Decretul antiavort - anchete și închisori
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Decretul 770, din 1966. Ceaușescu
ar fi vrut să rămână în istorie ca
„decretul vieții", fiindcă era menit
să interzică avorturile și să încura
jeze natalitatea. Din păcate, reali
tatea a făcut din Decretul 770 un
adevărat decret al morții, după ce
mii de femei și-au găsit sfârșitul
încercând să scape de sarcini
nedorite prin metode primitive, cu
grad mare de risc.
De foarte multe ori, gravidele care
își provocau avortul clandestin ajun
geau prea târziu la spital și mureau
pe masa de operație, punându-i pe
medici în mare dificultate. „Un coleg,
medic-șef, a insistat să operăm o
pacientă, din dorința de a-i mai da o
șansă. I-am spus că e prea târziu, era
clar că deja era depășit cazul. Am
început, totuși, operația, iar la scurt
timp anestezista m-a anunțat că
pacienta a murit. De la noi, decedata
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„LA CASA DE COPII, l\ DIEZ
RATAT M-A LĂSAT FĂRĂ UNGHIE“

erau obligați să le chiureteze, dar și
să anunțe autoritățile despre fiecare
caz în parte. Doctorul Baltă spune
însă că medicii brăileni evitau să își
pârască pacientele, iar asta a făcut ca,
în timp, gravidele să capete încre
dere și să vină din timp la spital,
salvându-și astfel viața. „Era larg răs
pândită ideea că femeia care ajungea
la spital și nu mărturisea că a făcut
avort și cine i l-a provocat era lăsată
să moară, iar din această cauză apă
rea teama de a merge la medic.
Femeile care ajungeau la spital cu
avort provocat spuneau că au ridicat
greutăți sau au sărit, dar noi știam că
nu este așa și 6 tratam ca atare, cu
antibiotice. Astfel, le-am câștigat în
crederea bolnavelor și, cu timpul,
văzând că nu le pâram, au început să
vină din timp.
(Continuare 1h pag. a lila)
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în 1966 a apărut decretul anti
avort, urmare a dorinței lui Ceaușes
cu de a crește populația țării. Propa
ganda vremii le convingea pe mame
să aibă cât mai mulți copii. Efectul
acestei politici s-a văzut în 1989,
când în România aproape că nu
exista oraș fără orfelinat.
Ziaristul Viorel Ilișoi a stat la casa
de copii din Trușești, județul Boto
șani, din clasa a Il-a până când a de
venit major. După ce a intrat la
Liceul Pedagogic din Botoșani, pe
perioada cursurilor stătea la inter
nat, iar în vacanță se întorcea la
părinți sau la frații mai mari.
„Am ajuns la casa de copii pentru
că s-a îmbolnăvit tata și nu ne mai
putea întreține. A stat șapte ani în
spital; când a ieșit, pe frații mei i-a
luat înapoi. Pe mine m-a lăsat în
continuare, pentru că l-a convins
directorul casei de copii că e mai
bine pentru mine acolo. La noi în sat
nu exista curent electric, iar eu în
clasa I scrisesem cu penița înfiptă în
cocean. La casa de copii erau copii
proveniți din familii destrămate,
dar și aduși de la creșe, copii care
fuseseră abandonați când aveau o
zi-două, aruncați în tomberoane,
uitați la maternitate. Cei de la creșe
se deosebeau de cei din familii; cres
cuseră câte 30-40 cu o îngrijitoare.
Veneau bătuți, cu o frică animalică,
cu sechele psihice - numai dacă tre
ceai pe lângă ei tremurau și înce
peau să țipe. Erau tarați psihic și nu
exista nici un fel de îngrijire spe
cială pentru ei.
La Trușești, casa de copii era
numai pentru băieți și aduna la un
moment dat vreo 300. Copiii de la
creșă erau, în general, irecuperabili;
în clasa a Iî-a eram coleg cu unul
Demco, un băiat venit de la creșă,
care avea aproape 18 ani. L-au trimis
la școala de cizmari, să învețe să bată
cuie sau să devină președinte, cum
se zicea atunci. Era retardat și nu era
în stare să facă papuci, putea doar să
repare. Nici cei care veneau din fa
milii destrămate nu stăteau mai
bine; fuseseră bătuți acasă, erau
traumatizați.
(Continuare în pag. a ll-a)

ajungea la medicină legală, iar dacă
în fișă apărea că nu a fost operată
cum trebuie, puteam fi acuzat de
culpă medicală. Atunci a fost cel mai
dificil moment din activitatea mea
chirurgicală, pentru că a trebuit să
continuăm operația pe pacientul
mort", își amintește doctorul Alexan
dru Baltă, medic cu o carieră de peste
31 de ani, în prezent purtătorul de
cuvânt al Spitalului de ObstetricăGinecologie Brăila.
Metodele folosite pentru provo
carea avortului erau din cele mai
diverse: sonde introduse în uter,
soluții de sare, dero, leandru, cozi de
mușcată sau obiecte ascuțite folosite
pentru străpungerea organelor in
terne. După aceste proceduri primi
tive, în majoritatea cazurilor apăreau
infecții, iar femeile nu aveau încotro
și mergeau la spital, deși uneori o
făceau în ultima clipă. Aici, medicii

Marți după-amiază, în avans, la
București a avut loc o adunare fes
tivă dedicată zilei de 8 Martie.
Organizatorii - Consiliul Național
al Femeilor, Consiliul Culturii și
Educației Socialiste, Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Comitetul
Central al UTC, Consiliul Național
al Organizației Pionierilor. în cin
stea evenimentului, televiziunea
a programat la Teatru TV piesa
„Mama", cu Leopoldina Bălănuță
în rolul principal.

Adunare festivă
în Capitală
Dintre oficialități, au luat loc în
prezidiu Lina Ciobanu, Miu Dobrescu, Constantin Olteanu, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Barbu
Petrescu, prim-secretar al Comite
tului Municipal București al PCR,

Poliana Cristescu, secretar al
Comitetului Central al UTC, pre
ședinta Consiliului Național al
Organizației Pionierilor. în sală femei din întreprinderi și instituții
bucureștene, după câte și-a dat
seama trimisul Agerpres la eveni
ment, precum și soții ale unor șefi
de misiuni diplomatice acreditați
la București. Despre semnificația
zilei de 8 Martie a vorbit Ana Mu
reșan, membru supleant al CPEx,
președinte al Consiliului Național
al Femeilor. „Sunt cunoscute pro
blemele care se ridică sub aspectul
capacității și competenței aces
teia", scriau despre vorbitoare co
legii de la „cadre".

„Mama44 Leopoldina
în cinstea zilei de 8 Martie, Tele
viziunea Română programa în
seara de marți emisiunea „Laudă
femeilor acestei țări. Spectacol lite-

rar-muzical-coregrafic“. Punctul de
rezistență al serii - piesa„Mama", de
Octavian Sava, cu Leopoldina Bălă
nuță în rolul principal. își mai
„dădeau concursul", după cum suna
un clișeu de epocă, actorii Gheorghe
Cozorici, Tamara Buciuceanu, Euge
nia Maci, Emilia Popescu, Mircea
Crețu, Adrian Titieni, Maria Gligor,
Adrian Georgescu și alții.

Festin spiritual
„Inspirată a fost ideea factorilor
de decizie ai televiziunii, scria
Mircea Moarcăș pentru «Cotidie
nele» din România liberă, de a
include în ajunul zilei de 8 Mar
tie, în cadrul emisiunii Teatru TV,
piesa «Mama» de Octavian Sava,
lucrare de certă valoare artistică,
cu o deosebită încărcătură emo
țională.
(Continuare 1h pag a ll-a)
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Pasiențe despre comunism
„în 1989 eram în clasa a VIII-a.
Prin martie, am participat la olim
piada de istorie, faza pe județ. Amin
tesc acest lucru pentru că doamna
profesoară care m-a însoțit, după ce
am ieșit din sala de concurs, m-a în
trebat ce vreau să mă fac. Țin minte
că am răspuns că vreau să devin jur
nalistă, dar ai mei vor să devin ingi
ner chimist. Dumneaei mi-a spus că
nu este bine, «pentru că trebuie să
minți tot timpul». Am rămas sur
prinsă. îi port acestei doamne o pro
fundă recunoștință, chiar dacă
astăzi a rămas doar femeia cu care
am discutat într-o duminică dupăamiază, în martie 1989, despre lu
cruri interzise.
Vara am dat admitere la liceu. Am

intrat unde a vrut mama. în iulie,
după afișarea rezultatelor, îmi
amintesc că directorul școlii din
acea perioadă a specificat că elevii
clasei a IX-a trebuie să participe la
curățenia în școală, așa că a trebuit,
în perioada vacanței, vreo săptămâ
nă, să fac șmotru forțat. Am între
bat-o pe cea care urma să ne fie di
rigintă de ce trebuie să facă elevii cu
rățenie atât timp cât în liceu existau
femei de serviciu al ctrpr rol acesjta
era: să facă curățenie. Urmarea mama a trebuit să vină repede la
școală și să dea explicații dirigintei
pentru obrăznicia mea și pentru
proasta educație politică pe care
mi-o oferiseră ai mei.
Vacanțele mi le petreceam, inva

riabil, la bunici. Bunica mea avea o
soră într-o comună mai jos de Pi
tești, care venea pe la noi de câte ori
avea ocazia. Sora bunicii mele ghi
cea în cărți, lucru neobișnuit pentru
mine, așa că, de câte ori o întâlneam,
o puneam să-mi ghicească. La rân
dul meu, furasem câte ceva și ghi
ceam, spre amuzament, prietenelor
copilăriei mele. îmi amintesc că
începusem școala... septembrie sau
octombrie 1989. Eram cu o colegă și
.ghiceam în cărți. Pasiențe adoles
centine! La un moment dat, mi-am
pus întrebarea dacă moare Ceaușes
cu până la sfârșitul anului. Iar pa
siența a spus da!
(Continuare In pag a ll-a)

Singura fotografie a lui Viorel Ilișoi din perioada când a stat la orfelinat a intrat în posesia lui după ce a furat-o de la panoul de onoare
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AGENDA ELENEI CEAUSESCU

CALENDAR
7 martie (marți)

La 8:55, în biroul ei a intrat mi
nistrul de Interne, Tudor Postelnicu.
Apoi Vasile Pungan (10 minute).
Pungan era de aproape patru ani
ambasadorul României în Bulgaria.
Economistul avea o carieră ce putea
servi ca exemplu al „mâncărimii"
lui Ceaușescu în „rotirea" cadrelor.
După doctoratul luat în economie
agrară la Moscova, fusese numit, la
numai 28 de ani și fără antecedente
pedagogice, decan al Facultății de
Economie Agrară din București.
Urmaseră funcții de decizie în agri
cultură. După care trecuse în diplo
mație - Washington, Marea Britanie,
Islanda. Revenise acasă, adică în
preajma lui Ceaușescu, consilier
(1980-1982). înainte de plecarea la
Sofia, fusese ministru al Comerțului
Exterior.
Parcursese împreună cu Ceau
șescu experiența tristă a relațiilor
României cu lumea a treia. Urmă
rind îndeaproape evoluția schim
burilor antamate cu Zambia și Zimbawe, șeful Cancelariei CC, Silviu
Curticeanu, a conchis în memoriile
sale că, pentru armele și sprijinul
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primit în lupta de eliberare, liderii
îor n-au avut purtări recunoscătoa
re. Cât despre comerț, dezamăgirea
a fost și mai mare: „Ceaușescu a cre
zut multă vreme că atât resursele,
cât și desfacerea produselor le
poate asigura cu ajutorul țărilor din

lumea a treia; s-a înșelat în ambele
privințe; țările slab dezvoltate
aveau regimuri politice instabile,
înalți funcționari corupți, gata să
încheie o tranzacție comercială
numai în raport de un singur crite
riu: mărimea comisionului. Or, în
această privință, «șeful meu» era
mai catolic decât Papa!". Astfel că
noii „independenți" au devenit, în
optica binefăcătorilor de la Bu
curești, „victime în jocul de interese
bancare și economice al marilor
trusturi ale lumii".
După scurta întâlnire cu Pungan,
Elena Ceaușescu a citit rapoarte ori
s-a dus în biroul „tovarășului" - o
jumătate de ceas n-a intrat nimeni
la Cabinetul 2. l-a chemat apoi pe
Ibănescu și pe Ilie Văduva (și el con
silier al lui Ceaușescu).
Poliana a avut parte de un ade
vărat regal (10:07-11:40).
înainte de masa de prânz, „tova
rășa" l-a chemat pe Emil Bobu. Iar
după masă (între 16:05 Și 1732) s-a
întâlnit cu Constantin Radu și Gheor
ghe Oprea.

Soarele a răsărit la 6:43, a apus la
18:11
Luna a răsărit la 6:29, a apus la
18:02
Sărbătoare creștină:
Sfinții Mucenici Episcopi din
Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie,
Capiton, Eterie, Agatador și Elpidie

S-a întâmplat Ia

7 martie 1989
• Președintele Mexicului, Miguel
de la Madrid, l-a primit pe ministrul
cubanez al Relațiilor Externe, Isidoro
Malmierca. în cursul întrevederii au
fost abordate diverse aspecte ale
relațiilor dintre cele două țări, pre
cum și probleme referitoare la si
tuația din regiune și din lume.
• Președintele Algeriei, Chadli
Bendjedid, l-a primit pe Mohamed

Javad Larijani, adjunct pentru pro
blemele economice și internaționale
al ministrului iranian al Afacerilor Ex
terne, care i-a înmânat un mesaj din
partea președintelui Iranului, Seyyed
Aii Khamenei.
• Principalele două partide de
opoziție din Coreea de Sud - Partidul
Democrat al Reunificării și Partidul
Păcii și Democrației - au adoptat ho
tărârea de a se uni. Acțiunea între
prinsă de partidele respective avea ca
obiectiv întărirea opoziției demo
crate în alegerile parlamentare din
luna aprilie.
• în cadrul unei reuniuni a lide
rilor politici din Cipru, desfășurată la
Nicosia, sub președinția șefului sta
tului, Ghiorghios Vassiliou, s-a ho
tărât restabilirea Consiliului Națio
nal însărcinat în exclusivitate cu
abordarea problemei cipriote. Din
acest organism urma să facă parte li
derii partidelor din Camera Repre
zentanților împreună cu delegați din
partea fiecărei formațiuni politice.

JURNALE PERSONALE

7 MARTIE
Noaptea, treaz, focul continuă
să ardă cuflacără mare în curtea
bisericii. Reflexele îmi joacă pe
plafon. Mă ridic, stau lafereastră
și contemplu îndelungfocul între
trunchiurile negre ale brazilor. Are
ceva de mit scandinav. îmi amin

tește câteodată rugul de pe insu
la de lângă Helsinki, unde, strivit
într-o mulțime în transă, contem
plam flăcările înalte în noaptea
albă (nordică) a sânzienelor.
Demonic și erotic.
După-masă, curs. Mai am doar
două-trei lecții și semestrul se
încheie pentru anul IV. închei deci
„cazul Arghezi“:fișe, documente,
arhivă. Observ un interes mai ridi
cat, deși unele lucruri le mai apar
confuze studenților, căci ei nu au
reperele istorice necesare pentru a

înțelegefenomenul în complexi
tatea lui. Venind spre casă mă
simt însă reconfortat atât pentru
modul cum am expus problema,
cât și pentru faptul că le-am dez
văluit acestor tineri o bună parte
din adevărul istoric, arătându-le
și modul cum faptele aufost apoi
manipulate. Textele argheziene
citate de mine au stârnit rumoare,
iar savoarea stilistică a textului lui
P. Țugui a provocat hohote de râs.
-încercat să mă plimb, dar renunț

repede, imposibil să rezist în at
mosfera acestui ajun de 8 martie,
în care simți deja beția, sudoarea,
trivialitatea. Aflu că Doru V. s-a
accidentat la București, fractura
brațului, a căzut într-o stație de
metrou, se pare că și-a pierdut
echilibrul pentru o fracțiune de
secundă. Lungă discuție cu Ma
rian în drum sprefacultate.
(Continuare în pag. a ll-a)
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Polonia: „Convorbirile de la masa rotundă" între guvern și opoziție

Lavinia BETEĂ

După o lungă perioadă de criză
economică și convulsii sociale,
reprezentanții guvernului comunist
polonez și cei ai sindicatului liber
„Solidaritatea", în frunte cu Lech
Walesa, precum și liderii altor gru
pări din opoziția anticomunistă din
Polonia au discutat împreună
despre viitorul țării lor (Varșovia, 6
februarie - 4 aprilie 1989).
„Convorbirile de la Masa Rotun
dă" - denumire adoptată ad-hoc da
torită formei geometrice pe care o
avea masa tratativelor din sala prin
cipală de ședințe - s-au axat pe trei di
recții: reformele politice, problemele
economiei poloneze și cele sociale.
Criza poloneză din anii ’80 a avut
la origine un complex de factori
interni și externi. Nerezolvarea la
timp a problemelor economice a
condus la acutizarea crizei de legi
timitate cu care se confruntau au
toritățile comuniste de la Varșovia
încă din anul 1945, când au fost insta
late la putere cu ajutorul nemijlocit
al trupelor sovietice. Totodată, difer
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ența care exista între nivelul ridicat
de trai al membrilor nomenclaturii
Partidului Muncitoresc Unit Polonez
(cu mult peste media pe întreaga
țară) și nivelul modest de trai al
celorlalți cetățeni polonezi a condus
la amorsarea unor conflicte sociale
de mare amploare. Deși spuneau că
apără interesele clasei muncitoare și
vorbeau în numele acesteia, liderii
Partidului Muncitoresc Unit Polonez
s-au văzut puși în situația de a
acționa în mod repetat nu doar
împotriva intelectualilor anticomu
niști, ci și împotriva unor largi cate
gorii sociale.
Treptat, anumite cercuri ale in
telectualilor polonezi au acționat
împreună cu liderii muncitorilor
revoltați în scopul îmbunătățirii
nivelului de trai al populației. Au
criticat din ce în ce mai des inter
vențiile arbitrare și abuzive în eco
nomie ale membrilor nomenclaturii
comuniste.
(Continuare în pag a IV-a)

Ceaușescu a afirmat în multe rânduri că cedările în fața sindicaliștilor
abat Polonia de la calea socialismului
FOTO: Arhivele Naționale
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Scenariul oferă regizorului Eu
gen Todoran posibilitatea afir
mării unui înalt profesionalism,
iar Leopoldinei Bălănuță, «eroi
na» piesei, prezentării unui
adevărat recital, pe măsura talen
tului său. Demn de remarcat este
că, alături de protagonistă, regia
a selectat valori scenice, de la
artiști consacrați la tineri actori,
care împreună alcătuiesc un
colectiv armonios și bine în
chegat. Pentru cine a văzut pentru
prima oară piesa, dar și pentru cei
care au revăzut-o, darul televi
ziunii consacrat «Zilei Femeii» s-a
înscris ca un festin spiritual."

Femeile în iadul
capitalist
Ajunul Zilei Internaționale a
Femeii era un bun prilej pentru a
arăta românilor exploatarea
femeilor în societatea capitalistă.
Argumentul - statisticile Organi
zației Internaționale a Muncii, ce
demonstrau că în țări precum
Franța, Belgia, RFG, Irlanda, Marea
Britanie, Elveția, Danemarca,
Noua Zeelandă ori Coreea de Sud,
bărbații obțin venituri superioare
consoartelor. Prezentarea Occi
dentului în cele mai sumbre
culori era frecventă în presa anu
lui 1989. Umorul spontan al
românului a creat imediat un
banc „pe temă": întrebare: De ce
sunt capitaliștii pe marginea
prăpastiei? Răspuns: Ca să se uite
la noi, să vadă ce facem.

Ambasadori vechi
și noi
începând de marți, Peru, Norve
gia și Republica Orientală a Uruguayului aveau noi ambasadori la
București. Guillermo Gerdau O
Connor, Knut Elias Taraldset și
Domingo Schipani au fost primiți
pe rând de Nicolae Ceaușescu,
pentru prezentarea scrisorilor de
acreditare. Unii abia își începeau
socotelile cu România, alții le
încheiau. Filoteo Samaniego Sa
lazar, ambasadorul Republicii
Ecuador la București, a oferit o
recepție la încheierea misiunii în
țara noastră. în presa centrală se
scria că au luat parte membri ai
conducerii Ministerului Aface
rilor Externe, reprezentanți ai
unor instituții centrale, oameni de
cultură și artă, ziariști, membri ai
y^corpului diplomatic.

La cercurile de la Casa Pionierilor, copiilor li se explica și cum funcționează aparatul de fotografiat

județ care făceau filme profesio
niste, Cerghizan era chemat la vizita
lui Nicolae Ceaușescu prin județ:
„Mă chemau cu aparatul de filmat,
îmi spunea cum să filmez, să îl fil
mez și pe el, să filmez și mulțimea.
Eu nu respectam întotdeauna indi
cațiile. Filmele le dădeam la partid,
nu mi-au reproșat niciodată nimic".

Fotografii din Dallas
„Erau doar două persoane din
județ care făceau fotografii color",
își amintește Cerghizan. „Mergeam
la Târgu-Mureș să facem schimb de
experiență și apoi făceam fotografii
color cu copiii. Era foarte greu să
scoți o culoare naturală, trebuia să
asiguri o anumită temperatură, de
25-31 de grade, iar în Casa Pionieri
lor era foarte greu. Și hârtia era de
proastă calitate, și mergeam până la
București ca să facem rost de solu
ții". între timp, la televizor se difuza
„Dallas", motiv de bucurie pentru
copii. „Fotografiam pe film episoa
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dele din Dallas, dar trebuia o anu
mită viteză, pentru ca să nu apară
dungă pe fotografie. Filmam și de
sene animate, Fred și Barney, Woody
și apoi făceam proiecție, atunci nu
puteai să faci rost de filme".
Mai greu era cu informatica, pen
tru că nu erau calculatoare. Dorin
Cremene își amintește de primul
calculator, „un HC, și abia mai târziu
au apărut CIP-urile. Aveam un sin
gur calculator, la o grupă de 25 de
copii. Era o adevărată artă să îi coor
donezi pe copii, să ții 24 de copii
liniștiți în timp ce al 25-lea era la cal
culator. întâi rezolvau problemele,
apoi se jucau. închipuiți-vă cum era,
un copil se juca, și restul de 24 se
uitau".
Și cu carturile era problemă. „Co
piilor le plăceau mașinuțele. Aveam
cinci carturi, iar benzina o aduceam
de acasă, pentru că primeam prea
puțină", își amintește Dorin Creme
ne. Anual, peste 100 de copii treceau
pragul Casei Pionierilor.
Raluca CREȚ

sănătate, învățământ și cercetare tehnico-științifică, milioane defemei harnice ale
patriei-cărora le ducem acum un înalt omagiu-probează, zi de zi, prin susținut
efort și mărețe realizări în muncă, prin strădanii neîntrerupte, pricepere și dăruire,
probează, spuneam, adeziunea lor unanimă la politica înțeleaptă a partidului,
la programul de ridicare a României pe noi trepte de civilizație materială și spiri
tuală. Există chiar mari domenii ale vieții economico-sociale precum agricultura,
industria ușoară, asistența medicală, comerțul și învățământul undefemeile ocupă
o pondere mai însemnată decât bărbații, realitate ce demonstrează, o dată în plus,
marele rol al acestora în dezvoltarea patriei noastre. (...)
Rolul lor în viața politică, economică și socială a cunoscut o creștere
nemaiîntâlnită în istorie, în etapa inaugurată de Congresul al IX-lea al PCR, când
femeile s-au implicat cu înaltă responsabilitate în crearea și devoltarea, pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, în dezvoltarea celorlalte ramuri, în
consolidarea neîntreruptă a sectorului socialist în agricultură, în creșterea pro
ducției agricole. în toată această perioadă, femeile și-au adus o contribuție de
seamă în dezvoltarea ramurior industriale moderne, la dezvoltarea învăță
mântului, a activității de cercetare științifică. Ele și-au asumat curajul de a acționa
constant pentru introducerea în economie, în munca lor de zi cu zi, în domenii
mai largi de activitate, cuceririle revoluției tehnico-științifice, au militat pentru
perfecționarea, pe baze noi, progresiste, a Organizării și conducerii vieții econo
mico-sociale, a întregii societăți, pentru dezvoltarea relațiilor noi de producție,
lărgirea continuă a democrației socialiste și aplicarea neabătută a principiilor
eticii și echității socialiste. Astăzi, în țara noastră, mii și mii defemei îndeplinesc
cu simț de răspundere importante și variatefuncții de conducere în domeniul
politic, economic, social, ștințific, de învățământ și cultural, dovadă elocventă a
calităților și virtuților lor spirituale și morale.
Exemplul pilduitor în care vedem întruchipate în mod armonios toate aceste
calități și aspirații umane ni-1 oferă, cu strălucire, prin întreaga sa viață și eroică
activitate revoluționară, politică și științifică, pusă în slujba intereselor poporu
lui, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savantul de renume
mondial care, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul partidului
și statului nostru, eroul încercat și strategul luminat al întregii noastre deveniri,
și-a adus o contribuție măreață la progresul societății românești. Astfel, prin aces
te strălucite exemple de dăruire revoluționară, prin grija partidului și statului nos
tru de a transpune în viață principiul egalității în drepturi, femeile României
răsplătesc, zi de zi, și pe întreaga întinderea țării, emanciparea lorfără precedent
și asigurarea protecției muncii lor, care este consfințită prin lege. Unite într-un
singur gând și o unică voință în jurul partidului, animate permanent de iubirea
de patrie, ele își aduc partea lor însemnată la edificarea României socialiste. (...)
Pașcu BĂLĂCI
Flacăra, nr. 9/1989

Din spatele ușilor
închise
Din relatarea seacă a presei cen
trale bucureștene nu reies detaliile
ceremoniei de prezentare a scriso
rilor de acreditare în fața lui Ceau
șescu de fiecare ambasador nouvenit în România. Iată cum descrie
momentul în memoriile sale Jean
Marie le Breton, ambasadorul Fran
ței la București în 1989: „Ceremonia
formală s-a desfășurat normal.
Apoi, șeful statului m-a poftit să mă
așez într-un fotoliu, în marele salon
de protocol din sediul Comitetului
Central. Ministrul de Externe, șeful
Protocolului și doi sau trei colabo
ratori de-ai mei erau instalați de-a
lungul pereților, destul de departe
de noi. Fotoliile lui Ceaușescu și al
meu nu erau plasate față-n față, ci
în așa fel încât fiecare dintre noi să
ne putem vedea colaboratorii.
Așezat pe trei sferturi în spatele nos
tru, pe un scaun, se găsea interpre
tul. Ceaușescu vorbea românește și
mi se traducea ce spune. Când
spuneam eu ceva, Ceaușescu făcea
de cele mai multe ori semn inter
pretului că a înțeles. în esență, con
versația era axată pe relațiile bila
terale. Ceaușescu dovedea, dintru
început, o amplă cunoaștere a deta
liilor, evocând, pentru a-și exprima
satisfacția sau pentru a le deplânge,
aspectele bune sau rele ale relațiilor
noastre economice".

Ion Sârbu,
la reuniunea CAER
de la Praga
La Viena, Ion Totu, ministrul
român de Externe, lua cuvântul la
reuniunea miniștrilor Afacerilor
Externe din statele europene, SUA
și Canada, prezentând punctul de
vedere românesc. Luni și marți, Ion
Sârbu, secretar al CC al PCR, s-a aflat
la Praga, pentru a participa la
întâlnirea de lucru a secretarilor cu
probleme economice ai Comite
telor Centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești din țările
membre ale CAER. „întâlnirea s-a
desfășurat într-o atmosferă de
lucru constructivă și deschisă",
scria, după tipic, presa românească,
pentru a masca divergențele dintre
„statele frățești". Și divergențele din
interiorul Consiliului Economic de
Ajutor Reciproc - CAER, fuseseră
sesizate de umoriștii de ocazie:
întrebare: De unde vine cuvântul
„încăierare"? Răspuns: De la CAER.
Cristina DIAC

Pasiențe despre comunism
(Urmare din pag. I)

Cu prilejul unui concurs, micii fotografi din Reghin l-au cunoscut pe Ion Popescu Gopo

„La casa de copii, un diez
ratat m-a lăsat fără unghie"
Mai erau și cei din familii normale, ajunși acolo acci
dental, pentru că le murise un părinte sau nu mai
puteau fi întreținuți. Doar cei care făceau parte din
această categorie reușeau să facă ceva în viață, să
meargă la liceu. Din grupa mea de 24 de copii, am fost
doar doi care am făcut liceul. Restul au devenit văcari,
oieri, și foarte mulți au ajuns la pușcărie. Aproape toți
au cazier. Opt clase erau obligatorii, iar când terminai a
opta sau a zecea, dacă nu continuai studiile, trebuia să
intri în pâine. Legea spunea că ți se asigură și casă, și ser
viciu, dar era vorbă goală. Ieșeai din casa de copii și
rămâneai fără nici o mână de ajutor. Terminai școala
și nu aveai unde să te duci. Și, dacă te prindea pe stradă
că nu faci nimic, tot te lua poliția. Nu conta ce aptitudini
ai. La un moment dat, au dus un grup de cinci-șase elevi
de la școala profesională la Avrig, la sticlărie. Am fost
mai târziu într-o tabără de creație și i-am găsit acolo;
dar când am ajuns mai târziu, ca ziarist, nu i-am mai
• găsit. Toți erau din județul Botoșani, nu dovediseră nici
un talent pentru sticlărie, în afară de spart geamuri; nu
știau pe nimeni în Avrig. De ce-i duseseră tocmai acolo,
unde erau ca în Siberia?"
La casa de copii se organizau diverse cluburi, pentru
a umple în mod organizat timpul celor mici. „Acolo am
învățat să cânt la vioară. Ne-a chemat pe toți, ne-a pus să
întindem mâinile și, în funcție de lungimea degetelor,
ne-a repartizat: ăla cu degete mai lungi la contrabas, ăla
cu degetele boante la tobă. Nu conta dacă ai sau nu ure
che muzicală. La orele de muzică am primit o baghetă
peste degete, pentru un diez ratat, și mi-a sărit o unghie
care nu s-a refăcut până azi. Am făcut și lupte grecoromane, că la atletism aveai nevoie de picioare lungi, și
am ajuns la fazele naționale ale concursurilor respective.
Participarea la cor era obligatorie și te repartiza după
înălțime, pentru că aveau nevoie de trei rânduri de
băieți. Eram mai înalt și am nimerit la bași, deși aveam
vocea pițigăiată. Când am ajuns la liceul pedagogic, în
Botoșani, profesorul Gheorghe Cojocaru m-a pus pe
vocea mea, la tenori, nu la bășișori.
Mai existau și atelierele de lucru - electrotehnică,
foto, lăcătușerie, mecanică, lemnărie. Numai proștii de
finitiv mergeau la muncile agricole și la îngrijirea ani
malelor, pentru că aveau ferma proprie unde creșteau
vaci, porci și cai. Cum mă duceam eu la muzică, ei se du
ceau la zootehnie. Presupun că cei care conduceau insti
tuția s-au gândit că o să avem o meserie când creștem.
Dar era un cerc vicios: statul, ca să te angajeze, îți cerea
un act care să certifice că știi meseria respectivă; casa
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Ne-am obișnuit ca, după prima săptămână a lunii martie, să numim cea
de-a opta zi Ziua Femeii și să sărbătorimființa care și-a asumat, rând pe rând,
statutul de mamă, soră, iubită, prietenă, soție, tovarășă de ideal și de viață. (...)
Rolulfemeii nu se rezumă doar la aceste emoționante și mărețefapte. Femeile
reprezintă la noi o putemicăforță creatoare de bunuri și valori, unfactor continuu
de progres, de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al societății. Practic,
nu există ramură a vieții economico-sociale la care să nu-și aducă o contribuție
însemnată și femeile. în economie, comerț, transporturi și telecomunicații,

7 martie
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La cercurile pionierilor copiii
învățau să fotografieze
Casele Pionierilor erau cele mai
căutate de copiii de dinainte de Re
voluție. Atunci nu exista calculator,
televizoarele stăteau cu peștele dea
supra toată ziua, iar copiii aveau de
ales între joaca din spatele blocului
sau statul acasă cu o carte în mână.
Alternativele fericite erau Casele
Pionierilor, unde „cercurile" ofereau
copiilor ceva mai mult. La Reghin,
Casa Pionierilor venea cu ceva în
plus: cercul de navomodelism și
aeromodelism, care se bucura de
sprijinul fabricilor de prelucrare a
lemnului din zonă, cercul de
fotografie și, ceva mai târziu, primul
calculator. loan Cerghizan predă și
acum la cercul de fotografie, la
Clubul Copiilor, și își amintește de
interesul manifestat de copii.
„Aveam la cerc aparate foto Svema,
și unul profesionist, Practica, cu care
mergeam la concursuri. Le expli
cam copiilor cum funcționează
aparatul foto, apoi ieșeam afară, la
fotografiat, și când se umplea un
film, făceam developarea, tot cu
copiii. în a treia săptămână puneam
filmul pe hârtie". Marele noroc era
Azomureșul, care înainte de Re
voluție producea filme și hârtie
fotografică, și furniza Caselor de
Pionieri materia primă pentru cer
curi. Profesorii mai făceau rost de
materiale din Cehoslovacia (Foma),
care erau cele mai bune, din RDG și
RFG. Pozele, care între timp s-au dis
trus, cele mai multe dintre ele, erau
prezentate la concursuri, unde copi
ii se întâlneau cu marii fotografi și
oameni de film de la ora respectivă.
Cerghizan își amintește o întâlnire
a copiilor cu Gopo, de unde a rămas
și o fotografie: „Gopo iubea copiii. La
Turda, unde participam și noi la un
concurs, Gopo a primit în dar o sticlă
cu tărie, și o ținea sub braț, să nu se
vadă. Copiii l-au rugat să vină să facă
o poză cu ei. Atunci el a deschis
brațele să îi cuprindă, i-a căzut sticla
și s-a spart. «Nu e nimic, e doar
lichid», a spus Gopo", își amintește
amuzat Cerghizan. La un alt con
curs, copiii s-au întâlnit cu Geo
Saizescu. „Noi am prezentat un film
documentar, «Vioara», despre fabri
cația viorilor la Reghin. După con
curs, Geo Saizescu, care era în juriu,
m-a chemat la el și m-a felicitat. Ma întrebat cum de am reușit să
facem filmul, pentru că și el a fost la
fabrică, dar nu l-au lăsat să filmeze
pentru că aveau aparate electrice și
era pericol de incendiu. Noi rtu
aveam aparate electrice".
Fotografiile copiilor nu erau con
trolate, dintr-un singur motiv: autocenzura. „Aveam o singură interdic
ție, nu aveam voie să fotografiem
obiective militare. Dar noi știam mai
bine ce aveam voie să fotografiem și
ce nu". Fiind printre singurii din
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de copii însă nu avea cum să îți dea acest certificat."
Majoritatea educatorilor erau necalificați; erau simpli
paznici sau chiar mai puțin de-atât. „Eventual, până la
clasa a V-a, educatorul putea să îți arate și la vreo temă.
Nu știau biologie sau chimie, rolul lor era să ne păzească
să nu ne scoatem ochii, în rest, ne duceau seara la dor
mitor, ne predau supraveghetorului și plecau acasă. Dar
erau niște paznici de proastă calitate. Unchiul meu era
un paznic mai bun la oi, le cunoștea pe toate, nu se
îmbolnăvea și nu se pierdea nici una, era mai devotat
oilor decât ne erau nouă educatorii.
La grupa mea era educatoare Eugenia Amariei,
«Zgripțuroiaca» îi ziceam noi, care întâi te pocnea, apoi
te întreba ce vrei. Zgâria, era isterică. Scria frumos, în
rest nu avea nici o legătură cu meseria de educator. Edu
catorii considerați buni erau cei care mai făceau câte o
glumă, mai blânzi. Aurelia Baltă era bețivă, o găseam
dormind cu crăcii goi prin clasă. Nicanor Dumitraș, zis
«Gălbenuș», isteric, bătea fără motiv. Benone Scripcaru
era alt ciomăgar. Alfons-Sava e cel care mi-a rupt unghia
cu mânerul de metal al baghetei, pentru că am falsat
la vioară.
Dar era acolo și o tanti bună, care era și logoped, și bi
bliotecară. Pe vremea aia, cum scotea o editură o carte, o
punea și în vânzare, dar ajungea câte un exemplar și în
biblioteci. Biblioteca de la casa de copii era foarte bună
pentru nivelul preuniversitar. Până să vină această bi
bliotecară, Elena Niță, cărțile se dădeau astfel: băieții din
grupa întâi stăteau la rând, dădeau cartea bibliotecaru
lui Scripcaru, un bărbat rău, încruntat, cu sprâncene ca
ale lui Albulescu. După ce se strângeau toate cărțile, se
aducea vraful adunat de la grupa anterioară. Nu conta că
înainte poate fuseseră elevi mai mari, cărțile se dis
tribuiau la rând grupei prezente, primul lua prima carte,
al doilea pe a doua și tot așa. Așa am ajuns să primesc
«Tratat de neurochirurgie» de Arseni. De regulă, cartea
nu ți se potrivea. Le mai schimbam între noi, cum se
schimbă bocancii în armată, dar se cam fura și era
riscant să îți dai cartea. Nu putea să te pună să o plătești,
că n-aveai de unde, dar bătaie puteai să iei și o luai. Când
a apărut domnișoara Niță, o fată frumoasă, blondă, eu
am început să plâng și să-i spun că nu pot citi ce vreau.
Iar când eram în clasa a V-a m-a lăsat să intru în templu.
Numai pe mine. Pe ceilalți îi întreba totuși ce carte își
doresc, nu le mai împărțea așa, la nimereală. Pe mine
însă m-a lăsat să intru printre rafturi și atunci am
mirosit cărțile. Am citit «Toate pânzele sus», pe care apoi
am recitit-o de cinci ori și pe care o consideră cea mai
bună carte de aventuri, cel puțin din literatura română."

Astăzi văd cu alți ochi acele momente și mă întreb: dacă și în mintea cele
15 ani ai mei exista aceasta întrebare, ce se petrecea oare în mintea și în
sufletele oamenilor mari?
Decembrie 1989 m-a prins la bunici, ca de obicei. Așteptam un unchi de
la București, ca să tăiem porcul. Auzisem la «Europa Liberă» despre
Timișoara. Seară de seară, ascultam «Europa Liberă» și «Vocea Americii» în
goana după știri, chiar senzațional ieftin, dar știri să fie. Revelionul dintre
1989/1990 l-am făcut tot la bunici. îmi amintesc că am fost cu adevărat șocată
de o cântăreață... nu-mi amintesc numele - din programul de revelion al
acelui an. Era îmbrăcată într-o fustă mini și făcea gesturi pe care mintea mea
de atunci nu putea să le conceapă.
Un singur lucru vreau să mai scriu. Nu are legătură cu anul 1989. în anul
II de facultate, la Pitești... am făcut cursul de filosofie cu un profesor al cărui
nume nu-1 mai țin minte. Acestui om vreau să-i cer scuze. La acel examen
de filosofie, profesorul m-a întrebat ce cred despre comunism. Nu făcea parte
din ceea ce învățasem. Mă îndemna practic să mă exprim singură, fără con
strângerile cursurilor. N-am știut ce să-i spun. Am șablonat practic ceea ce
auzisem din presa acelor ani, de la părinți, de la cunoscuți. Bezna cunoașterii,
interzicerea drepturilor la libera exprimare... și alte bla-bla-uri. Mi-a dat nouă.
Mi-a dat, nu l-am luat eu! Vreau să-mi cer scuze acestui om, nu pentru lipsa
mea de cultură doctrinară socialist-comunistă, ci pentru faptul că avea drep
tate. Sper ca aceste rânduri să ajungă acolo unde trebuie."
Profesor Ioana CHIRILA, Câmpulung Muscel

JURNALE PERSONALE
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îmi propune să reiau discuția cu

„Dacia"pentru „Restituiri" fă propos de ce-i semnalam că s-arputea
edita: începuturile lui Radu Petres
cu, tabletele argheziene din 44-4,
tabletele lui G. Călinescu din „Na
țiunea" și „Lumea"). Aurel, în ace
lași context, îmi atrage atenția, la
bibliotecă, asupra lui Nikita Macedonski, complet ignorat. Marian
susține că poate s-ar relua seria. îi

arăt că nu am de gând, mă simt
sfârșit, nu mai potface nici un fel
de proiecte, trebuie să-mi închei
socotelile doar. Nu vrea să accepte
punctul meu de vedere.
Mircea ZACIU, Jurnal IV,
București, Editura Albatros,
1998, p. 418-419

în vizită la Diana la spital. Vorbim
cu treifactori principali: dr Vasile, dr
Danciu, prof. Mehedinți și cu alte
persoane: dna Șerbănoiu, Mihaela
Necula, dna Gherovici, dna Iosifescu. Despre Diana se spun lucruri nu
prea plăcute auzului și inimii: spon
diloză, reumatism, coloană, ane
mie. în afară defaptul că e camfra
gilă, am încredere în vitalitatea ei. Eu
zic să lucreze la școală mai rațional,
adică mai puțin, dar cum să facă
dacă norma este extenuantă, pen
tru ca supușii să-și piardă puterile

(a consemnat Irina MUNTEANU)
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prin supraîncărcare și docilitate.
Norocul e că ea nu-i membră, dar
tot o aglomerează cu ședințe de tot
felul... Cu eforturifacem rost depuțin
salam de Sibiu și mușchiuleț de la
„Birt" și de la restaurantul „Munte
nia". Câteva ouă de la țară prin dna
Mirică și un borcan cu miere de la
dna Covalov. în piață, la Alimentara,

nu se găsește nimic... Am visat-o pe
mama, într-unfel de coșmar. Eram
cu toți acasă, o curte brăzdată cu
mormane depământ, o casă veche,
dărăpănată, ușa (cea veche) închisă,
iar jos, pe prispă, o cheie mare ru
ginită. Din casă se aude un miorlăit
de pisică. îmi spun că tata a plecat și
a lăsat, cine știe de când, pisica în
casă. Deschid, intru, văd pe un pat
vechi, sprefereastra dinspre drum,
un pat de campanie și un bătrân
murdar și alb dormind cu spatele
spre ușa obscură. Vai, ce-a îmbătrâ
nit tata! Mă apropii, îl trag să-i văd
fața și când acolo... mama! Nu se
poate! Strig. îmi zic în vis că visez. Nu
există așa ceva: Ba există, zice ea... Ies
și mă duela geamul de la bucătărie.
Pefereastră, îl văd pe tata în patul
lui. „Matale ești aici?"„Da. "„Dar în
casăemama, nu sepoate așa ceva."
„Ba se poate. Uite-o!" Și la dreapta
mea apare mama. Nu se poate!.. Și
mă trezesc. E ora 4. Nu mai pot
dormi. La ora asta e apă caldă. Mă
dezmeticesc la baie...
C. TRANDAFIR, Jurnal în curs
de apariție la Editura Libra.
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DECRETUL ANTIAVORT ANCHETE SI ÎNCHISORI

ALERTA LA FRONTIERA
Printre misiunile cele mai impor
tante ale Securității în perioada
comunistă s-a numărat și monito
rizarea incidentelor de la frontieră,
în 1989, chestiunea avea „prioritate
zero", întrucât se întețiseră „tenta
tivele de evaziune", mai ales la gra
nițele cu Ungaria și Iugoslavia.
Ofițerii de Securitate aflați la fron
tieră se interesau în special de etnia
„fugarilor", de situația lor la locul de
muncă și dacă aveau rude în
străinătate. începând de astăzi veți
citi zilnic despre „incidentele de la
frontieră", precum și despre măsu
rile operative pe care Securitatea le
pregătise pentru a neutraliza
această „problemă".
• La granița cu Ungaria au fost
reținuți 11 cetățeni români. Cel mai
numeros grup, format din opt per
soane, a încercat să treacă ilegal
frontiera în apropierea localității
Săcuieni din județul Bihor. Aceștia
erau etnici maghiari, originari din
comuna Camăr, județul Sălaj. Pen
tru reținerea lor, grănicerii au tras
19 focuri de avertisment.
• La frontiera cu Iugoslavia au fost
identificate 14 persoane care aveau
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Asta, coroborat cu o nouă teh
nică de tratament stabilită de prof.
Dan Alecsandrescu, ce presupunea
ca medicul să nu facă chiuretaj
decât după trei-patru zile de trata
ment cu antibiotice, a dus la scă
derea mortalității. în 1989, numă
rul de femei decedate era de 10-20
pe an. înainte erau mult mai mul
te", povestește doctorul Baltă.
Acesta spune că, spre deosebire
de alte orașe din țară, unde medicii
erau nevoiți să lucreze sub pre
siunea anchetelor Procuraturii, la
Brăila, autoritățile comuniste au
fost mai permisive, lăsând doctorii
să opereze aproape nestingheriți,
fapt ce a contribuit, de asemenea,
la scăderea mortalității. Nu se
poate spune însă că nu erau pre
siuni. La începutul anului 1989,
medicii din Maternitate s-au tre
zit, într-o zi, sub asediul Miliției și
Procuraturii. „A descins aici o tru
pă ca de comando.
S-a oprit centrala telefonică și
fiecare medic a fost luat în primire
de doi ofițeri de Miliție și un
procuror. Am fost adunați la rapor
tul de gardă și ni s-a spus că este o
sesizare, că se fac avorturi, că unii
dintre noi au acasă truse de chiu
retaj. Fiecare coleg a fost luat în
mașina lor și dus acasă pentru a i
se face percheziție completă. Au
fost dezamăgiți, nu numai că n-au
găsit truse de chiuretaj, dar n-au
găsit nici lăzi cu aur, nici teancuri
de bani. Au dat doar peste câte un
pachet de cafea, de țigări, un par
fum, pe care le-au confiscat", își
amintește medicul brăilean.

intenția să părăsească ilegal țara.
Cinci dintre acestea au fost arestate
în zona Ogradena din apropierea
malului Dunării, găsindu-se asupra
lor o barcă pneumatică. Erau de loc
din București, fiind membri ai cul
tului penticostal. Pentru reținerea
lor, grănicerii au tras șapte focuri de
avertisment.
• Autoritățile iugoslave au predat
grănicerilor români patru „fugari"
care trecuseră clandestin în această
țară în cursul lunii februarie. Erau
de profesie muncitori, cu domiciliul
în județele Timiș (trei persoane) și
Sibiu (o persoană).
• în localitățile de graniță Teremia Mare și Valcani din județul Ti
miș au fost arestate două persoane
(de 21 și 22 de ani), care trecuseră ile
gal frontiera venind din Iugoslavia.
Ambii erau cetățeni români din ju
dețele Cluj și Arad reîntorcându-se
în țară după ce fugiseră în Iugosla
via în anul 1988.
,

Sursa: Arhiva CNSAS,
Fond Documentar,
dos. nr. 8566, voi. 24.
Ilarion ȚIU
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Cartea patiserului

„Furtunașul44
ucigaș
Persoanele dovedite că au provocal avorturi ilegale, mai ales dacă
în urma acestora rezultau victime,
înfundau pușcăria. Brăileanca A.T.,
de exemplu, a fost condamnată la
cinci ani de închisoare în 1989,
deoarece provocase avortul unei
tinere care a murit. Victima, N.R.,
din comuna Tichilești, era însărci
nată în luna a treia și a cunoscut-o
pe A.T prin intermediul cumna
tei sale. La proces, femeia a sus
ținut că inițial a refuzat-o pe vic
timă, dar, la insistențele acesteia, a
acceptat să-i provoace avortul.
„N.R. a venit la mine împreună cu
cumnata mea, care a rămas în
sufragerie, în timp ce noi am mers
în dormitor, l-am spus să se în
tindă pe pat și i-am introdus în
uter un furtunaș dintr-un material
plastic, de 9 cm, pe care l-a adus
chiar ea. l-am explicat să-și scoată
sonda după circa două ore", a
declarat la anchetă A.T. .După 15
zile, tânăra nu scăpase de sarcina
nedorită, dar avea mici pierderi de
sânge și acuza dureri abdomi
nale. După încă o săptămână, nemaiputând suporta durerile, gravi
da s-a dus acasă la cea care-i provo
case avortul. S.a întins pe patul din
dormitor, la fel ca în urmă cu trei
săptămâni, dar la scurt timp a
decedat.
Florentin COMAN
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Ambiția lui Ceaușescu de a crește natalitatea a avut repercusiuni grave asupra femeilor care încercau să scape de sarcini nedorite
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în hotărârea Congresului consili
ilor oamenilor muncii din industrie,
construcții și transporturi din anul
1989 se arăta: „în industria alimen
tară se impune să se acționeze pen
tru sporirea produselor cu valoare
nutritivă ridicată, lărgirea gamei
specialităților de panificație, a sorti
mentelor de produse zaharoase, a
lactatelor și a conservelor de carne.
Este necesar să se ia măsuri energice
pentru dezvoltarea rapidă a fabri
cației de produse alimentare preambalate, precum și preparate și
semipreparate culinare, în vederea
ușurării muncii casnice".
în virtutea acestei hotărâri, Tr.
Zaharia și I. Cosmin au scris „Cartea
patiserului", care pune la dispoziția
lucrătorilor din sectorul de pati
serie, plăcintărie și simigerii un ma
terial documentar necesar în vede
rea diversificării și dezvoltării aces
tor produse, mult solicitate de con
sumatori. Lucrarea tratează modul
în care trebuie acționat pentru de
pozitarea și conservarea materiilor
prime și auxiliare prevăzute în re
țete. Autorii precizează în prefața
cărții: „Se pune un accent deosebit
pe modul în care se pregătesc,
înainte de gătire, materiile prime și
auxiliare, în vederea obținerii unor
produse de bună calitate și cu un
consum specific de materiale scă
zut". Cartea reprezintă, așadar, un
prim început de a pune la dispoziția
specialiștilor din industrie, labo
ratoare și cercetare, un material do
cumentar orientativ și sugestiv, așa
cum spun autorii: „Un îndreptar în
slujba dezvoltării acestei activități,
în vederea impulsionării unor noi
realizări în acest sector al industriei
alimentare".
Până la capitolele de rețete, din
paginile cărții ne mai putem infor
ma despre depozitarea, conservarea
și pregătirea materialelor prime și
auxiliare, cum ar fi făina, drojdia,
grăsimile alimentare, ouăle, zahă
rul, glucoza, marmelada, extractul
de malț, pudra de cacao sau germe
nii de grâu. Putem citi și un capitol
despre calitatea materiilor prime și
auxiliare folosite la prepararea pro
duselor de patiserie. Astfel, aflăm că
„făina de grâu în industria de pati
serie, plăcintărie și produse diete
tice trebuie să fie de calitate bună și
foarte bună si cu maturizare de cel

puțin 15 zile". Despre uleiul rafinat
de floarea-soarelui citim: „acest pro
dus se livrează în două tipuri: A și B.
Trebuie să aibă culoarea galbenă,
miros și gust plăcut, fără miros și
gust străin". La fiecare materie
primă se află tabele cu proprietățile
organoleptice și cele fizico-chimice.
Ultimul capitol tratează sorti
mentele de produse pe care le în
tâlneam în 1989 în patiserii, în
soțite de rețetele lor. De la cozonaci
cu diverse umpluturi, checuri,
rulade, plăcinte și pateuri, spe
cialități și cornuri, semipreparate și
preparate tip „Gospodina" (trigoane cu nucă, baclava cu nucă, pandișpan cu stafide etc.), covrigi, fur
securi, saleuri, sărățele, până la grisine, crochete și gogoși, toate pu
teau fi preparate cu succes și în pro
pria bucătărie, cu o singură con
diție: gospodina să micșoreze co
rect cantitățile, pentru că rețetele
sunt date pentru patiserii. Unele
rețete sunt și ilustrate, dar paginile
cărții sunt alb-negru.
Vă propunem rețeta de pateuri cu
varză: „Pentru 100 kg produs se
folosește următoarea rețetă: maiaua
se prepară din 22 kg făină, 2 kg droj
die și un 1 de apă. Se frământă 8-10
minute și se lasă la fermentat 30-45
de minute. Peste maia se adaugă 23,5
kg făină, 1,4 kg sare, 80 ouă, 2,2 kg
zahăr, 1,5 1 ulei și 5 1 de apă. Se
amestecă totul 8-10 minute și se lasă
în repaus 15-20 minute. Pentru
umplutură aveți nevoie de 60 kg
varză crudă tăiată subțire. Aceasta
se călește în 81 ulei, se adaugă 0,300
kg piper măcinat și se lasă să se
răcească 15-20 de minute. După
repaus, aluatul se divizează în bucăți
de 90 g, se modelează rotund și se
întinde în foi pătrate groase de 3-4
mm, cu latura de 13-14 cm, sau alua
tul se divizează în bucăți de câte un
kg, se întind în formă de foaie și se
taie pătrate cu rozeta. Pe fiecare
pătrat se întinde 30 g umplutură de
varză și se acoperă în diagonală cu
colțurile pătratului, formându-se un
triunghi. Marginile laterale se lipesc
pentru a evita ieșirea umpluturii în
timpul coacerii. Produsele necoapte
se așază pe tavă la distanța de 3 cm
și se lasă în repaus 5-8 minute. Apoi
se ung cu ou și se introduc la
coacere, timp de 12-15 minute".
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32 de ani de Viața satului, emisiunea preferată a lui Ceaușescu
Emisiunea dedicată satului și locuitorilor săi a
prins contur în martie 1957. De la „Emisiune pen
tru sate", „Transmitem pentru sate" s-a ajuns la
„Viața satului": 32 de ani în care tot ce mișca în
zona rurală făcea subiectul anchetelor emisiunii.
Gheorghe Verman i-a propus președintelui
de-atunci al televiziunii titulatura de Viața Satu
lui. Era prin anii ’70. Emisiunea avea o oră și 45 de
minute în care erau prezentate tot felul de anchete
„supărătoare" pentru unii, dar foarte apreciate de
Tovarășul, țieși nu l-a văzut niciodată pe Ceau
șescu, Verman aflase că secretarul general al PCR
îl aprecia și nu pierdea nici o ediție a emisiunii.
„Mai știu și dintr-o mărturie care a apărut într-o
carte scrisă de femeia lor de casă, care spune că
Tovarășul nu scăpa «Viața satului». Cu zece minute
înainte de a începe emisiunea, el deja se așeza în
fața televizorului. El cunoștea realitatea prin emi
siunea noastră, dovadă că eram destul de bine
ancorați. Nu ne-a certat niciodată pentru ce-am
făcut, deși făceam niște lucruri destul de dure,
însă lua măsuri imediat", își amintește realiza
torul. în plus, Verman a auzit că Tovarășul îi
spunea „băiatul ăla isteț care vorbește frumos".
Gheorghe Verman recunoaște că i-a fost foarte
greu să ajungă „la microfon": „Din momentul în
care obțineai dreptul să ajungi la microfon, erai
liber, dar până să ajungi acolo era o rigoare pro
fesională cu totul deosebită. Exagerată aproape".
Recunoaște cu mâna pe inimă că n-a avut nicio
dată un text gata făcut. „Și-acum mi-e greu să
citesc după un text", mărturisește Verman.
Realizatorul tv primea informațiile „de la vârf".
Vasile Bărbulescu - cumnatul Tovarășului - fost
președinte al CAP Scornicești, fusese promovat
Secretar al Comitetului Central cu Agricultura.

„Făcusem mult teren și mă întâlnisem de foarte
multe ori cu el. Drept pentru care el îmi spunea
mie Boierule. Secretarii pentru agricultură mă
chemau foarte des la Comitetul Central, în ideea
de a afla lucrurile direct de la sursă. Și era foarte
bine, pentru că informația nu trecea prin filtrele
redactorului-șef, directorului și așa mai departe,
transformându-mă într-un telefon fără fir. Și nici
nu eram controlat de radioteleviziune, pentru că
ei nu știau ce mi se comunicase de la CC. Am făcut
ceea ce am crezut eu că am înțeles, iar dacă nu a
fost bine a fost pentru că eu nu am înțeles ce tre
buie", povestește Verman.
La televizor, toate producțiile se dădeau la Jur
nal. Și existau două situații, iar Ceaușescu știa de
existanța lor. Una o raportau Tovarășului, iar
cealaltă era situația contabilă exactă, pentru că
producția intra în magazia CAP. Omul care tri
mitea cifrele le mai umfla puțin, șeful lui la fel,
secretarul de județ mai-adăuga și el, iar producțiarecord ajungea la secretarul general.
Gheorghe Verman nu a avut necazuri mari cu
cenzura. „Spun pe propria răspundere că nu era
chiar teroarea de care se discută peste tot. Eu am
făcut «Viața satului» timp de 20 și ceva de ani.
Numai eu, duminică de duminică. Și făceam niște
emisiuni, cine-și mai amintește de pe vremea aia,
destul de îndrăznețe. E adevărat că se întâmpla să
stau încă 45 de minute după terminarea emisiunii
pentru a vedea dacă sună sau nu telefonul. Dacă
nu suna, lucrurile erau în ordine", își amintește
Verman. înainte de a intra în emisie, realizatorul
lua legătura cu Direcția presei. Spunea acolo
despre ce urmează să vorbească și i se dădeau
ultimele indicații despre lucrurile pe care nu tre
buia să le menționeze. Gheorghe Verman își
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amintește că listele se schimbau de la zi la zi. A
existat o perioadă în care nu era voie să men
ționezi cuvinte precum meleag sau Ardeal (pen
tru că erau de origine maghiară), într-o altă
perioadă nu era permisă folosirea cuvintelor de
origine slavă sau de origine anglo-saxonă. Realiza
torul a adăugat că nu trebuiau menționați în mate
riale prim-secretarii sau alte persoane în afara
Tovarășului. „Nu puteai vorbi despre foști membri
ai partidelor istorice. Nu se vorbea despre curen
tul electric sau despre faptul că nu e pâine, nu
aveam voie să aratăm cozi sau case dărăpănate. Și
nici noi nu eram tâmpiți să nu respectăm aceste
lucruri", a mai spus Verman.
S-a întâmplat însă să mai calce și strâmb.
„Mi-amintesc în sensul ăsta că într-o seară aveam
emisiune după Jurnal. Tovarășul era în Danemar
ca. Se plimba cu caleașca. Și după aia am intrat eu
cu o emisiune la zi despre porumbul în apă cu mi
zerie, cu nebunii.
Mă sună după aceea Angelo Niculescu și îmi
spune: «Frate Verman, eu nu știu cine te-a învățat.
Dar dacă te-a învățat cineva, nu te-a învățat bine.
Vezi că se poate interpreta!». Pentru că după Dane
marca și Tovarășul în jilțuri, eu am dat mizeria de
la noi. Apoi am transmis de la Huși un material
despre viță-de-vie. Din greșeala Ministerului Agri
culturi, butași în valoare de sute de milioane de lei
ajunseseră cu vreascuri. Mă sui cu directorul deacolo pe ele și spun că stăm pe vreascuri de mi
lioane de lei. Vin la televiziune și îl dăm. Ministrul
Horticulturii de-atunci, Ion Ceaușescu - un om de
altfel excepțional -, dă un telefon foarte intere
sant: «Spune-i copilului ăluia că e el frumos, dar
putem găsi oricând unul și mai frumos!»."
Gheorghe Verman n-a scăpat nici de colimatorul
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Tovarășei. Realizatorul își amintește că, în urma
unui reportaj filmat de la Fundulea, Tovarășul a
fost dezamăgit, iar Tovarășa l-a acuzat că se
îmbracă „malagambistic". „A doua zi, mare șe
dință la televizune, în care am fost înfierat eu pen
tru că aveam o bluză de doc, care nu știu cum flu
turase în timpul filmării și m-a văzut Tovarășul și
a spus: «Până și pe băiatul ăla l-am văzut îmbrăcat
cum nu trebuie». M-a luat un secretar: «Bine,
tovarășu', și dumneata ai început să te îmbraci
cum nu trebuie?!». I-am arătat cămașa, că eram
îmbrăcat întâmplător cu ea. «Uite, tovarășu’, asta
e bluza, am cumpărat-o de la Cocor!»", povestește
Vermăn.
în 1985, a fost scos de pe „sticlă". Tot de la
Tovarășa i s-a tras. „Eu intram în fiecare zi după
Jurnal, cu «La zi în agricultură», o rubrică de 15
minute, pe care am dus-o ani de zile. Aveam două
hărți pe care puneam producțiile și comparam
județele. Uite, aici se putea, dar s-a făcut doar atât.
Lui îi plăceau foarte mult lucrurile aceastea. Dar
Tovarășa a interpretat că dau indicații, că sunt
vreun pretendent la ceva. Și m-a scos. îmi aduc
aminte că urma să am emisiune duminica. Cu o
seară înainte mi s-a spus că a doua zi n-o să mai
am emisiune și am fost chemat la Comitetul Cen
tral. Era o sală unde luam cu toții notițe de la
Tovarășul, fără să-l vedem însă. Atunci ni s-a spus
că, având în vedere criza energetică, programul
televiziunii se reduce și emisiunea Viața satului
nu va mai fi în grilă", își amintește Gheorghe Ver
man. Situația a durat până în 1987, în toamnă. A
și cerut audiență la secretarul cu propaganda de
atunci, Petru Enache, pentru a afla ce se întâmplă.
„Enache, râzând, îmi spune: «Tovarășe, nu uita că
există oameni care sunt plătiți să vorbească și
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oameni care sunt plătiți să tacă. Dumneata ești
plătit să taci!»", a adăugat realizatorul TV.
în 1987, a fost chemat la consilierul cu presa,
Constantin Mitea, fost redactor-șef la Scînteia. Tre
buia să facă un documentar despre motivele pen
tru care nu s-a făcut grâu în acel an. „Eu mi-am luat
rolul foarte în serios și l-am făcut. L-au văzut la
televiziune de zece ori și pe urmă am fost să-l
proiectăm la Comitetul Central. Au venit acolo
tovarășul Bobu, tovarășul Dincă, tovarășul Mitea,
tovarășul Bărbulescu, toți tovarășii. L-au văzut. La
sfârșit, Bobu s-a ridicat, s-a încheiat la haină și
mi-a spus: «Tovarășe Verman, vă felicit pentru ce
ați făcut, dar acest film se sigilează și să uitați de
el!». Eu spusesem lucrurile cum erau. Nu am zis că
sunt de vină ăia din câmp, pentru că nu ei erau de
vină. Erau multe deficiențe", își amintește Ver
man. Profitând de acest moment, realizatorul i-a
spus că nu mai are emisiune la televizor. „El s-a
uitat la Mitea și i-a spus: «I-auzi, Mitea, nu mai are
Viața satului!». Și a durat o săptămână, cred, până
când, într-o vineri, m-au anunțat că de duminică
am emisiune. Am fost iar chemat la CC și mi s-a
spus: «Vezi că de la 12:40 la 13:00 intră Viața satu
lui. Emisiunea se difuzează înainte să ia masa
Tovarășul, așa că ai grijă ce spui, poate-1 enervați.
Și nu mai apari cu figura!». Era pur și simplu o
proiecție. Am învățat atunci o șmecherie ca să
scăpăm. Aveam, înainte și după emisiune, câte un
citat din Tovarășul. Și la mijloc trosneam de nu se
putea. Cred că lumea își mai aduce aminte câte
anchete am făcut. De ce nu s-a cules aia, de ce nu
s-a pus aia. Dar începeam și terminam cu «a spus
Tovarășul»", povestește Verman.
Adriana PĂDURARU VĂDUVA
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Sâmbătă,

Sorin Babii a „împușcat4 aurul european la tir
în galeria marilor campioni ai ti
rului românesc, Sorin Babii ocupă un
loc aparte, el făcând parte dintr-un
grup restrâns de sportivi, alături de
regretata atletă Lia Manoliu și de ca
notoarea Elisabeta Lipă, care au par
ticipat la șase ediții consecutive ale
Jocurilor Olimpice. Talent precoce,
Babii s-a făcut remarcat încă de pe
vremea junioratului, iar în 1988, la
doar 24 de ani, a câștigat medalia de
aur în proba de pistol liber la Olimpia
da de la Seul. La doar câteva luni de la
această performanță, arădeanul legi
timat la Steaua și-a reconfirmat va
loarea, reușind să câștige titlul conti
nental la pistol cu aer comprimat, cu
prilejul Campionatelor Europene în
sală de la Copenhaga, care s-au desfă
șurat la începutul lunii martie 1989.
într-o companie selectă, de pe lista de
concurs nelipsind niciunul dintre
specialiștii probei, Sorin Babii a tras
impecabil și s-a calificat pe primul loc
în finală. „Cu o decadă de excepție
(numai doi de 9, dar și aceștia cu va
lori superioare, 9,5 și 9,7), Babii a câș
tigat și finala, consolidându-și poziția
de lider, rezultatul său, 686,4 puncte,
reprezentând totodată un nou record
mondial", a scris la vremea respectivă
ziarul Sportul.
Deși au trecut 20 de ani de la acel
moment important al carierei sale,
Sorin Babii își amintește cu lux de
amănunte cum a câștigat aurul euro
pean la Copenhaga: „Pe vremea
aceea, la concursurile care aveau loc
în țările capitaliste nu plecam cu o
delegație prea mare, pentru că se
întâmpla ca unii să nu se mai
întoarcă. Țin minte că la Copenhaga
nu am fost decât doi sportivi, eu și
Anișoara Matei, împreună cu
antrenorul Tadeus Jeglinschi, un
tehnician căruia îi datorez foarte
mult. Am mers cu avionul până la
Berlin, iar de acolo cu trenul. A fost o
călătorie obositoare, dar nu îmi păsa
pentru că eram tânăr și doream să
văd și să cunosc cât mai multe. Con
cursul propriu-zis a decurs perfect
pentru mine. înaintea finalei am
avut emoții mari, pentru că știam că
punctul acela pe care îl aveam avans

Replica autorităților de la Var
șovia a fost dură. S-au operat ares
tări în rândurile disidenților, au
fost trimise trupe ale Ministerului
de Interne și armatei împotriva
celor care protestau. în cele din
urmă, în noaptea de 12 spre 13 de
cembrie 1981, generalul Wojciech
Jaruzelski a instituit legea marțială
în întreaga țară.
Principalele probleme econo
mice cu care se confruntau autori
tățile poloneze aveau câte un core
spondent în celelalte state membre
ale Organizației Tratatului de la
Varșovia. De exemplu, în Cehoslo
vacia se înregistra o incapacitate de
a mări în mod semnificativ ex
porturile de produse industriale, în
condițiile creșterii substanțiale a
prețurilor la materiile prime și
combustibilii importați. Spre
sfârșitul anilor ’80, dezechilibrul
respectiv tindea să se accentueze.
Diminuarea resurselor pentru dez
voltarea economică a ajuns să
afecteze nivelul de trai al popula
ției. Astfel că autoritățile cehoslo
vace au fost nevoite să mărească
prețurile la alimente și să adopte
un program de raționalizare a con
sumului de curent electric.
în aceeași perioadă, în Republica
Democrată Germană și Ungaria sa ajuns la asigurarea unei sta
bilități relative a prețurilor la pro
dusele de strictă necesitate și
bunurile de larg consum. Acest
lucru a fost o consecință a politi
cilor economice promovate în cele
două state în anii ’70. Atunci s-a
renunțat temporar la dezvoltarea
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vremea
în țară, vremea a fost schimbă
toare, iar cerul a prezentat înnorări
mai accentuate în nordul și estul
țării. în restul teritoriului, cerul a fost
temporar noros. S-au înregistrat pre
cipitații slabe, îndeosebi sub formă
de ploaie, în nordul și estul țării.
Vântul a suflat slab până la moderat.
Temperaturile minime au fost cu
prinse între -5 și +5 grade, iar maxi
mele în general între 8 și 16 grade.
Noaptea și dimineața s-a produs cea
ță, îndeosebi în vestul și centrul țării.

tv 7 martie 1989

Sorin Babii s-a menținut timp de peste două decenii în elita tirului mondial

față de următorul clasat putea fi pier
dut foarte ușor. Eram singur în ves
tiar, sub tribune, și făceam exerciții
de execuție a focului fără cartuș.
Eram numai eu cu gândurile mele
și încercam să vizualizez cu ochii
minții tot ceea ce urma să fac. Am
tras foarte bine în finală, iar sa
tisfacția a fost imensă, pentru că am
reușit să îmbunătățesc și recordul

mondial". întors acasă, Sorin Babii a
fost răsplătit pentru medalia de aur
cu 5.000 de lei, în condițiile în care
salariul său la Steaua era de 2.600 de
lei pe lună. Mai mult decât banii l-a
bucurat însă vestea că între timp
primise aprobarea pentru mașină, în
condițiile în care românii obișnuiți
trebuiau să aștepte ani de zile ca să
achiziționize un autoturism.

Polonia: „Convorbirile
de la masa rotundă" între
guvern și opoziție
(Urmam din pag. I)

7 martie

rapidă și în mod extensiv a indus
triei grele (aflată în celebrul Sector
A). Din păcate, stabilitatea respec
tivă nu a fost durabilă. O cauză a
eșecului economic înregistrat în
anii ’80 de cele două state era sis
temul de comandă, centralizat, din
economiile de tip sovietic. Acesta
nu avea o flexibilitate suficientă în
oferta de produse și servicii mai
ales pentru livrările de produse pe
piețele externe. Permitea totodată
un consum exagerat de resurse
umane, materiale și financiare pe
unitatea de produs. Problemele
care au apărut în procesul de mo
dernizare a mijloacelor industriale
de producție nu au fost soluționate
la timp și în mod satisfăcător din
cauza resurselor insuficiente de
care dispuneau Ungaria și RDG.
Scenariul respectiv s-a repetat în
Cehoslovacia, Polonia, România și
Bulgaria. Iar autoritățile sovietice
s-au confruntat cu același gen de
probleme, fapt ce nu le-a permis să
acorde sprijinul solicitat de cele
lalte state membre ale Organizației
Tratatului de la Varșovia.
Efectele care au apărut, ca ur
mare a menținerii în statele res
pective a sistemului centralizat de
planificare economică (de tip sovi
etic), au fost dintre cele mai di
verse. Diferite documente ne arată
faptul că datoria externă a Poloniei
a crescut în mod exponențial în
cursul anilor '70. în consecință,
autoritățile de la Varșovia s-au
văzut nevoite să modifice de mai
multe ori, brusc și în mod semni
ficativ, prețurile la produsele de
bază și la bunurile de larg consum.
Măsurile respective au afectat în

mod grav nivelul de trai al po
pulației și au determinat izbuc
nirea unor mișcări de protest și
greve, urmate de revolte ale munci
torilor și de înființarea sindicatu
lui „Solidaritatea".
în acele condiții, liderii Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez care se autointitulau apărătorii
proletariatului și, în același timp,
trimiteau trupe împotriva munci
torilor revoltați - au impus legea
marțială. Au considerat că impu
nerea legii marțiale în întreaga
țară reprezenta cea mai bună so
luție de salvare a comunismului
importat din URSS. Evenimentele
care au urmat au dovedit contra
riul. Lech Walesa și ceilalți lideri ai
sindicatului „Solidaritatea" au fost
în cele din urmă eliberați. în socie
tatea poloneză au început să apară
din ce în ce mai vizibil elementele
de disoluție a autorității statului
comunist.
în cele din urmă, pentru a evita
blocarea întregii țări de munci
torii care solicitau recunoașterea
oficială a sindicatului „Solidari
tatea", generalul Wojciech Jaruzel
ski a aprobat desfășurarea unor
negocieri secrete în luna septem
brie 1988 între ministrul de In
terne, Czeslaw Kiszczak, și liderii
opoziției anticomuniste, în frunte
cu Lech Walesa. Cu acel prilej s-au
stabilit principiile generale pe
baza cărora urmau să se poarte
discuțiile publice între cele două
tabere, în cadrul așa-numitelor
„Convorbiri de la Masa Rotundă"
(Varșovia, 6 februarie - 4 aprilie
1989).
Lt. col. dr Petre OPRIȘ

Fostul mare campion mai spune
că în ultimii ani ai deceniului nouă
sportivii români începuseră să re
simtă tot mai acut efectele politicii
de economisire cu orice preț, pe care
partidul o impunea în toate dome
niile. „Calitatea armei face diferența
la tir. Noi am avut norocul că Gavrilă
Barani, fost ani la rând președintele
Confederației Europene de Tir, avea

19:00 Telejurnal
19:25 Să trăim și să muncim în
spiritul normelor eticii și echității
socialiste. Răspunderea - parte
inseparabilă a angajării munci
torești, revoluționare. Redactor Var
tan Arachelian
19:40 Industria - programe prio
ritare. Recondiționarea și refolosirea pieselor și subansamblelor.
Redactor Sorin Burtea
19:55 Laudă femeilor acestei țări.
Spectacol literar-muzical-coregrafic.
Redactor Traian Buhlea. Regia artis
tică Ion Filip
20:20 Teatru TV. Mama de Octa
vian Sava. în distribuție: Leopoldina
Bălănuță, Gheorghe Cozorici, Tama
ra Buciuceanu, Ion Pavlescu, Euge
nia Maci, Emilia Popescu, Mircea
Crețu, Mihai Cafrița, Adrian Titieni,
Mirela Gorea, Maria Gligor, Adrian
Georgescu, Constantin Guriță, Car
men Enea, Lucia Maier, Natașa Raab
și copilul Raluca Bărbulescu.
Redactor Lucia Hossu Longin.
Regia artistică Eugen Todoran
21:50 Telejurnal
22:oo închiderea programului
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relații foarte bune cu producătorii
de armament și reușea să facă rost
de puști și de pistoale comparabile
cu cele ale adversarilor noștri. Pro
blema majoră era însă muniția. Se
întâmpla ca la antrenamente să
tragem mai puțin ca alții, pentru că
ne lipseau cartușele de calitate.
Atunci puneam accent pe pregătirea
fizică sau foloseam muniție mai

proastă", își amintește campionul
olimpic de la Seul. Acesta s-a retras
anul trecut din activitatea competițională, dar nu exclude cu desă
vârșire posibilitatea de a reveni la
un moment dat în concursuri, pen
tru a încerca să se califice pentru a
șaptea oară la Jocurile Olimpice, la
Londra, în 2012.
Vlad IONESCU

DIN PRESA EXILULUI

LUMEA ROMÂNEASCĂ
• CALORII
Dintr-o cuvântare a președintelui
N. Ceaușescu privind nivelul de trai
la ora de față:
„Fondul de consum și produsele
necesare consumului au crescut
față de 1950 de peste 18 ori, asigurându-se tuturor oamenilor
muncii, tuturor locuitorilor țării
condiții demne de viață. De altfel,
consumul mediu de calorii pe
locuitor reprezintă circa 3.200 de
calorii, ceea ce așază România în
rândul țărilor cu un consum bun
din toate punctele de vedere, co
respunzător cerințelor fizice și in
telectuale".
• VIDEO
„Scînteia Tineretului" demască
pe acei proprietari „care și-au făcut
din aparatul video o sursă de veni
turi ilicite, care s-au grăbit să-și
transforme casele în adevărate săli
de vizionare (contra cost, firește),
neținând seama că în acest fel în
calcă legea, fiind pasibili de pe
deapsă pentru practicarea de pro
fesie fără autorizație, neținând sea
ma, de dragul câștigului nemuncit,
de pericolele la care se expun, ei și
familiile lor, primind atâția oameni
necunoscuți în casă."
• PREȚURI
Câteva prețuri notate de revista
„Eastern Europe Newsletter" din
Londra: 1 kg cafea - 1.000 lei; un
pachet de Kent -100 lei; un ou - 6
lei; un video - 70.000 de lei.
Dolarul, oficial 8,8 lei, la negru 90 -100 lei.
• DIPLOMAȚIE
întrebat, nu demult, ce părere
are despre glasnostul sovietic, d.
Ștefan Andrei, vicepremier și fost
ministru de Externe, a declarat: „nu
cunosc acest cuvânt". De atunci,

replica lui Andrei circulă, deve
nind, ca să zicem așa, memorabilă.
Amintim că Ștefan Andrei este un
om deștept, citit, umblat, spiritual
și, în plus, posesorul uneia dintre
cele mai bune biblioteci de carte li
terară din câte există în Bucureștii
de astăzi.
•BRUCAN
Analizând, în cartea sa „Socialis
mul mondial la răscruce" (ed.
Praeger, New York), situația țărilor
din Răsăritul Europei, Silviu Brucan
lansează o formulă-șoc: „criza ge
nerală a socialismului". Observăm
paralela cu celebra definiție a lui
Lenin de la începutul secolului:
„criza generală a capitalismului".
• FEMEI ȘI CAFEA
Un student vest-german, F. Reiter,
autorul unui amplu reportaj despre
România, transmis la Europa Li
beră, reproduce declarațiile unor
șoferi de camioane din RFG, potri
vit cărora, „pentru un sfert de kilo
gram de cafea poți avea o femeie
pentru o noapte."
• TV
Câteva programe ale televiziu
nii bucureștene în lunile februarie-martie 1989: „Cântarea Româ
nei" (color); „Omagiu conducătoru
lui iubit"; „Ctitorii epocii de aurPrivim cu mândrie înfăptuirile";
„Să trăim și să muncim în spiritul
eticii și echității comuniste"; „Par
tid și țară, o unică voință, cântece
patriotice, revoluționare"; „Apli
carea fermă a mecanismului economico-financiar"; „Tezele din
Aprilie"; „Mândria de a fi cetățean
al României socialiste"; „Sub tri
color, sub roșu steag".
• PE BRÂNCI
Așa a trecut, clandestin, granița
româno-ungară, nu de mult, scri

itorul Petru Romșan. Născut în 1957,
în jud. Hunedoara, Romoșan a pu
blicat trei volume de versuri, cel
dintâi dintre acestea, „Ochii lui
Homer", fiind distins cu premiul de
debut al Uniunii Scriitorilor. El a
ajuns în Franța unde-1 aștepta soția
sa, Adina, aflată acolo (rămăsese)
mai de mult.
• DATORII
Un comunicat Agerpres anunță
că în 1989 România va reuși să
lichideze, până la ultimul cent, da
toria sa externă. Se poate nădăjdui
că, după îndeplinirea acestui obiec
tiv important, economia națională
va putea oferi populației mai multe
produse de consum și servicii de
mai bună calitate.
Minimum (Israel), martie 1 989
Articol primit prin bunăvoința
doamnei Ditza Goshen,
coordonatoare a Centrului de
Studiu și Cercetare a Istoriei
Evreilor din România de la
Universitatea Ebraică din Ierusalim

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
Gospodăria Economică de Vână
toare și Pescuit Sportiv București, Str.
Vâlcănești nr. 3, Sector 3, încadrează în
condițiile Legii nr. 12/1971 muncitori
necalificați, vârsta de până la 30 de
ani, paznici._________________
întreprinderea de Electronică in
dustrială București, Str. Baicului nr. 82,
încadrează ingineri în specialitățile:
electronică-telecomunicații, automa
tizări și calculatoare, mecanică fină,
mecanică, informatică și muncitori, în
meseriile: galvanizatori, vopsitori industriali, muncitori necalificați.
Oficiul de Tehnologia și Controlul
calității nutrețurilor concentrate Vo
luntari, cu sediul în corn. Voluntari nr.
81, Sector Agricol Ilfov, anunță scoate
rea la concurs a următoarelor posturi:
2 posturi chimist principal, 2 posturi
biolog principal, 1 post economist
principal. Concursul va avea loc la 10
zile de la publicare, la sediul unității.
Pot participa la concurs persoanele
care îndeplinesc condițiile prevăzute
de Legea nr. 12/1971.

VÂNZĂRI
Vând convenabil dormitor pat dublu, sufragerie Magnolia, recamier.
Canapele prototip, moderne, compact disc digital, compact discuri noi.
Vând dormitor pat mijloc, linie
Audio Akay, foto Olympus, Nikon,
diverse foto.__________________
Casetofon Electronica, radiator Ravent, haină piele, costum alb 52, radio
Selena, pătuț copil. Cumpăr televizor
color garanție.________________
Videocasete înregistrate, calitate,
traduse, filme, muzică, desene ani
mate, documentare.

amintiri

Poemele luminii
ORIZONTAL: 1) Regizoare română, realizatoarea filmu
lui „O lumină la etajul zece" (Malvina) - Face lumină în
casă. 2) „Lumina de aur a..“, poezie din volumul „Voci pu
ternice" de Victor Felea (nom.) - Sorin Lupașcu. 3) Acum
(pop.) - Plante erbacee exotice cu fructe foarte gustoase.
4) Hipocoristic din Ion - Sanda Diaconu - „...luminii",
dramă a scriitorului american Maxwell Anderson, publi
cată în 1928 (neart., sg.). 5) Mare romancier român evocat,
alături de Ionel Teodoreanu și Ion Minulescu, de Alexan
dru Raicu în volumul memorialistic „Luminile oglinzilor".
6) Cunoscută actriță franceză, protagonista filmului
„Umbră și lumină" (Simone). 7) întreprindere de materiale
de construcții (siglă) - Arhiepiscop de Mainz (c.705-786).
8) Eroul romanului „Iluminări" de Alexandru Ivasiuc
(Acim) - Fără strălucire (fem.) 9) „...lumină", unitate de
lungime pentru măsurarea distanțelor mari - Erou din
ciclul legendelor tebane, care s-a lipsit singur de lumina
ochilor aflând că și-a ucis din greșeală tatăl - Liviu Manea.
10) Celebru poet francez, „copilul teribil al simbolismului",
autorul poemelor în proză intitulate „Iluminări" (JeanArthus, 1854-1891) - Model. 11) Volum de poezii de Iuliu Vic
tor Martinovici, în sumarul căruia găsim și poezia
„Primăvara care sporește lumina" - Olga Andronic.
Dicționar: LUL, UBI, EAD, ADUI, IDC, ESSE.

VERTICAL: 1) Poet contemporan, autorul poeziilor
„Mineri în lumină" și „Zborul de lumină" (Tiberiu) - Scot
cărțile la lumină. 2) Savant danez (1644-1710) care în
cercetările sale astronomice a efectuat prima deter
minare a vitezei de propagare a luminii - Poet român
(Adrian, 1891-1968), autorul poeziei „Lumină vie". 3) Scri
itor român, semnatarul dramei „Săptămâna luminată"
(Mihail, 1888-1916) - Maria Rădan. 4) Ion Minulescu Adv. Latin (=Unde) - La baza urechii (pop.). 5) Fata din
Banat! - Sistem tricromatic în care culorile fundamen
tale sunt roșu, verde și indigo, corespunzătoare
radiațiilor cu o anumită lungime de undă - Particulă
onomatică anglo-saxonă. 6) Eplorator norvegian (18611930) care a spus: „Trebuie să creăm un lanț în jurul
pământului întreg, iar pe steag să fie scris cu litere de aur
cuvântul luminos: MUNCĂ" - Localitate în India. 7) Supli
ment - Pictor francez (sec. XVI). 8) Planta din... lumi
nă! - Număr (prese.) - Petre Pantea. 9) Prozator mexican,
autorul romanului „Licuriciul" (Mariano; 1873-1952). 10)
Localitate în Finlanda - Eroul principal al povestirii
„Luminile din Roma" de Alberto Moravia. 11) Liric con
temporan, autorul volumului „Geneza luminii" Vitalie) - Dispozitiv care produce lumină.
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