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România a avut în 1989 o dispută diplomatică cu Iugoslavia pentru că am folosit prea mult hidrocentrala de la Porțile de Fier

România a avut, în 1989, o dispută 
diplomatică cu Iugoslavia, pe motiv că 
țara noastră fura energie electrică de 
la Porțile de Fier. Curentul consumat 
de industria energofagă socialistă a 
fost retumat iugoslavilor în 1990, când 
țării noastre i-a revenit o cotă mai mică 
din energia produsă de hidrocentrală.

„Produceam mai mult decât aveam 
voie, cu circa 5% mai mult abatere de 
la norme. Practic, golisem lacul de 
acumulare", ne-a precizat Marian Cer- 
nat, director adjunct al Dispeceratu
lui Energetic Național (DEN) din ca
drul Transelectrica. Cernat povestește 
că Petre Fluture, ministrul Energiei 

Doi din paisprezece
Tu cum ai alege copilul căruia să-i dai viață? - mă-ntreabă ea.
De unde ai ști dacă cel căruia îi vei curma zilele n-a fost un geniu, iar cel căruia 

îi vei permite să vadă lumina zilei nu e un criminal? Cum am ales? La ruleta asta 
rusească pe care am provocat-o din disperare am jucat până la capăt. Doi din 
14. Atât am păstrat. Au venit pe lume două fetițe și apoi un lung șir de avorturi 
provocate cu riscuri enorme, dar asumate. Mai bine moartă decât cu o gură de 
hrănit în plus, gură pe care oricum n-aveam din ce-o hrăni. Eram prea săraci și 
fără nici o speranță. Cu ce nădejde să fi dat viață? Dar eram condamnată la risc. 
Aveam o casă cu chirie la stat, o slujbă de îngrijitor și un soț cu o slujbă modestă 
de paznic. Așteptam de ani buni să fim selecționați de pe listele întreprinderii 
pentru a primi un apartament. Dar n-aveam PCR (pile, cunoștințe și relații), 
n-aveam ce da și nici nu aveam pe cineva care să ne susțină.

Despre toate acestea n-aș vrea să vorbesc. De tot acest lung număr de copii care 
ar fi trebuit să fie ai mei, al căror chip aș vrea să-l pot imagina alături de vârsta 
lor de acum, despre nepoțeii pe care ar fi trebuit să mi-i aducă la joacă, de atâtea 
minuni de momente în care să le fi fost alături - de toate astea n-aș vrea să 
vorbesc. Am ales totuși să vorbesc, pentru că poate așa trecutul mă va ierta. Aș 
vrea să cred asta.

Era primăvara lui '89. Parcă nici Secu' nu mai era ce-a fost odată. Pe străzile 
Clujului, în plin centru, țigănci cu fuste colorate țipau în miezul zilei: „Ia balonu’ 
antibebi". Și acum îmi amintesc amuzamentul copiilor mei, care se distrau 
cumpărând cu 10 lei „o mână de baloane". Nu le spusesem niciodată că acelea 
sunt prezervative. Nici n-aveam curajul să pronunțăm cuvântul acesta, pentru 
că ne temeam de repercusiuni. O colegă a mea a fost „invitată" la Secu’ să dea 
cu subsemnatul de unde are produsul, cum l-a cumpărat, și i-a fost și confiscat. 
Era prea riscant sau, oricum, eu una așa gândeam și credeam. Rudele m-au 
sfătuit să mai termin cu avorturile. Nici n-aveam curajul să mai merg la gine
colog, dar în fabrică, o dată pe an, obligatoriu femeile erau duse la control 
într-un soi de secție de ginecologie improvizată în dispensar. închideau și ei ochii 
dacă vedeau urmele unui avort. îl treceau drept spontan. însă, dacă ajungeai la 
control cu sarcina prezentă, nu mai aveai scăpare. Erai urmărită. Așa s-au născut 
fetițele mele. N-a fost atât alegere, cât teamă, obligație, nevoie. Nu mai aveam 
ce face. întâmplarea a făcut că unul dintre „baloanele lu’ Ceașcă" n-a funcționat 
în acea primăvară a lui ’89. Se zvonea că țiganii luau prezervativele din gunoi, 
le spălau, le reambalau și le revindeau.

(Continuare în pag a lll-a)

CALENDAR
12 martie (duminică)

Soarele a răsărit la 6:34, a apus la 18:18
Luna a răsărit la 8:36
Sărbătoare creștină
Cuviosul Teofan Mărturisitorul; Sfântul Grigorie Dialogul, Episcopul 

Romei; Sfântul Simeon Noul Teolog (Lăsatul secului pentru Postul Mare)

S-a întâmplat la
12 martie 1989

• Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la anexarea Austriei de către 
Germania hitleristă, președintele Kurt Waldheim a adresat poporului 
austriac un mesaj radiotelevizat în care condamna actul anexării și ca
lifica holocaustul provocat de nâziști drept „una dintre cele mai mari 
tragedii din istoria lumii".

• SUA a exercitat presiuni asupra Filipinelor pentru prelungirea ter
menului tratatului americano-filipinez asupra bazelor militare din 
această țară, care expira în 1991 - declara ministrul filipinez de Externe, 
Raul Manglapus. El a subliniat că partea americană a difuzat în Filipine 
material propagandistic, în care încerca să argumenteze necesitatea 
menținerii prezenței sale în Filipine.

• O bombă artizanală a explodat în apropierea sediului unui post 
de poliție din Belfast. în urma atentatului, șapte polițiști au fost răniți. 
Capitala Irlandei de Nord fusese în ultimele zile scena unor incidente 
și unor atentate, în urma uciderii a trei membri ai organizației ilegale 
„Armata Republicană Irlandeză" (I.R.A.).

• Senatul argentinian a adoptat o rezoluție în care se arăta că 
manevrele militare britanice în zona Atlanticului de sud provocau „o 
gravă alterare a păcii din regiune". Documentul reitera poziția Argen
tinei în favoarea unor negocieri cu Marea Britanie privind soluționarea 
problemei statutului arhipelagului Malvinelor (Falkland).

• După cum informa agenția V.N.A., Pham Hung, membru al biroului 
politic al CC al PC din Vietnam, președintele Consiliului de miniștri al 
Republicii Socialiste Vietnam, a încetat din viată, la vârsta de 76 de ani.

Ramona VINTILĂ

Electrice în acel an, a intervenit direct 
în urma unei muștruluieli în Guvern. 
„Să oprești Porțile de Fier și să crești 
frecvența!", a sunat ordinul ministru
lui, își amintește Marian Cernat. „Apă
ruseră articole în presa externă că Ro
mânia fură energia, era practic un îm
prumut forțat, pentru că partea ro
mână uzina apa pe partea sa mai mult 
decât avea voie", spune directorul 
DEN. Frecvența curentului electric era 
de 47 Hz, deși normalul era de 
49,5-5O,O5 Hz. Mai exact, foamea de 
energie electrică din România era atât 
de mare, încât centralele rămâneau 
pornite foarte mult timp pentru a 

genera curent. Numai că scăderea sub 
anumiți parametri risca să deteri
oreze foarte grav instalațiile. „Ultima 
speranță era deconectarea Alro, care 
ar fi redus consumul cu 350-400 MW 
în fiecare oră și astfel se reechilibra 
sistemul, completează Cernat. „Mi
nistrul avea un display pe care vedea 
că nu se oprește centrala de la Porțile 
de Fier și aveam fizic de unde să pro
ducem altă energie", a adăugat Cer
nat. Problema cu iugoslavii s-a rezol
vat după 1990, când autoritățile ro
mâne au convenit ca, pentru o perioa
dă, noi să producem mai puțin la 
Porțile de Fier și ei mai mult, astfel că

DE ANI
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energia „împrumutată" a fost răs
cumpărată printr-un program de re- 
turnare stabilit de o comisie mixtă. 
Exista un dispecerat pentru statele 
CAER (Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc - n.r.), dar deciziile acestuia 
erau consultative. Statele membre ale 
CAER erau Uniunea Sovietică, Repu
blica Democrată Germană, Bulgaria, 
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria și Ro
mânia. „Se săturaseră de noi ca de 
mere acre. N-aveai voie să faci mai 
mult de 20 de cereri de curent electric 
într-o lună sau peste 10.000 MW."

(Continuare în pag. a lll-a)

Nicolae Ceaușescu și interzicerea 
electronizării tehnicii de luptă

După acapararea puterii politice, 
comuniștii români au preluat ad-li- 
teram din URSS concepția privind 
industrializarea forțată a econo
miei, neglijând multă vreme agri
cultura. Pornind de la dogmele lui 
Lenin și Stalin, aceștia au pus un 
accent deosebit pe dezvoltarea cele
brului Sector A - format din indus
triile extractive și prelucrătoare de 
materii prime (în special cărbune, 
minereuri feroase și neferoase), pre
cum și din industria constructoare 
de mașini grele.

în cursa unilaterală pentru ajun
gerea din urmă și întrecerea perfor
manțelor economice ale „capitalis
mului decadent", liderul sovietic 
Nikita Hrușciov se lăuda la sfârșitul 
anilor ’50 - chiar în Statele Unite ale 
Americii - cu procentele ce reve
neau fiecărui locuitor al țării sale 
din producția de oțel a URSS. Nico
lae Ceaușescu nu s-a lăsat mai pre
jos. în 1989, dorea să-și convingă 
conaționalii de binefacerile celor X 
tone de oțel ce reveneau pe capul 
fiecărui locuitor al României. Adică 
vreo juma’ de Dacie și două-trei 
bujii pentru fiecare suflet de român, 
indiferent de vârstă. în același timp, 
păpica era pe sponci. Ea se măsura 
în zeci de ore de stat la „coadă" în 
fața magazinelor „Alimentara".

Apelând la documentele întocmi
te chiar de autoritățile de la Bucu
rești, aflăm care au fost mijloacele 
propuse de Nicolae Ceaușescu pentru 
dezvoltarea și modernizarea in
dustriei românești. De exemplu, li
derul Partidului Comunist Român nu 
s-a sfiit să declâre: „Cu Ion Avram 
(ministrul Industriei Construcțiilor 
de Mașini - n.r.) am tot vorbit pe 
drum. Am spus ce trebuie să facem în 
construcția de mașini: autodotarea,

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Atunci, a fi student însemna 
ceva, era o mare onoare"

Cristi Ciobanu (38 de ani) era acum 20 de ani student 
în Iași. „Dacă voiam să mă încălzesc, că era frig în 
cămine, mergeam la prietenii mei din T17. Stăteau la 
etajul 8, unde cu greu ajungeau controalele admi
nistratorilor și ale directorilor comuniști de cămin. Ei 
puneau în priză radiatoare făcute de cei de la Elec
trotehnică, sculptate în BCA și care aveau zeci de rezis
tențe groase, mari. La tablourile electrice erau puse 
cuie uriașe, să reziste la consumuri foarte mari de 
energie electrică.

Consumul electric în 1989 era asiduu supravegheat, 
așa încât studenții cuminți de la etajele inferioare 
erau obligați să stea în frig. Oricum, căldura nu 
ajungea atât de sus. Căminul T17 din complexul Tudor 
Vladimirescu se spunea că este, alături de cantină, 
unul dintre cele mai mari edificii studențești de acest 
tip din Europa. La parter era și cabinetul medical. 
Acolo, studenții stăteau cuminți la rând, burdușiți de 
pachete cu cafea, cu ce se găsea, pentru a căpăta ne
sperata scutire medicală în care se treceau tot felul de

afecțiuni psihice, tinichele pentru anii de astăzi. Li se 
puneau chiar afecțiuni psihice grave, pentru a scăpa 
de exmatriculare. Doctorița locuia pe Strada Karl 
Marx, la o vilă. Veneau săracii cu probleme, aveau 
curcile tăiate în paporniță, ieșea doftoreasa afară din 
cabinet, vedea că studentul sărac stătea cu mămucă 
pe hol alături de papornițe, îi nota pe o hârtie adresa 
și îi spunea unde să se prezinte. La ea acasă, evident, 
să răstoarne prada.

La fel se proceda și pentru aranjarea examenelor. 
Nu exista profesor care să nu fie corupt, chiar și zbirii 
din facultate se potoleau cu banii de 100 de lei făcuți 
fâșîcti ri sau la plic. Aceștia nu acționau decât prin 
intermediari, dar se putea trece orice examen. îmi 
aduc aminte că, în sesiunea din februarie, cereau 
aceștia chiar și produse alimentare care nu se găseau, 
ulei și zahăr, pachete cu cafea și alte alimente pe cale 
de dispariție.

(Continuare în pag a ll-a)

JURNALE PERSONALE

12 MARTIE
locul cu F. în fața bisericii, singurele 

minute de sărbătoare bucureșteană- 
azi, duminică și Lăsatul secului. Și 
câinelui F. îi este urât singur și vrea să- 
1 mângâi, să-lscarpin după urechi. Un 
oraș care nu mai are suflet să se 
bucure, să simtă mirosul ierbii, să 
fericească un câine-prieten.

Altădată, în sat, finii mergeau la 
nași pentru iertăciune-așa se spunea 
- iertăciune; și se porneau mascații, 
cucii - lunea tot satul era al lor - 
hliziții, boiții, cu opinca în vârful bi
ciului, cu sacii de cenușă; alergau 
oamenii și muierile care treceau prin 
răspântii, îi băteau sau îi încenușau, 
spre hazul privitorilor ascunși după 
uluci - se zicea că bătaia cucilor vin
decă de bolile de oase -dar vindecau 
mai ales sufletul de urâtul, de mâzga 
iernii; Urlaliile și strigările satului in 
seara urlaliilor aprinse la porii și cucii, 
toate acestea erau carnavalul nostru 
la intrarea în primăvară.

Mă întreb dacă prin satele câmpiei 
mai iese vreun cuc vindecător, după 
tradiție (auzisem, cred, anul trecut, că 
nu s-a mai dat voie să umble cucii).

Florența Albu, Zidul martor 
(Pagini de jurnal. 1970-1990, 

București, Cartea Românească, 
1994, p. 405) 

copierea, cum face toată lumea. Să nu 
ne fie frică de nimic. Când o să ex
portăm, atunci o să vedem ce modi
ficări facem, ca să nu spună că am 
copiat. Ce facem pentru noi, copiem 
și pe mama dracului".

Pare surprinzător faptul că, după o 
declarație atât de tranșantă privind 
furtul de tehnologie industrială, ros
tită la ședința Comitetului Executiv 
al CC al PCR din ziua de 6 iulie 1971, 
Nicolae Ceaușescu a promovat în 
aceeași zi „minirevoluția culturală". 
Inițiativa respectivă s-a concretizat 
în anii următori și prin impunerea la 
nivelul întregii țări a principiilor de 
conviețuire socială menționate în 
celebrul „Cod de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste" (28 noiembrie 
1974). Un cod în care, printre altele, 
se preciza că membrii PCR nu aveau 
voie să... fure.

Pentru a afla de unde a provenit 
ideea furtului de tehnologie, putem 
face apel tot la o declarație rostită de 
Nicolae Ceaușescu la reuniunea de 
la 6 iulie 1971 a Comitetului Execu
tiv al CC al PCR: „Am văzut la coreeni, 
n-au tehnica noastră și într-un an de 
zile au făcut o uzină de fibre chi
mice. Au mai și copiat. N-o fi ultimul 
strigăt, dar au realizat-o (...) Am 
văzut în China; au luat muncitori 
calificați, tehnicieni și ingineri. în 
Coreea, ne-au spus că le-au dat la 
ingineri și le-au spus că nu pot să 
facă. Atunci, le-au dat muncitorilor 
din producție și au făcut".

în mod evident, Nicolae Ceaușescu 
a încurajat furtul și copierea clandes
tină de utilaje și tehnologii de fabri
cație din străinătate. în primul rând, 
deoarece politica de industrializare 
forțată pe care a promovat-o a creat 
presiuni mari asupra balanței de

De dimineață, la telefoane, să 
vorbesc cu ai mei. Rodica îmi spusese 
că Cori (sic!) ar fi semnat un contract 
și de la 1 aprilie va intra în slujbă. Cori
na imi confirmă, destul de bucuroasă, 
că el a acceptat să rămână la Bonn. în 
schimb, Adri și Radu nu au deocam
dată nimic. Necăjit. Primit oscrisoare 
de la Corina, care mă amărăște, 
legată de soarta cărților mele, pe care 
aș fi dorit să le știu la Bonn, pentru 
când voi ajunge și eu, să am la 
îndemână biblioteca mea, la care țin 
atâta.

N-am fost bine înțeles și prefer să nu 
mai citesc scrisoarea, îi spun că n-am 
primit-o. La Telefoane, întâlnit pe 
Doina Cornea, care făcuse o comandă 
cu Parisul, să vorbească cu fiica ei. 
Dialogul s-a petrecut cam așa:-Mă 
bucur că vă văd, doamnă Cornea.-Și 
eu. Ce mai faceți? Ce maifacefamilia? 
Am auzit că și fiica dvs. a plecat... -Da, 
sunt pe cale să-și găsească posturi 
acum. - Ce frumos că dvs. ați rămas 
ferm pe baricade! - încercăm. Dar 
dvs.?-Eu, cum mă știți, cu telefonul 
tăiat, nu pot chema pe nimeni, necum 
la Paris, nici aici, în oraș, nici pe dvs. 
n-aș putea să vă sun.

(Continuare în pag. a Ha) 

plăți externe a României. în luna mai 
1970, atât Leonid Brejnev, cât și Nico
lae Ceaușescu au amintit, în discuția 
pe care au purtat-o la Moscova, 
despre un dezechilibru care se înreg
istra, în mod îngrijorător, în balanța 
de plăți externe a României și despre 
creditele numeroase contractate de 
autoritățile române în Occident.

Inițial, industrializarea forțată a 
României a avut cel puțin o compo
nentă pozitivă: dezvoltarea expo
nențială a industriei naționale de 
apărare. în perioada 1965-1990, 
aceasta a constituit una dintre direc
țiile principale de acțiune ale lui 
Nicolae Ceaușescu. Astfel, liderul 
Partidului Comunist Român a încer
cat să reducă substanțial impor
turile românești de materiale mF 
litare din statele membre ale Orga
nizației Tratatului de la Varșovia. 
Totodată, au fost întreprinse demer
suri pentru stabilirea unor coope
rări cu alte state comuniste în pro
ducția de muniții, armament și 
piese de schimb pentru tancuri și 
aviație, cu scopul de a achita mai 
ușor o parte din tehnica de luptă 
importată de România.

Pe de altă parte, în cadrul analizei 
nu trebuie să pierdem din vedere 
capacitatea limitată a industriei 
românești de a susține fabricarea de 
armament, tehnică de luptă și alte 
produse speciale la un nivel compe
titiv pe plan mondial. Acest aspect 
era cunoscut de Nicolae Ceaușescu. 
L-a amintit chiar el în ședința CC al 
PCR din ziua de 16 decembrie 1970: 
„într-un timp scurt trebuie să rea
lizăm un comerț exterior activ, să 
asigurăm echilibrarea balanței 
noastre de plăți externe.

(Continuare în pag. a IV-a)

JURNALUL 
ZILEI

Duminică, 12 martie, lăsatul 
Secului anunța începutul Postu
lui Mare al Paștelui. Decretase 
Marx că religia este „opiu al po
poarelor", iar regimul de la Bu
curești era, oficial, ateu. Totuși, 
vizitele finilor la nași n-aveau 
cum fi oprite. Care cu damigea
na cu zaibăr oltenesc, după cum 
se porneau Mărin și Veta din Băi - 
Iești spre nașu' Pandelică din Ca
pitală, care cu torturi și prăjituri, 
după caz, după buget. Pentru 
zilele de sărbătoare, fie ele după 
calendarul creștin, fie după cel 
ateu, doamnele și domnișoarele 
erau sfătuite cum să întâmpine 
cu succes primăvara.

Fetiță cu steagurile 

patriei și partidului

La Casa Pionierilor și Șoimilor 
Patriei din Urziceni, informa 
numărul din martie al revistei 
„Șoimii patriei", funcționează 
un cerc de desen al preșcolarilor 
întitulat „Florile Bărăganului."

(Continuare îh pag a ll-a)

CARICATURA ZILEI
CADOURI PENTRU FAMILIA CEAUȘESCU

Taler omagial din Egipt
Cadourile primite de familia 

Ceaușescu din străinătate nu aveau 
parte de un tratament mai atent 
decât cele primite din partea oame
nilor patriei. Majoritatea stăteau 
uitate într-o cameră, atinse și inven
tariate doar de menajera casei. 
Putem însă bănui că talerul primit 
din Republica Arabă Egipt a fost mai 
apreciat decât alte cadouri, în 
primul rând pentru că tablourile se 
distingeau de celelalte obiecte și 
erau folosite la înfrumusețarea pe
reților reședinței familiei Ceau
șescu. în al doilea rând, la valoarea 
talerului a contribuit relația strânsă 

de prietenie dintre RA Egipt și RS 
România. Egiptul era una dintre 
țările în care era apreciată și onorată 
Elena Ceaușescu. încă din 1972 a 
primit la Cairo, la 6 aprilie, Marele 
Cordon al Ordinului „El Kamal", iar 
cinci ani mai târziu a fost numită 
Asociat al Institutului Egiptului, 
pentru realizările sale deosebite în 
domeniul chimiei.

Pe lângă oferirea acestor distinc
ții, prietenia dintre Republica Arabă 
Egipt și România poate fi observată 
din vizitele oficiale realizate de fa
milia Ceaușescu pe acele meleaguri 
exotice. Acestea erau făcute indife

rent de conducerea țârii și de politi
ca abordată. îl putem vedea pe Ceau
șescu, în 1974, alături de Anwar El 
Sadat, cel care a introdus pluriparti- 
tismul în Egipt și a condus o politică 
de pace cu Israelul, dar și alături de 
Hosni Mubarak, cel care a preluat 
conducerea după asasinarea lui Sa
dat și a reintrodus Egiptul în Liga 
Arabă. O națiune care o aprecia pe 
tovarășa Elena Ceaușescu i-a trimis 
în dar, alături de „cele mai alese sen
timente", un taler împodobit de pic
torii egipteni cu imaginea sa, un 
chip înzestrat cu demnitatea primei 
femei a României, dar și cu blân-

FOTO: MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE 

dețea de „mamă a unui popor". Pro
babil,acest obiect și-a găsit locul ală
turi de perechea sa, un taler primit 
din partea Turciei și împodobit cu 
chipul „conducătorului suprem".

Alexandra ZOTTA 
Diana ROTARU
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„AM SI ACUM ÎN URECHI, ÎN SĂLILE ALEA 
ÎNGHEȚATE, SUNETUL APLAUZELOR"

Acum 20 de ani, pe scena Teatrului 
Național din București se juca unul 
dintre cele mai iubite spectacole ale 
acelei perioade, „Jocul ielelor" de Că
rnii Petrescu, în regia Sandei Mânu. în 
repertoriul de acum al teatrului regă
sim aceeași piesă, într-o altă montare, 
aparținându-i lui Claudiu Goga. Anii 
au trecut, iar cea care urca atunci pe 
scenă pentru a interpreta rolul Măriei 
Sinești, una dintre cele mai admirate 
actrițe ale teatrului românesc, Ilinca 
Tomoroveanu, este în spectacolul de 
astăzi mătușa Irena Romescu. Cu pu
țină nostalgie, ne-a povestit câteva 
episoade din aventura pe care teatrul 
românesc și actorii români au trăit-o 
în ultimii ani ai comunismului.

„«Jocul ielelor» de atunci a fost un 
spectacol extraordinar... E o amintire 
frumoasă. în rolul principal, Gelu Rus- 
canu, era Ovidiu Iuliu Moldovan, iar 
Mircea Albulescu îl juca pe Sinești. 
Ultima dată am jucat «Jocul ielelor» la 
20 decembrie 1989. Când deja se știa 
de Timișoara. Ovidiu, care avea relații 
la Timișoara, aflase mai multe decât 
știam noi și era o stare de tensiune 
puternică și în cabină, dar și în sală. Iar 
sala era plină... Mi-aduc aminte că au 
fost reacții la cu totul alte replici decât 
de obicei, tot spectacolul a fost dat 
peste cap. Am iubit foarte mult spec
tacolul ăla, poate pentru că Maria 
Sinești era un rol pe care mi l-am dorit 
foarte tare. Era genul de spectacol care 
provoacă reacția cea mai frumoasă a 
publicului, și anume tăcerea absolută, 
lipsa de respirație aproape, iar la sfâr
șit, înainte de a porni aplauzele, ace
eași pauză mută, care te sperie câteo
dată...", își amintește acum Ilinca To
moroveanu. „Iar Maria Sinești de 
atunci era altfel, era mai romantică, 
era un pic mai dulce... Maria Sinești de 
azi e mult mai terre-a-terre."

Se juca mult, iar oamenii veneau la 
teatru cu pasiune. Seară de seară, sălile 
erau pline. Seară de seară, oamenii 
veneau să trăiască povești. Dar cum se 
construiau poveștile în spatele corti
nei? „în ultima perioadă, prin ’89, ju
cam în niște săli înghețate, pe care cei 
de azi nici nu și le pot imagina. Trebuia 
să fim în rochii de seară, cu decolteuri 
mari și dedesubt aveam câte un 
pulover, iar deasupra un șal și câte trei 
perechi de ciorapi puse una peste alta, 
ca să nu degerăm în scenă. Iar cabi- 
nierele de la Teatrul Național ne încăl
zeau rochiile la reșouri, ca să nu răcim 
când trebuia să schimbăm costumul", 
povestește actrița. „Se crea în sălile de 
spectacol între scenă și public o soli
daritate extraordinară. Eu am și acum 
în urechi, în sălile alea înghețate, su
netul aplauzelor. Lumea era cu că
ciulile până la ochi, toți stăteau cu pal
toanele pe ei și cu mănuși în mâini. 
Aplauzele, în loc să sune cum sună 
aplauzele, sunau așa, înfundat... Dar îi 
simțeai pe toți că sunt alături de tine și 
am impresia că se crea și între ei o anu-

llinca Tomoroveanu în „Jocul ielelor" pe scena TNB, astăzi, în rolul Irinei Popescu

mită solidaritate, în felul în care reac
ționau. Venea lumea la teatru și, de ce 
să nu recunoaștem, se căutau «șopâr- 
lele ». Iar, odată trecută vizionarea, acto
rii profitau... Era destul să pui o virgu
lă în plus sau să dai un anumit accent 
unui cuvânt și totul se întorcea invers."

Să faci teatru era greu și atunci, e 
greu și acum... „Sigur că atunci erau 
niște obligații politice și că erau piese 
care trebuiau jucate, chiar dacă erau 
stupide. Dar s-a făcut teatru de foarte 
bună calitate și până în ’89. A fost tot 
timpul o formă de rezistență prin tea
tru. Mi-aduc aminte că am jucat o pie
să care se chema «Generoasa funda
ție» pusă în scenă de Horea Popescu, 
cu Ovidiu Iuliu Moldovan, Cozorici, 
Albulescu, Marin Moraru, Costel Con
stantin și cu mine. Singurul rol femi
nin, de altfel, foarte mic, dar foarte im
portant. Era o piesă despre sistemul 
totalitar și, mai mult decât atât, despre 
universul concentraționar. Ce se 
întâmpla în lume era și la noi pe scenă 
și a fost un succes uriaș, cu spargeri de 
geamuri la intrare... S-au jucat în peri
oada aia «Zbor deasupra unui cuib de 
cuci» sau «Caligula» și alte multe 
mari spectacole care aveau în ele fiti
lul a ceea ce avea să se întâmple peste 
ani. Se făceau greu, pentru că erau vi
zionări, pentru că erau tot felul de per
soane, unele pricepute, dar rău inten
ționate, altele, pur și simplu, neprice
pute, care se băgau în viața noastră. 
Acum, presiunea politicului a dispă
rut, se face teatru și altfel, cum pe 
atunci nu era voie să se facă. Pentru 
actorii tineri însă e mult mai greu, dar 
eu spun că se face teatru bun și acum.

La Național sunt tot timpul sălile pline 
și coadă la bilete. înseamnă că lumea 
are nevoie de teatru..."

Tocmai de „nevoia de teatru" se te
mea și regimul comunist, care supra
veghea tot ce se întâmpla pe scenă. 
Cenzura funcționa la toate nivelurile. 
„Sărutul era supremul finish al unei 
scene de dragoste. Nici vorbă să se 
meargă mai departe...", povestește mai 
departe Ilinca Tomoroveanu. Cum a 
fost ea însăși afectată de cenzură? Prin 
forța lucrurilor nu foarte mult. „Eu am 
avut norocul să joc ingenue, roluri po
zitive, care erau mai greu de atacat. Dar 
cel mai puternic am simțit forța siste
mului la «Danton», montarea monu
mentală a lui Horea Popescu, la care, 
deși au fost îngrozitor de multe vizio
nări, tot n-a reușit cenzura să afecteze 
esența spectacolului. Și aș mai spune 
că la «Un fluture pe lampă», piesa lui 
Everac, deși nu s-ar zice astăzi... A fost 
un succes extraordinar, pentru că era 
o montare foarte bună, iar acțiunea se 
petrecea la Paris, în mediul refugia- 
ților români. Erau rochii frumoase, 
decoruri frumoase, muzică bună, de 
actori nu mai vorbesc, că era toată 
floarea Teatrului Național acolo. O 
piesă cu roluri bune, dar falsă. Era scri
să din punctul de vedere al regimului. 
Și acolo au fost multe vizionări. De ce 
atâtea decolteuri, de ce mobilă de-aia, 
de ce muzica aia..."

în 1989, apăsarea regimului era din 
ce în ce mai puternică. Cu fiecare zi 
coarda era tot mai sensibilă. Comunis
mul își trăia ultimele luni. „De fapt, se 
simțea peste tot că trebuie să ex
plodeze mămăliga, dar nu știu dacă lu

mea avea certitudinea că se va și în
tâmpla. Totuși s-a întâmplat. Dar 
vreau să spun acum că noi aveam, 
într-un fel, o lume a noastră. Sigur că 
și printre noi au fost delatori. Totuși, de 
Crăciun ne adunam în câte-o cabină și 
cântam colinde. Și n-a pățit nimeni 
nimic. Sigur că exista securistul oficial 
care avea biroul la parter, lângă maga
zia de costume, unde era și o cutie cu o 
fantă precum la cele de scrisori, unde 
cine voia putea să-și arunce bilețelul 
cu delațiunea... Sigur că te lua la între
bări. Mi-aduc aminte cum Traian, 
soțul meu, a trebuit să ajungă într-o 
seară foarte repede la gară. Cum erau 
la noi în vizită niște prieteni cu un 
nepot care venise din Germania și care 
era cu mașina - mașină cu număr de 
Germania - l-a dus pe Traian la gară pe 
la ora 11 noaptea. Dimineață, când a 
intrat în teatru, securistul l-a întrebat: 
«Dar ce relații aveți în Germania?». Se 
afla totul, nici nu știi de unde. Sigur că 
era trist că te întâlneai cu prietenii 
acasă și puneai perna pe telefon, că 
erai sigură că prin telefon se ascultă. 
Nu sunt sigură că numai prin telefon 
se asculta... Și tot felul de alte lucruri 
care-ți urâțeau îngrozitor viața. Totuși, 
din perioada aia am una dintre cele 
mai frumoase amintiri. Cred că se în
tâmpla în ’89, când totul se dădea nu
mai pe buletin, pe listă. La un magazin 
alimentar de lângă noi «s-au băgat» - 
cum se zicea pe atunci - pui. Era o 
aglomerație, o coadă îngrozitoare, dar 
noi aveam copilul mic pe vremea aia 
și aveam nevoie. Mai profitam de 
diverse prietenii sau stimă, sau admi
rație din partea unor oameni și mai 
făceam rost... Dar atunci era un mo
ment de criză. Și m-am băgat în bătălia 
aia de la «Alimentara», că nu pot să-i 
zic altfel, iar la un moment dat, peste 
lumea care se înghesuia acolo, a ajuns 
la mine o garoafă roșie. O doamnă 
mi-a făcut semn cu mâna, n-o cunosc, 
dar îi sunt și astăzi recunoscătoare 
pentru momentul de frumusețe și de 
solidaritate din acea clipă.

Și-mi mai amintesc o întâmplare la 
fel de emoționantă. Jucam o comedie 
foarte amuzantă, montată de Sanda 
Mânu, «Cavoul de familie». Odată am 
jucat la Ploiești - matineu și seara -, că 
nu se punea problema să mergem nu
mai pentru un spectacol. Iar după re
prezentația de seară a venit la cabină, 
la Mircea Albulescu, un domn și i-a 
dat un pachet în dar. Mircea l-a luat, 
a spus «Mulțumesc!» și când am 
ajuns la autocar l-a desfăcut. în el era 
un kg de zahăr și o jumătate de kg de 
ulei, rația acelui om pe-o lună... Sunt 
lucruri care nu se pot uita. Exista o so
lidaritate în nenorocire absolut incre
dibilă. Judecând acum, pot să mă 
întreb de ce nu s-a întâmplat mai de
vreme. Dar sistemul era foarte solid 
implantat și, din păcate, avea foarte 
multi slujitori."

Monica ANDRONESCU
Ilinca Tomproveanu, în „Jocul ielelor" pe scena TNB, ieri, în rolul Măriei Sinești FOTOGRAFII: Arhiva Teatrului Național București

JURNALUL ZILEI
(Urmare din pag. I)

Portrete și mici compoziții inspi
rate din activitatea de grădiniță pu
teau fi admirate în expoziția dedicată 
zilei de 8 Martie. Redactorii revistei au 
remarcat desene precum „Tovarășa 
educatoare", „Mama", „Fetiță cu stea
gurile patriei și partidului".

Ia, mereu „în tendințe44

în numărul din luna martie, Dana 
Ștefănescu le învăța pe cititoarele 
revistei Femeia cum să-și confec
ționeze la domiciliu un sutien cu o 
pensă, pentru că, dintre toate mo
delele, este cel mai ușor de confecțio
nat. Revine ia românească la modă? 
Ofelia Văduva, etnografia centrul de 
artă populară al OCECOM, răspunde 
categoric da. „Disponibilitatea crea
toare a femeilor satelor noastre se 
afirmă în vocația cu care, cu migală 
și răbdare, alte și alte ornamente deco
rative ale iei românești sunt mereu 
luate și reluate în alte și alte plăsmuiri, 
mereu mai grațioase, mai delicate, 
mai noi. Ajururi, cusături și cheițe, di
ferite de la o zonă la alta, reflectă o de
osebită pricepere în mânuirea mijloa
celor tehnice pentru realizarea fru
mosului, printr-o dozare inteligentă 
a elementelor de decor pe suprafața 
înspumată, albă a pânzei."

Aburirea, calea sigură 

spre un ten strălucitor

„E martie, constata Aneta Dumitru 
în paginile revistei Femeia, și nu se 
poate ca după atâtea luni de iarnă, pri- 
vindu-ne în oglindă, să nu ne dorim să 
arătăm mai frumoase, cu un ten stră
lucitor, întins și neted. Așadar, treceți 
la fapte, ocupându-vă de hidratarea 
tenurilor uscate în timpul iernii. Pri
ma grijă trebuie să fie aceea de a curăța 
și a expune fața timp de câteva minute 
la abur. Să nu vă mire, prevenea autoa
rea sfaturilor eventualele reticențe, 
aburirea are efecte tonice, calmante, 
decongestionante și odihnitoare." Pri
măvara ’89 aducea noutăți în materie 
de machiaj. Nu se mai poartă bronzul, 

obținut până atunci în sezonul rece 
prin aplicarea unui strat de fond de ten 
închis la culoare. în noul sezon se 
poartă tenurile luminoase, cu fard cât 
mai puțin, atât în jurul ochilor, cât și 
pe obraz. Ca să fii în pas cu moda, îți 
trebuia musai o pudră într-o nuanță 
albicioasă, care să contrasteze cu roșul 
violent ce se aplică pe buze.

Mic, puțin, 

dar pentru mama

Respectând indicațiile, în școlile 
din toată țara, în cinstea zilei de 8 
Martie, au fost organizate serbări 
pentru mame. în afară de fireasca 
bucurie produsă mamelor, unii elevi 
au mai primit și o altfel de răsplată: 
și-au văzut numele în revistele dedi

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Nici nu potfi sunată. Sunt păzită la poartă zi și noapte. Când ies în oraș 
se anunță imediat prin radio și sunt urmărită peste tot. Chiar și acum - 
mă avertizează de cum am ieșit din casă ei sunt pe urmele mele. 
Eu: - Totul e să ne comportăm normal, să nu nepierdemfirea.-Da, aveți 
dreptate, căci tocmai asta am pierdut noi în 40 de ani: nu mai știm să ne 
comportăm normal... - Vom reînvăța, doamnă. Trebuie să reinvățăm. 
-Da, eu așa fac, commesi rien n'etait...

Mă bucur că v-am întâlnit, realmente mă bucur mult! - Vă 
mulțumesc și vă urez sănătate și putere! (Dialogul are loc în gura mare, 
lângă ghișeul de comandă, telefonista cu urechile cât ale unui elefant, 
doi-trei inși ascultând și ei fără jenă, poate unii cunoscând-o peD.C. 
ori având revelația cine e când ea spune, în gura mare, că și acum e 
urmărită).

Totuși, în sală nu e nimeni în plus, față de obișnuiții care ceruseră 
convorbiri externe: doi arabi, o cucoană care ceruse Stockholmul, 
alta care voia cu Ungaria, în fine o studentă foarte fardată, poate 
grecoaică.

Nu mai intrase nimeni după Doina Cornea. Iar in stradă, când ies, 
nu pot să mă uit amănunțit să văd cine și de unde o pândește. Mai 
târziu, când cobor de la Pi Mușlea, căruia îi făcusem o scurtă vizită, o 
văd pe D.C. din nou, pe Avram Iancu, vorbind liniștită cu un cuplu de 
tineri, eifoarte respectuoși și oarecum luminați de întâlnirea cu ea. Ah, 
da, la despărțire, ultimele ei cuvinte: - Mi-ați dat curaj, întâlnirea cu 
dvs. mi-a dat curaj... Bubi, foarte speriat când îi povestesc scena: - Mare 
curaj ai avut, zice, să stai de vorbă cu ea. Cred că vei fi luat la întrebări. 
Să vedem.

Mircea Zaciu, Jurnal IV, București, 
Editura Albatros, 1998, p. 425

cate lor. Bunăoară, Rizeanu Mihai, de 
la Școala nr. 7 din Capitală, a convor
bit cu un redactor al revistei Lumi
nița. Pentru ziua mamei, elevii din 
clasa a IV-a F pregătiseră un dans. Cu 
siguranță, mamele au păstrat ceva 
din încântarea produsă de strădania 
lor multe zile după serbare. „A fost 
frumos!, transcria vorbele copilului 
reporterul de la Luminița. Dar nu 
numai dansul, ci și acel moment în 
care m-am gândit dacă am făcut și eu 
ceva, ceva frumos pentru mama, mic, 
puțin, dar pentru mama. Dacă acel 1, 
2,3,1,2,3 și mișcările în ritmul mu
zicii au fost de ajuns. Dacă noi, cei 20 
de copii, elevi în clasa a IV-a F am 
putut să le mărturisim în niște pași 
de vals dragostea ce le-o purtăm. 
Repetiții multe. Emoții. Ziua cea 
mare. în sală, ochii mamelor se 

umplu de bucurie, zâmbetul este mai 
cald ca niciodată. Dansatorii se rotesc 
în ritmul unui vals vioi. Dar nu! 
Aceștia suntem noi! Am fost pe scenă 
după zile și săptămâni de muncă. Am 
muncit și am exersat pentru mama!"

Celofanul „Codlea44, 

capac de murături

Elevii din acea perioadă mai păs
trează și amintirea altor „cadouri" 
pentru „tovarășa". Mamele mai între
prinzătoare din comitetul de părinți al 
fiecărei clase se organizau în mod spe
cial în preajma zilei de 8 Martie. Se 
strângeau bani, iar mamele cu „pile și 
relații" în „comerțul socialist" erau în
sărcinate cu procurarea unui cadou 
adecvat. Nu toate cadrele didactice 

aveau pretenția de a fi cadorisite. „Di
riginta mea, doamna Boca, de la școala 
174, nu primea nimic în afară de flori, 
își amintește Alexandru Mironov. Era 
secretara Biroului Organizației de 
Bază pe Școală. Oricum, zilele astea 
erau un chin pentru mine. Mama era 
profesoară și primea o mulțime de 
flori. Mie îmi revenea sarcina să le dis
tribui în vaze, să le tai cozile, să schimb 
apa, să le arunc pe cele ofilite. Era un 
chin. De atunci urăsc garoafele. Era 
floarea predilectă a acelor ani. Parcă le 
văd și acum, împachetate în celofan pe 
care scria «Codlea». îl spălam și îl păs
tram, toamna îl folosea mama pentru 
acoperit borcanele de murături. Toate 
vecinele luau de la noi, pentru că nu se 
găsea pe nicăieri, dar noi aveam din 
abundență."

Cristina DIAC

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Atunci, a fi student 
însemna ceva, era 

o mare onoare “
(Urmare din pag. I)

Naveta spre cașă se făcea rar, pen
tru a aduce de mâncare. în oraș, 
chiar dacă aveai bani, nu prea aveai 
de unde cumpăra. Dar nu existau 
nici mijloace de transport în comun, 
mașini pentru transportul inter
urban.

Ca să ajungi, de exemplu, la 
Pașcani sau la Huși cu mașina, tre
buia să schimbi două rate, pentru că 
Ceaușeascu dăduse o directivă prin 

care nu aveai voie să mergi mai mult 
de 40 de kilometri. Ca să nu se con
sume prea mult carburant. Nici cu 
trenurile nu era prea ușor, pentru că 
erau nemodernizate și friguroase. 
Veneau studenții cu bidoane de vin 
pe culoar și cântau ca nebunii. 
Atunci, a fi student însemna ceva, 
era o mare onoare. Acum, oricine 
poate fi. A, și să nu uit: era și un exa
men foarte serios de admitere."

(a consemnat 
Cristinel C. POPA)
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Nu știu dacă era așa ori ba. Se 
auzeau de toate la „Radio Șanț", în ves
tiarele fabricii. Pe asta se dădea vina, 
când ghinionul te găsea. Am aflat cu 
disperare că s-a întâmplat din nou. 
Urma să am un alt copil. Al treilea vi
zibil, al 14-lea invizibil. M-a cuprins 
disperarea. Rudele deja mă acuzau că 
sunt inconștientă, că dau dovadă de 
prostie. Părinții lui mă acuzau că sunt 
vinovată că le provoc fiul. Presiunea 
era enormă. O colegă, Maria, m-a 
anunțat că, dacă vreau o mână de aju
tor, știe o babă care rezolvă problema 
cu ceaiuri. încercasem de toate. De la 
injectarea în uter de tot felul de sub
stanțe și până la injecții procurate cu 
greu, substanțe care să dilate și să 
provoace hemoragia. Doar ceaiuri nu 
mai încercasem. Am acceptat. Psihic 
nu mai eram în stare să suport ideea 
unei noi injectări în uter de nimic și 
nici nu mai puteam lua injecțiile„sal
vatoare", pentru că ultima aproape 
mă „curățase" de tot și îmi era frică. 
Eram atât de terorizată și de nenoro
cită. Timpul curgea în defavoarea 
mea, iar puterea plantelor era limir 
tată, zicea Maria. Până la urmă, am 
ajuns la coana Matilda. Era venită în 
Cluj, la fiica ei. Mi-a dat un săculeț de 
tifon plin cu buruieni uscate și mă- 
runțite. N-a vrut să-mi zică ce a pus 
înăuntru. A râs, zicând că a ascuns în 
sac iarba fiarelor pentru femei, să 
deschidă ușile facerii.

Trebuia să iau ceaiul seara și apoi 
dimineața. Iar la amiază trebuia să 
înceapă hemoragia. Așa că, în ziua în 
care știam ce avea să se întâmple, am 
mers la șeful-maistru de echipă să-mi 
dea o zi liberă. Mi-a cerut un litru de 
țuică de prune și până la urmă tot nu 
mi-a dat ziua liberă. Așa că, în ziua 
aceea, la amiază, când hemoragia s-a 
declanșat eram la muncă. Și nu pu
team spune nimănui ceea ce trăiam. 
Cum mi s-a făcut rău la un moment 
dat, șeful a acceptat să îmi dea un 
„bilet de voie". Am ajuns acasă mai 
mult moartă decât vie. în orele care au

Furt de energie electrică 
la Porțile de Fier

(Urmam din pag. I)

Curent de la 

prim-secretarul 

de partid

Anumite instituții erau exceptate 
de la tăierea furnizării de curent elec
tric. Cornel Erbașu, dispecer-șef în 
cadrul DEN, își aduce aminte că spi
talele, grădinițele și creșele nu intrau 
pe lista unităților unde se tăia furni
zarea curentului. După care urmau 
fermele de porci și cele de păsări, 
unde dacă s-ar fi oprit ventilația sau 
alte sisteme atunci mii de animale ar 
fi murit și pagubele ar fi fost foarte 
mari. De asemenea, alimentarea cu 
apă a orașelor avea energie continuă 
din cauza riscului de boli. Minele sub
terane se numărau și ele printre pri
orități pentru evacuarea apei și venti
larea aerului, ca să se protejeze viețile 
minerilor. „Cu locuințele exista un sis
tem de sacrificiu care se rotea în 
fiecare județ, își aduce aminte dipl. 
ing. Cornel Erbașu. La nivel oficial, Dis
peceratul nu spunea nimănui ce și 
cum să deconecteze în problema 
locuințelor. Doar în cazul unor eveni
mente speciale în sistemul energetic, 
cum ar fi scăderea puterii ca urmare 
a opririi unui grup sau ca urmare a 
indisponibilizării unei linii de trans
port, se dispunea oprirea unor fabrici 
sau combinate. Practic, fiecare județ 
avea o putere repartizată. Acolo, în 
funcție de necesitățile locale, prim- 
secretarul Partidului Comunist prac
tic decidea tăierea curentului electric 
pentru locuințe. în marile orașe se 
tăia cu rândul, pe cartiere."

Pază armată

Ceaușescu a trăit pe tot parcursul 
anului 1989 cu impresia că alte state 
subminează economic România. „în 
sediu erau mereu ofițeri de armată și 
colonei, se declarase starea de nece
sitate pe motiv că economia este sa
botată, povestește Marian Cernat. în 
camera de comandă (a Dispeceratului 
-n.r.) era zi-noapte un soldat înarmat 
până la Revoluție. Și în termocentrale 
fuseseră puși soldați ca pază." Mili
tarii aveau și alt scop - a completat 
intrelocutorul - și anume acela de a 
ajuta muncitorii „să mai dea la lopată 
cărbune pentru ardere".

în 1989, centralele termoelectrice 
pe cărbune, gaze naturale sau păcură 
împreună cu hidrocentralele nu pro
duceau energie la nivelul puterii ma
xime de care dispuneau „pe hârtie" și 
abia se acoperea consumul. „Când 
grupurile de 330 MW de la Turceni 
mergeau cu 180 MW era sărbătoare, 
își amintește Cernat. Importam de la 
ruși energie pe linia Roșiori-Mucace- 
va. După Revoluție am obținut un aju
tor de energie electrică de la Germa
nia constând în 2-300 MW în fiecare 
oră timp de câteva luni bune ca să 
trăiască sistemul energetic."

„Era programat ca zilnic centralele 
să producă o anumită cantitate de

Doi din paisprezece

„Copiii fericiți ai patriei“ veneau de multe ori pe lume fără a fi doriți de părinții lor. Decretul antiavort făcea imposibilă planificarea familială

urmat mă gândeam că asta chiar tre
buie să fie ultima oară când voi mai 
trece pe aici.

în ziua următoare m-am dus din 
nou la serviciu. Nu puteam da de 
bănuit. Tot vestiarul vuia de povestea 
unei colege pe care o ancheta Miliția 
pentru că a născut un copil subdez
voltat și mort. Nu știuse nimeni că era 

energie, dar aproape niciodată nu o 
realizau, ne-a precizat Erbașu. Ba mai 
mult, deși aveau programată spre pro
ducție o anumită cantitate și realizau 
mult mai puțin, câteodată centralele 
raportau umflat și puținul produs."

De exemplu, rapoartele Dispecera
tului pentru data de 28 ianuarie 1989 
arătau că termocentrala Turceni - 
deși avea pe hârtie o putere instalată 
de 2.310 MW - trebuia să producă în 
fiecare oră doar 735 MW. Din care se 
realiza doar 650 MW. „Din această 
cantitate, 40-50 MW s-ar putea să fie 
măsluite, adică de a fi raportați în 
plus, deși nu se produceau fizic", arată 
Erbașu.

Marian Cernat a adăugat că tot ce se 
făcea era „cu hei-rupul" și la comandă, 
astfel că tehnicienii nu aveau timp să 
își facă treaba. Rapoartele lunare ale 
Dispeceratului arată că aproape zilnic 
se spărgeau țevile cazanelor la diverse 
termocentrale. „în centralele pe căr
bune, reducerea de putere în cursul 
zilei a fost datorită grupurilor oprite 
accidental de 2.165 MW (total - n.r.); 
indisponibilității unor agregate au
xiliare, de 260 MW", comentează sec 
raportul zilei de 28 ianuarie. La capi
tolul evenimente deosebite, se men
ționează oprirea la ora 8:06 a grupu
lui 3 de la Turceni, de 330 MW („prin 
nivel minim de apă în gazor a rămas 
oprit, cazanul având țevi sparte"). „Se 
cârpeau țevile, și în 8-10 ore grupul 
era din nou în folosință, explică 
Erbașu. Materialele nu erau din cele 
mai bune, iar tehnicienii lucrau sub 
presiunea de a pune grupul în folo
sință cât mai repede. în puțin timp, 
ceva se strica din nou."

Antiotrăvire

De multe ori, anumite părți ale sis
temului energetic românesc funcțio
nau pentru a nu pune în pericol oa
menii, alte activități economice sau 
chiar construcții. „Hidroecentralele 
mai mergeau și pentru diluția apei 
care se deversa în râuri, cum ar fi amo
niac sau produse azotoase, ca să nu se 
otrăvească oamenii și animalele. Ali
mentarea cu apă industrială era nece
sară pentru diverse fabrici, pescăriile 
mai aveau nevoie de apă, plus că dacă 
porneau turbinele prea repede că
deau malurile barajelor sau se antre
na barajul și se făceau șuvoaie. Mai 
erau probleme de navigație pe Du
năre la Porțile de Fier și nici să nu se 
inunde șantierele navale", spune dis- 
pecerul-șef Cornel Erbașu.

Potrivit statisticilor DEN, cea mai 
mare pană de curent din 1989 a fost 
consemnată în 28 ianuarie, când 
declanșarea liniei Isaccea- Smârdan a 
lăsat fără curent electric Fabrica de 
oxigen Galați, Combinatul Siderurgic 
Galați (Sidex), Laminorul Galați, Por
tul, Fabrica Textilă Galați, Șantierul 
Naval Galați, Fabrica Progresul Brăila, 
Laminorul Brăila, șantierul din ace
eași localitate și fabrica de chibrite 
PAL. în aceeași zi, linia care alimenta 
Slatina a ieșit din uz, astfel că și Uzina 
de aluminiu (Alro) a stat câteva ore 
fără curent electric.

Daniel IONAȘCU 

însărcinată. Nu era căsătorită. Fe
meile vorbeau că împiedicase dez
voltarea sarcinii purtând centuri 
dure strânse dur în jurul taliei. Nici 
nu mai conta dacă așa stăteau lu
crurile ori ba. Mi-am ascuns fața în 
dulap și am plâns. Nu mai puteam. 
Așa am trimis printre îngeri ultimul 
copil, numărul 14.

ȘTIRI ECONOMICE

• La Combinatul siderurgic „Victo
ria" din Călan, județul Hunedoara, 
procesul de producție a fost oprit pen
tru câteva ore, datorită arderii unei 
guri de vânt. Din cauza avariei nu s-au 
putut turna circa 10 tone de fontă, 
însă responsabilii întreprinderii și-au 
luat angajamentul că vor recupera 
pagubele în zilele următoare.

ALERTĂ LA FRONTIERĂ

• La frontiera cu Ungaria au fost 
reținuți 17 cetățeni români, pentru 
tentativă de trecere ilegală a fron
tierei. Aveau vârste cuprinse între 
7 și 47 de ani, iar 12 dintre aceștia erau 
de naționalitate maghiară. După

RADIOGRAFII CULINARE

„Ion Quijote“ și rețeta 
de cașcaval

în urmă cu... ani, plecam de la 
slujbă împreună cu alți colegi care 
locuiau în același cartier, ba chiar în 
același bloc. Ne țineam locuri în 
tramvai și autobuz, ne ajutam la 
cărat plasele cu produsele achizi
ționate în diverse ocazii și din te miri 
unde. Așa se face că într-o zi, în iarnă, 
am reușit să obțin opt pui, cu banii la 
leafă, de la un „mandatar". Cocoșată 
de greutate, dar victorioasă, am ieșit 
pe poarta întreprinderii și în scurt 
timp am fost ajunsă din urmă de un 
coleg de la Organizarea Muncii, care 
locuia în cartier cu mine. Drum 
comun, el bărbat cu mâinile în 
buzunare, eu femeie cu două plase 
pline, l-a mâncat cavalerismul și s-a 
oferit să mă ajute la cărat, cel puțin 
până la stația de tramvai, care nu era 
prea aproape. Pe drum, suficientă 
zăpadă ca să ne facă să ne înghesuim 
și să mergem unul în spatele 
celuilalt. întrucât conținutul plaselor 
era deosebit de important pentru 
mine, i-am făcut loc lui Ion, colegul, 
ca să meargă în fața mea, ținându-1 
sub observație. Mai o bârfă, mai o 
înjurătură la adresa „cuiva", mai un 
banc, apoi mi-a destăinuit el cum 
s-a porcăit cu unul dintre colegi, că 
a avut o zi nasoală de tot și, uite așa, 
am ajuns la intersecția Străzilor 
13 Septembrie și Panduri. Aici tre
buia să traversăm și să ne înfigem în 
zăpada de pe refugiu ca să așteptăm 
tramvaiul.

Ion face un pas, ca să intre pe 
carosabil, și calcă drept la rigolă, de 
unde se înfige rapid și dispare până 
la brâu într-un canal mascat de 
zăpadă. Reacția mea a fost pe măsura 
situației: am înșfăcat fulgerător 
plasele și abia apoi m-am aplecat 
să-l scot din canal pe Ion. Au inter
venit încă doi colegi care ne-au ajuns 
din urmă și l-am scos pe cavaler din 
canal. Era plin de zăpadă, ud până la 
genunchi și speriat de moarte. Bietul 
Ion, după spaima aia, a fost nevoit să 
suporte și ironiile colegilor, care-i 
spuneau că dacă nu-mi înșfăcam 
plasele s-ar fi dus pe Dâmboviță cu 
greutățile alea de gât. L-am scuturat

Mă numesc Irina Crăciun, am 
aproape 60 de ani acum și m-am 
născut pe Valea Someșului Rece. De 
profesie am fost lăcătuș-montator, 
acum sunt vânzătoare.

De câte ori privesc un tânăr sau 
un copil, mă gândesc că și copilul 
trimis printre îngeri de mine în 
1989 ar fi fost acum un tânăr fru-

• Avarii și la Combinatul siderur
gic din Galați, unde în jurul orei 
2O:OO s-a produs perforarea unei 
oale de turnare, în timp ce se des
cărca oțel. Circa 60 tone de mate
rial incandscent s-au împrăștiat pe 
sol, fără ca incidentul să provoace 
victime. După răcirea oțelului, per
sonalul Uzinei oțelării refractare 
din cadrul combinatului avea mi
siunea să recupeze metalul revăr
sat pe sol.

cercetări, s-a stabilit că 6 erau din 
județul Cluj, 5 din județul Hune
doara, 4 din județul Bihor, 1 din jude
țul Arad și 1 din județul Prahova.

• în noaptea de 12/13 martie, 
grănicerii timișoreni au descoperit 
un grup de 42 persoane (27 adulți și 
15 copii) care încercau să treacă în 
Ungaria prin dreptul localității Sa- 

cât am putut de zăpadă, l-am între
bat dacă-1 doare pe undeva, dacă e 
întreg, mă rog, tot ce trebuia ca să fiu 
sigură că nu e nevoie să-l ducem la 
spital. Colegii s-au pus pe făcut haz și 
l-au poreclit „Ion Quijote", pentru că 
a dat de necaz încercând să se lupte 
cu plasele mele etc... Bietul de el 
ne-a spus că e bine și, în atmosferă 
veselă, ne-am pus pe așteptat, 
într-un târziu a sosit tramvaiul. în 
stație se adunaseră destui colegi de 
muncă și de drum.

Tramvaiul era aproape gol și 
ne-am bulucit să ocupăm locuri. Din 
cauza plaselor cu ghinion, mi s-a 
oferit un loc și, fără nici un gând rău, 
l-am oferit lui „Ion Quijote", al meu 
coleg, care nu mai scotea de ceva 
timp nici un cuvânt. N-am observat 
că în spatele lui se afla o colegă, o 
ingineră de la Tehnic, mare cât un 
baschetbalist și „spaima traseelor 
lungi", în sensul că tot drumul te 
înnebunea cu trăncăneala. Găsea, 
biata de ea, tot felul de subiecte, cu 
teme medicale sau gastronomice și 
ținea morțiș ca toată lumea să afle ce 
știa. Erau interesante unele subiecte, 
dar în momentul în care începea 
să-ți povestească ce și cum, trebuia 
să-ți pui niște vată în urechi pentru 
că te asurzea.

Dar se părea că ziua cu ghinion a 
lui Ion încă nu se terminase. Doam
na Marcela, cu urechea pe fază, a 
aflat din ironiile colegilor întâm
plarea cu plasele mele și de căzătura 
în canal. A început mitralierea lui 
Ion cu sfaturi de cum și în ce fel să se 
doftoricească, să nu răcească, să nu 
i se umfle vreo gleznă sau să nu-1 
doară coatele pe care se sprijinise să 
nu intre prea adânc în canal. Ion nu 
scotea o vorbă și se uita pe stradă, 
prin găurica pe care o făcuse în stra
tul de gheață depusă pe geam. Mar
cela, după ce turuise fără să obțină 
nici un răspuns de la Ion, a tras con
cluzia că acesta era șocat, că i-a scăzut 
glicemia și că ar trebui să se hră
nească bine după ce ajunge acasă. E, 
aici teritoriul era foarte vast și ea s-a 
lansat în mulțimi de prescrieri de 

FOTO: Arhivele Naționale

mos, de 20 de ani. Altele au murit, 
eu am supraviețuit. Dar prețul su
praviețuirii, pe măsură ce trece vre
mea, e tot mai scump. îl plătesc cu 
gânduri și remușcări în fiecare 
noapte. Copii care nu mai sunt... și 
păcatul de moarte!

(a consemnat 
Lacrima ANDREICA)

• înValea Jiului, la Uzina electrică 
Paroșeni, s-a oprit activitatea la ca
zanul nr. 4, din cauza spargerii unor 
țevi din zona suportului de radiație. 
Din primele estimări, cazanul urma 
să reintre în funcțiune abia pe 
14 martie.

Sursa: Arhiva CNSAS, 
Fond Documentar, 

dos. nr. 8566, voi. 24.
Ilarion ȚIU

ravale. Erau de origine din județul 
Harghita. Veniseră până la Arad cu 
transportul feroviar, iar de acolo 
luaseră un tren personal până la 
halta Saravale.

Sursa: Arhiva CNSAS, 
Fond Documentar, 

dos. nr. 8566, voi. 24.
Ilarion ȚIU

rețete culinare. Cea mai interesantă 
a fost cea în care îl învăța cum să pre
pare cașcaval. Ion arăta că moțăie. 
Ceilalți colegi se îndepărtaseră cât 
mai mult. Marcela, nimic! Nu s-a dat 
bătută și a început: „Domnu’ Ion, iei 
două sticle cu lapte, 250 g de mar- 
garină, două kilograme de brânză de 
vaci, două ouă, o linguriță sare, o lin
guriță bicarbonat, puțin unt pentru 
uns, dacă vrei, vorbesc eu cu Florica, 
șefa de la „Alimentara noastră", și-ți 
faci rost de toate. Fii atent! Faci așa: 
fierbi laptele, în care bagi brânza de 
vaci și amesteci până iese zerul la 
suprafață. Scurgi bine într-un tifon, 
apoi pui iar pe foc și bagi margarina, 
torni ouăle bătute și o linguriță de 
sare. Fierbi și amesteci bine, până se 
face ca o pastă, pui și o linguriță de 
bicarbonat. Răstorni cașcavalul 
într-o cratiță unsă cu unt și îl lași la 
răcit. Gata, vezi? E simplu și face bine 
la răceală și la anemie! Dacă vrei, mai 
am o rețetă!", îi zise ea plină de com
pasiune. El, nimic.

Următoarea stație a fost Șoseaua 
Giurgiului. Ion se ridică pentru că 
trebuia să coboare. Se întoarse către 
mine și-mi zise cu o față bleagă plină 
de o mare suferință interioară: „Bă! 
Te durea în spate de mine! Te-ai 
înfipt să înhați plasele, nu să mă 
salvezi pe mine! Luate-ar dracu’ de 
gospodină ce ești!". Reacția mea a 
fost complet aiurea, pentru că nu am 
văzut decât partea hazoasă a lucru
rilor și am pufnit în râs. Ion, care se 
aștepta probabil la altceva, se în
toarse și, acum furios, îi zise doam
nei Marcela: „Iar tu mai taci dracu'! 
M-ai înnebunit! Și să știi că îmi bag 
picioarele ude și înghețate în cașca
valul tău!". Aici, în jur de zece glasuri, 
ale colegilor ascunși printre călătorii 
ceilalți, au zis: „Bravo! Așa! Dă-i cu 
cașcavalu-n cap și fugi!", și au în
ceput să râdă în hohote. Doamna 
Marcela ne-a făcut nesimțiți și a 
tăcut chitic, până la stația Bulevardul 
Constantin Brâncoveanu, unde a 
coborât, lăsându-ne fără cea de a 
doua rețetă.

Veronica BECTAȘ

ARTICOLUL ZILEI

Seralistele
Ce poate fi mai optimist decât imaginea unei generații tinere, însetate 

de învățătură, având acces nelimitat, mai mult, fiind mereu îndemnată, 
îndrumată, să-și ridice nivelul cunoașterii, de aspirații? Constantă a 
politicii partidului și statului, îndeosebi în ultimii 24 de ani, perfecționarea 
continuă a pregătirii profesionale, însușirea celor mai noi cunoștințe 
științifice și tehnice contemporane, în strânsă legătură cu cerințele dez
voltării intensive a economiei țării noastre - această generoasă idee o 
regăsim subliniată în Expunerea tovarășuluiNicolaeCeaușescu la înaltul 
forum al democrației muncitorești-revoluționare din noiembrie 1988, idee 
devenită realitate.

Seralistele! Lor le dedicăm acest reportaj din martie. Ziua lor începe de 
obicei devreme, în jurul orei5:30, pentru a porni sprefabrică, lucrând ca 
filatoare sau oțelar, chimist sau impiegat de mișcare... Spre seară, le afli 
în clase, aplecate asupra cărților, sau în amfiteatre, audiind cursuri. Le pri
vim cu admirație și dragostea noastră de maturi, cu bucuria celor care 
văd în ele, în ei, pe cei care vor duce mai departe certitudinile și speranțele 
noastre.

Oțelăreasa

Am cunoscut-o cu doi ani în urmă, lucrând ca „oțelăreasă", mai exact 
la Laminorul de Tablă din Galați. Ne-a impresionat frumusețea ei deli
cată, din care răzbătea o tenacitate ieșită din comun. Lucra la secția a 
doua, recoacere și finisare a tablei. Mănușile uriașe de oțelar, șorțul, 
ochelarii, casca o acopereau de tot pe Otilia Pavel, care, aveam să aflăm, 
își urmase tatăl pe drumul greu, dar ademenitor al oțelului. Era atunci 
studentă în anul IV la cursul seral al Facultății de metalurgie din Institu
tul Politehnic gălățean. Colegul de bancă, Vasile Pavel, muncitor la Com
binatul Siderurgic, îi devenise încă din anul Isoț, și în anul IIamândoi erau 
de-acum părinți.

Am căutat-o spre a afla dacă-și pregătește lucrarea de diplomă.
-Sunt tot în anul IV!
Și la mirarea noastră, Otilia ne spune șăgalnic: între timp a venit pe lume 

și Dănuț, care are acum 1 an și 4 luni; așadar, Andrei și Dănuț. Pentru că și 
în cazul meu, ca studentă, am beneficiat de dreptul de a întrerupe școala 
pentru a-mi crește copilul.

Colege de bancă și de muncă

Sanda și Dobrița sunt colege de bancă în clasa a Xl-a la Liceul nr. 2 din 
Focșani și colege de muncă în secția de creație la întreprindrea de Confecții 
din Focșani. O coincidență, fiecare mai are încă sfrați și surori acasă. Sanda 
Dima a absolvit școala profesională și mai apoi s-a înscris la seral. Dobrița 
Sandu,fiind încă în anul II de profesională, s-a hotărât să urmeze concomi
tent liceul.

- De ce n-ai așteptat, Dobrița, să termini profesionala?
-Pentru că și eu, asemenea atâtor altor tineri ai României socialiste, vreau 

să cunosc mai mult, să devin un om cu un nivel de cunoștințe pe măsura tim
pului nostru.

Sanda lucrează la creație, fiind o brodeză de mare talent, iarDobrița a in
trat în această secție grea doar de câteva luni, în urma unui sever examen.

Așadar, mereu examene de școală, de viață...

Numai note de zece

De la o filială CEC la clapele pianului, la muzicologie, la dirijat și com
poziție calea pare suficient de neverosimilă. Și, totuși, aceasta e traiecto
ria de viață a Simonei Dumitriu, studentă în anul IV la secția „Muzică", 
secția serală a Conservatorului„Ciprian Porumbescu"din București. A 
reușit la admitere cu media 9,80. Acum e studentă în anul IV, și am aflat 
că din anul I a obținut la toate sesiunile de examene, până la ultimul, 
numai note de 10. în fiecare an 7 examene, deci 21 de 10 plus trei în această 
sesiune.

- Spune-mi, Simona, care este secretul acestei performanțe, acestor note 
de 10?

-Niciodată nu învăț pentru a lua 10, ci mă străduiesc să muncesc în primul 
rând pentru că muzica a fost visul și este pasiunea mea, pentru că eu și 
ceilalți colegi ai mei avem profesori excepționali, și vreau totdeauna să 
nu-i dezamăgesc. V-aș mai mărturisi că și atunci când iau 10, eu știu că mai 
sunt lucruri asupra cărora ar trebui să mai insist.

Cesă-i urăm Simonei?S-o întâlnim în viață mereu cu realizări de nota 10!

Surorile

Pe numele de familie Iliescu, Nicoleta-Mihaela este în anul IV la 
Politehnică, Facultatea de Chimie, secția tehnologia silicaților, iarSanda- 
Gabriela, lafacultatea de transporturi, secția autovehicule rutiere. Prima, 
în orele dimineții, tehnician chimist la „Nufărul", cea de-a doua impiegat de 
mișcare la Transcom.

Surorile acestea duc cu ele povestea unei mari pasiuni, pe care vor să și-o 
realizeze pe măsura forțelor anilor tinereții. Au fost amândouă talentate 
încă din liceu, Nicoletaparticipând încă din clasa a VH-a la olimpiadele de 
chimie. Cea de-a doua, Sanda, ai cărei ochi negri strălucesc de forță și 
ambiție, la 18 ani, e studentă în anul al doilea. Afost admisă la facultate cu 
o medie care a situat-o pe locul I,nu numai la seral, ci și la zi, dacă arfi dorit 
să urmeze aceste cursuri. Este șefă de grupă, una dintre cele 15 tinere din cei 
130 de studenți ai acestei secții cu un profil atât de aparte.

-De ce autovehicule rutiere?
- E greu să vă motivez, dar de când mă știu, această facultate am vrut 

s-o urmez. îmi plac autoturismele, și pe cel al tatei, inginer agronom, l-am ■ 
meșterit de nenumărate ori.

-Sanda, nu vreau să insist, dar ai și o profesie aparte.
-într-adevăr, am o muncă de răspundere, în care îmi trec prin mână do

cumente în valoare de milioane de lei, și care îmi cere o mintefoarte limpede. 
Dar îmi place și profesia de dimineață, ca și facultatea de seară. Adăugați 
însă și un fapt deloc de neglijat: atât eu, cât și sora mea avem o retribuție, 
fiecare de câte 2.300 lei, așadar, suntem pe picioarele noastre. în sâmbetele 
libere, mergem cu prietenii la munte, vizionăm spectacole, și zi de zi găsim 
și puțin timp să citim.

Filatoarea care iubește mecanica

Nicoleta Păun e filatoare la „Dacia" bucureșteană, a ajuns aici după 
absolvirea profesionalei cu acest profil. Dar e îndrăgostită de mecanisme, 
de matematică, de fizică, de chimie, și s-a înscris la seral la Liceul industrial 
nr. 9, cu profil mecanic.

- Ce-țiplace cel mai mult din tot ce înveți?
- Vă dați seama că urmând un asemenea liceu mă atrag toate obiectele 

sale, dar să nu vă mirați, eu aș pune pe primul loc limba română, pentru 
că iubirea de țară începe cu primele cuvinte pe care le deprinzi. Și cu un glas 
emoționat, de fetiță parcă, îmi recită versuri de Mihai Eminescu.

Și gândul mă duce de la Nicoleta la Simona, la Otilia, la Dobrița și Sanda, 
la Mihaela și Sanda, una parcă mai frumoasă decât alta-câteva tinere doar 
din marea grupă a seralistelor din întreaga țară, care muncesc și învață pen
tru a trăi la temperatura înaltă a vremurilor noastre.

Aneta POPESCU 
Femeia, nr. 3/1 989
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Nicolae Ceaușescu și interzicerea electronizării tehnicii de luptă
(Urmare din pag. I)

în acest scop trebuie să valori
ficăm mai intens resursele interne, 
să reducem importurile și să spo
rim exporturile (...) Chiar tovarășul 
Cîrțînă (Constantin, prim-secre- 
tarul Comitetului Județean PCR 
Brașov - n.r.) a vorbit ceva de ca
mion, dar mai mult a pus accentul 
pe anvelope, care au și ele defi
ciențe, dar camionul (realizat la 
Uzina „Steagul Roșu" din Brașov - 
n.r.) nu din cauza anvelopelor este 
refuzat la export, și Republica Pop
ulară Chineză nu din cauza 
anvelopelor refuză să-l mai con
tracteze, ci din cauza calității 
proaste a camionului ca atare, pen
tru că până la urmă anvelopa se 
înlocuiește ușor, dar motorul și 
celelalte defecțiuni tehnice și de 
calitate ale camionului nu se pot 
înlocui".

Dependența României de pro
dusele de completare sovietice și 
controlul pe care îl exercita URSS 
asupra exporturilor militare româ
nești l-au determinat pe Nicolae 
Ceaușescu să solicite modalități de 
eludare a prevederilor nefavorabile 
României. Acestea erau consemnate 
în convențiile româno-sovietice 
încheiate începând din anul 1970 
pentru fabricarea sub licență a unor 
tipuri sovietice de armament, 
muniții și tehnică de luptă.

Deși autoritățile sovietice au 
impus în anul 1972 noi reguli în 
privința acordării licențelor de fa

bricație, în România au fost rea
lizate în continuare armament, 
muniții și tehnică de luptă după 
modele sovietice, cu acordul Mos
covei. Cea mai mare parte a produ
selor respective a intrat în dotarea 
armatei române. O parte a fost 
livrată țărilor membre ale Organi
zației Tratatului de la Varșovia, în 
baza acordurilor privind livrările 
reciproce de tehnică militară. O 
altă parte a ajuns în câteva state din 
estul, sud-estul și sud-vestul Asiei, 
precum și în Africa: Republica 
Democrată Vietnam, Laos, RDP a 
Yemenului, Egipt, Libia, Mozambic, 
Angola, Tanzania, Maroc etc.

Cu toate acestea, generalul de 
armată Ion Ioniță, ministrul Apă
rării Naționale, și-a manifestat ne
mulțumirea față de calitatea pro
duselor speciale românești la o 
reuniune a Prezidiului Permanent 
al CC al PCR de la 5 noiembrie 1973. 
Cu acel prilej, el a declarat: „Unele 
lucruri sunt puse și la această 
ședință care va avea loc. Trebuie să 
discutăm odată serios problemele. 
Noi vorbim de export și tehnică, 
dar nu suntem în stare să facem 
cască pentru armata română (subl. 
n.)“. Deoarece Nicolae Ceaușescu a 
dorit să cunoască de ce au apărut 
asemenea probleme, ministrul 
Apărării Naționale a răspuns: „Pen
tru că nu știm să o facem. înainte 
rebuturile erau de 86%, iar acum 
de 80%", iar generalul Constantin 
Șandru a precizat: „Tabla nu este 
bună. Nu rezistă la perforare".

Nicolae Ceaușescu dorea ca tehnica de luptă exportată în „țările prietene" africane să nu aibă nici un fel de hibă

După aproape 15 ani, Nicolae 
Ceaușescu a aflat la o ședință a Con
siliului Apărării (31 mai 1989) că pro
totipurile tancurilor românești, tri
mise la probe în Maroc, aveau pro

bleme cu garniturile de cauciuc și 
curelele de transmisie. Acestea ce
dau din cauza calității slabe a pro
duselor realizate la „întreprinderea 
de articole tehnice din cauciuc" din 

Brașov. Reacția lui Nicolae Ceau
șescu a fost furtunoasă: „Vreau să 
atrag atenția că vom fi nevoiți să sus
pendăm producția de tancuri dacă 
nu punem lucrurile la punct. Să vă 

FOTO: Arhivele Naționale

fie clar acest lucru! Dacă nu re
zolvăm problemele, trebuie să dăm 
altă folosință uzinei! Acest lucru tre
buie să-1 înțeleagă foarte clar toată 
lumea (...)

Al doilea lucru în acest sens este 
problema electronicii. Se pare că și 
aici se merge pe linia exagerării cu 
introducerea electronicii. Există 
chiar o formulare aici că trebuie să 
înlocuim actuala aparatură. Să 
lăsăm aparatura pe care o avem! Vă 
rog să-mi prezentați totul. Nu se 
modifică nici o aparatură, decât ce 
stabilim că este strict necesar. 
Aparatura clasică pe care o avem 
este mai bună, mai fiabilă și dă 
rezultate mai bune. Să lăsăm elec- 
tronizarea aceasta, pentru că nu tre
buie să creștem producția de 
aparatură electronică numai ca să 
cheltuim banii! Vă rog și aici să-mi 
prezentați totul în două săptămâni".

Practic, Nicolae Ceaușescu a hotă
rât să fie eliminată aparatura elec
tronică de pe noile tancuri româ
nești. în locul acesteia, trebuiau rein
stalate echipamentele clasice. Obse
sia reducerii cheltuielilor militare își 
spunea cuvântul, iar militarii care au 
asistat la ședința respectivă, în frunte 
cu ministrul Apărării Naționale, ge
neral colonel Vasile Milea, nu au 
schițat nici un gest de împotrivire în 
momentul în care au auzit ce decizie 
a luat comandantul suprem.

Ca o ironie a sorții, problema elec
tronizării tehnicii de luptă româ
nești a revenit în prim-plan după 
doar șase luni de la celebra ședință 
a Consiliului Apărării, însă în condi
ții cu totul speciale: la 22 decembrie 
1989 a fost declanșat primul război 
electronic împotriva României.

Lt. col. dr Petre OPRIȘ

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Pe nava „Snagov“ 
nu se respectau 

regulamentele de bord
Respectarea regulamentelor de 

bord, a ordinii și disciplinei con
stituie cheia de boltă a succesului 
activității desfășurate de mari
narii flotei maritime comerciale, 
ai navelor portuare, îndatoriri 
esențiale de care covârșitoarea 
majoritate a echipajelor se achită 
cu conștiinciozitate, rezultatele 
obținute în munca lor de fiecare 
zi relevând pregnant această rea
litate. Iată însă că mai există, din 
păcate, și excepții - puține la 
număr - reieșite în urma unui 
control efectuat de factorii com
petent, în noaptea de 6 spre 7 
martie. Excepții nedorite pe care 
le aducem acum în fața opiniei 
publice marinărești și care, desi
gur, vor constitui subiectul unor 
discuții în organizațiile de partid 
și sindicale de pe nave, astfel încât 
aceste abateri de la ordinea și dis
ciplina de la bord, ce dezonorează 
pe autorii lor, ca oameni și mari
nari, să nu se mai repete.

Dar iată faptele: în urma con
trolului amintit la nava „Snagov", 
atât vardia, Crinal Ivașcu, cât și 
Dumitru Ahrieșanu, mecanicul de 
serviciu în compartimentul ma
șini al vaporului, în loc să-și în
deplinească îndatoririle ce le re
veneau, dormeau liniștiți în cabi
nele lor. Tot atât de „conștiincios" 
se achitau de prima și elementara 
îndatorire - aceea de a fi prezenți 
în postul încredințat - și Ionel Tatu, 
motorist de serviciu, și Gheorghe 
Rusu, vardie, pe „Satu-Mare", Șer- 
ban Dumitru, de serviciu în sala 
mașini pe mineralierul „Buziaș", și 
colegul său, vardie la scara navei, 
Fidel Giurgilă.

Dar asemenea cazuri de gravă 
indisciplină n-au fost înregistrate 
doar pe navele IEFM „Navrom", ci 
și pe navele portuare ale IEP a 
MTTc. Același control surprinde 
dormind atât vardia (Dan Crețu), 
cât și motoristul de serviciu 
(Mihai Panaitescu) de pe nava 
pompier nr. 9 - așadar, o navă de

amintiri 
2-1 mnemltrie / w impliitesc 125 de ani de Iu 

iemnureu dr către domnitorul Alexandru loan Cuza a 
Deervtuiui de hgîinfure a Casei de Depuneri Con- 
wwwwp'wnî, prima instituție de acest gen din țara 
noasrrd.

Casa de depuneri fi Cunsemnafluni înființării in 
anul 1SM si destinată sd tndi-p/ineuscd raiul unei in- 
sutufii financiare menite ei centralizeze economiile 
triutefri ale populației fi ww provenite din alte sune 
a apărut ea urmate 0 neiestMților financiare tot mai
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mari ale statului Totodată, « contribuit la Măturarea
formelor limporiite ale creditului cfatitrsc, la dez-
'valMimi producției materiale, la fina marea de cdi fe
rate. drumuri, relele telefonice etc,

în 1989, CEC-ul era singura instituție unde românii puteau să-și depoziteze economiile

intervenție menită să fie gata 
oricând de acțiune - și constata 
absența nemotivată a vardiei 
(Vasile Gheorghe) de la scara 
remorcherului „Galați", a mo
toristului de serviciu Ion T, de pe 
remorcherul „Câmpeni", care nu 
se prezentaseră la serviciu și nici 
nu fuseseră înlocuiți de conduc
erile acestor nave cu altcineva din 
echipaje. Cât privește șalanda 
„Iglicioara nr. 19“, aparținând IEP 
a MTTc, ea era, în noaptea de 
6 spre 7 martie, pur și simplu pă
răsită, neavând nici un om la bord 
(!?!).

- Tovarășe Eugen Vâlcef, în ca
litatea dumneavoastră de șef me
canic și expert instructor al Cen
trului de instruire și perfec
ționare a lucrătorilor din marina 
civilă, vă rog să ne spuneți, în câ
teva cuvinte, care pot fi urmările 
lipsei de supraveghere a motoa
relor și agregatelor aflate în sala 
mașini, chiar când nava se află în 
port?

- Desigur, aceste urmări pot fi 
grave. în primul rând, se pot pro
duce defecțiuni la instalațiile de 
răcire, de ungere, care ar putea 
determina defectarea motoarelor 
ce dau energie electrică navei. De 
asemenea, lipsa de supraveghere 
în sala mașini înseamnă un peri
col de eventual incendiu, care ar 
putea surveni datorită producerii 
unei defecțiuni tehnice la 
mașinile și agregatele nesupra
vegheate.

Concis, răspunsul unuia dintre 
specialiștii CIPLMC relevă, așadar, 
gravitatea acestor abateri de la 
ordinea și disciplina ce garan
tează, la bord, siguranța navei și 
integritatea oamenilor ambarcați 
pe ea. Abateri de la ordine și dis
ciplină care ar fi putut avea, în 
fiecare din cazuri, consecințele 
amintite de expertul instructor.

Costin CONSTANDACHE 
Dobrogea Nouă, jud.
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RADIO EUROPA LIBERĂ!

Moldova sovietică: o breșă 
în problema alfabetului? (II)

Confruntată cu o crescândă pre
siune populară, conducerea Moldo
vei Sovietice a anunțat de la finele 
anului 1988 unele concesii în pro
blema alfabetului latin și a altor 
chestiuni conexe. Totuși, moldovenii 
aveau toate motivele să nu aibă 
încredere în promisiunile oficialită
ților. Așa că, pe 12 martie 1989, ca și 
pe 8 au ieșit din nou în stradă la 
Chișinău.

„Experiențele traumatice din 
ultimele decade reprezintă princi
pala sursă a actualei lipse de încre
dere a poporului față de reforma 
lingvistică «de sus». Puțini oameni 
par pregătiți să uite că majoritatea 
oficialilor moldoveni mai în vârstă 
(inclusiv Grossu) și-au croit drumul 
spre putere în timpul «erei de stag
nare» de sub Leonid Brejnev și că, 
până de curând, s-au opus cu îndâr
jire oricărei concesii lingvistice, 
inclusiv revenirii la scrierea latină. 
De exemplu, în martie 1988, secre
tarul Comitetului Central, Nikolai 
Bondarciuc, a spus într-un plen al 
CC: «înlocuirea scrierii slavone ar 
putea condamna un larg segment al 
populației la analfabetism; ar putea 
provoca o pierdere ireparabilă cul
turii Moldovei Sovietice. Răspunsul 
nostru nu poate fi de acum înainte 
decât nu, nu și iarăși nu!».

Argumentul analfabetismului a 
fost expus în tezele publicate de par
tidul comunist moldovenesc în 
noiembrie 1988; în plus, tezele mai 
menționau că o schimbare a alfa
betului ar putea costa foarte mult, 
«ceea ce va duce, inevitabil, la afec
tarea programelor sociale planifi
cate pentru următoarele decade». 
Publicarea tezelor a fost urmată de 
numeroase scrisori în favoarea lor 
în presa centrală de partid. într una 
dintre ele, un vechi comunist se 
plângea că reîntoarcerea la alfabetul 
latin ar putea împiedica perestroika, 
prin canalizarea unor serioase re
surse materiale și umane în alte 
direcții decât către procesul refor
melor economice. El a insistat, de 
asemenea, că acest alfabet a fost aso
ciat cu «ocupația românească» a fos
tei Basarabii, episod pe care el l-a

Tentație
ORIZONTAL: 1) Producție în acord 

global - Se întoarce singur de la luptă 
2) Nivel superior de înțelegere - 
Dreptul... de stat 3) Case de cultură la 
sate - Model de reproducere utilizat 
în proiectare 4) Rezervație sezonieră 
cu specii pe cale de dispariție - Peniță 
de stilou! 5) Cunoscătoare avizată a 
tainelor omenești - Malul stâng al 
Șiretului! 6) Drept civil (pl.) 7) Li
mitele materiale ale existenței vieții 
- Constantă în rezolvarea proble
melor de cerc 8) Contactul imaginar 
al omului cu realitatea - întoarce 
totul pe dos 9) Formulare tip pentru 
concluzii - Premisa zborului înalt 
10) Cu aciditate crescută în felul ei - 
Cu mijlocul rotund! 11) Reușit la 
proba de selecție - Obișnuiți să 
tragă... loburi.

VERTICAL: 1) Cuvânt de deschidere 
exprimat în gura mare - Venit de 
peste hotare 2) Legătură interconti
nentală pe calea undelor - Depozitul 
de aur al țării 3) Intrarea pe linia 
dreaptă 4) Mijloc de producție - 
Soluție pentru curățat pielea (mase.!) 
5) Debut edificator într-o comedie 
inedită! - întrerupător la baterie 6) 
Șanțuri pe un disc în rotație - Ucenic 

descris în culori foarte întunecate. 
Totuși, a uitat să menționeze că alfa
betul latin era în uz, oficial, între 1932 
și 1938 în mica Republică Socialistă 
Autonomă Moldovenească, ce a fost 
constituită pe malul stâng al Râului 
Nistru, pentru a menține vii preten
țiile sovietice asupra Basarabiei. 
Mass-media oficială din Moldova 
Sovietică a fost masiv folosită în 
campania împotriva scrierii latine. 
Unele ziare chiar au recurs la tactici 
de intimdare. Potrivit ziarului cul
tural moldovenesc Literatura și Arta, 
care sprijină cererile culturale ale 
moldovenilor, «unul din trucurile 
favorite ale mass-mediei» se baza pe 
clasica găselniță a înlocuirii con
ceptelor, în acest caz, limba latină cu 
alfabetul latin. «Sătenii mai puțin 
educați au fost avertizați că scriitorii 
voiau să le „ia" limba și să îi oblige să 
vorbească latina, în viitor».

Totuși, se pare că poporul nu a fost 
păcălit cu astfel de metode. Pe aceeași 
pagină, Literatura și Arta a publicat 
scrisoarea unei muncitoare din Cahul 
care susținea cu hotărâre revenirea la 
alfabetul latin. Ea a menționat că 
bunicul ei, care a fost deportat și care 
a murit la Cercul Arctic, «a scris 
ultimele lui cuvinte în alfabet latin», 
scrijelind în scoarța unui copac 
bătrân aceste cuvinte: «Aici mi-am 
dat ultima suflare. 1942». Femeia a 
mai adăugat că familia ei a păstrat 
«această inscripție cu caractere 
latine» ca pe «cea mai sfântă avere și 
ca pe testamentul lui scris».

Reacționând la afirmațiile autori
tăților cum că schimbarea alfabetu
lui va fi extrem de costisitoare, mai 
multe persoane au propus o colectă 
publică în vederea asigurării banilor 
necesari. Publicul a și răspuns la un 
apel de strângere de fonduri lansat 
de Glasul, publicația de cultură 
tipărită cu alfabet latin care a fost 
lansată de Uniunea Scriitorilor Mol
doveni. Unii donatori s-au plâns că 
anumite oficii poștale refuză să 
trimită ordinele de plată mai de
parte, către noua publicație. Mai 
mult, deși primele două numere ale 
ziarului au fost deja editate și defi
nitivate, autoritățile nu au dat per

în formare... la lucru! 7) Indicator de 
plan urmărit permanent - Intrare în 
circulație 8) Explozie fără urmări 
serioase - Om bogat... om sărac 
(aparențele înșeală!) 9) Greutăți, 
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misiunea, încă, Uniunii Scriitorilor 
Moldoveni de a le tipări. Potrivit 
unor surse neoficiale în RSS Moldo
venească, totuși jurnalul circulă în 
60.000 de exemplare, care au fost 
tipărite în Letonia.

Având în vedere piedicile autori
tăților, frustrarea publicului nu e 
deloc surprinzătoare. Deși liderii 
formațiunilor neoficiale au anunțat 
că pretențiile lor nu sunt de natură 
naționalistă, la mitingul de la Chiși
nău, din 12 martie, potrivit versiunii 
oficiale, i s-a «cerut» unui copil să 
atârne într-un copac drapelul româ
nesc. Această mișcare poate să fi fost 
spontană, dar se poate și să fi fost o 
provocare pusă la cale de liderii par
tidului moldovenesc, pentru a dis
credita în ochii Moscovei mișcările 
neoficiale. Niciodată până acum 
simbolurile românești nu au fost 
afișate. Sloganurile formulate la mi
tingurile din 8 și 12 martie au respec
tat această înțelegere. în afară de 
acum familiarele «Vrem (moldove
neasca drept) limbă de stat!» și 
«Vrem alfabet latin!», alte sloganuri 
au fost: «Vrem Glasul!», «Ne-am pier
dut încrederea!», «Jos Bondarciuc!», 
«Jos colonizarea!» și «Jos mafia 
brejnevită!». Cel din urmă slogan a 
fost însoțit de altele, care exprimau 
sprijinul pentru Gorbaciov. Unele 
pancarte au fost scrise în alfabet 
latin, pentru a reflecta intensitatea 
cu care moldovenii doresc să se 
exprime în alfabetul lor tradițional."

Având în vedere această atmosferă 
încărcată emoțional, problema alfa
betului nu poate fi transformată 
într-o chestiune pur academică. Pen
tru majoritatea moldovenilor, aceas
ta se leagă de fantoma terorii stali- 
niste, de deportările în masă și de 
rusificarea forțată. Mulți moldoveni 
simt că limba lor a fost „executată" 
atât sub Stalin, cât și sub succesorii 
săi și că acum are nevoie să fie „reabi
litată" ca victimă a stalinismului.

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

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

Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
(Traducere de Eliza Dumitrescu)

iminete într-o călătorie cu balonul 
(sg.) - încadrarea celor buni de mun
că 10) Un capăt de ață... tare (pl.) 
11) Introducere în sfera cunoașterii 
(pl.) - Ocupat cu lucruri mărunte.

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
întreprinderea de Prelucrare 

Mase Plastice, cu sediul în Bucu
rești, Str. Ziduri Moși nr. 23, Sect. 2, 
încadrează urgent în condițiile Le
gii 12/1971: economiști pentru com
partimentul Eficiență - preț cost, 
inginer sau economist specializat 
în normare, ingineri mecanici, ana
list programator - inginer sistem 
pentru Centrul de Calcul, ingineri 
chimiști specialitatea compuși ma- 
cromoleculari, operatori chimiști, 
lăcătuși mecanici, matrițeri, prelu- 
crători prin așchiere, paznici.

IACERD - București - Secția Meca
nizare, cu sediul în București, Șo
seaua Vitan-Bârzești nr. 244, Sector 
4, lângă Fabrica de Pâine Vitan, în
cadrează următorul personal: șo
feri cu experiență pentru tot felul 
de autovehicule, în special agabari- 
tice, sudori cu autorizație ISCIR, 
mecanici reparații autovehicule de 
toate felurile, pompagiu injecție pe 
banc cehoslovac, gestionar piese 
schimb sau primitor distribuitor cu 
gestiune, telefonistă calificată, tini
chigii auto, instalator instalații sa
nitare și termice - să sudeze electric 
și autogen, dulgheri, paznici, impe- 
gat auto, contabil financiar, dactilo- 
graf-secretară, inspector personal, 
operator micro și minicalculatoare, 
de preferat să fi lucrat pe Indepen

vremea
în țară, vremea a fost în general 

închisă. Au căzut precipitații slabe 
izolate sub formă de ploaie, la- 
poviță și ninsoare în regiunile 
nordice. Și sub formă de ploaie în 
sud-est. în zona de munte au pre
dominat precipitațiile sub formă 
de ninsoare.

tv 12 martie 1989

11:30 Lumea copiilor
Inițiative de nota 10
Reportaj pe teme de învățătură
Tot înainte!
Note, știri, consemnări, infor

mații din actualitatea pionierească. 
Copilărie, ani de bucurii

Program artistic pionieresc
Vă invităm la teatru!
Rubrică susținută de membrii 

Cercului de teatru al Palatului 
Pionierilor și Șoimilor Patriei

Desene animate
Producție „Animafilm"
Șoimii patriei
Să învățăm un cântec: „Ce fru- 

moasă-i țara mea!" de T. Popa
Redactor Dan Popovici
Telefilmoteca de ghiozdan
Racheta albă
Producție a Studioului de Film TV
Scenariul Cristiana Nicolae, după 

romanul „Racheta Albă" de Ludovic 
Roman

Regia Cristiana Nicolae
Episodul 12
12:25 Sub tricolor, la datorie!
Tezele și orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu - pro
gram de muncă și acțiune revoluțio
nară. Om al cetății, apărător al cetă
ții. însemnări de scriitor

Valoarea faptelor - expresie ne
mijlocită a competenței, a răspun
derii îndeplinirii sarcinilor

Ritmuri ostășești - ritmuri tine
rești: formații laureate în Festivalul 
național „Cântarea României"

Redactor maior Valeriu Pricină
12:10 Viața satului
Actualitatea în agricultură
în obiectiv: campania de primă

vară
Pădurea și noi
Documentar

dent. Retribuția în acord. Condiții 
de lucru pentru mecanizatori în 
ateliere noi, vestiare, baie, masă 
caldă la prânz și seara, punct ali
mentar bine aprovizionat. Prezen
tarea cu cartea de muncă, acte de 
calificare și cu caracterizare._____

întreprinderea de Anvelope Da
nubiana, cu sediul în București, Pre
lungirea Șoselei Olteniței nr. 181, 
Sector 4, autobuzele 144 și 244, înca
drează prin transfer: economiști 
(bărbați), ingineri electroenergetic 
sau energetic (bărbați), mecanic lo
comotivă, manevranți vagoane, in 
gineri chimiști (bărbați), chimiști 
(bărbați). Solicitanții trebuie să aibă 
domiciliul stabil în București sau în 
Sectorul Agricol Ilfov. încadrările se 
fac conform prevederiilor Legii nr. 
12/1971.

VÂNZĂRI
Calculator Commodore Vic, case- 

tofon Aiwa, amplituner Kenwood, 
picup Pioneer,_____

Aragaz 4 ochiuri, reșou, butelie 
combustibil lichid, bidoane plastic 
65 ltr., boiler electric 50 1, mașină 
spălat, schelet scaune stejar, plane
tară Dacia 1300, aerotermă, aparat 
foto, chiuvete, recamier, Dacia 1100, 
stare bună, butelie voiaj.________

Mașină tricotat Simac 4000 
DX și Toyota 200 ace, cartelă, car 
dantelă.

Vântul a suflat slab până la mo
derat, cu unele intensificări din 
sectorul nordic în estul țării și din 
sector sudic în regiunile sud-ves- 
tice. Temperaturile minime s-au si
tuat în general între -3 și +5 grade, 
iar cele maxime, între 5 și 15 grade, 
izolat mai ridicate în sud-vest.

Noutăți din știința și practica agri
colă

Redactor Gheorghe Verman
13:00 Telex
13:05 Album duminical
Pagini instrumentale cu formația 

Alexandru Simu
De primăvară
Moment poetic
Cu primăvara-n inimi
Muzică ușoară
Desene animate
Din cununa cântecului românesc.

Muzică populară
Redactor Petru Rusu
Mari comici ai ecranului
Tineri interpreți de operă: An

dreea Lari, Mihnea Lamatic, Mioara 
Diaconu, Ion Pojar

Rubrică de Luminița Constanti- 
nescu

Recital Corina Chiriac
Telesport
Pagini antologice din umorul 

românesc
Timp liber - timp activ. Reportaj 

de Ionel Stoica
Secvența telespectatorului
Redactorii ediției: Doru Dumitres

cu, Ioana Bogdan
15:00 închiderea programului
19:00 Telejurnal
19:25 Cântarea României
Emisiune realizată în colaborare 

cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județului 
Covasna

Redactori: Victor Teodoru, Adri
ana Ragovschi, Manase Radnev

Regia artistică Vlad Bâtcă
20:30 Film artistic. Calea succesu

lui
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului
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