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Aniversările s-au ținut lanț. 40 de 
ani de la cooperativizarea agricul
turii și pregătiri pentru sărbătorirea 
a 44 de ani de la instaurarea Guver
nului „revoluționar-democratic" 
condus de dr Petru Groza. Alte pre
gătiri de ziua femeii! De la Radio Eu
ropa Liberă românii au aflat știri noi 
despre adopția satelor românești. 
Profesioniștii au raportat succese în 
„Cântarea României".

SOS - Satele 
românești în Franța

De la Radio Europa Liberă, româ
nii au aflat seara că la jurnalul de 
actualități, difuzat la ora 13:00 la 
postul francez de televiziune TFi, 
s-a prezentat și un reportaj despre 
România. Fusese realizat de doi 
ziariști ai BBC ce se documen
taseră la fața locului, clandestin.

Antenne 2 și RF3 au transmis, la 
aceeași oră, reportaje de la Salonul 
agriculturii. în fața standului 
Comitetului tinerilor agricultori 
din. Franța, vizitatorii au poposit 
îndelung. Solicitau detalii despre 
panoul cu dărâmarea satelor ro
mânești și operațiunea de adop
tare declanșată.

(Continuam în pag. a lla)

CENTRALIZAREA SUPEI PENTRU
POPORUL UNIC MUNCITOR

în primăvara lui 1989, la IMAIA Bu
curești (întreprinderea Mecanică 
pentru Agricultură și Industrie Ali
mentară) a început să circule un zvon 
legat de obligativitatea mâncatului la 
circul foamei. Evident, era vorba des
pre „dreptul" muncitorului de a lua 
masa la cantină, doar că orice „drept" 
se traducea printr-o obligație. Zvonu
rile se răspândiseră și prin alte medii, 
dar o primă confirmare le-a fost dată 
angajaților întreprinderii o dată cu 
prima comandă clară. „Am auzit asta 
mai întâi ca zvon care circula printre 
colegi. Ar fi fost următorul pas după 

lipsa acută de mâncare din magazine 
și introducerea alimentelor de bază 
pe cartele. De obicei, toate zvonurile 
negative se confirmau după o pe
rioadă, iar asta s-a întâmplat la câteva 
luni după ce deja lumea începuse să 
comenteze, când am fost chemată la 
directorul general și mi s-a prezentat 
o comandă de âutomate de supă pen
tru utilarea circului foamei de la Com
plexul Unirii. Urma să le prezentăm 
un prototip care ar fi fost pus în 
funcțiune la cantina de la Unirii, apoi 
să producem aceste automate pentru 
toate celelalte „circuri ale foamei" din 

București și din țară. Viitorul nu suna 
bine deloc. Deja ne vedeam toți la 
coadă la cantinele enorme, luându-ne 
supa de la dozator pe bonuri și 
ducând-o în sufertaș la copii, acasă", 
povestește Ioana Eugenia Mihailov, 
fost inginer șef desfacere al între
prinderii bucureștene IMAIA.

Cu ajutorul automatelor de supă și 
al altor ulterioare dozatoare pentru di
verse mâncăruri, a devenit populară 
expresia edificatoare în epocă pentru 
„silueta" oamenilor muncii din Româ
nia: „ascuțit/slab ca lupta de clasă" - 
sintagmă care-și avea rădăcinile în 

principiile comunismului din anii ’50. 
Se pare că „tovarășul-mult-iubit" în
cerca să experimenteze pe clasa mun
citoare tratamentul pe care Nastratin 
Hogea i l-a aplicat măgarului său. Dacă 
ar fi reușit, după cel mult un an s-ar fi 
supărat și el pe românii morți de foa
me așa cum Nastratin Hogea s-a supă
rat pe bietul măgar care a murit „chiar 
când se obișnuise să nu mai mănân
ce". „Numele oficial al circului foamei 
care ne aștepta din primăvara lui 1990 
era «complex agroalimentar».

(Continuam Tn pag. a lila)

VIS DE LIBERTATE

Din închisoare-n închisoare
Puiu Sălăgean visa în 1989, aseme

nea altor tineri de vârsta lui, să călă
torească și să aibă o viață cum numai 
peste hotare se putea atunci. Ideea de 
a părăsi țara clandestin a încolțit în 
urma discuțiilor de mare taină avute 
în cercurile restrânse de prieteni. 
După conceperea unui plan riscant, 
construit însă cu gândul numai la li
bertate, Puiu Sălăgean împreună cu 
un prieten s-au hotărât să treacă 
Dunărea înot, în Iugoslavia. Visul lor 
s-a realizat într-o zi de primăvară a 
anului 1989. Cu o inconștiență care 
putea să îi coste viața, cei doi au traver
sat fluviul, rezistând curenților și 
frigului și ferindu-se de privirile 
grănicerilor. Fericirea care i-a cuprins 
când s-au găsit pe malul sârbesc al 
Dunării a fost însă de scurtă durată. 
Citiți, astfel, continuarea poveștii lui 
Puiu Sălăgean, așa cum a fost ea 
istorisită chiar âe cel care a trăit-o.

Prizonieri la sârbi
O mașină a grănicerilor sârbi i-a 

ajuns din urmă. Vorbeau românește. 
Au ascultat povestea celor doi pri
eteni, după care i-au dus la unitatea

CADOURI PENTRU FAMILIA CEAUȘESCU

Simbol al prieteniei cu Sierra Leone
Din rândul cadourilor primite de 

Nicolae Ceaușescu în anii ’80 nu 
puteau lipsi cele din partea țărilor 
africane. Relațiile comerciale și de pri
etenie cu țările arabe și africane au 
început imediat după 1958, din tim
pul ministrului Gheorghe Maurer, 
când au fost relansate și relațiile cu 
statele occidentale. în ultima pe
rioadă a Epocii de Aur însă, Ceaușescu 
nu mai era privit cu indulgență de 
conducătorii țărilor vestice, astfel 
încât doar în statele din Africa și Asia 
mai era încă primit cu bucurie în 
vizitele sale oficiale. Relațiile bune 
menținute cu acestea țineau și de 
politica de guvernământ, dar și de 
sumele colosale datorate României.

în colecția de cadouri a familiei 
Ceaușescu descoperim o mască afri
cană înfățișând un cap de bărbat, 
venită tocmai din Sierra Leone, proba
bil de la însuși președintele Joseph 
Saidu Momoh, reales în fruntea țării

lor. Le-au oferit mâncare și adăpost, 
dar sunaseră și la Poliția de Frontieră. 
Au fost luați și duși într-un arest al 
Poliției din localitatea Cladovo. Li s-a 
spus că vor fi judecați pentru trecerea 
frauduloasă a frontierei și că vor 
primi 30 de zile de închisoare. Au fost 
apoi transportați la o închisoare din 
Negotin, la 80 de kilometri de Bel
grad. „Nu mai văzusem o închisoare 
până atunci. în timpul celor 30 de zile 
am muncit în oraș, eu la o fabrică de 
vinuri, Adrian la una de brânzeturi. în 
fiecare zi, după muncă, ne luam 
bănuții și trebuia să ne întoarcem la 
închisoare pentru prezență. Străinii 
erau interogați de ofițerul de con- 
trainformații al închisorii. Mi-a venit 
și mie rândul. Am fost învoit de la 
«locul de muncă» și am petrecut vreo 
cinci ore cu ofițerul. După multe 
întrebări și răspunsuri amănunțite, 
legate de interesele militare ale 
Iugoslaviei, am vorbit și despre locul 
meu de muncă din România, respec
tiv Secția de Cercetare, unde se pro
duceau aliaje speciale pentru indus
tria de apărare, secție în care eram 
apreciat și pentru un certificat de ino
vator pe care îl aveam cu mine. 

FOTO: Muzeul Național de Istorie

Interogatoriul a durat vreo trei zile, în 
care am explicat amănunțit detalii 
tehnice ale inovației mele, care dacă 
era aplicată ajungea să scutească țara 
de importuri de materiale din Rusia. 
Nu a fost pusă în practică în România, 
dar în Iugoslavia ofițerul a contactat 
firme de profil, cu care m-a pus în 
legătură. După mai multe zile de 
discuții pe teme tehnice, am fost invi
tat să rămân să lucrez într-un post 
administrativ în Iugoslavia. Am re
fuzat politicos, explicându-i că vreau 
să plec spre Statele Unite ale Americii. 
M-a înțeles și chiar mi-a făcut reco
mandările favorabile pentru ceea ce 
urma să se întâmple în continuare."

Lagărul ONU
După 35 de zile au fost eliberați din 

închisoare și trimiși în lagărul ONU 
din Padinska Skela, lângă Belgrad. De 
acolo se făceau„trierile" spre adevăra
ta libertate sau nu. „Era, într-adevăr, un 
lagăr. Am avut parte de cele mai groaz
nice momente. Calvarul expediției 
spre Dunăre fusese dat uitării.

(Continuam în pag. a ll-a)

la 3 februarie 1989. Regimul lui Saidu 
Momoh ar putea fi asemănat ușor cu 
cel al lui Ceaușescu: în perioada de 
guvernământ a acestuia, poporul 
leonez s-a confruntat cu cele mai mari 
lipsuri de benzină și gaze naturale. 
Mai mult, Sierra Leone a rămas timp 
de câteva luni fără energie electrică.

Cadourile primite de Ceaușescu din 
această parte a lumii erau mai de
grabă încărcate de simboluri decât de 
o valoare materială deosebită. Deși 
confecționată din lemn exotic, ade

vărata valoare a măștii leoneze este 
dată de unicitatea fiecărui exemplar, 
dar și de simbolurile tradiționale pe 
care le poartă. Un chip alungit, cu 
fruntea lată sau proeminentă, even 
tual împodobită cu diverse modele 
artistice, reprezintă înțelepciunea, 
cumpătarea și sobrietatea de care tre
buie să dea dovadă un conducător.

Alexandra ZOTTĂ 
Diana ROTARU

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Amintirile unei 
eleve complicate

AMINTIRI DIN COPILĂRIE

„Cobra" versus „Iarba verde de acasă"
La „Șapca lui 
Ceaușescu"

Ștefania Căuleț era elevă la Liceul 
Sanitar din Iași în 1989. își amin
tește cu drag, cu resemnare și cu 
forța unei femei ajunse la maturi
tate de viața de licean la apusul 
comunismului.

„Eram în clasa a IX-a, prima de 
liceu. Fire timidă, nu mă ambien- 
tasem cine știe ce, stăteam mai mult 
retrasă. Nu mă puteam evidenția 
nici în literatură, materia mea 
preferată. Aveam o profesoară 
deosebită, care îmi impunea respect 
până la frică de a nu spune ceva 
greșit. Mereu elegantă, inteligentă, 
cultă, privire provocatoare și un 
zâmbet cu o ironie subtilă, pe care 
îl percepeam ca pe o împunsătură 
între coaste. Doamna Cătălina F. 
strâmba buzele, nemulțumită,

JURNALE PERSONALE

5 MARTIE
Circulă la Radio o listă de cuvinte 

care nu mai au voie să figureze in 
materialele transmise pe post. Mi-a 
dat-o și mie cineva de la redacția lite
rară. Iată-le: „ tabletă ", „coordonate", 
„comandament" „interviu" „dezba
tere", „Câmpia română", „strateg-stra- 
tegie", „ reconstrucție", „ minimalizare", 
„mărțișor", „maximalizare", „plura
lism ", „ nominalizare"... Toată lumea e 
stupefiată. Totuși, în Suplimentul lite
rar al „Scînteii tineretului" sunt pa
gini de proză și poezii închinate 
mărțișorului!

Titel CONSTANTINESCU,
Frica și... alte spaime, București, 

Editura Victor Frunză, 1996, p. 314

Maldăre de scrisori de la persoane 
necunoscute, din Franța și din Belgia, 
care scriu pentru a o susține pe Doina 
Cornea și pentru a protesta împotriva 
demolărilor, parvin la Ligă. România 
se bucură de un capital de simpatie 
nebănuit. S-a primit la revista Cata- 

atunci când cineva îi scria numele 
invers, din cauza unei inestetice 
cacofonii. Colac peste pupăză, după 
balul bobocilor din noiembrie, când 
m-a scos la lecție, în fața ezitărilor 
mele născute din nesiguranța 
răspunsurilor, făcuse o remarcă de 
genul: «Domnișoara are ca pasiune 
dansul». Mă simțeam etichetată și 
neputincioasă.

în chiar prima oră de literatură 
din noul trimestru, a pus o între
bare. Cerea semnificația unui 
cuvânt. Nu mă întrebați acum care, 
era un cuvânt complicat și au trecut 
totuși 20 de ani. Nimeni în clasă nu 
sufla. Profesoara începea să dea 
semne de nerăbdare.

(Continuam în pag a lila)

combes un sul de hârtie acoperit cu 
semnături împotriva distrugerii 
satelor, zeci de foi lipite împreună, 
acoperite cu nume, o stranie litanie 
care s-a desfășurat în fața mea când 
am deschis pachetul. Atâtea semne de 
bunăvoință din partea oamenilor, 
dorința lor de „a semna apelul" pre
cum și puterea mediilor de informare, 
care sunt capabile să mobilizeze atâția 
necunoscut/', ce lucru extraordinar!

Sanda STOLOJAN, 
Nori peste balcoane. Jurnal din 

exilul parizian. Traducere din 
franceză de Micaela Slăvescu, 

Revizuită de Sanda Stolojan, 
București, Humanitas, 1996, p. 293

Nu-s deloc în apele mele. De aceea 
accept promenada propusă deMișu. 
Picură. Cu Onea plecăm la Muzeul 
Hașdeu, renovat pe jumătate, dat „în 
funcțiune". Mergem agale printre 
stropii mici de ploaie. Alături de 
muzeu, Școala de miliție, la milițieni 
au venit rudele și„gagicile". Onea ne 
arată ce s-a făcut prin grija lui in in
cinta faimosului muzeu.

(Continuare îh pag a Ha)

De curând am revăzut la televi
zor un film care m-a emoționat 
profund. Nu, nu este vorba de vreo 
capodoperă, ci este primul film pe 
care l-am văzut în viața mea la 
video. „Cobra", o prostioară comer
cială care la 13-14 ani, cât aveam 
când l-am văzut la prietenul Ma
rius acasă, m-a impresionat. Era cu 
totul altceva decât aveam parte de 
la televizor. Nu era cu iarba verde 
de acasă, nici cu CAP-uri și stagiari 
amuzanți, nici cu lupta antifas
cistă. Nu legionari îngrozitori, nici 
comuniști înflăcărați de idealuri 
nobile, nu comisari șarmanți și 
incoruptibili.

în „Cobra" era cu sânge, mult 
sânge, cuțite cu muchia zimțată, 
sute de pumni în gură, picioare, 
motocicliști și obișnuitul psihopat 
care a sfârșit atârnat cu ceafa

DIN BANCOTECA „EPOCII DE AUR“

ANUNȚ MORTUAR 
ÎN SCÎNTEIA, LA... A I-A!
Anul 1989 a fost fără doar și poate 

anul în care bancurile politice s-au 
radicalizat. Mesajul lor era tot mai 
direct, tot mai lipsit de precauții și de 
menajamente. Avalanșa de nemulțu
miri și de dezamăgiri căpăta în ochii 
românului, plictisit să tot fie asaltat de 
felurite explicații de genul „în ciuda 
marilor realizări, există încă seriose 
lipsuri și neajunsuri", un singur 
(dublu) exponent, așa încât, până la 
urmă, cauza cauzelor pentru toate 
relele se focaliza direct la nivelul 
cuplului autocrat și al camarilei de 
partid și de stat.

Unul dintre cele mai savuroase ban
curi ale acelui „sfârșit de Iepocă" - 
anul 1989 - a fost cel despre care se 
spunea că a fost scornit în chiar me
diul gazetăresc. Lucru nu prea greu de 
presupus, de vreme ce și aici erau 
destule „guri bogate".

Așadar, într-o dimineață, la un 
chioșc de difuzare a presei vine un tip 

într-un cârlig, de pozitivul, dar pe
riculosul Cobra - Sylvester Stallone.

Un film bun, se spunea pe vre
mea aceea.

Țin minte de parcă a fost ieri: am 
văzut filmul într-o dimineață, abia 
plecaseră părinții lui Marius la ser
viciu. Am urcat la el și de cum am 
intrat mi-a zis mimând indiferen
ța: „Ne-am luat video". „Să mori 
tu!", nu mi-a venit să-mi cred ure
chilor. „Mda. Hai să vezi un film."

Am stat cu sufletul la gură, 
părându-mi că asist la o vrajă. Pe 
același ecran de Telecolor pe care 
seara se bâlbâia „Cârmaciul", ve
deam acum o lume cu totul nouă, 
plină de neprevăzut, bătaie ca la cei 
mai înrăiți hoți de cai, urmăriri, 
suspans și vreo câteva femei cum 
nu vedeai în tramvaiul 41, cel albas
tru și cu două capete.

foarte bine îmbrăcat, cere o Scînteia, 
o ia, se uită la pagina întâi și... o aruncă 
la coșul de gunoi. Azi așa, mâine așa, 
poimâine tot așa, până când un 
cetățean serios, bine îmbrăcat, adică 
un tovarăș cu ochelari negri și cu fer
me convingeri militante, îl ia din scurt:

- Bine, măi tovarășe, se poate una ca 
asta?

-?
- Păi tocmai acum, în anul Congre

sului al XIV-lea al partidului, când 
oamenii muncii de la orașe și sate își 
smulg unul altuia din mâini organul 
de presă al partidului, pentru a citi 
cuvântările și expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și pentru a afla 
despre noi și importante realizări în 
întrecerea socialistă, mata vii, iei 
Scînteia, te uiți doar pe pagina întâi 
și imediat o arunci la coș?! Ce înseam
nă asta?

(Continuare îh pag. a lila)

După film m-am dus la școală ab
solut răvășit. Le-am povestit colegi
lor ce văzusem și nu m-au crezut. 
„Băi, erau unele care dansau goale 
într-un bar", mă agitam dând din 
mâini. „Hai, bă, pleacă de aici!" Din 
acel moment, pentru o lungă pe
rioadă de timp, cea mai mare do
rință a vieții mele a fost să am 
video. A durat până am descoperit- 
o pe Raluca și gleznele ei superbe, 
dar asta e din alt „film". în scurt 
timp a apărut o adevărată cultură 
video. Se schimbau casete între pri
eteni, se făcuseră adevărate filiere, 
apăruseră chiar persoane care 
închiriau casete, bineînțeles Ia ne
gru, unii își făcuseră din case mini- 
cinematografe. „Dădeau video", 
cum se spunea pe atunci.

(Continuare în pag. a lila)

CALENDAR
5 martie (duminică)

Soarele a răsărit la 6:46, a apus la 
18:09

Luna a răsărit la 5 36, a apus la 15:16
Sărbătoare creștină:
Sfântul Mucenic Conon din Isau- 

ria; Sfântul Mucenic Conon Grădina
rul, Sfântul Mucenic Iraida (Lăsatul 
secului de carne pentru Postul Mare)

S-a întâmplat la
5 martie 1989

• Președinții celor n partide po
litice legal constituite din Brazilia s-au 
reunit la sediul Congresului Național 
pentru a examina situația internă a 
țării - informa agenția braziliană de 
presă EBN, care aprecia că este pentru 
prima oară când are loc o asemenea 
întâlnire consacrată evaluării proce
sului național de tranziție democrată. 
S-a realizat un consens asupra nece
sității ca Adunarea Națională Consti
tuantă să finalizeze cât mai repede 
posibil activitatea sa, pentru ca Brazi
lia să poată avea o nouă constituție. _

Ramona VINTILĂ

La „Sapka pub", din cartierul clu
jean Mărăști, se respiră și în zilele 
noastre aerul de acum 20 de ani. Clu
jenii îi spun însă „La Șapcă". Pe vre
muri, când pe firma localului din 
cartierul Mărăști scria simplu „Bufet", 
i se zicea „La șapca lui Ceaușescu".

Ca să intri în „Șapca lui Ceaușescu", 
trebuia să dai la o parte nu freza tova
rășului, ci perdeaua de fum care plu
tea greoaie peste paharele cu băuturi 
colorate care îți făceau îndrăzneț cu 
ochiul de pe scândurile raftului. în 
bufet se fuma ca la turci și se beau cele 
mai ieftine băuturi. Un țap zdravăn de 
bere te zvânta la buzunar de 3,50 lei, 
100 de grame de coniac se lăsau date 
pe gât în schimbul a 10 lei, iar pentru 
o sticlă de vin „cu pretenții" trebuia să 
îți convingi soția să te lase să dai pe 
apa sâmbetei 17 lei. „Șapca" aduna 

CARICATURA ZILEI

consumatori și la cafeaua proaspăt 
făcută la aparat. Sau la celebrul suc 
Cico, de numai 4 lei. Mai târziu din 
plăcerea ei dispăruse gâdilatul lasciv 
al mirosului cald de cafea, căci se 
făcea doar „nechezolul" la oală.

Bufetul era amplasat într-o clădire 
care inițial se dorise a fi post de con
trol pentru Miliția Rutieră. Ulterior, 
autoritățile au abandonat ideea, iar 
clădirea în formă de șapcă tovără
șească a devenit magazin de mobilă și 
local. Mobila se vindea la subsol. „Lux" 
era mobila pentru sufragerie Belve
dere: cu 17 mii de lei, în rate. Succesiv, 
cu un etaj mai sus și-a făcut loc și lo
calul cu licori „faine", jocuri mecanice 
și povești sub surâsului chelnerițelor 
frumoase.

(Continuare în pag. a lila)

Pagini realizate cu *
sprijinul AGERPRES " AGERPRES



PAGINA 2 JURNALUL NAȚIONAL Joi, 5 martie 2 0 0 9

IN AMII CONSTRUCȚIEI 
SOCIALISTE

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CEREALE
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FORȚEI 
PRODUCTIVE 

A AGRICUITURII 
S AU INVESTIT 
aproape
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Text, fotografii, grafice - toate vorbeau despre depășirea planului, realizări, superioritatea socialismului

(Urmare din pag. I)

Surprinși de vești, ar fi cerut și 
ascultătorii români precizări despre 
satele dărâmate. Dar cui?!

Feminism și 
emancipare

„M-am născut la sat și n-am uitat 
femeile care mergeau acum șapte 
decenii cu un pas în urma bărbatului, 
încărcate cu oalele, străchinile și boata 
cu apă pentru prânzul zilei de prașilă, 
purtând în brațe și copilul ce avea să-i 
ducă mai departe numele lui", scrie 
începutul adevărat al poveștii sale 
prof, dr Emilia Șt. Milicescu. Se-apropie 
însă 8 Martie și femeia României so
cialiste își elogiază felurit strămoa- 
șele... Chiar dacă s-a lăsat dominată și 
oprimată de propriul bărbat, românca 
n-a răbdat asuprirea națională. „La noi, 
femeia a folosit arma ca haiducă, răz
bunătoare a nedreptăților sociale, sau 
ca Ecaterina Teodoroiu, în luptele de 
reîntregire a patriei cotropite de pu
hoiul armatelor habsburgice", men
ționează prof, dr Milicescu.

Dileme turco-valahe
La Facultatea de Istorie-Filozofie a 

Universității din București funcționa

VIS DE LIBERTATE

DIN ÎNCHISOARE-N ÎNCHISOARE
(Urmare din pag. I)

, Erau acolo transfugi din toate țările 
comuniste. Lagărul avea 180 de lo
curi, ocupanții erau de trei ori mai 
mulți. Dormeam câte trei în pat. Do
minau cei puternici. Când am ajuns 
în lagăr ni s-a spus că, dacă vom încer
ca să evadăm, vom fi împușcați pe 
loc. Am văzut ce însemna securizare. 
Erau instalații de supraveghere, uși 
automatizate, gratii la geamuri. Cele 
două «aripi» ale lagărului erau păzite 
de doi gardieni, înconjurați de butoa
ne și de sisteme. Am stat acolo cam 
două luni. Programul era lejer, ne ui
tam la televizor, jucam șah sau tenis 
de masă. Printre noi erau câțiva timi
șoreni, care știau limba sârbă. Erau 
preferații gardienilor, se bucurau de 
avantaje și își trădau conaționalii. 
Românii discutau adesea despre eva
dare, despre ocolirea sistemelor de 
securitate sau despre imobilizarea și 
dezarmarea gardienilor. Mai mult, se 
discuta și despre posibilitatea ca la 
masă cineva să arunce farfuria cu 
sare în ochii gardienilor, după care 
toți să evadeze în grup. Stupoare! La 
ora mesei nu mai exista farfuria cu 
sare. Apoi, niște transfugi au reușit să 
spargă geamul camerei în care stă
team ziua, izbindu-1 cu o canapea. 
Auzisem o bubuitură puternică, apoi 
cioburi căzute. Reușiseră să fugă vreo 
11-12 oameni, printre care și cinci ro
mâni. Pe la 4:00 dimineața am auzit 
împușcături de pistol, apoi de armă 
automată. S-a făcut o liniște de ne 
auzeam respirațiile reciproc. Știam că 
cineva moare. Pe la ora 5:00 au fost 
aduse în curte șase cadavre. Am fost 
puși să privim, cu amenințarea că 
asta ne va aștepta și pe noi dacă vom 
încerca să fugim", își continuă Puiu 
povestea. ONU finanța lagărul de la 
Padinska Skela cu fonduri pentru 
respectarea drepturilor omului, dar 
lucrurile nu stăteau tocmai așa. Peste 
ani, Puiu Sălăgean își amintește: „Se 
făceau adevărate afaceri. Fiecare azi- 
lant avea alocat un ajutor bănesc și 
un pachet cu lucruri necesare pentru 
igienă, haine și hrană rece. Nu a văzut 
nimeni acel ajutor. Conducerea lagă
rului solicita ajutorul pentru toți ocu
panții, dar decontarea se făcea doar 
pentru numărul de locuri de admi
nistrația stabilimentului. E clar că 
cineva își însușea totul. Mai mult, pe 
unii dintre români îi trimiteau acasă, 
iar documentele erau distruse, astfel 
încât să nu se poată verifica prezența 
lor acolo și sumele alocate și consu
mate. Pe albanezi nu-i trimiteau îna
poi, aveau puțină urmă de umanitate 
pentru ei. Dacă erau trimiși în Alba
nia, transfugii cu copii primeau în
chisoare pe viață, iar cei singuri erau 
condamnați la moarte. La noi, pedep
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L-au găsit pe acarul Păun

Laboratorul de studii otomane condus 
de lector univ. Mihai Maxim. Istoricii, 
spune specialistul, aveau controverse 
asupra datei bătăliei de la Rovine 
oscilând între toamna lui' 1394 și 
primăvara lui 1395. Cercetând arhivele 
turcești, Maxim a consultat și cronica 
lui Mustafa Aii. Acolo scrie: „Fiica mai 
mică a lui Bayezid Han, îndrăgostin- 
du-se de șeihul Șlemsed-din a trimis 
a doua zi pe împuternicitul ei de 
cununie, neputând să aștepte până la 
venirea tatălui ei, care se afla în expe
diția împotriva ghiaurilor în Țara 
Românească", lată argumentul indu
bitabil al datei când Mircea cel Bătrân 
s-a bătut la Rovine cu turcii: când s-a 
îndrăgostit, fără putință de așteptare, 
mezina lui Baiazid. Precizarea 
anotimpului n-a mai „încăput" în 
discuție: să fi fost toamna lui 1394? Ori 
primăvara lui 1395?

Virtuozii din București
Orice apariție editorială, fanfară 

de biserică baptistă, bal la căminul 
sătesc ori spectacol la operă au fost 
planificate și raportate ca „mani
festări" ale Festivalului Național 
„Cântarea României". Sub genericul 
lui, Scînteia a publicat cronica la 
concertul de la Ateneul Român 
susținut de noua orchestră de 
cameră „Virtuozii din București".

sele erau între condamnarea la locul 
de muncă și închisoarea pentru un 
an sau doi. Ne încadram perfect în 
programul de curățire al lagărului 
ONU, făcând astfel loc altor persoane 
pentru care se puteau deconta alte 
fonduri. în plus, Republica Socialistă 
România și Iugoslavia aveau și o înțe
legere, țara noastră oferind pentru 
fiecare transfug trimis înapoi câte un 
vagon de sare. Nu exista nici o ordine, 
nici o selecție a celor care erau trimiși 
înapoi. Totul era la libera apreciere a 
celor care executau ordinele".

înapoi în România
Puiu Sălăgean s-a numărat printre 

cei care au fost „aleși". Erau cinci care 
trebuiau trimiși în România. Nu se 
puteau împotrivi. Au fost îmbarcați 
într-o dubă a Poliției, legați unul de 
altul cu cătușe. „Drumul către casă a 
durat vreo cinci ore, până la un punct 
de trecere de lângă Jimbolia, pe un 
drum lăturalnic, unde au oprit 
mașina, exact pe linia vopsită de pe 
șosea, ce demarca cele două țări. 
Eram așteptați de un locotenent gră
nicer, cu cascheta dată pe spate. 
Fuma. Lângă el erau vreo patru 
soldați, cu AK 47. Lângă ei se aduna
seră și vreo 20 de curioși. După ce au 
purtat o discuție scurtă cu polițiștii 
sârbi, ne-au schimbat cătușele cu 
niște sârme dintr-un gard, apoi am 
fost «conduși» vreo trei-patru kilo
metri, pe jos, către pichetul de gră
niceri. Pe drum, unul din grupul de 
transfugi a întrebat dacă are unde să 
își facă o injecție cu insulină. A fost 
destul pentru ca soldații să ia foc. A 
urmat un potop de înjurături. L-au 
târât și l-au lovit cu paturile armelor 
până l-au lăsat lat. Mă apucaseră 
tremuratul și greața în același timp. 
Din urmă a ajuns locotenentul cu un 
Aro și a început să-i înjure pe soldați. 
Nu mai știam ce să cred. Nu a durat 
prea mult, pentru că am ajuns la 
pichetul de grăniceri, unde a început 
calvarul tipic românesc, răzbunarea 
grănicerilor. Soldații aveau «mână 
liberă». Am simțit batjocura, am fost 
bătuți și umiliți. Ne-au «cazat» în 
cocinile de porci, în mizerie. Eram 
păziți de soldații de gardă. A trecut 
noaptea aceea, iar a doua zi ne-au 
triat pe fiecare și ne-au trimis în 
zonele pe unde trecuserăm frontiera, 
pentru reconstituiri. Am fost trimis 
la Pichetul de grăniceri din zona 
Orșova, încătușat și escortat de 
Miliția de Frontieră, transportați cu 
mijloace în comun. Călătorii civili din 
zonă ne trăgeau discret cu ochiul, ne 
făceau semne de apreciere, ne ridicau 
oarecum moralul distrus. La Pichetul 
Orșova am avut parte din nou de 
bătaie, umilire, batjocură. A sosit și 

Alcătuită din instrumentiști ai Filar
monicii „George Enescu", fusese 
inițiată „de unul dintre cei mai buni 
dirijori de astăzi, Horia Andreescu". 
Repertoriul primului concert - 
Mozart și Haydn. Interpretați cu 
„omogenitate, finețe și acuratețe 
stilistică, echilibrul partidelor, preg
nanță în momentele solistice, par
fum de epocă", laudă Costin Tuchilă. 
Și consemnează aplauze la scenă 
deschisă pentru Adrian Petrescu 
(solo oboi) și pianistul Dan Grigore.

Păstorel și Petru Groza
Luni nu apărea Scînteia. Astfel că, 

în avans, ziarul de duminică a con
semnat împlinirea a 44 de ani de la 
instaurarea Guvernului „revolu- 
ționar-democratic" condus de dr 
Petru Groza. Cine-a fost Groza? „Om> 
politic patriot", scrie oficiosul PCR. 
Ce-a spus ori ce-a făcut „patriotul" 
se explica prin citate din Ceaușes- 
cu. „Strălucită biruință" numea 
Ceaușescu evenimentul din 6 mar
tie 1945.

„Strălucită biruință" în procesul 
învățării sociale înregistraseră însă 
epigramele atribuite lui Păstorel 
Teodoreanu despre Groza. Au trecut 
dintr-o generație la alta fără ins
tituțiile școlii și presei. „Are cap 
pătrat și dur/ Pe muscali îi pupă-n 

ziua reconstituirii. împreună cu încă 
un camarad am fost transportați cu 
șalupa militară pe Dunăre, ca să 
indicăm locul prin care am trecut. în 
prealabil, mi se luaseră declarații 
scrise. Trebuia comparată realitatea 
cu declarația. Am spus totul. Celălalt 
nu a vrut să spună adevărul. Se gân
dea că va încerca iar! Un procuror mi
litar a consemnat totul. Ne-am întors 
la pichet, iar câteva ore mai târziu a 
sosit un alt procuror militar, care se 
afla în stare avansată de ebrietate. 
L-a scos din celulă pe colegul căruia 
nu i se potriveau datele. Doi soldați 
l-au legat cu cătușele de o bară din 
perete și, după câteva înjurături, 
tovarășul procuror a început să-l lo
vească. Dădea cu bastonul de cauciuc 
peste cap, peste față, iar soldații îl 
loveau cu patul armei peste picioare 
și peste întregul corp. Eu vedeam din 
celulă întreaga scenă, fără cuvinte. 
Am început să tremur, nu știam dacă 
l-au omorât, pentru că nu mai dădea 
nici un semn de viață. Au aruncat 
peste el o găleată cu apă de la toaletă. 
A început să miște, dar l-au lovit din 
nou cu sălbăticie. Toți erau băuți 
peste măsură. Râdeau și înjurau.. 
După ce omul a leșinat, l-au adus în 
celulă. M-au pus să spăl sângele de pe 
ciment. După ce m-am conformat, au 
început să îmi pună întrebări pe un 
ton foarte prietenos. Eram, pe unde
va, liniștit, pentru că declarația mea 
se potrivea cu cele constatate la fața 
locului. Dar după nici trei minute de 
«prietenie», unul dintre soldați mi-a 
pus cătușele pe o mână și m-a legat 
de aceeași bară. Apoi, procurorul 
mi-a spus Că oricum le-am provocat 
probleme, pentru că fapta mea le va 
aduce sancțiuni celor care păzeau 
zona respectivă. M-au lovit cu bas
tonul de cauciuc peste cap. După 
câteva lovituri nu am mai simțit 
nimic. M-am trezit după aproximativ 
trei ore cu dureri cumplite pe tot cor
pul. Nu puteam respira, aveam coaste 
rupte, nu-mi puteam mișca brațele și 
picioarele, nu vedeam bine, încă 
auzeam pocnetele bastonului de 
capul meu, îmi fluierau timpanele, 
nu puteam decât să respir aer cu 
porția și să rămân nemișcat. Spre 
dimineață a venit o Salvare și l-a luat 
pe coleg, auzeam de la personalul 
sanitar că era vorba despre o hemo
ragie internă, iar procurorul, de 
această dată treaz, le spunea celor de 
pe Ambulanță că omul a căzut și s-a 
rostogolit de pe stânci în timpul 
reconstituirii. Când m-am văzut în 
oglindă m-am speriat. Aveam capul 
mărit, umflat, orbitele erau negre și 
însângerate, ochii îmi erau inundați 
de sânge, iar părul arăta ca o scoarță 
de copac. Numai mintea, amintirile 
mă făceau să-mi recunosc identi

.../ și în ...pesta mamii lui/ A atins 
apoteoza.../ Cine credeți că-i aces
ta?/ Să vi-1 spun eu: Petru Groza!" 
Sau: „în Guvernul Groza cel de con
centrare/ S-au primit trei membri 
pentru completare/ însă ca să fie 
cabinet etern/ îmi bag și eu mem
brul în acest guvern."

Hoții anonimi
Toate ziarele județene publicau 

periodic, după modelul Scînteii, un 
buletin rutier cu informații primite 
de la inspectoratele județene ale 
Miliției. Aici se anunțau și autotu
rismele care aveau drept de liberă 
circulație la sfârșitul săptămânii. Și 
accidentele. Cum ziarul era panou 
de onoare, contravenționalii și in
fractorii nu erau nominalizați. Iată 
o astfel de știre: „în localitatea Pre- 
jmer, județul Brașov, conducătorul 
unui autovehicul nu a redus viteza 
pe timp de noapte la intersectarea 
cu alt autovehicul astfel că nu a ob
servat la timp o căruță care se de
plasa nesemnalizată în aceeași di
recție. Imprudența căruțașului de-a 
nu-și echipa vehiculul cu felinar și 
elemente reflectorizante l-a costat 
viața, dar poate că accidentul ar fi 
fost evitat, dacă omul de la volan ar 
fi fost mai precaut".

Lavinia BETEA

tatea." După vreo cinci zile, Sălăgean 
a fost transportat la Miliția munici
piului Turnu Severin, în arest. După 
alte câteva zile, a fost escortat de mi
lițieni din județul Hunedoara până la 
Deva, în arest. După alte 10 zile a fost 
dus la Penitenciarul Bârcea Mare.

Prizonier în România
A așteptat condamnarea. între 

timp, alte „surprize". A fost legat în 
lanțuri, exact ca în Evul Mediu: „Cu 
ele dormeam, cu ele mâneam. Hrana 
o primeam o dată la două zile. Apă 
aveam din belșug, pe jos, în toată 
celula. Nu mă puteam așeza nici 
măcar pe cimentul podelei. în timpul 
zilei, și patul de lemn era ridicat și 
legat la perete. Scopul era să stau în 
picioare toată ziua, până seara, la ora 
20:00. Am rezistat o zi. Din cea de-a 
doua zi m-am așezat pe jos, cu fundul 
în apă. Am reușit să și dorm pe 
ciment, în apă. Simțeam cum îmi 
slăbesc organismul și sănătatea. 
După opt zile, am fost transferat «pe 
secție», alături de criminali, violatori, 
tâlhari etc. Spre surprinderea mea, 
s-au purtat exemplar cu mine. Sim
țeam că mă apreciază pentru curajul 
pe care l-am avut".

Puiu Sălăgean a fost condamnat la 
doi ani de închisoare: unul pentru 
asociere în scopul săvârșirii de 
infracțiuni și un altul pentru trecerea 
frauduloasă a frontierei de stat. „La 21 
de ani am ajuns infractor, cu cazier, 
cu un viitor întunecat de sistem, fără 
perspectivă, cu o tinerețe apusă și 
frântă de suferințele îndurate. După 
recurs, fără să sper, printr-o minune 
am ajuns în libertate, cu comutarea 
pedepsei la locul de muncă. Lucram 
la Secția de Cercetare și, din acest 
motiv, fiind condamnat, nu puteam 
să mai rămân acolo. Prin bunăvoința 
unor oameni de mare suflet și carac
ter, în special a șefului Serviciului 
Personal de la Combinatul Siderurgic 
Hunedoara, Mircea Roșculeț, am fost 
transferat la o altă secție și am putut 
să îmi execut pedeapsa la locul de 
muncă. Asta nu mă scutea de contac
tul cu Miliția și cu Securitatea, care 
m-au obligat să «raportez,» săptămâ
nal activitatea mea la locul de muncă, 
precum și tot ce era legat de viața 
mea privată, în scris, în cele mai mici 
detalii. Mi se sugera chiar să vorbesc 
despre cei cu care intram în contact. 
Cum aș fi putut să-i trădez vreo
dată?!" Adrian, prietenul lui Puiu, a 
fost ceva mai norocos. Nu a fost tri
mis în România, pentru că în lagăr a 
sosit o delegație de la ONU. în ianua
rie 1990 a părăsit Iugoslavia cu des
tinația Canada, unde locuiește și în 
prezent.

Monalise HIHN

Ce înseamnă 7Q.000 lei pentru 
două unități economice al căror 
plan anual se evaluează prin cifre 
de ordinul zecilor de milioane? O 
nimica toată, s-ar putea spune. Și 
totuși, în jurul acestei sume infime, 
care reprezintă valoarea unui crio- 
stat de laborator, s-a născut o pro
blemă care a intrat în al patrula an 
de existență. Pentru elucidarea ei, 
beneficiarul produsului, aflat în pos
tura de păgubaș - este vorba de 
întreprinderea de livrare a pro
duselor petroliere (ILPP)„Peco“ Tărgu- 
Jiu-ne-a cerut sprijinul printr-o scri
soare adresată redacției noastre în 
luna ianuarie a.c. Am considerat 
oportun să-i dăm curs nu pentru a 
ne erija în factor de conciliere, și cu 
atât mai puțin de soluționare, ci pen
tru a descoperi acele mentalități, 
atitudini și practici care se ascund în 
spatele unei atari situații, întâlnită 
destul de frecvent, din păcate, în ra
porturile contractuale dintre unită
țile economice. Iată-ne, așadar, în 
ultima zi a lunii ianuarie, la Institu
tul de cercetare și proiectare pentru 
industria alimentară și tehnica 

frigului (ICPIAF) Cluj-Napoca -fur
nizorul incriminat in scrisoarea 
noastră, de persoana cea mai auto
rizată în problema respectivă din 
partea beneficiarului, tehnicianul 
Gheorghe Cojocaru din comparti
mentul tehnic-investiții.

„Cât de important este acest apa
rat pentru unitatea dvs.?, îl întreb pe 
tehnicianul Cojocaru înainte dea ne 
deplasa la ICPIAF.„Noi nu l-am cerut, 
în anul 1985, Centrala PECO a avut 
inițiativa să comande pentru mai 
multe întreprinderi județene aseme
nea aparate, care servesc, iarna, la 
determinarea punctului de coagu
lare a produselor petroliere, în spe
cial a motorinei. El ajută, la nevoie - 
cu alte cuvinte, dacă beneficiarii 
noștri reclamă - să se obțină proba 
că motorina livrată de întreprinde
rile producătoare nu satisface con
dițiile convenite și, ca urmare, să so
luționăm diferendele care pot apă
rea dintr-o asemenea situație. Asta 
când nu există bună înțelegere. Până 
acum, am cam rezolvat problemele 
pe această ultimă cale. Dar pe mine 
mă interesează aparatul, pentru că 
este din fondul de investiți și îl am pe 
inventar din luna noiembrie 1985, 
iar când vine controlul trebuie să-l 
arăt."

Optica este confirmată de câteva 
fapte. Primul. Beneficiarul a semnat 
în 1985 contractul cu ochii închiși, 
așa cum i l-a prezentat furnizorul, cu 
spații albe la rubricile clauze con
tractuale („Noi am fost oameni cum
secade pentrucă am acceptat să 
luăm în considerare repararea 
aparatului, fără ca în contract să se 
specifice ceva la condiții de garanție 
și, în orice caz, cu mult după expi
rarea acestora", avea să replice mai 
târziu, pe această temă, directorul 
adjunct al ICPIAF, Tiberiu Ilieș).

Al doilea. „Cum spuneam, în 
noiembrie 1985 ne-a sosit aparatul. 
Până să ne uităm la el, am primit un 
telex - după cât timp, nu-mi aduc 
aminte - de la ICPIAF, în care ni se 
spunea că criostatul a fost livrat 
defect și c'ă, în timpul cel mai scurt, 
un reprezentant alfumizorului se va 
prezenta la noi pentru punere în 
funcțiune" (tehnicianul Cojocaru). 
Dar să vedem optica furnizorului 
cumsecade:„Un asemenea telex nu 
trimite nici o unitate care se respec
tă și este sigur că noi nu l-am expe
diat". Vom afla ceva mai încolo cum 
se respectă ICPIAF. Deocamdată, să 
reținem că tehnicianul Cojocaru nu 
poate argumenta preocupările ime
diate la ILPP Târgu-Jiupentru soarta 
acestui aparat intrat în patrimoniul 
unității, nici prin telexul invocat („pe 
care nu l-am mai găsit"), nici prin 
dovezi care să ateste vreun semnal 
de alarmă tirmis pe adresa furni
zorului înainte de data de 4 oc
tombrie 1986, deci la aproape un an 
de la primirea criostatului. „Totuși, în 
termen de garanție!" ține să subli
nieze tehnician ul Cojocaru. „în afara 
termenului de garanție!" replică 
Tiberiu Ilieș.

Din acel moment începe cu adevă
rat iureșul hârtiilor și al deplasărilor. 
Ca urmare a acestui semnal, în
decembrie '86 (deci nu mai înainte, 
căci nu i-a sesizat nimeni nimic!)
ICPIAF răspunde: „Delegatul nostru 
va sosi la dvs. pentru punerea în 
funcțiune a criostatului în decada II 
din ianuarie 1987“. Dar cum Târgu 

\^Jiu este departe de Cluj Napoca, dele-

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Are nevoie de, fonduri". îi promitem că vom veni cu elevii 
să viziteze spațiul minim căts-a renovat și să mai facă ceva 
bănuți, că-i vai și-amar... Ne întâlnim cu Vaida, careafost la 
București să-i ducă luifiu-său, student, de mâncare. Cică face 
foame groaznică mâncăul, dar noi știm de la studenții 
noștri personali cum e cu cazarea și cantina. La Vio, am 
intrat în cămăruța lor de la cămin, cu paturi suprapuse, cu 
baie unde apa curge jos prin chiuvetele sparte. Pe vremea 
noastră era mai bine, ehe, cefrumos era la Căminele de pe 
Ana Ipătescu de la Iași! Cu mâncarea o duceam mai rău, 
eram băieți și „iepurași" la supliment... Acum, gata cu supli
mentul! Suntem in ultima decadă a mileniului... Vio pleacă, 
mititica, la București, cu ce-am putut s-o dotăm, nu cine știe 
ce. Eu cu Diana mergem la filmul românesc „Hanul dintre 
dealuri", de Cristiana Nicolae, după „Hanul lui Mânjoală" 
deCaragiale. Foarte bun filmul, și ca tramă, și ca peisaj, și ca 
interpretare: Florin Busuioc, Dana Comnea, Alexandru

Repan, Gina Patrichi, Mariana Buruiană. Eși Onea, nu în 
distribuție, ci în sală. Zice că a intrat pe gratis și e mândru. 
Surprinzător, o puzderie de țigani. O fi o simplă întâmplare? 
Mai e timp și pentru Radioul cel cu vești de pus la inimă. Și 
altfilm la televizor:„Fata lui Bube", cu Claudia Cardinale, 
dulce Claudia...

C. TRANDAFIR, Jurnal în curs 
de apariție la Editura Libra

Ieri, la ziua lui Vasile, regal al lui Liviu M., care are un dar 
inepuizabil de povestitor, făcându-i de rușine pe cei doi 
prozatori de față, și spre desfătarea tuturor. Mici nuvele 
improvizate, cu o artă desăvârșită a construcției laconice și 
în poantă. Păcat că totul se consumă oral,fiindcă înscris am 
convingerea că nu ar reuși să le transpună cu acelașifiresc. 
Poate înregistrate. Dar acum pleacă: și-a depus actele pen
tru Canada. Detaliu important, uitat ieri: romanul lui Blaga 
se numește de fapt „Robie pământeană/și/robie cerească", 
după spusele doamnei Helene. (...)

Mircea ZACIU, 
Jurnal IV, București, Editura Albatros, 1 998, p. 417

gatul ICPIAF (care se respectă!) 
sosește abia în 19 martie 1987. Promi
siune, intr-adevăr, respectată pe 
jumătate: tot a doua decadă, dar 
două luni mai târziu. Cum delegatul 
a venit doar să constate, nu să și 
pună aparatul în funcțiune, benefi
ciarul n-are încotro și se mulțumeș
te să obțină o hârtie asigurătoare că 
se va schimba aparatul cu condiția 
ca cei din Târgu-Jiu să asigure trans
portul cyiostatului defect la Cluj 
Napoca. Cum trecuse și a doua iarnă 
fără ca nefuncționarea acestuia să 
dea prea mare bătaie de cap, abia în 
pragul celei de-a treia ierni, la data 
de 20.10.1987, îl cităm pe Gheorghe 
Cojocaru, „am reușit să găsim un 
mijloc de transport, și am dus 
aparatul vechi la ICPIAF, cu certi
tudinea că vom primi altul nou". Și 
adresându-ne apoi reprezentantu
lui unității care se respectă; „Ne-a 
supărat faptul că nu v-ați ținut de 
cuvânt". Cu vocea mlădioasă, direc
torul adjunct al ICPIAF ne explică ce 
probleme dificile au fost în acea 
perioadă cu aprovizionarea. Tehni
cianul Cojocaru înțelege că, de, se 
confruntă și el. Eu înțeleg că, de, nu 
întâlneam pentru prima dată astfel 
de justificări.

Să revenim însă de la spiritul 
împăciuitorist din cadrul acestui dia
log la spiritul belicios care a urmat 
afrontului adus beneficiarului, 
atunci când acesta a fost nevoit să se 
întoarcă cu mijlocul de transport 
„fără încărcătură". După o lună, 
trimite la ICPIAF o adresă în care 
conchide:,, Vă rugăm să luați măsuri 
urgente pentru expedierea aparatu
lui... în caz contrar, vă acționăm în 
judecată pentru recuperarea amor
tismentului". Deci asta îl durea în 
primul rând. Clujenii acționează cu 
calm imperturbabil. Adică, nu dau 
nici un răspuns. Când era pe sfârșite 
și a treia iarnă, iar inventarul, dacă 
venea, nu mai găsea aparatul la 
locul lui, adică în magazie, la 16fe
bruarie 1988, ILPP Târgu-Jiu revine 
cu o adresă. „Chiar, de ce nu Tați 
acționat pe furnizor în judecată?", 
Tam întrebat în particular pe Gh. 
Cojocaru?„Pentru ce?Pentru un tun 
cu țeavă din coajă de salcâm și ghiu
lele de vopsea? Așa se zice pe la noi 
despre un lucru de nimic. Era mai 
mare daraua decât ocaua. “Probabil 
că pe asta s-a bazat și furnizorul și, 
desigur, pe faptul că beneficiarul nici 
cu contractul nu era prea bine 
acoperit.

Dându-și seama că nu are altă 
cale, ILPP Târgu-Jiu schimbă tonul in 
următoarea adresă, trimisă abia 
peste alte 8 luni. După ce se repetă 
toată istoria, ca și cândclujenii n-ar 
cunoaște-o, se scrie în încheiere: 
„Rugăm să țineți cont că de trei ani 
plătim amortismente pentru un uti
laj pe care nu l-am folosit niciodată 
și, cu ocazia sosirii delegatului nos
tru pentru conciliere, vă rugăm să ne 
comunicați sus pe o copie din adresă 
termenul de livrare a criostatului". 
înduioșați și cu delegatul în față, clu
jenii pun - sub semnătura șefului 
Secției prototipuri, Petrindeanu 
Vaier, întărită cu ștampila unității- 
rezoluția mult așteptată: „Se va ter
mina la data de30.11.1988". Cumfor- 
mula „se va termina" nu le-a sunat 
destul de sigur celor din Târgu-Jiu, 
mai trimit un delegat pe data de 
22.11.1988, iar ICPIAF, pe aceeași 
adresă, cu aceeași semnătură și 
ștampilă confirmă: „Sepoate ridica 
pe data de30.11.1988“. De data aceas
ta, beneficiarul nu mai așteaptă 
să-i scape norocul printre degete. 
(„Nici nu știu cum am trecut de 
ultimul inventar. Numai de criostat 
nu m-au întrebat, cred că le-a fost 

„in întreprinderile socialiste se mai întâmplă și erori", admitea din când în când 
presa, arătând că stăpânește „arma criticii" FOTO: Sorin Lupșa/AGERPRES

greu să-lpronunțe", îmi mărturisea, 
tot în particular, Gh. Cojocaru.) Și a 
doua zi după data fixată, de 
1.12.1988, trimite o autofurgonetă, 
condusă de șoferul Ion Armășoiu, să 
aducă aparatul la Târgu-Jiu. Dar 
autofurgoneta se întoarce așa cum 
a plecat, șoferul explicând că nu mai 
există decât carcasa exterioară, fără 
instalația interioară. „Nu-iadevărat, 
replică prompt, la discuția comună 
din 31 ianuarie a.c., inginerul Petrin
deanu de la ICPIAF. Șoferul ne-a 
declarat că a rămas cu mașina în 
pană în județul Alba și a lăsat-o 
acolo. Aparatul era gata și vă 
așteaptă și acum. “ Așadar, a fost 
găsit acarul Păun. Cunoscând șoferii, 
tehnicianul Cojocaru tinde să dea 
crezare: „Auzi, domnule, să ne facă 
una ca asta. Dacă este așa, îl dau 
afară". Iar apoi, mai blajin: „Și noi 
ne-am supărat pe dvs. și v-am dat la 
Flacăra". Mai circumspect, reporte
rul întreabă: „Cum poate fi verificat 

faptul că acesta este adevărul?". 
„Simplu, nu i-ampus ștampila decât 
pe delegație, nu și pe foaia de par
curs, iar ștampila rotundă nu se 
pune fără aprobarea mea sau a 
tovarășului director", răspunde 
inginerul Petrindeanu.

Atmosfera se destinde, oponenții 
se împacă din nou, tehnicianului 
Cojocaru i se oferă drept amintire 
din partea firmei, care se respectă, 
un frumos calendar de perete. 
Primesc și eu unul, dar în mod 
intenționat îl uit acolo. Coborâm din 
biroul directorului cu toții în secție. 
Aparatul este pus la vedere, arată 
frumos: „Are și îmbunătățiri, căci a 
fost prezentat la TIB '99", își vinde 
marfa inginerulPetrindeanu. Tehni
cianul Cojocaru este, în fine, fericit. 
„Să-ifacem o probă defuncționare", 
intervin eu. „Merge perfect, dar 
acum nu avem curent în secție", 
replică Vaier Petrindeanu. „Nici nu 
mai trebuie să trimiteți mașina să-l 
ridice, intervine cu amabilitate direc
torul adjunct. îl ambalămfrumos și- 
1 expediem cu trenul. în maximum o 
săptămână îl aveți". Gheorghe Cojo- 
canu este și mai fericit, iar reporterul, 
bucuros că a dat o mână de ajutor la 
rezolvarea problemei. Directorul 
adjunct își exprimă regretul că s-au 
întâmplat toate acestea, a folosit și 
puțină cenușă, afirmând că nu sunt 
lucrurifirești, dar, furați cu planul și 
măcinați de greutăți, au mai negli
jat aspectele mărunte, care, este 
adevărat, n-au fost lipsite de impor
tanță și pentru beneficiar. în con
cluzie, sincere regrete.

Ne despărțim cu toții aproape 
înduioșați. Tehnicianul Cojocaru ia 
calea Târgu-Jiului să-și aștepte 
aparatul, iar eu mă gândesc în ce 
altă întreprindere să merg, că n-are 
rost să critic niște oameni cum
secade. Amândoi parcă aveam un 
sentiment de culpabilitate că am 
necăjit niște oameni atât de amabili 
și respectabili...

...Peste trei săptămâni, adică cu 10 
zile înaintea apariției acestui articol, 
primim la redacție de la ILPP Târgu- 
Jiu mesajul că aparatul n-a ajuns la 
beneficiar, precum și o fotocopie de 
pe foaia de parcurs a șoferului 
Armășoiu, pe care se află imposibila 
ștampilă rotundă a ICPIAF și o 
declarație sub semnătura „acarului 
Păun" în care se spune: „Au pus 
aparatul pe un banc de probă și nu 
mergea. Desfăcându-i carcasa, au 
constatat că avea piese lipsă". Să fi 
fost provocată acea pană de curent 
din3i ianuarie a.c.? în orice caz,deo
camdată, acarul Păun a întors 
macazul. împotriva cui? Vom vedea.

Virgil SIMION 
Flacăra, nr. 9/1989
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La „Șapca lui Ceaușescu"

(Urmare din pag. I)

Era o întreagă isterie, se pierdeau 
nopți la video, în fumăraie, cu 
navetele de bere pe balcon. O formă 
de a scăpa din încorsetarea dicta
turii, formă care îmbrăca aspecte jal
nice și hilare în același timp. 
Fiindcă, în proporție covârșitoare, 
filmele care se urmăreau erau 
proaste și foarte proaste.

în principal se vedeau filme așa 
numite „de groază", filme de ac
țiune, majoritatea-cu soldați ame
ricani în Vietnam, comedii, SF-uri și 
filme XXX, mai rare, pe care le-am 
descoperit ceva mai târziu. (Mulțu
mesc, Jane! Habar n-ai ce-am pățit 
din cauza ta.)

Intr-o după-amiază, băteam min
gea în spatele blocului când un pri
eten mi-a spus că se duce seara la 
unii care „dau video". într-o secun
dă m-am hotărât să nu pierd așa o 
ocazie, drept care, pe la ora 21:00, 
ne-am făcut apariția la adresa indi
cată. Am bătut la o ușă scorojită de 
la parterul unui bloc aflat chiar pe 
strada mea și ne-a deschis o țigancă.

Am dat banii la intrare, apoi ne-am 
croit drum prin fum în sufrageria 
plină de scaune și țipi dubioși. Am 
primit un pumn de semințe de la 
țigancă, și tot filmul m-am întrebat 
dacă nu cumva erau date prin pipi, 
căci așa se vorbea pe atunci că fac 
unii, ca să economisească sarea. 
După câteva minute a început fil
mul. Doamnelor și domnilor, abia 
atunci am înțeles ce înseamnă un 
film tare! Bietul meu „Cobra", care 
mă dezvirginase cinefilic, fusese o 
glumiță pentru preșcolari. Acum

Centralizarea supei pentru 
poporul unic muncitor

(Urmare din pag. I)

Era prevăzut cu piețe publice și cu o 
iniensă sală de mese, un fel de super
market imaginat de conducătorii 
regimului socialist pentru a centraliza 
distribuția de alimente", mai spune 
inginera de la fosta IMAIA. Femeia își 
imagina deja cum România s-ar fi 
transformat într-o „Oceanie" descrisă 
de Orwell în romanul „1984“.

„Mai întâi au apărut construcțiile. 
Vedeam cum se ridicau pe lângă noi, 
de la o zi la alta, ca o amenințare. Ne 
simțeam ca acei condamnați la 

RESTITUIRI

Sărbătoarea de 1 Mai, pregătită muncitorește
în anul 1989, la 1 mai șe împlineau 100 de ani de la 

declararea acestei date din calendar ca ziua muncii și a 
muncitorilor. Totodată, istoricii partidului mai numărau 50 
de ani de la marea demonstrație antifascistă și antirăzboi
nică de la 1 mai 1939, când, în mod evident, Nicolae și Elena 
Ceaușescu au avut un rol important în organizarea acesteia. 
O asemenea sărbătoare trebuia să fie bine celebrată, iar 
măsurile ce urmau a fi luate coborau ca ordine de îndepli
nit de la Comitetul Central până la ultima organizație de par- 
tid. Trei secții ale CC-ului, Secția Organizatorică, Secția Pro
pagandă și Presă și Secția Relații Externe au elaborat la 4 
martie 1989 un Plan pentru ca 1 mai să fie sărbătorit 
grandios. Indicațiile de la Centru vizau organizarea de 
adunări festive, spectacole, sesiuni științifice și simpozioane, 
expoziții omagiale fotodocumentare în toată țara. Nu era 
uitată nici presa care avea obligația să publice și să transmită 
articole și programe speciale închinate acestei zile. De 
asemenea, Ministerul Afacerilor Externe avea planificat să 
organizeze, cu prilejul zilei de 1 mai, reuniuni diplomatice 
și evenimente menite să prezinte marile realizări ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Vă prezentăm documentul pregătitor 
al sărbătoririi zilei de 1 mai, intitulat Plan de Măsuri, redac
tat de CC al PCR, care se regăsește în Arhiva Diplomatică.

Râzvan BELCIUGANU

La 1 Mai anul acesta se împlinesc 50 de ani de la marea 
demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de 
la 1 Mai 1939, în organizarea și desfășurarea căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au avut un rol 
determinant. Totodată, se împlinesc 10 de ani de la 
declararea zilei de 1 Mai ca zi a solidarității internaționale 
a celdr ce muncesc.

Poporul român sărbătorește aceste evenimente într-o 
deplină unitate în jurul gloriosului nostru partid comunist, 
al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușecu, 
într-o atmosferă de puternică angajare patriotică a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru transpunerea 
in viață a tezelor, ideilor și orientărilor de excepțională în
semnătate teoretică și practică cuprinse în magistrala ex
punere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună 
a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, a organismelor democratice și organizațiilor de masă 
și obștești din noiembrie 1988, amplu și mobilizator pro
gram de muncă și acțiune revoluționară al întregului patid 
și popor, pentru îmbunătățirea neabătută a Programului 
partidului, a hotărârilor Congresuluial XlII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, întâmpinând ziua de 1 Mai cu rezul
tate deosebite în toate domeniile vieții economico-sociale.

Aniversarea a 50 de ani de la marea demonstrație patrio
tică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 constitu
ie un prilej de a releva bogatele tradiții de luptă ale poporu
lui nostru, activitatea revoluționară a Partidului Comunist 
Român în conducerea marilor bătălii de clasă împotriva ex
ploatării și asupririi, a războiului și fascismului, pentru rea
lizarea unității de acțiune a clasei muncitoare, prin crearea 
Frontului Unic Muncitoresc, semnificația politică a sărbă
toririi de către clasa muncitoare a zilei de 1 Mai în România.

în istoria mișcării muncitorești și revoluționare din țara

noastră vor rămâne înscrise cu litere de aur activitatea re
voluționară și rolul determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al tovarășei Elena Ceaușescu, în organizarea și 
desfășurarea marii demonstrații antirăzboinice și antifas
ciste din Capitălă, de la 1 Mai 1939, prima mișcare puternică 
din Europa, din acei ani, care a chemat nu numai poporul 
român și clasa muncitoare din România, dar și clasa munci
toare de pe întregul continent la lupta împotriva fascismu
lui și războiului,-pentru apărarea independenței tuturor 
statelor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au aflat în fruntea luptei revoluționare a 
poporului român pentru libertatea, independența și 
suveranitatea patriei, pentru transformarea revoluționară 
a societății românești.

întreaga națiune aduce cu îndreptățită mândrie patrio
tică, și cu acest prilej, un vibrant omagiu tovarășului Nico
lae Ceaușescu, marele Erou între eroii neamului, înflăcărat 
patriot revoluționar, strălucit conducător al partidului și 
statului, eminent gânditor și om politic, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, care de peste cinci 
decenii și jumătate își dedică cu neasemuită dăruire eroica 
activitate revoluționară înfăptuirii idealurilor supreme ale 
poporului român de unitate, independență, libertate și pro
gres, triumfului cauzei socialismului și comunismului, 
colaborării și păcii în lume, tovarășei Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului și statului, pentru îndelun
gata activitate revoluționară consacrată binelui și fericirii 
poporului, exprimându,-și sentimentele de aleasă stimă, 
profundă recunoștință și înaltă prețuire pentru drumul de 
glorie parcurs de România în anii socialismului, cu deose
bire după Congresul al IX-lea al patidului, pentru prezen
tul și viitorul luminos al patriei.

- Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste să organizeze, prin oficiile diplomatice, 
reuniuni, gale de filme și expoziții de carte social-politică, 
care să evoce lupta de veacuri a poporului român pentru 
unitate și independență, tradițiile revoluționare ale clasei 
muncitoare, ale partidului Comunist Român. Vor fi prezen
tate pe larg marile realizări obținute de România în anii glo
rioși ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", obiectivele dezvoltării 
economico-sociale a patriei. Va fi înfățișată politica externă 
promovată de partidul și statul nostru, prestigioasa acti
vitate internă și internațională â tovarășului Nicolae Ceau
șescu, consacrată înfăptuirii aspirațiilor poporului român 
de progres și bunăstare, idealurilor păcii și colaborării între 
toate statele lumii.

- Publicațiile pentru străinătate să consacre numere și 
rubrici speciale, să asigure articole, materiale documentare 
și seturi de fotografii care, cu sprijinul oficiilor diplomatice, 
să fie puse la dispoziția ziarelor și revistelor de peste hotare, 
a altor mijloce de informare în masă. Radioteleviziunea 
Română să pregătească progame și benzi înregistrate cu 
emisiuni pe care să le transmită organismelor similare din 
străinătate cu care întreține relații de colaborare.

-Comitetele județene de partid, organizațiile de masă și 
obștești centrale să elaboreze programe de acțiuni proprii, 
în vederea aplicării prezentelor măsuri.

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe

era cu burghie în cap, drujbe, mem
bre sărind de la locul lor, cuie bătute 
oriunde numai în lemne nu, sto
matologi nebuni și tone de ketchup.

„Wow, să moară mă-sa, ce i-a 
făcut!", urlă deodată un țigan la ve
derea sfredelului care intra în capul 
unuia. „Taci, bă, că te ard!", îl puse 
altul la punct. „Băi, tăceți toată 
lumea că vă sparg", se auzi un glas 
dogit dintr-un colț.

Brusc, am început să apreciez 
camera mea aerisită din casa 
părinților mei cuminți.

M-am făcut mic în scaun și la 
finalul filmului m-am ridicat.

„Ce, pleci?", mă întrebă gazda 
agresivă. „Nuuu, făcui foarte con
vins. Mai aduc un prieten." Femeia 
dădu din cap mulțumită și eu tuleo.

Nici după acest episod nu am re
nunțat la visul de a avea video. Drept 
care i-am pisat pe părinți să ia, deși era 
clar să nu au cum. Un video player 
costa la vremea aceea 40.000 de lei, 
iar tata avea salariul cam de 3.000. 
Dar eu simțeam că nu mă pot dezvol
ta cum trebuie dacă nu am acces la 
cultura timpului meu. Degeaba, am 
rămas tot la mâna prietenilor, care 
aveau video și părinți înțelegători.

La Sergiu vedeam mai mult 
comedii. Era înnebunit de Acade
mia de Poliție, deși pentru mine era 
mult prea soft. Nu burghie, nu 
picioare, nu nimic. Ce să vezi? Un 
negru care cică imită tot felul de 
sunete? Era în filmul acela un negru 
care făcea ca elicopterul, sirena de 
poliție, mitraliera și multe altele, și 
Sergiu se contrazicea la infinit că e 
chestie reală. Eu susțineam că totul 
e un trucaj, dar el nu și nu.

moarte care erau obligați să privească 
ridicarea spânzurătorilor unde 
urmau să fie uciși. Ne era frică să vor
bim despre asta, pentru că nu știam 
cine ne va «turna» dintre rude, vecini 
sau prieteni. Nu aveam încredere în 
nimeni, iar dacă auzeam ceva și 
comentam, o făceam întotdeauna 
fără să ne exprimăm opinia în pu
blic", își amintește Ioana Eugenia 
Mihailov. Din fericire, scenariul de 
groază nu a devenit realitate, cu toate 
că românii s-au aflat la numai câteva 
luni distanță de el. Până în decembrie 
’89, doar două circuri ale foamei au

La playerul lui „Funai" l-am văzut 
pentru prima oară pe Jackie Chan. 
(Cichi Cian, cum propunțam eu cu 
convingere). Tot Sergiu, băiat deș
tept, pedant, serios la învățătură și 
de familie bună, a reușit să-mi dez
lege misterul pasajelor traduse de 
Irina Nistor prin „du-te dracului", 
„idiotule" etc. Vedeai pe câte unul că 
zbiară cu spume la gură niște chestii 
și Irina, la final, cu ton flegmatic, 
„traducea": „du-te dracului".

De circăriile lui Cichi Cian m-am 
săturat definitiv când am fost invi
tat în taină, de Jan, la un film porno. 
Eeee, atunci am înțeles eu cum e cu 
femeile și cum se poartă un bărbat 
adevărat.

Văzând eu că în film nu e nimic cu 
vreo cofetărie, plimbare prin He
răstrău, glumițe și excursii la Turnul 
Chindiei, mi-am zis că maniera 
directă e calea spre inima unei femei.

înfierbântat, am conchis că tre
buie să aplic rețetele îndrăznețe cu 
prima ocazie. Doar femeile atâta 
așteaptă, am văzut eu la video.

A doua zi după filmul văzut la Jan, 
în curtea școlii intru în vorbă cu o 
colegă. Ea, flirtând, îmi spune că a 
stropit-o o mașină și-mi arată ciora
pul alb pătat. Gata, era momentul!

I-am propus, cât în glumă, cât în 
serios, s-o șterg. „Bine, râde ea!" și 
am șters eu pe la gambe și am tot 
urcat, căci treaba trebuia făcută cu 
simț de răspundere, nu să se ducă 
fata murdară acasă, și deodată poc! 
O palmă de puteam să jur că-n ure
chea dreaptă mi se mutase postul 
Europa Liberă. Prost prins. Jan cu 
tâmpeniile lui...

Dan CÂRLEA

fost terminate. Unul dintre ele, cel din 
cartierul Pantelimon, a devenit ulte
rior parte din piața Delfinul. Al doilea 
face parte din complexul comercial 
Unirea. Multe alte „circuri ale foamei" 
au fost doar în parte construite, în 
diferite părți ale Bucureștiului și s-au 
transformat în Mall-uri: București 
Mall, City Mall sau Piaza România. Un 
alt „circ al foamei" a fost transformat 
în Universitatea Creștină Dimitrie 
Cantemir, la Timpuri Noi. Altele au 
fost demolate.

Diana CALOIANU

(Urmare din pag. I)

în mobilarea „Șepcii lui Ceaușescu" funcționase 
legea lui „cât mai simplu, să nu se împiedice 
bețivul și să strice ceva". în față barul, la dreapta 
jocurile mecanice, în stânga mese cu scaune de 
fier, ca la spital. „în Șapca era mereu plin și se 
fuma ca la turci. Deschideau la prima oră a pro
gramului de-atunci și închideau seara la 11 fix. 
Acolo mergeai după o zi grea de muncă, era un loc 
fain. Găseai băuturi iefine. în zonă nu mai era alt 
local decât „Gospodina". Acolo puteai să și 
mănânci - mititei, salată de boeuf, salată italie
nească. Bunătăți", își amintește Dumitru Istrate.

Țigările „casei" fuseseră Mărăști, Mărășești și 
Național. „Cam astea trei mărci erau în Șapca. 
Dacă vedeai la cineva Kent, era deja mare lucru",

spune Dumitru Istrate. Kent-ul putea fi luat „pe 
sub mână" doar din față de la „Conți" (așa cum 
alintă clujenii hotelul Continental). „în față la 
Conti era paradisul bișnițarilor. De-acolo puteai 
cumpăra pe sub mână orice, de la valută, la țigări. 
Bișnițarii erau des săltați de miliție, dar ca să își 
facă și miliția norma și să aibă cu ce se lăuda, îi 
aresta, apoi îi lăsa, ca să îi aresteze apoi din nou", 
râde Dumitru Istrate.

De„Șapca lui Ceaușescu" au fost legate și destine 
nefericite, își amintește tanti Ioana Neică. „Dl 
Avram cred că a fost chiar primul proprietar al lo
calului, dar a emigrat până la urmă în Statele Unite, 
după ce soția murise de cancer. Aveau trei copii, 
două fete și un băiat. O fată era balerină și în cele 
din urmă a plecat la Budapesta. Băiatul s-a însurat 
foarte de tânăr, la 17 ani. Iar cea de-a treia fată locuia

ultima dată cu bunica ei, pentru că au fost nevoiți 
să vândă casa ca să poată plăti înmormântarea", 
spune tanti Ioana. Cu gestionarul, ce și-l amintește 
acum ca proprietar, fusese vecină. Știe că ameste
ca băuturile în feluri noi. Ieșeau băuturi gândite 
și negândite. Nu a scris nimeni rețetele acelor 
cocktail-uri. Mai punea și apă, ca să lungească 
băutura... că banul așa se câștigă.

■La „Șapca" s-au petrecut și iubiri. „în Șapca am 
întâlnit-o pe fata mea. Acolo nu veneau de obicei 
femei, dar ea venise să vorbească cu o altă fată, 
care servea la mese. Am văzut-o în total cam vreo 
10 minute. După doi ani, ne-am întâlnit 
întâmplător, culmea, în față la Șapca. Anul ăsta 
avem 23 de ani de când ne-am luat", își amintește 
zâmbind Attila Miko.

Gabriela BĂDICA

RADIOGRAFII CULINARE

O FILĂ DE ISTORIE CULINARĂ
Interesul pentru bucătăria ro

mânească autentică era alimentat și 
în anul 1989 de revistele de profil, 
care tratau cu seriozitate acest 
subiect. Astfel, am găsit în Alma
nahul vânătorul și pescarul sportiv 
un material interesant care face re
ferire la cartea de bucate, apărută în 
1841, „200 de rețete cercate de bu
cătărie și alte trebi gospodărești", 
lucrare semnată de Mihail Kogăl- 
niceanu și Costache Negruzzi. Pasi
unea pentru gastronomia româ
nească autentică a iluștrilor noștri 
înaintași era adusă la cunoștința 
cititorilor de autorul articolului, P.A. 
Mihăilescu, care scria: „Cartea aceas
ta este presărată cu ispititoare rețete 
moldovenești, cu gusturi tari, ela
borate parcă în strămoșești alambi
curi, de către bătrâni alchimiști 
făcători de limbă românească, dar și 
de bucate".

Mihail Kogălniceanu, pasionat 
de bucatele românești, le cerea 
surorilor sale din Moldova „rețeturi 
de bucate și dulceți", ca să-i dea 
gata pe prietenii lui din Luneville, 
Franța, iar Costache Negruzzi pu
blica în presa vremii un articol cri
tic la adresa preparatelor pe care le 
mâncase la un ospăț din Iași: „După
un borș polonez se servesc mâncă
ruri grecești fierte cu verdețuri ce 
plutesc în unt, apoi pilaful turcesc 
și la sfârșit fripturi cosmopolite". 
Autorul articolului amintește de 
revista Adevărul literar și artistic, 
din anul 1935, în care George Că- 
linescu făcea un riguros rechizito
riu cărților de bucate ce apăruseră 
la noi, prost traduse din limbile 
germană sau franceză, și ale căror 
rețete, spunea el, „nu ni se po- 4așL iarăși să dospească bine. Pe 
trivesc deloc, fiind uneori de un 
caracter de-a dreptul literar, adică 
chimeric". Cartea semnată de 
Mihail Kogălniceanu și Costache 
Negruzzi, veche de peste 150 de ani, 
conține rețete care sunt greu de 
gătit în zilele noastre, dar ea are 
farmecul ei păstrând cuvintele 
arhaice și stilul vremurilor, autorul 
articolului dă și o rețetă din carte 
care sună cam așa: „Babe opărite, 
tare bune. Iei 300 dramuri făină 
măsurată cu litra și îndesată, o 
opărești cu două litre și jumătate 
lapte clocotit și o freci cu polonicul 
până se mai răcorește. Apoi pui 
într-o oală 12 ouă întregi și 27 de 
gălbenușuri, le bați până se fac 
spume și le strecori. Iei două litre 
pui în plămădeală, împreună cu 50 
dramuri drojdii bune, începi a le 
freca, în palme, bine, o jumătate de 
ceas, apoi le acoperi cald și le lași să 
se dospească. După ce dospesc 
bine, pui 5 litre îndesate de făină, le

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Amintirile unei eleve complicate
(Urmare din pag. I)

Timid, am ridicat două degete și cu 
un nod în gât am răspuns. M-a privit 
mirată, ușor curioasă, ca printr-o lupă, 
cu ochii ei de un albastru profund. Ca 
să se convingă că nu era o definiție 
învățată pe de rost, mi-a mai pus 
câteva întrebări. Din toată clasa, vor
bea numai cu mine. Timpul stătea în 
loc. La sfârșit, cu un zâmbet amuzat, a 
spus: «în afară de pasiunea pentru 
dans, domnișoara are și pasiunea lite
raturii». Și-atunci am știut că înce
peam să mă evidențiez.

în perioada februarie-martie ’89 
am făcut prima practică în spital. 
După atâtea ore de plicticoasă teorie 
din trimestrul întâi, aveam să vedem 
cu ochii noștri cum se fac recoltări de 
sânge, cum se împart medicamen
tele, cum se fac bandajele... Câtă emo
ție... Halatul alb, pe care până atunci îl 
îmbrăcasem numai în sala de curs, 
era mai apretat ca niciodată, boneta, 
papucii sanitari cu toc ortopedic, 
legați cu șireturi lungi cât o zi de post... 
Ne-am revărsat pe holurile spitalului, 
o clasă de 25 de fete gureșe printre 
care erau pierduți 5 băieți. Instruc- 
toarea ne aștepta, precisă și severă, cu 
un tabel în mână. Ne-a împărțit în 
grupuri de 5-6 și o urmam pe coridoa
rele largi. La intrarea în diferitele secții 
ne așteptau asistentele șefe, eram pre
zentate scurt și apoi rămâneam în gri

Restaurantele de lux puteau prepara și mâncărurile mai deosebite despre care scriau cărțile de bucate din vechime FOTO: AGERPRES

apuci iar la frecat în palme, le pui 
și câte ouă au rămas și o litră de 
lapte și le freci un ceas. La jumătate 
de ceas le pui o ceașcă de unt clo
cotit - de va fi untul de vacă, o ceaș
că și jumătate - și când se apropie 
de ceas, două cește de zahăr pisat și 

, coajă de lămâie. Apoi le acoperi, le 

urmă ungi calupurile cu unt, le 
presări cu posmag, ungi mâinile cu 
unt, iei aluatul și îl pui în calupuri 
și iar le lași până se umplu ca
lupurile, apoi le dai în cuptoriu. 
Cuptoriul să fie puțin mai tare 
decât de cozonaci". Da, greu de 
realizat un asemenea „dulce", mai 
ales în 1989, când era aproape im
posibil să ai în casă disponibile 12 
ouă și 27 de gălbenușuri sau „5 litre 
îndesate de făină". O altă rețetă, 
ceva mai simplă, citată tot din 
cartea „200 de rețete cercate de 
bucătărie și alte trebi gospo
dărești", este și următoarea: „Sos de 
ciuperce. Pui într-o tingire puțin 
unt și-l lași de se topește, apoi pune 
puțin petrinjel, mai iei puține ciu
perce și le taie subțire și le pui în 
unt, să fearbă puțin, apoi pune pu
țină făină și-l lasă de se ruminește, 
apoi pune puțină ceapă, puțin vin 
roșu și sare; sosul acesta se poate 
pune și peste pârjoale, și peste pui".

ja lor. Cele mai multe erau cochete, 
aproape toate aveau un aer de 
prestanță și responsabilitate... sau așa 
le vedeam eu.

îmi amintesc că eu am fost reparti
zată în Oftalmologie. M-a luat în 
primire o asistentă tânără, cu câțiva 
ani mai mare ca mine, m-a instruit 
repejor cu privire la program și apoi 
mi-a pus o foaie de observație în 
mână, mi-a indicat un bolnav și m-a 
trimis la plimbare cu el. Trebuia să-l 
duc la toate cabinetele unde avea de 
făcut diverse analize.

Mă uitam curioasă la aparatele de 
radiologie, la electrocardiograf, la 
electroencefalograf... Laboratorul, cu 
toate sticluțele strălucitoare, mi se 
părea o lume aparte.. încet, încet, am 
învățat să mă descurc în labirint și să 
mă apropii de oameni. Atunci cred că 
am primit și primul «ciubuc»: un 
săpun parfumat pe care îmi era 
rușine să-l iau, dar bătrânică a insistat 
să mi-1 pună în buzunar.

Tot cam pe-atunci m-am înscris și 
la biblioteca liceului. Era în pod! Mă 
rog, îmi amintesc numai scara pe care 
trebuia sa urc la ultimul etaj. Bibliote
cara era între două vârste. Din spatele 
biroului, m-a țintuit locului cu un sec 
«Cine ești? Cum te cheamă? Stai aici!» 
(adică lângă ușă). Mai lipsea să mă în
trebe și ce căutam acolo. Nu, nu 
căutam un trombon. «Ce cărți ai 
citit?» Nu puteam face o listă pe

Mai departe autorul articolului 
abordează și un alt subiect intere
sant legat de bucătăria unor țări 
exotice, stând de vorbă cu prieteni 
sau cunoscuți, pricepuți într-ale bu
cătăriei, simpli muncitori sau pro
fesioniști, școliți departe de casă, 
despre cum s-au acomodat ei cu 
mâncărurile ciudate, gustate acolo 
printre străini. „Să vă spun un 
menu" - i-a zis odată un prieten - 
„burtă de rechin cu bere de Ten 
Tzin; sau, la alegere, crap de China, 
care este, se pare, bun pentru 
întinerire, cum spun chinezii. Pe 
urmă, dacă preferați vă propun un 
pește caramelizat și care se prepară 
cum numai ei știu, într-un recipient 
de sticlă; toate acestea servite cu 
așa-numitul Bimbao, o pâine din 
orez, fără coajă, care se coace la 
abur. Ce sa vă mai spun? Niște vier- 
mișori uscați cu rădăcini, sau, dacă 
nu v-ați săturat, o mâncare de șarpe 
natur..." Interlocutorul autorului 
avusese în China o delegație, pe vre
mea când muncitorii și inginerii 
români erau la mare preț pe piața 
muncii din țările Asiei și Africii 
(mai ales către sfârșitul anilor ’80). 
Și, fiindcă veni vorba de Africa, în 
același articol citim că celebrul 
explorator român, Sever Pleni- 
ceanu (n.1867 - d.1924 n.r ), primul 

moment. Priveam cu jind la rafturile 
cu cărți din spatele ei. Eram obișnuită 
ca la biblioteca de cartier, să mă plimb 
printre ele, să le scot, să le răsfoiesc. 
Doamna de acolo, pe care mi-o 
făcusem prietenă cu câteva măr- 
țișoare și buchețele de flori, mă lăsa 
să-mi aleg singură cărțile. Uneori, o 
ajutam să le pună la loc pe cele resti
tuite de clienți. îmi mai dădea sfaturi, 
îmi mai ținea câte un titlu. Dacă nu 
mă-nșel, regula era că se puteau

DIN BANCOTECA „EPOCII DE AUR“

ANUNȚ MORTUAR 
ÎN SCÎNTEIA, LA... A I-A!

(Urmare din pag. I)

- Ce să însemne ? înseamnă că eu 
caut să citesc în Scînteia, la a-ntâia, 
ceva anume. Iar, dacă nu găsesc 
asta, normal că arunc ziarul.

- Dar faci asta de mai bine de o 
lună...

- Da și am să o fac până găsesc 
acolo ceea ce caut.

- Da' ce cauți matale și nu 
găsești? 

român care a călătorit prin regiu
nile congoleze, în centrul Africii, în 
scrisorile trimise prietenilor apre
cia că: „Bucătăria oamenilor din 
pădurile africane este gustoasă. Am 
împușcat o antilopă, iar carnea ei 
este foarte savuroasă se aseamănă 
ce cea a căpriorilor de la noi... Am 
mâncat carne de hipopotam și de 
bivol sălbatic. Este gustoasă, mai 
ales preparată ca marinată. Tot 
marinată se prepară și carnea de 
maimuță - continua Sever Pleni- 
ceanu în scrisorile lui - și care are 
gustul iepurelui de casă. Foarte 
bună e și trompa de elefant coaptă 
24 de ore într-o groapă acoperită cu 
pământ; jupuită de piele, juri că 
mănânci limbă de vacă..." O pro
punere culinară riscantă.,., mai ales 
că în galantarele de la Alimentara, 
în acel an 1989, greu mai găseai o 
bucată de carne adevărată - de pur
cel sau de văcuță - darămite carne 
de hipopotam, de bivol sălbatic 
sau... maimuță. Se vede treaba că și 
acest articol, ca și majoritatea 
cărților de bucate din epocă, putea 
fi înscris cu ușurință în categoria 
textelor de... ficțiune. Citeai, pofteai 
și apoi îți astâmpărai foamea cu o 
felie de salam cu soia.

Maria BELU-BURTEA 
Carmen DRĂGAN

împrumuta câte două cărți o dată. Eu 
luam și trei, patru. Aveam timp de lec
tură două săptămâni. «Ai citit 
Thomas Mann? Muntele vrăjit?», 
m-a trezit vocea ascuțită. «Nu». «Adu- 
mi-o înapoi până la sfârșitul tri
mestrului, altfel penalizările...». Am 
urât cartea aia. Am restituit-o și 
n-am mai luat nimic în schimb. Nu 
m-am mai dus niciodată la bibliote
ca liceului."

(a consemnat Costin ANGHEL)

- Caut un anunț mortuar.
- Bine, omule, nu știi că anunțuri 

mortuare găsești numai în 
România liberă, dar nu la pagina 
întâi, ci la pagina ultimă?

- Știu și eu treaba asta, dar eu 
caut un anume anunț mortuar, și 
numai în Scînteia, și numai la pa
gina întâi, și, dacă se poate, chiar 
două anunțuri, și tot acolo!

Șerban CIONOFF
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MINI MELINTE, 
MMPIOANĂ MONDIALI 
LA ATLETISM ÎN SALĂ

AICI RADIO EUROPA LIBERA!

Teatru și politică

La doar două săptămâni după 
Campionatele Europene în sală de 
la Haga, competiție la care sporti
vele din țara noastră cuceriseră nu 
mai puțin de trei medalii de aur și 
una de bronz, cei mai buni atleți din 
lume și-au dat întâlnire la Budapes
ta, unde, în zilele de 3-5 martie 1989, 
a avut loc cea de-a doua ediție a 
Campionatelor Mondiale în sală, 
într-o companie selectă, pe listele 
de concurs fiind înscriși aproape 
400 de sportivi din 62 de țări, 
reprezentantele României au urcat 
de trei ori pe podiumul de pre
miere, cucerind o medalie de aur, 
una de argint și una de bronz.

Trofeul din cel mai prețios metal 
a fost câștigat de Doina Melinte, în 
proba de 1.500 de metri, care la 
Haga triumfase pe distanța mai 
scurtă, de 800 de metri. La 32 de ani, 
atleta de la Știința CFR Bacău și-a 
apărat astfel cu succes titlul obținut 
cu doi ani înainte, la ediția inaugu
rală desfășurată la Indianapolis, 
performanța sa fiind dublată de un 
nou record al competiției: 4 mi
nute, 4 secunde și 49 de sutimi. 
Marieta Ucu a cucerit medalia de 
argint la săritura în lungime, fiind 
întrecută doar de deținătoarea 
recordului mondial, sovietica Gali
na Cistiakova, în timp ce tânăra 
Margareta Keszeg a confirmat va
loarea incontestabilă a școlii româ
nești de semifond și fond, sosind a 
treia în cursa de 3.000 de metri, în 
care olandeza Elly van Hulst sta
bilise un nou record al lumii. 
„Doina Melinte a schimbat proba, 
trecând la distanța mai lungă, dar 
nu și treapta podiumului. Atleta 
băcăuancă a făcut din nou dovada 
marilor sale calități și resurse, 
dominând clar, pe baza unei tactici 
fără fisuri, cursa de 1.500 de metri. 
După ce a talonat-o îndelung pe 
sovietica Kitova, Doina Melinte a 
sprintat puternic o dată cu anunțul 
intrării în ultimul tur de pistă, 
detașându-se net nu numai de plu
ton, ci și de principalele sale adver
sare. îndreptându-se cu siguranță 
spre linia de sosire, reprezentanta 
noastră a depășit-o cu aproape o 
secundă pe a doua clasată, timpul 
înregistrat de ea constituind toto
dată și un nou record al Campiona
telor Mondiale în sală", a notat în 
corespondența sa trimisul special 
al ziarului Sportul la această com
petiție. Doina Melinte, care astăzi 
este director al DJS Bacău, își amin
tește cu plăcere nu numai despre 
medalia de aur câștigată la Buda
pesta, ci și despre întregul sezon de 
sală 1989, unul dintre cele mai 
bune din întreaga sa carieră: „Fi
nala de la Budapesta a fost ultima 
cursă pe care arh alergat-o în acel 
an în sală. Am avut mari emoții, 
pentru că simțeam că începuseră să 
mi se descarce bateriile și mă te
meam că nu voi câștiga. Lucru nor
mal, având în vedere că în ianuarie 
participasem la circuitul nord- 
american, apoi la Campionatele 
Europene de la Haga, unde am luat 
medalia de aur la 800 de metri, 
după care am luat startul la câteva 
concursuri în Spania. Nu aveam de 
ce să mă plâng, pentru că așa sta
bilisem planul de pregătire și chiar 
îmi plăcea să concurez, deoarece 
era mult mai relaxant în compara
ție cu antrenamentele tari pe care 
le făceam acasă. Pe vremea aceea 
mă pregăteam singură, încetasem 
colaborarea cu antrenorul Dorin 
Melinte, dar aveam suficientă expe
riență ca să știu ce să fac. îmi amin
tesc că am trecut linia de sosire

vremea
în țară, vremea a fost în general în

chisă, mai ales în regiunile estice, 
sud-estice, iar cerul a fost temporar 
noros, exceptând estul și sud-estul 
țării, unde a fost mai mult acoperit. 
S-au semnalat precipitații, mai ales 
sub formă de ninsoare, pe arii rela
tiv extinse în estul și sud-estul țării și 
pe arii mai restrânse în celelalte

amintiri

„Loz în plic! Loz în plic! Dai 3 lei și iei nimic!"

Doina Melinte a câștigat nu mai puțin de șapte medalii de aur la 
Campionatele Mondiale și Europene în sală

moartă de oboseală, abia am putut 
să schițez un gest de salut către pu
blic, iar în sinea mea îmi spuneam 
că bine că am scăpat. La festivitatea 
de premiere a fost un mic incident, 
pentru ca organizatorii rătăciseră 
banda cu imnul național. A trebuit 
să așteptăm vreo zece minute până 
au găsit-o, iar apoi totul a decurs 
normal, conform protocolului. Nu 
a fost nimic intenționat, ci doar o 
problemă de organizare. Așa s-a 

regiuni. Vântul a prezentat intensi
ficări în regiunile din est și sud-est, 
din sector nord-estic, favorizând 
local producerea fenomenului de 
viscol. La munte a nins viscolit. Tem
peraturile minime au fost cuprinse 
între -7 și + 3 grade, mai coborâte în 
depresiuni și nordul țării, iar cele 
maxime între - 2 și + 6 grade în est 
și sud-est și între 4 și 8 grade în rest, 
local mai ridicate. Pe alocuri, în cen
trul țării s-a produs ceață asociată și 
cu depunere de chiciură. 

încheiat un sezon excepțional pen
tru mine, dar nu știu dacă cel mai 
bun din întreaga mea carieră. Parcă 
mai aproape de suflet îmi este per
formanța pe care am realizat-o în 
1990, când am reușit să dobor două 
recorduri mondiale într-o singură 
cursă, pe distanțele de 800 de metri 
și o milă, într-un concurs care a 
avut loc la New Jersey", își amin
tește Doina Melinte.

Vlad IONESCU

tv 5 martie 1989

11:30 Lumea copiilor. Aspirațiile de 
azi, profesiile de mâine. Reportaj din 
cartea iubirii de țară. Versuri buchet 
de flori și alese gânduri mamei, fe
meii muncitoare. Dedicație Zilei de 8 
Martie. Șoimii patriei. Desene ani
mate. Redactor Aurelia Tescaru. Tele- 
filmoteca de ghiozdan. Racheta albă. 
Producție a Studioului de Film TV. Sce
nariul Cristiana Nicolae, după roma
nul „Racheta albă" de Ludovic Roman. 
Regia Cristiana Nicolae. Episodul 11.

12:25 Sub tricolor, la datorie!
în spiritul tezelor și orientărilor for

mulate de tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu. Permanența perfecționării - o 
idee forță a luptei pentru promovarea 
noului, a spiritului revoluționar în 
acțiune. Reportaj. Florile stimei și 
prețuirii. Reportaj. Patrie, pământ de 
aur. File de cenaclu. Redactor colonel 
Nicolae Cenușă

12:40 Viața satului. Actualitatea în 
agricultură. 1949-1989: arc peste timp 
în satele Oltului. Documentar. Redac
tor Gheorghe Verman

13:00 Telex
13:05 Album duminical
Concert de prânz cu trupa Armo

nia. Desene animate. Un cânte pentru 
fiecare cu Theodor Munteanu și Con-

Crisula Ștefănescu, publicistă, 
poetă și traducătoare, a lucrat ca și 
cercetător-analist la Secția de cerce
tare a postului de Radio Europa Libe
ră. Printre volumele publicate men
ționăm: „Ana și Satana", piesă în cinci 
acte, „Plecarea șarpelui", „Poarta cu 
săruturi" (versuri), „Semne" (ver
suri), „Vraja orei" (poeme), „între ad
mirație și iubire" (convorbiri cu Ale
xandru Ciorănescu). Soțul său a fost 
Horia Costescu, care lucra la Secția de 
cercetări și arhivă. în anii ’80 Crisula 
Ștefănescu se ocupa la Radio Europa 
Liberă de fenomenul disidenței în 
cultură. Din această poziție a realizat 
numeroase convorbiri cu perso
nalități din Est care ajungeau în Occi
dent. Una dintre cele mai mediati- 
zate astfel de convorbiri este cea rea
lizată cu scriitorul Augustin Buzura, 
în decembrie 1989, la Mtinchen, cu 
puțină vreme înainte de Revoluție. 
Convorbirea a fost publicată în volu
mul „Teroarea iluziei".

în raportul din data de 2 martie, 
realizat de Radio Europa Liberă, una 
dintre secțiuni aborda problema 
artei și mai precis a teatrului, ca 
instrument de propagandă a ideolo
giei comuniste. Repertoriul oricărui 
teatru era supervizat îndeaproape de 
comisiile de cenzori, de diverse co
misii oficiale care decideau ce anu
me să se taie, să se transforme din 
textul original și care uneori interzi
ceau jucarea piesei în ultimul mo
ment. Autorii se vedeau nevoiți să 
accepte aceste intervenții sau să scrie 
piese după șablon, evitând aborda
rea unor aspecte interpretabile. Cum 
teatrul este o formă de artă care pre
supune un dialog direct cu audito
riul și este un vehicul de idei extrem 
de eficient, este firesc ca regimul să 
fi supervizat cu o mână de fier 
această formă de cultură.

O piesă scrisă de Mihai Ispirescu, 
intitulată „O dimineață" și pusă în 
scenă de Dan Micu a avut de curând 
premiera la Teatrul Nottara din Bu
curești și a fost apreciată de critică 
drept un eveniment major al ac
tualei stagiuni. Se știe că textul a tre
cut prin multe modificări înainte ca 
autoritățile să își dea permisiunea 
finală pentru a putea fi jucată iar 
premiera a cunoscut mai multe 
amânări. Acest lucru se datorează 
probabil „dezinhibiției" personaje
lor care îndrăznesc să vorbească

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Cinefilii, „victime ale sindromului video"
îl recunoști de la distanță: are ochii 

cârpiți de somn, e palid și fript de 
oboseală, de parcă ar fi tras la galere. 
El n-are timp să citească o carte, să 
vadă un spectacol de teatru, să respire 
aer curat, să intre într-un muzeu sau 
într-o expoziție. De îndată ce iese de 
la serviciu se precipită spre casă, 
unde se așază în fața micului ecran și 
acolo îl prinde dimineața, privind în 
extaz filme de duzină, adevărate 
mostre de prost gust și lipsă de-ima
ginație, cumpărate însă la prețuri 
exorbitante. L-ați recunoscut: este o 
victimă a „sindromului video". Cazu
rile mai ușoare sunt videofilii, ca
zurile mai grave: videomanii. Ștefan 
C., ospătar la restaurantul „Flora" din 
București, cunoaște se pare destul de 
bine simptomul sindromului și nu 
i-a trebuit mult ca să pună la punct 
un ingenios sistem de stoarcere a 
profiturilor de pe urma avidității și 
snobismului amatorilor de specta
cole... exotice. în vara anului 1985, 
tânărul ospătar cumpără (cu acte în 
regulă, autentificate la notariat) un 
videocasetofon și douăzeci de casete, 
unele înregistrate, altele nu, la prețul 
de 43.000 lei. Foarte bine, cine ce are 
cu bietul băiat? Puțin ciudat este doar 
faptul că la numai o lună de la 
cumpărare, adună tot calabalâcul 

stantin Florescu. Inscripție pe o floare. 
Moment poetic. Din cununa cântecu
lui românesc. Muzică populară. Pagi
ni muzicale de referință „Mama" de 
I.D. Chirescu în interpretarea corului 
cameral al Sindicatului învățământ - 
Roman, solistă Elena Damian. Recital 
în doi. Muzică ușoară cu Ștefan 
Hrușcă și Vasile Șeicaru. Telesport. 
Melodii... melodii cu Ileana Șipoteanu 
și Daniel Iordăchioaie. Mâini care 
sprijină lumina. Reportaj de Marilena 
Rotaru. Caleidoscop muzical cu Iolan- 
da Grecu, Adrian Dospinescu și 
Ludovic Spiess. Secvența telespecta
torului. Regia artistică Luminița 
Dumitrescu. Redactorii ediției: Gh. E. 
Marian, Ovidiu Dumitru.

15:00 închiderea programului
19:00 Telejurnal
19:20 Cântarea României. Emisi

une realizată în colaborare cu Consi
liul Culturii și Educației Socialiste și cu 
Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Giurgiu. Redac
tori: Vartan Arachelian, Constantin 
Paraschivescu, Gheorghe Palcu. Regia 
artistică Ion Filip.

20:25 Film artistic. Fata lui Bube.
21:55 Telejurnal
22:00 închiderea programului 

despre lucruri care în România con
temporană trebuie ținute sub tăcere.

Piesa pare să fie o parabolă a Ro
mâniei contemporane. Personajele 
sale evoluează în întuneric, într-un 
spațiu subteran care are o singură 
ferestruică, înaltă, ce pare a sim
boliza o posibilă evadare sau un alt 
posibil univers. Singurele pete de 
culoare din această lume dominată 
de întuneric sunt câteva scaune ri
sipite pe toată scena și de care perso
najele ajung să fie obsedate. Absolut 
fiecare dintre „indivizii inumani" se 
luptă cu disperare pentru propriul 
scaun, un simbol al puterii. Așa cum 
au observat unii dintre critici, „O 
dimineață" e o satiră a celor numiți 
de autor „inumanii" și care trăiesc 
într-o „lume de marionete" în care 
tot ce contează sunt statisticile.

Personajul principal este Bărbatul, 
o persoană modestă, sensibilă, cu 
suflet bun. Un altul este Nenăscutul, 
Viitorul, care va distruge lumea stu
pidă creată de „inumani". La sfârșitul 
piesei, Nenăscutul avertizează că 
oamenii sunt în pericol să se piardă 
într-o lume în care valorile esențiale 
și adevărul sunt ignorate. Mesajul se 
adresează nu numai personajelor ci 
și audienței. Criticul de teatru Ileana 
Lucaciu l-a apreciat pe autor pentru 
abilitatea de a transmite înțelesuri 
profunde despre o lume absurdă și 
de a denunța „inumanii" ca „ființe 
capabile de orice penru a-și păstra 
puterea".

De când climatul cultural a de
venit nefavorabil inițiativelor artis
tice și experimentelor, criticilor de 
teatru nu le-a rămas decât să laude 
ocazional piesele care dau dovadă de 
ceva curaj și care critică aspectele 
negative ale societății. Totuși, un ast
fel de criticism e doar un biet suro
gat pentru că se limitează la a ridi
culiza comportamentul unor chel
neri, lucrători civili, portari sau 
administratori. Partidul și liderii săi 
nu sunt niciodată criticați. în con
secință, surogatul de criticism este 
limitat la ceea ce Cacoveanu descria 
drept „justiție pe o orizontală". 
„Codul etic și echitatea nu sunt ace
leași pentru toată lumea?", se între
ba Cacoveanu în scrierile sale care au 
reușit să redea un tablou mai plin de 
acuratețe al vieții în România lui 
Ceaușescu. El a pledat pentru drep
turile scriitorului de a denunța „vici

și-l debarcă la Pitești, unde se și 
debarasează de el, dar nu pe gratis, 
nu, ci contra sumei de lei 79.000! Mai 
trece o lună și iată-1 din nou pe eroul 
nostru, cumpărând, de data aceasta, 
pe dolari (?!), prin intermediul unui 
turist italian, un video-casetofon cu 
zece casete de la o unitate „Comtu- 
rist". îl vinde rapid și pe acesta, apoi 
mai cumpără-vinde un alt video
casetofon, la care iar se alege cu un. 
câștig suplimentar de peste 10.000 
lei. în august 1986 cumpără cu 
25.000 lei de la un oarecare Moți un 
„Samsung" pe care îl vinde, prin con
cubina sa, Rodica, unității nr. 136 a 
Coopertivei „Radioprogres" la prețul 
de 40.500 lei, ca după câteva zile să-l 
răcumpere el însuși (justificând cu 
bonul proveniența aparatului!) la 
prețul de 46.159 lei! După ce se

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
ICRAL Foișor Str. Ștefan Mihăileanu 

nr. 20, Sector 2, organizează concurs 
la 15 martie 1989 în condițiile Legii 
12/1971 pentru ocuparea posturilor: 
șef birou financiar, șef birou OPMPM 
și inginer principal.______________

ICL Alimentara 6 cu sediul în 
București, Str. Oteleșteanu nr. 2, 
încadrează: tâmplari, instalatori, 
zugravi, sudori ctg. 2-4, cu domiciliul 
stabil în municipiul București._____

întreprinderea de Pompe București 
încadrează prin concurs conform Le- 
gii 12/1971 șef serv. Financiar-prețuri.

Autobaza CIMAC încadrează prin 
concurs șef autocoloană și tractorist - 
rutierist._______________________

COOP. Meșteșugărească Dunărea- 
Zimnicea, jud. Teleorman încadrează 
urgent personal calificat în meseriile: 
blănar și tâmplar în condițiile Legii nr. 
12/1971. unitatea asigură locuință.

VÂNZĂRI
Clasoare și alte rechizite de uz 

filatelic vând urgent și convenabil.
Aerotermă, costume lână, filtru 

cafea, mulinetă, scule foto.________
Vând pian Rhodes Mark II, 78 clape, 

corzi rezervă, nou, convenabil, Roland 
Juno 106, Dacia 1310,44.000 de km, 
îmbunătățiri.______ _____________

Vând televizor Grigorescu, stare 
bună de funcționare._____________

Garnitură mică Ludovic XV, aurită, 
persan mecanic, pianină, cărucior 
invalid.________________________

Mobilier Chipendalle, Florentin, 
Biedermayer, televizor lămpi, cameră 
studio, bibliotecă, sufragerie nuc. 

ile ascensiunii către putere și ca
meleonismul diabolic".

Deși teatrul întâmpină mari pro
bleme deoarece trebuie să se autofi- 
nanțeze, nu este lăsat nici să-și sta
bilească propriul repertoriu. Direc
torii trebuie să primească aprobări 
de la o mulțime de autorități, inclu
siv de la comitetele locale ale PCR, de 
la Consiliul pentru Cultură și Educa
ție Socialistă, etc. Se pare că una din
tre piesele lui Eugene Ionesco a fost 
interzisă în ultima clipă chiar de 
Elena Ceaușescu. în august 1982, 
Președintele Comitetului pentru 
Cultură și Educație Socialistă Bucu
rești a afirmat într-un interviu că 
piesa lui Ionesco „Ce nemaipomeni
tă harababură" se afla într-un stadiu 
avansat al repetițiilor; totuși, nu a 
fost jucată niciodată, în ciuda faptu
lui că decizia îi aparținea lui Radu Be- 
ligan, care este membru al Comitetu
lui Central și nu numai director al 
Teatrului Național din București.

Din moment ce artele în general, 
și artele vizuale în special sunt vă
zute ca instrument de îndoctrinare, 
repertoriul trebuie supravegheat cu 
grijă. Potrivit criticului de teatru 
Ștefan Oprea, repertoriul este „fun
damentul ideologic și estetic al acti
vității unui teatru". Așadar „trebuie 
să își îndeplinească scopurile ideo
logice, artistice și educaționale". în 
plus, majoritatea pieselor sunt com
puse după rețete. Cum formula un 
critic, „în întreprindere se fac greșeli, 
uneori, mai ales din cauza proastei 
conduceri, dar cineva, în cele din 
urmă atrage atenția asupra lor și în 
final binele triumfă, firesc."

Ca rezultat al „permanentului pro
ces de ideologizare și politizare", 
temele legate de individ, de relațiile 
maritale sau de familie au dispărut 
practic din teatru. Anumite articole 
pledează pentru reluarea acestor 
teme, pentru piese din repertoriul 
internațional și pentru experiment. 
Alți critici atrag atenția asupra faptu
lui că teatrul poate deveni contrapro- 
ductiv dacă este lipsit de emoție sau 
de idee pentru că trivializează cele 
mai valoroase principii și discre
ditează adevărul de dragul clișeului. 
S-a mai atras atenția că uniformi
tatea și standardizarea au un impact 
negativ asupra limbajului.

Scriitorii și directorii de teatru 
sunt prinși la mijloc între audiență, 

încheie astfel buna colaborare cu 
firma „Radioprogres", vinde video- 
casetofonul contra a 50.000 lei unui 
client de ocazie. După încă vreo câ
teva tranzacții asemănătaore, Ștefan 
C. descoperă în prietenul lui, Tudorel 
R., o adevărată bancă de idei. Acesta îi 
face legătura cu un cetățean străin 
care urmează să-i trimită de peste 
hotare aparate video. Procedeul este 
următorul: clieriții avansează banii și 
adresa, apoi din suma respectivă 
Ștefan C. și Tudorel R. își adjudecă 
aproximativ jumătate („comisio
nul"!) restul fiind înmânat unui oare
care senior Lillo care, într-adevăr, 
începe să livreze marfa la adresele 
indicate. întâi un aparat, apoi două, 
apoi patru și aici intervin organele 
competente care îi cer unele explica
ții tânărului om de afaceri în legătură 

Surpriză
ORIZONTAL: 1) îndupleca. 2) Operativi - Colac (reg.). 3) Hipodrom (pl.) - 

Mârșav. 4) Maraton - Subsidiar. 5) îmbunătățiri (pl.). 6) Vătaf- Estuar (milit.). 
7) Lăstun - Clevetitor - Așijderea! 8) Farad - Șerif. 9) înjumătățiri! - Aparat. 
10) Răcni - Salve - Diulat (fem.).

VERTICAL: 1) Dovezi - Legitim. 2) Staul (fig.) - Baton - Tavan. 3) îndurera
tă - Câteva (sg.) - Prejudicia. 4) Bitum (fig.). 5) Chinină - Anexa. 6) Banatit 
(simb.) - Anticatod. 7) Recrut - Perfecte. 8) Integral (fem.) - Lăptuci! 9) Giu
vaer! - Strup. 10) Antricot - Contraatac (pop.).

Dicționar: AT Revista Rebus, nr. 7/1989

căreia ar dori să îi ofere ceva de va
loare, și regim, care consideră teatrul 
drept un instrument politic. Cenzu
ra este uneori ridicată la rang de 
responsabilitate civică. „Săptămâna" 
nota recent: „Nu putem fi indiferenți 
la ceea ce se oferă spre citire tinerilor 
și mai ales soldaților noștri. Piesele 
contemporane sunt cele mai expuse 
cenzurii, pentru că ar putea fi puse 
în legătură cu probleme controver
sate sau persoane sus-puse. Li se cere 
scriitorilor să facă multe schimbări 
și la final, doar aleșii își pot vedea 
piesele tipărite sau jucate. Unele 
însă nu au șanse. Piesa „Dream Com
mando" a scriitorului de limbă 
maghiară Andrâs Siitd care a fost 
totuși jucată la Budapesta. Piesa 
conține comparații între România 
lui Ceaușescu și un lagăr nazist al 
morții.

Dacă e să ne raportăm la teatru, 
Bucureștiul apare ca cel mai puțin 
liberal loc din România. Unele piese 
care nu au jucat la București au fost 
totuși puse în scenă în provincie 
ceea ce poate atesta starea de con
fuzie care domnește printre cenzori 
dar și faptul că autoritățile ar dori să 
ascundă de observatorii străini (cu 
mai multe șanse să se afle în 
București) orice urmă de criticism cu 
privire la viața contemporană.

Chiar înainte de premieră, ne
numărate schimbări sunt făcute 
pentru că fiecare comisie care merge 
să vadă piesa face propriile modi
ficări ca să-și justifice activitatea. 
Chiar dacă o piesă a fost tăiată și re- 
scrisă până devine de nerecunoscut 
tot se află în pericol să fie interzisă. 
Dacă un astfel de lucru se întâmplă, 
actorii nu sunt plătiți pentru munca 
lor. Ca să își poată lua tot salariul, ac
torii trebuie să își completeze norma 
ceea ce îi obligă să joace de un anu
mit număr de ori pe lună (repetițiile 
nu sunt incluse). Din moment ce pi- 
sele contemporane sunt cele mai 
susceptibile de a fi tăiate și modifi
cate, directorii preferă de obicei cla
sicii, texte care pot fi tăiate de cenzor, 
dar nu si rescrise.

Crisula ȘTEFĂNESCU 

Radio Europa Liberă (Munchen) 
- Raport al secției de cercetare, 

condusă de dr M. Shafir. Document 
din „Arhiva 1989", Universitatea 

Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
Traducere de Eliza DUMITRESCU

cu „prodicioasa" lui activitate comer
cială, situată, din păcate, cu totul în 
afara legii, drept pentru care se dis
pune, conform procedurii legale, 
confiscarea videocasetofoanelor și a 
filmelor cu care s-a făcut speculă.

Sigur, videofilii și videomanii 
rămași astfel fără obiectul pasiunii 
lor vor fi despăgubiți de cel care 
le-a ușurat considerabil bugetul. Dar 
cum sumele pe care le datorează 
Ștefan C. partenerilor săi de „afa
ceri" sunt destul de ridicate, va trece 
o bună bucată de timp până ce vor fi 
recuperate. Până atunci, cei păgubiți 
n-au decât să se adune seară de 
seară și să-și povestească „filmul" 
plin de peripeții al acestei afaceri.

G.C.
Scînteia Tineretului, 
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