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Despărțite din ce în ce mai evi
dent în plan politic, România și 
Polonia făceau ultime încercări 
de-a mai salva ce se putea salva 
din relațiile economice. Auto
ritățile din județul Ialomița 
anunțau încheierea campaniei de 
recoltare a orzului și reportau noi 
producții-record.

La Berlin, Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga vorbea în fața auditoriului 
adunat la Universitatea Humbold 
despre opera lui Eminescu.

Discuții economice 
româno-ploneze

Joi, 22 iunie, Constantin Dăscă- 
lescu, prim-ministru al guvernului, 
l-a primit pe Franciszek Gaik, șef al 
Oficiului Central al Planificării din 
Polonia, funcție echivalentă rangului 
de ministru. La discuții au asistat 
Radu Bălan, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării - omologul 
român al musafirului -, și Jerzy Woz

niak, ambasadorul polonez la Bucu
rești. Cu imprecizia specifică limbii 
de lemn și canoanelor diplomației, 
comunicatul dat publicității spune că 
s-a discutat „o serie de aspecte" eco
nomice, precum „intensificarea 
schimburilor comerciale, a coope
rării și specializării în producție, a 
conlucrării mai active pe tărâm 
economic, tehnico-științifîc și în alte 
sectoare de interes reciproc".

(Continuare în pag a Ha)

Dumitru luga pregătea greva 
deținuților politici din România

AROVIT - EMBLEMĂ 
AGRICULTURII BIHORENE

în iunie 1989, Dumitru luga, tehni
cian angajat la Studiourile Centrale de 
Televiziune, își ispășea pedeapsa de 
șase ani de închisoare la Spitalul Peni
tenciar Jilava. în 1983, el organizase, 
după modelul Solidarității, „Mișcarea 
pentru libertate și dreptate socială din 
România", vizând nici mai mult, nici 
mai puțin decât înlăturarea regimului 
comunist. Acuzat de „crime contra 
securității statului", a fost condamnat 
la închisoare. Alte șapte persoane au 
primit pedepse în același proces și alte 
80 anchetate.

• Cine era omul care avusese curajul 
de a complota împotriva regimului? 
Născut la 21 aprilie 1942, în comuna 
Mateești (jud. Vâlcea), într-o familie 
țărănească, cu mulți copii, Dumitru 
luga venise la 18 ani în București. S-a 
angajat la întreprinderea de Con
strucții și Montaje nr. 5, unde s-a cali
ficat în meseria de zugrav-vopsitor. A 
studiat apoi la școala tehnică „Unirea", 
absolvind cursurile cu specializarea 
tehnician electronist (1969). încă din 
timpul anului III de studii s-a angajat 
ca operator la TVR. La acea dată nu 
figura în registrele Securității ca un 
„element periculos". în schimb, anu
mite personaje cu funcții de răspun
dere în Televiziune îi remarcaseră, cu 
indignare, „ținuta capilară necores
punzătoare", căci tânărul luga purta 
păr lung.

MLDSR, după 

modelul „Solidarității44

Impresionat de apariția sindicatu
lui „Solidaritatea", luga a încercat să 
aplice modelul polonez și în România, 
în 1982, tehnicianul a redactat platfor- 
ma-program a „Mișcării pentru liber
tate și dreptate socială din România" 
(MLDSR), a cărei țintă era „transfor
marea României într-un stat demo
crat dezvoltat, nealiniat și în granițele 
sale istorice". Printre altele, luga cerea înființarea 
de sindicate libere, reforme în economie, 
învățământ, cultură, asistență socială.

„Am intrat în rândurile MLDSR încă de la 
începuturile sale, îmbrățișând cu toată ființa 
mea ideile sale", scrie fondatorul mai târziu. „Per
formanța spirituală realizată de mine în clipa 
când am spus «Da, vin!» a fost faptul că am eli
minat din existența mea cuvântul «frică», acest

Condamnat ..pentru acțiune de complot", Dumitru luga a executat 
șase ani de detenție la Aiud, Rahova și Jilava FOTO: Cornel Mocanu/AGERPRES

atavism la care ar trebui să renunțe toate ființele 
umane de pe fața pământului spre binele și glo
ria speciei care se vrea stăpână pe infinitele spații 
cosmice."

Din declarațiile oferite în timpul procesului, 
reiese că liderul MLDSR era pregătit pentru orice 
rău. „Scopul grupării era de a se confrunta cu con
ducerea țării și de a folosi eventual și violența 
împotriva conducerii în cazul când și conducerea 

ar fi folosit violența împotriva noas
tră, afirma Dumitru luga în 1983. (...) 
După ce am inițiat gruparea subver
sivă și am redactat planul pentru pro
gramul de acțiune, am purces la 
recrutarea unor elemente care să 
militeze pentru atingerea scopurilor 
propuse în programul ce l-am 
întocmit."

„Elementele" erau Gabriel Beianu 
(33 de ani, inginer), Viorel Vicovan 
(27 de ani, desenator), Grigore Dorin 
Mîndrilă (29 de ani, muncitor), Cornel 
Tomescu (26 de ani, student), Ion 
Nicolici (47 de ani, lăcătuș), Daniel 
Mitrache (27 de ani, desenator tehnic), 
Cristian Haltrich (23 de ani, tehnician 
electronist), Ștefan Chișcă (25 de ani, 
profesor de Limba română).

La începutul verii anului 1983, pla
nul secret al lui Dumitru luga a ajuns 
la „urechile" Securității, prin rețeaua 
informativă din Televiziune. Imediat, 
ofițerii de la Securitatea Municipiului 
București (SMB) au declanșat procedu
ra de urmărire a membrilor MLDSR. 
De la dosar mai lipseau doar probele.

La 31 august, Securitatea a descins în 
secret la domiciliul lui luga, din 
Bucureștii Noi. A descoperit docu
mentele organizației clandestine și 
alte dovezi „incriminatoare": platfor- 
ma-program, un caiet studențesc, 
intitulat „Socialism științific - utopia? 
Nu", o ștampilă cu sigla „NC (Nucleul 
Central -n.r.) al MLDSR", două benzi 
magnetice cu înregistrări de emisiuni 
ale postului de radio Europa Liberă, 
cinci librete CEC reprezentând „coti
zații" ale membrilor grupării.

La 27 ianuarie 1984, după instru
mentarea cazului și amânarea succe
sivă a verdictului, Tribunalul Militar 
Teritorial din Calea Plevnei a pro
nunțat sentința. Mai „blândă" decât se 
așteptau acuzații, care puteau fi 
încadrați, după legile vremii, la 
pedeapsa maximă - condamnarea la 
moarte. în calitate de lider al organi

zației „contrarevoluționare", Dumitru luga a 
primit cea mai aspră pedeapsă: „12 (doisprezece) 
ani închisoare, degradarea militară și inter
zicerea drepturilor prevăzute de articolul 64 li
tera a și b, C. pen. pe timp de 5 (cinci) ani pentru 
infracțiunea de complot, prevăzută de articolul 
167 alineatul 1 și 3, teza a II-a“.

(Continuare în pag- a II l-a)

Absolvent al Facultății de Agronomie din Timișoara 
(1968), Coriolan Naghi a fost repartizat după absolvire la 
Topitoria de cânepă Palota (1968/1969), iar mai apoi 
transferat inginer-șef la CAP Cheșereu (1969/1974). în 
1974 a fost promovat inginer-șef cu producția horticolă 
la Fabrica de Conserve „Arovit" Valea lui Mihai, reorga
nizată IPILF. Suprafața IPILF „Arovit" Valea lui Mihai, fa
brică construită în 1941, era în 1976 de 2.156 ha din care 
30 ha spații protejate, pe care se cultivau anual circa 
1.000 ha cu legume. în 1985 a fost transferat inginer-șef 
la IJLF Bihor, în 1987 promovat inginer-șef la Trustul Hor
ticulturii Bihor.

în poveștile sale despre marea lui dragoste -„Arovit" -, 
cândva emblema agriculturii bihorene, nu poate să nu-1 
includă și pe Ion Ceaușescu, cel de-al nouălea dintre frații 
lui Nicolae Ceaușescu. „Era un om foarte bun și priceput 
într-ale horticulturii. Aveam lunar ședințe cu el și era o 
atmosferă extrem de relaxată. îl simțeam aproape de noi 
și dornic să ne ajute și să se implice, mai ales, în munca 
de cercetare. Ne bucuram când ținea el ședințele și nu cei 
de la partid. Pe atunci produceam foarte mult la „Arovit" 
Valea lui Mihai, iar majoritatea producției se trimitea la

Scandal între disidenți
După 1989, Dumitru luga a conto

pit documentele identificate în 
dosarul său de urmărire informa
tivă (Conspiratorii) cu experiența 
personală din închisorile prin care a 
trecut. La final, a rezultat un volum 
consistent, care așteaptă și acum 
lumina tiparului. Cățeva edituri 
prestigioase din țară, interesate de 
regulă în publicarea dosarelor Secu
rității, af late în patrimoniul CNSAS, 
au refuzat publicarea materialului. 
„Ca să nu păteze imaginea unor 
membri ai societății civile", crede 
Dumitru luga. Prezentăm în conti
nuare câteva dintre pasajele „cu 
cântec" din volumul nepublicat „Cu 
fața la perete. Dosarul conspira
torii", reunite în capitolul „Cone
xiuni și semne de întrebare inco
mode". în cele ce urmează cităm din 
memoriile în căutare de editor ale 
fostului deținut politic Dumitru 
luga (FM).

Florentin Scaletschi
La data de 6 septembrie 1987, 

Securitatea, pentru a bloca orice 
posibilitate de comunicare cu exte
riorul celulei, adoptă cele mai 
severe și restrictive măsuri privind 
supravegherea lui Iorgu (nume con
spirativ al lui Dumitru luga în 
dosarele Securității - n.r.) aflat în 

acel moment pe secția 5 specială 
din Rahova.

Cu zece zile înainte de 22 noiem
brie 1988, Securitatea, la cel mai 
înalt nivel, pune la cale o diversiune 
urmărind intoxicarea acestuia, 
folosind în acest scop „un informa
tor din rândul celor care își execută 
pedeapsa în Penitenciarul Aiud". 
Trebuie subliniat faptul că un plan 
de măsuri adoptat la acest nivel era 
de fapt un ordin care trebuia execu
tat întocmai! (...)

„14 decembrie 1988. Notă infor
mativă Pîrvu Dumitru.

Deținutul luga Dumitru a spus că 
la spitalul penitenciar de unde a 
venit era, închis într-o cameră 
insalubră, de nelocuit. Că în 
momentul în care a observat că i se 
continuă tratamentul cu injecții 
care nu îi erau necesare a cerut să i 
se facă externarea. Că înainte de a 
pleca de la spital Când l-a scos afară 
din cameră cu bagajele l-a întâlnit 
pe hol pe deținutul Scaletschi Flo
rentin și că a discutat cu acesta 
spunându-i că el mai are până în 
septembrie 1989 și că nu mai are ce 
să-i facă. Iar Scaletschi i-a spus că 
este posibil să plece mai devreme 
acasă că are el informații precise."

Rezumând: Iorgu se afla, de la 
data când s-a vorbit despre el pentru

export. Gemurile noastre aveau foarte mare căutare în 
țările arabe, precum Egiptul și Libia. Acum, nu știu dacă 
se mai produce 15% din cât făceam noi atunci", 
mărturisește cu regret Coriolan Naghi.

Statul era interesat de horticultură

De altfel, domnia sa susține Că statul era extrem de 
interesat în dezvoltarea sistemului alimentar industri
alizat pe structura fabricilor de conserve cu tradiție în 
România. De altfel, prima fabrică de conserve din Româ
nia a fost construită în 1875, la Buftea, de prințul Știrbei. 
20 de ani mai târziu, în 1895, a fost construită Fabrica 
Grivița de frații Ștefănescu din București, iar în 1929 fa
brica Flora, din București, de N. Satinover.

în perioada 1933-1942, Ministerul Agriculturii a constru
it 15 fabrici; primele au fost cele de la Topoloveni, Curtea de 
Argeș și Istrița - Buzău. Celelalte au fost construite din 
primăvara anului 1941 până în toamna anului 1942, 
printre acestea numărându-se și „Arovit" Valea lui Mihai.

(Continuare în pag a lla)

prima dată în Occident (vara anului 
1987), în cel mai strict regim de 
supraveghere și control - nimeni nu 
se putea apropia de el fără acordul 
Securității!

Cu toate aceste măsuri ordonate, 
la un moment dat - în intervalul de 
timp 02.11.1988-10.11.1988 - acesta 
este „lăsat" de capul lui pe holul spi
talului Penitenciar Jilava și dă nas în 
nas cu un deținut care își executa 
pedeapsa la Penitenciarul Aiud!, 
plin de bagaje, despre care auzise 
câte ceva, dar pe care nu îl văzuse 
niciodată (Florentin Scaletschi). 
Bucuroși de întâlnire se așază 
liniștiți la o șuetă (lipsea numai 
cafeaua!) fără să-i deranjeze nimeni 
preț de câteva minute bune?!...

Deși în dosarul Conspiratorii sunt 
consemnate cu rigoare matematică 
toate defecțiunile apărute în 
supravegherea obiectivului Iorgu, 
despre această „întâmplare" care ar 
fi trebuit să treacă în șomaj toată 
conducerea spitalului penitenciar 
Jilava, nu se scoate o vorbă?!

Este posibil ca momentul întâlnirii 
să fi fost puțin în afara intervalului 
planificat - nu se putea ști exact când 
Iorgu, totuși, un om bolnav!..., va 
putea fi externat din spital.

(Continuare în pag a IHa)

AGENDA 
ELENEI CEAUSESCU

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„ Vara în care ne-au luat via“

Joi 22 iunie 1989 Elena Ceaușescu 
s-a ocupat de cadre. Cu o zi în urmă 
făcuse același lucru - avusese două 
ședințe pe temă și-i chemase în 
biroul ei pe aceiași cu care 
dezbătuse în „săliță".

Joi, între orele to:io și 11:05, 
împreună cu Emil Bobu, Radu Con
stantin și Silviu Curticeanu, a ținut 
prima ședință. A doua a fost 
după-amiaza (17:30-18:30), tot la 
„săliță", cu aceeași echipă, minus 
Silviu Curticeanu.

Cu excepția celor menționați la 
respectivele ședințe, au fost prezenți 
la Cabinetul 2 Gheorghe Oprea, 
Vasile Nicolcioiu, Constantin 
Olteanu, Nicolae Constantin și Ion 
Stoian.

I-a chemat în biroul ei și în afara 
ședințelor pe Silviu Curticeanu (de 
două ori) și pe Emil Bobu (de patru 
ori). în ziua respectivă, Emil Bobu a 
stat față în față cu Elena Ceaușescu 
aproape trei ceasuri și jumătate. 
Adăugate și ceasurile serii petrecute 
(cu nevasta) la „club" împreună cu 
soții Ceaușescu, și orele de pregătire 
a informărilor și rapoartelor, reiese 
că viața demnitarului gravita pe 
orbita fixă a cabinetelor 1 și 2.

„Bobu reprezintă un caz de deper

sonalizare dramatică, va scrie mai 
târziu despre el, Dumitru Popescu. 
Nu știu cum îi arăta în realitate firea, 
dar, din nenorocire, i-a fost per
cepută, de la bun început, numai 
uriașa disponibilitate de subor
donare. N-am mai întâlnit un om 
capabil să disimuleze în asemenea 
grad, să nu poată ieși nici un 
milimetru din cuvântul superioru
lui, să nu găsească puterea de a-1 
contrazice măcar într-un punct cât 
de mic, sau de a face ceea ce credea 
el de cuvință pe ascuns." Și tot 
Dumitru Popescu despre relațiile lui 
Bobu cu ceilalți demnitari: „Bănu
iesc, mai degrabă, că i se dereglase 
aparatul de reacție. Nici nu apuca 
celălalt să-și termine fraza, și el înce
pea să bâțâie din cap, în semn de 
aprobare. Ba nici nu era nevoie să 
vorbească acela, el îi citea gândul 
din privire și-i venea frenetic în 
întâmpinare". Pygmalionul acestei 
„perfecțiuni" fusese, în opinia 
aceluiași, Elena Ceaușescu căci ea îi 
cultivase „lașitatea neîmpotrivirii, 
jocul penibil al sclaviei galante, 
redându-i-1 de fiecare dată lui N.C. 
mai plecat, mai flasc, și, în același 
timp, mai energic supus".

Lavinia BETEĂ

Mariana Ciuș are 54 de ani și e din 
județul Giurgiu. își amintește de 
1989... „Se tăiau copacii, se scoteau 
livezile, erau niște nuci atât de mari 
și de frumoși, și pe ei i-au scos. Cei 
de la CAP. Parcă înnebuniseră. Habar 
nu am de ce. Pe vremea aceea erai 
obligat să lucrezi la CAP. Eu și mama 
nu am putut lucra. Am fost scutite 
pe caz de boală. La mine a fost mai 
ușor să creadă că mi-e imposibil să 
muncesc. Defectul fizic se cunoștea. 
La mama însă era mai greu. Suferea 
cu inima. însă ea a avut întotdeauna 
grijă de ea și arăta foarte bine. Țin 
minte că duminica își punea mi
nunatele ei rochii, își făcea cocul în 
vârful capului, avea un păr des și 
mătăsos, și ieșea la plimbare. 
Nimeni nu a crezut că e bolnavă, că 
certificatul pe care îl avea de la

JURNALE PERSONALE

22 IUNIE
Titluri mari în presă: Ceaușescu a 

ridicat un zid de sârmă ghimpată la 
granița cu Ungaria? Când deplâng - 
și deplâng - represiunea din China, 
n-o fac doar pentru bieții tineri-stu- 
dențiși muncitori-executați în plină 
campanie de delațiune, dar și pentru 
sprijinul „ideologic" adus paranoiei 
lui Ceaușescu, care dispune astfel de 
un posibil exemplu, chinez, de care 
s-a mai servit o dată („Tezele din 
iulie ’71“). Cum sancțiunile occiden
tale nu vor fi, probabil, suficiente-în 
ciuda indignării generale -, 
Ceaușescu poate măsura și lipsa de 
determinare a democrațiilor din 
Apus. E drept însă că, pe de o parte, 
România n-are, pe eșichierul comer
cial și politic, poziția Chinei, suscitând 
deci mai puține demisii, iar pe de alta 
că Occidentul ne-a obișnuit pe toți cu 
lașitățile guvernanților săi.

Monica Lovinescu, Pragul. 
Unde scurte V, București, 

Humanitas, 1995, p. 186 

medic era adevărat. Până când a 
murit... Asta s-a întâmplat la câțiva 
ani buni după căderea comunismu
lui. Revenind în vara anului 1989. 
Noi aveam o vie. 10 ari, pe care îi 
munceam în cadrul CAP-ului. După 
fiecare recoltă, eram obligate să 
dăm CAP-ului 1.000 de kilograme. 
Se întâmpla deseori ca noi să nu 
rămânem cu mare lucru, dar știam 
că este via noastră și că nu o să ne- 
o ia nimeni. Până într-o zi însă, în 
vara acelui an, când cel care se 
ocupa cu administrarea CAP-ului, 
un fel de șef pe-acolo, un analfabet 
de altfel, Marin i se zicea, a venit în 
curtea noastră și ne-a zis: «CAP-ul 
a hotărât să vă ia via, pentru că nu 
munciți la CAP și toată lumea tre
buie să lucreze». Au pus bulumaci 
de jur-împrejurul viei, au

Probleme de tot felul. Mai întâi cu 
filmul. Gologan mi-a făcut surpriza 
și m-a anunțat că nu poate face fil
mul, pentru că s-a încurcat cu Mar
cus. Mai complicat efaptul că în joc 
este și Vivi. Am avut ieri o discuție cu 
Pivniceru, pentru o nouă echipă. Am 
repus pe tapet numele lui Luci 
Maghiar, dar nu știu dacă poate 
scăpa de la Malvina. Ar mai fi 
Chivici, pe care-l știu ca șef de pro
ducție la Aurian, dar mi se pare cam 
rigid. Dacă n-am altă soluție, am să 
încerc. Vivi a avut o poziție foarte fru
moasă și a cerut să iasă de la Marcus. 
Să vedem dacă se va putea. Altfel, 
lucrurile se încurcă... Cert este că aș fi 
vrut să plec și eu câteva zile la mare, 
dar văd că nu se poate. Mi-arfi prins 
foarte bine. Mai sunt probleme și cu 
premiera „Secretul armei... secrete!". 
Afostfixată la 3 iulie la „Luceafărul", 
în urma unor demersuri, s-a pus din 
nou pe tapet „Scala". Să vedem dacă 
mult stimatul tov. Dulea va fi de 
acord. în orice caz, vom face o avan
premieră - de fapt, adevărata pre
mieră-la noi, la „Studio".

(Continuare în pag. a Ha) 

împrejmuit-o, ca nu cumva să 
intrăm noi în ea, și gata. Trebuia să 
te supui. Nu aveai cu cine să te cerți. 
Inutil am fost noi la Sfatul Popular, 
am făcut plângeri, am arătat certifi
catele medicale prin care reieșea că 
nu putem munci la CAP, actul de 
proprietate al viei. Nimic nu a con
tat. Țin minte că mamei i-a venit rău 
pe-acolo. Nici nu s-au uitat la noi. Cei 
de la Sfatul Popular cred că aveau o 
satisfacție imensă. Mama a fost însă 
bătăioasă mereu. Nu s-a lăsat până 
nu și-a făcut dreptate.

Ajunsesem ca în fiecare seară să 
mă pună să scriu memorii cu care 
mergea la județ, la Giurgiu, la partid. 
La prim-secretarul de partid al 
județului.

(Continuare în pag a lla)

CALENDAR
22 iunie (Joi)

Soarele a răsărit 5:31, a apus la 
21:04
Luna a răsărit la^3:36, a apus la 
8:29
Sărbătoare creștină: Sfântul Ierarh 
Mucenic Eusebie al Samosatelor; 
Sfântul Alban, întâiul mucenic în 
Marea Britanie

S-a întâmplat Ia
22 iunie 1989

• Nava americană pentru recu
perarea petrolului de pe suprafața 
mării „Retriver", care a participat la 
operațiunile de depoluare a 
litoralului Alaskăi după avarierea 
unui tanc al companiei „Exxon", s-a 
scufundat în Golful Northwest Bay. 
Nu s-au înregistrat victime, dar 
întreaga cantitate de petrol recu
perat a ajuns din nou în apele 
mării.

Ramona VINTILĂ

ROMÂNIA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Cortina de Fier 
a lui Nicolae Ceaușescu

Organizația Internațională a Mun
cii a acuzat România, astăzi, de încăl
carea a două convenții internaționale 
pentru garantarea protecției împotri
va discriminării angajaților și dreptu
lui muncitorilor de a se asocia, scria 
cotidianul american The New York 
Times. Condamnarea a fost făcută la 
întâlnirea anuală a celor 150 de mem
bri OIM, la care au luat parte reprezen
tanți guvernamentali și reprezentanți 
ai patronatelor și muncitorilor. Alte 
țări luate în vizor sunt Republica 
Dominicană, Ecuador și Columbia.

Un raport întocmit de experții OIM 
a concluzionat că minoritatea ma
ghiară din România este sistematic 
supusă discriminării din partea ofi
cialilor. Ambasadorul român de la (Continuare îh pag. a IVa)

Geneva, Gheorghe Dolgu, a respins 
acuzațiile și le-a calificat drept un 
rezultat al „revizionismului maghiar".

România își 

fortifică granița

De-a lungul graniței sale cu 
Ungaria, România întinde sârmă 
ghimpată și sapă șanțuri antivehi- 
culare, într-o acțiune pe care obser
vatorii o califică drept o încercare de 
a-i descuraja pe cei care vor să 
părăsesască țara în mod fraudulos, 
informa un alt ziar american - The 
Washington Post.
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AGRICULTURII RIHORENE

(Urmare din pag. I)

în toamna anului 1942 au fost exe
cutate lucrările de instalații-montaj 
cu utilaje produse în țară. Lucrările 
au fost grăbite, pentru că se cereau 
alimente conservate pe front.

în perioada 1945-1989, domeniul 
horticol a cunoscut o reală dez
voltare, datorată, cu precădere, 
creșterii producției horticole de la 
an la an, producție care trebuia va
lorificată cât mai bine. în anii ’80, 
statul avea interesul să exporte 
produsele horticole de bună cali
tate pentru că avea mare nevoie de 
valută.

în păstrarea produselor horticole 
s-a trecut de la păstrarea în șanțuri, 
bordeie, silozuri, magazii impro
vizate în depozite frigorifice sau cu 
ventilație mecanică. în acest scop au 
fost făcute investiții mari, prin con
struirea a 93 de depozite cu capaci
tate totală de păstrare de circa 
600.000 de tone.

Din păcate, experiența a arătat că 
în exploatarea depozitelor frigori
fice s-au constatat neconcordanțe 
între alimentarea depozitului cu 
produse care veneau de la 
producător și tehnologia care tre
buia aplicată în celulele de 
păstrare. Ritmul de sosire a pro
duselor era lent și inconstant; de 
aceea introducerea produselor în 
celulă se făcea intermitent, cu 
deschiderea frecventă a ușilor și 
dereglarea factorilor de păstrare

Nicolae Ceaușescu și-a pus rudele apropiate să răspundă de sectorul agricol al țării. 
Cumnatul Vasile Bărbulescu era ministru, iar Ion Ceaușescu (foto dreapta) a fost 
prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării FOTO: AGERPRES

din celule. Astfel, în loc ca celula să 
fie încărcată în trei-patru zile, ea 
era încărcată în 10-15 zile- Mai 
interveneau apoi întreruperile 
periodice de furnizare a energiei 
electrice. în acest timp, temperatu
ra în celule creștea, fiind necesar 
un consum mare de energie pentru 
a o readuce la normal, deci cu 
pierderi suplimentare de energie și 
de calitate a produselor. „Poate ar fi 
fost necesar ca la fiecare depozit să 
fie instalat un grup electrogen pro
priu, dar proiectanții aveau nevoie 
de justificare tehnică și economică 
pentru acest obiectiv, justificare pe 
care nu o putea face nimeni", 
recunosc autorii lucrării „Horticul
tura României de-a lungul timpu
lui", în volumul IV dedicat perioa
dei dintre anii 1945-1989.

Bun pentru export

Deși destinul a făcut ca în 1990 să 
fie ales ales director la IPILF Valea 
lui Mihai, Coriolan Naghi a rămas 
în această funcție până în 1998, 
când a ocupat, prin concurs, postul 
de director al SC Unisem SA 
București - sucursala Bihor, func
ție pe care o deține și la ora actuală. 
Primele luni de după revoluția din 
1989 i-au rămas clar întipărite în 
minte, deoarece asociază acea 
perioadă cu „spionajul industrial" 
îa care ar fi recurs, cu prepon
derență, occidentalii. „Veneau tot 
în grupuri-grupulețe să se intere

seze de capacitatea noastră de pro
ducție, de piețele de desfacere, de 
utilajele pe care le deținem. Cred că 
mai degrabă erau interesați să vadă 
cum ne pot pune rapid la pământ", 
povestește Coriolan Naghi. Din 
păcate, privatizarea pentru 
„Arovit" nu a însemnat o expansi
une pe alte piețe de desfacere, ci 
mai degrabă o modalitate de 
supraviețuire pentru o mică parte 
dintre cei 10.000 de locuitori ai 
orașului din nordul județului 
Bihor.

„Trebuite să recunosc că am dus-o 
bine și înainte de '89, însă atunci 
era o responsabilitate și o seriozi
tate extraordinară în tot ceea ce 
făceam, lucru despre care nu se 
poate vorbi la ora actuală. în ciuda 
deficiențelor cu care ne confrun
tam înainte de Revoluție, trebuie să 
recunoaștem că ramura horticolă a 
asigurat pentru export cantități 
importante de produse în stare 
proaspătă și prelucrată, care au 
contribuit la plata importului de 
utilaje pentru industrie, în gene
ral", susține Coriolan Naghi, omul 
care se mândrește și cu activitatea 
sa din domeniul cercetării, în spe
cial în selecția conservativă și 
crearea de noi soiuri, fiind coautor 
la trei soiuri: dovleac de Bihor, 
spanac Select și castraveți Rustic. în 
1973 a fost recompensat cu Medalia 
Muncii, iâr în 1984 a primit 
Ordinul Meritul Agricol.

Teodora IVAN

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Vara în care ne-au luat via“
(Urmare din pag. I)

O lua milițianul de jos, o ducea în 
sala de așteptare, depunea memo
riul, se întorcea acasă frântă de 
oboseală. Și asta vreme de șapte 
luni. Fără nici un răspuns. Zece 
memorii știu că am scris, unde 
povesteam de-a fir a păr ce ni s-a 
întâmplat. Până la urmă, mama s-a 
hotărât să meargă la București, la 
Comitetul Central. Alt memoriu. 
Altfel scris. Când o auzeam: «Hai, 
Mariana, să facem alt memoriu», 
mi se ridica părul în cap. Mă 
săturasem. Nimeni din comună 
nu-i dădea sorți de izbândă. Nici eu 
nu credeam că o să reușim vreo
dată. Erau cu toții niște hoți și niște 
meschini. Și te tratau ca pe niște 
gunoaie, deși eram și noi inte
lectuali. Dar parcă cu cât erai mai 
citit și mai educat, cu atât te priveau 
cu ochi dușmănoși. Credeau că noi 
îi privim cu superioritate, dar nu 
era așa. Știam că suntem conduși de

niște analfabeți, de niște oameni 
fără scrupule, așa că nu ne puneam 
la mintea lor.

Mama mea avea pe atunci 60 de 
ani. Era înțeleaptă și știa cum să 
pună problema. Când a intrat în 
sediul partidului de la București, 
și-a rotit privirea de jur-împrejur, 
și-a spus în gând «Tatăl nostru» a 
zâmbit peste tot, la oamenii care 
sprijineau pereții și, cu încredere de 
parcă ar fi fost președintele țării, a 
urcat la Cabinetul ministrului pe 
probleme de Agricultură, Boțo- 
ghină sau Bozdochină, nu mai știu 
exact cum îl chema. Mama era atât 
de frumoasă și de cochetă, că ime
diat a primit-o în Cabinet. Impunea 
respect. I-a spus în câteva cuvinte 
problema pentru care venise, i-a 
lăsat memoriul și documentele 
medicale și a plecat acasă, 
mulțumită că obținuse cuvântul 
omului, cum că se va rezolva. Și 
incredibil, așa a fost. Am aflat ulte
rior că secretara de la Giurgiu,

tovarășa Popa, a primit un telefon 
de la București, cum că de urgență 
să ni se restituie via. Cei de la 
comună au primit și ei, de aseme
nea, telefon cu această instruc
țiune. Degeaba însă. Marin ăsta nu 
a vrut nicicum să ne dea ce ni se 
cuvenea înapoi. A venit un 
reprezentant al județului, a vorbit 
cu președintele CAP-uîui și așa am 
reușit să avem din nou via în pro
prietate. Tot atunci s-a aflat la județ 
și ce hoții făceau cu noi. Ni se cereau 
1.000 de kilograme de struguri la 
fiecare recoltă, deci în fiecare an, în 
condițiile în care cei de la județ au 
spus că doar 245 de kilograme ar 
trebui să ni se ia, raportat la 
suprafața de pământ pe care o 
avem. Vă dați seama, noi dădeam 
de patru ori mai mult. Ne luau așa 
de mult doar-doar o să ne lipsim de 
vie, nu o să o mai muncim și, 
automat, va intra în proprietatea 
statului.

Am avut multe probleme cu acest

Marinică, șef pe la CAP. Nu știu sigur 
care era misiunea lui. Ceea ce îmi 
aduc aminte foarte bine era că el 
venea prin curțile noastre și ne cerea 
tot felul de cote, era foarte răutăcios 
și arțăgos. De Crăciun am cerut să mi 
se dea și mie un balot de paie, cu 
plată. Eram oameni de sat, ne 
cunoșteam, copiii, nepoții lui au tre
cut prin ștfoală, iar eu eram cadru 
didactic. Mă așteptam să se poarte 
măcar cuviincios. Când colo, el îi 
spune omului care se ocupa de vite, 
omul de la grajduri: «Dă-i și fetei 
ăsteia o jumătate de balot de paie!». 
Lipsă de respect și bătaie de joc, asta 
căpătăm mereu. Omul acela însă a 
așteptat să plece Marin și mi-a dat nu 
jumătate de balot, ci doi baloți, pen
tru că știa că nimeni nu face inven
tarul lor, acolo se fura pe capete. Toți 
cei care au lucrat la administrarea 
CAP-ului furau pe capete. De aseme
nea, când am vrut să îmi fac bucă
tărie, am fost la Sfatul Popular și am 
rugat să mi se dea autorizație de con

strucție. Cei de la Primărie, cum i se 
spune acum, au venit în curte și 
mi-au zis: «Uite, aici o să-ți faci 
bucătăria!». Și mi-au arătat un locșor 
în mijlocul curții, unde era aleea. 
Iarăși, în bătaie de joc. «Nu ai dreptul 
nici la poteca asta!», mi-a spus omul 
ăla, nu mai știu cum îl cheamă, a 
murit acum câteva luni. Erau foarte 
răi și invidioși că noi nu muncim la 
CAP. La numai câteva zile după 
povestea asta, m-am întâlnit cu un 
alt funcționar de la Sfatul Popular și 
mi-a spus: «Doamna Mariana, 
începeți repede lucrarea și, dacă o să 

, vină cineva în control de la județ, 
chiar și de la noi, de la Sfatul Popular, 
eu o să ocolesc casa dumneavoastră, 
nu o să raportez că dumneavoastră 
vă construiți ceva fără autorizație». 
Și așa am reușit să îmi construiesc 
bucătăria. După mintea lor, plină de 
răutate și de prostie, ar fi trebuit să 
o fac în mijlocul curții, pe alee."

(a consemnat 
Carmen PREOTEȘOIU)

JURNALUL ZILEI
(Urmare din pag. I)

Pentru mulți români, partea vizibilă a schimburilor economice cu 
această țară consta în comerțul intens practicat de turiști, mai cu seamă 
turistele poloneze venite să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc 
sau în alte „stațiuni balneo-turistice".

Seism politic, trecut la „și altele66
„Aspecte" politice cel mai probabil că nu s-au adus în discuție. 

Oaspetele polonez era un tehnocrat, specialist în economie. Și chiar de 
n-ar fi fost așa situația politică din Polonia, nu prea aveai cum să le 
stârnești apetitul de discuție liderilor de la București. Chiar luna iunie, 
în țara de origine a musafirului, avuseseră loc alegeri parlamentare. 
Spre deosebire de România, alegerile din Polonia s-au apropriat de sen
sul originar al cuvântului, adică cetățenii au putut opta între candidați 
aparținând unor formațiuni politice diferite, cu programe și viziuni 
diverse asupra viitorului. La 22 iunie, dintr-o știre de câteva rânduri pu
blicată pe ultima pagină a Scînteii, cititori de ziare din România aflau 
rezultatele alegerilor parlamentare din Polonia. Fără explicarea sem
nificației, anunțul spune că partidul comunist împreună cu aliații au 
obținut 299 din totalul de 460 de locuri în Seim (camera inferioară a 
Parlamentului polonez). în Senat„opoziția coalizată în jurul Solidarității 
câștigase în urma votului popular 99 de locuri dintr-o sută. în acest fel, 
partidul comunist din Polonia trebuia să împartă puterea legislativă cu 
forțe politice de opoziție. Istoria partidului unic își scria la Varșovia 
ultimele file.

IAS Stelnica, fruntaș la producția de orz
Oficialii din județul Ialomița raportau că au încheiat recoltatul orzu

lui, obținând o producție medie de peste 7.500 kilograme la hectar. în 
medie, pentru că se anunțau și excepții. Despre 12 unități agricole de 
stat și cooperatiste se spunea că au depășit media cu jumătate de tonă, 
în clasamentul pe județ, întreprinderea Agricolă de Stat (IAS) din comu
na Stelnica era anunțată drept deținătoarea recordului absolut, cu 
aproape 9.000 kilograme de orez recoltate de pe un singur hectar, 
împărțeau treapta a doua a podiumului IAS Slobozia și Cooperativa 
Agricolă de Producție Miloșești, fiecare cu o producție anunțată de 8.100 
kilograme. în fine, locul trei era ocupat de Consiliul Unic Agroindus
trial de Stat și Cooperatist Țăndărei, cu puțin peste 8.000 kilograme la 
hectar. Dincolo de cifre, „unităților" agricole menționate li s-a păstrat 
o bună amintire.

Țăranul particular Nicolae Ceaușescu
După 1990 s-a vorbit mult despre false producții-record. Traseul com

plicat al hârtiilor plecate din județe și ajunse pe biroul lui Nicolae 
Ceaușescu, din care să reiasă prin câte mâini treceau, cine putea inter
veni în cifre, câți o făceau în mod real și la ce nivel n-a fost îndeajuns stu
diat. Toate acestea ar ajuta răspunsul la întrebarea cum au fost cu
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putință asemenea fenomene, precum minciuna producțiilor-record? 
Până să fie lămurite asemenea teme, sunt de folos impresiile 
apropiaților lui Ceaușescu, așternute pe hârtie sub forma volumelor de 
memorii. „în ultimii ani, la pregătirea «revoluției agrare» și a recoltelor 
nemaivăzute și nemaiauzite, hobby-ul principal al lui Ceaușescu a fost 
cultivarea pământului în jurul reședinței sale de la Snagov, scrie Silviu 
Curticeanu, șeful Cancelariei Comitetului Central, cu care Ceaușescu 
lucra aproape zilnic; ajutaț de un tehnician agricol, mai mult șarlatan 
decât specialist, Ceaușescu experimentează pe câteva sute de metri 
pătrați tehnologia semănatului și densitatea plantelor, extrapolând-o 
apoi, fără noimă, la marea cultură, cu toată rezistența, când activă, când 
pasivă, a specialiștilor. (...) De la un astfel de metru pătrat de agricul
tură științifică și intensivă, Ceaușescu calcula producția pe județe și pe 
țară, ajungând la cifre al căror nerealism nu vreau să-l discut acum. De 
altminteri, orice ședință la Snagov șe termina obligatoriu cu o «vizită 
de lucru» în grădina țăranului particular Nicolae Ceaușescu."

Eminescu, omagiat la Berlin 
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga

Continua omagierea lui Mihai Eminescu, atât în țară, cât și „peste 
hotare". Bunăoară, la Universitatea Humbold din Berlin, unde poetul 
audiase cursuri, joi, 22 iunie 1989, a vorbit, printre alții, Zoe Dumitres
cu-Bușulenga, membru corespondent al Academiei. Absența domniei 
sale de la ceremonia ținută la Ateneul Român la 13 iunie a fost sesizată 
în epocă, iar memorialiștii au interpretat-o ca pe o formă de opoziție 
față de politica regimului. în aceeași zi, la Belgrad, Adam Puslojici, scri
itor și traducător în sârbă al operelor eminesciene, a vorbit despre viața 
și scrierile poetului.

Cristina DIAC

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Cu bursa n-am făcut nimic. Les High, directorul Bi
bliotecii Americane, a plecat definitiv. Să vedem dacă se 
ivește și altă posibilitate.

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

București, Editura Albatros, 1 994, p. 534-535

La Călărași ne așteaptă altă jale: tanti Vica a paralizat. 
Eun schelet lucid, un firicel de voce care abia se mai face 
înțeles; ochii, de o tristețe adâncă, febrilă. Vrea să ne 
spună, să spună - și numai degețelul mâinii tefere ne 
cheamă, arată: un deget în care s-au concentrat lucidi
tatea, memoria, spaima - un degețel care gândește și 
vorbește încă. Stau la căpătâiul dânsei și-i mângâi 
oscioarele, tâmplele scobite, și-i pieptăn părul tăiat, de 
când zace; și-mi amintesc cum opieptănam pe mama. 
Mă aplec spre dânsa și-i aud suspinul, durerea; știe că 
vom pleca și va rămâne iar singură, în grija vecinei, 
căreia i-a lăsat totul, prin testament, și care o 
bruftuluiește, numai are răbdare, să scape odată de cor
voadă (și nici o lunci nu este!). Dacă nu i-arfi frică de 
Dumnezeu, ar omorî-o. Dar oricum, o omoară, 
amenințând-o, chinuind-o.

Mergem printr-un oraș-ghetou: e atât de hidos noul 
Călărași, mai ales partea dinspre Combinatul Siderurgic, 
fostul cartier Mircea-Vodă; Și a fost odată un oraș fru
mos, la Borcea, bine gospodărit, mirosind, vara, a caise 
și a regina-nopții, a grădini udate... mergem la două far
macii, să ne rugăm, să implorăm să ne vândă niște 
diazepam pentru tanti Vica, să se poată odihni măcar 
noaptea. Nu vor să ne vândă așa ceva (niștefarmaciste 
care ar putea da hapuri în pavilioane psihiatrice,farma- 
ciste-gardieni pentru chinul oamenilor sau pentru 
moartea câinilor; devenind, deodată, vigilente-legea 
care le interzice vânzarea unor medicamentefără rețetă 
-, daria București se dă un asemenea medicament și fără 
rețetă-s-ofi dând, dar aici au fost multe cazuri de sinu
cidere sau încercări de... cu asemenea medicamente!). 
Deci, asta e cauza: dorința de sinucidere a tot mai mulți 
cetățeni - dar pot opri ei aceste tentative de evadare, de 
fugă de sub pază, au ei dreptul să interzică sinuciderea, 
disperarea ajunsă la limită?...

Florența Albu, Zidul martor (Pagini de jurnal) 1970- 
1990, București, Cartea Românească, 1 994, p. 41 6

Nici o veste de la „ unguroaică ", dar două zile trecând 
fără alarmă, sper săfi trecut cu bine. Absentând, va tre
bui să aștept con firmarea până mă întorc la Cluj - Vor
bit cu R. Va veni aici. Un nou început?

Mircea Zaciu, Jurnal IV, București, 
Editura Albatros, 1 998, p. 451

ARTICOLUL ZILEI

Născut, 
iar nu făcut
Mai curând mărunțel decât potri

vit de statură, îți atrage imediat 
atenția prin forța privirii, deosebit 
de vii, iscoditoare și inteligente, ca și 
printr-un soi, parcă din ce în ce mai 
rar, de masculină delicatețe și na
turală distincție a prezenței, ce nu 
pot trece nici ele neobservate, chiar 
și în grăbita viață „civilă". Pe scenă 
poate fi, bineînțeles, altul, iar per
sonajele sale - la nevoie și de la caz 
la caz - nu sunt lipsite de cuvenita 
bădărănie, aroganță și suficiență, 
actorul dovedind o comprehensiune 
specială pentru dezvăluirea și 
incriminarea oricărui fel de 
insolență de care se face vinovat un 
personaj sau altul. Mijloacele aces
tor dezvăluiri și incriminări nu vor 
fi însă nici o clipă grosiere, ci vor 
avea finețea și precizia bisturiului 
chirurgical, extirpând,fără milă", 
dar niciodată mai mult decât tre
buie. Cu o impresionantă siguranță, 
ca și când cel care operează asta a 
făcut de când lumea, pentru asta 
s-ar fi născut și ăsta ar fi singurul 
lucru din lume pe care și l-a dorit și 
pe care și l-a dorit și pe care chiar știe 
să-lfacă!

Sigur că astfel de aprecieri nu se 
pot face decât la adresa unui actor 
pe deplin format, cum este, dealtfel, 
cel despre care scriem, deși e vorba 
doar de un absolvent al Institutului 
de teatru din București, promoția 
'89. El este însă, de pe acum, o dată 
cu apariția sa în spectacolele de 
absolvență - în roluri ca acela al 
șefului de gară din „Steaua fără 
nume"de Mihail Sebastian sau al lui 
Sile Gurău din „Mobilă și durere" de 
Teodor Mazilu - un motiv de 
mândrie pentru dascălii săi, firește 
ca „produs" al acestora, și pentru 
Institut ca atare, desigur tot ca „pro
dus" al acestuia. Au și de ce să se 
mândrească și dascălii și Institutul.

Pentru toți cei care încep să-l vadă 
pe scenă, Aleandru Bindea re
prezintă revelația unui mare talent, 
în afara oricărui dubiu. Căci e unul 
dintre acelea, atât de rare, care se 
pot vedea (și recunoaște!) oricând, 
cu ochiul liber. (Condiție mult mai 
greu de îndeplinit decât s-ar crede.) 
De-a lungul celor patru ani de studiu 
în Institut va fi dobândit, desigur, și 
o țâră de știință a meseriei, a felului 
de-a rosti, de-a a fi pe scenă, meritele 
reale ale profesorilor săi, în for

marea actorului profesionist, nefi- 
ind probabil nici ele puține sau de 
subestimat.

Numai că Alexandru Bindea, 
vorba cronicarului, e un actor 
„născut, iar nu făcut". El are actoria 
în sânge și e actor din tălpi până-n 
creștet, și încă unul de rasă, fiece 
gest, fiece privire, fiece tăcere pe sce
nă mărturisind-o fără echivoc, dar 
și fără nici un fel de prisos dilentan- 
tistic, în tr-o pe cât de economicoasă, 
pe atât de personală tăietură a rolu
lui. Nu-l aduce neapărat la sine, cum 
poate va maifi văzut prin preajmă, 
însăfiecare rol al său e„poansonat“, 
poartă „marca fabricii" Bindea, 
detașându-se vrând-nevrând din 
orice distribuție și chiar salvându-se 
de la avariile inerente lipsei de gând 
și de pricepere regizorală. Așa sunt 
marii actori de ieri și de azi - un Beli- 
gan, un Birlic, un Toma Caragiusau 
un Marin Moraru ori un Gheorghe 
Dinică-au fost, fiecare, creatori de 
tipuri comice, Alexandru Bindea e, 
la rându-i „din naștere", creatorul 
unui astfel de tip comic, deloc înda
torat celui creat de profesorul său, 
Dem Rădulescu.

Pe lângă recordul național în 
domeniu, deținut încă detașat de 
actorul (azi) orădean Petre Panait, 
care a dat de 11 ori la teatru, ce impor
tanță mai are că și un astfel de talent 
ca Alexandru Bindea a trebuit să dea 
de nouă ori consecutiv la teatru (de 
două ori și la Târgu-Mureșl), pentru 
ca să-și onoreze vocația? De câtă 
voință și câtă persverență trebuie să 
fi existat în acest om care timp de 
nouă ani a făcut de toate, de la ghid 
ONT la șofer de taxi, numai și numai 
ca să dea din nou examen la teatru 
(la nici o altă facultate decât la 
teatru!), sperând să-și convingă până 
la urmă profesorii de ceea ce azi hi se 
pare atât de evident pentru toată 
lumea?!

Fie-ne îngăduit, așadar, să sa
lutăm cu plecăciune această exem
plară onorare a unei excepționale 
vocații artistice, urându-i totodată 
Actorului, la intrarea în breasla sa 
de suflet, cât mai grabnica recupe
rare a timpului ce s-a dovedit a nu 
fi fost pierdut chiar în zadar. în rest, 
vorba poetului, de ce-am fi triști? Și 
totuși...

Victor Parhon 
Teatrul, nr. 6/1989.

CULISELE REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

Emil Bobu, un grobian și un irațional

Modestia intelectuală a lui Emil Bobu ajunsese la urechile 
tuturor românilor FOTO: Arhivele Naționale

Emil Uncheșel, prin înălțimea 
funcției pe care o deținea, director 
general al Centralei de Utilaj Metalur
gic și Prese, a avut de a face cu cei mai 
importanți subordonați de-ai lui 
Ceaușescu. Un exemplu îl constituie 
Emil Bobu. „Pentru mine a fost o 
mare dezamăgire că în fruntea statu
lui putea fi un om ca acesta, știu că era 
o slugă devotată a lui Ceaușescu. Dar 
și asupra unui om care își ia așa o 
slugă planează dezamăgirea. Un con
ducător care-și adună lângă el proști 
nu va avea rezultate, care-și alege 
deștepți riscă sâ-i ia un deștept locul, 
dar, înainte de a i-1 lua, se ridică și el. 
Ceaușescu nu putea să se ridice cu 
astfel de sfătuitori." Dar nici nu putea 
cădea, dă el de înțeles..

Cu Bobu s-a întâlnit prima dată pe 
când era la întreprinderea din Bârlad. 
„A vizitat Fabrica de Mecanică fină 
unde mă aflam atunci. Era automati
zată, o bijuterie, cu licență străină, 
greutatea pieselor era în medie de 
maximum 11 grame, rafinament de 
mecanică fină. Fabrica, de o acuratețe 
deosebită, se spăla cu Dero în fiecare 
sâmbătă, era climatizat. Vine acest 
individ și vizitează fabrica, nu-mi era 
nici o teamă, la mine era farmacie față 
de tot ce cunoșteam eu în industrie, se 
lucra cu documentație la mașină, cu 
desene tehnice, vine Bobu, nu găsește 
nimic, și ajungem undeva în sculărie. 
Eu mă laud, mașini frumoase, bune, 
jos pălăria. El se oprește la unul dintre 
lucrători. îl pune să deschidă dulapul, 
trage primul sertar, totul aranjat per
fect, trage al doilea, al treilea, în al 
patrulea, cel de jos, băiatul avea o cutie 
de conserve, pâine, prosop, și zice: la

o așa mașină, uite ce are lucrătorul tău 
aici. Adică de ce le ține aici și una 
lângă alta, ceva de genul acesta. Eu 
eram mândru că muncitorul meu se 
spăla, dar nu m-a deranjat, el a plecat, 
eu am rămas cu imaginea unui om 
total nerațional, nesimțitor, am zis 
iartă-1, Doamne, că nu știe ce face. Al 
doilea eveniment care îl are protago
nist. Eram pe atunci director la Tehno- 
ton, a venit cu primul secretar, aveam 
o expoziție cu produse ale fabricii, era 
permanentă.

Se duce acolo, se minunează, la 
sfârșit face observația. Zice: «Dacă 
aveți produse așa de frumoase, de ce 
nu le exportați?». I-am explicat cu 
venitul net valutar, cu ce era pe vre
mea aceea, că suma pieselor com
ponentelor dintr-un radio este mai 
mare decât pot obține eu la export, 
numai a componentelor, fără ma
noperă, eu trebuia să scot 19 lei pe do
lar, deci nu se putea exporta. Primul 
secretar a confirmat, atunci Bobu dă 
drumul la «cioară»: Tov. Constantin, 
dacă componentele astea sunt așa de 
scumpe, de ce nu le facem cu țăranii, 
să le dăm la sate, să le facă ei? Eu, prins 
în focul discuției, zic, stați oleacă, o 
linie de fabricat tranzistori costă 200 
de milioane, el zice ah, nu, cu posi
bilitățile lor... Cu ce? Cu mătase de 
porumb? Dar, din nou, mi-am zis, 
domnule, rău vom ajunge.

însă în jurul lui Emil Bobu mai erau 
din ăștia, și Mănescu, care a fost prim- 
ministru... Mănescu nu se băga în tre
buri din astea, dar el nu era de natură 
să dea soluții economice sau să se 
opună la prostii."

Cristinel C. POPA
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Mircea și Ana Diaconu - tată și fiică și acasă și pe ecrane
„întâmplări cu Alexandra" este un 

film regizat de Cornel Diaconu, din a 
cărui distribuție fac parte în calitate 
de tată și fiică, atât la propriu, cât și 
în scenariu, Mircea și Ana Diaconu. 
Un trio Diaconu (chiar dacă regizorul 
nu are legături de familie cu ceilalți 
doi), care aduce și acum zâmbetul pe 
buzele celor care urmăresc filmul, la 
20 de ani de la premieră. Filmul 
prezintă relația dintre un tată și fiica 
sa de 9 ani, după ce mama pleacă în 
delegație pentru o perioadă mai 
lungă. Cei doi sunt nevoiți să se gos
podărească singuri. Dar totul iese pe 
dos, iar casa ajunge vraiște. în plus, 
este dat peste cap și programul de la 
școală, respectiv de la serviciu al 
celor doi. Treptat însă, atât tatăl, cât 
și fetița dovedesc că nu sunt lipsiți de 
bunăvoință și învață ce este ordinea 
și disciplina.

Mircea Diaconu își aduce aminte și 
acum cum de-a ajuns să joace în acest 
film, chiar dacă, inițial, nu era în cărți. 
A fost sunat de regizor, care l-a rugat 
să-l lase să facă o probă de film cu 
fetița lui, Ana. „I-am spus că nu e 
cazul. Copilul meu este normal și nu 
are înclinații spre actorie. El mi-a 
răspuns că auzize că e vioaie și că ar 

vrea totuși să o vadă. A insistat și a 
venit la mine acasă cu o cameră video 
și cu un mic text, să-i facă niște probe 
filmate care apoi mergeau la Casa 
Scânteii, la aprobare. Fetița s-a așezat 
pe un scaun foarte rușinată. Au 
început să o filmeze. Regizorul îi tot 
citea niște replici, sperând ca ea să 
răspundă", povestește Diaconu. A 
mers destul de greu, ceea ce l-a deter
minat pe actor să preia inițiativa și să 
fie el cel care îi dă replica fiicei sale. 
Totul a mers așa de bine „sus", că 
după o săptămână, Mircea Diaconu a 
primit un telefon de la Cornel Dia
conu, care l-a anunțat că îi vor pe 
amândoi. „Mă, ăștia te vor și pe tine, 
neapărat!", i-a spus regizorul. „Cred 
că a fost primul caz în cariera mea 
când copilul m-a băgat în film. S-a 
mizat probabil și pe relația mea 
directă cu fetița. A ieșit un film bun și 
sunt foarte încântat că se mai 
difuzează și astăzi. Totuși, a fost un 
personaj pe care eu l-am făcut foarte 
prost, ca actor. Toată atenția și toată 
grija erau îndreptate către fiica mea. 
Eram atât de atent ca ea să fie bine, să 
facă bine, încât n-am mai fost atent și 
la rolul meu", mărturisește Diaconu.

Rolul Alexandrei a fost primul și

Mircea Diaconu, alături de fiica sa, Ana, (stânga) pentru singura dată împreună pe ecran, 
în filmul „întâmplări cu Alexandra" FOTO: Victor Stroe

ultimul pe care Ana Diaconu l-a 
jucat. N-a fost tentată nici de teatru, 
nici de film. „Ea a crescut în teatru, 
fiind mică în perioada cumplită a 
turneelor prin case de cultură 

neîncălzite, trenuri moarte. Vai de 
viața noastră cum umblam, răciți. 
De nu știu câte ori am adus-o cu 
sania la teatru pentru că n-aveam 
voie să circulăm cu mașina. O dată 

mi s-a întâmplat ca, la întoarcere, să 
adoarmă pe sanie. N-am avut 
încotro și am legat-o cu cureaua 
mea de la pantaloni, să nu cadă. Din 
această cauză, pentru ea n-a existat 

și nu există nici un miraj. Ea a văzut 
teatrul din interior, din burta sa, și 
miraculos și fantastic, așa cum pare 
din afară. Nu o interesează. îi place 
teatrul, însă nu ca meserie", a 
adăugat Diaconu.

„întâmplări cu Alexandra" nu este 
singurul film de succes în care 
Mircea Diaconu a jucat în anii 
comuniști. Poate unul dintre cele 
mai apreciate filme ale acelei pe
rioade a fost „Buletin de București". 
Deși inițial s-a dorit ca pelicula să-i 
înfiereze pe cei care nu se duceau la 
post, la țară, și apelau la tot felul de 
subterfugii pentru a rămâne la oraș, 
în cele din urmă s-a ajuns la o come
die spumoasă. „Filmul a fost scris de 
un tip de la Casa Scânteii, un om fără 
prea mult umor. Dar și eu, și ceilalți 
(Octavian Cotescu, Draga Olteanu, 
Constantin Diplan, Rodica Man- 
dache, Catrinel Dumitrescu - n.r.) 
am simțit filonul comic al situației. 
Dar nu era scris așa. Sau atât de 
comic. Iar regizorul Virgil Calotescu, 
un om relaxat, un om plăcut, un om 
cu care puteai vorbi, discuta, lucra, 
și tolerant, ne-a lăsat mână liberă. 
Cu toții am împins filmul către un 
alt sens. Când a fost gata, întâi fost 

un scandal la Casa Scânteii, că n-a 
ieșit ce trebuie. Dar n-au avut 
încotro, nu puteai să refilmezi", își 
amintește actorul. „Buletin de 
București" a avut premiera la Cine
matograful Scala. Chiar și lansarea 
lui a avut parte de un eveniment cu 
accente comice. „Lângă Scala era 
ceva ce se numea Lacto Dorna. Acolo 
se mânca ieftin. Te costa 5 lei o masă. 
Pentru că filmul a avut un succes 
năprasnic, coada la bilete trecea pe 
lângă Lacto Dorna și se întindea pe 
Strada Maria Rosetti. La un moment 
dat, a trecut pe-acolo familia prezi
dențială. Se zice că Tovarășa a 
început să țipe la cine era respon
sabil că n-au desființat «mizeria aia 
de Lacto Dorna», imaginându-și că 
era la mâncare coada respectivă. Cu 
greu i s-a explicat că Lacto Dorna nu 
are nici un amestec, ci că e coadă la 
un nou film românesc. Atunci au 
cerut să vadă filmul, iar noi am fost 
chemați la Casa Scânteii și ni s-au 
transmis felicitări. Mai mult, ni s-a 
mai cerut unul. La a doua serie s-a 
dorit exact comedie, și a ieșit prost 
de tot, un fel de supă reîncălzită, ace
leași bancuri...", a adăugat Diaconu.

Adriana Paduraru VĂDUVA

SCANDAL ÎNTRE DISIDENTI
(Urmare din pag. I)

Un răspuns documentat la aceste semne 
de întrebare poate oferi maiorul Aioanei 
Constantin (actualmente decedat, fost șef 
al Arhivelor SRI după ’89 - n. r.), care 
răspundea și de supravegherea strictă a lui 
„Iorgu" și de punerea în aplicare a diversi
unii cu „informatorul din rândul celor care 
își executau pedeapsa la Aiud".

Radu Filipescu
Am în față un volum publicat în anul 

1998 sub semnătura doamnei Herma 
Kopernik Kennel, care a fost scris în strânsă 
colaborare cu personajul cărții (Radu Fi
lipescu). Nu mică mi-a fost surpriza când 
am citit că o eliberare înainte de termen 
putea fi hotărâtă și de o anume „curte de 
judecată"... Asteriscurile din citat 
reprezintă anonimizări hotărâte de autor.

„După două zile, lui Radu i se ordonă din 
nou să vină în biroul comandantului 
Vasile, unde îl aștepta procurorul militar 
în civil și *. Radu se îmbrățișă cu tatăl său 
încercând să-și stăpânească lacrimile. 
Vasile spuse plin de importanță:

- Uite, începu el, datorită cererii tatălui 
tău te vom elibera.

Totul se petrecea atât de repede de parcă 
nici nu era real.

* nu făcuse nici o cerere de eliberare. își 
dădea seama că se căuta un motiv pentru 
această grațiere, dar nu ripostă.

- Ai fost condamnat la 10 ani de 
închisoare, continuă procurorul militar. La 
intervenția curții de judecată pedeapsa a 
fost comutată de la 10 ani la 5 ani. Și pentru 
că nu mai ai decât 5 ani, o să te eliberăm 
conform amnistiei din 1984!

Radu era complet uluit.
Reîntors în celulă, i se păru că doar visase 

întâlnirea cu tatăl său.
La 18 aprilie (1986), un gardian l-a scos pe 

Radu din celulă și l-a condus în biroul 
comandantului.

Procurorul militar, Trașcă și comandan
tul Vasile erau prezenți, ca și colonelul 
Deleanu, securistul Spitalului de Urgență 
și *. Colonelul îi oferi lui Radu imediat o 
ceașcă de cafea și un Kent. (Jogging cu Secu
ritatea, pg. 206)".

Textul reprodus conține o serie de inad-

Dumitru luga pregătea greva 
deținuților politici din România

(Urmare din pag. I)

Ulterior, prin aplicarea Decretului 11 de 
la 26 ianuarie 1988, pedeapsa i-a fost 
înjumătățită.

La Aiud a făcut 

un an de „restrictivă44

Timp de șase ani, Dumitru luga a trecut, 
pentru perioade mai scurte sau mai lungi 
de timp, prin mai toate închisorile desti
nate deținuților politici. Mai întâi, a fost 
anchetat la Penitenciarul Rahova, apoi 
„depus" la Aiud (1984-1985). Până la 
sfârșitul pedepsei, a făcut de multe ori 
„naveta" Rahova-Aiud, cu scurte internări 
la Penitenciarul Spital Jilava, din cauza 
ulcerului de care suferea.

La Aiud, în vechea temniță înființată 
încă din timpul Imperiului Habsburgic, a 
fost închis în secția „pedepse" și în „zarcă". 
Pentru „manifestări ostile", a fost pedepsit 
cu un an de „restrictivă", regim prin care 
deținutul era izolat total. în ciuda preve
derilor legale, Dumitru luga a fost lipsit de 
dreptul la muncă. A primit doar cinci „vor
bitoare" cu familia și 42,3 kg de alimente 
din afara închisorii (dintre care 20 în tim
pul anchetei). Informatori ai Securității, 
microfoane instalate în celule, respingerea 
eliberării condiționate completau cotidi
anul deținutului luga.

Cazul său a devenit cunoscut Occidentu
lui abia în 1987. Jan Debrouwere, membru 
în Biroul Politic al Partidului Comunist Bel
gian, a trimis atunci Ambasadei române de 
la Bruxelles o scrisoare. Din conținutul ei 

vertențe pe care mă simt dator să le corectez:
1. Tatăl deținutului nu avea dreptul legal 

de a solicita eliberarea fiului său, major și 
responsabil juridic, aflat în detenție. Even
tual, acesta putea încerca (și chiar obține!) 
o atitudine binevoitoare și înțelegătoare 
din partea mai marilor regimului pentru 
eliberarea fiului, dar cererea, în mod obli
gatoriu, urma a fi întocmită și semnată de 
către fiul deținut. Reiau, ar fi putut totuși 
face asta, sub semnătură proprie, numai 
dacă fiul ar fi fost calificat în evidențele 
medicale cu discernământ redus (bolnav 
la cap);

2. „Curtea de judecată" este o instituție 
inexistentă în justiția românească a anilor 
'80. Presupunând că autorul a avut în 
vedere Tribunalul Suprem, această insti
tuție nu avea dreptul să revină din proprie 
inițiativă asupra sentințelor definitive și 
irevocabile pronunțate. în schimb, Tri
bunalul Suprem putea fi sesizat de către 
Procurorul general al RSR, prin procedura 
recursului extraordinar, să reanalizeze 
sentința respectivă. Procurorul general al 
RSR nu putea însă înainta un astfel de 
recurs fără a fi la rândul său sesizat de către 
deținut, iar acesta nu se putea adresa la 
acest nivel fără aprobarea Securității. Cât 
despre Securitate.,, aceasta nu producea 
astfel de acte de bună-voință decât în anu
mite condiții!

Concluzionând, această eliberare înainte 
de termen de către „curtea de judecată" 
este, așa cum spune distinsa doamnă Ana 
Blandiana în prefața volumului, „în multe 
privințe un basm"... Adevărul trebuie 
căutat în dosarul penal al personajului 
unde, cu siguranță, se află fie un recurs 
extraordinar, fie un decret personal de 
grațiere, ambele motivate, condiționate și 
susținute de probatoriul necesar. (...)

Dr Zorel Filipescu, tatăl fostului deținut 
politic Radu Filipescu, întrucât „nu era 
urmărit" de Securitate și nu voia „decât să 
ajute", după cum afirmă fiul, se plimba 
nestingherit pe unde voia, se întâlnea fără 
problems cu Doina Cornea (a se vedea ce 
a pățit Iulius Filip când a încercat asta!) și 
cu familiile ziariștilor arestați de la Româ
nia liberă, transmitea în Occident orice 
corespondență dorea... în vreme ce familia 
lui Iorgu era încadrată informativ pe scara 
blocului și la locurile de muncăfși urmărită 

reieșea că organizația „Amnesty Interna
tional" cerea informații despre Dumitru 
luga. Ocolind răspunsul, statul român „pre
ciza": „Cel în cauză, în scopul de a crea 
motive de denigrare a realizărilor obținute 
de poporul român și pentru a afecta pres
tigiul de care se bucură RS România în 
străinătate, a organizat distrugerea, prin 
explozii și alte mijloace care prezintă peri
col pentru ordinea publică, a unor impor 
tante monumente istorice aflate pe terito
riul țării noastre".

Postul de radio Europa Liberă a dezbătut 
situația tehnicianului de la TVR în cadrul 
emisiunii „Programul politic", difuzată în 
seara zilei de 20 august 1987. Și publicația 
germană Frankfurter Allgemaine Zeitung 
a amintit cazul luga, printre cele de 
încălcare a drepturilor omului în România. 
Atenția de care se bucura, în sfârșit, în 
presa occidentală i-a permis deținutului să 
„joace" tare cu Securitatea cartea 
contactării ziariștilor străini.

Astfel, în ultimii doi ani de detenție, 
comportamentul lui Dumitru luga a fost 
supus unei atenții speciale. în iunie 1989, 
într-o notă-sinteză despre luga, întocmită 
de ofițeri ai Securității, era caracterizat 
drept deținut cu „poziții ostile 
dușmănoase". Cu câteva luni înainte de 
eliberare, luga a pus pe jar conducerea 
Direcției Securității Statului (DSS): 
„Deținutul luga Dumitru intenționează să 
organizeze în detenție acțiuni de răzvrătire 
în cazul când unul dintre deținuții CSS 
(crime contra securității statului - n.r.) este 
pedepsit disciplinar sau se întreprind alte 
măsuri. De asemenea, intenționează să 
organizeze o «grevă a foamei» în zilele de 

pas cu pas de filajul care avea, ca și în cazul 
lui „Iorgu", consemn să prevină contactele 
cu cetățeni străini...

Cei șapte de la Aiud
„Cei șapte curajoși de la Aiud" sunt: Iancu 

Marin, Gheorghe Năstăsescu, Carol 
Olteanu, Filip Iulius, Costică Purcaru, Radu 
Filipescu și Victor Totu. Patru dintre aceștia 
(Iancu Marin, Carol Olteanu, Costică Pur
caru, Victor Totu - n.r.) sunt informatori ai 
Securității conform documentelor prezen
tate în dosarul Conspiratorii. Dintre care 
Iancu Marin este un fost ofițer în cadrul 
Ministerului de Interne, reîncadrat în struc
tură după eliberare (dirija circulația în tim
pul demolării bisericii „Sfânta Vinere" - 
vezi volumul „Jogging cu securitatea", Pa
gina 212).

Sigur, nu pun sub semnul întrebării 
acțiunea lor post detenție și autenticitatea 
documentelor redactate și nici chiar trans
miterea acestora în exterior și difuzarea lor, 
așa cum se afirmă - mijloacele de infor
mare menționate, verificând arhivele, se 
pot pronunța documentat asupra acestui 
aspect.

Dar, față de componența grupului, o între
bare cred că am dreptul să o pun: ce știa 
Securitatea despre activițatea grupului și 
până unde mergea controlul sinistrei Insti
tuții asupra celor „șapte curajoși de la Aiud"?

Cititorul a avut posibilitatea să cunoască 
draconicele măsuri de supraveghere, con
trol și interdicție luate de Securitate 
împotriva lui Iorgu atât în timpul detenției, 
cât și după punerea acestuia în libertate în 
toamna anului 1989, vreme care coincide 
cu perioada în care „cei șapte curajoși de la 
Aiud" acționau nestingheriți sub privirile 
„mioape" ale Securității...

Nu îmi bat capul să deslușesc misterele, 
ițele acestei afaceri, dar un fir cred că pot să 
avansez: trebuie să existe undeva în arhiva 
fostei Securități un „plan de măsuri" 
privind intoxicarea Occidentului și culti
varea imaginii unor persoane în perspecti
va evenimentelor care urmau să aibă loc în 
România în viitorul apropiat. Exagerând 
puțin lucrurile, nu puteau să-l trimită în 
balconul CC-ului sau în studioul 4 de la Tele
viziune pe... colonelul Gheorghe Vasile! Nu 
insinuez nimic, ci, pur și simplu, ridicând 
din umeri, îmi exprim și eu o nedumerire...

desfășurare a Congresului al 14-lea al par
tidului de către toți deținuții CSS, iar obiec
tivul, întrucât se află în libertate în această 
perioadă, va face cunoscut posturilor 
străine de radio și organizațiilor care se 
ocupă de drepturile omului despre 
acțiunea «deținuților politici» de la Aiud. 
Cel care a fost desemnat pentru a conduce 
acțiunea a fost deținutul Scaletschi Flo
rentin. Acțiunea va fi adusă la cunoștința 
organismelor internaționale pentru drep
turile omului prin intermediul soacrei 
sale, Budoace Paraschiva, care pre
conizează să facă o vizită în țară în toamna 
acestui an. Discută frecvent despre o even
tuală stabilire cu domiciliu în SUA, dar 
numai în situația când va fi «lăsat în pace 
de organele de securitate».

Pentru stabilirea în străinătate, în 
situația când nu i se va aproba plecarea, va 
apela tot la organismele internaționale 
pentru drepturile omului. Există preocu
parea în continuare din partea deținutului 
de a redacta un document în care să se 
cuprindă o istorie a tuturor condamnaților 
CSS cu care a intrat în contact și pe care să 
o publice în exterior.

întrucât până la punerea în libertate 
deținutul s-a exprimat că va desfășura 
numai acțiuni negative, a fost luată măsura 
izolării complete a acestuia față de masa de 
condamnați CSS și de ceilalți deținuți de 
drept comun. Deținutului luga Dumitru îi 
expiră pedeapsa în termen la data de 9 sep
tembrie 1989. Până la această dată, 
deținutul va fi_ izolat de restul 
condamnaților CSS, acționându-se pentru 
a preveni orice contact cu aceștia".

Florin MIHAI

DIN ARHIVELE SECURITĂȚII

Deținuții „întâmpinau" 
Congresul al XlV-lea prin proteste
Ministerul de Interne
Strict secret
Departamentul Securității Statului
Exemplare: 1
Direcția I
Nr. D/ 0066506 din 22 iunie 1989
Ștampilă intrare S.M.B. DI - 0060049
Note
Tov. locotenent colonel Deleanu, con

form celor ordonate în cooperare 
cu Direcția I și Direcția a IV-a semnează 
indescifrabil

Ceea ce este în nota de față este hotărât 
să definitivăm în august - semnează Lt. col. 
Deleanu Vasile

Către Securitatea Municipiului București
Notă colonel Iamandi
Urmare la adresa noastră nr. 

113/DA/0055594 din 17.02.1989, referitor la 
luga Dumitru vă facem cunoscut că din 
datele obținute de Direcția IV-a în procesul 
urmăririi informative în Penitenciarul 
Aiud, rezultă că acesta, deși a solicitat unele 

luvvii vniicyjDcy 11 31 vuiuoai»

re wtenwu,

CEL MAI CITIT ZIAR DE CALITATE

îmbunătățiri ale regimului de detenție, 
continuă să se mențină pe poziție 
dușmănoasă, preconizând noi acțiuni cu 
caracter ostil. Astfel și-a exprimat intenția 
ca până la 15.09 a.c., când va fi pus în liber
tate, să organizeze un grup de deținuți pe 
care să-l conducă condamnatul Scaletschi 
Florentin care să declare greva foamei în 
timpul desfășurării lucrărilor Congresului 
al XlV-lea al PCR, iar el fiind în libertate va 
acționa pentru a face publică greva 
sus-amintită, scontând că în acest mod va 
sensibiliza opinia publică internațională, 
precum și familiile deținuților respectivi. 
Totodată, după eliberare intenționează să 
ceară protecție Ambasadei SUA din 
București, iar dacă va fi urmărit de 
organele de Securitate va solicita emi
grarea în SUA, unde este stabilită soacra sa, 
după care va continua să desfășoare acti
vități potrivnice țării noastre.

A mai afirmat că intenționează să 
redacteze un material referitor la regimul 

și condițiile de detenție ale condamnaților 
pentru infracțiuni contra statului pe care 
să-1 expedieze postului de radio „Vocea 
Americii", precum și să racoleze persoane 
cu aceleași concepții, pentru a acționa în 
direcția schimbării sistemului de condu
cere din țara noastră.

Având în vedere periculozitatea 
intențiilor exprimate, cât și faptul că cel în 
cauză urmează a fi eliberat în scurt timp și 
se va stabili în București, la familie, se 
impune urgentarea măsurilor de pregătire 
a dispozitivului informativ care să asigure 
un control deplin și prevenirea eficientă a 
oricăror acțiuni ostile din partea sa.

Locțiitor șef Direcție: locotenent colonel 
Anastasiu Gabriel

Șeful Serviciului: locotenent colofiel 
Marin Gheorghe

Extras din dosarul de urmărire 
informativă a lui Dumitru luga, 

provenit din arhiva CNSAS
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AICI RADIO EUROPA LIBERĂ!

Poetul Mircea Dinescu deplânge 
tragedia culturală din România

ROMÂNIA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

CORTINA DE FIER A LUI
NICOLAE CEAUSESCU

încă o scrisoare adresată de 
Mircea Dinescu lui Dumitru Radu 
Popescu, Președintele Uniunii Scri
itorilor din România, a ajuns și în 
Vest. Este a doua trimisă de poet de 
când a fost dat afară din partid, pus 
pe lista neagră ca scriitor și demis 
după ce a criticat politica lui 
Ceaușescu într-un interviu din 
cotidianul francez Liberation.

Dinescu a acuzat regimul comu
nist din România de „recurs la 
crimă (și) de onorarea vocației sale 
inițiale de terorism ideologic de 
stat". El a acuzat autoritățile pentru 
greșelile lor, de încălcarea legii, de 
risipă, de devastarea culturii 
României prin intermediul cen
zurii. Dinescu a mai condamnat 
conducerea USR pentru obediența 
sa și pentru că face jocul puterii. El a 
mai spus că ordinul dat „cu 
seninătate" de a-i șterge pe anumiți 
scriitori moderni români din lite
ratură a fost „o adevărată tragedie 
culturală pentru care se va răspunde 
în viitor". El a acuzat conducerea 
USR de „nerușinare", pentru că a 
scris despre „abuzurile, atrocitățile 
și crimele din anii 1950“ - greșelile 
fostei conduceri a partidului - în 
vreme ce e „direct responsabilă de 
cenzură, intimidare, izolare și eli
minarea din viața culturală și 
socială a anumitor scriitori mem
bri". Dinescu a sugerat că „anii dog
matici" denunțați de conducerea 
USR ca o perioadă de persecutare 
nerușinată a figurilor culturale 
seamănă teribil cu ceea ce se 
întâmplă în prezent.

La începutul scrisorii sale, Dines
cu a făcut o paralelă asemănătoare 
între liderii USR și cei din clerul 
României, sugerând că și unii, și 
ceilalți au devenit instrumentele 
regimului. Dinescu a spus că în 
vreme ce „liderii reprezentativi ai 
Bisericii din România binecu
vântează distrugerea satelor, inclu
siv a bisericilor", președintele USR a 
binecuvântat „demolarea mem
brilor organizației sale". Dinescu a 
dat o listă a intelectualilor români 
care au suferit din cauza părerilor 
lor critice: Andrei Pleșu, Ștefan 
Augustin Doinaș, Ana Blandiana, 
Alexandru Paleologu, Dan Hăulică, 
Octavian Paler, Mihai Șora, Dan 
Deșliu, Aurel Dragoș Munteanu,

DIN PRESA EXILULUI

Patrimonii culturale 
în pericol

Asociația Action Roumanie Europe 
(ce îi are ca președinte de onoare pe 
senatorul Franck Serusclat, preșe
dinte, Gilbert Esteve, Consilier gene
ral al Alsaciei) „își propune să alerteze 
opinia publică de fiecare dată când 
comorile naționale ale Europei sunt 
în pericol. Genocidul cultural care are 
loc actualmente în România ne-a 
făcut să consacrăm prima noastră 
acțiune acestei țări latine și franco- 
fone, aflată la numai 2.000 km de 
frontierele Franței".

Broșura editată de asociației 
având pe copertă Biserica Albă Pos
tăvari, frântă în două, prăbușindu-se 
sub asaltul buldozerelor, exprimă 
oroare în cifre și formulări sobre și 
cere „alertarea tuturor mediilor 
europene - occidentale și estice - ast
fel ca un număr cât mai mare de 
locuitori, de la Lisabona la Moscova, 
de la nord la sudul continentului 
nostru, în seara zilei de 21 iunie 1989, 
să aprindă o lumânare în semn de

Dragoste
ORIZONTAL: 1) Regizor român, 

semnatarul ecranizării romanului 
lui Dinu Săraru, „Dragostea și re
voluția" - Dana Florescu 2) „... senti
mentală", filmul lui Alexandre 
Astruc, o duioasă poveste de dra
goste - Din neamul burilor 3) Prota
gonistă, alături de Alan Bates, în fil
mul „Un fel de dragoste" (June) - 
Dragostea, poveste veche 4) Oală - 
Pară! - Actor american ce apare 
alături de Charles Chaplin în „Idilă 
pe câmp" (Albert) 5) Internațional 
Academy of Astronautics (abr.) - Post 
scriptum - Și alții 6) „... iubiri", filmul 
Malvinei Urșianu (neart.) 7) Comic de 
film, actor și regizor, realizator, 
printre altele, al filmului „Sportiv din 
dragoste" - Strigăt la corida 8) 
Pomadă - îndrăgostit până peste cap 
-„... începe dragostea", melodie com
pusă de Nicolae Kirculescu, pe ver
surile lui Puiu Maximilian 9) în
născut -1-0 la șah - Aramă 10) Dra
gul mamei și al tatei - Cură! - Ceață 
11) Suspin - „Te iubesc...", melodie 
aparținând cântărețului Paul Anka 
(nom.) 12) „Intermezzo pentru o dra
goste...", desen animat de Ion Popes- 
cu-Gopo -„... filantrop din dragoste", 
comedie cu Buster Keaton
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Mircea Dinescu a trimis o a doua scrisoare lui Dumitru Radu Popescu, în care 
acuza conducerea Uniunii Scriitorilor că făcea jocurile puterii FOTO: Victor Stroe

Dan Petrescu, Alexandru Călinescu 
și Doina Cornea (pe care el a descri
s-o ca pe o intelectuală de „o nobilă 
puritate"). în plus, el a spus că opera 
filozofului Constantin Noica și a 
unor scriitori exilați, precum 
Mircea Eliade, Eugen Ionescu și Emil 
Cioran a fost de curând declarată 
din nou „indezirabilă". Dinescu a 
spus că hărțuirea permanentă a in
telectualilor români este opusul 
reformelor în curs de derulare în 
țările comuniste vecine, unde 
oamenii au redescoperit „cum e să 
nu-ți fie frică să spui ce gândești".

Dinescu s-ar putea să se 
gândească la faptul că, făcându-și 

solidaritate cu poporul român."
La inițiativa acestei asociații, 

Jacvques Lang, ministrul francez al 
Culturii, la conferința de presă de la 
13 iunie, a cerut ca participanții la 
Sărbătoarea muzicii (21 iunie) să 
adreseze un gând, cu cuvânt, un 
cântec poporului român, „care luptă 
pentru a-și apăra cultura și identi
tatea". Apelul ministrului Culturii s-a 
adresat tuturor artiștilor europeni, 
urmând ca miniștri omologi ai celor
lalte 12 țări ale Pieței Comune să se 
alăture acestei inițiative.

Din această asociație fac parte și 
tineri artiști români, regizorul actor 
Iulian Negulescu, scenograful Radu 
Boruzescu, regizorul Victor Sălăgean.

Radu Boruzescu este creatorul 
unor afișe și cărți poștale, înfățișând 
Mănăstirea Văcărești într-un mor
man de moloz, despărțită de 
prim-planul crucilor adunate ale 
unui cimitir distrus, de fierăria 
amenințătoare a buldozerului.

VERTICAL: 1) „Imposibila iubire" a 
adus acestui regizor și actorilor 
Ovidiu Iuliu Moldovan și Tora 
Vasilescu premii la Avellino - Plantă 
textilă - Suflet de poet! 2) Dragoste
- Acriță poloneză, prezentă în filmul 
lui Wojciech Has, „Dragoste 
neîmplinită" (Barbara) 3) Uluit - Se 
spune că te trage în dragoste (pi.) - 
îndrăgostite în sfârșit! 4) Doica 
iubitoare a celor doi frați, Romulus 
și Remus - Scriitor contemporan, 
semnatarul volumului „Anotimpul 
dragostei" (Iuliu) 5) Actor sovietic în 
filmul lui Mihalkov, „Sclava iubirii" 
(Rodion) - Fănuș Neagu 6) A apărea
- Tel - Plină de ură 7) Sat doljean - 
„Păcală îndrăgostit", primul desen 
de acest fel realizat în țară, în 1921, 
de Aurel Petrescu 8) Cămașă popu
lară - Lapte bătut - Sunet de 
trompetă - Noroi 9) Tudor Stănescu
- Rocada mică - Iubitul mamei 10) 
înveselește mireasa - Serbare 11) 
Regizor român, semnatarul filmul 
„Pădurea îndrăgostiților" (Cornel) 
12) Acriță din filmul lui Pierre Etaix, 
„Marea dragoste" (Ketty) - Compozi
tor francez, semnatarul muzicii la 
filmul „Legenda îndrăgostiților", de 
Delannoy 

publice ideile, ar putea dobândi o 
anume protecție. Dinescu a fost în 
arest la domiciliu pentru mai mult 
de 100 de zile și a spus că scrisorile 
sale, apelurile telefonice, prietenii și 
contactele personale fac obiectul 
unei permanente supravegheri. Sin
gura sa legătură cu lumea, a spus el, 
a constat într-o „vulgară și anonimă 
amenințare cu moartea". Dinescu a 
arătat că acum are dificultăți de a-și 
întreține familia (are doi copii) din 
cauză că soția lui, traducător, și-a 
pierdut și ea sursa de venit: publi
carea traducerii sale din Boris 
Pasternak la Editura Universul a fost 
anulată.

De asemenea, asociația pregătește 
o broșură de 50 de pagini, fotografii 
cu distrugerile din București din 
marile orașe și din sate. Albumul va 
fi distribuit deputaților europeni, 
organizațiilor politice, sindicale, ast
fel încât nimeni să nu poată afirma 
că nu știe ce se petrece în România.

Putem susține asociația:
- cumpărând cărți poștale -10 Fr. 

bucata;
- cumpărând un afiș, 90 Fr. buca

ta;
- făcând donații pentru a contribui 

la publicarea cărții, care va costa 150 
Fr.

Cecurile emise pentru „PCD - 
Action Roumanie-Europe" se trimit 
pe adresa: Patrimoines Culturels en 
Danger, 22b, Grande Rue 92310 
Sevres.

Lupta (Paris), nr. 124/1989s 
Arhiva Institutului Național pentru 

Memoria Exilului Românesc, 
Fond Dan Culcer

Almanah Scînteia Tineretului 1 989
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Dinescu a spus că „gloria pos
tumă de un anumit tip se poate 
împlini" într-o țară în care un 
interviu poate schimba destinul 
cuiva într-un mod atât de „violent", 
unde „unii scriitori sunt păziți 
chiar mai rău decât hoții și crimi
nalii comuni care sunt eliberați 
înainte de vreme" (referire la 
amnistierea din 1988), și în care 
„un regim răspunde la arsenalul 
poeților cu arme reale". Unele frag
mente din scrisoarea lui Dinescu 
arată că acesta se teme pentru pro
pria viață. Aluzia la amenințarea cu 
moartea și fraza că „vrea să mai 
trăiască" și că apreciază că „sinu
ciderea este o formă ineficace de 
protest" sugerează că, în cazul în 
care va muri, regimul trebuie văzut 
ca fiind răspunzător.

După o petrioadă de tăcere relativ 
îndelungată, disidenții intelectuali 
au început să se facă din nou auziți, 
de curând, în România. Ei au o atitu
dine aproape identică față de poli
tica regimului. Individual sau în 
grup, au trimis mai multe scrisori 
către autoritățile statului și către 
instituții, criticând politica regimu
lui, violarea Constituției și perse
cutarea unor scriitori importanți. 
Mulți dintre semnatarii acestor 
scrisori au dispărut ulterior din 
paginile periodicelor și din pla
nurile de publicare. Literatura, care 
obișnuia să fie privită de români ca 
o alternativă la libertate, a devenit 
subiectul unei cenzuri acute. Cenzu
ra din România nu mai este un sim
plu instrument de prevenție; s-a 
transformat în instrument de repre
siune.

în 1932, scriitorul și criticul rus 
Vladislav Kodasevici a scris un scurt 
eseu intitulat „Carne crudă" în care 
a spus: „într-un anumit sens, istoria 
literaturii ruse ar putea fi numită 
istoria distrugerii scriitorilor ruși". 
Poate aceeași remarcă ar putea fi 
făcută despre literatura română 
modernă.

Crisula Ștefănescu
Radio Europa Liberă (Miinchen) - 

Raport al secției de cercetare, 
condusă de dr M. Shafir. Document 

din „Arhiva 1 989", Universitatea 
Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

(Traducere din limbq engleză de 
Eliza DUMITRESCU)

tv 22 iunie 1989

19:00 Telejurnal
19:25 File de glorioasă istorie
Unitatea clasei muncitoare a 

forțelor revoluționare ale societății 
românești

Redactor Hora Vasiloni
19:45 Pe drumul înfăptuirii noii 

revoluții agrare
Știința și cercetarea agricolă 

românească față în față cu 
exigențele noii revoluții agrare

Redactor Emanuel Isopescu
20:05 Laureați ai Festivalului 

național „Cântarea României"
Redactor Eugen Dumitru
20:20 Tinerețe - educație - spirit 

revoluționar
însușirea temeinică a profesiei - 

expresie a răspunderii pentru pro
gresul patriei

Redactor Nedic Lemnaru
20:40 Film artistic
Tereza
Producție a studiourilor cehoslo

vace
Cu: Milan Krasko,

Vlado Muller, Dana Kilchova,
Marta Cernicka

Regia Andrej Lettrich
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

(Urmare din pag. I)

Agenția maghiară de presă, MTI, 
citează surse din partea grănicerilor 
care spun că garduri de peste 2 metri 
au fost ridicate de-a lungul graniței.

Câteva mii de români de etnie 
maghiară au trecut granița în 
ultimele luni, spunând că sunt per
secutați de autoritățile române.

Un gard de sârmă 

ghimpată între 

România și Ungaria

București. Chiar în timp ce Ungaria 
demonta gardul de fier de la frontiera 
cu Austria, România tocmai termina 
montarea unei bariere de sârmă 
ghimpată de-a lungul graniței cu Un
garia, anunța La Repubblica. Această 
nouă barieră, înaltă de 2 metri până 
la 2,5 metri, potrivit agenției de presă 
MTI, are probabil scopul de a 
împiedica fuga românilor de origine 
maghiară, subiect care a tensionat în 
ultimul timp relațiile dintre cele 
două țări-surori socialiste. La o zi 
după funeraliile lui Imre Nagy, șeful 
Guvernului maghiar în perioada 
insurecției populare din 1956, execu
tat în 1958, România a lansat împotri
va Ungariei o campanie de presă mai 
virulentă decât cea împotriva 
Statelor Unite în timpul bombarda
mentelor din Vietnam.

Anunțul MTI cu privire la constru
irea acestei bariere între România și 
Ungaria a fost precedat de un articol 
apărut lunea trecută în cotidianul

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Parc sau... pășune?
Succesivele articole publicate în 

ziarul nostru pe aceeași mereu 
actuală temă a gospodăririi și înfru
musețării municipiului reședință 
de județ n-au trecut neobservate de 
locuitorii Sibiului. Ba, dimpotrivă! 
La redacție ne-au sosit numeroase 
ecouri, cetățeni de cele mai diferite 
vârste și profesii, sincer animați de 
spirit civic, aducându-ne la 
cunoștință fapte și întâmplări ori 
avansând propuneri constructive, 
născute dintr-o temeinică grijă față 
de localitatea în care trăiesc și 
muncesc.

Ne-am oprit astăzi la scrisoarea 
cetățeanului I.M. din Sibiu, care ne 
relatează, pe bună dreptate indig
nat, că zilele trecute s-a „războit" cu 
un cioban care-și adusese turma 
(21 oi și 15 miei) la păscut în... Parcul 
„Drapelul Roșu" de pe Strada 11 
Iunie!? Din investigațiile întreprinse 
a rezultat că oile aparțin lui loan 
Păcuraru, responsabilul chioșcului 
de pe Calea Dumbrăvii, turma fiind 
„plimbată" și pe zona verde de pe 
malurile Cibinului.

Ar fi de adăugat, pentru o mai co
rectă înțelegere a acestui afront 
adus eforturilor colective ce se 
depun pentru înfrumusețarea Sibi
ului, că parcul respectiv a fost „toale- 
tat" chiar în această primăvară și că 
nimănui nu-i este permis să-l 
insalubrizeze sfidând cele mai ele-

vremea
Vremea a fost răcoroasă pentru 

această perioadă și în general insta
bilă, iar cerul variabil cu înnorări mai 
accentuate îndeosebi în zonele de 
deal și de munte. Ploi mai ales sub 
formă de aversă însoțite de frecvente 
descărcări electrice au căzut în 
majoritatea regiunilor cu o frecvență 
mai mare la deal și la munte. Pe 
alocuri, cantitățile de apă au depășit 
25 litri pe metrul pătrat, iar izolat s-a 
semnalat grindină. Vântul a suflat 
slab până la moderat. Temperaturile 
maxime au fost cuprinse în general 
între 18 și 26 grade, iar minimele între 
8 și 18 grade. La București, vremea a 
fost răcoroasă și ușor instabilă, cu 
cerul variabil. Vânt slab până la mo
derat. Temperatura maximă a fost 
cuprinsă între 23 și 25 de grade, iar 
minima între 13 și 15 grade.

anunțuri
CERERI SI
OFERTE DE SERVICIU
Centrala Industriei Poligrafice cu 

sediul la București,- Strada Piața 
Scânteii, numărul 1, Sector 1, 
încadrează prin concurs consilier 
juridic, revizori, contabil, electri
cian, electronist și paznici.

Căutăm femeie internă pentru 
îngrijire copil.

VÂNZĂRI
Vând garaj Elecrom, stație plus 

Deck Kenwood, schiuri marca 
Național.

Vând barcă Argeș 4, cu motor Ve- 
teroc.

Vând orgă Vermona, nou-nouță, 
sigilată, două manuale, vioară 
Stradivarius. 

britanic The Times, în care se afirmă 
că România construiește un zid lung 
pe frontiera cu Ungaria și Iugoslavia 
despre care autoritățile maghiare nu 
au fost informate. Polițiștii de fron
tieră au precizat că nu există nici un 
indiciu că s-ar construi un zid, dar că, 
într-adevăr, românii ridică o barieră 
de sârmă ghimpată în lungul fron
tierei. Potrivit aceleiași surse, bariera 
este gata în proporție de 90%. Bari
era este amplasată paralel cu fron
tiera, la o distanță de 25-30 metri de 
aceasta pe teritoriul românesc. 
Șanțurile săpate de o parte și de alta 
a barierei au rolul de a împiedica 
vehiculele să forțeze această 
instalație. Românii au mai stabilit o 
zonă de frontieră de 20-25 de kilo
metri în care se poate intra doar pe 
baza unei autorizații speciale. Mai 
există o altă fâșie de 500-1.000 de 
metri în care accesul este strict 
interzis. Frontiera are o lungime de 
circa 400 de kilometri. De la finele 
lui 1987 au plecat din țară mai mult 
de 30.000 de români, din care două 
treimi de origine maghiară, pentru 
a scăpa de asimilarea forțată și de 
programul de așa-zisă sistematizare, 
care reprezintă de fapt distrugerea a 
mii de sate din Transilvania.

•
Cortina lui Ceaușescu

în vreme ce ungurii au demontat 
luna trecută, sub ochii televiziunilor 
occidentale, bariera ghimpată care 
îi separă de vecinii austrieci încă de 
la sfârșitul războiului, România este 
pe cale să ridice o nouă cortină de 
fier pe frontiera cu Ungaria! Această 

mentare norme de etică 
cetățenească. Și pentru că, ne 
amintim, în același parc au fost 
„dirijate", anul trecut, vacile actu
alului proprietar al... oilor, recidiva 
acestuia trebuie sever și tranșant 
sancționată! Nu de alta, dar tratat cu 
„înțelegere" și de această dată ne 
putem aștepta să-i vedem animalele 
păscând, azi-mâine, în Parcul Astra 
sau pe zona verde din Piața Unirii...

Mircea Bițu
Tribuna Sibiului, nr. 9.888/1989

• ••
întreprinderea „Vulturul" Comar

nic trece de la o vreme printr-un 
amplu proces de modernizare a 
capacităților de producție, concomi
tent cu construirea altora noi. 
Urmare a lucrărilor efectuate de 
constructorii de la ACI Ploiești, s-au 
produs, pe alocuri, unele mișcări de 
teren, distrugând astfel, pe o anu
mită porțiune, conducta de 
canalizare aferentă blocurilor nr. 2 
și 3 din imediata vecinătate a 
amintitei întreprinderi. Datorită 
acestui fapt, apa menajeră se scurge 
din fața blocurilor cu pricina, 
inundând terenurile din preajmă și 
constituind un real focar de infecție.

„în pofida repetatelor intervenții 
făcute către conducerile punctului 
de lucru Comarnic al IGCL Sinaia și 
GIGCL Prahova - se arată în 

amintiri

Nu i nevoie să plecați oină Io Polul Nou
ca să vă convingeți de calitățile termice ale unor pro. 
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linie de demarcare este fără îndoială 
menită să simbolizeze relațiile bila
terale din ce în ce mai conflictuale. 
Regimul de la București nu apreci
ază sub nici o formă reformele eco
nomice și politice puse în practică 
de Guvernul maghiar. Budapesta, la 
rândul ei, denunță campania de 
asimilare forțată a minorității 
maghiare din Transilvania și planul 
de „sistematizare" a teritoriului ce 
prevede demolarea a mii de sate 
românești. Circa 30.000 de oameni 
aparținând minorității maghiare 
din România au fugit în ultimii ani 
de regimul Ceaușescu și s-au refu
giat în Ungaria.

Potrivit agenției de presă MTI, 
românii construiesc un gard meta
lic înalt de 2,5 metri și cu o lungime 
de 440 de kilometri pe frontiera co
mună. Lucrarea este gata în 
proporție de 90% și se presupune că 
nu va fi electrificată. „Are aspectul 
unui grilaj obișnuit, dar împletit din 
sârmă ghimpată", declară tin 
polițist de frontieră, care mai pre
cizează că acest baraj nu constituie 
„un obstacol insurmontabil" pentru 
cei 20-30 de fugari români care vin 
zilnic să ceară azil în Ungaria.

Dacă existența acestei noi cortine 
de fier este confirmată din surse ofi
ciale, ministrul ungur al Apărării a 
dezmințit miercuri, 20 iunie, infor
mațiile conform cărora românii ar 
construi un zid de cărămizi în lun
gul frontierei, scria Le Monde.

InfoMina

scrisoarea trimisă la redacție ț 
Trandafir Beldica și Nicolae Chiriță, 
președintele și, respectiv, vice
președintele asociației de locatari 
bloc nr. 2 Comarnic - conducta n-a 
fost nici acum reparată, deși 
această situație durează din... 
aprilie '88!“.

Deplasându-ne la GIGCL Prahova, 
am constatat din discuțiile cu câțiva 
factori de răspundere de aici că aces
tora nu le era străină situația! 
„Atunci, ce-ați întreprins pentfu 
rezolvarea ei?", am întrebat. Iată ce 
ne-a răspuns ing. Petru Ferdoschi, 
șeful compartimentului tehnic, în 
subordinea căruia intră problema 
în cauză: „Obligația refacerii cana
lizării deteriorate revedea, de fapt și 
de drept, întreprinderii «Vulturul» 
Comarnic și ACI Ploiești, noi luând 
măsuri de evacuare, prin vidanjar 
a apelor uzate menajere de la celt 
două blocuri. La insistențele noas
tre, însă, ACI Ploiești a reușit să pro
cure, în sfârșit, materialele necesare 
refacerii canalizării, lucrare care va 
fi executată de către specialiștii 
noștri de la IGCL Sinaia".

Să sperăm că așa vor sta lucrurile. 
De ce oare a fost nevoie să treacă, 
iată, mai bine de un an pentru o 
treabă ce s-ar fi putut face în două, 
cel mult trei săptămâni?

C. Dumitru 
Flamura Prahovei, nr. 7.682/1989
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