PETRU PONI de la Iași (institut ce îl 
avea ca director pe academicianul 
Cristofo?Simionescu, cel care a con
dus și doctoratul savantei) a eliberat 
clădirile din Strada Dumbrava Roșie 
pentru a se încadra Centrului de 
Materiale Plastice din ICECHIM. 
Centrul de Chimie Organică, înfiin
țat de academicianul Costin Neni- 
țescu, a ajuns și el sub umbrela celei 
pe care acest adevărat savant nu a 
putut să o suporte niciodată.

Lucram la institut încă din 1977, 
multe evenimente au avut loc în 
interior, nimeni nu avea voie să 
povestească cele petrecute la 
ICECHIM. Se întâmplau tot felul de 
accidente, era normal. Nu puteam fi 
perfecți. îmi aduc aminte că la 
începutul anului 1989, într-una din 
zilele lunii ianuarie, mă îndreptam 
spre laboratorul în care lucram la 
etajul trei al clădirii noi. Ajuns în 
dreptul laboratorului vecin, ușa a 
tâșnit din balamale. Probabil că 
explodase ceva. Cele două cercetă
toare surprinse de bufnitura din

Scumpiri neanunțate
' „S-au scumpit extraordinar cheltu
ielile de întreținere, notează în jur
nalul său arhitectul Gheorghe Leahu. 
Am plătit în ianuarie 582 de lei 
întreținerea, în loc de 150-180 în anul 
trecut, 647 de lei lumina, în loc de 150- 
200 în anul trecut. Toate majorările 
au fost trecute sub tăcere. în schimb, 
au vuit ziarele pentru creșterea veni
turilor oamenilor muncii, în special 
ale celor cu salarii mici. Pagini întregi 
arătând cât a primit un miner, un fur- 
nalist, un constructor înainte și cât va 
primi acum."

Cât durează
o aniversare?

Presa continuă publicarea telegra
melor de felicitare adresate lui Nico
lae Ceaușescu pentiji aniversarea lui. 
Se publică în tranșe determinate de 
„expeditor". Azi a fost rândul comite
telor județene de partid, ministerelor, 
Marelui Stat Major al Armatei. „Vi
brantul omagiu" este prefațat de sin

incinta cu pricina, tovarășa Du- 
zinschi și Mihaela Popescu, pani
cate, strigau în goana îndepărtării 
lor de locul cu pricina: evacuați clă
direa, o să explodeze, fugiți...

Incendiul, ce părea de necontro
lat, stârnit de incompetența preopi
nentelor, care turnaseră apa peste o 
sârmă de sodiu eliberată accidental 
dintr-un reactor ce se spărsese, fu
sese generat de aprinderea a circa 
doi litri de benzen. Benzenul anhi- 
drizat cu ajutorul sârmei de sodiu 
constituia mediul de reacție al sin
tezei respective.

Nu știu cum am ajuns să pun 
mâna pe un extinctor cu bioxid de 
carbon de la mine din laborator și 
intrând în încăperea incendiată am 
reușit să sting în mai puțin de un 
minut focul violent ce cuprinsese și 
o butelie de hidrogen și alta de clor. 
Explozia acestor gaze sub presiune 
ar fi însemnat un dezastru inco
mensurabil pentru institut și chiar 
pentru cartierul învecinat. După is
pravă, părăsit de toți, m-a apucat un 
soi de tremurat nervos.

Povestea a fost mușamalizată ra
pid. Nu se putea ca la institutul tova
rășei Elena Ceaușescu să fie sem
nalate evenimente. Nu era de dem

JURNALUL ZILEI
teza mesajelor. „Tezele, ideile și orien
tările tovarășului la baza marilor 
înfăptuiri...", „Strâns uniți în jurul 
partidului, al secretarului general, toți 
oamenii muncii își exprimă angaja
mentul ferm..." și „Deplină adeziune 
la politica externă al cărei strălucit 
promotor e președintele țării..." - a 
fost sinteza României Libere, cotidia
nul a tot ce mișcă în țară, înregimen
tat în Frontul Democrației și Unității 
Socialiste.

Proza optzeciștilor
în prima ședință de lucru din an a 

Cenaclului „Lucian Blaga" din Arad a 
Uniunii Scriitorilor a citit proză Ovidiu 
Pecican. Discuțiile ce au avut loc pe 
marginea lecturii (llie Măduța, Viorel 
Gheorghiță, Mihai Traianu, Gheorghe 
Schwartz), scrie ziarul local, „au înca
drat povestirea în contextul prozei 
optzeciștilor, stabilindu-i-se multe 
dintre atributele noului realism".

Ovidiu Pecican e tânăr profesor de 
Istorie la Lipova. Are „norocul" de-a pu
tea face naveta din orașul natal la ser

JURNALUL ROMÂNIEI

nitatea unei activiste de partid pre
cum tovarășa Duzinschi să-i mulțu
mească unui inginer cercetător 
neangajat politic. Ar fi fost o recu
noaștere a vinovăției și implicit a 
incompetenței sale.

După vreo săptămână sau două, 
în momentul ritualului semnării 
condicii de dimineață, m-am aple
cat către măsuța ce susținea caietul 
cu prezența. Colegul Vasiliu m-a 
întrebat:

- Ce scoți, bă, așa fundul când 
semnezi?

Tovarășa Duzinshi m-a intercep
tat și ea:

- Scoate și el în evidență ce are 
mai deștept...

întorcând privirea, i-am răspuns 
acesteia: „Să știți că fundul meu 
poate fi folosit și la pupat!".

Consternarea onomatopeică a 
tovarășei care a protestat vehe
ment cu un „cum de-ți permiți să 
vorbești așa" și „ai să vezi dumnea
ta" a persistat concomitent cu pă
răsirea de către mine a locului cu 
pricina. Și încă o dată, un gest de-al 
meu a fost mușamalizat pentru li
niștea științifică și a susținătorilor 
Cabinetului 2.

Nicolae Radulescu DOBROGEA

viciu. Căci'Aradul, deși nu are 200.000 
de locuitori, e socotit oraș mare. „Oraș 
închis", așadar, la repartițiile din 
învățământul superior. Tânărul scri
itor, deși istoric, n-a învățat despre faza 
experimentală a cenaclurilor din ori
ginile artei proletcultiste. Dacă aparte
nența la un cenaclu și viza „colectivu
lui de cenacliști" țin acum doar de re
gulile uceniciei scriitoricești, în Rusia 
bolșevică a anilor ’20.se visa la o lite
ratură colectivă a proletarilor, scrisă 
după exemplul poeților „dada".

Cenaclu
împrejurul mesei rotunde din 

Clubul Presei stăteau după-amiaza 
până seara târziu toți scriitorii urbei 
arădene. O dată pe lună, cel puțin un 
cenaclu își ținea ședința de lucru în 
fiecare liceu ori așezare mai răsărită 
din țară. Cu proces-verbal și, desigur, 
prezența mai mult sau mai puțin 
ghicită a informatorilor Securității.

întâlnirea - în majoritatea cazurilor 
o delectare pentru cenacliști - era una 
dintre „manifestări" reale din agenda
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(Urmam din pag. I)

Mă bate gândul că zvonurile astea 
mai erau dirijate și de Știmnoicine, 
precum legendele despre sectanții 
care fură copii să le bea sângele, despre 
care o să vă povestesc în alt episod. 
Deci un lucru e cert: cel care avea să 
devină un bandit și un criminal abject 
fusese eliberat de decretul ACELA.

Cum s-a văzut liber, Cipăian și-a 
căutat victimă. S-a dus la frate-su, La- 
zăr, în Turda, și s-a angajat chipurile 
cărător de mistrie la meșterul zugrav 
Ciorbă, care renova o biserică. Planul 
ascuns al lui Cipăian era să se apropie 
de parohul bisericii, despre care au
zise că ar fi mai ortoman. De-aia a pus 
mâna hoțul pe o ustensilă atât de 
scârboasă precum găleata cu mortar, 
de-aia și-a rupt mijlocul ridicând 
alene câte-o cărămidă, în loc să trâr^ 
dăvească bând tutun sub cireș, ca să-i 
intre popii pe sub piele. A reușit să 
calce pragul casei parohiale, să-și facă 
o idee de starea materială a sfinției 
sale, după care și-a chemat ortacii, pe 
colegul Codin și pe încă unu, Sterea. 
Pe 6 septembrie 1988, cei trei au băut 
și au făcu|planuri. A doua zi, la ora 
prânzului, s-au dus la casa parohială. 
Cipăian a stat de șase pe stradă, că era 
cunoscător al locurilor și al oame- 

, nilor, iar ceilalți doi au pătruns și s-au 
pus pe scotocit acolo unde le indicase 
el în amănunt. 6.000 de lei în hârtii 
de câte zece (cutia milei, ce mai...), 
65.800 lei în obligațiuni CEC, vreo 30 
de grame de aur, niște cartușe de Kent 
(iarba dracului, în casa popii), în total 
o pradă de 197.400 de lei. Plus veri
gheta coanei preotese, era să,uit.

în casa fratelui Lazăr (care lipsea și 
nu știa ce se întâmplă sub acoperișul 
său), hoții și-au împărțit frățește și 
echitabil prada. Tustrei au pornit spre 
București, ați ghicit, Cipăian și-a băgat 
picioarele instantaneu în mizerabila 
de slujbă de la zugrav, iar în Gara de 
Nord s-au despărțit. Steijea s-a retras 
la țară, să-și digere agoniseala. Ceilalți 
doi s-au dus acasă la o... era să-i zic pa
rașută, dar despre morți numai de 
bine, hai să-i spunem la o gazdă pro
fesionistă, pe nume Aurica.

JURNALE PERSONALE

(Urmam din pag. I)

Treaba e„blie"și eu o cam dau pe co
medie... La Casa Științei, un concurs pe 
o temă serioasă: „Eminescu, omul de
plin al culturii românești". Mă mir: 
mai încape și poetul:’ Conduc ostilită
țile, prezentator, examinator. Sunt aici 
toți dascălii de română;patru licee, în 

formație de câte trei elevi. Al cincilea 
nu are nimic. Carmen Gh. tremolează, 
e poftitoare să ia note mari, premii, 
deși are elevi modești. Bebe Văleanu i-a 
arătat întrebările și răspunsurile încă 
de ieri. Gherasim, marele ei amic, 
spune că lui, ca adversar de la alt liceu, 
nu i le-a comunicat. Juriul ajunge la 
concluzia că elevii lui Carmen au ieșit 
pe ultimul loc. îmi pare rău, dar n-am 
motive... La Carmen acasă. Coniac cu 
glazură. Ea face o criză de nervi. Se re
pede la Ghiță, olteanul, să-l sugrume. 
El: „Aoleu, mi-esă nu crepe!" (...) încă 
un pic din antologia rușinii: „Aduceți 
flori: e sărbătoare/Când mama, pro
fesorul, savantul ni-s veghe către mâi
ne,/Alături de-un viteaz și demn con
ducător!" (Florentin Popescu); „E ziua 
celui ce trăiește-n noi/ Unindu-se pe 
veci cu primăvara/E ziua celui ce ni-i 
azi stindard/în zbor solar spre comu
nista eră"(C. Atomii);„O țară scăldată 
de apele mării/Are totdeauna nevoie/ 
De-o șiră-a spinării ce nu se-ncon- 
voaie“(Ion Brad). Vai, chiar așa se nu
mește serialul nostru: „Șira spinării"! 
„România, vatra mea milenară,/Ini
ma tânără,/Fruntea înaltă/Privirile 
tale pătrunzătoare/ Poartă numele 
simbolic/ Moștenit de părinți/ Din pia
tră, din rău, din câmpie,/Nume de noi 
înșine ales./Nicolae". Iac-așa e! Lista 
cu larve poate continua mult și bine.

C.T. Mărgărit, Jurnal nepublicat

♦

Festivalului Național „Cântarea Ro
mâniei". Amestecați, indiferent de 
biografie, într-un „colectiv de creație". 
Poetul și eseistul arădean Viorel 
Gheorghiță făcuse, bunăoară, 16 ani 
de închisoare politică. Un consemn 
nescris și nerostit îi împiedică pe 
ceilalți să facă aluzii la trecut. Nu se 
știe cum, în percepția publică, plu
tește vag „cauza rușilor". Cei care vor 
citi mai târziu mărturiile foștilor de
ținuți vor afla cu stupoare că nici în fa
milie trecutul de legionar, țărănist ori 
liberal nu era cunoscut. Căci iată ce-a 
scris în 1995 Viorel Gheorghiță: „După 
doi ani (de la ieșirea din închisoare, 
n.n.) m-am căsătorit cu o învățătoare, 
fată de «chiabur», aruncată cu încă 
trei frați, de puternicii timpului, pe 
drumuri. După încă un an s-a născut 
Ancuța. Are azi în jurul a 27 de ani, e 
medic și nici ea, nici maică-sa, deși 
Știu câte ceva, nu m-au întrebat pe 
unde am fost și cum a fost pe acolo. De 
ce? Poate din respect pentru suferință. 
Să nu-mi răscolească rănile. Poate. Și 
totuși, de ce?".

Lavinia BETEA

ACUM DOUĂZECI DE ANI

La Aurica acasă, pe Strada Imboldu
lui, ce nume optimist, cei doi frați de 
cruce Codin și Cipăian au dus-o ca în 
sânul lui Avraam. Toată vara au che
fuit pe banii popii, numai în cârciumi, 
cu femei ușoare pe care le duceau la 
Cinema „Feroviarul" și „Muncii". Au 
digerat roadele muncii ca niște roză
toare, ca niște dăunători, până în ziua 
fatală de 10 octombrie. Cipăian s-a dus 
acasă la Gălbinașul strămoșesc să 
aducă niște gâște moarte, vin și țuică. 
Seara, domnul Codin a primit augus
ta vizită a Lenuței, cum care Lenuța, 
toată lumea din cartier o cunoștea pe 
Lenuța, vizită pe care a decis să i-o 
înțoarcă prompt, ca să depună icre 
netulburați, după ce s-au răcorit cu un 
litru deknn. Mai târziu, noaptea, s-a 
întors cu provizii cumătru’ Cipăian. A 
adus provizii, băutură și gâște proas
păt jumulite, Aurica dormea și i-a 
mormăit unde e Codin, Cipăian l-a 
sculat pe acesta dintre nurii Lenuței și 
s-au întors acasă să rumege un copan. 
Au rumegat, au râgâit cu semnificație, 
au băut ceva, adică un litru de țuică și 
cinci de vin, după care, așa cum fac be
țivii, s-au apucat să-și numere banii. 
Poate oare să-mi spună cineva de ce își 
numără banii bețivii după ce beau? 
Pentru că nu au altceva ce să-și nu
mere. Ouăle? Amintirile? Facultățile? 
Ce să-și numere niște pușcăriași beți 
decât banii, atunci când au... Pfuiii, și 
la numărătoare s-au încurcatără, că 
nu le-au ieșit la socoteală 25.000, nu 
te miri ce fleac, cin’ să fie hoțul care a 
furat de la hoți, altminteri spus, 
unde-i baba să-i tai laba?

Au suspectat-o din prima pe buna 
lor gazdă, „tu-ți gâtu mă-tii de coropiș- 
niță, unde-ai dosit banii?", au luat-o 
pe biata Aurica la palme din așternut, 
„unde-s banii fă, cotoroanțo?", jap și 
plici și pleosc!, mai întâi palme, dar 
apoi și pumni, și palme, i-au făcut 
conspectul cărții lui Popescu Dum
nezeu „Pumnul și palma", în vreme ce 
victima mugea a negare: „Nuuu!“. y

Inculpații au pornit o luptă pe viață 
și pe moarte cu femeia neajutorată, au 
călcat-o cu picioarele pe torace, ca 
ursul, apoi au legat-o la gură, țineți-vă 
respirația, cu o sârmă. Codin s-a dus să

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Mâneam untură 
pe pâine și hrean ras 

cu mult zahăr"
(Urmare din pag. I)

După ce mi-am cumpărat palton 
și cizme pentru iarnă, m-am înscris 
la CAR, la îndemnul unei colege mai 
în vârstă, și am început să depun 
câte 200 pe lună. AYn intrat în par
tid, tot la îndemnul cuiva și, după 
doi ani, am primit repartiție pentru 
o garsonieră la căminul de nefami- 
liști. A fost cea mai mare realizare de 
până atunci. Aveam casa mea! M-am 
dus s-o văd! Ce dacă nu avea gaze și 
trebuia să gătesc la un aragaz elec
tric, plăteam curentul foarte puțin, 
pentru că restul era suportat de 
întreprindere. încălzirea era la calo
rifer, aveam o baie, compusă 
dintr-un vas de WC și o chiuvetă la 
care era un robinet prevăzut cu duș. 
Făceam duș direct pe podea, unde 
era scurgerea. Și ce dacă? Era bine, 
aveam aproape tot ce-mi trebuia. 
Numai mobila, aragazul și un fri
gider... și un dulap... pe astea nu le 
aveam. în seara aia, când mi-au dat 
cheile, am dormit acolo, pe lino
leum, lângă priza aragazului. 
Dimineață, când am văzut că nu mă 
dă nimeni afară, și la prânz, când 
m-am dus acasă, am deschis cu 
cheile pe care le primisem și... nu mă 
alunga nimeni, abia atunci am 
crezut că este a mea! Eram atât de 
fericită! Prima întreținere plătită, 
reținută pe statul de plată, mi-a 
părut o depunere la CEC; nu o dato
rie plătită! Mi-am cumpărat aragaz 
cu banii jos, 325 de lei. Și acum am 
bonul pe undeva, prin acte! Pe baza 
fondului depus la CAR am dat avans 
și am făcut rate, mi-am cumpărat 
un recamier, un șifonier cu două 
uși, un dulap de bucătărie și un 
frigider. Nimic nu era mai prețios ca 
garsoniera mea! Acum a trebuit să 
dau dovadă de multă răbdare și 
cumpătare în toate. îmi rămâneau 
foarte puțini bani. Dar m-am des
curcat! Și ani la rând am făcut tot 
felul de «mișcoloanțe» ca să mă pot 
menține, fără datorii, dar, mai ales, 
să nu mă știe nimeni cât de greu îmi 
este. Să nu mă întrebați probleme de 
familie sau mult mai personale!", 
suspină Mariana, pierdută undeva 
în amintiri. „Pentru că nu eram că
sătorită - continuă ea -, îmi făceam 
concediile numai toamna și primă
vara, când cei cu copii nu plecau în 
vacanțe. Și rămâneam acasă! Mai 
bine! Nu cheltuiam.

Pentru că în ultimul timp se re
dusese drastic consumul de curent, 
a trebuit să-mi schimb aragazul și 
mi-am cumpărat butelie, pe bază de 
tabel, prin sindicat. Am strâns ban 
pe ban, pentru că butelia nu se 

caute un cuțit, ca s-o taie felii până 
scoate banii, în vreme ce confratelui 
i-a încolțit o idee și mai drăcească, a bă
gat în priză fierul de călcat, vă închi
puiți pentru ce, nu-i așa? S-o prăjească 
îa tălpi, până se confesează. Dar nu a 
aviit răbdare să se înfierbânte fierul și 
a ciocărlit-o mai întâi un pic în cap cu 
un ciocan, pe care îl luase de pe mașina 
de cusut, în fine, fierul s-a înfierbântat 
corespunzător, l-a testat suflându-și 
mucii pe talpa fierului și mucii au 
sfârâit vesel, iar el i-a pus fierul pe 
spate Auricăi, pe piele, și se tot mira de 
ce nu țipă cotoroanța dracului, și doar 
după vreo cinci minute a constatat 
dezamăgit că tortura cu sete un 
cadavru. Aurica murise de ciocan. în 
vremea asta, Cipăian a percheziționat 
complet locuința, fără succes. Banii 
nu-s și pacA Obosiți de atâta muncă 
intensă (nu e ușor să torturezi o 
femeie, dacă vreți să știți), hoții s-au 
culcat în camera alăturată. S-au sculat 
la cântatul cocoșilor, s-au trezit din 
beție instantaneu când au dat cu ochii 
de cadavru, drept pentru care au spălat 
putina în mare grabă. Moarta avea să 
fie găsită după câteva zile de o vecină, 
intrigată că nimeni nu mai mișcă prin 
casa unde se desfășura o activitate atât 
de agitată până nu de mult.

La proces, cei doi inculpați, buni pri
eteni, s-au comportat lipsit de demni
tate, căutând să se ascundă după de
get, dând încontinuu vina unul pe ce
lălalt. Judecătorii au apreciat: „în ma
terialitatea lor, faptele comise repre
zintă latura obiectivă a infracțiunii de 
omor prin cruzimi, întrucât, în prima 
fază a agresiunii, partea vătămată a 
fost supusă de către ambii inculpați la 
suferințe fizice și mai ales morale cu 
totul ieșite din comun și de o anumită 
durată. Comiterea de fapte antiso
ciale, cu consecințe foarte grave pen
tru societate, la scurt timp de la eli
berarea lor din penitenciar, impune 
aplicarea unor pedepse ferme, însă 
just individualizate, de natură să rea
lizeze scopul preventiv și represiv al 
sancțiunii". Ambii au primit 25 de ani 
de închisoare, în vreme ce complicele 
lor, Sterea, a primit 5 ani pentru furt.

Valentin ZASCHIEVICI

dădea în rate, și am cumpărat alt 
aragaz, ăsta în rate. Salariile s-au 
mărit, pentru că așa'era atunci, dar 
și cheltuielile au crescut. Au fost 
perioade în care cu două zile 
înainte de salariu mâneam untură 
pe pâine și hrean ras făcut cu mult 
zahăr, ca să nu mă ardă la stomac. 
Dar nu mă lăsam, strângeam banii. 
Colegii mă considerau nebună 
după bani. M-am înscris, prin sindi
cat, ca să primesc și eu o garsonieră 
confort I, pentru că acolo, la căsuța 
mea, la blocțtlețul meu, se mutaseră 
mulți țigani care făcuseră schimb 
cu unii dintre vecini. Se transfor
mase totul într-o cocină și un bala
muc. Mizerie, zgomot și multă 
spaimă, pentru că ăștia te tâlhăreau 
ziua în amiaza mare. Aveai o căciulă 
de blană, din aia căzăcească? Ăla 
erai! O purtai de dimineață până 
seara, când ți-o smulgeau țiganii de 
pe capLChiar și plasele ți le smul
geau. Dacă aveai un salam, o costiță, 
ceva sau un lănțișor din aur la ve
dere, nici că rămâneai cU ele. Mă să
turasem până peste cap! Așteptam 
cu inima strânsă un semn de la sin
dicat! Mi-am pus și eu pilele în miș
care. Se măriseră salariile. Strân
geam bani în draci, la CEC și la CAR. 
Făceam economii «la sânge» și po
teci adânci pe la uși.

A venit Revoluția! M-a cuprins 
groaza! Toate s-au zăpăcit, nimic nu 
mai era la locul lui! Dar am primit 
casă! Iar datorii, iar rate, dar aveam 
o casă normală, între oameni! Nu s-a 
desființat CAR-ul, așa că mi-am 
mobilat apartamentul. Două ca
mere! Un alt vis împlinit! O să ziceți 
c-am înnebunit, dar un alt vis al 
meu, ascuns în fundul sufletului, 
era să fac facultatea! Doream din tot 
sufletul să obțin diploma de econo
mist! Știam că sunt mult mai bună 
decât multe dintre colegele care 
aveau diplomă! Dar eu nu aveam! Și, 
mi-am spus, acum a sosit momen
tul să dovedesc asta! Mie și celor 
cjire... Dar să nu intrăm în meschină
rii, între oameni meschini! Am ter
minat facultatea, cu măgării supor
tate din partea foștilor colegi... 
Acum sunt, dintr-un punct de ve
dere, un om realizat! Viața este grea 
și azi. Acum mergi pe sârmă! Cum? 
Bine! Nu ai stabilitatea locului de 
muncă! Acum ești «fiul ploii», vorba 
nepotului meu! O să spuneți: tu vor
bești, care ai fost membră de partid, 
adică o comunistă? Nu, n-am fost 
comunistă, nici nu știam cu ce se 
mănâncă. Am profitat, altfel mi-ar fi 
fost și mai greu! Eram singură! Și... 
mulți, foarte mulți au fost la fel." (A 
consemnat Veronica BECTAȘ)
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AMINTIRI DIN COPILĂRIE

Cravata roșie, 
sentimentul bărbăției

„Am cravata mea, sunt pionier! “ Foto: Arhiva personală: Dan Cârlea

ARTICOLUL ZILEI

BUCUREȘTI - FILE DE EPOPEE
5

Ca niciodată, astăzi, Bucureștiul 
reprezintă o „temă" dificilă pentru 
cronicar (fie că acesta folosește cu
vântul sau imaginea surprinsă pe 
peliculă), datorită dinamismului ne
maiîntâlnit cu care Capitala Româ
niei socialiste își înnoiește continuu 
înfățișarea. „Afi la zi" scriind despre 
oraș sau dedicându-i reportaje cine
matografice, a devenit aproape im
posibil...

Noua producție a Casei de Filme 
Unu, București -„File de epopee" - se 
înscrie ca o încercare meritorie de a 
„turna" pe peliculă imaginea gran
dioasă și strălucitoare a Bucureștiului 
zilelor noastre, de a surprinde mo
mentele devenirii sale, de a înfățișa 
efortul plenar uman și material pus în 
slujba dezvoltării Capitalei.

Evocând înflorirea multilaterală a 
orașului, filmul se constituie înainte 
de toate ca un fierbinte omagiu adus 
gândului cutezător și faptei neo
bosite, acțiunii revoluționare, nova
toare ale secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
al cărui nume este puternic îngemă
nat cu noua devenire a Bucureștiului 
contemporan, prin tot ceea ce repre
zintă in conștiința întregii noastre 
națiuni, cel mai de seamă oraș al 
patriei. Transformarea Capitalei

într-un mare oraș, cu o puternică 
forță economică, cultural-științifică 
și cu o impresionantă dezvoltare 
urbanistică își află liniile de forță 
directoare în momentul cardinal al 
istoriei prezentului socialist-Congre
sul allX-lea al partidului-, în epoca 
de adânci prefaceri care i-a urmat, 
perioadă pe care cu toții cu mândrie 
patriotică o numim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Măreției imaginilor înfățișând 
prezentul Capitalei i se adaugă, din 
timp în timp, pe parcursul filmului, 
cadre și secvențe mai vechi, de arhivă, 
menite să potențeze înălțimea treptei 
pe care se situează astăzi Bucureștiul 
și, totodată, să sublinieze efortul de 
muncă și creație pus în slujba acestei 
grandioase opere înnoitoare. Con
strucția metroului, amenajarea com
plexă a râuluiDâmbovița-de exem
plu - sunt înfățișate surprinzându-li- 
se înaintarea lucrărilor de construcție, 
cu știința reportajului cinematogra
fic, dar și cu fiorul emoției, al poeziei. 
Firesc, de vreme ce Virgil Calotescu, 
regizorul filmului, este un încercat 
cineast al filmului de actualitate, iar 
Lucian Avramescu, în postură de sce
narist, este cunoscut pentru sensibili
tatea și puterea de sugestie a imaginii 
poetice. Priceperea cu care Virgil

în 1989, cineaștii români trebuiau să preamărească realizările regimului 
în materie de betoane AGERPRES

Calotescu și-a alcătuit echipa de 
creație (amintim doar semnatarii 
imaginii, Gabriel Cobasnian și Cătălin 
Vago, și pe cea a montajului, Adina 
Georgescu-Obrocea), împletirea dă
ruirii și a talentului său sunt răsplătite 
decerta reușită pe care filmul o repre
zintă.

„București - File de epopee" este o 
originală și sugestivă cronică cine

matografică a etapei de mari și isto
rice împliniri pe care Capitala Româ
niei, laolaltă cu întreaga țară, apar- 
curs-o în anii de când la cârma par
tidului și a țării se află tovarășul Nico
lae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului român, ctitorul României 
socialiste modeme:#

Sorin STANCIU 
România literară, nr. 4/1989

Când mă gândesc la acele timpuri 
îmi spun că a fosjt o copilărie fru
moasă, ca toate copilăriile, cu Pegas 
verde, cico și savarine la „Indiana", 
în Drumul Taberei, elefănței cu apă, 
țevi cu cornete, lanțuri, cartoane, 
oglinjoare prinse între șireturi ca să 
vedem sub fustele colegelor, radio 
Ric, mersul pe tampon sau pe scară 
spre școală, Elena de la patru și 
prima țeapă la cinematograf.

M-aș falsifica și aș fi ridcol dacă aș 
spune: am suferit. Părinții nu au 
permis asta. Era frig în casă, dar era 
cald în camera mea, cu costuri uria
șe la curent; nu se găsea mâncare, 
dar se făcea rost, nu știu cum, 
incredibil, poate nu mă credeți, dar 4 
se trăia.

Alții, nu eu, au suferit cu adevărat, 
în închisori și aresturi milițienești, 
la cozi interminabile pentru pâinea 
cea de toate zilele, visată de țărani 
când le creștea grâul prin vise. Noi, 
copiii, aveam de partea noastră 
sufletul încă fraged, plin de putința 
de a se bucura pentru orice fleac: o 
minge, trei caramele bulgărești sau 
două banane verzi de pe dulap, pe 
care așteptam să le aurească becul.

Da, mi-aduc aminte ca azi de 
bananele verzi pe care le făcea Moș 
Gerilă rost în preajma Sărbătorilor 
de iarnă.

Au suferit alții, eu doar am fost 
pregătit de sistem să duc tradiția 
suferinței mai departe. Cum aș fi 
putut crede atunci când am fost 
făcut pionier că acea bucurie imensă 
arma dezamăgirea de mai târziu?

Era prin anul 1980. Trimestrul I al 
clasei a Il-a l-am făcut la școala 

„Livada cu Nuci", de la Ozana, car
tierul Titan al Bucureștiului. Astăzi 
livada nu mai există, retrocedările 
au adus cu securea dreptatea între 
blocuri.

Am plecat cu clasa către un loc de 
poveste pentru noi: închisoarea 
Doftana, locul unde Tovarășul Nico- 
lae Ceaușescu a t suferit pentru 
popor.

Pe drum nu mi-am dezamăgit co
legii, am vomitat de suficient de 
multe ori încât veselia să fie maximă.

La Doftana, circul era pregătit 
când am ajuns noi. Niște militari 
stăteau înșirați pe lângă un zid, la 
intrarea într-o celulă un gradat era 
în poziția de salut, lucru care ne-a 
impresionat teribil, mai ales că nu 
știu cum a ajuns pe la urechile noas
tre (dez)informația că zi și noapte 
stă câte un militar așa, în semn de 
respect pentru suferințele îndurate 
acolo de „Tovarășul".

Asta nu putea să ne lase indife
renți, și mulți dintre noi am vărsat 
chiar și câteva lacrimi. Ni s-au arătat 
și instrumente de tortură, din care 
îmi amintesc un soi de bulane de 
milițian, doar că nu erau din cauciuc, 
ci din fier. M-am întrebat cum de le 
foloseau, de vreme ce chia^r și pentru 
un copil în clasa a doua era foarte 
clar că o lovitură cu acel fier ar fi 
însemnat aproape sigur sfârșitul. 
Totuși, cea mai logică explicație era 
că bărbații mari, ca Tovarășul, rezis
tau și la niște bulane de fier după cap.

Momentul trecerii de la stadiul de 
șoim pârlit la cel de pionier, deci 
aproape bărbat, a fost teribil. Am 
sărutat cravata roșie, mi-am privit 

inelul de plastic strălucitor și am 
realizat că niciodată nu voi mai fi la 
fel. Ceva fundamental sfe schimbase: 
eram pionier. Depusesem un jură
mânt. Practic, participasem la o 
inițiere, îmi crescuse nivelul, nu mai 
eram un mucea, un pici.

Nu mai știu tot ce am zis acolo, dar 
era ceva cu jur credință patriei, par
tidului și Tovarășului. Când m-am 
întors l-am rugat pe șofer să mă lase 
la colțul străzii, să nu mă mai ducă 
până la școală, că mă duc singur 
acasă. „Mă duc" era un fel de a spu
ne, căci am fugit ca un nebun, feri
cit și cu cravata fluturând la gât ca o 
prelungire a sângelui meu tânăr și 
neînceput. »

Când am ajuns acasă, mama a 
jucat un teatru excelent, s-a bucurat 
pentru cravata mea cum numai o 

K mamă știe să facă.
Și mi-am purtat cravata cu mân

drie, o perioadă. Exact până a înce
put să-mi fie clar că este o piedică în 
calea afirmării bărbăției mele în for
mare. După ce am văzut că fetele 
apreciază bărbații curajoși, nu pe 
fătălăii care nu ies din șabloane și 
interdicții, marea provocare era să 
reușesc să stau la ore fără cravată.- 
Apoi fără matricolă. Apoi fără tun- 
soare scurtă, regulamentară. Apoi să 
stau la ore fără să stau la ore. Lucru 
care mi-a deschis ochii asupra unei 
chestiuni, și anume că de fapt fetele 
pentru care făcusem atâtea acte de 
curaj și ieșire din front nici nu me
ritau efortul, de vreme ce erau lipite 
de bancă și nu chiuleau deloc. Niște 
proaste!

Dan CÂRLEA

Dialogul de idei: de la demonstrație la postulat
Cine citește, azi, ziarele românești 

apărute în 1989 remarcă acest para
dox, într-o țară al cărei președinte 
era autorul „unei impresionante 
opere filosofice și social politice" re
prezentând „o contribuție excepțio
nală la îmbogățirea tezaurului teo
riei și practicii revoluționare", cu
noscută și prețuită pe toate meridia
nele globului, dezbaterile de idei, pe 
teme de marcată actualitate lipseau 
aproape cu desăvârșire. începând - 
deloc întâmplător! - cu dezbaterile 
pe teme legate direct la opțiunile 
politice ale unor partide comuniste 
în raport cu marile provocări ale 
epocii. Unde lectura răspunsurilor 
românești, comparată cu alte vi
ziuni, ar fi trebuit să evidențieze toc
mai originalitatea indubitabilă a 
viziunii „Tovarășului...".

De la valută la sărăcia de idei. Una 
dintre cele mai la îndemână expli
cații pentru tot mai restrânsă circu
lație a literaturii ideologice și social 
politice „de actualitate" provenită 
din Occident ținea de drastica dimi
nuare a efortului valutar al țării. 
Desigur, valuta statului, cât era, tre
buia chivernisită cu grijă multă, dar 
asta nu presupunea și renunțarea 
totală la importul de carte și de pu
blicații de specialitate. Cu atât mai 
puțin nu justifica suprimarea (în 
eventualele traduceri românești) 
pasajelor „cu probleme".

Anii de la jumătatea deceniului 60- 
70, când cartea franceză, italiană, 
americană se găsea „la liber" în marile 
librării ale Bucureștilor, dar și din 
principalele capitale de județ, iar zia
rele și revistele străine se găseau, fără 
vizibile restricții, la chioșcurile de di
fuzare a presei, deveniseră amintire.

Rămâneau câteva „oaze" oficiale 
și câteva surse particulare de unde 
puteam împrumuta cărțile și revis
tele cu pricina. „Sursele oficiale", 
măcar pentru noi, cei de la „Scânteia 
tineretului", erau două: a) bibliote
ca „Academiei Ștefan Gheorghiu", 
implicit cărțile din biblioteca Insti
tutului de Științe Politice și de Stu
diere a Problemei Naționale; și b) 
fondul de carte străină al Editurii 
Politice. Firește, și aici, accesul nu 
era „la liber", el depinzând de anu
mite simpatii de care, unii dinte noi 
se bucurau în fața unor diriguitori 
ai respectivelor instituții. Algorit
mul P(pile) C(cunoștiințe) R(relații) 
funcționa de o manieră sui generis 
și aici. Cum reușeau să procure ase
menea noutăți editoriale, asta este 
cu totul altă poveste, deși mai toată 
ltimea vorbea că „rolul determi
nant" revenea, la un moment dat, 
șefilor celor două instituții. Lui 
Leonte Răutu-rector la Ștefan Gheor
ghiu, restul lui Valter Roman-direc- 
torul Editurii Politice. Numai că, în 
1989, cei doi nu mai erau pe funcții, 

ca atare, afluxul de carte și de reviste 
„din afară" fusese serios diminuat.

„Citește și dă mai departe": Cea 
de-a doua sursă de documentare - 
sau, dacă mă gândesc mai bine, pri
ma în ordinea accesului liber - erau 
cărțile și publicațiile pe care noro
coșii beneficiari ai unor ieșiri în Oc
cident, le puneau la dispoziție restu
lui lumii. La aceasta adăugându-sd, 
desigur, recolta documentară pe 
care reușeam, noi, ziariștii, să o mai 
ciugulim din ieșirile,-tot mai puține, 
în Occident. Și de această dată, com
parațiile cu anii '60 erau defavora
bile prezentului. Prin anii studenției, 
adică prin a două jumătate a anilor 
’60, la Facultatea de Filosofie a Uni
versității București, sursele de docu
mentare erau deja bine stabilițe: 
tinerii universitari Gh. Vlăduțescu, 
Gh. Al. Cazan, Vasile Tonoiu, Ilie Pâr- 
vu, Petre Bieltz, Cătălin Zamfir, loan 
Drăgan, iar din generația „mai mare", 
profesorii Ion Banu, Ion Ianoși, Radu 
Florian, N. Tertulian și, mai ales, Ni- 
culae Bellu - acesta din urmă titular, 
în hebdomadarul „Contemporanul" 
(seria George Ivașcu) al unei „Cronici 
a ideilor", unică în felul său.

Cu timpul - din motive astăzi 
lesne de înțeles -, cercul s-a restrâns, 
încât consemnul din neagra ilega
litate „citește și dă mai departe!" 
dobândise o jenantă actualitate. Dar 

*și în acest caz, opera o restricție dra

conică: originalele lucrărilor care 
veneau în țară erau tot mai puține, 
iar copiile aveau un circuit draconic 
„monitorizat". (Ghici de către cine? 
Și, mai ales, de ce?)

Lămuriți și dez-lămuriți. Cu cât, 
măcar unii dintre noi, reușeam să 
avem acces direct la surse de calitate 
și credibile, cu atât ne era mai clar că 
adevăratul motiv al acestor draconice 
resțricții nu era, câtuși de puțin, unul 
de natură economică, ținând de rațio
nalizarea efortului valutar al țării. în 
realitate, regimul politic al cuplului 
Ceaușescu era, mai ales la începutul 
anului 1989, tot mai insistent criticat 
și dat „ca exemplu negativ" în literatu
ra social-politică nu doar de inspirație 
ideologică „ne-marxistă", cât, în spe
cial, în cea din „țările frățești". Or, 
asemenea lecturi erau socotite de-a 
dreptul dușmănoase și nocive, inclu
siv pentru cei ce, teoretic măcar, ar fi 
trebuit să procure argumente care să 
combată asemenea susțineri. Neîn
crederea a tot-puternicilor politico- 
ideologici în propria presă și în fron
tul ideologic era de-acum de dome
niul absurdului. Nu de alta dar, dacă 
cumva, cei ce trebuiau să lămurească 
masele sfârșeau prin a se... dezlămuri 
pe ei înșiși?! în aceste condiții, origi
nalitatea și temeinicia tezelor 
„Tovarășului" nu se mai demonstra. 
Se postula!

Șerban CIONOFF

DIPLOMATUL 
MIRCEA RĂCEANU 
A FOST ARESTAT

„ Urare “ premonitorie

(Urmare din pag. I)

Mircea Răceanu, în calitatea sa de 
responsabil cu problematica Ame
rică de Nord în Ministerul de Ex
terne, a participat la ambele acțiuni. 
După o simplă analiză a celor două 
date care fuseseră șterse, reiese că 
Securitatea era pregătită să îl 
aresteze încă de la începutul lunii 
ianuarie a anului 1989, iar, pe de altă 
parte, că dorea să facă acest lucru 
numai în contextul participării sale 
la o acțiune protocolară organizată 
de Ambasada SUA la București. Pen
tru că se dorea cu tot dinadinsul să 
se demonstreze faptul că domnul 
Răceanu spiona în favoarea SUA.

Prin Hotărârea judecătorească 
numărul 39 de la 20 iulie 1989, a 
Tribunalului Militar Teritorial 
București, diplomatul a fost con
damnat la moarte și la confiscarea 
totală a averii personale pentru 
trădare prin transmitere de se
crete, prevăzută de articolul 157 
aliniatul 1 din Codul Penal. Instan
ța a afirmat că inculpatul deținea 
funcția de consilier în cadrul Mi
nisterului Afacerilor Externe, fiind 
recrutat de serviciul american de 
spionaj (CIA), căruia i-ar fi trans
mis informații și documente se
crete de natură a periclita securi
tatea statului și relațiile României 
cu țările socialiste în perioada 
1974-1989. Recursul său a fost res
pins de Tribunalul Suprem.

Deși Mircea Răceanu a fost ares
tat pentru trădare în ziua de 31 ia
nuarie, despre arestarea sa s-a aflat 
abia după șase săptămâni, după ce 

la 11 martie 1989 „Scrisoarea celor 
șase" a fost dată publicității la pos
turile de radio BBC și Europa 
Liberă. Anunțul referitor la aresta
re a fost făcut de agenția oficială de 
presă Agerpres. Dintre cei care în 
ultimii 10-15 ani ai dictaturii ceau- 
șiste au fost arestați și judecați în 
țară, numai în cazul lui Mircea Ră
ceanu s-a pronunțat sentința capi
tală. Impunerea sentinței ar putea 
fi explicată prin declarația lui Ni
colae Ceaușescu făcută rabinului 
Arthur Schneier în martie 1989, 
potrivit căreia Răceanu „l-a trădat 
personal".

La 31 ianuarie 1989, Mircea Ră
ceanu urma să participe la o 
recepție organizată la Ambasada 
americană, unde urma să fie vi
zionat filmul „Spărgătorul de 
nuci", ecranizare după baletul cu 
același nume avându-1 în rolul 
principal pe cunoscutul balerin 
Mihail Barîșnikov. înaintea recep
ției, profitând că, la minister, se 
afla singur în birou, și-a pregătit 
un material pe care urma să-l 
transmită legăturii sale în timpul 
vizionării filmului la reședința 
ambasadorului american. „Era 
vorba despre o notă referitoare la 
rezultatele întâlnirii din 17-18 ia
nuarie a unei grupe de experți a 
reprezentanților.statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, pe 
spatele căreia am scris de mână o 
serie de informații și aprecieri cu 
privire la situația internă din țară. 
Descriind amploarea și rolul ne
fast al cultului personalității, sub
liniam, printre altele, că în ultima 

perioadă nu numai că se intensi
ficaseră acțiunile împotriva dicta
turii, dar, lucru esențial, aceste 
acțiuni începuseră să depășească 
forma unor proteste individuale. 
Era vorba, precizam eu, de acțiuni 
de grup, ceea ce nu era caracte
ristic pentru societatea româ
nească în perioada lui Ceaușescu. 
Informația se referea la grupul de 
ziariști de la România Liberă, con
dus de Petre Mihai Băcanu, din 
care făceau parte ziariști și tipo
grafi, că întreprinderea poligrafi
că Casa Scânteii se afla «în stare 
de alertă» sub controlul Securită
ții. Știam aceste informații de la 
cumnatul meu, a cărui soră de
ținea o funcție de răspundere la 
combinatul poligrafic respectiv. 
De asemenea, informam despre 
opoziția Elenei Ceaușescu față de 
schimburile cultural-științifice Cu 
SUA, posibila schimbare din func
ția de prim-ministru a lui Con
stantin Dăscălescu și altele. Reci
tind materialul, m-am gândit să 
includ și^preocupările grupului 
din care facea parte și tata. Nu am 
făcut-o însă, pentru că am prefe
rat să aștept rezultatul întâlnirii 
lui cu Gheorghe Apostol care tre
buia să aibă loc în acea dimineață. 
Am încheiat materialul cu cuvin
tele: «Timpurile nu sunt ușoare, 
dar nu ne speriem!»", își amin
tește Mircea Răceanu în „Infern 
89", cartea pe care a scris-o în cele 
din urmă, după multe ezitări, 
pentru a-și povesti coșmarul.

A fost arestat în plină stradă, în 
drum spre reședința ambasadoru

lui american, fiind aproape luat pe 
sus de lt colonelul Gheorghe Ma
nea și de lt major Constantin Fătu. 
„Obiectivul fusese recuperat", 
după cum au spus cei doi, care l-au 
transportat pe Răceanu la Direcția 
de Cercetări Penale a Securității 
din Calea Rahovei. Au urmat 
nesfârșite interogatorii, zile de pre
siuni, privațiuni și umilințe. „Ni
ciodată convingerile mele nu au 
fost atât de contestate, iar spectrul 
morții atât de aproapș", afirmă 
Mircea Răceanu în „Infern 89". Cu 
toate că, în timpul interogatoriilor, 
a păstrat secretul acțiunii sem
natarilor „Scrisorii celor șase" îm
potriva lui Nicolae Ceaușescu, dic
tatorul și Securitatea au încercat să 
folosească situația în care se afla 
pentru a-1 intimida pe tatăl său, 
Grigore Răceanu. După ce a ieșit 
din închisoare a aflat că acesta fu
sese adus la Rahova și supus 
anchetei în legătură cu „Scrisoa
rea" și în privința activității fiului 
său, Mircea Răceanu.

Prin sentința nr. 39 de la 20 iulie 
1989 (Tribunalul Militar Teritorial 
București, Dosar nr. 263/1989), 
Mircea Răceanu a fost condamnat 
la moarte. în document se arată că 
„Tribunalul... compus din... hotă
răște cu unanimitate de voturi con
damnarea lui Răceanu Mircea... la 
moarte...". Data: 20 iulie.

Cel puțin ciudat, dat fiind faptul că 
procesul s-a desfășurat în zilele de 
20-21 iulie 1989. Deci tot procesul a 
fost o mascaradă, o farsă în numele 
dreptății si justiției socialiste.

Marina CONSTANTINOIU

Scriitorul Alexandru Ivan Ghilia își 
amintește: „începutul anului 1^89 
m-a găsit în plină istovire fizica și 
mentală, făcând ultima corectură la 
cea de a cincea versiune a manu
scrisului romanului «Piramida», 
respins ani de zile în mod sistematic 
de cenzură, roman prin care, ima
ginând un cataclism nuclear, descri- 
am sfârșitul lumii încarcerate în ide
ologia demonic ateistă și închipuiam 
o lume nouă postapocaliptică. Noap
tea Anului Nou o petrecusem cu Mir
cea Răceanu, fiul lui Grigore Răceanu, 
unul dintre semnatarii «Scrisorii 
celor șase». Mircea era atunci angajat 
al Ministerului de Externe în cadrul 
direcției care se ocupa de relațiile 
României cu SUA și Canada (în ianua
rie 1989, M. Răceanu a fost arestat și 
anchetat sub amenințarea condam
nării la moarte). Mircea și Mioara, so
ția lui, care la rândul ei avea să devină 
«eroină» fără voie, fiind mai bine 
păzită și urmărită de Securitate decât 
fiica generalului Pacepa, locuiau 
într-un apartament micuț, dar cochet, 
pe Str. Radu Beller, în apropierea blo
cului Perla în care locuiam eu atunci. 
Ce m-a șocat în acea noapte a fost că, 
atunci când am ciocnit primul pahar 
de șampanie la miezul nopții, Mircea 
a spus să fim încrezători, fiindcă «la 
anu, pe vremea asta, vom sărbători 
Anul Nou în libertate» (!) Nu mi-a 
venit să cred ce aud și l-am întrebat 
timid dacă vorbește serios. «Nu pot 
să-ți spun mai mult, dar ai încredere 
că va fi bine», mi-a răspuns.

A doua zi, Mircea mi-a întors vizita. 
Voia să vadă schimbarea la față de pe 
muntele Tabor a domnului lisus, lu
crare pe care tocmai o terminasem. Se 
mai aflau la mine Alexandru D. 
Lungu cu soția, Nicolae Gheran, venit 
singur, fără Medeea, și profesorul Ion 
Rotaru, care, cum spunea el, se stră
duia să acopere «două milenii de scris 
pe teritoriul patriei noastre» și care 
locuia în apropiere, pe Strada Popa 
Savu, într-o căbănuță din scânduri, 
construită cu mâna lui. Deodată am 
amuțit cu toții, când de afară, de pe 
palier, s-au făcut auzite niște glasuri 
«îngerești» - cel puțin așa îe-am per
ceput la început. Era un grup de tineri

Mircea Răceanu (dreapta), alături de Ilie Văduva, pe atunci ministrul Afacerilor Externe, 
la o recepție oferită la reședința ambasadorului SUA din București, cu ocazia 
Zilei Naționale (4 iulie) din 1986 Foto: Arhiva personală Mircea Răceanu

din corul Madrigal, trimiși de ma
estrul Marin Constantin. Cutezând să 
treacă peste toate interdicțiile, mai 
întâi șoptit apoi din ce în ce mai tare, 
glasurile au anunțat «o, ce veste mi
nunată de la Betlheem se-arată»...

Ceva mai târziu, nu mai țin minte 
dacă la sfârșitul lui ianuarie sau la 
începutul lui februarie, într-o discuție 
nevinovată, cum mi s-a părut mie în 
inocența mea de atunci, Grigore Ră
ceanu, pe care îl cunoșteam de multă 
vreme, pentru că era tatăl prietenului 
meu, m-a întrebat, în treacăt, dacă se 
poate avea încredere în Titus Popovici 
(mai târziu aveam să aflu că erau în 
căutare de semnatari pentru «Scri
soarea celor șase»). I-am răspuns că 

Titus e o Iudă, că pe mine însumi mă 
turnase. Cine a turnat o dată o va face, 
cu certitudine, și a doua oară".

„Scrisoarea celor șase" de care 
pomenește Alexandru Ivan Ghilia a 
fost unul dintre evenimentele despre 
care românii au aflat, înainte de 
decembrie 1989, de la Radio Europa 
Liberă și pe care, după căderea regi
mului comunist, l-au comentat inclu
siv semnatarii în fel și chip. în acest 
document, Ceaușescu era aspru criti
cat din perspectivă de stânga de dem
nitari comuniști cu state vechi. Dar 
chiar și așa, scrisoarea a contribuit 
serios la demontarea sistemului în 
1989.

Marcela GHEORGHIU
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Australian Open: 
Lendl, învingătorul în exil

RADIOGRAFII CULINARE

A fost o dată o simbioză...

/
Primul turneu de Grand Slam al 

anului 1989, Australian Open, a 
debutat în a doua jumătate a lunii 
ianuarie. La start s-au reunit nume 
mari ale tenisului din acea vreme: 
numărul unu mondial, suedezul 
Mats Wilander, conaționalul său Ste
fan Edberg, germanul Boris Becker, 
cehoslovacul Ivan Lendl și, ameri
canul John McEnroe. Și la feminin 
tabloul principal a fost la fel de 
bogat. Steffi Graf, Martina Navrati
lova sau Gabriela Sabatini s-au aflat 
printre jucătoarele de top care au 
onorat competiția de la Melbourne. 
Din păcate, la această ediție nu au 
participat și jucători români.

Surpriza a venit. în turul al doilea, 
o dată cu eliminarea liderului mon
dial Mats Wilander. în 1988 suedezul 
câștigase trei din cele patru turnee 
de Grand Slam și nimeni nu se 
aștepta ca drumul său către un nou 
titlu la Australian Open să fie între
rupt brutal de uh jucător aflat pe 
poziția 51 în clasamentul mondial, 
indianul Ramesh Krishnan. A fost 
începutul declinului pentru tenis- 
manul suedez, care n-a reușit să 
câștige nici un mare turneu în 1989, 
terminând anul pe poziția 12.

Australian Open 1989 a fost o 
ediție dominată de jucătorii de ori
gine cehă, trei din cei patru finaliști 
la masculin și la feminin provenind 
din această țară. Turneul a avut to
tuși câștigători scontați. La mascu
lin, cehul Ivan Lendl s-a impus în fi
nală cu 6-2, 6-2, 6-2 în fața compa

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII
■ »

La Constanța, EAC, 
ITRIT, GIGCL au lăsat 

oamenii fără apă
Probleme de serviciu l-au purtat 

pe corespondentul nostru voluntar 
Crinu Apostol din Pitești pe melea
guri maramureșene. Cu acest prilej, 
el a sesizat unele fapte care împie
dică bunul mers al treburilor în 
localitatea Vișeu de Sus și le-a con
semnat într-o scrisoare adresată re
dacției. Le supunem atenției foru
rilor competente pentru a le analiza 
și a dispune în consecință.

1. Lângă stația CFR, la 100 de metri 
distanță, se află o secție a fabricii de 
medicamente Terapia din Cluj-Nș- 
poca. Din lipsa unui șopron de ma
gazie CFR (cel existent este foarte 
mic în raport cu necesitățile), con
tainerele și lăzile cu materii prime 
și produse finite stau pe rampă, în 
aer liber, supuse intemperiilor. Au 
de suferit uneori și medicamentele, 
mai ales când ploile și zăpezile sunt 
abundente, dar și containerele, în 
special cele metalice, pentru că ru
gina nu iartă. Se impune, așadar, 
construirea unei magazii-șopron de 
o capacitate cel puțin dublă față de 
cea actuală.

2. La stația CFR a acestui modern 
oraș, care în ultimii ani a cunoscut o

anunțuri
VÂNZĂRI *
Scurtă blană naturală 46-48 

damă, Recorder Aiwa HQ G.900 
nou, casete video sigilate, costum 
haine bărbătesc 46, aparat foto 
FED. 2. _______ _ ________

Casă la curte, încălzire centrală 
proprie, baie, bucătărie, garaj cu 
rampă, cartier Șos. Chitilei, 
glaswand, butoaie combustibil, 
studio.__________ ______________

Videocasete sigilate, înregistrate 
calitate, traduse, noutăți, Sharp 555, 
dublucasetofon, mobilă Sheratton 
nouă. Cumpăr Walkman deosebit 
Sony, Aiwa, autoreverse, nou.

Scurte nutrie, iepure, cojoc, haină 
piele imitație blană, măsură mică, 
îmbrăcăminte damă, diverse 
obiecte._______ _ ________ ,

Vând ustensile din atelier de 
reparat biciclete, situat în zona cen
trală.______

Calorifer electric ulei, haină piele

vremea
Vremea a fost relativ caldă pentru 

acea perioadă a anului. Cerul a fost 
temporar noros în regiunile nor
dice și estice și parțial noros în 
restul teritoriului. S-au semnalat 
precipitații slabe sub formă de bur
niță, ploaie și ninsoare pe alocuri în 
nordul și estul țării și izolate în cele
lalte regiuni. Vântul a suflat slab 
până la moderat, cu unele intensi
ficări în nord-estul țării din sector 
nord-vestic.

Temperatura aerului a marcat o 
scădere ușoară în nordul țării. Tem
peraturile au fost cuprinse între 
minus 7 și plus 8 grade. în vestul și 
centrul țării s-a produs ceață. 

triotului său Miloslav Mecir. jn 
schimb, la feminin, Steffi Graf a în
vins cu 6-4,6-4, tot o reprezentantă 
a Cehoslovaciei, Helena Sukova.

în ceea ce-1 privește pe Lendl, aces
ta reprezenta oficial Cehoslovacia, 
deși el rupsese legăturile cu țara sa 
natală în urmă cu câțiva ani. în iulie 
1983, jucătorul participase la un 
turneu demonstrativ în Africa de 
Sud, în ciuda opoziției autorităților 
de la Praga. Atunci, Federația Spor
tivă din Cehoslovacia controlată de 
Partidul Comunist a decis elimi
narea sa din echipa de Cupa Davis, 
l-a amendat cu 150.000 de dolari și 
a încercat să-i interzică participarea 
la viitoarele turnee din străinătate. 
Firește că Lendl n-a fost de acord cu 
pedeapsa, așa că nu s-a mai întors. 
Numele său a fost interzis în 
mass-media, iar sancțiunea s-a 
extins asupra tenisului în general. 
Ziarele n-au mai publicat nici un 
rând despre turneele internaționale, 
fie ele din circuitul masculin sau din 
cel feminin. Tenisul a dispărut cu 
desăvâșire din presa cehoslovacă 
cenzurată. în 1987, Ivan a solicitat un 
permis de rezidență permanentă în 
Statele Unite și a încercat să obțină 
cetățenia americană cât mai curând 
posibil pentru â reprezenta SUA la 
JO de la Seul din 1988. Autoritățile 
cehoslovace au refuzat însă să tri
mită documentele necesare, așa că 
Lendl a devenit cetățean american 
abia în iulie 1992.

Delia GOMOESCU

mare dezvoltare, nu sunt bilete de 
clasa I. Șeful de gară a afirmat că 
primește doar două bilete clasa I în 
24 de ore. Așa că cine dorește un ase
menea bilet, și sunt zeci de persoane 
zilnic, trebuie să meargă cale de 58 
km, până la stația Sighetu Marma- 
ției, unde se găsesc bilete și pentru 
solicitanții de la Vișeu de Sus. Alt
minteri „pierd" trenul.

Cum și prima, și cea de-a doua 
problemă sunt de competența fo
rurilor Departamentului Căilor Fe
rate, considerăm, așa cum mențio- ' 
nam, că ele vor fi examinate și, mai 
ales, soluționate în conformitate cu 
interesele societății, ale oamenilor.

Rubrică realizată 
de Neculai ROȘCA 

Scînteia, nr. 14466 din 1989• ••
Folosindu-se de dreptul cetățe

nesc de a se adi<sa autorităților, mai 
mulți locatari ai blocului F1, situat pe 
strada Arcului nr. 6, din Constanța, 
ne relatau și nouă, celor de la redac
ție, faptul că tot au bătut pe la ușile 
unităților GIGCL, fără să găsească 
înțelegerea necesară în legătură cu 
furnizarea agentului termic și a apei 

bărbat 52 mașină cusut Nauman.
Vând cărucior nou, pliabil pentru 

handicapați. ______ ________
Benzi noutăți Disco, audiocasete, 

videocasete sigilate, aspirator, blue 
jeans.___________ _____ ________

Clăpari 43-44, schiuri, bețe, cos- 
tum, schi, televizor, radio, foto Zorki, 
studio, șifonier, piese auto, diverse 
obiecte. _____ _.

Covor Buchara, haină blană 46, 
pantofi, rochie ocazie, schiuri 1,40, 
clăpari 36.______________________

Covor persan Cisnădie 2/3 nou.
Garnitură vulpe argintie, căciulă 

vulpe roșie, geacă cojoc, aragaz 
voiaj, bigudiuri electrice.

CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
întreprinderea Autobuzul, Str. 

Ostrov nr. 3, Sect. 3, încadrează de 
urgență, din București și sector agri
col Ilfov, muncitori de categ. 2-6 în

31 ianuarie 1989

19.00 Telejurnal
19:20 Să trăim și să muncim în 

spiritul normelor eticii și echității 
socialiste. „Nici pâine fără muncă, 
nici muncă fără pâine" - cerință a 
spiritului de echitate în societatea 
noastră.

Redactor Nicolae Holban
19:40 Industria - programe prio

ritare. Dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice. Creșterea pro
ducțiilor de cărbune energetic - 
obiectiv prioritar în industria 
minieră.

Redactor George Radu Serafim
20:00 Teatru tv. Regăsire, de Cori

na Firuță. Premieră tv. Cu: Dan Con-

Deși reprezenta Cehoslovacia, Ivan Lendl nu-și mal văzuse 
țara natală de mai bine de șase ani www.sporting-heroes.com

reci. Trimisă spre competentă solu
ționare, scrisoarea amintiților pe- 
tenți a făcut obiectul unei atente ve
rificări, în urma căreia întreprin
derea de termoficare și reparații in
stalații termice a găsit și soluții. Evi
dent, cu participarea întreprinderii 
de electrocentrale, a Exploatării apă- 
canal și a ICRAL. Toți acești „terți" au 
fost de acord că „sesizarea este înte
meiată", punctul termic nr. 91 fiind 
de vreme îndelungată în vădită 
restanță față de cetățeni.

La un scurt interval de timp, între
prinderea de electrocentrale a ree
chilibrat regimul hidraulic al agen
tului primar (prin recalcularea 

> diafragmei de distribuție), ITRIT a 
verificat instalațiile din punctul ter
mic, EAC a asigurat presiunea apei 
reci în rețeaua-din zonă, iar ICRAL 
și-a asumat răspunderea revizuirii 
instalației de distribuție din subsolul 
tehnic al imobilului. Fapt este că 
respectivii locatari se declară acum 
mulțumiți, ei beneficiind la toate 
etajele de apă caldă și de încălzire în 
media parametrilor stabiliți. (P.Z.)

Dobrogea nouă, Constanța, 
nr. 12577 din 1989

meseriile: sudori, strungari, șoferi 
(CDE), lăcătuși mecanici, vopsitori, 
electricieni înaltă tensiune, elec- 
troniști, fochiști, gazeogeniști, mun
citori necalificați cu stagiul militar 
satisfăcut. ________ _______

Căutăm femeie pentru îngrijire 
bolnavă, ofer locuință, retribuție.

întreprinderea de Microproducție 
și Lucrări Experimentale de Con
strucții, cu sediul în București, Șos 
Pantelimon nr. 266, Sector 2, 
încadrează urgent conform Legii 
12/1971: electricieni întreținere ca- 
tegoria IV-V.-

DECES
Colegii din I.C.S.M.C.F aduc pe 

această cale un ultim omagiu dr 
farm. Emil Savopol, fost șef de 
laborator, distins cercetător și 
îndrumător al multor generații de 
farmaciști. întreaga compasiune 
familiei.

durache, Carmen Galin, Mirela 
Gorea, Vistrian Roman, Ion Marines
cu, Sorin Postelnicu, Stelian Preda, 
Natașa Raab-Guțu, Daniel Tomescu, 
Sorin Medeleni, Sorin Gheorghiu, 
Nicolae Călugărița, Valentin Teodo- 
siu, Mariana Stancu, Anca Pandrea, 
Ștefan Hagimă, Florin Săvoiu, Cris
tian Molfeta și copilul Alexandru 
Stancu.

Redactor Alexandra Orban.
Regia artistică Nae Cosmescu 
21:30 Rezultatele - criteriu de 

apreciere a activității politico-ideo- 
logice. Redactor Emilia Diaconu

21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

DIN CAIETUL GREFIERULUI

- Defuncta avea două cripte fru
moase, din beton, cu placă de mar
mură, cu mânere nichelate, cu 
fotografie pe soclu... Poate cineva 
să-și dorească mai mult?• ••

- Era o cocină frumoasă, din 
beton, treabă, socoteală, iar recla
manta o ținea atât de curată, că 
ți-era drag să locuiești acolo.• ••

- Dacă tovarășul expert a trecut la 
„îmbunătățiri aduse apartamentu
lui", până și lustruitul parchetului, 
atunci eu cer încă o expertiză să se 
calculeze și măturatul și ștersul pra
fului. • ••

- Ori bijutierul a lucrat prea încet, 
ori dumnealor au lucrat prea repede. 
Când au fost gata verighetele, deja 
erau despărțiți. • ••

- Cum să arate paltonul reclaman
tei?... Era așa... cu o culoare mai de 
iarnă...

amintiri

BRASOV

RIPOSTA txlr* fine ieltil reia 
: I ondon Pari*.

SIAS 192'71 109 1
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RIPOSTA 

extra tine toilet scrip

RIPOSTA
beauty 
soap

RIPOSTA 

extra tine toilet soap

Săpunul „Riposta", produs 
de Norvea Brașov oferea finețe 

și catifelare pielii

PREMISE
ORIZONTAL: 1) Lună de trecere 

către toamnă - Specie de esență tare 
2) Caz de sterilitate... la cocoș - Pălărie 
cu borurile lăsate 3) Număr de excep
ție prezentat în premieră - Cuprind o 
arie mică de întindere (fem.) 4) înre
gistrată cu economii la nivelul obiș
nuit 5) Albiile râurilor-Sala cazanelor 
de la subsol - Planul unei construcții, 
ridicat la scară 6) Citește aproape tot 
ce-i cade în mână - Focoase cu 
aprindere instantanee (sg.) 7) Un fel de 
tacâmuri pentru ciorbă 8) Se luptă cu 
leii... cu mâinile goale - Un personaj 
învăluit în mister 9) Dată pentru efec
tuarea unei scurte vizite - A se angaja 
la serviciu 10) Reprezentanți de seamă 
ai simbolismului canadian - Anul 
mondial al silviculturii 11) Conduce în 
marile războaie populare - Acumula
toare de mare capacitate.

Dicționar: IUȘCĂ

Cu mulți ani în urmă, unul din
tre jocurile preferate de copii era 
imitarea țiganilor care strângeau 
sticle și borcane goale, pe vremea 
când foarte mulți oameni locuiau 
în case la curte, pe străzi asfaltate 
cu piatră de râu și straturi multico
lore de flori la porți. Țiganii, pur
tând pe‘ umerii încovoiați saci 
imenși în care te minunai cum de 
încăpeau atâtea sticle și borcane, 
aveau un slogan: „Stiiiiiicli și bor
can cumpăăăr!" Sloganul, strigat 
după talentul cumpărătorului, 
făcea deliciul copiilor și atrăgea 
gospodinele care doreau să scape 
de borcanele goale și sticlele mur
dare de ulei. Contra unor sume de
rizorii, cumpărătorii încărcau sacii 
și apoi îi depozitau în căruțele trase 
de cai slăbănogi, care-i însoțeau la 
mică distanță. Chivuțele care stri
gau și băteau din poartă în poartă 
se milogeau și pentru „ceva de îm
brăcat la copil" ori pentru „o bucată 
de slănină sau ceva untură, dacă 
aveți, coniță?". Primeau chiar și 
plăpumi obosite, îmbrăcăminte 
veche sau demodată.

în timp, jocul „de-a sticle goale" s-a 
transformat în coșmar. Au apărut cei 
„3R“, adică: Recuperare, Reciclare, 
Refolosire. Urmarea? Țiganii nu mai 
aveau obiect al muncii și nici câștig, 
ba erau chiar fugăriți și amendați de 
milițieni, iar sarcina celor „3R“ a 
căzut pe cadrele didactice! Cum? 
Simplu. Toți copiii erau obligați să 
aducă la școală un anumit număr de 
sticle și borcane nevătămate, bine 
spălate, fără etichete, numai bune de 
vândut. Sticlele erau depozitate prin

AICI RADIO EUROPA LIBERĂ

UN „COLIND" NEOFICIAL 
PENTRU CEAUSESCU 

A AJUNS ÎN VEST
X»

O scrisoare ce conținea parodia 
unui tradițional colind de Crăciun a 
ajuns de curând în Vest. Este expre
sia a ceea ce majoritatea românilor 
simt pentru regimul Ceaușescu. Co
lindul vorbește despre cu totul altce
va decât prețuirea lui Nicolae și a 
Elenei Ceaușescu, intens mediati- 
zată și a cărei ofertă din 1988 a inclus 
versiunea oficială a „Plugușorului", 
plin de efuziune la adresa președin
telui țării și a soției acestuia.

Potrivit tradiției, în România, 
Anul Nou este întâmpinat cu „Plu- 
gușorul" recitat fie de copii, fie de 
adulți. Tradițional la sate, acesta 
conține de obicei referiri la recolta 
anului ce va veni și urări de bine 
adresate ascultătorilor. Versurile au 
o structură tipică, dar sunt permise 
și variațiile, în funcție de persoana 
care recită și de ascultător. Autori
tățile române au manipulat masiv 
folclorul și, cum s-a întâmplat și în 
alte arii ale vieții culturale, au intro
dus și aici cultul personalității. 
Potrivit agenției oficiale de știri 
Agerpres, mii de copii și tineri au

în colindele oficiale, toată lumea îi ura de bine Foto: Arhivele Naționale

VERTICAL: 1) Specialitate de tor
turi - Spațiu extraterestru... locuit de 
foștii pământeni (leg.) 2) închiriau 
pe vremuri camere mobilate - Ser
viciu de vase 3) Cameră pentru bici
cletă - Articole de lux, odinioară 
4) Cale de înțelegere! - Reacție de 
neutralizare 5) Mâna forte (reg.) - 
Jobenul lui... papa 6) Pierderea unei 
partide prin abandon - Sufixul unui 
substantiv! 7) Reușit la examenul de 
admitere - Finale la curse acvatice 
(sg.) 8) Scara de serviciu - Mărturii 
ale trecutului în fața prezentului 
(sg.) 9) Una pe care n-o prinde urâtul 
10) Prinse la acte în anexă - 
Purtătoare de sarcină (pl.) 11) Prova 
unui iaht! - Manuale de estetică 
pentru femei (sg.) - Un mare pas 
înainte în domeniul tehnicii de 
zbor.

Revista Rebus nr. 7/1989 

sălile goale sau beciurile școlilor 
până apăreau cei de la ICVA (între
prinderea de Colectarea și Valorifi
carea Ambalajelor), care, în urma 
unor verificări sumare, le băgau în 
lăzi și apoi în mașini. Contravaloarea 
ciobăraiei era încasată de reprezen
tantul școlii și folosită în scopuri care 
ne scăpau...

Numai că situația devenise cum
plită, pentru că se cereau din ce în ce 
mai multe ambalaje din sticlă și 
bieții părinți nu aveau de unde să le 
scoată! Prin București, tensiunea se 
mai relaxase folosindu-se sistemul 
achitării contravalorii sticlelor și 
borcanelor, scutind astfel balamu
cul ce se făcea cu depozitarea și 
chiar paza acestora. Fiecare copil 
avea un număr fix de ambalaje pe 
care trebuia să le predea și părintele 
plătea suma respectivă, la fiecare 
sfârșit de trimestru. Dar... în provin
cie era musai să le predai!

O cunoștință de-a mea, Ileana 
Țugui, îmi povestea că pe la ei, prin 
Bacău, la centrele ICVA se formau 
două „cozi ale disperării". O coadă 

Tocăniță de cartofi
Ingrediente: 1 kg cartofi, 4 cepe mari, 2 ardei grași, 3 linguri de bulion, 

5 căței de usturoi, sare, piper, o foaie de dafin, ulei.
Preparare: Tăiați fideluță cepele și ardeii grași, curățați cartofii și îi tăiați 

cubulețe. într-un vas puneți o jumătate de pahar de ulei, ceapa, cartofii 
și ardeii, cu un praf de sare. înăbușiți 15 min apoi, adăugeți bulionul dizol
vat într-o cană de apă și turnați peste cartofi. Amestecați și adăugați apă 
cât să acoperiți cartofii, puneți usturoiul pisat, piper, foaia de dafin și dați 
la cuptor până se fierb cartofii.

mers în fața Comitetului Central al 
Partidului Comunist, la 23 decem
brie, pentru a le face urările tradi
ționale de Anul Nou și pentru a le 
aduce omagiul lor lui Nicolae și 
Elenei Ceușescu din partea tinerei 
generații.

în constrast izbitor cu panegiri
cul oficial, a circulat o versiune 
underground a „Plugușorului"; o 
copie a ajuns la Radio Europa 
Liberă (REL) grație unei scrisori ex
pediate din România. Acest „Plu- 
gușor" recurge la imagini naive 
pentru a arăta ceea ce populația 
română crede cu adevărat despre 
„realizările" cuplului prezidențial 
și ceea ce le-ar ura de fapt Ceau- 
șeștilor dacă ar putea să se ex
prime liber.

Crisula Ștefănescu 
Radio Europa Liberă 

(Munchen) - Raport al Secției de 
Cercetare, condusă de drM. 

Shafir. Document din „Arhiva 
1989“, Universitatea Babeș- 

Bolyai, Cluj-Napoca (Traducere 
de Eliza Dumitrescu) 
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unde se instalau țiganii recuperatori 
și gospodinele care preferau să-și 
vândă singure ambalajele, iar la 
cealaltă se aflau părinții care cum
părau aceleași ambalaje pentru a le 
preda la școli!

Disperați erau, mai ales, cei care 
doreau să vândă, dar puteau avea 
surpriza ca cei de la ICVA să nu mai 
aibă bani, lucru ce se repetase de 
multe ori. Speranța lor erau cei de la 
coada părinților-cumpărători, care, 
în cazul în care salariatul ICVA nu 
mai catadicsea să le vândă sticlele, 
făceau imediat cumpărăturile de la 
cei perdanți, rămași mofluji. în 
cazul în care chivuțele nu puteau 
să-și predea marfa, se așezau pe tro
tuarul din fața centrului ICVA și pu
neau de-o masă pe saci goi acoperiți 
cu ziare. Masă încropită din bucăți 
de slănină, parizer cumpărat de la 
Alimentara, un borcan cu tocăniță 
de cartofi, de la o gospodină mai 
darnică, pe scurt, ce achiziționaseră 
pe traseul simbiotic care a făcut 
posibilă rezistența...

Veronica BECTAȘ

„Urare"
Ție, pe care atât de mult te iubim, 
Noi acestea îți urăm
O coajă de pâine nu prea 

mare să ai
Cu orele la coadă la benzină

să stai

Mare doamnă mult iubită
Către Vest departe, uită 
Și vezi fiii țării împușcați 
Așa cum ai ordonat!

Cu trecutul s-o tăiem în anul 
ce vine!

Cu glas tare să strigăm 
Să ne-audă toată țara 
Din Brașov la Timișoara.
Și din Iași la Hunedoara!

Și în anul care vine s-auzim 
numai de bine

în magazine în sfârșit să dăm 
Peste ce tot căutăm 
într-un glas toți să strigăm 
REL, numai bine îți urăm!
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