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Printre numeroasele atribuții ale 
secției Gospodăria de Partid se afla 
și aprovizionarea cu alimente a 
„tovarășilor" cu cele mai înalte 
funcții de stat și de partid. în anii 
'8o, secția condusă de Mihai Gere 
deținea ferme și întreprinderi în 
mai toate județele țării.

Dintre toate fermele Gospodăriei 
de Partid, cea de la Băneasa avea 
însă un statut special, fiind desti
nată satisfacerii gusturilor culinare 
ale cuplului prezidențial și ale 
miniștrilor. Toți primeau de aici, zi 
de zi, mezeluri, lactate, zarzavaturi 
și flori la prețuri modice. Și bun, și 
ieftin! Aceeași fermă pregătea pro
dusele și pentru diverse recepții, 
dineuri, mese festive prilejuite de 
zile onomastice, precum și la canti
na Comitetului Central.

Despre relațiile acestei capacități

agricole speciale și cuplul Ceaușescu 
am aflat prin bunăvoința unor foști 
angajați ai întreprinderii.

Puțin, dar de calitate.

în cele 20 hectare, complexul 
adăpostea secții de producție, unde 
se prelucrau carne, lactate și legume, 
serele și o cramă, care producea „vi
nuri de casă", cu care erau cinstiți 
invitații recepțiilor oficiale. O cen
trală termică, care producea în per
manență apă caldă și aburi pentru 
sere, îl întâmpina încă de la intrare 
pe cel care trecea pragul fermei. O 
echipă de 15 mecanici lucra acolo în 
trei schimburi. în spatele complexu
lui s-a construit și o stație de durizare 
a apei. O clădire cu birouri, cantina și 
un crematoriu pentru arderea 
deșeurilor completau peisajul.

Responsabilii fermei se dictau la 
Băneasa după lozinca „puțin, dar de 
calitate". Obținerea celor 200 kilo
grame de produse pe zi mobiliza în 
schimb toate resursele angajaților, 
dar și ale întreprinderilor „par
tenere". Căci materia primă prove
nea de la ferme „surori" din împre
jurimile Bucureștiului. De la Vlăsia 
(fermă de 500 de hectare) se 
aduceau oi, păsări și lapte, de la Chi- 
tila se trimiteau porci, iar de la 
Balotești păsări și tăurași. Din 
județul Tulcea, de două ori pe 
săptămână, pescăriile de la gurile de 
vărsare ale Dunării livrau Sectoru
lui special containere cu pește 
(nisetru, cegă, morun, șalău) și icre.

Pentru siguranță, la Băneasa, se sa
crificau în fiecare zi doi tăurași de câte 
400-500 kg, în cazul în care primul 
pica testul de calitate. Cu ocazia con

greselor, la sărbătorile de iarnă, când 
cererea era mai mare, se sacrificau 
mai multe vite și porci, depășindu-se 
astfel norma zilnică de 200 kg.

Personalul fermei Băneasa (în jur 
de 120 de oameni) era selectat pe 
sprânceană. în cele aproape trei luni 
de verificări ale Direcției a V-a, 
ofițerii tde Securitate*descuseau 
briginea socială, abilitățile profe
sionale, lecturau recomandările, dar 
și viciile. Prietenia în exces cu zeul 
Bachus era, de pildă, o bilă neagră la 
dosarul angajării. Mulți râvneau 
însă la un post la ferma Băneasa. Și 
pentru asigurarea reușitei se punea 
în funcțiune sistemul pilelor. Grosul 
angajaților provenea din „oamenii 
de casă" ai șefilor de la Gospodăria 
de Partid.

(Continuare în pag. a ll-a)

Agenda 
Elenei Ceaușescu

La 9:21 a intrat la Cabinetul 2 
primul chemat - „tov. Marin Nea- 
goe". întrevederea cu o durată de 7 
minute astfel consemnată avea 
îndărăt o lungă istorie. Generalul- 
maior Neagoe, șeful Direcției a V-a 
a Securității (Securitate și Gardă) își 
începuse cariera de aghiotant al lui 
Ceaușescu în urmă cu 35 de ani. Din 
garda Patriarhului Iustinian Mari
na fusese detașat în 1954 în serviciul 
tânărului secretar al CC-ului cu 
„organizatoricul". Prima misiune 
de anvergură n-a fost consemnată 
în biografia oficială a soților Ceau
șescu - fusese însoțitorul lor într-o 
călătorie prin Austria, Elveția, Italia, 
Franța și Anglia. „Nu era o vizită ofi
cială - a scris Marin Neagoe în me
moriile sale despre voiajul din 1954 
- dar nici una ca simplu turist, pen
tru că avea în buzunar (Ceaușescu, 
n.n.) pașaport diplomatic și 
călătorea în vagon românesc de cale 
ferată, vagon care, prin înțelegerea 
încheiată cu toți partenerii din larga 
zonă a vizitei, a fost atașat la garni
turile țărilor respective". „O privire 
în societatea vestică" - fusese scopul 
vizitei recomandate de Ghe- 
orghiu-Dej. Nicu, Lenuța și copiii au 
vizitat orașe, muzee, piețe, maga
zine... De-atunci însă trecuseră 
mulți de ani, iar „tovarășa" nu-și 
mai pierde vremea cu aduceri 
aminte.

Silviu Curticeanu a avut o zi grea. 
A fost chemat de patru ori: „materi
alele" trimise Cabinetului 1 nu 
scăpau de viza și observațiile Cabi
netului 2. Până la 18:15 au intrat și 
ieșit „invitați" obișnuiți ai Elenei 
Ceaușescu: Emil Bobu, Constantin 
Olteanu, I. M. Nicolae, Gh. Oprea, Ion 
Ursu, Emilian Dobrescu.

între 1130 - 12:20 fusese și o 
ședință de lucru, prezidată de Nico
lae Ceaușescu: problema producției 
de cupru și balanța hârtiei și celu
lozei. Știau, desigur, amândoi ce

nemulțumiri stârneau economiile 
la hârtie și celuloză. Ziarele județene 
aveau tirajul limitat la 40.000 
exemplare, iar scriitorii - planul re
dus la o carte pe an. Tânăra generație 
cârtea împotriva sistării primirilor 
în Uniunea Scriitorilor și a mai vârst
nicilor confrați. Consacrații dibui- 
seră și „portița" ieșirii din plan: pu
blicau suplimentar planului editori
al de roman ori poezie, câte-un 
volum de traduceri ori (și) „literatură 
pentru copii".

Lavinia BETEA

JURNALUL 
ZILEI

„Revoluția agrară" era tema ultimu
lui „documentar-artistic" „Sub sem
nul marilor împliniri", regizat de Al. 
G. Croitoru după scenariul lui A. I. Zăi- 
nescu. Lansat la „ceas aniversar" (îm
plinirea a 40 de ani de colectivizare în 
România!), filmul relua istoria „trans
formării agriculturii socialiste". Ima
ginile de la Marea Adunare din 1962, 
ce-a „încheiat" oficial colectivizarea, 
continuau cu lucrările Congresului al 
IX-lea, cu prima vizită de lucru a lui 
Nicolae Ceaușescu ca secretar general, 
în comuna Gh. Doja, din Bărăgan. 
Deși cam fără legătură cu tematica fil
mului, regizorul „evidenția" meritele 
„Ei", în știință și învățământ. Imagi
nea bucolică a ogoarelor românești o 
întregeau „actorii" de fundal: țăranii 
cooperatori, președinții de CAP-uri, 
directorii de IAS-uri și SMA-uri, cerce
tătorii institutelor de agronomie.

Luna cărții la sate

La Ineu (jud. Arad), scriitorul timi
șorean Gheorghe Daragiu și-a lansat 
volumul de versuri „Glas albastru de 
stea". în județul Cluj, „publicul cititor" 
din Cojocna și Erata a avut, de aseme
nea, seri de delectare spirituală. în 
sudul țării, în comuna Axintele (jud. 
Ialomița), Ion Nistor, redactor la Edi
tura Albatros, le-a prezentat țăranilor 
și școlarilor ultimele apariții editori
ale. în același județ s-au deplasat și 
membrii cercului umoristic al Aso
ciației scriitorilor din București.

(Continuare în pag. a ll-a)

Cristian Uleșan lucra în '89 la Institutul Energetic din 
București și avea 37 de ani. „Aveam printre prieteni unul 
cu care mă înțelegeam extraordinar și cu care împărtă
șeam aceeași pasiune: fotografia. Ba chiar făceam parte 
din Asociația Artiștilor Fotografi. îmi plăcea la nebunie! 
Nu a fost nimeni care să îmi explice cum trebuie să pro
cedez în domeniul ăsta. Am învățat singur, am citit cărți. 
Iar când am plecat în străinătate, am reușit să-mi cumpăr 
un aparat foto Zenit TTL, și un teleobiectiv care era făcut 
la noi, culmea!, în România, dar era fabricat numai pen
tru export, în speță pentru nemți. Erau foarte bune pro
dusele românești. Dar mai toate erau duse în străinăta
te, în condițiile în care la noi se găsea numai marfă de 
proastă calitate. Am plecat cu încă un prieten «afară», 
fără să avem un ban în buzunar. în schimb, ne-am um
plut rucsacul cu lame de ras, chiloți chinezești, conserve 
de carne Ham, care erau extrem de bune. Dacă mâneai 
una de-aia nu-ți mai trebuia nimic toata ziua, atât de con
sistentă era. Carne macră. Și le vindeam în piață pe unde 
treceam, prin Ungaria, Cehia, Polonia, RDG, și cu banii 
strânși, fiecare își lua ce-și doreai Eu mi-am luat aparat
ul foto. Când am ajuns în Budapesta, mi s-a părut că am

CRONICA NEAGRĂ

pășit într-o cu totul altă lume. Arăta extraordinar de fru
mos, totul era curat, iar de fiecare dată când intram într-o 
alimentară simțeam miros de cafea și de lămâie. Era o 
desfătare. La noi mirosea numai a carne stricată, a sânge 
lăsat să se adune prin combinele alea frigorifice care erau 
aproape dezghețate. Țin minte că de fiecare dată când 
ieșeai dintr-un magazin din Budapesta, la ușă era pus un 
aparat de feliat pâinea ca să ți-o poți tăia. Mi s-a păr^ț 
extraordinar. Nu mai văzusem până atunci. Din RDG 
mi-am luat filme color, cum rar se găseau în București, 
iar calitatea era net superioară. în casă, la întoarcere, însă 
era atât de frig, că stăteam cu șubele pe noi. Ca să vă dați 
seama ce însemna frig în iernile de pe-atunci, țin minte 
că se lipise perdeaua de la geam, care era dintr-un fel de 
pânză, de peretele înghețat. Apa, igrasia înghețaseră pe 
perete, și când am tras de perdea ca să am lumină, s-a 
sfâșiat în bucăți pentru că se lipise un colț de peretele 
înghețat. Era foarte complicat să developezi filmele. Tre
buia să facem căldură măcar un strop; de la aragaz, 
încălzeam apa necesară developării.

(Continuare în pag. a ll-a)

Te persecută șeful, dă-i la cap!
O poveste tristă despre dinamica raporturilor de muncă 

în societatea socialistă multilateral dezvoltată. Necazurile 
șoferului de camion Petcu au început din 1987. Soț bun și 
tată iubitor, Petcu era neîmplinit profesional. Suferea, e 
drept, de o boală dermatologică pe care documentele Tri
bunalului Capitalei nu o relevă. Din pricina acestei boli, care 
îi producea mâncărimi insuportabile pe care trebuia să le 
cafrneze scărpinându-se voinicește și îndelung, omul era 
tot timpul iritat; Se însingurase, devenise bursuc, nu mai 
comunica, în fine, nici măcar cu soția, dar marea lui pro
blemă era la slujbă. A\fea parte de niște șefi nesuferiți - 
puțin spus, colegii ziceau de șefi că sunt cu adevărat insu
portabili - care-i făceau zile fripte. îl pontau aiurea, îi 
dădeau să facă munci de jos, dar cel mai rău era când nu-i 
dădeau de făcut nimic, că atunci când nu muncea nu era 
pontat și dacă nu era pontat nu era nici retribuit.

O vreme, șoferul Petcu a fost detașat la București, la între
prinderea Articole Sticlărie, și totul a mers ca pe roate, dar 
la 1 martie 1988 îi expirase detașarea, iar șefii nu voiau să

JURNALE PERSONALE

20 FEBRUARIE
N. Manolescu a scris o cronică Ia 

Kilometrul unu in cer (tirajul volu
mului întârzie să apară din cauza 
unor greșeli de tipar); dar mai întâi 
mi-a dat un telefon să-mi spună că 
volumul i-a plăcut foarte mult, mai 
ales primul grupaj, „întoarcerea-n 
natură "; că al doilea ciclu i s-a părut 
atât de îndrăzneț, încât s-a uitat 
imediat la sfârșitul cărții, să vadă 
dacă tot Florin Mugur mi-a fost 
redactor; nu știe cum ar putea cita 
versuri din „Alaiul" sau din „Ani
versări". Acum câteva zile a apărut 
cronica pe care mi-o anunțase. 
M-am bucurat mult, mai ales că este 
prima-și cred căede bun augur în
ceputul pe care-lface el. Regret doar 
că al doilea grupaj - sumbru, 
polemic - a trebuit să fie trecut sub 
tăcere, așa cum îmi spusese. în 
schimb, „întoarcerea-n natură", cu 
deniile, cu toate ritualurile înfloririi, 
dragostei și morții în natură, se 
bucură din nou de entuziaste 
aprecieri ca și „Sărbătoarea sol
stițiului" din volumul trecut.

i-o prelungească, dar nici altceva de lucru nu-i dădeau. A 
stat omul pe tușă o săptămână, dar la 8 martie i-a sărit 
muștarul și s-a dus la impegata de mișcare Marcela, în 
mână nu cu un buchet de flori, ci cu un ziar Scînteia făcut 
sul. Iar înăuntrul sulului, cu o bară de fier. SeJtotărâse de 
acasă, e clar, să o suprime pe impegată, dar și pe șeful de 
coloană, că-și luase în buzunar și un cuțit. Șefii erau împre
ună în birou când a năvălit recalcitrantul și - greșeală fatală 
- l-au trimis la plimbare. Niciodată să nu trimiți la plim
bare un om al muncii care vrea de lucru. Mai rău ca oricând 
îl chinuia mâncărimea pe șoferul Petcu, care și-a ieșit din 
minți și a început să le dea celor doi cu Scînteia în cap. Cu 
fierul din Scînteia, adică. Victimele au început să zbiere, cu 
capetele sparte, și le-au salvat viața alți doi șoferi care au dat 
buzna și i-au scăpat din ghearele turbatului. Procesul s-a 
încheiat în 1989. 8 ani de închisoare l-a costat pe șofer 
dorința nestăvilită de a munci, cu orice preț...

(Continuare în pag. a lll-a)

CALENDAR
20 februarie (luni)

Soarele a răsărit la 7:08, a apus la 
17:51

Luna a răsărit la 17:48, a apus la 
7:05

Sărbătoare creștină:
Sfântul Leon, Episcopul Cataniei; 

Sfântul Agaton, Episcopul Romei; 
Cuviosul Visarion

S-a întâmplat la
20 februarie 1989
• Partidul Social-Democrat din

R.F. Germania a cerut guvernului să 
anuleze un decret din 1972, prin care 
anumitor cetățeni vest-germani li se 
interzicea exercitarea unor funcții 
publice datorită convingerilor lor 
politice progresiste. în ultimii 17 ani, 
circa 33,3 milioane de vest-germani 
au fost afectați de prevederile aces
tui decret. Printre aceștia figurau 
membri ai Partidului Comunist, ai 
mișcării pentru pace și alți oameni 
cu vederi progresiste. Un purtător 
de cuvânt al guvernului vest-ger- 
man a anunțat, însă, că decretul va

1 continua să rămână în vigoare

• Potrivit unui comunicat al 
Ministerului angolez al Apărării, 
ca urmare a ripostei eficiente date 
de Forțele armate Populare de 
eliberare ale Angolei (FAPLA), așa- 
zisa ofensivă generală a grupării 
antiguvernamentale UNITA a 
eșuat total. în cursul operațiunilor 
militare, în mai puțin de o 
săptămână, au fost scoși din luptă 
108 membri ai grupării amintite 
și un soldat sud-african. Au fost 
eliberați 117 ostatici deținuți de 
rebeli și capturate însemnate can
tități de arme și muniții

• Plenara CC al PC din Vene
zuela, desfășurată la Caracas, a 
adoptat o serie de rezoluții în legă
tură cu perfecționarea activității 
partidului în toate domeniile. Ple
nara a hotărât ca al VUI-lea Con
gres al PC din Venezuela să aibă loc 
înainte de sfârșitul anului 1989

• Dinu Pescariu a câștigat tur
neul de tenis pentru juniori de la 
Sofia, învingându-1 în finală pe 
bulgarul Orlin Stanoicev

• România a întrecut, cu scorul 
de 23-21, reprezentativa Islandei, la 
Campionatul mondial de handbal 
din Franța

Ramona VINTILĂ
(Continuare în pag. a ll-a)
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Ferma Băneasa producea 
iarna și liliac și 

pepeni fără sâmburi
(Urmare din pag. I)

în incinta unității, un ofițer din 
Direcția de pază și gardă pre
zidențială supraveghea activitatea 
celor peste too de maiștri, grădinari, 
electricieni, mecanici, femei de ser
viciu, specialiști în alimentație. Vi
gilent era și doctorul care verifica 
respectarea normelor de igienă de 
către muncitori. Folosirea halatelor 
albe și a mănușilor, frecventarea 
cabinei de duș instalate în incinta 
abatorului și a celorlalte secții erau 
obligații de serviciu ale fiecăruia.

Doctorul detașat special de la 
Sanepid efectua în fiecare zi „con
trolul de calitate". Alimentele erau 
analizate cu cele mai sofisticate 
metode ale laboratorului modern, 
aflat de asemenea în incinta Com
plexului. Băneasa. Din produsele 
destinat^,sectorului special", direc
torul fermei degusta zilnic câte o 
fărâmă. Era proba finală înainte ca 
salamurile, cârnații, brânzeturile să 
fie ambalate în lăzi metalice de inox 
și aluminiu, sigilate și trimise cu 
pază de la Securitate la beneficiari.

Pepeni fără sâmburi, 

după model 

nord-coreean
O comandă prin telefon „de la cel 

mai înalt nivel" punea adeseori pe jar 
întreaga suflare a fermei, de la direc
tor până la ultimul muncitor agricol. 
Și multe erau mofturile perechii prezi
dențiale! De ani buni, se știa de pildă, 
că „tovarășa" voia de ziua ei flori de li
liac. Așa că, din noiembrie până în ia
nuarie, angajații fermei Băneasa 
aveau grijă ca de ochii din cap de cei 
trei lilieci plantați în sera întreprin
derii. în plină iarnă, roboteau angajații 
și pe lângă pepeni, care aveau nevoie 
de îngrijire, dar și de pază specială, 
împotriva pofticioșilor dinăuntru!

în urma unui schimb de experiență 
cu oamenii de știință din Coreea de 
Nord, Elena Ceaușescu ar fi cerut și 
angajaților de la Băneasa să producă 
pepeni fără sâmburi.

Și Nicolae Ceaușescu era preocupat 
de inovații în agricultură. în preajma 
vilei de la Snagov, președintele ame
najase o grădină cu care se mândrea 
în fața celor care-i călcau pragul casei, 
„în ultimii ani, la pregătirea «revolu
ției agrare» și a recoltelor nemaivăzu
te și nemaiauzite, hobby-ul principal

La reședința de la Snagov, Nicolae Ceaușescu experimenta mari recolte, pe care le dorea în toată țara. Foto: schița solarului amenajat în grădina 
„țăranului individual Nicolae Ceaușescu" FOTO: ARHIVELE NAȚIONALE
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NE SCRIU CITITORII A

al lui Ceaușescu a foȘt cultivarea pă
mântului din jurul reședinței sale de 
la Snagov, își amintește Silviu Curti- 
ceanu, fostul șef al Cancelariei CC; aju
tat de un tehnician agricol, mai mult 
șarlatan decât specialist, Ceaușescu 
experimentează, pe câteva sute de 
metri pătrați, tehnologia semănatu
lui și densitatea plantelor, extra
polând-o apoi, fără noimă, la marea 
cultură, cu toată rezistența, când 
activă, când pasivă, a specialiștilor."

Și cum obrazul subțire, cu cheltu
ială se ține, serele de la Băneasa con- 

‘ sumau zeci de mii de lei de la bugetul

Gospodăriei de Partid. Pe masa 
înalților demnitari găseai oricând 
ardei grași, morcovi și mai toate zarza
vaturile pe care oamenii de rând le 
plantau și consumau doar în sezon.

Iar alimentația lor era integral bio. 
Pentru a condimenta produsele, se 
foloseau, printre altele, boia, cimbru, 
enibahar, fără coloranți artificiali. 
Trucurile creșterii „miraculoase" a 
legumelor prin folosirea îngră
șămintelor chimice și â insecticidelor 
erau de asemenea necunoscute la 
Băneasa.

Mai presus de toate, alimentația

„tovarășului" era o prioritate. Se știa, 
bunăoară, că nu consumă brânza și 
laptele cu grăsime. Dificil de în
deplinit au fost însă „directivele" 
împotriva sării, căci președintele 
avea și diabet și tensiune. Cum mai 
puteau „lega" amestecul pentru 
crenvurștii din carne de vițel, fără să 
folosească sare?, s-au întrebat atunci 
angajații de la secția de mezeluri.

în vizitele de lucru din țară și 
călătoriile în străinătate, Nicolae 
Ceaușescu pleca cu containerele de 
hrană special pregătite de la Gos
podăria de Partid. Rar renunța la

produsele special preparate pentru 
el, după gustul și rigorile alimen
tației sale. Circula totuși și o 
întâmplare nostimă cu „tovarășul". 
Se spune că la o masă tovărășească 
organizată într una dintre desele 
sale deplasări în țară, printre 
„oamenii muncii", Nicolae Ceau
șescu ar fi renunțat la mâncarea din 
farfurie, pentru puiul gras, bine 
rumenit, al unui comesean. „Stați, 
măi, liniștiți că doar nu o să mă 
omoare ăștia acum!", le-ar fi zis 
atunci însoțitorilor.

Florin'MIHAI

Cum am căzut la actorie
I

Eveniment descris în doi timpi (înainte și după) și trei mișcări: 
înscrierea, examenul, retragerea.
Lume multă, geamantane, candidați, prieteni, părinți, dacă nu ia proba 

» asta mergem direct la gară, chibiți și chiar și cetățeni cinstiți așteptând 
troleibuzul 89; asta era atmosfera în anul 1978, în fața Institutului de Artă 
Teatrală și Cinematografică și de Televiziune I.L. Caragiale din București.

Important e că eram și eu aici, nerăbdător să-i înnebunesc, cu talentul 
meu, și bineînțeles să intru la IATC. Era dorința fiecăruia dintre noi, deși 
eram peste 200 de băieți și tot cam atâtea fete pe 5 locuri.

Am ajuns în sfârșit să-mi predau dosarul de înscriere». surpriză... ade
verința mea prin care se atestă că am participat ca actor amator la cele
brul festival Cântarea României avea o... hibă, ștampila rotundă, că mai 
avea una dreptunghiulară, era cu tuș albastru și nu roșu, cum cerea ono
rata comisie. Așa că a trebuit să fac cale-ntoarsă.

După multe peripeții până la obținerea adeverinței STAS a sosit și ziua 
examenului, în care urma să-mi etalez talentul în fața unei comisii care 
era sătulă de așa ceva.

La ora 12:00 ne-am adunat cam 30 de candidați, IO pentru fiecare 
comisie, într-o sală unde trebuia să așteptăm ora 13:00 (oare de aici se 
trage ghinionul?), oră la care începea examenul.

Acum să vezi dezlănțuire de talente.
Ne-am împrietenit foartexepede cu celebra întrebare: ai mai dat?... Și 

cum a fost? '
Se deschide ușa și apare o tânără de vreo 26-27 de primăveri, înarmată 

cu o voce puternică și harnică în ale vorbirii. După vreo 5 minute, apare 
și ultimul candidat. Nu știam că nu sunt eu ultimul, mai puteam să mai 
stau afară cu tata. Auziți, a venit la mine tata! N-a mai fost la mine de 
doi ani și tocmai acum a venit și cu mine la examen... am emoții... de asta 
am emoții... pentru tata. - Ai mai dat?, i se adresă ultimului venit. - Nu. 
- Eu de 4 ori și am căzut întotdeauna la proba finală.

M-am așezat într-un colțișor al sălii și mă uitam cum se manifestă 
fiecare, încercând să-și stăpânească emoțiile.

- Ai mai dat, am întrebat-o pe brunețica de lângă mine.
- Da, anul trecut și am căzut prima sub linie. Comisia a făcut memo

riu la Ministerul învățământului să se mai suplimenteze un loc la fete,... 
după două săptămâni de emoții... nu s-a aprobat... mbau spus: „Lasă, 
fetițo, am văzut că ai talent, intri la anu’“.

Au început să intre candidații, unul câte unul la fiecare comisie, la un 
interval de 5-6 minute. Eram deja în fața sălii de examen, auzeam cum 
recita brunețica poezia de forță, avea o voce extraordinară și recita fru
mos, era într-adevăr supertalentată.

A venit și rândul meu, nu mai aveam emoții. Am salutat politicos, 
le-am dat buletinul și legitimația de concurs și m-am așezat în fața celor 
două reflectoare. Nu m-au băgat în seamă. Mi-au răsfoit dosarul vreo 2 
minute, eram un concurent obișnuit, după care, mi-au spus, aproape în 
scârbă: „Spune o poezie, care vrei tu".

Spre norocul meu am ales o parodie cu un iz ironic. M-au ascultat cu 
mare atenție, după care mi-au spus: „Acum te rugăm să ne reciți o poezie 
din care să scoți în evidență timbrul vocal" - Dar nu am poezie de forță 
-„Văd că nu ai, dar încearcă pe forță oricare din repertoriu" - Nici una 
nu merge pe forță - „Nu mă interesează să meargă, cum reciți am văzut, 
vrem să-ți vedem volumul".

Am recitat pe forță Mistrețul cu colți de argint de Șt. Augustin Doinaș, 
nu m-am așteptat să iasă așa de bine, se pare că nici ei. Mi-au mulțumit 
și mi-au spus: „Examinarea dumneavoastră s-a terminat".

Toți eram într-o sală unde așteptam verdictul scris pe legitimația de 
concurs. Eram sigtir că am luat proba, dar aveam emoții.

Ei, acum să vezi emoții și mai mari, dar mai ales povești despre cât de 
grozav a fost fiecare în examen. - Câte poezii ai spus?, era de-acum între
barea tipică. Majoritatea două, poate trei sau chiar patru. Oare le-a plăcut 
așa de mult cum recită sau au vrut să fie convinși că merită să treacă 
prima probă? - Nu are importanță câte poezii spui, important e să-i 
înnebunești de la prima, spuse un veteran care mai dăduse de trei ori.

Așa era... nu era important câte spui sau dacă îi înnebunești sau nu. Nu 
știa nimeni ce e important... eram doar niște concurenți oarecare.

După mai bine de o oră apare un nene, cu buletinele și legitimațiile de 
concurs. Respins, primul respins... următorul... și tot așa... „Nu se poate, 
anul trecut am căzut prima sub linie", spuse brunețica simpatică foc.

Pentru următoarele cinci minute de examen m-am pregătit un an 
întreg. Spre deosebire de ceilalți candidați, eu m-am ales cu ceva în plus: 
cu brunețica am ținut legătura și devenise prietena mea și în septembrie 
mi-a fost publicat în revista Viața Studențească un articol foarte detaliat 
pe această temă, rare se numea: Cum am căzut la actorie - reportaj în doi 
timpi și trei mișcări - fără farduri, fără anestezie.

Gheorghe MORAR

(Urmare din pag. I)

Comitetele județene locale și 
grupul de scriitori, actori și pictori 
s-au întâlnit în „șezători" la Slobozia, 
Țăndărei și Gârbovi. De obicei, la 
sfârșitul unei asemenea „acțiuni" 
erau toți mulțumiți. Comitetul jude- 
țean de cultură și educație socialistă 
bifa o acțiune din „norma de plan" a 
Cântării României, iar scriitorii își 
făceau aprovizionarea pe câteva săp
tămâni cu carne, vin, brânzeturi și ce 
se mai găsea prin bătăturile fermelor 
de stat și cooperatiste. Bașca distrac
ția de la chiolhanul stropit din belșug 
de gazde pentru osteneala și măies
tria autorilor.

Primii în campania 

de primăvară
• Era vreme bună pentru începerea 
campaniei agricole de primăvară. în 
sudul țării, mai repede decât în cele
lalte regiuni. în județele Ialomița, 
Călărași și Ilfov, „prima grijă" a 
CAP-iștilor era să semene mazărea 
de grădină și de câmp, ovăzul,

JURNALUL ZILEI
borceagul, ceapa, usturoiul și... 
muștarul! Prin „rezultate deosebite 
în muncă", scria la ziar, s-au „distins" 
fermele întreprinderii de pro
ducerea și industrializarea legu
melor și fructelor Fetești, Urziceni, 
Gârbovi, Cocora, Gura Ialomiței.

Jules Verne versus 

valorile științei
Ediția cartonată a volumelor de 

Jules Verne făcea furori. Atunci când 
epuizau stocul de cărți din rafturile 
familiei, micuții apelau la biblioteca 
școlară. „Nu se putea împrumuta 
cărți care nu făceau parte din lec
turile indicate de programă, își 
amintește etnologul Ioan Popescu. 
Unul dintre băieții mei s-a dus în 
clasa a doua la biblioteca școlii ca să 
ceară un anume roman de Jules 
Verne. Bibliotecara l-a îndrumat să 
citească «Scufița Roșie». Pentru că 
băiatul o citise, i s-au recomandat 
basmele lui Ispirescu. Dar le citise. A 
fost îndrumat către «Amintiri din 
copilărie». La insistențele lui pentru 
Jules Verne, bibliotecara l-a dus la 

director. Și a fost amenințat cu 
scăderea notei la purtare pentru 
obrăznicie. Eu am primit o convo
care scrisă să mă prezint la școală și 
am fost certat că nu știu să-mi educ 
copiii în spiritul dragostei pentru 
valorile țării."

Literatura 

de anticipație
Fără a fi un gen agreat de autorități 

și de criticii realismului socialist, li
teratura de anticipație câștiga tot 
mai mulți cititori, an de an. Numărul 
5-6 din suplimentul literar al revistei, 
timișorene „Forum studențesc" era 
dedicat literaturii SF. Aflăm astfel că 
s-a înființat și un cerc de studii „H.G. 
Wells". Tinerii literați Lucian Ionică, 
Daniel Vighi și Gheorghe Secheșan 
dezbăteau influența genului în 
România. în absența autorilor con- 
sacrați (Isaac Asimov, Phillip Dick), 
amatorii de roboți, lumi paralele și 
fenomene paranormale se mul
țumeau să citească precursori ai 
genului (Jules Verne) și pe autoh
tonul Vladimir Colin.

Ziua CFR-ului
Cu o zi în urmă s-a sărbătorit „Ziua 

ceferiștilor și a oamenilor muncii 
din transporturile auto". Nu mai era 
ce fusese pe vremea lui Dej, dar ră
mânea o zi importantă. Redactorii 
Scînteii au vizitat dispeceratul cen
tral din clădirea Ministerului Trans
porturilor șl Telecomunicațiilor. Și 
au „consemnat" declarațiile ingine
rului Mihai Munteanu, directorul 
secției. Sub deviza „Totul pentru ridi
carea gradului de confort și civi
lizație", zicea acesta, conducerea CFR 
anunța începerea lucrărilor de elec
trificare pe linia Beclean pe Someș - 
Suceava, Gura Motrului-Turceni. în 
rest, tăcere!, în vagoane, ca și în case
le oamenilor, bântuia frigul. Singu
rul avantaj era să mergi cu „nașul". 
Cu discreție, banii erau transferați 
conductorului în WC sau în compar
timentul de serviciu. Deseori, în 
perioadele de vacanță studențească, 
în trenurile către litoral și munte, 
numărul „blatiștilor" îl întrecea pe-al 
plătitorilor de bilete.

Florin MIHAI

JURNALUL OMULUI SIMPLU

FOTOGRAF LA NUNTI 
SI BOTEZURI

(Urmare din pag. I) 
it

De obicei, soluția pe care o 
preparam îți ajuta la developarea a 10 
filme. Ca să nu o prăpădim, adunam 
10 filme, chiar și de la prieteni, și le 
developam pe toate. Erau greu de 
achiziționat și soluții, și filme. Orwo 
era una dintre cele mai bune mărci de 
filme. Ca să luăm patru filme de genul 
ăsta, te obligau să iei și două chi
nezești, care erau foarte proaste, dar 
vânzătorii trebuiau să le vândă și pe- 
acelea, așa că ne conformam, deși nu 
prea ne foloseau la nimic cele chi
nezești. Dar eu, bună vreme, mi-am 
câștigat banii făcând fotografii la 
nuntă, la botezuri, oriunde eram 
chemat. Știu că era o ceartă cruntă 
între mine și cei de la Sfatul popular 
care făceau poze. Eram la concurență 
cu Cooperativa Arta Fotografică. Ca să 
scap de ei, le cumpăram o poză, două, 

practic, le dădeam banii pe ele ca să 
mă lase pe mine să fac poze la 
nuntași. Era o bătălie crâncenă. 
Oamenii, dacă vedeau că ești priceput 
și cumsecade, te chemau. Sau 
spuneau și altora, care aveau nevoie 
de fotografia diferite evenimente. Eu 
am fost peste tot prin țară. Câteodată 
mă duceam de vinerea până dumini
ca. De fiecare dată când puteam. Mă 
așezau la masă cu lăutarii, îmi ofereau 
cazare. Și le făceam un rând de poze. 
Cine mai voia îmi zicea: „Vezi, poza 
asta o vreau de două ori, pe-asta de 
patru ori, ca să o dau la rude" și tot așa. 
Am reușit cu timpul să strâng destul 
de mulți bani. Știu că o parte destul de 
mare am depus-o pentru a-mi lua 
mașina Dacia 1310. Luam cam 2-3 lei 
pe o poză. Era foarte bine. Dacă nu era 
dezastrul cu mâncarea, cu hainele, cu 
cartelele astea, poate că nu ar fi fost 
atât de greu. îmi aduc și acum aminte, 

când mă aflam o dată la Focșani în 
delegație am vrut să îmi cumpăr o 
pâine să mănânc, pentru că nu aveam 
bani de mai mult. Nu găseam nici o 
cârciumă unde aș fi putut să mănânc 
mai ieftin, erau numai preparate 
scumpe și nu îmi permiteam să mă 
duc la hotel sau în altă parte. Am fost 
la o alimentară și m-am rugat cu cerul 
și pământul de vânzătoare să-mi dea 
o bucată de pâine, dar pentru că nu 
aveam buletin, nu a vrut nici moartă. 
Mai aveam puțin și-i cădeam în 
genunchi. Mi-era rău de foame. Așa că 
m-am dus la Comitetul de partid din 
Focșani și l-am rugat pe secretar, 
parcă, să mă ajute să iau niște pâine. 
A sunat la alimentară și așa vân- 
zătoarea m-a lăsat să îmi cumpăr o 
pâine. Carevasăzică și atunci era ca și 
acum: dacă nu aveai pile, mureai de 

.foame."
(a consemnat Carmen PREOTEȘOIU)

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I) *

(Aș spune că se petrece o schimbare la N.M., in sensul „umanizării 
inteligenței"; o căldură, un fel de a privi din intimitatea poeziei și-a autorului 
despre care scrie; mai puțin judecătorul sever, cerebral, distant, de altădată.)

Și titlul cărții! N.M. se întreabă - în cronica scrisă - oare ce semnificație să 
aibă acest titlu, acest intreit simbol, cum spune el. (Uite cum se poate ajunge 
la mister, la o semnificație ciudată, din cauza cenzurii! Volumul se numea alt
fel și cred că banal: titlul punea accentul pe elegiile bucureștene, pe realitatea 
orașului azi. Mugur găsise mai potrivit, mai deconcertant titlul altei poezii, 
acest Kilometrul unu în cer; titlu care are poate o rezonanță religioasă/mistică, 
ajungând și la realitatea bucureșteană - istorică a locului: un zob de București, 
zburat la cer fără speranța învierii.)

Astăzi citesc Refugiile lui Augustin Bucura; ca o pedeapsă, ca o expiere. Citesc 
pagini și pagini, cu mari pauze. Uneori medicamentele sunt otravă și otrăvurile 
- medicament. Ceea ce se spune in cartea asta a gândit fiecare dintre noi, este 
mesajul nostru, al majorității. încât autorul ar putea fi trimis de noi sol zeilor. 
Căror zei, ne mai apără zeii? Mai credem în soli, în solii ascultate?

Apoi, buletinele de știri ale unor posturi străine. S-au înființat tot felul de 
comitete de salvare a satelor și bisericilor românești și pentru drepturile omu
lui în România; există chiar o asociație de solidaritate numită „România 
moare" (oare după acel „Regele moare" al lui E. Ionescu?).

Nu, România nu moare, România trăiește o mutație, o operă de extirpare a 
nervilor, o anihilare a centrilor gândirii, o schimbare a genelor ereditare până

la degerescență; o viață mai rea decât moartea, pentru că aceasta schimbă 
firea chiar a generațiilor care se nasc de-acum șiferească-ne Dumnezeu de 
trezirea de mâine, când vom putea afla - realiza proporțiile răului.

Florența Albu, Zidul martor (Pagini de jurnal) 1970-1990, București, 
Cartea Românească, 1994, p. 403-404

(...) A fost și ziua mea, 37 de ani. A fost frumos, oarecum. Dar totul umbrit 
de discuția de la partid. M-a chemat secretara cu propaganda să mă întrebe 
cu cine m-am întâlnit. Dacă am legături cu vreo ambasadă. Dacă am avut 
vreo discuție în acest sens. Dacă fac ceva să public in străinătate. A folosit 
un ton destul de reținut, cu unele excese isterice, feminine. Veșnicele acuzații 
că nu fac nimic la slujbă. Că mi-am luat concediu fără plată. S-a interesat 
ce scriu. I-am spus de memoriu la cenzură (la preafericitul Dulea), m-a pri
vit ca și cum aș fi comis un delict. A revenit cu întrebarea dacă am luat con
tact cu vreo ambașadă. Am negat. Nu m-a crezut, avea un raport pe birou 
despre contactele mele cu Rosemary și ceilalți, altfel nu mă chema. Care e 
starea mea de spirit după această conversație? Nu reușesc să mă adun. Cât 
știe de fapt? Mereu m-am gândit la o astfel de confruntare cu un om al 
regimului. Nu reușesc să-mi păstrez calmul. E adevărat, sunt indiscret și 
imprudent în ceea ce mă privește, tot atât cât sunt de discret cu alții (de 
indiferent, poate). Trebuie să fac ce făceam altă dată: o izolare cvasicom- 
pactă, nimeni și nimic să nu-mi intre în casă, decât strict-strict util și fără 
vorbe in plus. în fond, este o luptă contracronometru: nu sunt chiar inocent, 
'deși, evident, nu-i vorba deniei o ambasadă și alte povești d-astea polițiste. 
„Iacob îngerul"și traducerea lui, asta vor să afle. Altă dată, domnilor.

Stelian Tănase, Acasă se vorbește în șoaptă. Dosar & jurnal din anii tîrzii 
ai dictaturii, București, Compania, 2002, p. 66-68

Cristian Uleșan avea competitori serioși de la Cooperativa Arta Fotografică atunci când venea 
vorba de a fotografia contracost nunțile și botezurile

JURNALUL ROMÂNIEI 1989 - ACUM DOUĂZECI DE ANI
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Pentru a nu da de bănuit „neavizați lor", întâlnirile „clandestine" pentru procurarea prețiosului aliment se desfășurau în locuri publice, precum Parcul Copou din lași FOTO: AGERPRES

AMINTIRI DIN COPILĂRIE
r , •

Carnea noastră cea de toate zilele

ARTICOLUL ZILEI

STIMULAREA HĂRNICIEI

Republica Socialistă România avea 
două monede naționale: leul și 
carnea. O mare parte din viața noas
tră se învârtea în jurul cărnii: „nu mai 
avem carne", „s-a băgat carne", „ia-mi 
și mie carne". Carne, came și iar came.

Cărnița putea fi folosită pentru 
rezolvarea problemelor de sănătate, 
pentru achiziționarea de benzină, 
putea fi dată la școală dacă cei mici 
făceau năzbâtii și profesorii le puneau 
gând rău. Carnea putea fi oferită 
oricui, de la maistru la director, de la 
asistentă medicală la ministrul Sănă
tății, de la comandant de pluton la ge
neral. Doar că unii aveau față de un 
pui, alții de doi, ăia mai mari erau de 
curcan și cei mai de sus de căprioară, 
mistreț sau urs.

Dar tot de carne era vorba.
într-o zi, vărul meu H, student la 

TCM pe vremea aceea, primește de la 
maică-sa o misiune secretă, de mare 
importanță pentru familie: să se întâl
nească în oraș cu o persoană cu greu
tate, un soi de VIP al vremii. Un domn 
care lucra la un abator. Acesta urma 
să-i dea o cantitate mai mare de carne 
proaspătă și transferul mărfii trebuia 
făcut departe de»privirile curioase și
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'■a

DIN ARHIVA CC AL PCR

Proiectul planului tematic al filmelor artistice 
de lungmetraj pe anul 1989

I. Filme consacrate transformărilor 
revoluționare din anii construcției 
socialiste, marilor ctitorii înălțate de 
poporul român, sub conducerea par
tidului, în Epoca Nicolae Ceaușescu

1. Porțile mării (90 minute)
Tema: Un nou capitol din epopeea 

celei mai grandioase construcții din 
anii socialismului: Canalul Dunăre- 
Marea Neagră. Redând momentele- 
cheie ale realizării tronsonului Poar
ta Albă - Midia - Năvodari, filmul va 
pune în lumină nivelul înalt de dez
voltare atins de industria româneas
că, capacitatea tehnică și profesională, 
răspunderea și angajarea comunistă, 
alesele însușiri morale ale celor care 
făuresc mărețele ctitorii din Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Casa producătoare 1
Scenariul: Francisc Munteanu
Regia: Sergiu Nicolaescu
Comandă: CCES
2. Reîntâlnirea
Tema: Pornind de la fapte, întâm

plări și momente deosebite din vasta 
desfășurare de forțe pentru realizarea 
marilor obiective hidroenergetice din 
țara noastră, filmul va reda imaginea 
impresionantă a salbejpr de hidrocen
trale înălțate în ultimele două decenii 
pe toate râurile mari ale României - 
mărturie vie a dimensiunilor fără 
precedent ale dezvoltării economiei 
naționale în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al PCR

Casa producătoare 1
Scenariul: Adrian Vasilescu
Regia: Mircea Moldovan
Comandă: CCES
3. Pe Argeș în jos (90 minute)
Tema: Film inspirat din epopeea 

înălțării unei noi ctitorii mărețe a tim
purilor noastre: Canalul București- 
Dunăre. Filmul va reflecta amploarea 
și însemnătatea acestei construcții 
uriașe pe fundalul general al muncii 
eroice pentru ridicarea patriei în 
rândul țărilor dezvoltate ale lumii.

Scenariul: Ilie Tănăsache, Tudor 
Băran

Regia: Gheorghe Vitanidis
Comandă: CCES
4. A unsprezecea zi a verii
Tema: Filmul va evoca națio-* 

nalizarea principalelor mijloace de 
producție de la 11 iunie 1948 și va 
surprinde însemnătatea acestui mo- 
ment esențial al revoluției și con
strucției socialiste în țara noastră pe 
fundalul schimbărilor adânci pro

pofticioase alerioamenilor. Tipul nu 
putea risca să fie văzut de vreun 
securist, urmărit și dat în gât la Partid. 
Ar fi fost posibil să-și piardă poziția 
care îi asigura resursele construcției 
unei viluțe superbe tocmai sus, pe 
Copou. Poate din graba cu care i-a fost 
predată sarcina sau cine știe din ce 
motiv, H a fost ținut în beznă infor
mațională, exact ca în misiunile ser-' 
viciilor secrete. I s-a spus doar ce era 
strict necesar să știe: locul de întâlnire, 
ora, și faptul că un domn bine, gri- 
zonat și îmbrăcat la costum, îl va con
tacta. Cu jumătate de ceas înainte de 
momentul X, văr-meu se plimba 
aparent meditativ, pe aleea care dă
dea exact la Teiul lui Eminescu. Arăta 
ca un poet visător, dar sufletul lui era 
încordat ca un arc pentru a nu rata 
importanta întâlnire carnală, în cel 
mai culinar sens al cuvântului. Deși 
locul fusese bine ales, Parcul Copou 
nefiind aglomerat la acea oră de 
prânz, totuși ghinionul își făcu apari
ția sub forma unui bețiv care se le
găna între marginile aleii. Și asta nu 
era tot. în urma bețivului venea un 
alai de câini vagabonzi. întâlnirea cu ' 
domnul de la abator putea fi compro

duse în viața oamenilor muncii, al 
marilor realizări obținute în deceni
ile ce au urmat.

Scenariul: Eugen Barbu 
f Regia: Nicolae Mărgineanu >

5. Misiune îndeplinită (90 minute)
Tema: Filmul, dedicat unei realizări 

de vârf a industriei noastre socialiste, 
platformele maritime, va scoate în 
evidență dimensiunile morale ale 
petroliștilor angajați ‘ în această 
muncă eroică, în confruntarea lor 
permanentă cu dificultățile noii pro
fesiuni și cu condițiile aspre în care își 
desfășoară activitatea, va sublinia 
aportul lor la asigurarea indepen
denței energetice a patriei noastre.

Scenariul: Titus Popovici
Regia: Mircea Mureșan
Comandă: CCES

II. Filme inspirate din activitatea 
creatoare, plină de dăruire patriotică, 
a oamenilor muncii pentru înfăptui
rea programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării

6. în Valea cu Brazi (80 minute)
Tema: Film inspirat dintr-un fapt 

autentic petrecut în Valea Jiului, unde, 
din inițiativa unui colectiv de mineri, 
s-a realizat în premieră națională con
fecționarea și montarea la sol a turnu
lui de extracție al Minei Valea cu Brazi 
și translarea acestuia la amplasamen
tul final, ceea ce a dus la finalizarea 
lucrării cu nouă luni în devans.

Casa producătoare 5
Scenariu: Voicu Bugâriu 
Regia: Tudor Mărăscu 
Comandă: CCES
7. Nopți albe (85 minute)
Tema: Un episod reprezentativ din 

viața și activitatea oamenilor de știin
ță, a unor cercetători dintr-un institut 
situat pe o mare platformă industri
ală, pentru care actul creației științi
fice reprezintă nu numai expresia do
rinței de afirmafe personală, ci și im
plicare conștientă, angajată, respon
sabilă în efortul general pentru 
propășirea țării, pentru prestigiul ei 
în lume.

Casă producătoare 5
Scenariu: Radu F. Alexandru
Regia: Cristian Nicolae
8. Ca rouă dimineții (80 minute)
Tema: Inspirat din viața unei loca

lități rurale, reședință a unui consiliu 
unic agroindustrial de stat și coope
ratist, filmul aduce în prim-plan 
preocupările factorilor de răspundere 

misă. H se dădu puțin mai încolo și se 
așeză pe o bancă. Nu era cazul să riște 
o conversație interminabilă cu beți
vul. Degeaba. Tipul se opri în dreptul 
lui și începu să se încline periculos, 
într-un fel care nu avea nimic de-a 
face cu amabilitatea. Geanta pe care 
o avea în mână atingea pământul și 
câinii se apropiară și mai mult. Unul 
mai curajos se aruncă înainte și trase 
djn ea o halcă de carne. Fugi urmat de 
haita furioasă. Omul răcni câteva 
înjurături și apoi spuse: „Tu ești H? Ia 
de ici. Las’ că vă mai aduc."

întâlnirea s-a terminat repede, 
bețivul a rămas legănându-se cu ochii 
spre florile de tei și H a luat-o la picior 
urmărit de maidanezii fără șuncă și 
noroc. Tot H îmi povestea că în sat la 
bunică-sa dinspre tată era unul care 
pățise o chestie ca-n filme. Fusese la 
socru-său, om important în zonă, să 
ia un vițel pentru un botez. Socrul 
avusese curaj să taie vițelul -deși prin 
anii ’8o sacrificarea vitei era infracțiu
ne - datorită relațiilor pe care le avea 
cu șeful de post și președintele CAP-u- 
lui. Omul nostru umplu porbagajul 
Daciei cu carne și foarte sigur pe el 
pomi spre oraș.

și ale celorlalți oameni ai muncii pen
tru înfăptuirea sarcinilor noii revo
luții agrare, relevând dimensiunile 
modernizării satului românesc con
temporan, schimbările structurale pe 
care le-a cunoscut și le cunoaște în 
acești ani.

Casa producătoare 1
Scenariul: Corneliu Bichineț
Regia: Lucian Mardare
9. Reușita (80 minute)
Tema: Preocuparea colectivului 

unei unități industriale de a găsi 
soluții adecvate pentru modernizarea 
tehnologiilor dă naștere unei puter
nice înfruntări între rutină, inerție și 
neîncredere în forțele proprii, pe de o 
parte, și spiritul revoluționar de pro
movare a noului, pe de altă parte. Se 
va afirma astfel și va ieși biruitor un 
mod îndrăzneț și responsabil de 
apreciere a capacității de mobilizare 
și energie creatoare de care dispune 
colectivul întreprinderii.

Casa producătoare 1
Scenariu: Paul Eugen Banciu 
Regia: Adrian Petringenaru
10. Să nu așteptăm să vină 

toamna (80 minute)
Tema: Impasul în care ajunge la un 

moment dat o cooperativă agricolă de 
.producție, ca urmare a incapacității 
unor cadre din conducerea ei, deter- 
rpină reacția viguroasă a unor mem
bri cooperatori, care nu acceptă expli
cațiile date de cei în culpă. O vie con
fruntare de mentalități, opinii, inte
rese va duce la promovarea în condu
cere a unor buni gospodari, care, prin 
pregătirea și experiența lor econo
mică și de producție, prin autoritatea 
lor morală, tenacitatea și pasiunea cu 
care acționează pentru binele obștesc, 
vor mobiliza toate forțele cooperativei 
într-o susținută bătălie pentru 
redresarea situației și consolidarea 
economică a unității respective.

Casa producătoare 5
Scenariu: Gheorghe Verman, Radu 

Gurău
Regia: Al.G. Croitoru
Comandă: CCES
11. Nu poți să știi dinainte 

(80 minute)
Tema: în peisajul tonic, mobilizator, 

pe care îl constituie marile șantiere 
ale Capitalei este urmărită activitatea 
profesională și socială a unui tânăr, cu 
toate mutațiile ce decyrg din impac
tul cu primele responsabilități. Mun
ca desfășurată în mijlocul unor oame

„Gicule, spuse nevastă-sa prevăză
toare, dacă ne oprește miliția ce 
facem?"

„N-are nimica, fă, n-am 300 de lei la 
mine? îi dăm și gata. Da’ nu ne oprește 
nimeni".

Când mai aveau vreo 20 de km de 
mers, opriră pentru necesități fizio
logice. Gicu scoase mașina în afara 
drumului, dar nu chiar total. Doar nu 
e>a să noroiască roțile. într-o secundă 
s-a produs tragedia. O căruță se hur- 
ducăia pe gropile de la marginea sen
sului opus, din spate venea un camion 
și Dacia fu lovită în spate. Noroc că 
Gicu și nevastă-sa erau în porumb, 
într-o secundă, pe toată șoseaua erg 
numai carne împrăștiată, resturile 
mașinii pline de sânge și oase. Șoferul 
camionului începu să se bată cu pum
nii în cap și să urle. Gicu era un om cu 
simțul umorului și găsi cea mai 
potrivită răzbunare pentru Dacia dis
trusă: st pruncă la pământ printre res
turile de vițel și începu să urle: „Copi
ii mei, copilașii mei!"

Bietul șofer o luă la goană peste 
câmp, nefiind găsit nici până în ziua 
de astăzi.

Dan CÂRLEA

ni care știu să-și asume sarcinile cu 
responsabilitate va exercita o puter
nică înrâurire asupra maturizării sale 
de gândire și comportament.

Casa producătoare 4
Scenariu: Lelia Munteanu 
Regia: Ovidiu Drăgănescu
12. Orașul și oamenii săi
Tema: Animat de înțelegerea supe

rioară a răspunderii față de cei care 
l-au învestit cu încrederea lor alegân- 
du-1 primar, eroul filmului, miner, se 
implică plenar în acțiunea de dezvol
tare economică și socială a localității. 
El se cpnfruntă cu situații, probleme, 
mentalități dintre cele mai diferite, 
reușind cu sprijinul comuniștilor, al 
deputaților, al cetățenilor înaintați să 
obțină, o dată cu realizarea unor 
obiective economice și gospodărești, 
mutații adânci în conștiința celor care 
l-au ales.

Casa producătoare 5
Scenariu: Platon Pardău
Regia: Alexandru Tatoș
Comandă: CCES
13. Orgolii și onoare (85 minute)
Tema: Pentru a depăși un moment 

critic din activitatea propriei între
prinderi, un colectiv de ingineri și 
tehnicieni, la chemarea organizației 
de partid, reușește într-un timp-re- 
cord să realizeze o instalație de con
cepție proprie, capabilă să asigure 
desfășurarea producției la parametri 
superiori. O reușită tehnică, având 
adânci semnificații în planul încre- 
deriiSn capacitatea de creație a spe
cialiștilor noștri.

Casa producătoare 5
Scenariu: Grigore Zanc
Regia: Francisc Munteanu
14. Floarea-soarelui (80 minute)
Tema: Filmul redă tensiunea speci

fică unei campanii agricole de vară 
într-un sat de câmpie. Micile în
tâmplări cotidiene din viața unor fa
milii de țărani cooperatori surprinse 
pe fundalul efortului colectiv pentru 
efectuarea lucrărilor agricole aflate la 
ordinea zilei vor genera momente 
emoționante, semnificative pentru 
modul în care oamenii muncii de la 
sate își asumă responsabilitatea fapte
lor mari, caracteristice epocii actuale.

Casa producătoare 4
Scenariu: George Bușecan
Regia: Valeriu Drăgușanu

Arhivele Naționale,
Fond CC al PCR - Secția Cancelarie, 

dos. nr. 5/1989 

în condițiile realizării planului, 
vor crește substanțial cantitățile de 
cereale și legume repartizatre pen
tru retribuirea în natură, de pildă 
cu 550.000 de tone la grâu și cu 
510.000 de tone la porumb. Dacă 
avem în vedere că, în conformitațe 
cu noile reglementări, din cerealele 
destinate retribuirii în natură, se 
vor asigura, pentru consumul ali
mentar și pentrufuraje, câte 150 de 
kilograme de grâu și 150 de kilo
grame de porumb tuturor coopera
torilor care participă efectiv la 
muncă, precum și membrilor de 

familie aflați în întreținerea acesto
ra, ca și pensionarilor CAP, rezultă 
că vor beneficia de rspectivele pro
duse aproximativ cinci milioane de 
persoane. Cum la aceste cantități se 
adaugă grâul și porumbul reparti
zat suplimentar cooperatorilor care 
au participat efectiv la muncă - în 
funcție de numărul normelor rea
lizate și de contribuția fiecăruia la 
îndeplinirea și depășirea produc
țiilor planificate - ca și producția de 
pe loturile personale, înseamnă că 
noile măsuri permit să se asigure, în 
fiecare familie, în medie, 800-900 
de kilograme de cereale de per
soană: suficient pentru consumul 
propriu și pentru creșterea și 
îngrășarea unui număr sporit de 
animale.

Adăugate reglementărilor din 
qnul trecut, de majorare a 
retribuțiilor din celelalte sectoare 
ale economiei naționale, noile 
măsuri de îmbunătățire a re
tribuirii în natură a țăranilor coo
peratori, împreună cu acelea de 
perfecționare a sistemului de re
tribuire în acord global în cooper
ativele agricole de producție fac și 
mai elocvente politica promovată 
de partidul nostru, preocupările 
statornicite de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceau
șescu, pentru ridicarea continuă a 
calității vieții în societatea noastră, 
de care să beneficieze toți oamenii 
muncii.

Măsurile inițiate de tovarășul Nico
lae Ceaușescu au fost primite cu 
deosebită satisfacție și cu profundă 
aprobare de întreaga țărănime, ele 
demonstănd caracterul umanist al 
politicii partidului. în pragul pri
măverii de anul acesta, la împlinirea 
a patru decenii de la pasul istoric al 
trecerii la transformarea socialistă a 
agriculturii prin cooperativizare, 
gospodarii ogoarelor desfășoară 
acțiuni susținute pentru obținerea 
unor recolte-record, ca răspuns con
cret la grija partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru îmbunătățirea continuă a muncii 
și vieții lor.

• La Gârla Mare, pâinea este pe 
mâini bune

Marin Petrescu, șef de echipă la 
Ferma nr. 2 a CAP Gârla Mare: „Nu 
cred că este vreun țăran în România 
care să nu se bucure, așa cum ne 
bucurăm și noi, de gândul bun al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
grija pe are o arată mereu pentru 
viața noastră. îi datorăm țara de 
azi, așa cum o avem, așa cum ne-a 
învățat să ne-o făurim și îi datorăm 
mai binele din casele noastre.

Cum am putea face altfel noi, cei 
din Gârla Mare, decât toți

CRONICA NEAGRĂ

Te persecută șeful, 
dă-i la cap!

(Urmare din pag. I)

Drama tractoristului Ghibulea și a 
vecinului său Hanachiuc a pornit de lă 
o priză. Nenorocita de priză stătea 
între cei doi, ca un ghimpe, pentru că 
tractoristul sugea curent de la priza ve
cinului și, dacă vă mai aduceți aminte, 
curentul electric era pe vremea aia un 
bun de preț, ce trebuia consumat cu 
multă zgârcenie. Ațâți kilowați/oră 
aveai dreptul să consumi, vai și-amar 
dacă depășeai. Și în condițiile acelea 
vitrege, phibulea avea cuiu lui Pepelea 
în casă la Hanachiuc și profita de zor 
de pe urma lui. Mai trebuie spus 
neapărat că drama s-a consumat 
într-un bloc de nefamiliști populat, de
sigur, cu familii, o adevărată șerpărie 
unde se gătea la reșou, pe hol, se furau 
rufele întinse pe culme la uscat și se 
întâmplau tot genul de lucruri care se 
întâmplă îndeobște în asemenea imo
bile. în iulie 1988, Hanachiuc a primit 
repartiție la garsoniera 21, de la parter, 
locuită până atunci de Ghibulea, care 
a „promovat" mai sus, la apartamen
tul 27. Da’ contractul de curent era pe 
numele lui Ghibulea, noul locatar și-a 
făcut el contract pe nume propriu, da 
Ghibulea nu și-a mai făcut pe noua 
garsonieră, și situația a fost tolerată 
vreme de niște zile, cât Ghibulea stătea 
cu ștecheru-n priză la Hanachiuc, și cu 
șnuru’ tras prin pervazul ferestrei, 
până când vecinul cel „piratat" s-a 
șucărit și i-a tăiat cablul nevoiașului. Și 
cum era toiul verii, aceluia i s-a împuțit 
tocana-n frigider și a coborât în toiul 
nopții să ceară socoteală. Cum le șade 
bine, nici unul dintre ei nu era treaz, că 
de-aia e noaptea noapte, să nu fii treaz, 

cooperatorii din țară? Vom munci 
cu și mai multă răspundere pentru 
a obține producții mai mari decât 
până acum. Aici, la noi, grâul și 
orzul arată cam a cinci mii de kilo
grame la hectar de pe acum. Și nu 
că ne-am lăuda» dar nu se poate 
spune că la Gârla Mare grâul și 
pâinea nu-s pe mâini bune, iar 
îmbunătățirea retribuirii noastre în 
produse, cu siguranță, ne va face și 
mâinile mai harnice".

•Laproducții mari, venituri mari
O antecalculație, făcută împre

ună cu tovarășul inginer Iosif 
Tokos, președintele CAPMicfalău, și 
cu primarul nostru, Zoltan Bela Gal 
- ne spunea, zilele trecute, Iuliana 
Terza, șefa brigăzii a doua a aces
tei unități din județul Covasna - 
arată că, în 1989, reglementările 
recente, inițiate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, asigură că, după 
detașarea grâului destinat alimen
tației, fiecare cooperator ce par
ticipă direct la muncă poate primi 
o cantitate cel puțin dublă față de 
anul trecut pentru fiecare normă 
realizată. Noi suntem hotărâți să 
răspundem așa cum se cuvine aces
tei noi dovezi de omenie și uma
nism, de dragoste pentru țărani a 
secretarului general al partidului, 
adică vreau să spun că vom face tot 
ce ne stă nouă în putere ca să 
obținem recolte cât mâi mari la cul
turile planificate, așa cum dorim să 
facă toți lucrătorii ogoarelor din 
țara noastră, pentru că, dacă alții 
nu pot produce cartofi cum pro
ducem noi, dar produc porumb 
mult, tot mult ne interesează și pe 
noi, care, aici, pe aceste terenuri și 
la frigul acestei zone, nuputem pro
duce porumb și numai așa ne 
putem ajuta bine unii pe alții și 
facem bine și țării". Este susținută în 
afirmațiile ei și de Ileana Kiss, din 
aceeași brigadă. Brigadă în care 
Iuliana Terza a fost până anul aces
ta doar șefă de echipă și a ajuns s-o 
conducă datorită destoinicei sale și 
unei deosebite contribuții directe la 
muncă și în plan organizatoric.

• La bine se răspunde cu bine
După numărul de zile lucrate 

anul trecut, loan Dobândă și Pavel 
Roată sunt printre cei mai harnici 
cooperatori din CAPBuziaș, județul 
Timiș. „Grâul nostru arată bine în 
câmp acum - ne asigură dânșii - și 
vom face tot ce stă în puterile noas
tre să obținem producții cât se 
poate de mari în 1989, la împlinirea 
a patru decenii de la începerea 
cooperativizării agriculturii, să 
răspundem actualelor reglemen
tări, pornite din inima tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reglementări 
care ne asigură o retribuire mai 
bună. La bine, cine nu răspunde cu 
bine? Avem în județ unități agricole 
de înalt prestigiu, pe al căror drum 
vrem să mergem și noi. Chiar aici, 
aproape, se află Topolovățu Mare, 
unde vecinii noștri demonstrează, 
prin hărnicie și bună organizare, că 
agricultura poate însemna bogăție 
de produse numai dacă fiecare 
lucru, oricât de mărunt, este gândit 
bine, dacă între firele lui se țese 
destulă inteligență și dacă de soar
ta fiecărui leu se îngrijește cineva, 
tot timpul. Cooperatorii din întreg 

dar ei nici nu erau treji și nici nu 
dormeau, ci erau pur și simplu beți. 
Vecinul de sus a bătut cu picioarele în 
ușa vecinului de jos cerând curent, 
vecinul de jos a deschis ușa și i-a dat 
vecinului de sus palme, nu curent, 
vecinul de sus a scos brișcă și a înfipt-o 
în vecinul de jos. Balamucul a fost ge
neral, tot palierul a ieșit ca la urs, în 
noaptea aceea s-au proferat-multe 
injurii și amenințări, pentru că 
nimeni nu prea era treaz la ora la care 
oamenii muncii trebuie să doarmă. Pe 
Ghibulea, pofta neostoită de curent l-a 
costat 9 ani de închisoare, iar pe 
Hanachiuc intransigența l-a costat trei 
luni de spitalizare.

• ••
Povestea de mai jos nu are nici o 

(morală, prin urmare n-ar trebui nici 
să o scriu, dar eu v-o povestesc totuși 
pentru că nici actorii ei n-au nici o 
morală, da, victima și inculpatul erau 
niște imorali, dar aceste fapte de viață 
pur și simplu gâlgâiau în vremea lui 
Ceaușescu, atunci când s-a constituit 
acea „civilizație urbană", pe care o 
vedem și în care trăim. Iată deci că a 
apărut și morala, aceea că suntem 
produsul direct al acelor vremuri și al 
acelor oameni și nu-ți poți imagina că 
dintr-o societate așa de proastă s-ar 
putea naște una mai bună. Actorii 
„civilizației urbane" sunt Dumitru 
Carai, 50 de ani, 10 condamnări, care 
n-avea voie să fie în București și totuși 
era, și Ecaterina Miu, 33 de ani, concu
bină de profesie, deci fără ocupație, 
partenera întâmplătoare de viață a 
infractorului. Cei doi ocupaseră 
abuziv un apartament din Strada 
Imașului, cartierul Ferentari, dar 

județul Timiș își vor spori eforturile 
și vor face din acest an, anul unor 
recolte-record."

• Cine i muncitor, trăieștefoarte 
bine

Tot in Harghita, la CAP Ciumani 
(președinte Arpad Bege), în satul 
unor vestiți meseriași - aici fiecare 
om știe mai multe meserii, o casă se 
ridică incredibil de repede din 
mâinile lor, aproape toate casele și 
gospodăriile sunt impresionant de 
frumoase, iar o legendă spune că, 
pe când cerul nu avea culoare și toți 
meseriațșii chemați s-au declarat 
pe rând, neputincioși să-l vop
sească, la urmă au fost chemați și 
meșterii de la Ciumani, care nici nu 
s-au fălit, nici n-au zis că-i greu, nici 
n-au cerut schele, au întrebat: „în ce 
culoare să-l facem?" - ei bine, la 
cooperativa agricolă a acestor 
extraordinari gospodari, Ghizela 
Lucaci, de 39 de ani, ne-a spus: 
„Noile măsuri, pornite din inima 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru îmbunătățirea vieții noastre, ne 
fac să râuncim și noi mai cu tragere 
de inimă și să obținem, în tot ce 
facem, mai mult decât până acum. 
Anul trecut am lucrat împreună cu 
trei din cele patru fete ale mele ca 
mulgătoare. Ele sunt acum la case
le lor. Soțul meu e tractorist. Acum 
am rămas în casă doar cu fata cea 
mai mică. Eu mulg de la vacile fer
mei 250 de litri de lapte pe zi. în luna 
trecută am obținut pe stat 6.300 de 
lei. Tot luna trecută, în ianuarie, am 
predat la contract un tăuraș de450 
de kilograme, îngrășat în 
gospodăria personală. Mai avem 
acasă doi porci și încă doi tăurași 
contractați cu statul, continuă 
Ghizela Lucaci, ale cărei afirmații le 
întărește, cu aprecieri admirative la 
adresa muncii ei, șeful fermei in 
care lucrează, inginerul zootehnist 
Alexandru Munteanu. Cine-i om 
muncitor poate să trăiască bine, 
chiar foarte bine. Iar noile regle
mentări ii ajută să obțină mai mult: 
și pentru țară, și pentru ei".

• Simțim și înțelegem
Cooperativa agricolă din 

Pogoanele, județul Buzău, este a 
unor de mult vestiți gospodari. 
„Vrem ca rezultatele muncii noas
tre din acest an să însemne dovada 
concretă a satisfacției pe care ne-au 
produs-o noile măsuri, care arată 
respect pentru truda și pentru viața 
țăranilor - spune Ion Voicu. Eu 
lucrez la o fermă vegetală și toți 
vrem să facem mai mult decât în 
anii trecuți, să obținem recolte mult 
mai mari, fiindcă, știm, și câștigul 
nostru va fi mai mare. Dacă țara, 
dacă partidul și tovarășulNicolae 
Ceaușescu se gândesc la noi, noi 
cum am putea răspunde acestei 
permanente griji pentru traiul nos
tru mai bun decât prin eforturi 
sporite, așa încât să se vadă că 
simțim și înțelegem asta așa cum se 
cuvine?!"

Asemenea sentimente sunt 
prezentate peste tot, in toate satele 
țării, în inimile tuturor acestor mi
nunați - cum îmi spunea anul tre
cut unul dintre ei și cum am și scris 
la vremea respectivă - autori ano
nimi ai pâinii.

Dorin GHERGHINESCU 
Flacăra, nr. 7/1989 ,

nimeni nu reclama abuzul pur și sim
plu pentru că nici un om cu scaun la 

t cap n-ar dori să stea acolo. Duceți-vă 
și vedeți și să-mi spuneți după aia 
dacă am ori nu dreptate. Ce făceau 
acolo? Stau și bfeau, și beau și iar mai 
stau. De unde aveau bani de băut asta 
nu se mai spune, probabil că făceau 
bani atunci când stateau, ori alminteri 
cum? La 28 noiembrie 1988, inculpa
tul a fost cu victima la Restaurantul 
„Olteni" unde au consumat friptură și 
bere, apoi s-au dus la un tovarăș.acasă 
(că domn nu-i putem spune), au băut 
împreună 3 sticle de jumate de țuică 
și 7 sticle de bere, apoi s-au deplasat 
spre „locuința abuziv ocupată de 
inculpat". Inculpatul și-a amintit că în 
dimineața acelei zile victima a lipsit o 
oră și a presupus că a lipsit din motive 
lesne de înțeles și a silit-o să 
mărturisească infidelitatea. Ea n-a 
mărturisit, el a insistat întâi cu 
palmele, apoi cu picioarele și, în fine, 
cu ciocanul. Victima a tăcut de tot, el 
a pus-o în pat și s-a culcat lângă ea.

A doua zi inculpatul a văzut că vic
tima e moartă și s-a îndreptat spre 
Restaurantul „Olteni", loc atât de drag 
lor și nouă tuturor, unde s-a pus pe 
băut. Apoi s-a pus pe plâns și s-a pus 
în fine cu capul pe masă. Așa l-au găsit 
frații săi, doi la număr, care i-au ascul
tat spovedania de crocodil și apoi l-au 
dat pe mâna organelor. Dezno
dământul, la 20 februarie 1989:20 de 
ani închisoare. Ciocanul a fost confis
cat, desigur, și împarte sertarul cu 
briciul lui Ghibulea, din povestea 
dinainte.

Valentin ZASCHIEVICI
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STEAUA, AMICALE UE LUX,
••

Campioană en-titre, Steaua a 
folosit perioada de pregătire în ve
derea „dublei" manșe din sferturile 
de finală ale Cupei Campionilor 
Europeni, contra celebrei echipe 
suedeze IFK Goteborg. Prima manșă 
a confruntării cu nordicii, din 
rândurile cărora se remarcau doi 
tineri, Klas Ingesson și Kenneth 
Andersson, ultimul urmând a de
veni peste doar cinci ani, la CM din 
SUA, coșmarul fotbalului românesc.

La aproximativ o lună de la relu
area pregătirilor, sub comanda antre
norului principal Anghel Iordănescu 
și a secundului Dumitru Dumitriu, 
„roș-albaștrii" trecuseră prin iadul 
pregătirii fizice de la Cabană Forban, 
cantonament urmat de o serie de 
meciuri amicale în compania unor 
echipe extrem de puternice, precum 
Bayer 04 Leverkusen (deținătoare a 
Cupei UEFA), VfB Stuttgart (locul 4 în 
Bundesliga) sau Royal Sporting Char
leroi, o echipă belgiană redutabilă în 
acea perioadă. „Viteziștii" au trecut cu 
2-0 de Charleroi, au remizat, 0-0, cu 
VfB Stuttgart și au obținut un succes 
de prestigiu, 1-0, cu Leverkusen. „Dat 
fiind caracterul jocurilor susținute, 
de verificare a întregului lot și de 
omogenizare a unui «11» de bază, 
într-o idee tactică bine conturată, cu 
variantele ei, rezultatele au contat 
mai puțin", declara antrenorul 
Iordănescu pentru presa de speciali
tate a vremii. „Totuși, bilanțul acestor 
meciuri este unul bun, iar potențialul 
de joc arătat a fost unul elocvent." „Au 
fost meciuri amicale extrem de pu
ternice, cu echipe în vogă, adversari 
care lipsesc acum echipelor româ
nești. Atât Stuttgart, cât și Leverkusen 
ne respectau și au folosit toți jucătorii 
de bază, chiar dacă erau implicați și ei 
în Bundesliga sau în celelalte com
petiții europene", spune Anghel 
Iordănescu după 20 de ani. în perioa
da de pregătire și pentru cele trei par
tide de verificare, cei doi tehnicieni ai 
Stelei au avut la dispoziție următorul 
lot de 19 jucători: Silviu Lung, Gheo- 
rghe Liliac - portari; Dan Petrescu, 
Adrian Bumbescu, Iovan, Ungure- 
anu, Daniel Minea, Bunaciu, Daniel 
Bălan, Tudorel Stoica, Iosif Rotariu, 
Gică Hagi, Ilie Dumitrescu, Balint, Ilie 
Stan, Măstăcan, Lăcătuș, Pițurcă și 
Negrău. „Deși se afla la primul sezon 
în Ghencea, Negrău îmi aduc aminte 
că a marcat golul victoriei în meciul- 
vedetă al acelui stagiu de meciuri 
amical, contra nemților de la Bayer

^RADIOGRAFII CULINARE

GLUME ȘI POVESTIOARE GASTRONOMICE
Românul a glumit și s-a amuzat 

dintotdeauna. Fie că avea sau nu ce 
pune pe masă, a existat mereu un 
ingredient gratuit: umorul. Așa se 
face că în toate almanahurile din 
’89, pe lângă rețete, există și glume 
care le condimentează.

în Albumul literar gastronomic 
citim: „La un banchet, Einstein îi 
spuse unei doamne care insista să-i 
explice teoria relativității: cum aș 
putea să-ți explic prepararea 
tăiețeilor dacă nu știi ce-i aia 
făină?". în acest almanah se află și 
rugăciunea gurmandului: „Dar 
mai presus de toate, cred în vinul 
bun, și cred că se va mântui acel ce 
crede. Și cred în turtă și în pateu: 
una fiind mama, iar celălalt fiul. Al 
nostru tată adevărat e ficățelul. Și 
pot fi trei și doi și unul singur. Și 
toți ca unul din ficat se trag". Tot în

Nicolae Ungureanu (dreapta) era în 1989 unul dintre cei mai valoroși fundași stânga din Europa FOTO: REVISTA SPORT

Leverkusen. Era un atacant puternic, 
care cred eu că avea un potențial mult 
mai mare decât cel pe care l-a arătat. 
E drept că nu avea cum să iasă prea 
mult în evidență, atât timp cât îi avea 
ca adversari pentru titularizare pe 
Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă sau 
Gabi Balint. Ei trei se înțelegeau doar 
din priviri, aveau formate niște 
automatisme extraordinare, reușind 
performanța de a fi periculoși 
aproape de fiecare dată când jocul se 
derula în fața sau în careul adversa

zona umoristică întâlnim și câteva 
întâmplări sau obiceiuri adevărate, 
de prin toată lumea adunate, care 
întrețin voia bună. De exemplu, 
„Pasionat pescar amator, lui Mar
cus Antonio îi era ciudă pe nobilii 
egipteni din suita reginei, mai 
norocoși la pescuit decât el, care în 
ziua aceea nu prinsese nimic. Pen
tru a-1 îmbuna, Cleopatra îi zise: 
Egiptenilor le e dat să prindă pești, 
iar romanilor, să prindă regi". Sau: 
„Jonathan Swift îi asemăna pe cei 
care se lăudau cu strămoșii lor cu 
cartofii: ce-i mai bun se află în 
pământ".

în Almanahul Femeia, pe lângă 
rețete de salate și înghețate, citim 
la rubrica umor: „Dragul meu, 
astăzi am spulberat încă un mit 
masculin. Mi-am dat seama că sunt 
superioară tuturor bărbaților care 

rilor. Jocul dintr-o atingere pe acea 
ultimă fază a atacului a fost marea 
noastră armă", rememorează 
antrenorul Anghel Iordănescu. 
Primul meci oficial a fost programat 
la 23 februarie 1989, în „16-imile" 
Cupei României, la Târgu-Jiu, acolo 
unde Steaua s-a impus lejer, cu 3-0, 
prin golurile marcate de Hagi (’9), 
Pițurcă (’59) și Tudorel Stoica (’73)- La 
fluierul arbitrului clujean Mircea 
Salomir, antrenorul* Iordănescu a 
aliniat formația cu care urma să abor

se pretind gospodari! Am reparat 
robinetul de la bucătărie fără să 
consum șase sticle cu bere și fără să 
alerg de trei ori la meșterul instala
tor cu care să beau încă trei beri!".

Nici din Almanahul gospodinei 
nu lipsesc glumele: „Ghidul: Priviți, 
lângă acest lac minunat se afla odi
nioară o moară de vânt. Turistul: Și 
ce s-a întâmplat cu ea, a fost demo
lată, nu-i așa? Ghidul: Da, dar vântul 
mai există și astăzi". Sau: „Chel
nerul: îmi pare rău, nu am să vă dau 
restul. Clientul: Atunci prefer să 
plătesc altă dată!". Iată și câteva sfa
turi în versuri: „Din bucatele gus
toase/ să serviți cu-nțelepciune,/ Ca 
să nu știe consoarta/ Cât vi s-au 
părut de bune". „Lăsați să se repeadă 
cu toții la sarmale/ Pân’ la purcel la 
tavă mai este lungă cale", sau „Beți 
vin bun și țuică tare/ Până gazda le 

deze și cele două manșe ale războiu
lui cu IFG Goteborg, de pe Stadionul 
Ullevi, programate în luna martie. 
„Roș-albaștrii" au jucat la Târgu-Jiu în 
următoarea alcătuire: Lung - Dan 
Petrescu, Bumbescu, Iovan, Ungure
anu - Bălan (’46 Ilie Dumitrescu), 
T. Stoica, Rotariu, Hagi - Lăcătuș, Pi
țurcă. „Nu am făcut decât o singură 
schimbare, pentru că am vrut să ju
căm în acea formulă. Jucătorii erau 
profesioniști și s-au concentrat pen
tru acel meci de la Târgu-Jiu la fel 

mai are!". Uneori, opulența 
rămânea doar în anecdote, pentru 
că mesele românilor erau atunci 
destul de sărăcăcioase.

încheiem cu câteva obiceiuri 
culinare mai trăsnite, cu care 
românii se delectau în vremea 
aceea doar citindu-le, pentru că nu 
aveau ingredientele necesare sau 
nu îndrăzneau să încerce gusturi 
noi. Așadar: grecii se ospătau cu 
greieri. în localitatea Loliond, situ
ată în apropierea rezervației 
Serenghetti din nordul Tanzaniei, 
se produc conserve originale din 
aproape toate animalele care 
trăiesc în Africa, începând cu zebra 
și terminând cu crocodilul. în Sue
dia se mănâncă scrumbii cu... dul
ceață. Negrii din' Congo gătesc 
mâncăruri din termite. Sau în Ori
entul de Mijloc și în Africa de Nord, 

cum aveau să o facă și contra lui 
Goteborg. Știam aproape totul des
pre suedezi, organizam aproape zil
nic ședințe video de analiză a adver
sarului. Nu era nici greu, IFK era una 
dintre marile echipe ale Europei. Era 
mai greu cu obținerea casetelor 
video sau a ziarelor de specialitate, 
dar ne descurcam și reușeam să 
avem toate materialele necesare la 
dispoziție", își mai amintește 
Iordănescu.

Mihai IGIROȘANU

lăcustele uscate și fripte sunt foarte 
apreciate. Amatorii de specialități 
neobișnuite ca: friptură de elefant, 
tocană de tigru, salată de cactus, 
ciorbe din capete de șerpi etc. își 
pot satisface poftele în orașul 
Dușserldorf, unde funcționează 
unul dintre cele mai originale 
restaurante din lume.

în timp ce românii mâncau 
salam cu soia, visând poate la 
berbecuțul la frigare, citeau în Albu
mul literar gastronomic o rețetă de 
„cămilă la frigare", care se servește 
la căsătoriile beduinilor: „Se umplu 
câțiva pești cu ouă fierte, peștii se 
introduc apoi în pui fripți, aceștia în 
berbeci fripți, iar cu berbecii fripți 
întregi este umplută o cămilă per
pelită pe jar, în proțap".

Carmen DRĂGAN 
Maria BELU-BURTEA

vremea
Vremea s-a răcit, iar cerul a fost 

parțial noros. S-au semnalat pre
cipitații sub formă de ninsoare pe 
arii cu totul izolate. Vântul a suflat 
slab până la moderat, cu unele 
intensificări sporadice. Tempera
turile minime au fost cuprinse 
între -12 și -2 grade, iar maximele, 
în general, între -4 și +5 grade. S-a

tv 20 februarie 1989

19.00 Telejurnal
19.25 Industria - programe prio

ritare. Creșterea eficienței economice 
prin modernizarea produselor. Re
dactor Nicolae Dobrițoiu

19.45 Știința pentru toți. Fenomene 
naturale aîe Planetei. Participă 
cercetător științific Dumitru Mihu. 
Ultimul episod. Redactori: Dana 
Popescu, Eugen Roibu

20.10 Ctitorii ale Epocii de Aur. Un 
nou complex hidrotehnic. Redactor 
Anca Arion

20.30 Tezaur folcloric. Permanențe 
ale cântecului românesc. Redactor 
Marioara Murărescu

anunțuri
CUMPĂRĂRI VÂNZĂRI

Cumpăr televizor color nou, prefera- 
bil Elcrom, aparat electric ras, aspirator.

Cumpăr inel inox cu piatră verde și 
cești japoneze descompletate._____

Cumpăr mobilă de hol din lemn 
curbat.______________________

Televizor color în garanție, derula- 
tor videocasete sigilate Kodak._____

Cumpăr instalație de fabricat 
sifoane și sucuri. Mimară Gheorghe, 
corn. Florești Mehedinți._________

Cumpăr bord Peugeot 305, motor 
304. Vând bord de 304.__________

Barcă pneumatică pentru două 
persoane, deosebită, stare nouă.

Cumpăr radio Selena nou și ceas cu 
cuarț sub clopot.___________ ~*

Mașină cusut electrică, roboți 
bucătărie, frigider, foto, accesorii, 
monitor, videocasete.___________

Cumpăr garnitură hol lemn simplu 
curbat, măsuță pe 8 coloane cu bile 
din perioada 1918-1920._________ _

Cumpăr compresor mic pentru 
aerograf, stare perfectă.

Parada cercurilor rebusiste
ORIZONTAL: 1) Minte de te lasă cu gura căscată (pl.) 2) Antrenat la 

patinaj 3) Cu brațele sus - Repere în timp 4) Locuri unde se lucrează cu 
cataloage - Scrisă în dublu exemplar! 5) Echipă aflată în plină căutare! 
- Ramses al IlI-lea și Ramses al IV-lea! 6) încărcătura unor șalupe aflate 
în ecluză! - Urmărite cu interes 7) Varianta la negru - Turnat defectu
os 8) A se hotărî rămânerea pe loc 9) Cunoștințe de bază - înotul pe 
spate! 10) Noutate pentru puști - Nodurile unor arbori de esență tare.

VERTICAL: 1) Lucrează de obicei după program 2) Se frământă pen
tru pâinea de zi cu zi (pl.) 3) Zonă de ocupație a hanurilor - îi pune în 
mișcare pe apărători 4) Creează un precedent - Cremă de ras 5) Galerie 
de artă populară - Nilul parcurs spre izvoare! 6) Victimă naivă a mi
tului zburătorului - E ceva de nevăzut 7) Tăiată ca atare! - Produs expe
rimental 8) înscrie goluri în plasă - Au strâns ghiocei 9) La drept 
vorbind, o duce capul - Lalele de subsol (sg.) 10) O lume mincinoasă.
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semnalat ceață cu depuneri de 
chiciură mai ales în centrul țării, 
.în București vremea s-a răcit, iar 
cerul a fost parțial noros. Vântul a 
suflat slab până la moderat, 
iar temperaturile au oscilat între - 
6 și -3 grade, iar cele maxime între 
-1 și +2 grade. Dimineață s-a sem
nalat ceață.

21.00 Democrația muncitorească, 
revoluționară în acțiune. Cadru mi
nunat de participare a tuturor cate
goriilor oamenilor muncii la întreaga 
activitate politico-socială a țării. 
Redactor Vartan Arachelian

21.15 Confruntările de idei din 
lumea contemporană. Umanismul și 
drepturile omului. Redactor Lucia 
Dumitrescu-Codreanu

21.35 Ce-ți doresc eu ție, dulce Ro
mânie. Versuri patriotice, revolu
ționare. Redactor Ruxandra Garo- 
feanu. Regia Silviu Jicman

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

Vând urgent Dacia 1310, stare 
excepțională, cu elemente CN 1, 
culoare albastru Egipt.__________

Strung, motoare electrice, aparat de 
sudat, stupi albine, circular, foarfecă 
tăiat tablă, menghină, nicovală, poli
zor,-cadă de baie.___________

Recamier cu bibliotecă, haină piele 
46, aspirator, mobilă bucătărie, 
aparate electrice, cojoc damă 48, radio 
Ultrason.____________ ________

Vând frac, smoching, covor și 
scoarțe persane manuale, diferite 
vase aramă, alamă, farfurii cositor.

Vând congelator Privileag, prese 
sărățele, scurtă iepure alb.________

Vând bicicletă Sputnik cu piese de 
schimb, discuri, aparat foto cu flash.

Vând dormitor furnir nuc, oglindă 
mare, servantă vieneză, saltea lână, 
pendulă._____________________

Vând cameră tineret Aurora, hol 
Bibi colț, picup Tesla O 40, discuri, 
mobilă bucătărie, aragaz, diverse 
obiecte, convenabil.

Explicațiile ambasadorului României 
cu privire la știrea despre înfieri

„Copiii din România nu sunt de 
vânzare. Tot acest subiect sensibil 
și trist, al înfierilor, publicat în 
ultimul timp în presa din Israel, 
izvorăște dintr-o neînțelegere și 
dintr-o iluzie care au înșelat zeci de 
femei din Israel. România se 
împotrivește să fie scoși copii de pe 
teritoriul ei și înfiați de cetățeni 
străini. Aceasta e o hotărâre prin
cipială. Din păcate, avem și noi 
suficiente familii gata să înfieze co
pii", a declarat dl dr Iulian Bit- 
uleanu, ambasadorul României în 
Israel, corespondentului ziarului 
Maariv, David Zohar, ca reacție la o 
știre transmisă zilele trecute de 
Agenția de Știri „IȚIM".

El a adăugat: „Intermediari care 
au acționat din motive bănești au 
creat iluzii și sentimente nereale, 
care pot duce la situații tragice. 
Din cele publicate în presa 
israeliană, a spus ambasadorul, se 
creează impresia că România face 
comerț cu copii. Acest lt^cru nu 
este adevărat. Celor care au încer
cat să înfieze copii nu li s-a cerut 
nici un ban. Li s-au cerut taxe

foarte mici, pentru demersuri 
administrative, cum se obișnu
iește în orice țară din lume. Banii 
i-au luat intermediarii. Până 
astăzi, în Israel au fost înfiați 
numai trei sau patru copii din Ro
mânia, din motive umanitare.

întrebat cum s-a întâmplat că 30' 
de perechi din Israel au început 
încă de acum doi ani demersuri de 
înfiere, au cunoscut pruncii și s-au 
legat sufletește de ei, iar pe 
neașteptate totul a fost întrerupt, 
ambasadorul a răspuns ziaristului 
de la Maariv: „Adevărul este că nu 
știu cum s-a întâmplat acest lucru, 
în orice caz, ambasada noastră nu 
a avut nici o legătură. Dacă veneau 
la noi asemenea cereri le-am fi 
respins imediat, deoarece ele con
travin concepțiilor noastre".

Facla-Magazin, februarie 1989 
Articol primit prin bunăvoința 

doamnei Ditza Goshen, 
coordonatoare a Centrului 

de Studiu și Cercetare 
a Istoriei Evreilor din România 

de la Universitatea Ebraică 
din Ierusalim.

CURSUL CALCULAT DE BANCA 
NAȚIONALĂ A REPUBLICII

SOCIALISTE ROMANIA ♦

omercialCurs în lei Oficial Necomercial C
1 dolar SUA 4,09 9,00 14,65
1 liră sterlină 7,24 14,78 25,92
1 dolar australian 3,45 6,26 ‘12,35
100 șilingi austrieci 31,56 69,44 113,04
100 franci belg-luxemburg 10,59 23,31 37,94
1 dolar canadian 3,46 6,86 12,38
100 coroane daneze 3,46 6,86 12,38
100 franci elvețieni 261,26 574,90 935,80
100 mărci finlandeze 95,97 205,20 342,61
100 franci francezi 65,10 143,26 233,19
100 mărci RFG 221,74 487,94 794,25
100 drahme grecești 2,66 5,84 9,51
100 rupii indiene 26,80 56,96 9,01
1 liră irlandeză 5,92 13,02 21,20
1 shekel nou israelian 2,28 5,01 8,15
1.000 lire italiene 3,03 6,67 10,86
10.000 de dinari iugoslavi 6,46 14,21 23,12
100 yeni japonezi 3,24 6,25 11,59
100 coroane norvegiene 61,06 134,36 218,71
100 guldeni olandezi 196,45 432,28 703,63
100 escudos portughezi 2,70 5,95 9,69
100 pesetas spaniole 3,56 7,40 12,76
100 coroane suedeze 64,85 140,65 232,28
1.000 lire turcești 2,13 4,69 7,64
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