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Joaquim Alberto Chissano, președintele Mozambicu- 
lui, și-a continuat sejurul oficial în România. în a doua 
parte a zilei a făcut o plimbare pe străzile Capitalei, 
vizitând noile cartiere de locuințe, amenajările hi
droenergetice de pe râul Dâmbovița și metroul 
bucureștean.

întâlnire la nivel înalt 
româno-mozambican

Delegația mozambicană, condusă de președintele 
Joaquim Alberto Chissano, se afla în a doua zi a vizitei 
în România.

Convorbirile au continuat la Palatul Consiliului de 
Stat, unde a avut loc o discuție între demnitarul 
african și Nicolae Ceaușescu. Conform comunicatului 
Agerpres, s-a discutat despre „strânsa prietenie și 
colaborare româno-mozambicană, dorința de a ac
ționa pentru dezvoltarea mai intensă a conlucrării pe 
plan politic, economic și în alte sectoare de interes 
comun pe baza unor acorduri pe termen lung, în 
industrie, agricultură, transporturi, minerit și în alte 
domenii importante pentru dezvoltarea economiilor 
celor două țări".

(Continuam In pag. a ll-a)

IN TOATE BISERICILE 
EXISTAU INFORMATORI!

STUDENȚI STRĂINI ÎN ROMÂNIA

„Am văzut un negru viu, 
pot să mor liniștită!"

în primăvara lui 1989, Gligor Hada 
era deja de opt ani pastor al Bisericii 
Penticostale din Hunedoara. Conti
nua să răspândească Bibliile aduse 
din Germania prin Biserica Refor
mată. Știa că este urmărit de Securi
tate atât la serviciu, cât și în biserica 
pe care o conducea. Tot în acea pri
măvară, fiul său cel mare a fugit din 
țară, trecând Dunărea înot în fosta 
Iugoslavie. Astăzi, crede că e timpul ca 
toți foștii informatori ai Securității să 
fie cunoscuți, pentru că a venit vre
mea ca lumea să afle adevărul, oricât 
de dureros ar fi. Este convins că aceștia 
au fost infiltrați în toate bisericile, dar 
spune că i-a iertat pe toți cei care i-au 
făcut rău. Peste ani, unul dintre prigo
nitorii săi l-a privit în ochi și și-a cerut 
iertare. Gligor Hada locuiește în con
tinuare la Hunedoara, unde este 
păstor al mai multor biserici penti
costale din zonă.

Amenințat cu moartea

Gligor Hada s-a născut în urmă cu 
69 de ani într-o familie cu nouă copii 
din județul Alba. A muncit de la 14 ani 
la CAP ca să își câștige existența. A 
dormit în grajd cu animalele pe care 
trebuia să le îngrijească, iar uneori 
șobolanii se plimbau nestingheriți 
peste trupul adormit al băiatului de 
atunci. Mama sa a intrat în rândurile 
credincioșilor penticostali în 1948, 
într-o perioadă cruntă, și a avut parte 
până și de oprobriul propriului soț, 
pentru credința sa. La 16 ani, Gligor 
Hada își urmează mama în credință, 
în 1963 a ajuns la Hunedoara, unde 
s-a angajat în combinatul siderurgic.

Ani în șir, împotriva credincioșilor 
penticostali au existat persecuții din 
partea regimului comunist. Gligor 
Hada își amintește astăzi că la început 
penticostalii se rugau pe unde pu
teau: „Era o grupare foarte mică. în sat, 
în județul Alba, eram urmăriți de mi
lițieni și, îmi pare tare rău să spun 
acest lucru, de preoți. Au existat cazuri 
în care oamenii au fost arestați pen
tru că aveau praf pe genunchii pan
talonilor, semn că se rugau. Casele în 
care mergeau la rugăciune aveau lut

în anii '80, aprobările pentru biserici se obțineau greu, dar credincioșii își aflau locuri de rugăciune FOTO: Arhiva familiei Ardelean

Am fost nevoit să învăț limba 
română, fiindcă la vremea aceea în 
Pitești eram singurul francofon. 
N-aveam încotro, trebuia să învăț 
limba română. Compatrioții mei 
erau la Craiova, Iași, București. Eu 
eram singur acolo. Erau arabi, nige
rieni, dar ei vorbeau engleza. Nu era 
nici un francofon. M-am apropiat 
mai repede de români, de aia a tre
buit să învăț mai repede limba.

Eu am ajuns la 5 noiembrie 1983 
și începuse deja frigul. A fost foar- 
te-foarte greu, pentru că în căminul 
în care stăteam nu prea dădeau căl
dură. Noi făcuserăm niște impro
vizații cu reșouri ca să ne încălzim. 
Dar, spre surprinderea noastră, 
opreau curentul electric de la 8 di
mineața și-i dădeau drumul la 5 du- 
pă-masă și, dacă nu te duceai la 
școală, mureai de frig în cameră, 
pentru că nu te puteai încălzi cu 
nimic. Trebuia să aștepți ora 5 ca să 
poți să încălzești camera. Era frig, a 
fost foarte greu, m-am îmbolnăvit, 
am avut un început de bronșită, dar 
s-a tratat la timp și am scăpat cu 
bine. După ce am început să mă aco
modez nițel, a mai căzut o bombă - 
era prima dată când Ceaușescu a 
interzis circulația cu mașinile din 
cauza iernii și nu mai puteam să vin 
la Bucureșit să mă aprovizionez, 
să-mi iau mâncare. A fost cumplit! 
Cumplit!

Sincer vorbind, am venit și cu 
oarecare prejudecăți despre arabi, 
mi-era frică de ei. Auzisem fel de fel, 
că se ocupă cu droguri, terorism... în 
fine, mi-era frică de ei. Venisem cu 
prejudecăți și nu m-am apropiat de 
colegii arabi. Eram cu băieții din

Nigeria și mi-am făcut prieteni 
români. în oraș l-am cunoscut într-o 
zi și pe Dobrin, fostul mare fotbalist. 
De la ei am gustat pentru prima dată 
palincă. După un pahar, cred că vor
beam singur. Când am sosit la can
tină, la început nu înțelegeam nimic 
din ciorba aia în care lingura se 
plimba și nu întâlnea mai nimic, 
carne... căutam cu disperare carne și 
nu prea găseam. Mi-a plăcut foarte 
tare mâncarea asta... cum îi zice... 
tocăniță de porc. Seamănă oarecum 
cu o mâncare de-a noastră din 
Congo. De asemenea, am fost fasci
nat (și sunt în continuare) de sar
male, dar fără mămăligă. Nu m-am 
acomodat cu mămăliga.

Ca o ciudățenie - să-ți povestesc - 
actuala mea soție, după ce am 
cunoscut-o, la vreo lună, m-a dus la 
părinții ei la Brăila și oamenii s-au 
pregătit, venea totuși un om străin 
în casă, au pregătit sarmale și... eu cu 
tupeu i-am zis Alinei: „Alina, adu tu 
și o friptură să mănânc la sarmale". 
„Păi, cum, sarmalele au carne to
cată..." „Da, dar eu dacă nu văd 
măcar o bucățică de carne..." Oa
menii mi-au făcut repede o friptură 
și am mâncat friptură cu sarmale. Se 
uitau la mine ca la o minune. Dar 
astăzi, la noi în familie, în familia 
noastră de la Brăila, vreau să zic, 
toată lumea mănâncă sarmale cu 
friptură. încetul cu încetul m-am 
adaptat la mâncarea românească. E 
o mâncare bună. Românii fac mân
care bună, nu pot să zic că am avut 
probleme de adaptare cu bucătăria 
românească.

(Continuam în pag a IIl-a)

pe jos și așa se murdăreau oamenii. 
Eram urmăriți și monitorizați, dar 
acest lucru nu ne-a făcut să dăm îna
poi. Mai apoi, erau case private de ru
găciune, pentru care se obțineau cu 
greu autorizații. Dădeau până la urmă 
acele aprobări. Eu cred că era o tactică 
de-a lor pentru a putea să ne su
pravegheze mai bine și mai simplu".

Când a ajuns în Hunedoara, Gligor 
Hada a găsit o comunitate de aproxi
mativ 500 de credincioși cu familiile 
lor cu tot. Ani în șir a încercat să obțină 
autorizații pentru ridicarea unei bi
serici. De cultele religioase răspundea 
pe vremuri câte un inspector la trei

județe. Reprezentanții Cultelor erau 
chemați la un fel de raport de către 
aceștia. Inspectorul Avrămuț răspun
dea de Hunedoara, Arad și Alba. „în 
anii '8o voiam să ridicăm o biserică în 
municipiul Hunedoara și încercam să 
obținem o aprobare în acest sens. 
Eram trimis de la Hunedoara la Deva 
și de acolo la Departamentul Cultelor 
la București. Cei din Capitală îmi 
spuneau că nu era nevoie să ajung la 
ei, că lucrurile trebuie rezolvate pe 
plan local. Am fost de 70 de ori în 
audiență la cei de la Hunedoara și de 
la județ, de la Deva. Ieșeam din 
schimb de noapte și stăteam de la

7:00 dimineața până la ora 15:00 și nu 
îmi dădeau voie să intru în audiență. 
Supărat că nu cedez, inspectorul 
Avrămuț mi-a spus să nu mai insist, 
pentru că ei sunt hotărâți să facă în 
așa fel încât să îmi rămână copiii pe 
drumuri. Aveam șapte copii. M-a 
amenințat cu moartea, de față cu doi 
martori. I-am spus să mă pună la zid, 
să mă împuște, dar că nu renunț. 
Ajunsesem să îmi pregătesc soția 
pentru ce era mai rău - dispariția mea 
fizică", povestește Gligor Hada.

Cu toate amenințările, inspectorul 
Avrămuț părea să fie speriat de 
prezența pastorului Hada. „I-am spus

că intru în post și rugăciune cu toată 
biserica pentru ca Dumnezeu să facă 
dreptate. S-a uitat la mine parcă spe
riat. După o săptămână, mi-a spus: 
«Cred că nu ați făcut ceea ce ați zis?». 
«Ba da», i-am răspuns, iar un alt coleg 
i-a zis: «Și eu îl ajut și pun toată bise
rica să se roage pentru ca Dumnezeu 
să ia bariera din cale!».

Am postit și ne-am rugat pentru el. 
După trei luni a ajuns în pușcărie. 
Preoții ortodocși i-au dat mită și, exas
perați de felul în care cerea bani și se 
purta, l-au pârât".

(Continuam în pag. a ll-a)

CALENDAR
23 mai (Marți) 

Soarele a răsărit la 5:40, a apus la 
20:45 
Luna a apus la 8:13 
Sărbătoare creștină: Sf. Ierarh Măr
turisitor Mihail al Sinadei; Sf. Mir. 
Maria lui Cleopa

S-a întâmplat la
23 mai 1989

• Ministrul israelian de Externe, 
Moshe Arens, și-a încheiat vizita 
în Statele Unite, unde a avut con
vorbiri cu vicepreședintele Dan 
Quayle, cu secretarul de stat, James 
Baker, și cu alte oficialități ameri
cane. Au fost examinate, în acest 
cadru, relațiile dintre cele două țări, 
evoluțiile din Orientul Mijlociu, 
alte probleme de interes reciproc;

• La 22 mai, la Moscova, a avut 
loc Plenara CC al PCUS, care a ana
lizat probleme legate de congresul 
Deputaților Poporului. După cum 
transmitea Agenția TASS, plenara 
a propus candidatura lui M.S. Gor- 
baciov, secretar general al CC al 
PCUS, pentru funcția de preșe
dinte al Sovietului Suprem al URSS. 
Plenara a adoptat hotărâri în pro
blemele discutate;

• Wan Li, președintele Comite
tului Permanent al Adunării Na
ționale Populare a RP Chineze, a 
sosit la Washington într-o vizită 
oficială, transmitea Agenția China 
Nouă. Oficialul a purtat convorbiri 
cu președintele George Bush și cu 
vicepreședintele Dan Quayle, pre
cum și cu lideri ai congresului în 
legătură cu aspecte ale relațiilor 
bilaterale și probleme internațio
nale. Anterior, Wan Li a efectuat o 
vizită în Canada.

Roxana VINTILĂ

JURNALE PERSONALE

23 MAI
Mult stimatul tov. Dulea a început „jocurile": a recitit 

decupajul și acum vrea modificări, nu multe, dar una 
foarte gravă - ca Zimniceanu să fie scos de sub pământ- 
adică cercetările sale arheologice să nu se mai petreacă 
în tunel, ci undeva, la suprafață. Ceea ce schimbă sensul 
și metafora. Sper ca Everacsă nu fie de acord, altfel nu știu 
ce voi face. în orice caz, trebuie să fiu pregătit ca, la alte 
cereri ale lui, să renunț la film.

Asta vine intr-un moment în care începusem să capăt 
poftă de film, să ies din starea de lâncezeală și neîncredere 
pe care o am. Așa mi se întâmplă mie întotdeauna.

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

Editura Albatros, 1994, p. 534

îmi spun uneori că nu trebuie să mă plictisesc, făcând 
același lucru zi de zi. Viața e și ea o „meserie" care își are 
servitutile ei, dar care, dincolo de ele, îți poate oferi și sa
tisfacții când o onorezi cum se cuvine. A fi un bun mese
riaș e întotdeauna un titlu de „noblețe", e ceva care 
impune respect.

(Continuam m pag a lla)

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Autocenzura în artă: 
„Devenise natural.

Cum să nu asculți?“
Pe Aurora Strugar Roman, fostă Nagy, sau pe numele de 

artist, Aura Strugar, o găsești în zilele frumoase în Cișmigiu. 
înconjurată de câteva portrete, își așteaptă cuminte clienții. 
în 1989 avea 42 de ani, se despărțise de soțul ei și locuia în 
Oradea. „Nu eram încă divorțați, eram doar despărțiți. Dar, 
deși am rămas prieteni, eu și soțul meu am considerat că 
va fi mai bine pentru viețile noastre să ne separăm", își 
amintește ea, fără mânie. Aura Strugar a absolvit Academia 
de Arte Frumoase din București și se simte mai aproape de 
curentul modernist, de fauvism și cubism. „Anul 1989 a fost 
un an liniștit. Noi, artiștii, așteptam primăvara, căldura, ca 
să ieșim în afara orașului și să pictăm peisaje. Organizam 
des astfel de ieșiri, prin jurul orașului Oradea. Ne în
grămădeam cinci-șase artiști într-o mașină, cu șevalete, cu 
mâncare, cu de toate, ne așezam în cerc și pictam. Apoi ne 
făceam corecturile reciproc, nu era ură sau invidie între noi.

(Continuam în pag. a ll-a)

POZIȚIA LUI NICOLAE 
CEAUSESCU FATĂ DE 

EMIGRANTII POLITICI GRECI
La începutul anului 1989, în România se afla o importantă comunitate 

de cetățeni de etnie greacă. O parte din aceștia aveau statutul de refugiați 
politici și au beneficiat de-a lungul perioadei comuniste de ajutorul 
autorităților de la București pentru a se integra în societatea românească.

Povestea cetățenilor greci stabiliți temporar în România din motive 
politice poate porni de la 23 august 1944. în seara respectivă, Regele 
Mihai I a anunțat încetarea războiului contra Uniunii Sovietice și a 
aliaților săi și trecerea României de partea Națiunilor Unite. Acest lucru 
a permis trupelor sovietice să avanseze rapid și pe un front larg în 
Peninsula Balcanică, ocupând Bulgaria și participând la luptele pentru 
eliberarea Iugoslaviei.

Schimbarea produsă în România la 23 august 1944 a pus într-o poziție 
dificilă trupele germane staționate la sud de Dunăre. Acestea au fost 
nevoite să se retragă rapid, prin Iugoslavia, către Austria, pentru a nu fi 
încercuite și nimicite de Armata Roșie.

Situația critică în care se găseau unitățile germane din Peninsula Bal
canică a permis aliaților anglo-americani să deșănțeze în Grecia mai 
multe unități de parașutiști, în prima parte a lunii octombrie 1944. Aces
tea au participat împreună cu forțele de rezistență grecești la eliberarea 
țării de sub ocupația germană.

Urmând instrucțiunile sovietice, conducerea Partidului Comunist din 
Grecia a încercat să evite o confruntare directă cu forțele de rezistență 
conduse de prim-ministrul Georgios Papandreu. Acesta s-a întors 
din exil la câteva zile după eliberarea Atenei de sub ocupația germană 
(13 octombrie 1944) și a preluat conducerea țării.

Lupta politică din Grecia a intrat într-o nouă fază în luna martie 1946. 
Atunci, mici grupuri ale așa-numitei Armate Democratice a Greciei 
(Dimokratikos Stratos Elladas) - care își avea bazele în Iugoslavia- au ata
cat forțele guvernamentale din regiunile muntoase de la frontiera cu 
Iugoslavia și Albania. Scopul grupurilor comandate de veteranul comu
nist Markos Vafiadis, alias „Generalul Markos", era de a pune capăt 
„regimului monarho-fascist" instaurat la Atena de anglo-americani. în 
acțiunea lor, comuniștii greci erau susținuți atât de sovietici, cât și de 
guvernele de la Belgrad și Tirana. Astfel, Grecia a devenit teatrul unui 
sângeros război civil (1946-1949).

(Continuam în pag. a lila)

Agenda Elenei Ceaușescu
Dacă mai e nevoie de argumente 

pentru rolul Elenei Ceaușescu în poli
tica și economia țării, agenda zilei de 
marți, 22 mai 1989, e convingătoare. 
„Când au început să-i sece izvoarele, să 
vadă cum i se împuținează minereul 
uman radioactiv - a scris în memori
ile sale Dumitru Popescu cu referire la 
Nicolae Ceaușescu -, s-a uitat în jur 
după un toiag. Atunci E. C. s-a oferit să 
preia povara suplimentară". Și a pre
luat, am zice citindu-i agenda, aproape 
toată „povara". Iar „genialul strateg" a 
fost trecut pe post de stindard al unor 
închipuite foste mari bătălii. Trei 
ședințe au fost ținute în acea zi sub 
oblăduirea ei, fără prezența lui Nicolae 
Ceaușescu. La prima dintre ele (orele 
10:40 -11:10) e menționată prezența lui 
Silviu Curticeanu, Radu Bălan, Ion 
Radu și I. Robu (?) și tema „lacuri și 
vopsele". A doua s-a ținut fără pauză. 
Pentru Tovarășa a fost o prelungire a 
celei dintâi (orele 11:10 -11:35). S-au dez
bătut (dacă acesta poate fi cuvântul 
potrivit pentru stilul comunicărilor

din asemenea conclavuri) „prețurile 
pentru produsele externe". Deducem 
din mențiunea agendei că experți și 
responsabili în domeniu erau la acea 
oră Ștefan Andrei, Silviu Curticeau, Ion 
Pățan și Th. Bărbulescu (nu cumva, tot 
cumnatul Vasile, scris greșit de Ion 
Neacșu, șeful de cabinet al Elenei 
Ceaușescu?). La ora 17:00, din nou 
ședință la săliță (prezenți Emil Bobu și 
Constantin Radu), nu se știe,pe ce 
temă, nu se știe la ce oră încheiată...

înainte de 17:50, desigur, căci 
atunci a început ultima întrevedere 
cu Silviu Curticeanu a Elenei Ceau
șescu din acea zi. Pe Curticeanu îl mai 
chemase însă, marți, 22 mai, încă de 
trei ori. Discutase între patru ochi, 
fiind menționați în programul ei, și cu 
Radu Constantin, Ion Radu, Maria 
Ionescu, Gheorghe Oprea, Ștefan An
drei și o anume Rodica Stoica.

Poliana intrase - o oră întreagă! - 
în programul de după-amiază 
(15:55-16:55)-

Lavinia BETEA

Pagini realizate cu 
sprijinul AGERPRES AGERPRES
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„IN TOATE BISERICILE 
EXISTAU INFORMATORI!"

(Urmare din pag. I)

„Vizite44 la Securitate

Securiștii continuau să îl urmă
rească. Gligor Hada a fost unul dintre 
„oaspeții" Securității. Astăzi reme
morează o astfel de „vizită", cu „gaz
de" extrem de „primitoare": „Un ma
ior cu numele Orianu a venit la 5:00 
dimineața la mine acasă și m-a luat 
din pat. M-a dus la Securitate, la Deva. 
Acolo, mă duceau în diverse camere și 
mă anchetau. îi interesa de ce aveam 
legături cu străinii. S-a întâmplat ca 
un autocar cu 20-25 de persoane din 
Suedia să vină la noi. Pe scara unde 
stăteam locuiau un maior și un loco
tenent major de la Miliție. în plus, fra
tele soției mele locuia în Germania, 
ne trimitea valută în mod legal, bani 
cu care aveam voie să facem cumpă
rături din shop. Toate aceste lucruri îi 
deranjau și voiau să știe ce legături 
aveam noi cu străinii. Chiar acea per
soană care m-a luat dimineața din 
pat, la ora 4:00 după-amiaza, mi-a dat 
puțină pâine cu slănină. N-am vrut să 
mănânc. La insistențele lui am mân
cat totuși jumătate din ceea ce îmi 
adusese. S-a întâmplat ceva. Pur și 
simplu, mi-am pierdut memoria. Nu 
mai raționam. A fost ceva pus în mân
care. Pe la 2130 mi-au dat drumul să 
plec. Am luat autobuzul până la Hu
nedoara. Locuiam la trei minute de 
gară, iar până acasă am făcut vreo 
două-trei ore. Am ajuns în fața blocu
lui și nu știam scara pe care să urc îmi 
vedeam soția pe balcon, dar nu îmi 
mai aminteam nimic. Eram ca o plan
tă. Atunci m-au anchetat mai mulți 
securiști, printre care unul este încă în 
funcție aici. Peste ani ne-am întâlnit, 
am stat la aceeași masă, s-a uitat în 
ochii mei și și-a cerut iertare. Nu vreau 
să îi dau numele. Eu l-am iertat!".

Peste ani, fiul lui Gligor Hada, 
Gabriel, masterand în Statele Unite 
ale Americii, a povestit în fața cole
gilor săi aceste întâmplări.

Urmărit și Ia serviciu

Nici la serviciu lucrurile nu stăteau 
mai bine. Gligor Hada era urmărit: 
„Nu am ascuns niciodată că sunt 
creștin. Am cerut să lucrez unde era 
mai greu. Am muncit pe cel mai greu 
post de comandă, dar nu am reușit 
niciodată să avansez în meserie. Tot 
timpul eram urmărit de cineva din 
Securitate. S-a întâmplat ceva foarte 
interesant. Printre colegi, era un 
muncitor care lucra la armătură, la 
sârmă, uns tot cu mizerie. într-o 
împrejurare, un căpitan, pe nume

Membii comunității penticostale erau foarte des chemați la anchete și persecutați de Securitate pentru orientarea lor religioasă FOTO: Arhiva familiei Ardelean

Lăcașul de cult clădit de pastorul Hada a așteptat vreme de mai mulți ani aprobările de înființare de la Departamentul evenimentele care l-au păstrat în atenția
Cultelor din București FOTO: Monalise Hihn Securității FOTO: Monalise Hihn

Popovici, m-a chemat la Securitate, 
spunându-mi că trebuie să mă pre
zint la un anume maior Codarcea. 
Când am ajuns în biroul acestuia, am 
văzut cine era - muncitorul din secția 
unde lucram. Eram mereu urmăriți. 
Și la noi în casă au intrat în lipsa noas
tră și au scotocit printre lucruri".

Gligor Hada își mai amintește că în 
două rânduri, în ședințe conduse de 
secretarul de partid, i s-a spus chiar de 
către acesta că îi vor rămâne copiii pe 
drumuri: „îmi făceam datoria și 
căutam să fiu exemplu, să fac mai 
mult decât mi se cerea, nu îmi găseau 
nici o vină, decât cea că eram creștin. 
Chiar dacă mă amenințau, nu pu
team să port ură. Un creștin nu are 
voie să poarte ură. Credința este una 
singură, gardurile le fac oamenii".

„Contrabandă44 

cu Biblii
Ceea ce nu știau securiștii era că în 

locuința lui Gligor Hada gra plin de 
Biblii: „Aveam o rudă prin alianță la 
Mediaș. Era bolnav de ciroză. Era sas și 
avea multe relații în Germania. Lor li 
se trimiteau multe Biblii prin Bi
serica Reformată. Când sosea câte un 
transport în țară mă suna și îmi 
spunea: «Gligor, vino până la mine, că 
sunt grav bolnav!». Eu știam ce în
seamnă asta. Era semnul că mai sosise 
un transport de Biblii. Era, practic, un 
cod între noi. Trebuia să vorbim așa. 
Mergeam cu sacoșele pe tren, mai cu 
emoții că existau controale, sau cu Tra- 
bantul unui prieten. Mai intrau în țară 
și prin persoane care veneau din străi
nătate și cu care ne întâlneam pe 
câmp. Mai soseau și alții din țară 
noaptea. Băteau la ușă. Eram uimiți de 
felul în care ne găseau. La adăpostul 
întunericului urcam Bibliile în aparta
ment. Le ascundeam sub cadă sau în 
interiorul ușilor din apartament. Să fi 
adus și răspândit Biblia era atunci cum 
e azi să faci contrabandă cu droguri 
sau cu arme! Eram verigi ale unui lanț 
și nu ne cunoșteam toți între noi, toc
mai pentru a fi protejați. Dacă îl prin
deau pe unul, să nu cadă toți. Mai fă
ceam un lucru. Traian Dorz era un po
et creștin și o parte din manuscrisele 
lui au ajuns în străinătate, prin mine. 
Trimiteam scrierile acelui poet prin 
cineva de la București, care le scotea 
din țară, erau tipărite în străinătate, 
readuse în țară și apoi îmi parveneau".

Nici copiii n-au scăpat

Gligor Hada avea șapte copii. 
Aceștia erau marginalizați și persecu
tați la școală: „Ceilalți copii strigau

după ei - «pocăitule!». Erau scoși în 
fața careului, de parcă ar fi făcut cine 
știe ce rele. Deși învățau bine, nu 
reușeau niciodată să ia premiul întâi. 
Am avut discuții cu directorii de la 
școală, pentru că erau persecutați. Ne
dreptatea aceasta l-a determinat pe 
fiul meu cel mare să fugă din țară. Ne 
spunea că nu mai poate suporta și că 
va pleca. A fost trimis în armată la Ca
nalul Dunăre - Marea Neagră. Era și
canat și ne repeta că trebuie să plece. 
Ne-am opus, dar n-am avut ce să-i fa
cem. La jumătatea anului 1989 a fugit. 
Ne-au căutat securiștii și la serviciu, și 
acasă. A început o altă perioadă de 
interogatorii", spune Gligor Hada.

„Să se afle adevărul!44

Gligor Hada spune că este convins 
că în rândul tuturor bisericilor au 
existat informatori ai Securității și 
crede că a sosit timpul ca numele 
acestora să fie cunoscute. „Eu cred că 
nici o persoană nu ar trebui să aibă 
imunitate, nici în cazul ortodocșilor, 
nici al penticostalilor, nici al catoli
cilor sau baptiștilor etc. Eu cred că ar 
trebui să se știe despre cei care au 
fost informatori sau agenți ai Secu
rității. Mi se pare nedrept să se as
cundă aceste lucruri. Nu e normal să 
se facă o asemenea nedreptate. Nu 
contează religia. Nu este în ordine, ai 
trebui să se scoată la lumină toate 
mizeriile. De ce să ocupe cineva un 
post înalt, când a fost o unealtă a 
vechiului sistem? în orice biserică 
erau informatori, chiar dintre 
creștini. Nu erau descoperiți ușor. 
Erau infiltrați chiar în conducerea 
bisericii. Noi vrem să facem lumină. 
Atunci aveam bănuieli în ceea ce îi 
privește pe informatori. Au existat și 
în rândurile noastre oameni care au 
căzut în cursa securiștilor, poate 
erau chiar plătiți. Poate că erau chiar 
din rândurile lor, infiltrați între no 
Noi nu aveam nimic de ascuns. Erau 
informați despre tot ceea ce făceam, 
ce predică, cine venea. întotdeauna 
ne-am rugat pentru cei care ne per
secutau. Ne rugam pentru ei, pentru 
cei care ne torturau, ne anchetau. Nu 
blestemam și nici nu le purtam ură. 
Un creștin se roagă pentru dușmanii 
lui! Acum a sosit momentul să aflăm 
adevărul!".

După 1990, a cumpărat un bloc în 
paragină din oraș. Până în 1990, acel 
imobil deservea Miliția și Securitatea, 
în acea clădire a înființat un orfelinat, 
iar în prezent este implicat în alte 
proiecte sociale pentru copiii defa
vorizați.

Monalise HIHN

(Urmare din pag. I)

La finalul întâlnirii, delegațiile 
celor două țări au discutat despre 
problemele continentului african, 
„Nicolae Ceaușescu reafirmându-și 
sprijinul și solidaritatea cu lupta 
popoarelor africane pentru înlă
turarea totală a colonialismului, 
pentru consolidarea independenței 
politice și economice, pentru dez
voltarea liberă pe calea progresului 
economico-social".

Vizitarea Capitalei
După întrevederea de la Consiliul 

de Stat, oaspetele a fost inclus 
într-un program de vizitare a 
Bucureștiului. Pentru început s-a 
deplasat la Institutul de Cercetare 
Științifică și Inginerie Tehnologică 
pentru Mașini și Utilaje Agricole 
Băneasa. Gazdă a fost Eugeniu Ră- 
dulescu, ministrul Industriei con
strucțiilor de mașini.

în a doua parte a zilei a vizitat 
noul cartier de locuințe Crângași, 
după care a vizionat complexul 
hidroenergetic și celelalte lucrări de 
amenajare a râului Dâmbovița. A 
urmat o plimbare pe Bulevardul 
Victoria Socialismului, după care 
Joaquim Alberto Chissano s-a de
plasat cu metroul pe ruta Piața Uni
versității - Piața Aviatorilor: I-a avut 
alături în cursul vizitei pe străzile 
orașului pe Barbu Petrescu (pri
marul Capitalei), Pavel Aron (mi
nistrul Transporturilor și Teleco
municațiilor) și Ion Badea (pre
ședintele Consiliului Național al 
Apelor).

Suc și înghețată 
pentru sezonul cald

Debutul sezonului cald a majorat 
cerea de băuturi răcoritoare și 
înghețată. Erau pregătite unitățile 
producătoare să facă față consumu
lui? Conform declarațiilor oficiale, 
da. Iată ce spunea subinginerul Vic
tor Hromei, șeful secției de băuturi 
răcoritoare ILF Iași: „De la începutul 
anului până în prezent am depășit 
planul la producția de sucuri cu 220 
de tone. Firește, în aceste condiții

am livrat beneficiarilor cantitățile 
solicitate, uneori peste cele pre
văzute în graficele întocmite. Aceas
ta și pentru că reparațiile la linia 
tehnologică le-am finalizat cu 3 zile 
în devans față de plan. Acum îm- 
buteliem în trei schimburi, peste 
100.000 de sticle a 0,250 litri și circa 
10.000 de sticle de răcoritoare a 
0,500 litri. în ceea ce privește diver
sificarea producției, precizez că pro
ducem nouă sortimente, urmând ca 
în perioada următoare să.realizăm 
încă patru: «Mirela», «Ciro», «Quik» 
și suc natural de fructe cu aromă de 
zmeură".

Piese de schimb pentru 
utilajele agricole

întreprinderea mecanică pentru 
agricultură Năvodari a raportat res
ponsabililor județului, prin vocea 
ing. Mircea Moldoveanu, îndepli
nirea planului pe luna aprilie și esti
marea realizării sarcinilor pe luna

.................

mai. Instituția a pus la dispoziția 
unităților agricole din județ impor
tante cantități de piese de schimb, 
mașini și utilaje, la unele poziții 
chiar peste prevederile planului. Au 
fost fabricate (conform spuselor ing. 
Moldoveanu) - corespunzător unui 
program special, stabilit de Minis
terul Agriculturii - 20 de repere de 
piese de schimb pentru tractoare, 10 
repere pentru combine de recoltat 
tip C12,30 de repere pentru piese de 
balot paie și fân. în finalul mesaju
lui său, conducătorul întreprinderii 
mecanice pentru agricultură Nă
vodari, în numele colectivului de 
muncitori, a declarat: „Suntem 
pregătiți să răspundem prompt 
tuturor solicitărilor unităților din 
județul nosru".

Sarcini de export
După anunțarea achitării datoriei 

externe, sarcinile de plan pentru 
export au rămas la aceleași niveluri.
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Țara avea nevoie de valută! Așadar, 
gazetele județene ale Partidului ra
portau săptămânal noi depășiri ale 
planului. Spre exemplu, Drapelul 
Roșu din Timiș prezenta cititorilor 
performanțele înreprinderii „Ti
mișul" din Lugoj, parte a întreprin
derii „Electrometal" Timișoara. Uni
tatea lugojeană depășise de la înce
putul anului planul de export cu 
12%, în special prin vânzarea în 
străinătate de piese turnate și prelu
crate din fontă. între produsele 
apreciate de partenerii externi se 
număra și instalația de transport 
vacuumatic, în nouă variante mo
bile și fixe. „Colectivul nostru ex
portă și produse «netradiționale», 
în raport cu profilul său de fabri
cație, ne spune ing. Milan Craia - 
nota ziarul timișean. Am organizat 
temeinic producția, am pregătit cu 
deosebită grijă baza materială. Tot
odată au fost selectați cei mai buni 
muncitori, cu înaltă calificare". Iată 
rețeta succesului!

Recomandări 
cosmetice

Revista Femeia din luna mai făcea 
româncelor câteva recomandări 
cosmetice pentru sezonul în curs: 
„Pentru ca tenul să rămână luminos 
și neted, îngrijiți-1 cu mai multă 
atenție, cu atât mai mult cu cât vara 
trebuie să renunțați în cea mai mare 
parte a timpului la pudră și la un 
machiaj pronunțat. Tenul gras 
demachiați-1 în toate serile cu apă și 
eventual cu săpun pentru copii, 
treceți apoi peste față o bucată de 
pânză de bumbac cu o loțiune 
astringentă pe care o puteți prepara 
chiar dumneavoastră cu câteva 
plante de la «Plafar». Pielea uscată 
suferă în mod deosebit de pe urma 
soarelui și a apei folosite abundent 
vara. De aceea, demachiați-vă zilnic 
cu lapte emolient, fără a folosi vreo
dată când vă spălați săpunul. De 
asemenea, ungeți fața, seara mai 
ales (în special în jurul ochilor), cu o 
cremă grasă. Crema o lăsați pe față 
doar o oră sau chiar mai puțin. 
Oricum, nu dormiți niciodată cu 
crema pe față".

Ilarion ȚIU

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Autocenzura în artă: „Devenise natural. 
Cum să nu asculți?"

(Urmare din pag. I)

Tușele erau tocite de toți, scopul nostru era să avem 
lucrări corecte, nu aveam orgolii. într-o astfel de ieșire 
ne-am întâlnit cu directorul de la Școala Populară de 
Arte, Aursulesei îl chema. Era soare puternic și ni se 
uscaseră prea tare culorile. «Am venit să vă salvez», ne-a 
zis și ne-a sfătuit să mergem la bucătăria unui restaurant 
să cerem niște ulei de floarea-soarelui, ca să putem con
tinua treaba. Nu știam secretul că puteam înmuia 
culoarea cu astfel de ulei. Mergeam adesea cu cei de la 
școala populară prin sate să căutăm obiecte vechi, mate
riale originale, oameni talentați, meșteșugari, cântăreți 
deosebiți. Cu mulți din cei cu care țineam legătura în 
acea perioadă m-am tot întâlnit de-a lungul anilor: cu 
unii am făcut lucruri frumoase, alții nu mă mai cunosc.

Atunci se trăia bine din pictură, aveam ore la Casa 
Sindicatelor, făceam sculptură, ceramică, grafică. 
Mergeam pe producție vandabilă. Și lumea chiar 
cumpăra. Țin minte că se vindeau primăvara fustițele 
tradiționale ale fetelor maghiare, fustițe cu niște funde

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

O societate lipsită de civilizație se face simțită atunci 
când oamenii „de meserie" își fac datoria cu prisosință 
și fără abatere, respectăndu-și propria conștiință. E destul 
să privim azi în jurul nostru pentru a ne da seama cât de 
înapoiați suntem la capitolul civilizație. O întreagă epocă 
a contribuit la dispariția responsabilității și a conștiinței 
„profesionale".

în „Vatra" (nr. 4) un interviu cu Alain Brownjohn sem
nat de N. Băciuț. Spune lucruri de bun-simț. O schiță 
lămuritoare despre situația poeziei din Anglia de azi. 
Transcriu o întrebare și un răspuns: „Ce ați vrea să tran
smiteți dvs., ca poet, poeților românii"

„Aș vrea să le spun lor și poeților de pretutindeni să 
rămână poeți în tot ceea ce fac, să nu înceteze să scrie. 
Să rămână mereu tineri în spirit. Se întâmplă să fiu între
bat de cei mai tineri care e părerea mea despre poezia lor. 
Sunt unii mai talentați, iar alții mai puțin înzestrați. 
Tuturor însă le recomand, pe lângă observațiile critice, să 
nu înceteze să scrie. Să nu se descurajeze nici în fața unor 
judecăți critice mai aspre. Nu se știe nciodată, dincolo de 
obstacole și de poticneli, cine va găsi filonul de aur al 
poeziei. Vor exista întotdeauna cititori care să se bucure 
de astfel de descoperiri. Sacrificiul merită făcut.

Victor Felea, Jurnalul unui poet leneș. Ianuarie 1 955 - 
martie 1 993, Ediție îngrijită de Lidia Felea, București, 

Editura Albatros, 2000, p. 716-717

Azi voi lucra nonstop, că tare am rămas în urmă... 
Ascult emisiunea de dimineață, dar trebuie musai să

foarte frumoase. Făceam și design, făceam de toate. 
Artiștii erau foarte dedicați, când mergeai la ei în ateliere 
îți povesteau de istoria icoanei pe care o făcuseră, cum 
pica lumina, cum le-a venit ideea. Ne erau interzise anu
mite subiecte: pictura cu conace, tot ce avea legătură cu 
burghezia. Devenise natural, cum să nu asculți? Nici nu 
ne puteam gândi măcar că am putea picta anumite 
subiecte. Erau artiști care făceau tot felul de instalați: 
deștepte. Dacă li se păreau prea deștepte celor care avizau 
expozițiile, așteptai și doi ani până primeai aprobarea 
sau n-o primeai deloc. Pentru linogravură trebuia să ai 
aprobare de la Miliție, că se considera că poți face orice 
fel de ștampilă și era periculos.

Mi-aduc aminte că am fost în 1989 la Băile Felix împre
ună cu mai mulți artiști. în hotelul la care ne-am cazat 
erau mai mulți tineri în costume gri, extrem de culți și 
inteligenți. Ei ne-au spus că în anul acela se va întâmpla 
ceva, că lucrurile se vor schimba. «Ce se poate 
întâmpla?», mă tot întrebam și mintea mea nu putea să 
priceapă ce ar însemna un asemenea lucru."

(a consemnat Ionela GAVRILIU)

merg la Casa Științei, unde are loc un mare simpozion 
„Eminescu". Participă și un anumepoetDima, careafost 
prieten cu Gh. Eminescu. E medic, zice, o prezență anostă, 
zic în sinea mea. Vine și dl Negoițescu,fost excepțional 
profesor de franceză, acum pensionar. „Comunicări", în 
ordine: Carmen Gherovici, Onea muzeograful (?), Luncă, 
Gherasân, trei eleve între care și Mihaela Gavrilescu, a 
mea orală.

Fac aluzie impardonabilă, dar nu știu dacă are trecere: 
Că suntem fericiți de mulțimea întâmplărilor de rezo
nanță națională. Văleanu conduce „simpozionul" și 
citește versuri de dl Lupașcu, poet octogenar, aflat în 
prezidiu. Recită și dumnealui mult, monoton, pășunist. 
Memoria sa estefenomenală sau i s-au imprimat textele 
personale ca pe o placă de patefon! In corpore, bărbații 
plus Carmen, în „chambra" lui Gherasân. Dacă s-au 
prezentat bine, insistă Carmela. Retorizez: Excepțional! 
Apoi, spune cum de a ajuns ea la această performanță, 
iar Gherasân îi trage o ripostă îndesată. Papașa n-a venit, 
îl doare stomacul... în acest timp, Victoire e cu Măriuța, 
aducătoarea de lapte proaspăt. în stil Zaharia Stancu: E 
bun laptele. Și alb. Nu mai găsim nici copițele. Nici fălci 
de porc. Nici pește congelat. Nici tacâmuri. Acum nu mai 
e nimic. Ba se găsesc hamsii. Foarte sărate. Adevărate de
licatese. Mai prindem de la țară ceva zarzavaturi, cartofi. 
E minunat, e-ncântător...

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

Ziua lui Adri. Telefon. Imensă duioșie. Sufăr.
Mircea Zaciu, Jurnal IV, București, 

Editura Albatros, 1998, p. 443
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STUDENȚI STRĂINI ÎN ROMÂNIA

„Am văzut un negru viu, 
pot să mor liniștită!"

(Urmare din pag. I)

După ce am terminat anul pre
gătitor am venit la București, unde 
ar fi trebuit să fac Facultatea de Elec
tronică, dar m-am răzgândit. M-am 
dus la minister, unde am făcut 
cerere să mă duc la Institutul de 
Construcții și mi s-a aprobat. Am 
stat toată perioada facultății la 
căminul studențesc, cinci ani. Am 
stat cu un băiat congolez, Jacques, 
care era student la Facultatea de Căi 
Ferate, Drumuri și Poduri. Când am 
sosit în România, în 1983, erau cam 
3.000 de studenți congolezi în toată 
țara, în toate centrele universitare, 
inclusiv cei care învățau la Băneasa 
și la Câmpina, la școlile de Miliție. 
Statul român ducea o politică de 
apropiere față de țările din Africa.

Am avut colegi foarte buni la fa
cultate. M-am apropiat de ei rapid. 
Ăștia au fost primii mei prieteni 
români. Era și perioada aia grea de 
dictatură, era celebra Lege 9 apropo 
de relațiile cu străini. O lege foarte 
urâtă. Colegii mei au suferit foarte 
mult din cauza mea. Când ieșeam 
din curtea facultății trebuia să ne 
despărțim. Venea Miliția, pe noi ne 
lăsa în pace, dar pe colegii mei 
români îi luau milițienii la întrebări, 
îi duceau la Miliție. La un moment 
dat, am simțit nevoia să-i protejeze 
îndepărtându-mă de ei, pentru că 
mă durea foarte tare sufletul când 
auzeam a doua zi: „Aoleu, ce ne-au 
făcut, ce ne-au chinuit..." „Dar de ce? 
Ce s-a întâmplat?" „Păi, după ce 
ne-am despărțit aseară, au venit 
niște civili, ne-au dus la Unirea - era 
un sediu al Securității acolo - și 
ne-au ținut până la 3 noaptea și 
ne-au torturat cu întrebări peste 
întrebări și ne mai dădeau și câte 
una peste ceafă..." Și asta se repeta 
mereu. Nu se întâmpla nimic când 
erau cu mine. Dar când ne despăr
țeam, veneau ori în cămin, ori nu 
știu unde, îi prindeau și a doua zi îi 
auzeam: „Aoleu, ce ne-au făcut iar!". 
Și m-am gândit: mai bine îi las în 
pace, că din cauza mea au probleme. 
Nu numai din cauza mea, ci și a 
celorlalți studenți străini. Și cu arabii 
se întâmpla la fel. Mi-am zis că mai 
bine stau în banca mea, că uite copi
ii ăștia au de suferit. Dar eu m-am 
simțit bine cu ei, am fost la toate 
nunțile care s-au făcut. Mie îmi 
plăcea să umblu, să mă duc prin sate. 
Noi am fost în anul I la Geodezie vreo 
șaizeci și cred că am avut vreo 
douăzeci de nunți, iar eu am fost la

DIN ARHIVELE

SECURITĂȚII

Plimbări 
supravegheate 
de Securitate
1. în ziua de 23 mai a.c., pon

derea discuțiilor purtate la domi
ciliu de soții Brucan au avut ca 
problematică chestiuni gos
podărești.

Brucan Alexandra a încercat să 
își antreneze soțul într-o discuție 
având ca subiect perioada de 
timp în care se vor menține mă
surile luate asupra lor, fără însă 
ca acesta să îi răspundă.

Brucan Silviu a audiat, con
form obiceiului, emisiunile de 
știri ale postului de radio autoin
titulat Europa Liberă.

2 în cursul dimineții, Brucan 
Silviu a făcut o (scurtă) plimbare 
pe strada unde locuiește, restul 
timpului petrecându-1 la domi
ciliu, unde a desfășurat, alături 
de ceilalți membri ai familiei, 
activități în grădină.

3. Nicolae Mircea s-a prezentat 
în mod (normal la pro)gram, un
de s-a implicat mai mult în activi
tatea (...). A continuat să adopte 
aceeași poziție rez(ervată).
Document din volumul: Dosarul 

Brucan. Documente ale 
Direcției a lll-a Contraspionaj 

a Departamentului 
Securității Statului 

(1987-1989), lași, Editura 
Polirom, 2008, p. 651-652

SĂ RÂDEM CU El!

Colegele de birou

Când vorbesc, mă ispitește
O enunție mai rea:
Unde-s doi puterea crește,
Unde-s două, nu-i așa!
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toate. Am o fire comunicativă, așa că 
m-am dus la toate, am umblat foarte 
mult. La o singură nuntă am avut 
neplăceri. A fost destul de hazliu. Dar 
touși a fost un caz izolat. Aveam doi 
colegi, fata era din Turnu Măgurele 
și băiatul dintr-un sat aflat la 30 de 
kilometri de Turnu Măgurele. Au 
făcut nunta la Sfat (Primărie). Am 
stat la restaurant până dimineață, iar 
a doua zi pe la 10-11 trebuia să 
plecăm la țară, la părinții lui. După ce 
am ajuns acolo... surpriză, observ o 
oarecare ostilitate. Ce se întâmplă? 
Oamenii vorbeau între ei, se uitau 
ciudat la mine, arătau cu degetul... 
„Măi, Costică, ce se întâmplă?" „Stai, 
Victor, e o situație... da' se rezolvă!" 
Costică era colegul meu care se 
însura. Au parlamentat, s-au certat, 
s-au înjurat. „Doamne, iartă-mă! Da'

POZIȚIA LUI NICOLAE CEAUSESCU FATĂ 
DE EMIGRANTII POLITICI GRECI

(Urmare din pag. I)

Confruntarea dintre unitățile loiale 
guvernului de la Atena (90.000 de 
militari), sprijinite logistic de anglo- 
americani, și forțele comuniste gre
cești (aproximativ 10.000 de insur
genți la sfârșitul anului 1946) s-a 
soldat cu mari pierderi de vieți ome
nești - circa 50.000 de oameni.

Apariția unui conflict deschis între 
Iosif Stalin și Iosip Broz Tito, în iunie 
1948, a fost fatală pentru Armata 
Democratică a Greciei (DSE) și guver
nul comunist provizoriu, care se for
mase la sfârșitul anului 1947 în munții 
din nordul țării. Membrii Partidului 
Comunist din Grecia au fost puși în 
fața situației de a alege între direc
tivele politice emise de Stalin și cele 
oferite de Tito. Decizia a fost adoptată 
rapid. în consecință, în a doua parte 
a anului 1948, veteranul Markos Vafi- 
adis își pierde poziția de lider al DSE, 
iar la 7 februarie 1949 a fost înlăturat 
de la conducerea guvernului provizo
riu de Nicolaos Zachariadis, fiind 
acuzat de„titoism“.

Această schimbare l-a determinat 
pe Iosip Broz Tito să caute pentru țara 
sa o cale de ieșire din conflictul cu 
guvernul de la Atena. Astfel, în luna 
iulie 1949, nu a mai permis forțelor 
DSE să treacă granița dintre Iu
goslavia și Grecia, iar taberele comu
niștilor greci de pe teritoriul iugoslav 
au fost închise.

O lună mai târziu, mareșalul grec 
Alexander Papagbs a lansat o ofensivă 
majoră împotriva forțelor DSE din 
nordul Greciei (operațiunea „Torța") 
și a reușit să obțină o victorie decisivă. 
Din septembrie 1949, formațiunile 
comuniste înarmate nu au mai fost 
capabile să continue lupta și cea mai 
mare parte a insurgenților s-a predat 
sau a trecut granița în Albania.

în acele condiții, guvernul de la 
Tirana a anunțat că forțele înarmate 
ale Partidului Comunist din Grecia nu 
aveau permisiunea să continue lupta 
folosind teritoriul Albaniei. Decizia 
respectivă a fost acceptată de Nicolaos 
Zachariadis, care a anunțat la 16 oc

ce se întâmplă?" Și Costică îmi 
spune: „Sunt obligat să-ți spun 
adevărul. Aici, în satul nostru, 
tradiția spune că, dacă vine un negru 
la nunta ta, te urmărește ghinionul 
toată viața. Și cuplul nu va fi fericit 
toată viața. N-o s-o duc bine, mai pe 
românește". „Și ce-i de făcut?" „Nu, 
că... deja au chemat Miliția, vei fi 
escortat." Să mă scoată din sat. A fost 
o adevărată revoltă generală. Toți 
colegii mei erau la pământ, făceau 
scandal, spărgeau tot acolo... „Dacă 
pleacă Victor, plecăm și noi! Ce Dum
nezeu, ce înseamnă asta?" Nu mai 
știu ce sat era, lângă Turnu Măgurele. 
După o oră a apărut dubița de la 
Miliție. Și-mi zice Costică: „Uite, Vic
tor, știu că ești foarte supărat, dar eu 
sunt mai supărat. M-am certat cu 
părinții, m-am certat cu toată lumea, 

tombrie 1949, la un post de radio, 
intrarea în vigoare a unui armistițiu 
temporar. Acesta a încercat astfel să 
împiedice anihilarea completă de 
către autoritățile de la Atena a comu
niștilor care mai luptau în Grecia.

După încheierea războiului civil, 
liderii cei mai proeminenți ai Partidu
lui Comunist din Grecia și-au des
fășurat activitatea ațâț în exil, cât și, în 
mod ilegal, în țară. Totodată, zeci de 
mii de cetățeni greci au emigrat în 
Australia, Germania, SUA și în alte 
state, fiind determinați de speranța că 
vor putea trăi o viață decentă, departe 
de disputele politice și ideologice care 
le amenințau permanent existența.

O parte din cetățenii greci care au 
emigrat după anul 1949 au ajuns și în 
România. Aceștia au primit sprijin din 
partea autorităților comuniste de la 
București și a comunității grecești din 
România pentru a-și găsi un loc de 
muncă și a se integra în societatea 
românească. Totodată, statul român a 
acordat anumite sume de bani pentru 
sprijinirea unor organizații grecești 
tutelate din umbră de Partidul Comu
nist din Grecia. Un exemplu în acest 
sens a fost „Comitetul Elen pentru 
destinderea internațională și pace" 
din Atena.

îmbunătățirea treptată a relațiilor 
dintre România și Grecia, la începutul 
anilor '60, a permis unor lideri poli
tici de la Atena să viziteze în mod ofi
cial România. Este posibil ca aceștia să 
fi sugerat în mod discret anumite 
soluții pentru rezolvarea echitabilă a 
unor probleme cu care se confruntau 
membrii comunității grecești din 
România. De exemplu, în cursul 
ședinței Biroului Politic al CC al PMR 
de la 4 martie 1961, s-a aprobat „in
vitarea în RPR a lui S. Merkezinis, șeful 
Partidului Progresist Grec, și a unei 
delegații de trei persoane a partidului 
EDA, în frunte cu președintele aces
tuia- Pasalidis". Totodată, s-a aprobat 
„invitarea în RPR a unei delegații de 
două-trei persoane a Crucii Roșii 
Elene, condusă de președintele aces
teia-G. Gheorgha Kopoulas".

Trei luni mai târziu, membrii Se

am fost la un pas să renunțăm la tot 
ce facem... dar te rog să înțelegi. 
Du-te!" I-am convins pe ceilalți co
legi care voiau să plece cu mine să 
rămână. Am înțeles ce se întâmpla, 
era un caz regretabil, o situație care 
nu există în tradiția românească, nu 
știu de unde au inventat-o. Da, 
înțeleg. „Decât să sacrificăm nunta, 
mai bine du-te și o să facem noi un 
chef la București." Asta mi-a spus 
Costică. A venit dubița Miliției și m-a 
dus la gară. Miliția m-a escortat și a 
stat cu mine pân m-am urcat în tren. 
Eram în anul III, cam prin 1987. 
Eram turbat de furie. Băieții au fost 
drăguți, mi-au dat mâncare, bău
tură... o sacoșă plină, dar nu-mi 
ardea de nimic... n-am băut, n-am 
mâncat, eram tare amărât. Eram 
supărat foc. După asta m-am mai 

cretariatului CC al PMR au stabilit ca 
„tov. Chivu Stoica și tov. Dalea Mihai, 
pe baza situației concrete din fiecare 
regiune, să analizeze posibilitatea 
afectării unei părți din fondul între
prinderii din regiunea respectivă pen
tru construcții de locuințe necesare 
emigranților greci". în cazul în care 
această soluție nu putea fi aplicată, 
membrii Biroului Politic au hotărât să 
fie întreprinse „măsuri pentru supli
mentarea bugetelor sfaturilor popu
lare regionale cu sumele necesare 
construirii fondului de locuințe nece
sare emigranților greci".

La începutul anului 1968, Partidul 
Comunist din Grecia a suferit o 
scindare majoră. O parte din membrii 
Biroului Politic au fost excluși din 
conducerea partidului, în cursul unei 
ședințe desfășurate la Budapesta, din 
cauza faptului că nu au fost de acord 
cu sprijinirea supremației absolute a 
URSS în cadrul mișcării comuniste 
internaționale.

în acele condiții, Nicolae Ceaușescu 
a adoptat o poziție echilibrată și prag
matică față de cele două tabere ale 
Partidului Comunist din Grecia, ime
diat după ședința furtunoasă care 
avusese loc în capitala Ungariei. Iată 
cum a descris liderul PCR, la 27 febru
arie 1968, situația respectivă: „Cu 
privire la situația Partidului Comunist 
din Grecia, după cum știți, grecii se 

. află aici. Știți că s-a ajuns la spargerea 
acestui partid.

Acum vreo două săptămâni au avut 
o plenară, pe care au ținut-o la Bu
dapesta, n-au vrut s-o țină aici, pentru 
că toată pregătirea consta în exclu
derea unei jumătăți din Biroul Politic. 
Acolo au participat reprezentanți ai 
PCUS, a fost Ponomarev. S-a citit acolo 
o scrisoare a PCUS, în care se susținea 
excluderea celor trei membri ai Bi
roului Politic. însăși plenara a fost fal
sificată, pentru că n-au fost nici 
jumătate prezenți, dar s-a obținut 
totuși, cu 12 voturi pentru și 9 contra, 
excluderea celor trei membri ai Bi
roului Politic, iar în locul lor au ales 
alți trei, toți necunoscuți, în mișcarea 
comunistă greacă. 

dus la alte nunți, cum să nu. Era un 
caz izolat, știam, eram convins că 
sunt dobitoci. în afara cazului aces
ta izolat, oamenii s-au comportat 
bine cu mine. Sigur că am întâlnit 
oameni curioși, care mă întrebau 
„Vorbești?", „Da! Vorbesc chiar ro
mânește!" „Extraordinar! Nu se 
poate! Numai la televizor am văzut, 
maică, așa ceva! Da' pot să pun 
mâna? Da' nu se ia?" „Nu se ia!" Oa
menii nu spuneau cu răutate, erau 
naturali. Una chiar mi-a zis: „E... 
acum pot să mor liniștită! Am văzut 
un negru viu, pot să mor liniștită".

VictorYLA
Fragment din volumul „Intre 

patrii. Mărturii despre identitate și 
exil", coordonat de Mirela Florian 
și Ioana Popescu, Editura Polirom, 

lași, 2006, pp.99-101

Când s-au întors în țară, aceștia au 
ocupat postul de radio și au transmis 
un comunicat. între timp au venit și 
ne-au cerut nouă să-i excludem din 
țară, că aceștia trebuie considerați ca 
excluși din partid. Noi am spus că nu 
ne interesează, am dat azil politic, 
știm că duceți lupta împotriva fascis
mului, dar aceasta este o problemă a 
voastră și noi vom continua să acor
dăm azil politic tuturor celor care 
ne-au cerut și vom da tuturor acelora 
care vor desfășura activitate împotri
va dictaturii fasciste din Grecia, până 
în momentul când nu se încalcă legile 
Republicii Socialiste România. în ce 
privește divergențele voastre, vă pri
vește pe voi.

Aceștia au toată întreținerea de la 
noi. Au cerut ca cei excluși din Biroul 
Politic să nu mai primească nici bani 
de la noi, nimic.

Au venit apoi și cei excluși, i-am 
ascultat, le-am spus să părăsească 
postul de radio - și l-au părăsit -, pen
tru că și unii, și alții au adus mulți 
oameni din afară. O bună parte din 
aparat este de partea celor excluși. 
Unele organizații din străinătate, 
întreaga organizație EDA din Occi
dent s-au declarat de partea celor 
excluși.

Lucrurile se prezintă prost, pentru 
că e clar că aceasta va mări sciziunea 
în partid.

Noi nu ne vom amesteca în nici un 
fel în treburile lor, însă va trebui să ne 
gândim ca acești tovarăși să poată 
totuși avea asigurată existența. După 
legile noastre, ei au dreptul la pensie 
prin Crucea Roșie și noi considerăm 
că prin intermediul Crucii Roșii să le 
asigurăm condiții de viață, iar în pro
blemele lor să nu intervenim în nici 
un fel".

Comunitatea refugiaților politici 
greci din România a primit sprijin din 
partea autorităților comuniste de la 
București până la lovitura de stat de la 
22 decembrie 1989. Ulterior, o mare 
parte din membrii săi a hotărât să se 
reîntoarcă în țara natală, fapt ce s-a și 
întâmplat.

Dr Petre OPRIȘ

ARTICOLUL ZILEI

Ars amatoria
Fotografii, afișe, distribuții, cronici - multe cronici elogioase ori intransi

gente in aprecieri, semnalând urcușuri și căderi-în sfârșit, o veritabilă viață 
teatrală, în care, vreme de 25 de ani, au răsunat, stagiune de stagiune, ropote 
de aplauze.

La cei 20 de ani pe care îi împlinește, Teatrul popular de pe lângă Centrul 
Municipal de creație și cultură socialistă „Cântarea României" din Drobeta 
Turnu-Severin păstrează entuziasmul tinereții, la care adaugă maturitatea 
ce a pecetluit, încetul cu încetul, trăsăturile interpreților care n-au părăsit în 
tot acest răstimp scena severineană: Aurel Nicolaciuc, Camelia Darin, Nae 
Badea, Alexandru Doncoglo, Elena Neulescu, protagoniștii primului specta
col pus în scenă de Teatrul Popular-„Grădina cu trandafiri"de Andi Andrieș. 
Mai sunt și din cei ce au plecat: Virgil Ogășanu, Valeria Sitaru, Constantin 
Fugașin, Ilie Gheorghe, Dan Bădărău. Că n-au uitat de unde au pornit, ne 
demonstrează cu prisosință programele de sală. Actorul Constantin Fugașin 
revine, iată, școlit și trecut prin probele de foc ale aparatelor de filmat, 
afirmâdu-și, totodată, reale virtuți regizorale. Dar să vorbim de cei care, având 
cu totul alte profesii, sunt, totuși, priviți pe străzile orașului cu acea dragoste 
ce învăluie în public vedeta preferată. I-am amintit deja, sunt „veteranii" care 
au abordat aproape tot atâtea roluri câte premiere a „scos" teatrul severinean: 
„Oameni care tac" de Al. Voitin, „Rața sălbatică" a lui H. Ipsen, „Visul unei 
nopți de iarnă" de T.Mușatescu, „Jocul de-a vacanța" de Mihail Sebastian, ori 
„Trei generații" a Luciei Demetrius, „Părinții teribili" de Jean Codeau, „Adam 
și Eva" de Aurel Baranga și încă multe alte îndrăznețe abordări ale dra
maturgiei românești ori universale au însemnat adevărate succese uneori, 
spectacole rămase doar în sfera bunelor intenții, alteori. Importantă rămâne, 
de fiecare dată, totala dăruire a amatorilor severineni, acea „bucurie de a 
juca", semnalată de cronici încă de la început, bucurie rămasă intactă și azi. 
Ea a atras, cu certitudine, la Drobeta Turnu-Severin, în județul Mehedinți, 
pe artistul emerit Constantin Moruzan, ori pe regizorul Constantin Dimis- 
chiotul, ale căror nume se regăsesc pe multe afișe ale Teatrului Popular. Tot 
bucuria de a juca îi ține, seară de seară, pe tinerii interpret: Maria Crețu (insta
lator), Nicolae Mițu (tehnician), Mariana Nistor (profesoară), Gelu Negrea 
(funcționar), Valentina Dumitrele (dactilografă), ca să nu mai vorbim de cei 
15-20 care așteaptă în culise. „La noi, cariera acolo începe, în culise-precizează 
instructorul Dan Șapala. Este un stagiu de răbdare. Pe cei care se plictisesc și 
pleacă nu-i regretăm, înseamnă că nu aveau, cu adevărat pasiune. în- 
drăgostiții de teatru rămân și fac de toate: montează decorul, trag cortina, 
sunt sufleuri, încep, apoi, cu câte o replicuță, primesc, în sfârșit, dubluri și, 
dacă sunt buni, mult visatele roluri. Cu toții am trecut prin asta."

Teatrul de amatori presupune deseori renunțări individuale, oboseli mari 
- după orele de program la locul de muncă al fiecăruia - dar presupune 
imense satisfacții. „Premiile I pe care le-a luat Teatrul Popular la toate edițiile 
Festivalului Național «Cântarea României» au însemnat tot atâtea certitu
dini că n-a fost muncă în zadar-declară Florin Țuțuianu, directorul Cen
trului de creație și cultură socialistă „Cântarea României"- Drobeta Turnu- 
Severin.

RESTITUIRI

Ședința Comitetului Politic 
Executiv al CC al PCR 

de la 19 mai 1989
Punctul 2
Raport cu privire la prețurile ex

terne și cursurile de revenire pe anul 
1989.

Tov. Ion Pățan: Lucrarea prezentată 
s-a făcut la indicația tovarășului Nico
lae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceau
șescu și se propun următoarele:

Pe CTS, prețurile de export cresc cu 
103,4% față de anul 1988, importul se 
reduce la 5,3. Deci, pe ansamblu schim
burile cu țările socialiste devin avanta
joase. Producția de export crește cu 
9,5%. Pe CTS se propune un curs de 
revenire de export de 15,3.

Pe devize convertibile prețurile care 
s-au propus aula bază creșterea expor
tului cu 9,5 % iar importul cu 3,4% față 
de anul 1988. Cursul de revenire pe 
devize convertibile este de 18,5.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Ce aveți de 
spus, tovarăși? Să spun eu ceva, poate 
ca să fie și o bază de discuție. Eu pro
pun să mergem la 15 lei, în acest an, pe 
CTS și la 13,5 lei anul viitor.

Tov. Gheorghe Rădulescu: Este 
foarte bine.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Pe devize 
convertibile la 18 lei anul acesta și 16 lei 
anul viitor - nu spun 15 lei cât ar trebui 
să fie. Ar trebui să luăm măsuri de 
acum. în mod corespunzător trebuie 
văzute toate ministerele, dar este de 
neînțeles la metalurgie să avem un 
curs de revenire mai prost pe CTS 
decât pe DC, la electrotehnică este 
necorespunzător pe DC. La Petrochi
mie este mai mare cursul de revenire 
pe CTS -18,4- față de 15 și trebuie să ne 
încadrăm în acesta. La lemn, este prost 
și pe una, și pe alta, pe CTS 17,6, iar pe 
DC, 20,4. Foarte prost la industria 
ușoară - 24,7 pe CTS, față de 15, și 23,8 
pe DC, față de 18. Aici trebuie acționat 
încă din acest an pentru a lua măsurile 
necesare. La industria alimentară 
același lucru. Nu se poate admite așa 
ceva. Noi întotdeauna la industria ali
mentară pe CTS aveam un curs de 
revenire de două ori mai bun față de 
acum. Nici nu știu ce se întâmplă. Este 
mai prost cursul de revenire pe DC 
decât pe CTS. Nu se poate una ca asta!

Tov. Elena Ceaușescu: Nu fac pro
ducție.

Tov. Nicolae Ceaușescu: La fel agri
cultura. Rog să luați măsuri până la 
25 mai, încă pentru anul acesta să îm
bunătățim situația și, de asemenea, 
pentru anul viitor să ne încadrăm în 
ceea ce am stabilit. Trebuie să vedem 
pe fiecare minister cum să acționăm. 
Asta presupune atât măsuri, cât și pre
țuri interne mai bune și de valorificare 
superioară, de calitate, de tot ce se im
pune. Astea ar fi observațiile mele la 
acest material. Dacă aveți ceva de spus 
în plus, suplimentar, vă rog să spuneți. 
Sunteți de acord să procedăm așa.

(Toți tovarășii sunt de acord).
în ceea ce privește cursul de revenire 

la import, pe ansamblu este acceptabil, 
totuși la unele ministere este mare, iar 
la altele, exagerat de mare - pentru că, 
de exemplu, comerțul interior vine, pe 
CTS, cu 29,6 lei/rublă, iar pe DC cu 
48 lei/dolar. Aceasta înseamnă o deva
lorizare a leului. La importul de bunuri 
de consum noi trebuie să mergem la 
cursul necomercial al dolarului și al 
rublei, respectiv 8 lei/dolar și 8 lei/ru
blă. Din câte cunosc, acesta este cursul

Liana MOLNAR
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necomercial, sau este 8 lei și ceva.
Tov. Udrea Decebal: Este 8,38.
Tov. Nicolae Ceaușescu: Tovarășii 

au vrut să-mi explice că este în avanta
jul nostru să cumpărăm dolarul cu 
48 lei. Nu știu cine are teoria aceasta! 
Mi-au spus acest lucru chiar azi dimi
neață.

Tov. Ion Pățan: Așa cum ați stabilit, 
diferența de la cursul stabilit, până la 
cel realizat se preia.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Cu cât mă 
costă dolarul și rubla mai ieftin, cu atât 
importul este mai avantajos. Este altă 
problemă cum vindem noi dolarul în 
țară. Pentru bunurile de consum, așa 
cum face toată lumea, noi trebuie să 
introducem taxe vamale. Dar, dacă 
trebuie să cumpăr un produs de 10 
dolari și în loc să dau 180 lei, dau 400 
lei, nu este în avantajul economiei ro
mânești, ci este o devalorizare a leului 
și o pagubă. Același lucru este și în ceea 
ce privește rubla. Eu am vrut să atrag 
atenția asupra acestora, pentru că în 
rest, în general, cursurile de revenire 
sunt aproape de normal, în afară de 
metalurgie, chimie și industria ușoară, 
pe CTS. Am spus deja de comerțul 
exterior, dar chiar și electronica are 
ceva mai puțin. Apoi este industria ali
mentară.

Tov. Elena Ceaușescu: La industria 
alimentară este mult.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Aici este pe 
DC, dar la CTS se înscrie sub 
15 lei/rublă. Atunci să luăm măsuri să 
ne încadrăm și să aplicăm sistemul pe 
care îl avem stabilit prin lege, - dar pe 
care nu îl aplicăm - acela de taxe va
male și impozitul pe circulație. Sigur 
că produsele pe care le aducem din 
import - mă refer la bunuri de con
sum - trebuie ca pe piață să se vândă 
mai scump, dar aceasta o reglemen
tăm nu prin cursul de revenire, că este 
în defavoarea leului și a economiei 
noastre, ci prin taxă vamală, în sensul 
că statul încasează și, apoi, prin impo
zitul pe circulație. Avem două căi 
legale.

Tov. Elena Ceaușescu: Ar trebui să 
se prezinte lista cu ceea ce se importă.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Totul este 
stabilit.

Tov. Ion Pățan: Se importă cafea 
boabe și cacao.

Tov. Elena Ceaușescu: Acestea le 
aduce industria alimentară.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Am în 
vedere toate produsele, nu numai ce 
aduce industria alimentară. Aici, la 
comerț, intră și toate aceste schimburi, 
însă trebuie să punem odată ordine. 
Acestea ar fi problemele în legătură 
cu importul. Sunteți de acord să pro
cedăm așa?

(Toți tovarășii sunt de acord).
Atunci în felul acesta trebuie să luați 

măsuri. Mai aveți ceva de spus în 
legătură cu problema aceasta?

Tov. Ion Pățan: Până la 25 mai tre
buie să prezentăm toate măsurile pe 
care le vom lua, pe produse. V-aș pro
pune să fiți de acord să prezentăm 
situația și pe întreprinderi.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Dar așa am 
și stabilit de mult. Acelea rămân în 
termenele stabilite. Pregătiți-le și 
prezentați-le.

Arhivele Naționale, CC al PCR - 
Secția Cancelarie, dos. nr. 35/1989
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Conflictul dintre Budapesta 
și Praga se adâncește

Alergică la vântul schimbărilor care 
bate prin Europa de Est, Cehoslovacia 
privește bănuitoare la procesul de 
democratizare ce se desfășoară la 
vecinii unguri, relata Le Monde. Luna 
trecută, Cehoslovacia nu a apreciat 
deloc faptul că televiziunea de la 
Budapesta a difuzat un lung interviu 
cu Alexander Dubcek. Praga și-a făcut 
cunoscută nemulțumirea printr-un 
comunicat sec pe cale diplomatică. 
Astăzi, decizia Guvernului maghiar 
de a suspenda lucrările de construcție 
la hidrocentrala de la Nagymaros, pe 
Dunăre, a înfuriat de-a dreptul au
toritățile cehoslovace. O ocazie pentru 
cei doi aliați de a-și arunca verde în 
față adevăruri.

în 1977 relațiile bilaterale erau ami
cale. într-un spirit de colaborare 
foarte bun, cele două guverne sem
nau un acord pentru realizarea unui 
proiect comun de amploare de Du
năre, pe o lungime de peste 180 kilo
metri, de o parte și de alta a frontie
rei, între Bratislava și Budapesta. Au 
fost prevăzute două baraje: Gabci- 
kovo, pe parte cehoslovacă, și Nagy
maros, pe partea ungară. Ansamblul 
ar fi trebuit să înceapă să funcționeze 
în 1995 Și să acopere necesitățile 
energetice regionale. Pentru a-și fi
nanța partea sa de lucrări, Ungaria a 
apelat la bancheri și întreprinzători 
austrieci, care i-au împrumutat circa 
2,5 miliarde de franci în schimbul 
livrării de energie electrică până în 
2015. Lucrările și-au urmat cursul, dar 
preponderent de partea cehoslovacă, 
unde s-a avansat foarte mult.

„Dezastru economic 

și ecologic44
Guvernul maghiar anunță închi

derea șantierului din motive eco
nomice. în situația actuală precară, 
statul nu poate suporta un nou efort 
financiar estimat la încă 1,5 milioane 
de dolari pentru a duce la bun sfârșit 
lucrarea. Totuși, pare destul de clar 
că hotărârea a fost luată pe conside
rente politice. De mai mulți ani 
proiectul este contestat de specialiști 
de renume și de mișcări de apărare a 
naturii, în special Cercul Dunării, 
pentru care deturnarea fluviului și 
„canalizarea" sa ar antrena un „de
zastru ecologic", cât și punerea în 
pericol a pânzelor freatice. De ase-

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

ACASĂ LA „ȘIMNIC 409“
Rezultatele de prestigiu ale investiției de inteligență făcută de-a 

lungul multor decenii de cercetătorii de la SCA Șimnic sunt cunos
cute și apreciate nu numai de lucrătorii ogoarelor, doljene, ci și de 
cei din județele vecine. în complexul proces de înfăptuire a obiec
tivelor noii revoluții agrare, Stațiunea de cercetări de la Șimnic s-a 
afirmat prin crearea unor soiuri și hibrizi de sămânță de înaltă pro
ductivitate, adaptați condițiilor pedoclimatice din zonă, prin ela
borarea de tehnologii de vârf, pe baza aplicării cărora să se obțină 
producții mari și constante în toate zonele județului. Cine merge 
în aceste zile în perimetrul stațiunii amintite și traversează doar 
o parte din solele fermelor conduse de tovarășii Marcel Cîrlo- 
gănescu, Virgil Motorga, Oprea Diaconu, Ion Lulea, are imaginea 
eforturilor care se fac pentru aplicarea tehnologiilor de vârf în ve
derea obținerii unei cantități mari de sămânță cu înalte caractere 
productive, destinată atât unităților marii producții din județ, cât 
și partenerilor externi. Este locul să subliniem că SCA Șimnic are 
de multă vreme raporturi economice cu două firme din RFG și SUA, 
cunoscute pe plan mondial în producerea de semințe la un înalt 
nivel științific. După cum preciza tovarășul Valentin Cosma, direc
torul tehnic al stațiunii, în aceste zile se pregătește și se în
sămânțează suprafața de 440 ha cu porumb, în totalitate pentru 
sămânță, din care o importantă cantitate urmează să fie livrată la 
export firmelor străine amintite. SCA Șimnic și-a consolidat pres
tigiul de unitate de înaltă ținută științifică în producerea se
mințelor livrate la export. în 1988, stațiunea amintită a livrat be
neficiarilor interni și externi 7.800 de tone sămânță, iar în acest an 
se vor realiza 8.300 de tone. Numai unităților agricole din Dolj li 
s-au livrat în actualul an agricol 111 tone din apreciatul hibrid sim
plu „Șimnic 409", precum și 320 de tone dintr-un alt valoros hibrid 
simplu - Pioneer 3377.

întreaga suprafață cu porumb a fost amplasată după păioase, în 
ulei și muștar. în toate fermele, întreaga suprafață a fost arată din 
vară la adâncimea de 29-31 cm, când s-au încorporat sub brazdă și 
câte 80 kg fosfor în substanță activă. De altfel, atât în toamnă, cât 
și acum în primăvară, la baza asigurării în optim a agrofondului stau 
analizele riguros științifice ale cartării agrochimice a solului. De 
dimineața până seara - și în unele locuri târziu după lăsarea 
întunericului - îi întâlnești la lucru pe harnicii mecanizatori Râul 
Țiulescu și Nicolae Coandă din ferma nr. 1; Marin Ișlicaru și Ion Pîrvu 
din ferma nr. 2; Augustin Smaranda și Dumitru Nistor din ferma nr. 
4; Marius Cotescu și Vasile Smeu din ferma nr. 6. Fie că lucrează la 
lumina zilei, fie noaptea la lumina farurilor, ei sunt permanent 
îndrumați la fața locului de șefii de fermă, de ceilalți specialiști de 
la nivelul stațiunii.

Prima pregătire a solului s-a făcut cu GD-3,2, în agregat cu bara 
nivelatoare și grapa reglabilă. Erbicidarea se efectuează cu Diizocab 
în doză de 7 litri la hectar. în fața tractoarelor repartizate la lucrarea 
amintită este montată o rampă de erbicidat; pe priză este montată 
o pompă, două bazine laterale în capacitate de 300 litri fiecare. Prin 
urmare nu e ceva deosebit, ieșit din comun; asemenea utilaje și un 
asemenea mod de lucru se întâlnesc și în unitățile de mare pro
ducție. Deosebirea constă însă în exigența sporită a specialiștilor, 
a cercetătorilor, în înalta conștiință a mecanizatorilor pentru res
pectarea riguroasă a parametrilor de calitate.

Nu numai șefii de fermă, ci fiecare mecanizator - chiar fără a se 
uita în ordinul de lucru - știe că în condițiile pedoclimatice ale SCA 
Șimnic, la hibrizii timpurii trebuie asigurată densitatea de 90.000 
plante, iar la cei tardivi de 70.000 - 75.000 de plante recoltabile la 
hectar. Deși condițiile pluviometrice din această primăvară nu sunt 
dintre cele mai favorabile, totuși - așa după cum își exprima convin
gerea directorul tehnic - prin aplicarea tehnologiilor de vârf se vor 
obține cele mai mari producții, stațiunea continuând să-și sporească 
prestigiul de for științific unanim recunoscut în Dolj și în județele 
vecine.

Aurel FRIGIOIU 
înainte, jud. Dolj, nr. 13.691 din 1989

DIN ARHIVA CC AL PCR

Propuneri privind norma de reprezentare pentru 
alegerea delegaților la Congresul al XlV-lea al partidului

- Norma de reprezentare aprobată pentru alegerea delegaților la Congresul al XlII-lea al PCR a fost de un delegat 
la 1.000 membri de partid, fiind aleși 3.127 de delegați.

- Norma de reprezentare propusă pentru alegerea delegaților la Congresul al XlV-lea al PCR va fi de un delegat la 
1.150 membri de partid, urmând să fie aleși 3.326 de delegați.

Situație privind numărul delegaților centrali 
și locali și repartizarea lor pe județe

Aleși la Congresul Propuneri pentru CongresulalXIII-lea alXIV-lea

Arhivele Naționale, Fond CC al PCR - Secția Organizatorică, dos. nr. 3 1 /I 989

JUDEȚUL Total delegați din care: Total delegați din care:Centrali Locali Centrali Locali
Alba 8o 8 72 81 10 71
Arad 67 6 61 70 8 62
Argeș 90 10 80 91 11 80
Bacău 85 10 75 91 11 80
Bihor 85 10 75 92 11 81
Bistrița-Năsăud 42 2 40 46 5 41
Botoșani 5i 5 46 55 7 48
Brașov 93 12 81 96 11 85
Brăila 63 6 57 67 8 59
Buzău 78 9 69 80 9 71
Caraș-Severin 61 6 55 63 7 56
Călărași 42 3 39 46 6 40
Cluj 111 19 92 115 14 101
Constanța 96 13 83 102 12 90
Covasna 31 2 29 34 4 30
Dâmbovița 69 7 62 72 9 63
Dolj 94 15 79 99 11 88
Galați 98 16 82 98 11 87
Giurgiu 39 2 37 39 4 35
Gorj 53 ' 6 47 61 7 54
Harghita 42 2 40 45 5 40
Hunedoara 96 16 80 101 12 89
Ialomița 41 2 39 42 5 37
Iași 95 13 82 100 12 88
Maramureș 64 6 58 67 8 59
Mehedinți 53 5 48 56 6 50
Mureș 94 15 79 99 11 88
Neamț 73 7 66 79 9 70
Olt 73 7 66 77 9 68
Prahova 106 18 88 111 13 98
Satu Mare 54 5 49 56 7 49
Sălaj 40 2 38 43 5 38
Sibiu 77 7 70 79 10 69
Suceava 68 6 62 75 9 66
Teleorman 68 7 61 73 9 64
Timiș 105 17 88 109 12 97
Tulcea 38 2 36 39 4‘ 35
Vaslui 53 5 48 59 8 51
Vîlcea 54 5 49 61 7 54
Vrancea 46 5 41 51 6 45
Municipiul 
București

359 56 303 406 56 350

TOTAL 3-127 375 2.752 3.326 399 2.927

Karoly Grosz (foto), liderul partidului comunist maghiar, susținea decizia Cehoslovaciei de continuare a lucrărilor la Hidrocentrala Nagymaros, în ciuda opoziției 
din partea șefului Guvernului maghiar, Miklos Nemeth FOTO: AFP/MEDIAFAX

menea, exista preocupare în legă
tură cu minoritățile ungare din Slo
vacia. Peste 150.000 de maghiari au 
semnat o petiție împotriva baraju
lui și pentru organizarea unui refe
rendum, cerere care nu a fost ex
clusă de către autorități.

în plan politic această controversă 
a ațâțat divergențele de opinie între 
conservatori și liberali la Budapesta. 
Șeful Guvernului, Miklos Nemeth, 
este ostil proiectului, pe când șeful 
partidului, Karoly Grosz, este un par
tizan. Evident, primul a câștigat. Va 
cere la sfârșitul lunii mai Parlamen
tului să revină asupra votului de la 
30 mai 1988 care confirma conti
nuarea lucrărilor, „în ciuda mani

festărilor populare desfășurate în 
întreaga țară". Este foarte posibil ca 
proiectul să fie cât de curând aban
donat și ca domnul Grosz să iasă încă 
odată jumulit.

La Praga, pozițiile sunt altele. Pen
tru „Rude Prâvo", organul partidului 
comunist cehoslovac, „decizia Bu
dapestei nu a fost chiar o surpriză". 
Proiectul Gabcikovo-Nagymaros ju
ca de mai mult timp un rol impor
tant în dezvoltările politice interne 
din Ungaria. Pentru opoziție, era 
folosit pentru discreditarea deci
ziilor luate anterior. Guvernul vor
bește de încălcarea dreptului inter
național și cere compensații, proce
dură nouă pentru două țări membre 

CAER. Cehoslovacia estimează, pe 
bună dreptate, că retragerea Unga
riei din acest proiect comun, care a 
necesitat 20 de ani de studii, ar di
minua considerabil efectele aștep
tate de la complexul hidroelectric de 
pe partea sa de frontieră.

Miklos Nemeth trebuie să meargă 
miercuri, 24 mai, la Praga pentru a-și 
explica poziția. Discuțiile vor fi cu 
siguranță animate. Va merge apoi, 
pentru același motiv, în Austria. Aici 
va fi primit cu mai mult calm. Can
celarul Vranitzky a declarat că res
pectă decizia Guvernului maghiar, 
în ciuda problemelor pe care le vor 
avea firmele implicate. în sfârșit, la 
7 și 8 iulie, țările membre ale Pactu

lui de la Varșovia se vor întâlni la Bu
curești unde nu se vor discuta doar 
probleme militare. România a cerut 
o reuniune informală a șefilor de 
partid care să preceadă summit-ul. 
în special pentru a se discuta dife
rendul dintre România și Ungaria cu 
privire la programul de sistemati
zare al lui Ceaușescu care este con
siderat de Budapesta drept o „asimi
lare forțată a minorității maghiare 
din România". Cehoslovacia nu va 
pierde această ocazie pentru a re
pune pe tapet problema barajului.

InfoMîna

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
Institutul de Cercetări Hi

drotehnice București încadrează, 
prin concurs, ingineri cu speciali
tatea automatică cu atribuții de 
inginer de salon pentru echipa
mentele de calcul din dotarea insti
tutului. Relații suplimentare la 
sediu.____ _______ ____

întreprinderea de confecții și tri
cotaje București încadrează de 
urgență tehnicieni aprovizionare, 
cu studii medii și experiență în 
activitatea de aprovizionare, în 
condițiile Legii 12/1971._________

încadrăm urgent croitori, 
confecționări cu calificare și primi
tori-distribuitori.

VÂNZĂRI
Vând sufragerie stil vienez cu 

cristale, video player VHS nou.
Vând mobilă, televizor, perdele, 

covoare, cojoace, haină de blană, 
diverse obiecte.___________

Vând Dacia 1300, fabricație 1981, 
rulată 68.000 de kilometri. Relații

vremea
Vremea a fost răcoroasă, îndeosebi 

în regiunile nordice și centrale. Cerul 
a fost variabil, mai mult noros, au 
căzut ploi îndeosebi cu caracter de 
aversă în regiunile sudice, estice, pe 
alocuri în centrul țării și izolat în 
rest. Cantitățile de apă au atins izolat 
20 de litri pe metru pătrat. La munte, 
precipitațiile au fost mai ales sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vântul 
a prezentat intensificări temporare 
din sector predominant nordic, mai 
ales în estul țării și la munte cu viteze 
de 35-60 km pe oră.

Temperaturile maxime au fost

amintiri

Produs de societatea de băuturi alcoolice Zarea București, vinul Ovidiu era una 
dintre băuturile preferate de români

tv 23 mai 1989
19:00 Telejurnal
19:25 Să trăim și să muncim în 

spiritul normelor eticii și echității 
socialiste

Munca, datorie de onoare
Redactor Horia Vasiloni
19:45 Industria - programe prio

ritare
Dezvoltarea bazei proprii de 

materii prime și de resurse energe
tice

Acțiuni și inițiative pe șantierele 
viitoarelor capacități ale industriei 
energetice

Redactor Radu George Serafim
20:05 Teatru tv

Bilaterală
ORIZONTAL: 1) Unitate de masă. 2) 

Vorbă spusă la întâmplare (pl.). 3) Se 
ocupă cu achizițiile - Chemat la con
centrare. 4) Privit la microscop - E de 
loc din imediata apropiere. 5) Partea 
din față a palatului - Dată la re
pezeală. 6) Pădure fără uscături - 
Facultate de drept (pop.). 7) Marfă 
autohtonă în port - Pun motoarele 
în funcțiune - Ușor... la pescuit. 8) 
Avansat în timp. 9) Aliniatele unui 
material bătut la mașină - Vest- 
european din sud. 10) Prim sosită la 
operă - Dragoste la prima vedere.

doar între orele 17:00 și 21:00.
Vând pianină foarte bună, placă 

bronz, mecanică engleză. Aștept 
provincia.___________________

Vând convenabil casă, singur 
curte, două camere, baie, bucătărie, 
butelie aragaz. Aștept provincia.

Vând Volkswagen 1200 și 
cumpăr televizor color. Aștept 
provincia.___________________

Vănd mașină de cusut electrică și 
sigilată. După orele 17:00.

CUMPĂRĂRI
Cumpăr Dacia 1300 cu zero kilo- 

metri sau Break, absolut noi,_____
Cumpăr prospect pentru video

recorder AWA, AV 400 cu teleco- 
mandă, videocasete sigilate._____

Cumpăr Rack performante, com
pact disc, minirack, video cu două 
difuzoare.___________________

Ctlmpăr frigider Fram, chiar de- 
fect. După orele 16._____________

Cumpăr televizor color și dublu 
casetofon,___________________

Cumpăr Trabant deteriorat sau 
piese Trabant.

cuprinse în general între 14 și 22 
grade, iar cea minimă din cursul 
nopții între 4 și 12 grade, mai 
scăzută în depresiunile intramon- 
tane până în jur de o grade, fa
vorizând izolat producerea brumei. 
Dimineața s-a produs ceață pe 
alocuri în vestul și centrul țării, cât 
și în zona de munte.

în Capitală, vremea a fost răco
roasă. A plouat, mai ales sub formă de 
aversă. Vântul a suflat slab până la 
moderat. Temperatura maximă a ur
cat până la 19-20 de grade, iar mini
ma nopții s-a situat între 7 și 9 grade.

Drumul spre fericire
de Dan Tărchilă
în distribuție: Corado Negreanu, 

Teodora Mareș, Cristian Șofron, 
Lucia Burcovschi, Dumitru Di- 
mitrie

Redactor Ioana Prodan
Regia artistică Nae Cosmescu
21:15 Idei în acțiune
Vocația muncii de înaltă calitate
Redactor Alexandru Stark
21:35 Din frumusețile patriei
Documentar de Alexandru Sat- 

mari
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

VERTICAL: 1) A relua lucrul în 
acord. 2) Amintire din trecut - Tra
gere de sus! 3) Plan de activitate pe 
teren (pl.). - Esență de parfum. 
4) Teren viran! - Se aruncă în luptă 
(od.;pl.). 5) Are pe vino-ncoa-Tip de 
teren... local (pl.). 6) Locuri de muncă 
pentru docheri - A șoca puternic.
7) Conducător de sanie - O singură 
șubă! - Junior remarcat la sărituri.
8) Fac totul. 9) Jos la pământ! - A con
feri o tărie de oțel - Iluzii pierdute pe 
parcurs! 10) Rași la față - Solistă de 
excepție.
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