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LECTURA

JURNALUL ZILEI
S-a anunțat un început de aprilie 

cu temperaturi ridicate, dar cu ploi 
și cu intensificări ale vântului. încă 
din prima zi a lunii, 130.000 de 
„oameni ai muncii" au beneficiat

JURNALUL ROMÂNIEI 1 9 8 9 - ACUM DOUĂZECI DE ANI
de creșteri salariale. Cu echipa
mente sută la sută românești, după 
cum era voia „Tovarășului", s-a rea
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lizat al treilea turbogenerator la CET 
Progresul. La sfârșit de săptămână,

^spectacolul „Savoy, Savoy" atrăgea

sute de oameni la Teatrul Constan
tin Tănase.

Creșteri salariate
Nu-i păcăleală. De 1 aprilie, s-a 

anunțat creșterea salariilor în „uni
tățile industriale" ce aparțineau 
Ministerului Petrolului, Ministeru
lui Energiei și Centralei - departa
ment al Geologiei. Urmau să bene

ficieze de majorarea retribuțiilor 
tarifare peste 130.000 de „oameni 
ai pruncii". Se adăugau și ei celor 4,4 
milioane de salariați care de la 1 
august 1988 primiseră salarii mai 
mari. „Cifrele vorbesc de la sine", 
amintea presa vremii. Exemplu - 
cazul unui operator la cazane sau la 
turbine energetice.

(Continuare 1h pag a Iha)

METROUL, ULTIMA STATIE7 5
Vinovății fără vină fug 

de munca la uzină
Stenograma ședinței Comitetu

lui Politic Executiv al CC al PCR din 
ziua de 31 martie 1989.

Raport privind punerea în func
țiune a magistralei a treia și pro
puneri de dezvoltare în continuare 
a metroului.

Tov. Nicolae Ceaușescu:
în august urmează să se dea în 

funcțiune și linia care se constru
iește acum. întreprinderea de con
strucții spune că nu mai are de lucru, 
că deja au scos o serie de scuturi și le 
țin deja pe câmp că nu au de lucru. 
Le-am spus că trebuie să înceapă să 
caute să mergem în străinătate deja, 
că au căpătat experiență și lucrează 
bine. Discutasem anterior să pre
lungim traseul până aproape de 
comuna Dudești, la Policolor.

Tov. Elena Ceaușescu:
Până aproape de Brănești.
Tov. Nicolae Ceaușescu:
Până aproape de Dudești și din

coace îl facem pe Grivița până în 
Bucureștii Noi. Câte stații facem, 
acest lucru o să-l discutăm, nu sta
bilim aici. Trebuie să se țină seama 
de distanțele pe care le-am stabilit. 
Să se facă proiectul! în perspectivă, 
să vă gândiți că eventual va trebui 
să mergem pe Colentina până sus la 
comuna Voluntari și pe Rahova prin 
Piața Unirii, Piața Coșbuc, până sus, 
dar acestea să le mai studiem. Acum 
să înceapă să pregătească proiectul, 
ca să și înceapă! Ei propun aici 
finele lui 1991. Să fie la 23 august, cu

SEXUL IN SOCIALISM

„Am făcut la prăjituri de-am înnebunit"
„Aaaaa, păi eu aveam trompele 

înfundate și nu puteam să fac 
copii. Mai mult decât atât: soțul 
meu, care era șofer pe tir, erp 
mereu plecat. Așa că atunci când 
venea din desele lui delegații, na, 
ce să zic, venea, «făcea prăjituri» 
cu mine, c-așa ne ziceam noi (a 
murit, săracul) și nu ieșea nimic 
din cuptor. Ca să zic așa, dacă- 
nțelegi ce vreau să zic". „înțeleg, 
înțeleg." „Și cam asta, dragă, și tot 
băgăm făină, tot băgăm mălai în 
prăjitura aia și nimic, da’ nimic, 
mai puneam și o tonă de praf de 
copt, că trebuia să iasă o ditamai 
prăjitura din ingredientele alea, 
da’, ce să zic, nu ieșea nimic. Și 
odată am vorbit eu cu o prietenă, 
că eram casnică și aveam mult 
timp liber, vorbeam, zic, o dată cu 
o prietenă și-mi zicea că de ce nu 
rămân și eu însărcinată, că, uite, ea 
are trei copii, eram tânără, nu pot 
să spun că eram foarte urâtă, eram 
chiar drăguță, dacă-ți arăt niște 
poze cu mine mori, nu alta, 
bărbată-miu mă iubea, era mort 
după mine, în fine, nu mai zic de 
asta, dragă, și nu-ți zic că mă duc la 
doctor, acolo, la Universitar, la 
Municipal sau cum îi zice, și-mi 
zice ăsta, drăguță, că cică am 
trompele-nfundate! E, zi și tu, na! 
Și mi le desfundă el...". „Cum vi le-a 
desfundat?" „Păi cu pompa, cum să 
mi le desfunde?" „Haideți, doam
nă, fiți serioasă."

„Ei, mai glumesc și eu, că dacă 
n-aș glumi aș înnebuni, păi mi-a 
dat niște pastile, să știi, și mi-a zis 
că, dacă nu rperge așa, o să inter
vină el nu-știu-cum, că n-a mai fost 
nevoie, a venit bărbată-miu, «am

Agenda Elenei Ceaușescu
Sâmbătă scurtă. Pentru români - zi 

de păcăleală. Dar cu ea, cine-ar fi 
încercat să glumească?

Primul vizitator la Cabinetul 2 a fost 
Poliana Cristescu începând cu ora 9:35 
(ora încheierii vizitei sale nu mai e 
menționată). Apoi a intrat alt apropi
at, academicianul și omul politic Ion 
Ursu, mentorul evoluției „științifice" 
din acel moment a Elenei Ceaușescu.

Pentru 5 minute a fost primit cum
natul Vasile Bărbulescu. Separe că în 
ultima vreme cei doi aveau o relație 
specială. Bolnav, Bărbulescu locuia în 
București fără soție. Elena Bărbules
cu, inspector general peste învăță
mântul din Olt, rămăsese „la glie". 
Purtându-i de grijă bolnavului Nico
lae Ceaușescu, poate că uneori teribi
la „tovarășă" și-a împărtășit neca
zurile acestui cumnat. Bărbulescu îi 
arăta prețuire și ocupându-se direct 
de „bunăstarea" din comuna ei natală. 
Blocurile construite pentru specia
liștii din agricultura Petreștiului, la 
cererea și sub supravegherea lui, erau
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4 luni mai devreme, gata, tot în 
august 1991. Dar acestea o să le mai 
discutăm concret.

Dacă sunteți de acord?
(Toți tovarășii sunt de acord.) 

făcut prăjituri», și nu-ți spun ce 
prăjiturică am scos din cuptor, un 
băiat. îl am și acum, dacă-ți vine să 
crezi. E de vârsta lu’ mata. Și pe 
urmă am făcut la prăjituri de-a tre
buit să mai dau și pe la alții, că erau 
prea multe și ne creștea coles
terolul, îți dai seama. Mă, da’ așa ce 
mi-a desfundat doctorul ăla 
trompele, că, nu, serios, mai voiam 
și io o pauză. Am făcut nu-ți spun 
câte avorturi și pe urmă am mai 
făcut o fată și pe urmă n-am mai 
făcut nimic, c-am îmbătrânit și mi 
s-a acrit de prăjituri. Gata cu pră
jiturile. Fata mea are douăș’cinci de 
ani." „Să vă trăiască." „Da’ tu ce 
cauți singură prin parc? Ce-ți tre
buie role la vârsta lu’ matale? La 
vârsta lu’ matale..." „Și deci cum era 
cu sexul?" „Cu ce? Cu «făcutul de 
prăjituri»? Păi, maică, îți spusei, ăia 
te obligau să faci copii, na, voiai, nu 
voiai, trebuia să vorba aia, nu că nu 
voiam, da’ dacă nu rămâneam, eu 
ce era să fac? Acuma, îți spun sin
cer, mie chestia asta cu făcutul 
copiilor pe bandă rulantă mi se 
pare chiar o idee bună. Că uite, 
acuma nimeni nu mai vrea să mai 
facă copii și a scăzut natalitatea și 
au crescut boșorogii ca mine. La 
număr vreau să spun. Păi eu mai 
trăiesc cât mai trăiesc și mă duc, da’ 
voi, voi? Pe voi cine vă mai ajută la 
bătrânețe?" „Păi, ce, d-aia făceați 
copii? Ca să v-ajute la bătrânețe?" 
Fâstâceală pe bancă în parc.

„Ei, mai faci un copil, mai speri 
c-o să ai o mână de ajutor, că n-o să 
fie chiar așa, îl faci, îl arunci în 
lume și gata. Nu? Zic și eu. Mă 
gândesc ca omul. Da’ să știi că pe 
vremea aia, când eram și io mai 

probabil cele mai frumoase con
strucții de gen.

Zece minute l-a reținut pe Emil 
Bobu. Ultimul vizitator al Cabinetului 
2 a fost un enigmatic „Tov. Zipis" 
(10:45-11:15).

Ce a făcut la sfârșit de săptămână 
Elena Ceaușescu? De regulă, sâmbăta 
după-amiază ori duminica își însoțea 
soțul în vizitarea „obiectivelor" con
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în arhiva Cancelariei CC al PCR, în martie 1989, acesta era metroul din București

Mașina și metroul
Martie, 1989, ultimele planuri, 

ultimele pregătiri. Câteva luni mai 
târziu, magistralele pe care le voia 

tinerică, chestia asta cu «făcutul 
prăjiturilor» era nasoală, eu n-am 
trăit așa nasol, ce să zic, c-am avut 
o soră în Germania și ne ajuta, da’ 
de alții zic, nu era deloc. Păi 
femeile munceau cot la cot cu 
bărbații, că, na, așa au vrut, egali
tate. Au vrut egalitate? Na egali
tate! Să le iasă pe nas egalitatea! Că 
după ce dădeau din ele la serviciu, 
tractoriste, bobinatoare, d-alea 
grele, nu secretare, de făceau 
cafeluțe toată ziua și stăteau la 
kenturi pe la colțuri, io zic de astea, 
care munceau și câte douășpe ore 
pe zi, că le zicea tovarășu’ să 
depășească recordul, să spargă 
alea, să cutare, să nu-știu-ce, alea 
după o juma’ de zi de muncă d-aia, 
du-te acasă, stai la coadă, ia-ți rația 
de ulei, ia-ți rația de zahăr, ia niște 
pâine, du-te acasă, încropește ceva 
de mâncare, se face târziu, copiii 
nu și-au făcut temele, că te 
așteaptă pe tine să le facă cu tine, 
că parcă tu ești Mafalda să le știi pe 
toate, și dă-i, și muncește de te iau 

„Mititica" din Gherla, la turația 
maximă a producției socialiste
Penitenciarul din Gherla anilor ’80 a fost o sursă de venit pentru stat. 

Foștii angajați ai închisorii povestesc după 20 de ani cum trăiau și 
munceau deținuții care își ispășeau pedepsele între zidurile masive ale 
Gherlei. loan Lazăr, fost ofițer în penitenciarul de la Gherla, povestește 
cum în anii ’80 acolo erau trei pavilioane funcționale, unde deținuții 
erau împărțiți după condamnări.

(Continuare în pag a IV-a)

struite în Capitală. Se întâmpla însă și 
ca Nicolae Ceaușescu să plece la 
vânătoare. Singurul sport practicat de 
el în ultimii ani și hobby-ul principal, 
dacă ar fi să i se alcătuiască un CV 
după regulile lumii politice actuale. 
Uneori, când el era plecat la 
vânătoare, Elena Ceaușescu își vizita 
cumnata. Adela era soția singurului 
ei frate, Gheorghe (Gogu) Petrescu. Se 
împrieteniseră din tinerețe. Fuseseră 
împreună la vorbitor și cu pachete la 
închisoare și lagăr pentru fratele 
Elenei. Prin frate și această cumnată, 
fata lui Nae Petrescu ajunsese „la 
comuniști".

Ce făcea Elena Ceaușescu în vizită la 
Adela Petrescu nu sunt martori să 
spună. „Tovarășa" comanda mașina 
dar ajunși în fața locuinței din 
Cotroceni a familiei Petrescu dădea 
liber șoferului și aghiotantului. Liber 
până la ora de... , când voia să 
se-ntoarcă la reședință. Pe ei trebuia 
să-i găsească așteptând-o în stradă.

Lavinia BETEA 

funcționabile în 1991 erau 
umplute cu apă și lăsate în 
așteptare.

(Continuare în pag. a II ta)

toate bolile și pe urmă, obosită 
frântă, vine bărbatu’ acasă de la 
cârciumă, mort de beat, are chef de 
«făcut prăjituri» cu tine, când tu 
ești moartă de somn și abia aștepți 
să te bagi în pat. Eu nu zic de mine, 
da’ știu c-aveam o prietenă. în mi
ne nu dădea bărbată-miu nici c-o 
floare. Vorba aia. Ce bărbat bun am 
avut eu doresc la toată lumea. Și, 
na, femeia comunistă n-are as
tâmpăr. Așa se zicea. Femeia co
munistă, după ce muncește în 
câmpul muncii, după ce muncește 
pe urmă în câmpul casei, după ce 
face temele la copii, spală-i, calcă-i, 
îmbracă-i, fă-le pachețelul cu mân
care pentru a doua zi la școală, 
după ce se spală cu ce apucă și ea 
acolo, se face douășpe noaptea, dă 
să se culce, vine ăla beat, că vrea 
mâncare și sex. Păi să nu-i crăpi 
capul? Au vrut egalitate? Poftim 
egalitate! Eu cred că egalitatea e 
doar pe hârtie, mămică.

(Continuare în pag. a lll-a)

JURNALE PERSONALE

1 APRILIE
Nu știu de ce, ni separe incredibilă 

știrea morții lui N. Steinhardt. S-a 
sfârșit joia trecută, la Baia Mare, în 
drum spre București - unii spun: de 
inimă rea, din pricina barbariei cu 
care i s-a cenzurat ultima carte, ce n-a 
ajuns încă până la noi. El, în schimb, 
parcă a rămas aici, așa cum l-am 
văzut ultima oară, ghemuit pe un 
taburet și ascultând „ Vespro della 
Beata Vergine"cu lacrimile curgân- 
du-i șiroi pe obraz. Dacă nu ar fi 
melodramatic - deci nedemn de el - 
așa aș vrea acum să-l petrec în 
moarte, reascultându-l pe Montever
di. Deși tot atât de uluit ca și mine, 
Virgil trebuie să se așeze imediat la 
mașina de scris, să-i compună necro
logul ca să-lpoată înregistra luni. De 
aici înainte, îi va putea îndeplini și 
dorința: să difuzeze postum, la 
„Povestea vorbei", jurnalul lui de 
închisoare, din care avem două versi
uni. Prima îi fusese luată de Securi
tate la o percheziție. Scrisese o a doua. 
De-abia când o terminase, securiștii 
îi aduseseră înapoi și primul text. Nu 
cred că din vreo iluminare, nefirească

Foarfecă de tăiat aripile tinerilor 
visători care-ar fi vrut să rămână 
sub îngrijirea părinților după ter
minarea liceului s-a materializat în 
1970, prin decretul 153. Actul nor
mativ condamna „parazitismul 
social", obligând toți cetățenii la 
încadrarea în câmpul muncii.

Era o adevărată tragedie pentru 
nefericiții care terminau liceul și 
nu reușeau să intre la o facultate. 
N-aveau nici o șansă să stea acasă și 
să mai învețe un an pentru 
următorul examen de admitere, 
deoarece riscau să fie pedepsiți cu 
închisoare contravențională de la o 
lună la șase luni sau cu amendă de 
la 1.000 la 5.000 de lei - sumă 
foarte mare în condițiile în care 
salariul mediu pe economie era 
mai mic de 1.000 de lei. Era la fel de 
tragic și pentru cei care nu reușeau 
să treacă de „treapta a doua" - exa
menul de admitere în clasa a Xl-a, 
nevoiți fie să se transfere la o școală 
profesională, fie să se angajeze.

Legea nr.10/1972 (Codul Muncii), 
reglementa, în Partea I, Capitolul II, 
articolele 17-22 „Drepturile și înda
toririle oamenilor muncii". Aceste 
reglementări se aplicau celor care 
erau încadrați în baza unui con
tract de muncă. Decretul 
nr.153/1970 cuprindea prevederi 
referitoare la sancționarea contra
vențiilor privind faptele antiso
ciale, prin neprestarea unei munci 
utile în folosul societății, abaterea 
fiind considerată faptă antisocială. 
Pe de altă parte, cu o asemenea le
gislație, nu puteai să lucrezi „la 
negru", fiecare cetățean „cu drept 
de muncă" fiind obligat să fie 
încadrat legal în câmpul muncii. La 
5 noiembrie 1976, MAN a votat 
două legi importante în domeniu:

CALENDAR
1 aprilie (sâmbătă)

Soarele a răsărit la 6:57, a apus 
la 19:43

Luna a răsărit la 432, a apus la 
1349

Sărbătoare creștină:
Cuvioasa Maria Egipteanca; 

Cuviosul Macarie Mărturisitorul 
(Pomenirea morților)

S-a întâmplat la
1 aprilie 1989

• Președintele RP Chineze, 
Yang Shangkun, l-a primit la 
Beijing pe Țerenpiliin Gombo- 
suren, ministrul Afacerilor Ex
terne al RP Mongole, aflat în 
vizită oficială în capitala chi
neză. Convorbirile s-au referit 
în principal la relațiile dintre 
cele două țări - relata agenția 
China Nouă

• în cadrul unei ceremonii ofi
ciale desfășurate la San Marino, 
Mauro Fiorini, reprezentant al 
Partidului Comunist Sanma- 
rinez, și Marino Vanietti, re
prezentant al Partidului Demo
crat Creștin, au depus jură
mântul în calitate de căpitani 
regenți ai Republicii San Marino. 
Conducerea statului era asigu
rată de câte doi căpitani regenți, 
care își exercitau mandatul pe o 
perioadă de șase luni

Ramona VINTILĂ

pentru astfel de oameni. N-aveau 
cum să-și dea seama că e una din cele 
mai originale scrieri asupra expe
rienței carcerale. Presupun că nimbul 
bunătății Iui S. i-a împins spre o con
cluzie falsă: din mila creștină a 
autorului, s-au crezut și ei iertați, 
absolviți, poate și mai grav, nejude- 
cați. Or, se înșelau: Steinhardt ierta 
răul făcut lui însuși, dar nu-și simțea 
nici un drept, nici măcar 
duhovnicesc, să treacă peste crimele 
săvârșite împotriva semenilor săi.

în orice caz, cele două versiuni, cu 
adnotațiile lui S.: ce să luăm din 
prima și ce din a doua, se află la noi. 
Pe unde, Virgil va restitui victimelor 
această mare mărturie a suferințelor 
îndurate și transfigurate.

Monica Lovinescu, 
Pragul. Unde scurte V, 

București, Humanitas, 1995, p. 156

Martie s-a încheiat cu o surpriză. 
Tocmai când se mai puseseră pe tapet 
câteva comenzi - care m-arfi ajutat 
s-o scot binișor la capăt anul acesta - 
mă sună ieri Casa de filme ca să-mi 
spună că Dulea a semnat intrarea în 
decupaj a scenariului lui Everac.

(Continuare în pag a U-a) 

Legea 24 privind recrutarea și 
repartizarea forței de muncă, ce 
stipula, la articolul 7, faptul că „per
soanele apte de muncă ce au 
împlinit vârsta de 16 ani și nu 
urmează o formă de învățământ 
sau de calificare profesională, ori 
nu sunt încadrate în muncă, sunt 
obligate să se înscrie la direcțiile 
pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale sau la oficiile aces
tora, în a căror rază teritorială își au 
domiciliul, și să ceară repartizarea 
lor în muncă". Erau exceptați 
țăranii care lucrau în gospodăriile 
agricole individuale, meșteșugarii 
cu ateliere proprii și femeile cas
nice. Refuzul înscrierii la direcțiile 
de muncă, în vederea angajării, 
constituia contravenție și se 
sancționa cu amendă de la 200 la 
2.000 de lei.

Cea de-a doua, Legea 25 privind 
încadrarea într-o muncă utilă a 
persoanelor apte de muncă, îi con
damna la rândul său pe tinerii 
„paraziți": „în RSR munca este o 
îndatorire de onoare, o obligație a 
fiecărui cetățean. în societatea 
noastră, nimeni nu poate trăi fără 
muncă; sustragerea de la muncă, 
traiul parazitar, realizarea de 
câștiguri pe alte căi decât prin 
munca proprie contravin principi
ilor eticii și echității, sunt incom
patibile cu natura și țelurile orân
duirii socialiste". Cei care refuzau 
erau mai întâi puși în discuția unor 
adunări cetățenești, convocate de 
comitetele executive sau de 
birourile executive ale consiliilor 
populare, apoi, dacă refuzau în 
continuare, erau obligați prin ho
tărâre judecătorească să presteze 
munca timp de un an pe șantiere 
de construcții sau în unități agri
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Cu armata, la 
cules de morcovi
Vali Cristea avea 19 arii în 1989. 

încă din septembrie 1988, de-ndată 
ce a terminat clasa a XH-a a liceului 
CFR, a trebuit să-și pună uniforma 
de soldat și arma în spate. Vorba 
vine, căci de armă aproape că nici 
nu s-a atins, decât pentru o scurtă 
perioadă, de câteva săptămâni, mi
siunea principală a soldaților din 
acea perioadă nefiind instrucția, ci 
munca. Cât mai multă și mai spor
nică. „Armata la mine a ținut 1 an și 
patru luni. Puteam să amân 
începerea stagiului, dar nu am vrut. 
Din clasa în care am învățat, doar eu 
am ales să plec așa de tânăr în 
armată. Aș fi putut să scap de ea sau 
să o încep mai târziu, mai cu seamă 
ca aveam un văr, care lucra la comi
sariatul Sectorului 6 București și 
care m-ar fi ajutat cu siguranță. 
Pe-atunci însă, nu prea aveam chef 
să mă angajez, să intru la stăpân, iar 
armata mi se părea un mod bun de 
a face să treacă timpul. Am fost un 
pic debusolat când am auzit că nu 
pot să fac armata în București. Nu 
aveai voie să-ți satisfaci stagiul mi
litar în orașul în care locuiai. Așa că, 
ajutat tot de vărul meu, am ajuns 
destul de aproape de casă, în 
Giurgiu. înainte să plec în armată (Continuare în pag a ll-a)

cole. Cei care nu împliniseră 18 ani 
erau obligați să presteze în centre 
de muncă și reeducare.

Cursa formării profesionale era 
contracronometru și la concurență 
cu opțiuni deloc îmbucurătoare, 
precum ocuparea unui post de 
muncitor-calificat sau necalificat 
- într-o fabrică, într-o uzină sau pe 
un șantier insalubru. Pentru cei 
care reușeau să devină studenți, 
greul începea după ce terminau 
facultatea. După 4, 5 sau 6 ani de 
tocit coatele pe băncile facultăților 
și de rumegat biblioteci, urma 
repartiția obligatorie la „Cuca 
Măcăii" sau „Cucuieții din Deal", de 
obicei „unde-a-nțărcat dracu iapa" 
sau „unde se-agață harta-n cui". 
Medicii stagiari ajungeau de obicei 
în sate uitate de lume unde erau 
nevoiți să se gospodărească din 
foarte puținul pe care-1 câștigau 
sub formă de salariu, veterinarii 
știau de la bun început că-i 
așteaptă bălegarul de peste munți 
și văi, de prin CAP-uri pe care cu 
mare greutate le puteau identifica 
pe harta României.

Profesorii și învățătorii erau și ei 
pregătiți sufletește din timp pen
tru contactul cu noi culturi și 
comunități din zonele rurale. Cei 
mai avantajați rămâneau nefe
riciții care reușeau să se căsăto
rească înainte de a termina studi
ile, mai mult de nevoie decât din 
dragoste, cele mai bune „partide" 
fiind furnizoarele de buletin în 
orașele mari - cu precădere în 
București - care le dădeau mari 
șanse de a-și găsi și un loc de 
muncă în oraș, alături de soț sau de 
soție.

(Continuare în pag a ll-a)

am avut grijă să mă duc la noul meu 
loc de muncă, pe care îl primisem 
prin repartiție imediat ce am termi
nat liceul. Pe diploma mea scria 
electromecanic-locomotivă. Am fost 
două zile la lucru, pe G rivița, mi-am 
cunoscut șeful, după care am plecat. 
Era bine, că nouă ne mergea vechi
mea în muncă.

La unitatea din Giurgiu am ajuns cu 
trenul. Fratele meu m-a dus la gară. La 
intrare în unitate, mi s-a azvârlit un 
pachet de haine, mi-au luat toate 
lucrurile personale și gata, erai soldat. 
Când să mă îmbrac cu ele, am con
statat că pantalonii erau prea scurți și 
extrem de largi, iar bluza foarte 
strâmtă. M-am dus și i-am spus cadru
lui militar care îmi dăduse hainele: 
«N-am ce-ți face, schimbați-le între 
voi!», mi-a răspuns el, în sictir. Până la 
urmă, s-a rezolvat. Eram împărțiți pe 
plutoane. Câte 30 de inși. Ne-au cazat 
în camere mari, cu paturi suprapuse. 
Noi, «bibanii», adică începătorii, stă
team la parter, veteranii, la etaj. Țin 
minte că ne făceau tot felul de farse, 
ca să ne simțim prost. Ba să măsurăm 
camera cu bețișoarele de chibrit, ba să 
scoatem apa din toaletă cu un ciorap.
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Nu este adevărat că sovhozurile
și colhozurile s-au perimat

Pentru a susține concerte, cântăreții trebuiau să aibă o ținută decentă FOTO: Sorin Lupșa/AGERPRES
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Instituția căsătoriei era printre pu
ținele respectate, fiind producătoare 
de forță de muncă, deci tinerilor 
căsătoriți li se acorda privilegiul de a 
locui cât de cât împreună. Dacă 
„puneau mâna" și pe „nepotul" sau 
„nepoata" vreunui lider de partid, 
șansele de a munci cu mâinile curate 
creșteau direct proporțional cu 
funcția protectorului și cu gradul de 
rudenie.

Din tradiția românească mai făcea 
parte și „ploconul" - în popor, darul 
pentru naș - pregătit în diverse etape 
ale evoluției în câmpul muncii, de la 
încadrare până la pensie, trecând 
prin toate schimbările de post. 
Puținii care reușeau prin forțe pro
prii, fiind șefi de promoție în facul
tate, erau automat înghițiți de sistem 
prin simpla impunere a cursurilor 
de Socialism Științific sau Practică de 
specialitate, notele cântărind la fel 
de mult la medie ca și cele de la spe
cializarea aleasă. După ce deveneau 
buni cunoscători ai marxism-leni- 
nismului și campioni la cules de 
ardei gras, tinerele speranțe ale 
„Epocii de Aur" mai aveau de trecut 
peste liderii UTC-iști care primeau 
din oficiu 50 de sutimi la media 
finală, urcând în față pe listele de 
repartiții. Acestea fiind condițiile de

pregătire profesională și de muncă 
oferite până în decembrie 1989 de 
statul român, s-a născut obsesia per
fecțiunii în studiu și în muncă.

Teoretic, statul oferea „tot confor
tul": un loc de muncă, salariu și 
cazare. Practic, de obicei, locul de 
muncă era foarte departe de casă, la 
sute de kilometri distanță, plătit 
între prost și foarte prost, iar 
„cazarea" avea ca „bonus" igrasie, 
șobolani, gândaci din diverse specii 
și lipsa surselor de căldură în 
sezonul rece. Cu aceste „condiții 
oferite de stat", nimeni nu se putea 
sustrage „dreptului la muncă" și 
obligativității muncii, reglementate 
prin Decretul 153 din 1970 și, mai 
târziu, prin Legea 10 din 1972 (Codul 
Muncii). Nesupunerea la munca 
forțată, prevăzută prin Decretul nr. 
153/1970 atrăgea după sine pedeap
sa cu închisoarea, cel care nu era 
încadrat în câmpul muncii fiind 
acuzat de „parazitism social, anar
hism și comportament deviant".

Se spune că Decretul 153 s-a 
„născut" după ce „Tovarășul" a con
statat că în România erau prea mulți 
pletoși îmbrăcați în blugi. însă, la fel 
de antisociali și cu un comporta
ment deviant erau considerați și 
înainte de apariția Decretului tine
rii care îndrăzneau să se-mbrace cu 
blugi sau să-și lase părul lung, fiind

„persoane cu o ținută necores
punzătoare". Aceștia erau imediat 
„determinați să-și rectifice ținuta" - 
adică erau trimiși forțat la frizer sau, 
după caz, li se tăiau și blugii cu 
foarfecă. Urma un întreg „ritual de 
purificare" în fața patriei și a par
tidului față de care greșiseră: cei 
depistați erau supuși „dezbaterii" în 
colectivele în care își desfășurau 
activitatea, se discuta cazul lor, se 
luau măsuri la nivel local etc. Din 
aceste acțiuni ale Miliției pare că s-a 
născut și Decretul 153 - după o 
întâlnire a tovarășului Ceaușescu cu 
organele - decret care, de altfel, 
copia fidel legile sovietice în dome
niu. Măsura a fost luată pentru 
eradicarea „manifestărilor de 
parazitism social, față de acei care 
vor să trăiască fără muncă sau 
urmăresc să-și mărească veniturile 
pe căi necinstite", „Conducătorul 
iubit" considerând că Miliția și 
justiția „nu au acționat cu fermi
tate". în Decretul 153 pentru sta
bilirea și sancționarea unor contra
venții privind regulile de 
conviețuire socială, ordinea și 
liniștea publică, la articolul 1 se con
damna în premieră „inițierea sau 
constituirea unor grupuri de per
soane, care prin comportarea lor 
exprimă o concepție de viață para
zitară sau anarhică, contrară re

gulilor elementare de bună-cuvi- 
ință, străină principiilor de convie
țuire socialistă, precum și spri
jinirea sub orice formă a unor astfel 
de grupuri sau aderarea la acestea" 
- de aici se naște o nouă „eră" 
împotriva constituirii de grupuri, 
care pleacă de la acest pretext pen
tru a preveni de fapt orice posibi
litate de dizidență sau de complot 
împotriva sistemului, dar asta este o 
altă poveste. Parazitismul social ast
fel definit devenea contravenție și se 
sancționa cu închisoare de la o lună 
la șase luni sau cu amendă de la 
1.000 la 5.000 de lei. De ce atâta 
grijă pentru „paraziții" pletoși și cu 
blugi de la sfârșitul anilor ’60? Pen
tru că nonconformiștii și cei care nu 
aveau un loc de muncă puteau eluda 
sistemul. Toate articolele pe această 
temă din presa vremii prezentau 
„parazitul" ca pe un viitor infractor, 
potențial pericol pentru întreaga 
societate. Termenul era chiat situat 
în antinomie cu „om", „parazitul" 
devenind automat un „antiom" - 
deși era doar un om... împotriva sis
temului. în 1989, deja situația era 
alta. Blugii și pletoșii nu mai deran
jau autoritățile, chiar și pro
geniturile cuplului conducător 
le-mbrățișau, însă legile erau încă în 
vigoare.

Diana CALOIANU
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Cu armata, la cules de morcovi
(Urmam din pag. I)

Convorbire cu președintele unui 
colhoz publicat în ziarul Pravda

Ziarul Pravda, organ al CC al PCUS, 
publică o convorbire cu Mihail Va
ghin, Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele colhozului,,VI. Lenin“din 
regiunea Gorki.

Menționând rezultatele bune înre
gistrate de gospodăria agricolăfrun- 
tașă pe care o conduce, Vaghin a 
arătat: „Noi am obținut o recoltă 
bună. Venitul net este de peste patru 
milioane ruble. Acești bani nu sunt un 
capital inert: 2,5 milioane de ruble am 
investit în construcții. Rentabilitatea 
este de peste 60 la sută. Livrăm sta
tului tot mai multe produse.

Este o inepție să se spună că nu am 
înregistrat o creștere, că nu am înain
tat. Și nu există doar un singur colhoz 
de acest fel. Este clar: populația 
crește, dar rămânem în urmă în ce 
privește ritmul de creștere a pro
ducției.

Uneori auzim: cum ați ajuns voi, 
țăranii, la un asemenea nivel de trai? 
Plenara a făcut aprecieri aspre la 
adresa situației din sectorul agrar. Ce 
mai poți spune?

Nouă ne trebuie - a subliniat în 
continuare președintele colhozului - 
răbdare, muncă, preocupare pentru 
a îmbunătăți starea de lucruri. Să 
păzim cu grijă toate mlădițelepână 
ce vor crește arborii de bază. Nu este 
adevărat că sovhozurile și col
hozurile s-au perimat. Noi nu le-am 
lăsat să se dezvolte. Omul s-a dezo
bișnuit să fie stăpân, răspunzător 
pentru fapta lui. El se teme de 
pământ. Să se creeze toate condițiile 
de muncă, de viață. Plenara cheamă 
ca toate acestea să fie o preocupare 
la nivel de stat.

în decurs de un an, noi am constru
it în colhoz 35 de case. Bine amena
jate, adică și pentru copii, nepoți și 
strănepoți. Case cu două nivele. Au 
baie, garaj, seră, curți. în ce privește 
locuințele, oamenii noștri simt dorin
ța expresă de a „rupe gura" orașului.

Munca la țară este grea. Serviciile 
nu sunt corespunzătoare, nu sunt 
spălătorii... Și astfel de lacune sunt cu 
duiumul.

între altele, critica președintelui s-a 
îndreptat cu deosebire spre cei ce știu 
să profite de pe urma neregulilor și 
lipsurilor, ,făcându-se că muncesc". 
Acolo unde venim de hac unuia, apar 
alți doi-trei. Educăm lipsa de respect 
față de muncă. Atunci, munca nu 
este îndrăgită, este făcută la întâm
plare, ceea ce duce la degradarea 
individului. Trebuie să se plătească 
numai pentru rezultate. La noi, 
câștigurile sunt mai mari decât la 
oraș. O mulgătoare câștigă 475 ruble 
pe lună, mecanizatorul - 320-350 
ruble. Și se muncește în tot 
cursul anului. Din acest motiv nu 
ducem lipsă de cadre.

-Satul are nevoie să prospere. Din 
numeroasele cauze care îi frânează 
prosperitatea, pe care o considerați 
cea mai importantă? - a întrebat 
reporterul ziarului Pravda.

- Cadrele. Școala noastră supe
rioară pregătește cadre de calitate in

sunt deocamdată cam analfabeți. 
Uneori ne jucăm la întâmplare cu 
producția, cu economia. Un joc peri
culos. Metoda de obținere a mate
rialului de însămânțat, transplantul 
de embrioni sunt o practică econo
mică largă. Iată deci ce lucru compli
cat și delicat este agricultura mo
dernă!

Dar să nu căutăm exemple prea 
departe. Am acționat ani la rând pen
tru a obține o cantitate de lapte, pe 
vacă, de la trei la patru mii de litri. Iar 
de la patru la peste cinci mii de litri 
ne-au trebuit nouă ani. Cu cât rezul
tatele sunt mai mari, cu atât mai difi
cil sunt pașii următori. Aici este 
nevoie de cunoștințe, de priceperea de 
a folosi tehnologii moderne. în unele 
gospodării, tehnologia de sădire a 
tuberculilor este cea de pe vremea 
istoricelor bătălii pentru cartofi. Cum 
să obții astfel nu 300-500, ci măcar 
200 chintale la hectar?

- Trebuie să învățăm.
-învățăm. în ultimul timp, eu și 

specialiștii mei am fost și la Orei, și 
în regiunea Moscovei și la Tuia, și în 
alte locuri. Observ: oamenii intere
sați caută experiență. Aceasta este 
influența nemijlocită a hozrasciotu- 
lui, a antreprizei de brigadă. Lucru
rile vor merge și mai bine dacă vom 
plăti nu pentru prezența la serviciu, 
ci pentru rezulatele obținute în 
muncă. Atunci, fiecare tonă de 
cereale, de lapte, de carne va intere
sa pe fiecare. Dacă vom dori să 
învățăm, atunci vor exista mai 
puține cazuri în care unii să trăiască 
pe spinarea altora. Trebuie să acțio
năm astfel încât fiecare să-și plani
fice singur bunăstarea materială. 
Vrei să trăiești bine?-muncește mai 
bine.

- Fiecare este făuritorul propriei 
fericiri.

- Nu au fost proști cei care au 
spus-o. Daria noi există deocamdată 
multe eschivări, încercări de a 
număra banii din buzunarul altora. 
Este imoral, este nesocialist numai ce 
se câștigă prin înșelătorie.

Am considerat și consider: oricine, 
inclusiv conducătorul, specialistul, 
trebuie să primească retribuție nu 
pentru orele petrecute la muncă, ci 
pentru producție, pentru rezultatul 
concret. Atunci va fi, cum se spune, 
as. Tocmai de astfel de oameni este 
nevoie acum.

Cât de multe lucruri interesante, 
cunoștințe, energie, îndrăzneală 
sunt necesare! De exemplu, col
hozurile și sovhozurile rămase în 
urmă. Se spune să le desființăm. Ar fi 
cel mai simplu lucru. Dar cui să-i 
predăm pământurile, fondurile? 
Deși aici sunt scumpe și pâinea și 
carnea, totuși este mai ieftin decât să 
le cumperi cu aur. Dar și oamenilor 
trebuie să li se asigure dreptul legitim 
la muncă.

- Cu ce ați începe dacă ați deveni 
președinte abia astăzi?

- Mi-aș alege o echipă bună. Aș 
începe cu oamenii. Cu o retribuire 
justă, cu organizarea condițiilor de 
trai, a subliniat în continuare

multora apatie, infantilism social. 
Nu ar exista o situație atât de grea în 
domeniul alimentelor. Cea mai bo
gată putere mondială, cu un poten
țial intelectual uriaș, cu tradiții în 
lucrarea pământului, se pleacă în 
fața capitaliștilor „pe cale de dispa
riție"! Trebuie să punem capăt cât 
mai repede acestei situații.

- Ați fost ales candidat pentru 
mandatul de deputat din partea 
PCUS. Vă felicităm călduros. Ce pro
gram aveți?

- Nu m-am gândit la nimic ieșit 
din comun. îmi propovăduiesc și 
apăr programul de o viață întreagă, 
în general, este vorba de solu
ționarea problemei alimentare a 
țării. Și de modul in care s-o obținem. 
Să dai omului totul pentru a fi 
stăpân, pentru ca sovhozul, colhozul, 
întreprinderea să se mândrească cu 
el. Nu sunt probleme simple, din 
moment ce întregul partid și popor 
se luptă cu ele...

Să respecți, să onorezi, să înde
plinești mandatul alegătorilor tăi 
este pentru un deputat o datorie 
sacră. Dar este oare cu putință - așa 
cum fac unii, judecând după 
declarațiile din presă-să-țipropui 
drept sarcină construirea comunis
mului într-o singură circumscripție 
electorală... ? A fi deputat este o mare 
cinste. Și, mai mult, o mare răspun
dere. Cred că este imoral să aprobi în 
parlament și, cu atât mai mult, să 
lupți pentru ceea ce ai aprobat, dacă 
nu ai nimic serios în tine, nu ai păreri 
despre modul în care să se rezolve 
problemele noastre sociale, econo
mice deloc simple.

-Și general-umane...
-Da. Ceea ce spun ar fi provocat 

altădată ilaritate. Noi trebuie să asi
gurăm oamenilor dreptul de a inspi
ra aer curat, de a bea apă curată. 
Acum, aceasta este o problemă glo
bală a omenirii. Și nu este ușor s-o re
zolvi. Dar trebuie. Imediat! Iată care 
este povara de astăzi a deputatului.

Referindu-se la calitățile depu- 
taților, președintele colhozului a 
menționat: Desigur, un muncitor, un 
țăran nu reușește întotdeauna să 
învingă într-o dispută un palavragiu. 
La noi a candidat un specialist isteț, 
fin. Celălalt pretendent avea trei 
diplome de studii superioare. Toată 
viața a învățat pe socoteala statului; 
până a încărunțit n-a făcut nimic 
bun pentru societate. Dar gura îi 
mergea. Ce va aduce în parlamentul 
nostru un asemenea deputat? Aici 
intervine viața. Acumulăm expe
riență. în curând, înșiși alegătorii vor 
înțelege cine ce este, vor trage con
cluzii.

în încheiere, referindu-se la pro
blemele anului agricol, M. Vaghin a 
spus:

Este timpul să încetăm să ne mai 
lamentăm din cauza naturii. Ea este 
o realitate dată. De ea trebuie să se 
țină seama în planuri. Nu trebuie să 
existe situații în care nimeni să nu 
răspundă pentru producții slabe în 
gospodării sau în țară. Aceasta este o 
psihologie a stagnării. Dacă o vom

Cea mai îngrozitoare a fost când un 
veteran a venit și și-a făcut nevoile în 
camera noastră. Am avut noroc că 
erau foarte puțini veterani și nu ni se 
prea intersectau drumurile, mai ales 
că, după două zile de la sosirea noas
tră, am și fost trimiși la cules de roșii. 
Ne-au dus la 30 de kilometri de Giur
giu, ne-au cazat într-o școală, iar nor
ma era de 70 de găleți pe zi de persoa
nă. Mai toți care eram acolo veniserăm 
cu pile, nu eram obișnuiți cu munca. 
Doar câțiva din Moldova ce mai tre
cuseră pe la câmp, în rest, băieții erau 
cu mâini fine, nemuncite. După câteva 
zile de muncă, aveam degetele zgâ
riate, mă usturau, mă dureau. Noi 
voiam să tragem cu pușca, nu să 
mergem la câmp, dar ni s-a spus clar: 
«sunteți la categoria munci»."

După culesul roșiilor, Vali a sperat 
că o să facă și instrucție însă, în afară 
de adunarea de dimineața, apelul, 
armata lor nu avea nimic în comun 
cu imaginea soldatului pe care 
tinerii o aveau în minte. „Am contin
uat cu culesul morcovilor. Era atât 
de frig, că ne înghețau mâinile. Ne 
dăduseră pufoaice, numai să stăm 
pe câmp, să nu ne plângem și să 
muncim. Singura distracție a noas
tră erau zilele în care ne scoteau în 
oraș, la teatru. Ne puneau să cântăm 
tot drumul și băteam pasul de defi
lare, în ritmul muzicii. Lumea ne 
privea cu drag. Unii dintre noi 
găseau teatrul ca cel mai minunat 
mijloc de a se odihni, de a dormi. 
Dacă distracția noastră era teatrul, 
pentru sergenții majori era să ne 
pună să cântăm la apel cu casca pe 
față. Noi nu aveam mască de tip

ursuleț, ci de tip elefant. Râdeau de 
noi. Știu însă că ne interziceau să 
cântăm «Deșteaptă-te, române!» 
Puteam intona orice âlt cântec

patriotic, dar pe acesta nu. Nu ni 
s-au dat niciodată explicații de ce..."

(A consemnat
Carmen PREOTEȘOIU)

ferioară. Unii nu numai că nu știu ni- președintele colhozului „ V.I. Lenin", 
mic, dar nici nu simt nevoia să-și Dacă am fi început astfel mai 

^completeze cunoștințele. Executanții demult, n-ar maifi existat în rândul

dezrădăcina, vom avansa mai rapid, 
a încheiat președintele colhozului.

Scînteia, nr. 13809 din 1989^

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. 1)

de pretexte și să arunce în cârca mea toată vina că 
nu se face filmul, făcându-mă să pierd șifilmele 
de comandă. Nu mai vorbesc de faptul că de 
cealaltă parte îl am peEverac, cu care poți să ai de

Renunț să plec la Rohia. Mă obosește și 
gândul unei înmormântări, nemaivorbind de 
prezența „observatorilor", iar în autocar vor fi 
persoane dezagreabile, cu care nu poți sta

un autentic om de cultură, un eseist înțelept 
care știa să fie prezent, cu eficacitate, în 
„bătăliile" spiritului, purtate de cei mai buni 
apărători ai valorilor culturale românești.

Bucuria mea a fost cenzurată - extrem de cen
zurată! Lăsând la o parte faptul că nu m-am 
așteptat nici un moment ca un asemenea scena
riu să fie aprobat, sau tocmai de aceea, mi-e 
teamă ca totul să nu fie... o păcăleală dei aprilie, 
în ce sens? Forțat de îndeplinirea planului trimes
trial, mult stimatul tov. Dulea, consecventpoliti- 
calelorsale ieftine, să fi semnat intrarea în pro
ducție-mulțumindu-l în același timp șipeEverac 
-fără să aibă de gând să facă acest film. Ceea ce 
ar putea să mă antreneze într-un joc extrem de 
periculos și păgubitor, adică să caute apoi tot soiul

jured și în condiții normale. Ce-mi rămâne de 
făcut în această situație? Să dau înapoi nu-mi 
vine, nu prea pot și, poate, nici nu trebuie. Am să 
încerc să merg înainte și să conduc barca cu cât 
mai multă abilitate, pentru ca să evit obstacolele, 
în același timp, am să fac tot posibilul să nu pierd 
din mână comenzile (măcar o parte dintre ele) ca 
să nu rămân cu fundul gol. Efoarte prost când 
pornești la drum cu o asemenea neîncredere?...

Alexandru Tatos, Pagini de jurnal. Ediție 
alcătuită de Liana Molnar-Tatos, București, 

Editura Albatros, 1994, p. 530-531

împreună: grafomani, delatori, scribălăii urbei. 
Prefer să stau acasă. Din București s-ar fi 
anunțat participarea lui Paleologu, vechi 
prieten, dar și a lui Șora, Pleșu, Sorin Dumitres
cu etc. Uniunea a „dispus" ca din Cluj să par
ticipe doar trei scriitori, nu mai mulți! Dere care 
se teme mereu să nu dea de bucluc.

Mircea Zaciu, Jurnal IV, București, Editura 
Albatros, 1998, p. 435

Ieri am aflat că a murit N. Steinhardt. Era în 
sihăstria sa de la Rohia. A plecat dintre noi încă

Reprezenta pentru mulți tineri un centru de 
iradiere spirituală, un exemplu demn de 
urmat. Scrisul său, bogat in referințe livrești dar 
și foarte personal prin opțiunile intelectuale și 
etnico-estetice, precum și prin stilul compozit 
și sfătos-colocvial, a fost urmărit întotdeauna 
cu interes și nude puține ori a incitat la discuții 
și controverse.

Victor Felea, Jurnalul unui poet leneș. 
Ianuarie 1955 - martie 1993, Ediție îngrijită 

de Lidia Felea, București, 
Editura Albatros, 2000, p. 722

JURNALUL ZILEI
(Urmare din pag I)

Potrivit calculelor, un angajat încadrat la 
categoria a 5-a, treapta I, retribuit pe rețeaua 
tarifară „energie electrică, nivelul A", cu o 
vechime neîntreruptă în aceeași unitate de 
peste 20 de ani, avea o majorare de la 2.483 
de lei la 2.884, având un plus și la sporul de 
vechime și premiile „pentru realizări 
deosebite".

„Tovarășa^, schimb 
de saluturi cu sovieticii

Când nu primea diplome și nu lansa vo
lume de specialitate, „academician doctor 
inginer" Elena Ceaușescu cultiva relațiile cu 
„colegii de breaslă". Dacă nu personal, prin 
intermediul prim-vicepreședintelui Comite
tului de Stat pentru Știință și Tehnologie, Ion 
Ursu, unul dintre savanții care redactau 
tomurile semnate de „Tovarășa". De curând, 
I. Ursu vizitase Moscova, transmițând „salu
turi cordiale și urări de succese în activitatea 
ce o desfășoară" lui Boris Tolstîh, vice
președintele Consiliului de miniștri și 
președintele Comitetului de Stat pentru

Știința și Tehnică al URSS, și lui Gurii Mar- 
ciuk, președintele „Academiei de Știință și 
Tehnică" a URSS.

Fluerașii de la 
Vorniceni, remarcați 
la Botoșani

Pretutindeni în toată țara a continuat 
maratonul artistic „Cântarea României", 
în nordul Moldovei, la Botoșani, festiva
lul a mobilizat 240 de formații vocale și 
instrumentale de muzică populară și 110 
formații coregrafice. Printre remarcații 
competiției - formația de fluerași de! la 
Vorniceni, ansamblul folcloric de la 
Bucecea și formația de dansuri de la 
Flămânzi.

„Munca - cheie și lacăt“
începea o nouă lună a anului, prilej de 

„indicații prețioase" și „angajamente solem
ne". Potrivit ziarului Scînteia, în fiecare fa
brică și uzină, în fiecare „unitate socialistă", 
urma „să se acționeze cu toată fermitatea

pentru îndeplinirea ritmică și integrală a 
tuturor indicatorilor din plan". Ai fi zis că 
sloganul „munca - cheie și lacăt" era pe 
buzele tuturor. Și în agricultură s-a dat sem
nalul mobilizării generale. Campania de 
primăvară era în toi și „nu se admiteau aba
teri de la calitate". Fiecare consiliu agroin
dustrial a luat măsuri pentru respectarea 
planului însămânțărilor. Și vremea i-a aju
tat pe oameni. Dacă am da crezare presei,

s-a profitat din plin de fiecare ceas, pentru 
realizarea cifrelor de plan.

„Însăilări licențioase^ 
și „glume fără noimă“

Și ialomițenii au participat la etapa 
județeană a „Cântării României". Pe scena 
Centrului de cultură și creație din Fetești

s-au întrecut formații de satiră și umor 
(brigăzi artistice, grupuri satirice, interpreți 
individuali, dansatori, pantomimi). Specta
colul oferit de concurenți timp de 9 ore a 
nemulțumit însă juriul. La sfârșitul con
cursului, redactorii „Tribunei Ialomiței" evi- 
dențiau doar câteva trupe (Brigada artistică 
a Cooperativei „Metal, lemn, chimie, con
strucții" din Slobozia, grupul satiric al între
prinderii de ferite Urziceni și Brigada artis
tică din Fierbinți). în rest, „a abundat ni
micul cu cortegiul său de săgeți neascuțite, 
penurie de haz, lipsă de ancorare în concret 
și de cantonare în timpul prezent etc., alter
nativa fiind rezervată bancurilor (uneori 
grosiere) despre soții, glumelor fără noimă, 
gratuităților și chiar însăilărilor licențioase, 
care transformă acest gen artistic într-o tri
bună prea joasă față de ștacheta exigențelor 
actuale".

Noul turbogenerator 
de la CET Progresul

Noi și noi succese a înregistrat în acea 
perioadă a anului „CET Progresul", a anunțat 
Scînteia, oficiosul PCR. Ultima realizare - 
racordarea celui de-al treilea turbogenera
tor la sistemul electric. „Energia electrică 
este un element indispensabil în dez
voltarea economico-industrială a fiecărui 
stat", li se spunea atunci românilor. Traian

Angelescu, directorul centralei, relata că 
echipamentul folosit era în întregime 
românesc, împlinindu-se astfel „indicațiile 
prețioase" ale „Tovarășului". Turbina și ge
neratorul fuseseră construite la „IMGB", 
conductele din sală ce făceau legătura între 
cazan și turbină, la întreprinderea „Vulcan", 
pupitrul de comandă și instalația de ali
mentare la „Automatica", iar celulele de 
forță la „ICP Băilești".

Savoy“ -
„cheia succesului^

Spectacolul de revistă „Savoy, Savoy" era 
pe agenda zilei la Teatrul C. Tănase. La sfârșit 
de săptămână, teatrul din inima Bucu- 
reștiului atrăgea sute de spectatori. „Cheia 
succesului" o dezvăluia cititorilor Infor
mației Bucureștiului, însuși Bițu Fălticeanu, 
realizatorul spectacolului. „Cred că dacă 
« Savoy, Savoy» se bucură de aprecierea una
nimă a publicului și cronicarilor, faptul se 
datorează, în primul rând raportului adec
vat între dans, muzică și comedie, care con
feră reprezentației ritm alert și atracti- 
vitate." încântau publicul vedetele timpu
lui, precum Alexandru Arșinel, Cristina Sta- 
mate, Nae Lăzărescu, Vasile Muraru, Adrian 
Daminescu, Marcela Alexandru.

Cornelia LUPU 
Florin MIHAI
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METROUL, ULTIMA STATIE
7 5

DIN ARHIVELE SECURITĂȚII

(Urmare din pag. I)

Spre final, spun specialiștii care au 
lucrat la metrou, banii erau din ce în 
ce mai puțini. Apuneau vremurile 
în care pentru magistrala a treia, 
granitul nu era privit ca un lux. 
Scările rulante se montau în stațiile 
de metrou numai dacă înălțimea 
era mai mare de patru metri. Nico- 
lae Ceușescu își dorea însă ca să 
prindă contur centrul administra- 
tiv-politic. Ideea apăruse imediat 
după cutremurul din ’77. Piața Unirii 
trebuia să arate ca orice altă piață 
din orașele pe care le vizitase. Pen
tru asta, nu voia să fie deranjat de 
alte magistrale de metrou. Astfel, 
sfătuit de consilierii personali, a 
cerut ca zonele mărginașe ale 
Bucureștiului de atunci să aibă 
racorduri de metrou și nu linie 
directă spre centru. Despre Drumul 
Taberei obișnuia să spună că un 
cartier de boieri nu are nevoie de 
metrou. Se vorbise de altfel despre 
un racord între Drumul Taberei și 
Piața Eroilor sau Armata Poporului. 
Aceeași replică dezarmantă venea 
mereu: „Boierii nu au nevoie de 
metrou!", își amintește zâmbind 
inginerul Mihai Rusu. Nicolae Ceau- 
șescu își trimitea arhitecții la spe
cialiștii străini. Vizitele în afara țării 
erau precedate de câteva ore de in
structaj. „Noi trebuia să refacem în 
țară ceea ce vedea el în afară. Bineîn
țeles că nu ieșeau la fel de bine, dar 
ne străduiam", își amintește Gheor- 
ghe Benzilă.

înapoi, în România, în ședința din 
31 martie. Nicolae Ceaușescu le cerea 
specialiștilor să pună la punct detali
ile celor trei racorduri de metrou. 
Clasa muncitoare a țării trebuia să 
ajungă de acasă la fabricile aflate la 
periferie. Cum lucrările la magistrala 
trei se încheiaseră deja cu câteva luni 
mai devreme, planurile erau în toi. 
Cel dintâi racord (Nicolae Grigorescu 
- Titan - Linia de centură) a fost 
început în 1989, dar a fost dat în 
folosință abia între anii 2000 și 2001. 
„După Revoluție s-a mai lucrat doar 
câteva luni la racorduri. Din păcate, 
nu mai erau bani. Astfel, ca să evităm

Tronsoanele L. Sălăjan - Policolor și Basarab - Pajura trebuiau inaugurate la zi festivă, 
pe 23 august 1991 FOTO: Radu Cristescu/AGERPRES

accidentele, șantierul nefiind izolat, 
am făcut un prea plin de apă. Dacă 
lucrarea nu era etanșată, se surpa", a 
explicat inginerul Mihai Rusu. în 
paralel cu racordul din zona Titan au 
fost demarate lucrările dinspre Gara 
de Nord spre Grivița, Piața Chibrit, 
Pajura, Laromet. A avut același final, 

fiind dat în folosință abia câțiva ani 
mai târziu. Pe lista lui Nicolae 
Ceaușescu se mai găsea și cel de al 
treilea racord de metrou, de la 
Pieptănari spre Șoseaua Giurgiului. 
Lucrările nu au fost demarate. Tim
pul nu a mai avut răbdare.

lulia BARBU

Nicolae Ceaușescu și dezvoltarea metroului

ANCHETA 
LUI BRUCAN

La 1 aprilie 1989, cetățenii Ro
mâniei citeau în ziarul Scînteia un 
comunicat de presă privind 
desfășurarea în ziua de 31 martie 
1989 a ședinței Comitetului Politic 
Executiv al CC al PCR. Potrivit infor
mației din cotidian, la reuniune au 
fost dezbătute „materialele ce ur
mează a fi prezentate Plenarei 
Comitetului Central al partidului 
din 12 aprilie a.c.".

în același comunicat s-a men
ționat faptul că, „în continuarea 
ședinței, Comitetul Politic Executiv 
a examinat Raportul privind pune
rea în funcțiune a magistralei a 3-a 
și propuneri de dezvoltare în con
tinuare a metroului bucureștean".

Practic, în dimineața zilei de 31 
martie 1989, înainte de începerea 
reuniunii, Nicolae Ceaușescu a 
primit un raport de la Gheorghe 
Oprea, prim-viceprim-ministru al 
Guvernului, prin care a fost solici
tată aprobarea pentru începerea 
lucrărilor la tronsoanele de metrou 
„Leontin Sălăjan - Policolor" și „Ba
sarab - Grivița Roșie -1 Mai - Paju
ra". Primul proiect urma să aibă o 
lungime de 4,1 km, fiind prevăzute 
patru stații de acces. Cel de-al doilea, 
în lungime de 4,5 km, trebuia să aibă 
cinci stații și să asigure legătura cu 
magistrala 1 de metrou în stația 
„Basarab". Termenul de executare și 
punere în funcțiune a celor două 
tronsoane a fost precizat chiar de 
Gheorghe Oprea: „Cel mai târziu la 
finele anului 1991".

Nicolae Ceaușescu nu a fost de 
acord cu propunerea respectivă, în 
sensul că a impus ca tronsoanele 
respective să fie finalizate până la 
23 august 1991. Această informație 
inedjtă provine din stenograma 
reuniunii Comitetului Politic Exe
cutiv al CC al PCR, desfășurată la 31 
martie 1989, redată anterior sub 
forma unui extras. Documentul 
original, integral, se află în prezent 
la Arhivele Naționale Istorice Cen
trale, fond CC al PCR Cancelarie, 
dosar 19/1989, filele 10-15.

în comunicatul din data de 1 
aprilie 1989 nu s-a menționat fap
tul că Nicolae Ceaușescu a dictat 
fără ezitare termenul de finalizare 
a lucrărilor la cele două tronsoane, 
fără să ofere vreo justificare eco
nomică sau de altă natură. Mai mult 
decât atât, în presa din România, 
tema a fost abordată în acel 
moment doar din punct de vedere 
propagandistic, astfel: „Realizat la 
indicația secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceau
șescu, metroul bucureștean, obiec
tiv de o deosebită însemnătate eco
nomică și socială, demn de capitala 
patriei noastre socialiste, funcțio
nează, în prezent, cu două magis
trale, ce însumează 50 km de linie 
dublă, care străbat Bucureștiul. 
Totodată, în curs de finalizare se 
află lucrările la magistrala a 3-a: 
Gara de Nord Dristor 2, în lungime 
de 10 km, urmând a fi dată în 
exploatare în luna august anul 
acesta. Astfel, lungimea totală a 
rețelei de metrou va atinge, în anul 
1989,60 km de cale dublă, cu 38 de 
stații, îndeplinindu-se, cu un an 
mai devreme, sarcinile stabilite.

Pornind de la aceste realizări, 
Comitetul Politic Executiv a apro
bat propunerile privind dezvol
tarea în continuare a metroului și 
începerea, în acest an, a lucrărilor 
de execuție pe noile tronsoane: 
Leontin Sălăjan - Policolor, în 
lungime de 4,1 km, și Basarab - Gri
vița Roșie -1 Mai - Pajura, în lun
gime de 4,5 km.

Aceste două tronsoane se prevăd 
a fi puse în funcțiune cel mai târziu 
până la 23 august 1991“.

în prezent, se poate constata fap
tul că planul respectiv a suferit mo
dificări pe care nici măcar Nicolae 
Ceaușescu nu și le-a putut imagina 
la 31 martie 1989.

După 20 de ani, o călătorie cu 
metroul de la stația „1 Mai" la „Paju
ra" rămâne în continuare la stadiul 
de proiect nerealizat.

Dr Petre OPRIȘ

NOTĂ
1. Din ancheta efectuată asupra lui 

Brucan Silviu în ziua de 1 aprilie a.c., 
au rezultat următoarele:

a) A dat o declarație în care, 
referindu-se la contribuția ce și-o 
poate aduce prin relațiile ce le are în 
străinătate pentru dezvoltarea la un 
nivel superior a raporturilor politice 
și economice ale țării noastre cu 
SUA și statele vest-europene 
menționează:

- Din discuțiile purtate cu am
basadorul Roger Kirk și consilierul 
politici Michael Parmly a reținut că 
actuala campanie inițiată împotriva 
R.S. România de guvernele statelor 
membre ale NATO a fost concepută 
în cadrul unei ședințe a ambasado
rilor acestora la București, care ar fi* 
avut loc la misiunea diplomatică 
americană. Rolul de prim atacant ar 
fi fost acordat Franței și celorlalte 
țări din Comunitatea Economică 
Europeană, despre care s-a apreciat 
că în momentul de față dispun de 
cele mai puternice atuuri pentru 
a exercita presiuni asupra țării 
noastre.

Roger Kirk i-ar fi explicat că s-a 
ales această soluție deoarece Was
hingtonul nu mai are capacitatea de 
a exercita influență asupra Bucu
reștiului, datorită renunțării la 
clauză, în timp ce Franța și celelalte 
țări vest-europene prin relațiile eco
nomice ce le au cu țara noastră dis
pun de posibilități mult mai mari în 
acest sens.

- Campania dușmănoasă dusă 
împotriva României, care a căpătat 
noi dimensiuni datorită scrisorii 
celor șase, ar putea fi dezumflată 
după opinia lui procedând astfel:

Să telefoneze sub controlul nostru 
corespondentului agenției Associa
ted Press din Viena, căruia să-i 
comunice că el este acela care a decis 
să nu mai aibă contacte cu am
basade și diplomați străini și că nu 
este vorba de interdicții represive 

ale Securității. De asemenea, este de 
acord să transmită și alte chestiuni 
pe care i le vom indica inclusiv 
despre situația celor cinci.

Se declară hotărât ca în domeniul 
politicii externe să discute cu per
soane oficiale problemele în care 
contribuția lui poate fi utilă și se 
angajează să îndeplinească în mod 
cinstit sarcinile ce-i revin în rea
lizarea obiectivelor naționale.

își dă perfect de bine seama că 
amploarea dată în presa inter
națională acțiunilor lui i-a creat o 
imagine mult mai mare decât cea 
reală și că o poate folosi în 
realizarea angajamentului ce și l-a 
asumat.

b) în legătură cu problema de
zicerii, a declarat în mod categoric 
că nu poate face acest lucru.

c) în timpul anchetei i s-a spus 
despre faptul că a fost invitat printr-o 
telegramă să participe la un dineu 
dat de ministrul consilier american 
Henry Clarke în ziua de 4 aprilie a.c. 
Spre a ne dovedi cât de cooperant 
este, i s-a cerut să redacteze o scri
soare în care să mulțumească pentru 
invitație și să se scuze că nu poate 
participa din motive de sănătate. A 
refuzat să facă acest lucru, spunând 
că deocamdată se află sub anchetă.

în această situație i s-a arătat că 
nici nu era nevoie să redacteze vreo 
scrisoare, întrucât totul a fost un test 
pentru a-i verifica sinceritatea.

2. Nicolae Mircea s-a prezentat în 
mod normal la program, fără a purta 
discuții de interes operativ cu colegii 
de muncă. A plecat spre București cu 
trenul la ora 13:05 și a ajuns acasă la 
orele 16:30. Se va întoarce la Călărași 
marți, 4 aprilie a.c.

Document din volumul: Dosarul 
Brucan. Documente ale Direcției 

a II l-a Contraspionaj a 
Departamentului Securității 
Statului (1987-1989), lași, 

Editura Polirom, 2008, 
p. 532-534
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Chec de 
lămâie șpagă

Umblasem patru ore ca să găsesc un 
bloc mare de desen. Nici pomeneală. 
Pe unde întrebam, parcă le ceream 
praf lunar. Vânzătoarele se uitau la 
mine siderate. în autobuzul 331, în 
drum spre casă, s-au urcat două femei, 
la Big Berceni, și s-au așezat pe 
scaunele din spatele meu. Din discuția 
lor am înțeles că erau vânzătoare la 
raionul de papetărie de la Big. Discu
tau cu foc despre cum cerea șeful lor 
aranjamentul după importanța unor 
cărți, în care cea blondă și înaltă își tot 
băga picioarele și alte alea, manifes- 
tându-și aprecierea. Cealaltă femeie, o 
brunetă tunsă scurt, cu alura unui 
băiețel, ofta des și încerca să zică și ea 
ce probleme avea cu spațiul prea mic 
în care abia dacă-i încăpeau caietele și 
cutiile cu gume, creioane, călimări 
„lua-le-ar dracu'". Blonda a început să 
bombăne și să suduie la adresa 
colegelor de la parter, de la sectorul 
ouă și carne de pasăre, pe care le 
rugase să-i oprească niște ouă, pentru 
că peste două duminici era ziua 
soțului ei. Ăstuia îi plăcea checul din 
lămâie. Ea nu știa cum să-l prepare și 
unde mai pui că nici ouă nu avea! Ce 
mare scofală ar fi fost pentru Antonia, 
colega de la ouă, să-i păstreze și ei un 
carton ? Dar Antonia, care era o scroafă 
și care avea să mai ceară ea ceva, că 
avea tupeu, va încasa asta (n-am cum 
să fac semnul), când i-o arde pipota. Și 
că a discutat cu mama cumnată-sii ca 
să vină să-i facă checul și cum să-i mai 
spună ea să nu mai vină când s-a bucu
rat că vine și ea pe la București. A mai 
stâmit-o și p-aia!, i-a turuit blonda.

Eu, pe scaun, simțeam că ard.

Cuvinte ca: librărie, papetărie, caiete... 
mă amețeau. Numai astea-mi jucau 
în fața ochilor, dar mai ales blocurile 
mari de desen. Doamne! Cum să fac 
să intru în vorbă cu ele? Ah! Fericirea 
ce-o avusesem când un prieten îmi 
adusese din provincie două cartoane 
cu ouă de țară era pe cale de a se trans
forma în delir, dacă-mi reușea planul 
care-mi încolțise în minte, cât timp 
ascultam la cele două femei. Trebuia 
să acționez rapid, pentru că se 
pregăteau să coboare. '

Fie ce-o fi! Mă ridic și-i zic blondei că 
pot s-o ajut eu cu checul. M-a întrebat 
dacă lucrez la o cofetărie. I-am zis că 
nu, dar că îi pot face eu checurile, 
plusez eu, dacă mă ajută cu ceva. 
Femeia clipi repejor și așteptă. I-am zis 
că îi fac două checuri de lămâie, dacă 
îmi face rost de un bloc mare de desen. 
Bruneta-băiețel zise că nu are blocuri, 
dar că vorbește ea cu cineva de la 
depozit și că face rost, da’... nu poate 
gratis, că trebuie să le plătesc și că îmi 
dă numai dacă-i ajut colega. Pe bune!

îmi venea să le pup! I-am spus că mi 
se părea normal să le plătesc. Am 
schimbat imediat numerele de tele
fon, urmând să stabilim data la care 
urma să facem schimbul. Am plecat 
fericită și am derulat discuția cu cele 
două. îmi bâzâia ceva ciudat: să le 
plătesc! Ei, bine, da! Se părea că voi 
obține blocuri!

Timp de o săptămână și jumătate 
nici un de telefon! Joia următoare, pe 
la ora nouă seara, sună telefonul și 
blonda mă anunță că prietena ei 
făcuse rost de blocuri și că trebuia să 
ne întâlnim a doua zi, seara pe la ora

nouă, ca să facem schimbul. Nu-mi 
venea să cred!

Am intrat în priză. Am dat drumul 
la cuptor, am separat albușurile, am 
băgat mixerul în ele și le-am făcut 
spumă, le-am pus zahăr, mirodenii, 
făină, zeamă de lămâie și cât ai zice 
pește am preparat cele două checuri. 
Când erau călduțe, le-am pudrat cu 
zahăr și le-am dat la rece până a doua 
zi. Eram ca în transă. Nu vedeam în 
fața ochilor decât blocuri mari de 
desen. Erau neapărat necesare băia
tului cel mare, care era în ultimul an 
la liceu. Diriga le spusese să nici nu se 
prezinte la ore fără desene.

în seara următoare, cu cele două 
neprețuite checuri de lămâie, împa
chetate frumos, m-am prezentat la 
întâlnirea cu blonda. Eu eram însoțită 
de fiul meu cel mare, ea venise cu 
bruneta-băiețel. Eu cu pachetul, 
bruneta cu un pachețoi sub braț. 
Ne-am salutat și le-am făcut 
cunoștință cu băiatul. I-am întins 
pachetul cu checurile, blonda nu s-a 
abținut și l-a desfăcut la un capăt, apoi 
l-a mirosit, dând din cap mulțumită. 
I-am întins brunetei o sută de lei și ea 
mi-a dat pachețoiul. Ne-am salutat și 
am stabilit o relație de prietenie- 
colaborare, la nevoie.

Am făcut cale întoarsă și am ajuns 
la timp înainte de a fi roși de curiozi
tate. Nu puteam desface pachetul pe 
stradă. Acasă am avut o mare satis
facție: în pachet erau șase blocuri 
mari, coli albe strălucitoare care 
ispiteau. Eu speram să-i ajungă tot 
anul. El nu.

Veronica BECTAȘ

SEXUL ÎN SOCIALISM

„Am făcut la prăjituri 
de-am înnebunit"

(Urmare din pag I)

Eu am crescut într-o familie creștină și știu că 
femeia creștină era femeie cu adevărat, nu buldo- 
zeristă, tractoristă, d-aia cu energie ca bateria.

Eu știu că femeia e femeie și că nu este egala 
bărbatului. Da’ bărbatul a născocit chestia asta cu 
egalitatea, ca să le ia ochii, știi?, să le ia ochii la 
femei, să le vânture libertatea pe sub nas și de fapt, 
ce-au făcut?, le-au făcut sclave, de fapt.

Asta e, nimeni nu spune asta. Sexul era o chestie 
de făcut copii. Nimănui nu-i păsa cum faci tu copiii 
ăia, dacă ești obosită, dacă ți-e foame, dacă ai chef, 
dacă n-ai, pe urmă tu făceai copilul și venea statul 
să ți-1 ia ca să ți-1 îndoctrineze. înțelegi? Nu, că nici io 
nu sunt așa de proastă. Oi fi fost io casnică, da’ mă 
duce mintea, am mai citit și io de una, de alta. Și-mi 
dau seama. Nu, că-mi dau seama, efectiv, îmi dau 
seama. Eu am fost un caz fericit. Că bărbatul meu 
mă iubea și a murit de curând, da’ nu-1 plâng, că e 
bine acolo unde e, abia aștept să mă duc după el. 
Acuma e dezordine și debandadă. Toată lumea, mă 
uit la copiii ăștia, face sex de când este mică. Am 
auzit de băiatul ăla de unșpe ani care-a făcut copii. 
Haidade, nici chiar așa! Nici ca la comuniști, să stea 
după tine, să faci patru copii ca să-ți dea concediu de 
maternitate mai mare cu câte o lună pe fiecare copil 
în parte, da’ nici cum e acuma. Pe vremea aia așa era. 
Un copil, trei luni concediu de maternitate. Doi 
copii, trei luni. Patru copii - patru luni. Și tot așa. 
Puteai să faci și o echipă de fotbal dacă era după 
Ceaușescu. Da’ să știi, eu îți spun! Nu-ți ascund c-am 
fost o vreme, scurtă, ce-i drept, bucătăreasă la un 
orfelinat. La o casă de copii. Păi știi tu de unde veneau 
copiii ăia?" „De unde". „Păi de la alea care «făceau 
prăjituri», «sex», cum se zice acuma, și, fiindcă nu-i
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Cinematografia românească, sursă de inspirație pentru „viața în doi“

voiau, îi abandonau. Și-i dădeau la casa de copii, 
ordinarele. Alea nu-s mame, alea sunt animale. Eu 
asta zic.

O mamă care-și abandonează copilul nu merită 
nimic bun. Mă uitam la săracii copiii ăia, se țineau 
de pat și se legănau, așa. își furau mâncarea unul 
altuia, ăia mari îi băteau p-ăia mici, ăia mici stăteau 
cu mucii la nas și o săptămână dacă nu veneai tu 
să li-i ștergi, îmi aduc aminte de unul, Doamne, 
ce mai plângea, Doamne, ce mai era în sufletul lui,

sufletul lui care atâta spunea «vreau la mama, 
vreau la mama». Păi să nu-i legi trompele lu’ una 
ca aia care-și lasă copilul și-și vede de viața ei? 
C-ajunserăm de unde am plecat. Pentru ce au 
suferit copiii ăia din orfelinate pe vremea lu’ 
Ceaușescu, alea merită să li se pună ștreangul de 
gât. Să s-aleagă prafu’ de ele. Mai bine nu mai faci 
copii decât să-i arunci ca pe niște haine stricate. 
Ia să fi crescut ea la orfelinat. îi convenea? Nu cred".

(A consemnat Luiza MOLDOVAN)

în urmă cu 20 de ani, reprezentanții celor 
mai mari fabrici de mobilă din țară (Târgu- 
Mureș, Satu-Mare, Pitești, Arad, Piatra Neamț, 
Reghin, Oradea și Mizil) se întorceau de la 
Târgul Internațional de Mobilă de la Koln.

Aici participaseră la o mare expoziție de 
mobilă, alături de alte 1.570 de firme, din 34 
de țări. „Expozanții români și-au prezentat 
produsele pe o suprafață echivalentă cu cea 
a peste 325 de apartamente, de 70 de metri 
pătrați fiecare. Au fost expuse toate stilurile 
de mobilă realizate cu tehnologii noi și mo
derne, dintr-o gamă extrem de variată de 
materiale", nota presa vremii.

Cum ajungeau firmele românești să 
expună la târgurile internaționale se 
explică prin obsesia lui Ceaușescu pentru 
mărirea exporturilor, care impune obli
gatoriu și prezența întreprinderilor la 
târgurile de profil. „Era și un prilej ca spe
cialiștii și directorii de întreprinderi să mai 
vadă ce tendințe existau în Occident", ne-a 
spus Aurel Rizea, fost președinte al 
Asociației Producătorilor de Mobilă din 
România (APMR).

în 1989, Rizea era directorul general al Cen
tralei de Prelucrare a Lemnului. El își amin

Industria mobilei, etalată la Koln
tește că România avea în 1989 delegații mari 
de 30-40 de persoane cu care participa la 
târguri, directori și ingineri-șefi de la 10-15 
mari combinate. „Mergea și câte unul de la 
Securitate cu noi, îl știam și ne feream de el. 
Ni se dădea și diurnă, care era foarte mică, de 
10-12 dolari/zi, față de 35 de euro cât este 
acum", a mai adăugat Rizea. Acum 20 de ani, 
de un mare succes s-au bucurat garniturile 
din esență de rășinoase, ce erau solicitate de 
mase largi de cumpărători din Occident, exe
cutate la nivel ridicat de prelucrare. Căutate 
erau și cele de fag realizate după tehnologii 
modeme de antichizare, finisate în degrade, 
dar și mobila tapițată stil și modernă cu go
blenuri și stofe produse de industria textilă 
românească. La târguri erau prezentate și 
produse de mic mobilier mese, cuiere, lăzi 
de zestre care purtau originalitatea și am
prenta meșterilor populari, produse de 
unități ale cooperației meșteșugărești.

Se pare că participările la aceste mani
festări erau încununate cu succes. „în 
următorii doi-trei ani dorim să dublăm 
importul de mobilă din România", declara în 
presa vremii Andreas Muller, director al 
firmei Reinhold Miiller din cadrul grupului 
industrial Welle. El argumenta că mobila 
românească era de calitate, de bun-gust, avea 
originalitate și concepție și se bucura de o 
mare apreciere pe piața vest-germană.

Mobila românească 

era foarte apreciată

Datele statistice ale vremii ne arată că, în 
februarie 1989, întreprinderile de mobilă din 
România întrețineau relații comerciale cu 
peste 320 de firme din mai mult de 50 de țări 
ale lumii. Exporturile de mobilă pe devize 
convertibile înregistraseră în ultimii opt ani

(1981-1989, n.r.) o creștere de aproape 180%. 
Valoarea exactă a importurilor de mobilă se 
ridica la 8077,7 milioane de lei-valută (lei- 
valută = cursul comercial leu-dolar egal cu 14, 
n.r.). Existau 79 de întreprinderi de profil în 
toată țara în care lucrau 298.063 de salariați, 
conform datelor prezentate în Anuarul statis
tic al României, din 1990, întocmit de Comisia 
Națională pentru Statistică. Cea mai mare 
parte a producției era realizată în cele 46 de 
combinate și întreprinderi de prelucrarea 
lemnului. Majoritatea capacităților de pro
ducție mai mari din industria lemnului a fost 
construită între anii 1960-1980, a declarat 
Aurica Sereny, președintele Asociației Pro
ducătorilor de Mobilă din România (APMR). 
Ea își amintește că, după 1990, fostele între
prinderi s-au reconfigurat, au luat ființă 
numeroase întreprinderi noi, în incinte noi, 
cu activități de producție și de comercializare 
în domeniul produselor finite din lemn,

numărul lor total situându-se în prezent la 
aproximativ 4.000. „Această avalanșă de 
fabrici nu ar fi avut cum să ia ființă, dacă 
industria nu era bine reprezentată de pe vre
mea comunistă. Oamenii au lucrat aici, își 
cunoșteau meseria, știau ce se caută, erau 
profesioniști", își amintește Rizea. „Exigen
țele impuse acum produselor de mobilier 
sub aspectul acurateței prelucrărilor și fin
isajului au determinat în ultimii ani o 
restructurare profundă a managementului 
fabricilor de mobilă, susținută de un progres 
tot mai remarcabil al complexului de mașini 
implicate în tehnologiile de fabricație. 
Tehnologiile și utilajele performante adop
tate în majoritatea fabricilor de mobilă au 
condus la creșterea competitivității pro
duselor de mobilier, fapt esențial în 
susținerea exportului, căruia îi este destinată 
circa 60% din producția realizată", a declarat 
Aurica Sereny.

Colaborare de 

peste 20 de ani

Tradiția de acum 20 de ani se mai păstrează 
și în zilele noastre. Recent, reprezentanți ai 17 
fabrici de mobilă s-au întors tot de la târgul de 
la Koln, cel mai mare din Europa. „Produ
cătorii de mobilă din România au o afinitate 
specială pentru tot ceea ce înseamnă Germa
nia - oameni, cultură, tehnologie, iar Târgul 
de Mobilă de la Koln este o părticică din aceas
ta și, ca atare, este un punct de referință pen
tru noi", o spune Sereny.

„Colaborarea industriei noastre cu clienții 
și furnizorii din Europa de Vest are o istorie 
îndelungată și a fost benefică pentru toți cei 
implicați în ea. De altfel, 85% din exportul 
românesc de mobilă este destinat clienților 
din Europa de Vest și nutrim speranța ca 
relațiile să se dezvolte în continuare", a 
declarat președintele APMR. Ea a mai expli
cat că multe dintre firmele care astăzi 
exportă în Vestul Europei au continuat 
tradiția dinainte de 1989, însă și-au moder
nizat continuu produsele și tehnologiile.

Daniela IVAN
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„MITITICA" DIN GHERLA, 
LA TU RAȚIA MAXIMĂ 

A PRODUCȚIEI SOCIALISTE

Ungaria a încercat să evite po- 
lemicile cu România pe marginea 
acuzațiilor cum că ar duce o „politică 
externă iredentistă", acuzații pe care 
Ungaria le-a respins ca fiind „nepo
trivite și false". La 6 martie miniștrii 
de externe maghiar și român, Peter 
Varkony și loan Totu s-au întâlnit la 
Viena. Deși Varkony a insistat asupra 
nevoii de a „se purta discuții" pentru 
a îmbunătăți relațiile bilaterale, par
tenerul român a părut mai interesat 
să critice mass-media maghiară. La 15 
martie, la convorbirile oficiale cu se
cretarul de stat al biroului pentru 
afaceri externe, Varkony a pus pro
blema nerespectării drepturilor 
omului în România.

Secretarul maghiar pentru afaceri 
externe, Gyula Horn, a făcut și el 
comentarii cu privire la relațiile din
tre cele două țări. într-un interviu 
acordat televiziunii maghiare la 6 
martie el a spus că disputa dintre Un
garia și România nu a fost suficient 
de gravă pentru a „zgâlțâi Pactul de la 
Varșovia din rădăcini" dar, a adăugat 
el, pactul va trebui, în cele din urmă, 
să aibă ceva de spus în privința aces
tei chestiuni. întrebat dacă acest 
lucru ar putea duce la izolarea inter
națională a României, Horn a 
răspuns că nu acesta este scopul 
„străduinței" Ungariei. La 10 martie, 
totuși, conform Radio Budapesta, 
Comisia Politică a Parlamentului 
European a solicitat „implementa
rea unor politici destinate izolării 
actualului guvern al României și 
declarerea președintelui României 
drept persona non grata, pe plan 
internațional."

Au existat și alte cazuri de critică 
socială la adresa atitudinii României 
față de drepturile omului și cu privire 
la poziția ei internațională. Matyas 
Szuros, secretarul CC-ului maghiar a 
respins, de exemplu, amendamen
tele României cu privire la documen
tul final al întâlnirii CSCE de la Viena; 
iar un deputat al Adunării Naționale 
maghiare, Zoltan Kiraly, a cerut em
bargo economic vest-european, la 
adresa României. în sfârșit, secre
tarul general al HSWP, Karoly Grosz, 
a deplâns diferendele pe care țara sa 
le are cu România din cauza drep
turilor omului și ale minorităților, 
într-un discurs susținut la cel de-al 
31-lea congres al Uniunii Interparla
mentare de la Budapesta.

La 15 martie, delegația SUA la con
gresul IPU a cerut mutarea de la 
București a unei conferințe planifi
cate a avea loc acolo, în mai. în 
aceeași zi, un grup de 35 de țări au 
hotărât să anuleze întâlnirea din mai 
șl să amâne decizia finală cu privire 
la locul unde se va ține, pentru a se 
putea desfășura o investigație cu 
privirea la tratamentul minorităților 
din România. Această decizie a fost 
luată în ciuda eforturilor României 
de a distrage atenția participanților 
și a o orienta spre probleme de 
interes general, cum ar fi pacea, 
dezarmarea și lumea a treia.

Europa de Vest 

face primii pași

La 16 martie, Parlamentul Euro
pean a adoptat o rezoluție care con-
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damna suprimarea „drepturilor de 
bază ale omului" în România, „opri
marea brutală a minorităților", pla
nul de sistematizare rurală, actuala 
politică demografică și „neglijarea 
deliberată a persoanelor cu handi
cap și a persoanelor în vârstă". 
Vorbind în fața Parlamentului Euro
pean de la Strasbourg, comisarul pe 
afaceri externe, Frans Andriessen, a 
anunțat că CE a înghețat discuțiile cu 
privire la un nou acord comercial cu 
România, din cauza atitudinii aces
teia față de drepturile omului. Patru 
zile mai târziu, s-a anunțat, la o 
întâlnire a miniștrilor de externe, la 
Bruxelles, în cadrul CE, că acest din 
urmă organism își va revizui relațiile 
cu România.

Acești pași au venit în urma a 
numeroase inițiative ale instituțiilor 
europene și ale unor persoane din 
țările vestice. La 8 martie, CE a lansat 
un protest la adresa României, cu 
privire la abuzurile împotriva Doinei 
Cornea. în aceeași zi, consiliul pen
tru Comunități și Regiuni din Europa 
(care grupează politicieni din 22 de 
țări vest-europene) a semnat o 
rezoluție de urgentare a sprijinului 
acordat satelor românești amenin
țate cu demolarea prin planul de sis
tematizare al lui Ceaușescu. La 10 

martie, Asociația Primarilor Fran
cezi a lansat un apel de solidaritate 
cu comunitățile rurale din România, 
iar Fundația Daneză pentru Pace i-a 
acordat premiul pentru 1989 Doinei 
Comea, unul dintre principalii critici 
ai planului de sistematizare rurală. 
La 15 martie, William Waldegrave, 
Secretarul de Stat pentru Afaceri 
Externe și pentru Commonwealth, a 
menționat într-un document scris, 
adresat Parlamentului, că au fost 
raportate numeroase cazuri de 
încălcare a drepturilor omului în 
România. Elveția cea neutră s-a 
alăturat protestelor la o zi după 
luarea de poziție din Parlementul 
European.

Inițiativele Parlamentului Euro
pean și ale Comunității Europene au 
avut loc într-un moment în care 
există semnele unei tot mai mari 
opoziții în România. La 11 martie, 
BBC a făcut publică o scrisoare sem
nată de șase foști politicieni comu
niști proeminenți, incluzându-1 pe 
Corneliu Mănescu, fost Ministru de 
Externe. Scrisoarea menționa izo
larea crescândă a României, din 
moment ce „toți liderii țărilor neco- 
muniste refuză să-l întâlnească pe 
Ceaușescu". Critica a fost amplă, 
incluzând o scrisoare a poetului Dan
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13:00 Telex
13:05 La sfârșit de săptămână.
Muzică populară
România pitorească. Primăvară la 

Sângeorz-Băi. Reportaj de Dona Tudor
Un cântec pentru dumneavoastră 

cu Marcel Dragomir
Prognoza meteo pe luna aprilie
Din universul desenului animat
Telesport
De la literatură la dans: baletul 

„Bravo, Figaro!"
Filmoteca de aur tv
Autograf liric: Ileana Șipoteanu
Redactorii ediției: Liviu Tudor 

Samuilă, Irina Nistor

anunțuri
CERERI SI
OFERTE DE SERVICIU
Caut femeie cu experiență pentru 

supravegheat persoană în vârstă
ITB încadrează pentru activitatea 

de proiectare ingineri cu practică în 
acest domeniu, în specialitățile: 
material rulant, TCM, mașini-unelte 
și electrotehnică. Relații supli
mentare str. Dr. Grozovici 6-8.__

IEIAMC - Bragadiru București 
încadrează șoferi automacaragii 
conform Legii 12/1971.__________

Baza MIU încadrează paznici, șef 
formație pază PSI si pompieri.

Căutăm persoană pricepută 
(externă) supraveghere băiețel 1 an 
dimineața.

A

Deșliu, un interviu cu poetul Mircea 
Dinescu al publicației Liberation din 
Paris, o scrisoare semnată de 19 
preoți catolici ce protestau împotri
va politicilor antireligioase ale 
României (scrisă însă în august 
1988). Informații recente din Româ
nia vorbesc despre revanșa autori
tăților împotriva opozanților și a 
rudelor lor.

La 16 martie, Franța și-a chemat 
ambasadorul de la București pentru 
consultări șl a amânat convorbirile 
economice bilaterale, în semn de 
protest față de situația drepturilor 
omului în România. Ea a avertizat, de 
asemenea, România să nu ia măsuri 
împotriva celor șase semnatari ai 
scrisorii deschise. Marea Britanie, 
care s-a alăturat protestelor o zi mai 
târziu, a deplâns „panta descendentă 
a libertății de expresie a guvernului 
român" și a cerut să înceteze urmă
rirea celor șase. Se pare că presiunea 
asupra României și izolarea sa diplo
matică vor continua.

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

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

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

14:45 Săptămâna politică
15:00 închiderea programului
19:00 Telejurnal. 1 Mai - raport 

muncitoresc
19:25 Sub tricolor, sub roșu steag. 

Versuri patriotice, revoluționare. 
Redactor Lucia Chirilă. Regia Dan 
Cojocaru

19:40 Teleenciclopedia. Redactori: 
Cornelia Rădulescu, loan Ionel

20:10 Șlagăre ’89. Realizator Titus 
Munteanu

20:40 Film artistic. Aventurile lui 
Mark Twain

22:20 Telejurnal
22:30 închiderea programului

Caut femeie internă, cu expe
riență, îngrijire copil 1 an. Numai 
provincie.___________________

Supraveghez preșcolari la domi- 
ciliul meu, zona Politehnicii._____

Pensionară fac menaj la familie 
vârstnică.

VÂNZĂRI
Vând urgent casă-curte în orașul 

Giurgiu, încălzire centrală proprie, 
șase camere, vie, grădină și livadă. 
Dormitor stil din lemn de 
trandafir.___________________

Apartament deosebit, două 
camere, confort sporit, parchet, 
boxă, metrou Muncii._____ ____

Vând Lada 1200 S, covoare ma
nuale vietnameze și mecanice, 
vulpi polare și argintii, cască coa
fură, decodor Pal-Secam, pompă 
submersibilă, cojoc copil, axe cu

loan Bărăian (ultimul din dreapta), fost șef al Biroului de Organizare a Muncii din cadrul Penitenciarului Gherla

(Urmam din pag. I)

Cele mai mici dormitoare din aces
te pavilioane aveau 50-80 de paturi, 
iar cele mai mari, 200: trei rânduri de 
paturi suprapuse, uneori cu câte trei 
deținuți în două paturi lipite", își 
amintește loan Lazăr.

Statul cheltuia puțin cu între
ținerea pușcăriașilor transformați în 
sursă de venit. Astfel, în anii ’80, forța 
de muncă gratuită ce zăcea în celulele 
penitenciarului era exploatată foarte 
eficient. „Planul de venituri al peni
tenciarului se compunea din ce rea
lizau deținuții. 10% din salariul primit 
în schimbul muncii era al deținutu
lui, iar restul era venitul penitenciaru
lui. Asta era așa-zisa reeducare prin 
muncă și pentru muncă", își aduce 
aminte și loan Bărăian, care a lucrat 
între 1960-1996 ca șef al Biroului de 
organizare a muncii din cadrul peni
tenciarului. Și Alexandru Tămaș, care 
între 1957-1988 a lucrat la Serviciul de 
aprovizionare, știe că „se câștigau 
mulți bani pe spatele lor. Din banii ăia 
își scoteau mâncarea, erau plătite și 
salariile cadrelor, se mai autogospo- 
dărea și penitenciarul și mai ră
mâneau și pentru stat", spune Tămaș.

Deținuții lucrau atât în zootehnia și 
în grădina de zarzavaturi a peniten
ciarului, cât și în exterior. Cei care 
aveau condamnări mari, de peste 10 
ani, erau folosiți la fabrica de mobilă, 
iar celor care aveau specializări, pe
nitenciarul încerca să le găsească o 
utilizare cât mai apropiată de califică
rile lor. „Pe spinarea lor s-a construit 
tot ce vedeți acum: CUG-ul, căile fe
rate Dej-Cluj-Gherla, platformele 
industriale, podurile din beton și o 
parte din blocurile noi", spune loan 
Lazăr, fost ofițer. Deținuții din peni
tenciar au fost cei care au construit 
drumuri județene, stațiile de purifi
care a apei de la Dej și Beclean, dar și 
multe platforme industriale și blocuri 
din Bistrița. „Dimineața îi îmbarcau 
în autobuze spre Bistrița, iar seara îi 
aduceau înapoi, ca pe vite", spune 
Alexandru Tămaș.

Statul avea însă grijă să-i motiveze 
eficient pe deținuți. De vreme ce banii 
pentru munca depusă nu intrau în 
buzunarele lor, dacă depășeau planul 
și norma cu 110%, puteau câștiga 
reducerea pedepsei. „în baza indicilor 
de realizare a normei, până în 1964, 
puteau să câștige și până la două zile 
tăiate din pedeapsă, în contul unei 
zile muncite. De obicei câștigau una, 
dar erau și care depășeau normele 
până și cu 131%, așa că într-o lună 
puteau câștiga chiar și 15 zile. Prin anii 
’80, lucrurile au început să se

vremea
în țară, vremea a fost caldă. Vântul 

a suflat slab până la moderat. Tempe
raturile minime au fost cuprinse, în 
general, între 2 și 10 grade, iar maxi
mele, între 8 și 14 grade în jumătatea 
de nord-est a țării, și între 14 și 22 
grade în rest.

în București, vremea a fost caldă 
pentru acea perioadă, iar cerul a fost 
variabil. Temporar au căzut precipi
tații sub formă de ploaie. Vântul a 
suflat slab până la moderat.

Temperaturile minime s-au înre
gistrat în jurul valorii de 5 grade, iar 
maximele au fost cuprinse între 18 și 
20 de grade

came pentru Lada și Ford._______
Vând videocasete înregistrate, 

traduse, muzică ’89, desene ani
mate, filme, calitate excepțională 
(post disc).___________________

Convenabil dormitor comandă 
mahon, masă extensibilă, mașină 
cusut Ileana, Fram, mașină gătit 
Vesta, fotoliu pat, lustre și alte 
obiecte casnice._______________

Tuner Delia, deck EM 3 motoare, 
aragaz voiaj cu două butelii 5,4 kg, 
mic aparat de sudură.__________

Sintetizator Polifonic Roland 
Juno Alfa 2, chitară electrică copie 
Fender Stratocastor, chitară bass 
copie Fender Jazz bass, sigilate.

Mașină de tricotat marcă 
Brother, cu cartelă, nefolosită, si- 
gilată. Aștept și provincia.______

Covor lucrat manual cu carpete, 
sufragerie masivă, ladă zestre. 

schimbe, pentru că într-o lună nu mai 
puteau câștiga decât 7-8 zile", poves
tește loan Bărăian, fostul șef al Birou
lui de organizare a muncii.

Prețul „turnătoriilor44

Foștii angajați ai penitenciarului își 
amintesc și de problemele ce li se 
creau prin facerea și desfacerea cu
plurilor homosexuale. „Unii ajun
geau să se iubească atât de mult, încât 
nu mai știam cum să îi separăm. Când 
îi separam, refuzau mâncarea. Până la 
urmă mâncau, că îi lovea foamea, dar 
era foarte greu", povestește loan 
Lazăr. Deși oficial homosexualitatea 
era un fenomen care nu exista în 
închisorile comuniste, relatările 
foștilor angajați arată altă realitate. 
„Ăștia care se iubeau își mai luau și 
bătaie, ba de la gardieni, ba de la co
legi, care se gândeau ca tot omul: «Păi, 
ce, mă, eu să ajung la sala de mese să 
mănânc cu lingura iu’ ăsta care face 
d-alea cu ălălalt?»“, râde loan Lazăr.

Fostul comandant își mai aduce 
aminte cum cadrele din penitenciar 
aveau sarcini de racolare de informa
tori, care să îi țină la curent cu tot ce se 
întâmpla sau se povestea în celule. 
Asemenea informații oferite de 
„turnători" îi ajutau pe gardieni și să 
împiedice băi de sânge între deținuți. 
„Odată, unul a găsit o lamă și când au 
fost scoși la plimbare, a încercat să îi 
taie gâtul altuia pe la spate. Noroc că 
avea guler gros și și-a apăsat tare barba 
în guler. De obicei aveau să-și plătească 
tot felul de polițe între ei și informa
torii serveau, printre altele, și la așa 
ceva", explică loan Lazăr. Răsplata pen
tru informatori era un regim mai spe
cial, cu acces la club și televizor. 
„Clubul" penitenciarului se înființase 
tot în anii ’80 și putea fi frecventat 
doar de deținuții care se purtau bine 
sau care ofereau informații de interior 
gardienilor. „La club", deținuții luau 
parte la diverse activități educative, 
vizionau diafilme, dar și meciuri de 
fotbal la televizor.

Deținuții împărțeau 

râia cu gardienii

Deținuții de la Gherla aveau voie la 
un duș pe săptămână, câte 30 de 
oameni o dată. Lenjerie de pat curată 
primeau o dată la două săptămâni. 
Dar infirmeria din cadrul penitencia
rului nu oferea condiții de tratament 

Reconstituire
ORIZONTAL: 1) Participant la botezul focului - Păpușă de paie încinsă cu 

brâu. 2) Face o masă comună. 3) Copilă de talent - Poziție de mijloc... la debut. 
4) Ajuns într-o stare de criză gravă - Centru de rotație. 5) Capete de ață - Plata 
în avans! 6) Galerie de mină - Rezultatele unor acumulări în timp. 7) Un punct 
de vedere în teatru - Scos din pământ cu... sapa. 8) Cerc de înot pentru înce
pători - Arbitrul unei partide de dublu mixt. 9) Răcit la plămâni - Iau de 
multe ori cuvântul. 10) Mijlociu de stat! - Purtător de arme în suita domnu
lui.

VERTICAL: 1) Aflat la răspântie de drumuri - Generator de aburi. 2) Un soi 
de caviar - Purtată pe la toate instanțele (od.). 3) Reprezentanți ai țării. 
4) Ordine inversă. 5) Prin mijloc! - Destinat primului venit - Casă de bani. 
6) Acreditat ca diplomat - Armură aranjată direct pe trup! 7) Dă de mâncare 
micuților - Sportiv... de culoare. 8) Atributul unei victorii de proporții - Ascen
sorul vieții cu o evoluție numai de jos în sus (pi.). 9) Stare de fapt citită pe față. 
10) Unul de doi bani... care face pe zmeul (pi.) - Crema luată din târg!
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pentru afecțiuni mai grave. „înainte 
de 1964 existase un spital, unde erau 
angajați doi medici, care mai erau 
ajutați de alți aproximativ 20-30 de 
deținuți calificați înainte de pușcărie. 
Erau și perioade când penitenciarul 
ajungea să aibă vreo 700-800 de 
deținuți, așa că doi medici nu făceau 
față. Apoi, spitalul a fost desființat și a 
rămas un fel de infirmerie", poves
tește fostul ofițer loan Lazăr.

Mai luau și gardienii adesea râie de 
la deținuții care, trăind în condiții pre
care, dezvoltau tot felul de boli. Mai 
mult, în 1958, izbucnise o revoltă a 
deținuților cauzată tocmai de mizeria 
și de condițiile din penitenciar. „Apoi, 
în 1959, a venit la conducere Alexan- 
drescu. Pe vremea lui s-a introdus 
tratamentul medical, s-au introdus 
apa la robinet, WC-urile turcești și apa 
potabilă. Până atunci existaseră doar 
tinetele și hârdaiele", mai spune 
Lazăr.

în anii ’80 deținuții cu probleme 
psihice nu erau separați de ceilalți. „îi 
țineam la grămadă. Doar în cazurile 
cele mai grave li se mai punea cămașa 
de forță", povestesc foștii angajați ai 
penitenciarului.

Deși penitenciarul de la Gherla 
raporta că nu au existat tentative de 
evadare, totuși, ele erau la ordinea 
zilei în anii '80. „De exemplu, unul 
încercase să fugă când s-a făcut 
CUG-ul. Se ascunsese în CUG. Toți gar
dienii au stat în jurul CUG-ului până 
la miezul nopții, ca să nu poată ieși. 
Un altul vrusese să fugă pe când era la 
muncă la stația de epurare din Dej. 
Alți doi fugiseră pe când munceau la 
fabrica de cărămidă, dar au fost prinși 
apoi, unul la Bonțida, altul la Brașov", 
rememorează loan Lazăr. Potrivit 
acestuia, Gherla anilor ’80 găzduia 
pușcăriași de toate felurile: „De la 
băieții isteți, care treceau frontiera și 
care îmi plăceau pentru că le mergea 
mintea și aveai ce povesti cu ei, la 
oameni care își omorâseră familiile 
cu sânge rece. Ori pedofili, ca unul, 
Sârcă, care luase vreo 35 de ani. Unii 
erau condamnați și pentru trei-patru 
omoruri, alții erau oameni chiar și cu 
câte două facultăți, condamnați pen
tru cine știe ce fapte închipuite, pe 
seama faptului că se împotriveau 
regimului. îi vedeam așa vărgați, suiți 
pe ziduri, și gândeam: «Uite-i, robii», 
își amintește Lazăr despre munca 
deținuților din Gherla la marile obiec
tive socialiste.

Gabriela BĂDICA
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