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JURNALUL ZILEI
De câteva săptămâni, cuplul prezidențial se afla în 

concediu. Așa cum obișnuiau în fiecare vară, aproape 
o lună, Nicolae și Elena Ceaușescu o petreceau la Nep- 
tun. Ea vila de protocol a președintelui, „Tovarășul" 
ținea ședințe, primea delegații străine, ziariști, scrisori 
de acreditare.

Pe timpul vacanței, elevii erau angrenați în pro
grame „instructiv-educative". Deși figurau în gestiunea 
CAP-urilor și GAS-urilor, instalațiile de irigații erau 
folosite în alte scopuri. Deveniseră de mult burlane, 
coșuri de fum și stâlpi de susținere.

Intre două vizite de lucru
De câteva săptămâni, cuplul prezidențial se afla în con

cediu. Așa cum obișnuia în fiecare vară, aproape o lună, 
familia Ceaușescu o petrecea la Neptun. Acolo și-au mutat 
cartierul general Cabinetele 1 și 2 în 1989. „Primul om al 
țării" lucra și în concediu, în același ritm îndrăcit ca la 
București. La Neptun, la vila de protocol a președintelui, 
ținea ședințe, primea delegații străine și ziariști.

(Continuare îh pag. a H-a)
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Turiștii români și străini ajungeau în stațiunile de la malul Mării Negre prin intermediul Organizației Naționale a Turismului-Litoral, cea mai mare agenție turistică de stat 
1 <

în 1989, ministru al Turismului era Ion 
Stănescu. își începuse mandatul în octombrie 
5 984, după ce anterior deținuse alte funcții 
mportante: prim-secretar al Comitetului 

regional de Partid Oltenia (1964-1967), preșe
dinte al Consiliului Securității Statului (1968- 
1972), ministru de Interne (1972-1973), președinte 
al Comitetului executiv al Consiliului popular al 
județului Dâmbovița (1974-1977). înainte de a 
ajunge la Turism ocupase funcția de șef al 
Departamentului pentru Construcții în 
Străinătate.

Domnul Ion Stănescu a avut amabilitatea să 
ne vorbească despre starea turismului în 1989, 
fiind cel mai în măsură să ofere o imagine a sec
torului, având în vedere perioada în care a fost 
ministru. Acum 20 de ani, atât „oamenii 
muncii", cât și străinii își petreceau concediile în 
România prin intermediul agențiilor turistice de 
stat. Cea mai importantă dintre acestea era „cen
trala" ONT (Organizația Națională a Turismului, 
n.r.) Litoral, care avea ca misiune repartizarea 
turiștilor în stațiunile de la malul Mării Negre. 
Urma apoi „centrala" de la Brașov, care se ocupa

cu turismul montan. La nivelul fiecărui județ 
existau oficii județene de turism (OJT-uri), iar 
excursiile în străinătate cădeau în sarcina ONT 
Carpați, cu sediul în București.

Grupuri gospodărești 
în Turism

Pe lângă instituțiile care îi repartizau pe 
turiști în stațiuni, ministerul avea în subor
dine și unele unități care asigurau infrastruc

tura. Spre exemplu, de buna desfășurare a 
transportului se ocupa întreprinderea de 
Transporturi Turistice Auto (ITTA), care avea 
autocare și mașini mici, pe care le închiria 
pentru diverse ocazii. Alimentația hotelurilor 
și stațiunilor turistice era asigurată de între
prinderea de Agrement și Producții Industri
ale pentru Turism (IAPIT), creată chiar de Ion 
Stănescu la începutul mandatului său, în 
1984.

(Continuare îh pag. a If—a)
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CEC nu mai dădea împrumuturi 
pentru locuințe în orașele mari
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni (CEC), singura bancă din comu
nism, era în anul 1989 pentru mi
lioane de români locul în care banii 
fac pui, după cum spunea un slogan 
publicitar. Nu însă și locul de unde 
puteai lua bani, pentru că, din 1987, 
creditarea pentru locuințe era aproa
pe inexistentă.

în ciuda reclamelor dese pe care 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
le difuza în presa vremii, activitatea 
de creditare pentru locuințe s-a re
strâns, și în anul 1989 a ajuns aproape 
de zero. încă din 1987, oamenii muncii 
au început să nu mai apeleze la 
împrumuturi de la CEC pentru achizi
ționarea de locuințe. Așa s-a ajuns ca 
singura bancă din Republica Socia
listă România să acorde în anul 1987 
numai 4.540 de credite imobiliare, în 
valoare totală de 94,8 milioane de lei, 
iar numărul acestora a început să 
scadă până a încetat cu totul spre 
•sfârșitul lui 1989, conform datelor 
oferite de CEC. Două sunt motivele 
pentru care românii au renunțat la 
aceste împrumuturi. Primul este că, 
încă din 1987, conducerea de stat și de 
partid a hotărât ca activitatea de cre
ditare să se restrângă, să nu se mai 
acorde împrumuturi pentru constru
irea sad cumpărarea de locuințe în 
orașele mari sau municipii. „Am vrut 
să iau un credit de la CEC pentru a 
cumpăra un apartament în Alexan
dria și nu am reușit. Am aflat că în 
reședințele de județ nu se mai dădeau 
credite", își amintește Ion Cristea. 
Omul mai spune că Bucureștiul și 
orașele mari erau închise, adică 
nimeni nu putea să se mute în aces
tea, să-și ia serviciu sau să-și cumpere 
casă dacă nu avea buletin de locali-

CALENDAR
30 iulie (duminică)

Soarele a răsărit la 6:00, a apus la 
20:43
Luna a răsărit la 3:O3,a apus la 
18:38
Sărbătoare creștină: Sf. Ap. Sila, Sil
van, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. 
Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Um- 
briei; Duminica a Vl-a după Rusalii

S-a întâmplat la
30 iulie 1989

• Guvernul a finalizat elaborarea 
bugetului de stat pentru exercițiul 
financiar 1990. Noul buget prevedea 
un deficit egal cu 6,5% din PNB, iar 
din totalul cheltuielilor de 1.457 mi
liarde franci prevăzute pentru anul 
1990,512 miliardeconstituiau plățile 
în contul datoriei de stat 

tatea respectivă. Pe de altă parte, chiar 
și pentru cei cu buletin, ritmul de con
strucție nu mai ținea pasul cu nece
sitățile, pentru că acestea erau orașele 
în care tot mai mulți oameni se sta
bileau fie prin căsătorie, fie prin 
înfieri sau îngrijire de bătrâni.

în al doilea rând, s-a produs și o 
accentuare a nerealizărilor în cadrul 
planului de creditare pentru construi
rea și cumpărarea de locuințe propri
etate personală din cauza unor reți
neri venite din partea populației în 
contractarea de locuințe generate de 
majorările de prețuri din 1982 și a 
insuficientei preocupări din partea 
organelor locale pentru oferirea de 
amplasamente corespunzătoare ce
rințelor populației, se arată în lucra
rea „Casa de Economii și Consemna
țiuni 1864-2004,140 de ani de activi
tate". Regimul, deși accepta creditul 
pentru locuințe, nu-I încuraja. însă 
până în 1982-1984 era o soluție pentru 
cei care-și pierdeau răbdarea să aștep
te repartiția unei case. însă, după ce 
prețurile au fost reactualizate, româ
nii care apelau la CEC plăteau, fără să 
știe, de două ori prețul locuinței. „Cei 
care cumpărau prin ICRAL nu știau că 
plăteau dublu față de prețul de con
strucție. Avansul pe care-1 dădeau 
acoperea integral costul construcției, 
iar împrumutul de la CEC care se 
plătea în rate egale fără dobândă era 
încă o dată prețul apartamentului", își 
amintește Nicolae Noica, fost mi
nistru al Lucrărilor Publice și Ame
najării Teritoriului, pe vremea respec
tivă inginer inspector de specialitate 
la Institutul Central de Cercetare și 
Proiectare Construcții.

(Continuare în pag. a III—a)

•Un grup de soldați, ofițeri și civili, 
acționând în cadrul unităților Gărzii 
Naționale din New York, furaseră, 
până în 1989, arme estimate la sute 
de mii de dolari, relata ziarul USA 
Today. Documentele obținute de ziar 
dezvăluiau că printre armele furate 
se numărau sute de arme automate 
de asalt, mitraliere și pistoale

• în lunile ce urmau, locuitorii din 
sudul Australiei și din Noua Zeelandă 
urmau a fi expuși pericolului creș
terii radiațiilor ultraviolete ale Soare
lui. Potrivit prevederilor oamenilor 
de știință australieni, spre sfârșitul 
anului 1989, grosimea stratului de 
ozon din zona acestor două țări urma 
să scadă simțitor. Oamenii de știință 
își întemeiau previziunile pe situația 
creată în ultimele luni ale anului 
1987. Atunci, deasupra Antarcticii 
s-a format o fisură în stratul de ozon, 
fisură ce s-a întins asupra sudului 
Australiei și Noii Zeelande

Ramona VINTILĂ

JURNALE PERSONALE

30 IULIE
La Bistrița am ocazia să stau mai 

mult de vorbă cu tânărul poet I(on) 
P(intea), care e un fel de executor tes
tamentar al admirabilului Nicu Stein- 
hardt. Intre altele, îmi arată un text pe 
care N.S. l-a semnat cu pseudonimul 
Nicolae Niculescu într-o revistă din 
exil. Textul se intitulează „Trei soluții" 
și descrie cele trei căi de a te sustrage 

unui regim concentraționar-de orice 
tip - în afara soluției mistice a 
credinței, lăsată aici deoparte. E 
vorba, deci, despre cele trei soluții 
strict lumești care „au caracter prac
tic și se înfățișează ca accesibile 
orișicui". Accesibile-accesibile, dar, din 
păcate, nu și frecventate. Textul e 
extraordinar și ar merita să-1 reiau în 
întregime-dinpăcate, în afara câtor
va fragmente, nu am copiat decât 
concluziile in întregime. Le reiau: 

„ „Tustrele soluțiile sunt certe și fără 
greș. Altele pentru a evada dintr-o 

situație-limită, dintr-un univers con- 
centraționar, din mrejele unui proces 
kafkian, dintr-un joc de tip domino, 
labirint sau cameră de anchetă, din 
teamă și panică, din orice cursă de 
șoareci, din orice coșmar fenomenal 
nu știu să existe. Numai aceste trei, 
însă oricare dintre ele e bună, sufi
cientă și izbăvitoare. Luați aminte: 
Soljenițîn, Zinoviev, Churchill-Bu- 
kovski. Moartea consimțită, asumată, 
anticipată, provocată; nepăsarea și 
obrăznicia vieții; vitejia însoțită de o 
veselie turbată. Liberi sunteți să 

alegeți. Dar se cuvine să vă dați seama 
că-lumește, omenește vorbind-altă 
cale de a înfrunta cercul defier (care-i 
în bună măsură și de cretă - v. Starea 
de asediu a lui Camus: temeiul dicta
turii e o fantomă: frica) al totalitaris
mului efoarte îndoielnic să găsiți. Veți 
protesta, considerând că soluțiile 
subînțeleg o formă de viață echiva
lentă cu moartea ori mai rea ca 
moartea, ori implicând riscul morții 
fizice în fiecare clipă.

(Continuare în pag a ll-a)

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Corvoada cravatei de pionier
Anca Iordache este din București și 

are 30 de ani. „Serile de dinainte de ’89 
le petreceam în familie, mama, tata, 
eu, fratele meu și bunicii, în fața tele
vizorului alb-negru, uitându-ne la 
7:50 la 10 minute chinuite și fără 
sonor de desene animate de la o tele
viziune din Bulgaria. Desene animate 
rusești, de la bulgari... în unele seri nu 

reușeam să prindem frecvența, în 
ciuda străduințelor bunicului de a ori
enta antena de pe casă înspre sud. 
Apoi urma Telejurnalul de la ora 8:00, 
unde, printre altele, se recitau șiruri 
întregi de numere cu multe zerouri 
care însemnau de fapt recolte fabu
loase obținute de agricultura româ
nească. Mai târziu am aflat că, dacă 

aceste recolte ar fi rămas în țară, ar fi 
acoperit consumul a cinci Românii, 
n-am mai fi trăit în atâtea lipsuri și 
n-ar mai fi trebuit să fim atât de mati
nali ca să reușim să cumpărăm de la 
Alimentară pui, ouă, ciocolată, 
măsline; cașcaval, banane.

(Continuare în pag. a U-a)

Cum „m-a făcut" teatrolog 
„Cîntarea României"

N-aș putea să scriu numai despre 
ceea ce a însemnat, pentru mine, 
„Cîntarea României" în anul 1989, 
pentru simplul motiv că a însemnat 
exact același lucru încă de când s-a în
ființat. Acum, când m-am mai „înțe- 
lepțit", socotesc că au existat două 
„Cîntări...". Una care n-a făcut rău ni
mănui, ba chiar a reușit să scoată la 
lumină și să cultive talente, altfel 
rămase în anonimat printre miile de 
muncitori, agricultori, funcționari, 
profesori, ingineri... mase - mă refer 
la mișcarea artistică de amatori - și 
alta, care a încercat - deseori a și reușit 
- să minimalizeze (până la anulare) 
importanța și unicitatea artei pro
fesioniste. Marea confuzie, care a și 
condus la repulsia față de „Cîrțtarea 
României", a pornit de la faptul că 
mișcarea artistică profesionistă și cea 
de amatori au fost aduse la un numi
tor comun. Aceleași jurii, formate în 
general din personalități de elită, dar 
plictisite de atâta hoinăreală prin țară, 
„judecau" de-a valma valoarea creați
ei profesioniste și pe cea a diletanților. 
Spectacolele erau văzute și jurizate pe 
bandă rulantă. Existau mai multe 
„faze". Cea locală, cea județeană, cea

interjudețeană și cea finală.
Despre nemulțumirea furibundă a 

artiștilor profesioniști din acea vreme 
s-a tot vorbit. Despre grotescul unor 
situații - ca aceea în care se împărțeau 
sute, poate chiar mii de diplome și in
signe, în cadrul unor ceremonii or
ganizate (simulate) de Județeană de 
Partid, tuturor „talentelor" din județ: 
actori profesioniști și diletanți, cân
tăreți de muzică populară, de muzică 
ușoară, dansatori profesioniști și 
amatori, sportivi etc. - s-a vorbit (s-a 
scris), de asemenea. Nu s-a vorbit prea 
mult (nu s-a publicat) despre latura 
mai puțin hilară a acestei mișcări de 
masă, anume despre faptul că artiștii 
amatori nu erau constrânși să mon
teze numai piese românești și pro 
(comuniste). Amatorii puteau juca 
orice... Nu-i întreba nimeni dfe ce se 
pun în scenă piesele lui Eugene 
O'Neill, Goldoni, Shakespeare sau 
chiar ale lui Matei Vișniec („fugit" din 
țară). Nu-i întreba nimeni despre 
drepturile de autor. E adevărat, circu
lau niște broșuri cu recomandări, dar 
nu ținea nimeni cont de ele.

(Continuare în pag. a III—a)

DIN BANCOTECA „EPOCII DE AUR"

„TOT A NOASTRĂ-I 
MAI FRUMOASĂ!"

Deși - teoretic - erau veștejite implicit prin Codul eticii 
și echității socialiste, amantlâcurile (și derivatele lor) nu 
lipseau în „Epoca de Aur". Numai că ele se practicau mai 
cu perdea și mai la fereală. Opinia publică (un fel de soci
etate civilă, dar mai altcumva) veghea, atentă și necru
țătoare, nu care cumva „tovii" sau „tovele" să calce pe de 
lături de „celula de bază a societății socialiste multilat
eral dezvoltate".

De unde și acest banc:
Ce iese din relația,unei femei deștepte cu un fraier?

- O pensie alimentară.
- Dar din cea între un bărbat deștept și o fraieră?
- Un copil din flori.
- Dintre o femeie deșteaptă și un bărbat deștept?
- O prietenie sinceră, tovărășească.
- Și dintre un fraier și o fraieră?
- Celula de bază a societății socialiste multilateral dez

voltate: familia!". ,
Și cum vorba despre asemenea idile și romanțuri, mai 

ales din „lumea bună" centrală și locală, se lățea iute prin 
târg, normal că s-a ajuns și la anecdota următoare:

„Un tovarăș, proaspăt promovat în funcția de ministru 
adjunct, iese duminică dimineață la plimbare cu tova
rășa sa de muncă și de viață în Parcul Herăstrău. La un 
moment dat, le taie calea o tânără ochioasă și nurlie, care

îi zâmbește galeș și provocator tovului. Deloc deranjat, 
acesta o sădită foarte ceremonios. Normal, soața se atacă:

- Mișule, cine e fătuca asta care se uită așa de lung la 
tine și tu îți scoți pălăria în fața ei?

- Dragă, nu te speria. E amanta mea.
- Și tu ai neobrăzarea să mi-o spui, așa, de la obraz?!
- Dragă - o lămurește cu blândețe soțul -, tu nu știi că 

am început și noi să preluăm în mod critic din expe
riența Occidentului? Acolo, fiecare om din lumea bună 
are, pe lângă soția legală, și câte o amantă. Sau măcar câte 
o amantă. în consecință, și eu, fiind promovat în funcție, 
mi-am tras o amantă. Nu ai văzut ce reușită e?

Tot vorbind, se întâlnesc pe alee cu un ins trecut de 
prima tinerețe la braț cu o fetișcană. Cei doi bărbați se 
salută foarte protocolar. După ce s-au depărtat, primul 
tov rupe tăcerea:

- Ufte, vezi, acela era un coleg al meu, tot ministru 
adjunct.

- Și aia de la brațul lui este amanta lui?, întreabă soața.
- Firește că da. Ți-am spus doar că așa e de bonton.
Merg ei ce merg o vreme, tăcuți, și, la un moment dat, 

tova grăiește.
- Știi ce e, Mișule? Am stat și m-am gândit foarte serios 

si am ajuns la concluzia că tot a noastră-i mai frumoasă!"
Șerban CIONOFF

Pagini realizate cu 
sprijinul AGERPRES

Agenția Națională do Presă
AGERPRES
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La ora zece seara, JURNALUL ZILEI

stingerea pe litoral!
(Urmare din pag. I)

El susține că „mirosise" criza alimentară ce 
avea sa urmeze după accelerarea’achitării 
datoriei externe și a decis să înființeze „gru
puri gospodărești" în fiecare județ al țării, dar 
mai ales în principalele stațiuni turistice. Un 
astfel de grup era compus din complexuri de 
creștere a porcilor, vitelor și oilor, unități de 
preparare a cărnii și laboratoare pentru pati
serie și cofetărie. Ministerul avea contracte cu 
Combinatul de carne de la Timișoara, care 
furniza cantitățile necesare alimentării uni
tăților de turism. Spre exemplu, pe litoral exis
tau trei astfel de complexuri, dintre care cel 
mai mare erata Mamaia, având un rulaj de 
200 de porci pe zi. Directorii de hoteluri aveau 
obligația să anunțe din timp necesarul de ali
mente către „centrele gospodărești", astfel că 
Turismul nu a făcut „foamea" în anii ’8o, 
afirmă „cu toată responsabilitatea" fostul mi- . 
nistru.

Cu bilet de la sindicat
Cum toate hotelurile din stațiunile turistice 

aparțineau statului, rezervările pentru seju
rurile în țară se făceau prin intermediul „cen
tralelor" din ministerul de resort. Cele mai 
importante „agenții" erau OJT-urile. Fiecare 
județ, în funcție de numărul de locuitori, 
primea o cotă de la Ministerul Turismului 
pentru locurile din stațiunile de agrement și 
de tratament. Cum pe litoral OJT-urile aveau 
obligația să administreze unele hoteluri - de 
la director, bucătar, cameriste până la portar 
-, agențiile județene puteau să-și repartizeze 
turiștii la respectivele unități.

O altă „sursă" de turiști erau sindicatele, care 
făceau repartiții muncitorilor pe locurile sub
venționate. „Toți muncitorii, țăranii și intelec
tualii au beneficiat de turism social", afirmă 
Ion Stănescu, care-și amintește că era „bătaie 
mare" pe aceste locuri, cererea crescând de la 
an la an. Negocierea cotelor pentru ^turismul 
social" se făcea între Ministerul Turismului și 
Consiliul Central al Sindicatelor.

O altă instituție care participa la activitatea 
de turism era BTT-ul (Biroul de Turism pentru 
Tineret), ce ținea ierarhic de Uniunea Tinere
tului Comunist. însă, ca și în cazul sindicatelor, 
BTT-ul făcea repartițiile în colaborare cu Mi
nisterul Turismului.

Turiștii străini
Ministerul Turismului nu-și îndrepta 

atenția doar spre potențialul intern. Anual, în 
țara noastră veneau zeci de mii de turiști 
străini, majoritatea din „țările frățești" - 
Cehoslovacia, Polonia, Uniunea Sovietică, RDG 
etc. Nici occidentalii nu ne ocoleau, Ministerul 
Turismului având contracte cu firme din Ger
mania Federală, Israel, Franța, Marea Britanie

Ministerul Turismului, condus la Ion Stănescu, a dus în Europa Occidentală o expoziție menită să prezinte 
frumusețiile locale și să-i atragă pe turiștii străini în România FOTO: Gabi Boholț

etc. Prima „misiune" externă pe care a avut-o 
Ior> Stănescu după numirea în fruntea. Turis
mului a fost în RFG. Ministerul organizase o 
expoziție temporară, care era dusă în țările 
Europei Ocidentale, pentru a se prezenta 
potențialul turistic al țării. Au fost semnate 
contracte cu mari tour-operatori vest-ger- 
mani, printre care: Neckermann, TUI, ITS. 
Negocierile nu au fost lipsite de tensiuni, își 
amintește interlocutorul nostru. „Nemții" 
doreau să vadă cât mai mult din România în 
timpul sejurului lor, cerând ca de la Aeropor
tul Otopeni până pe litoral să fie transportați 
cu autocarele. însă partea română nu putea să 
se angajeze că transportul se va face în bune

condiții: autocarele erau vechi și nu aveau aer 
condiționat, nu existau grupuri sanitare pe 
traseu, iar starea drumurilor era precară. Toc
mai de aceea, firmele de turism vest-germane 
au fost convinse să accepte varianta aterizării 
pe Aeroportul Mihail Kogălniceau, după care 
turiștii erau preluați cu autocarele și duși la 
hotelurile unde erau cazați.

Responsabilii Ministerului Turismului 
aveau mult „de furcă" pentru a reuși să le asi
gure vizitatorilor din străinătate un sejur 
plăcut în România. în anii ’8o, ministerele 
primiseră cote de energie electrică, în contex
tul eforturilor care se făceau pentru plata dato
riei externe. Pehtru a se încadra în plan, cei de
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Oaspeți la „cina cea de taină“
29 iulie 1989. Ne am sculat la ora 

7:00. Am coborât la părâu. Pregătim 
câteva rucȘacuri cu alimente pentru 
după-amiază... și colegii pleacă fără 
mine. Eu rămân cu Ovidiu la tabără. 
Azi suntem de serviciu. Dan mi-a 
relatat ce au realizat astăzi. Am 
început să remarcăm și să degajăm 
traseul de sub Pietrosul. Vremea 
ținea cu noi,Soarele își împrăștia cu 
mărinimie razele. Ajungem sus la 
ora 12:00. Am urmat același traseu: 
cruce roșie, patru puncte albe. 
Rămâneam două echipe la marcat, 
iar restul înarmați cu securi merg 
înaintea noastră la degajat. Dar la 
ora 15:00 începe să se înnoreze. Ne 
grăbim. Crengile de ienupăr se taie 
mai greu decât cele de jnepen. 
înaintăm relativ repede. Auzim 
glasul celor din față. După aproxi
mativ 2 km o ploaie torențială ne 
întrerupe lucrul. Ne acoperim cu 
sacii de nylon. Ploaia nu contenește. 
Călimanii și-au trimis oștile de nori 
în apărare.

Ne întâlnim cu doi oameni ai 
pădurii și aflăm că erau tov. Pala- 
maru Valentin, șeful Ocolului Silvic 
Vatra Dornei, și pădurarul Țoică 
Jean. Au observat activitatea depusă 
de noi. La rându-ne, cerem sfaturi 
privind traseul și activitatea de 

JURNALUL OMULUI SIMPLU
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Corvoada cravatei de pionier
(Urmare din pag. I)

îmi amintesc de lecțiile de geografie ad-hoc pe care mi le 
ținea tata, fără să-mi dau seama. Mă punea să identific județele 
în care se aflau localitățile prin care trecuse «conducătorul nos
tru mult iubit» în timpul celebrelor vizite de lucru despre care 
se spunea la Telejurnal. Curiozitatea mea de copil mă împingea 
mereu să pun aceeași întrebare: «Dar de ce nenea Ceaușescu dă 
din mână așa când vorbește? Nu îl doare?». Iar răspunsul pri
mit era mereu același: «Taci, taci, nu îi mai spune numele! Dacă 
ne aude cineva?». Primele dăți când am pus această întrebare 
și am primit același răspuns, mă uitam instinctiv spre geam, 
mirată, neînțelegând cine ne-ar putea auzi, fiind doar noi acasă. 
După Telejurnal, îmi amintesc de o perioadă în care se difuza 
serialul «Dallas». Tot la străini îl vedeam. Erau mult mai 
avansați decât noi. Acest serial a început să fie difuzat și pe pos
turile românești la mult timp după Revoluție, când deja aveam 
televizor color. Atunci am revăzut toate personajele într-o altă

lumină. Culoarea ochilor, a părului, îmbrăcămintea, toate au 
ieșit la iveală o dată cu achiziționarea televizorului «în culori». 
Nu știu când a început exact această perioadă, nici când s-a 
încheiat. Mie cel mai mult îmi plăceau genericul și muzica de 
la începutul filmului. Nu îmi amintesc să fi urmărit acțiunea 
în sine, oricum nici nu știam să citesc încă, urmăream doar 
anumite personaje ale căror fotografii le colecționam de la 
guma de mestecat. Mă pusese însă pe gânduri Sue Ellen, care 
bea ceai cu gheață, pe când mie bunica îmi dădea să beau ceăi 
fierbinte...

De multe ori, după filmul de seară, care nu dura mai mult de 
35-40 de minute, eram trimisă la culcare, fratele meu, născut 
în ’85, dormind de multă vreme la ora aceea. Uneori reușeam 
să o înduplec pe mama să mai zăbovesc 5-10 minute. Tata, după 
ce se asigura că poarta curții și ușa casei erau încuiate, 
deschidea aparatul de radio și găsea cu greu frecvența Europei 
Libere. îl tot întrebam ce ascultă, pentru că, din cauza paraziților 
de pe post, nu reușeam să înțeleg nimic din ce asculta el.

Primeam mereu același răspuns: «Taci, ssssst». Iar el stătea cu 
o ureche atent la radio, dar cu privirea4îndreptată spre geamul 
camerei, care avea vedere spre curte.

în clasa a Il-a am fost făcută pionier, mare mândrie! Din 
momentul în care mi s-a atârnat la gât acea cravată roșie, cu tri
colorul pe margine, strânsă cu inelul cumpărat, cu câteva zile 
înainte, împreună cu mama, a devenit o corvoadă pentru mine. 
Și pentru bunica. Totul s-a petrdtut «datorită» învățătoarei, 
pentru care cravata noastră era prioritatea numărul unu, ca și 
fețele de bancă apretate și matricola cusută pe cămașa de la uni
formă. Plecarea la școală însemna obligatoriu aranjarea cra
vatei. îmi amintesc că odată, nu știu prin ce minune, mi-am 
uitat cravata acasă, pur și simplu mi-am dat seama că nu o am 
la gât când eram deja pe strada școlii. Am făcut cale întoarsă și 
am preferat să fiu mustrată de învățătoare pentru că am 
întârziat decât să fiu trimisă acasă ca să îmi iau cravata și să 
primească mama bilet să vină la școală."

(a consemnat Carmen PREOTEȘOIU)

degajare a potecii, de inuperiș. Sun
tem îndrumați cum să procedăm 
mai corect.

Acoperim cutiile cu vopseluri și le 
camuflăm sub coroana bogată a 
unui molid. Suntem nevoiți să ne 
întoarcem la tabără. Ploaia rămâne 
neîndurătoare. Uzi și lunecând pe 
pietre și noroi, ajungem în tabără. 
Aici burnițase numai. Foile cortului 
erau aproape uscate.

Noi, cei de la corturi, am făcut 
curățenie în jurul taberei, am 
reîmprospătat proviziile de lemne 
uscate și am pregătit masa pentru 
cei plecați pe traseu. Am profitat de 
faptul că magazinul forestier era 
deschis și am valorificat sticlele și 
borcanele rămase de la conserve, 
cumpărând biscuiți. Pădurarul ne-a 
oferit o găleată cu lapte. Punem 
laptele la fiert și facem o mămăligă 
mare. E foarte gustoasă!

Este ora 20:00. îi dăm mâncare și 
lui Bobiță și îl scoatem afară în 
curtea cantopului, unde începe să 
zburde de bucurie. Tov. Palamaru 
ne-a promis că se va întoarce în 
jurul datei de 10 august, când va 
avea loc finalizarea acțiunii și când 
vom face bilanțul muncii noastre, 
urmat de tradiționalul foc de tabără.

Ne culcăm la ora 23:00.

30 iulie 1989. Ne-am sculat la ora 
7:00. Răcoarea dimineții și apa rece a 
Haitii ne înviorează și mai mult. 
Mâncăm pâine cu unt și gem, bem 
ceai. Astăzi mergem în drumeție la „12 
Apostoli" - stânci numite de localnici 
și „Cina cea de taină". Pregătim ruc
sacurile, ne luăm sacii de nylon pen
tru ploaie și pornim plini de avânt 
spre ținta propusă. Mergem pe mar
caj punct albastru. La început traseul 
este abrupt. Trecem peste câteva ză
voaie. Mergem în șir, dozându-ne 
forțele. După ce urcăm o pantă abrup
tă printr-o fâșie de pășune mărginită 
de pădurea de molid, pătrundem în 
codru. Observăm că poteca este bine 
degajată și marcată de echipajul Școlii 
Iacobeni, jud. Suceava. Cerul continuă 
să fie înnorat. Ceața alunecă în trepte, 
străvezie, purtând cu ea aroma pis
curilor singuratice, a ienuperilor și 
jnepenilor. Adriana arată Pietrosul 
printr-o fereastră de cer senin. Norii 
care-1 înconjoară au chip de balaur. 
Admirăm și ceilalți munți.

Ora 12:00. Ajungem la „12 Apostoli". 
Toți știam câte ceva despre ei. Privind 
cu atenție âm observat că „Moșul" - 
statuia reprezentativă are trei fețe, 
care corespund celor trei căi de acces, 
în imediata apropiere, „Mucenicul" 
urmat de celelalte „statui" întregul 

complex terminându-se cu o stâncă 
numită „Mareșalul", toate dispuse în 
formă semicirculară și alcătuite din 
aglomerate vulcanice.

, Ne așezăm să prânzim, străjuiți de 
acest fantastic grup statuar. Apoi 
facem câteva fotografii, gândindu-ne 
la meșterul necunoscut care a mode
lat stâncile: a fost numai natura sau și 
omul?! Ne grăbim să coborâm, deoa
rece noriî deveniseră compacți, pregă- 
tindu-se de ploaie.

Ajungem în tabără pe la ora 15 :OO și 
începe să plouă mărunt. Suntem feri
ciți că am reușit să înșelăm ploaia pe 
munte. Ștefănel și Laura profită de 
timpul urât pentru a merge să strângă 
câteva date etnografice. Se opresc tot 
la Pața Vasile, care ne-a promis că ne 
va arăta un costum popular vechi cam 
de 65-70 ani. Costumul popular este 
femeiesc, format din ie, peste care se 
ia bundiță; poale, peste care se ia ca- 
tința și brâneață. Iia este formată din 
față, spate și două mâneci. Este făcută 
din pânză de bumbac. Mâneca este 
adăugată din umăr. Are două părți: o 
parte care vine din cămașă peste care 
ajunge umărul bundiței și una repre
zentând mâneca propriu-zisă. Altița - 
partea de sus a mânecii - este lucrată 
în negru. încrețeala este cusută cu 
roșu și împodobită cu mărgele.

la Turism au fost nevoiți să închidă activitățile 
în stațiuni la ora 2i:oo, iarna, și la ora 22:00, 
vara. Occidentalii, veniți în Est ca să se distreze, 
mai ales, s-au arătat nemulțumiți de economi
ile la energie ale lui Ceaușescu, sesizând 
tour-operatorii care-i aduseseră în România. 
Ion Stănescu își amintește că însuși directorul 
consorțiului Neckermann ă cerut o audiență 
la Ceaușescu pe această temă, însă președin
tele român i-a replicat că ar trebui să-i mulțu
mească, întrucât „oamenii muncii" vest-ger- 
mani vor veni odihniți acasă, crescând pro
ductivitatea muncii! Ion Stănescu susține că 
nu era nici o soluție să-l „înduplece" pe Ceau
șescu să mărească cota de energie pentru mi
nisterul său. De multe ori i-a demonstrat că se 
consuma mai mult curent dacă se încheia 
activitatea în stațiuni la ora 22.00, deoarece, 
ajunși în camere, turiștii aprindeau becul, 
dădeau drumul la televizor, aprindeau priitele 
electrice pentru a-și face o cafea etc. Orice 
argument era în zadar - cota era cotă!

Fostul ministru își amintește că, în ciuda 
acestor restricții, turiștii occidentali se simțeau 
bine pe litoral. A încercat să-i concentreze în 
stațiunile din nord, în special Mamaia, 
întrucât nu le putea asigura activități distrac
tive dacă se cazau lângă Neptun. Zgomotul 
muzicii îl deranja pe Ceaușescu, care stătea 
toată vara la mare. Așadar, pe lacul Mamaia, 
într-o porțiune izolată de stațiune, a fost con
struit un local unde se organizau programe 
artistice până dimineața. Străinii mai erau 
duși la Eforie Nord, unde se organiza un pro
gram de nuntă românească tradițională, care 
era la mare căutare printre occidentali. Cei 
care vizitau zonele montane erau duși în 
județele Vâlcea și Argeș, unde mergeau la 
mănăstirile de acolo și își puteau cumpăra 
obiecte tradiționale. Ceramica țărănească și 
iile aveau cea mai mare căutare.

Shop-iirile erau aprovizionate 
din confiscări

însă turiștii străini nu cumpărau doar oale 
de lut și straie țărănești. Cât timp stăteau în 
România doreau să consume și produse „ca
pitaliste", că doar așa erau învățați de acasă! 
Țigări Kent, whisky etc. Dar din noiembrie 
1984 Ceaușescu interzisese importul unor ast
fel de „produse de lux". Ion Stănescu susține 
că decizia i-a fost influențată de o vizită în 
China, unde se vindeau în magazine doar pro
duse autohtone. Pentru a ocoli dispozițiile ofi
ciale, responsabilii din Turism au primit aju
torul colegilor de la Vămi, care aveau o 
mulțime de produse provenite din confiscări 
și abandon vamal, pe care nu le puteau valori
fica. Acestea au fost vândute în shop-uri, 
„operațiunea" fiind legală, având în vedere că 
proveniența lor nu se asigura dip importuri.

Ilarion ȚIU

Mâneca are trei rânduri de motive 
reprezentând flori și frunze împo
dobite cu mărgele cafenii. Fața ei este 
împodobită cu trei rânduri de motive. 
Două sunt identice cu cele de pe 
mânecă, iar imul încheie despicătura 
cămășii, fiind alcătuit din mărgele 
galbene. La gură se strânge cu un șnur 
cu canafi la fel ca la mâneci. Bundița 
este cusută din piele și se ia peste 
cămașă. Au colorit de roșu, negru, 
verde, maro, albastru, cu frunze ase
mănătoare cu pana de păun și de 
ferigă. Poalele sunt de pânză. în partea 
de jos are modele cu frunze și filicuri 
maro. Catrința - țesută la război, este 
din mizură, având mai multe culori: 
verde, grena, galben, albastru. Ca
trința are dos negru. Brâul este țesut 
din lână, în stative cu diferite culori: 
maro, galben, albastru, bej, galbenul 
fiind în centru, ca și pe cămașă.

Ajung în tabără la ora 20:00. Mân
căm împreună, apoi ne spălăm vase
le. Toți se culcă. Doar eu mai rămân 
până la ora 22:00 să termin însem
nările în jurnal, la lumina lămpii cu 
baterii. Prin pânza cortului, în liniștea 
profundă se smite respirația pădurii 
pe timp de noapte. Somnul este mo
lipsitor. Noapte bună!

Jurnalul expediției 
Montana IV, 1 989

(Urmare din pag. I)

Pe biroul lui s-au aflat, în - 
ultimele zile ale lunii lui Cuptor 
telegramele „oamenilor muncii" 
care raportau încheierea re
coltării inului pentru ulei, orzoai
cei de toamnă, orzoaicei de pri
măvară, inului de fuior. Va verifi
ca el însuși, pe teren, starea re
coltelor. Abia se întorsese din 
vizita de lucru prin județele Con
stanța și Călărași și se pregătea de 
alta, tot în sudul țării.

în anii ’70, aerul de vacanță îl 
dădeau doar partidele de volei pe 
care Tovarășul le încingea, când 
și când, cu ofițerii care-1 păzeau și 
partidele de șah și șeptică seara, 
în 1989, bătrân și bolnav, prefera 
inspecțiile prin lanuri și vizio
narea de panouri și grafice cu 
cifre de producție.

Tinerețe 
revoluționară

r

Pe timpul vacanței, elevii erau 
angrenați în programe „instruc- 
tiv-educative". în orașul Năvo
dari, la Casa Pionierilor și Șoi
milor Patriei se desfășura specta
colul „Slăvim copilăria în anii 
noștri de împliniri mărețe". în 
paralel, s-a organizat masa ro
tundă cu tema „Pionieria în anii 
de lumină ai Epocii Nicolae Ceau
șescu" și expoziția cercurilor de 
creație tehnico-științifică. Școlile 
nr. 2 și 3 organizau excursii te
matice la Complexul de Istorie 
Națională și Arheologie Con
stanța. Copiii de la malul mării 
plecau și în expediții la Cheile 
Dobrogei, în Munții Retezat, în 
taberele de la Tușnad, Homorod, 
Păușa. în cadrul Daciadei, la 
cluburile de vacanță, se puteau 
juca baschet; volei, handbal, fot
bal. Sub deviza „prin muncă și 
pentru muncă", elevii mai mari 
din localitate efectuau practica 
agricolă la CAP Năvodari. Nici cei 
mici nu stăteau degeaba. Colec
tau hârtie și fier vechi, în progra
mul „refolosirii materialelor".

Distracții de vară 
în București

La sfârșit de săptămână, în 
toiul verii, bucureștenii se puteau 
delecta fie la expozițiile de artă, 
fie cu spectacole de divertisment. 
La Sala Dalles era deschis Salonul 
de grafică '89, unde peste 200 de . 
plasticieni români expuneau 
lucrări de gravură, desene în tuș 
și acuarelă. Muzeul „Theodor 
Aman" găzduia o expoziție de 
artă din Orientul Extrem și Mijlo
ciu. încântau ochii vizitatorilor 
stampe japoneze și miniatură 
persană, semnate de autori din 
secolele 18-19, obiecte din bronz 
și ceramică. Dintre artiștii străini 
dezvăluiți pentru prima oară 
publicului român, se remarca ja
ponezul Utamaro Kitagawa, apre
ciat pentru compozițiile sale 
despre femei (bijinga).
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Asta așa e. Vă mirați? Pentru că nu 
l-ați cititpelgorȘafarevici, pentru că 
încă nu ați descoperit că totalitaris
mul nu e atât descoperirea unei 
teorii economice, biologice ori so
ciale, cât mai ales manifestarea unei 
atracții spre moarte. Iar secretul 
celor care nu se pot încadra în hăul 
totalitare simplu: ei iubesc viața, nu 
moartea. Moartea însă cine Singurul 
a învins-o? Cel ce cu moartea a 
călcat".

Bineînțeles că m-a cuprins o 
groaznică rușine când am citit acest 
text al bătrânului de la Rohia și, 
bineînțeles, m-am decis ca, cu prima 
ocazie, să ies din rezervă, să acționez. 
Rămâne de văzut ce înțeleg prin 
„prima ocazie" și dacă sunt dispus 
s-o și'provoc, nu doar s-o aștept. Și nu 
despre teamă este vorba aici, chiar 
nu-mi este teamă; la mine, teama 
„de ridicol" e mai mare decât cea de 
moarte! Așa că, s-ar zice, am optat 
pentru soluția Soljenițîn: adică, în 
momentul deschiderii conflictului, 
să mă consider deja mort, să-mi 
spun, ca și marele rus, „de-acum 
încolo sunt un om mort". Da, pentru 
mine, care n-am nici umorul negru

La Teatrul Constantin Tănase se 
pregătea premiera „Bună seara, 
Boema", piesă de divertisment 
scrisă de Mihai Maximilian, cu 
muzică de Vasile Veselovschi. 
Protagoniștii spectacolului erau 
Stela Popescu, Alexandru Ar- 
șinel, Anda Călugăreanu, baleri
na Viorica Chiș, Trio Expres, 
Ramona Bădescu, Angela Stoica, 
trupa de acrobați Oancea și trupa 
de dansuri moderne a coregrafu
lui Cornel Popovici.

Conductele de 
irigații, la control

Starea instalațiilor de irigații 
preocupa conducerea Ministeru
lui Agriculturii. în 1984, spe- 
rându-se într-o mai bună gos
podărire, echipamentele care 
udau pământul intraseră în pro
prietatea GAS-urilor și CAP-urilor, 
ca parte a inventarului mijloa
celor de producție.

în 1989, pentru verificarea 
modului în care se păstrau insta
lațiile de irigații, s-a înființat o 
comisie mixtă formată din spe
cialiști ai Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, Ministerului Agri
culturii, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Băncii pentru Agricultură 
și Industria Alimentară.

La acea dată, irigațiile aco
pereau peste 75% din terenurile 

_ agricole. Țevile de aluminiu erau 
realizate la întreprinderea de Pre
lucrare a Aluminiului Slatina și 
accesoriile la întreprinderea Me
canică pentru Agricultură Balș. 
După principiul „nimic nu se 
pierde, totul se refolosește", con
ductele deteriorate erau topite și 
recuperate. în fiecare județ exis
tau întreprinderi pentru Re
cuperarea și Valorificarea Mate
rialelor Refolosibile, care aveau o 
normă de 3.000 de tone pe an.

Burlane, coșuri 
de fum și garduri

In județul Călărași, unde 94% 
din suprafața arabilă era amena
jată pentru irigații, ancheta co
mandată de la centru a descope
rit variate întrebuințări ale con
ductelor de ■ aluminiu. Multe 
dispăruseră fără urmă, deși figu-. 
rau scriptic în catastifele con

etabililor. Au fost descoperite, în 
schimb, la gardurile sectoarelor 
zootehnice, în gospodăriile indi
viduale, la saivanele de oi. Ba, în 
județul Teleorman, li se găsiseră 
întrebuințări și mai originale, la 
burlane, coșuri de fum și stâlpi 
de susținere. „La fermele îegumi- 
cole de la CAP Cringeni și CAP 
Bragadiru se utilizau ca gard, iar 
în comuna Năsturelu, și nu 
numai aici, unii cetățeni le fo
loseau la udarea legumelor din 
gospodăriile proprii", scria 
Scînteia.

Florin MIHAI

IN TELEGRAME ADRESATE ~ 
T°yAFMul-ul nicolae CEAUȘESCU ' 

..tara a iasă it K mrt wh mwu 
«toii iruki si realm iw ura» ran li tar 

• Noi (xMhn de muncă rsporteazii mdcpliriirea ■ 
nuMiîhî d<i termco n wdnJIm <J« pian

al lui Zinoviev, nici exaltarea lui 
Bucovski, pare cea mai bună soluție. 
Ba chiar și cea mai comodă. Odată 
mort, odată orice speranță desfiin
țată, eposibil să ai și o mai bună per
cepție asupra a ceea ce ți se întâm
plă, asupra a ceea ce se întâmplă.

Liviu Ăntonesei, Jurnal din anii 
ciumei: 1 987-1989. încercări de 

sociologie spontană, lași, 
Polirom, 1995, p. 91-92

Corpul lui Rene a fost depus la mor
gă. Am căutat tot timpul un loc în 
cimitir. în zadar. Rene avea cetățenie 
belgiană, deci era străin, din această 
cauză e aproape imposibil să găsesc 
un loc în cimitir. Dar voi lupta. Mi ■ 
s-a spus că trebuie incinerat repede, 
dar mai întâi trebuie făcut serviciul 
divin la biserică. Am fixat această ce- 
rergoniepentru 11 august, în Biseri
ca Adolf Fredrik, de lângă noi. Tatăl 
lui Rene, Lionel, nu acceptă incinera
rea, dar am hotărât, cu restul fami
liei, să nu-i spunem adevărul, altfel 
corpul trebuie dus la Bruxelles.

Mă simt din ce în ce mai rău. Ca și 
cum așfi însărcinată. Marianne Eyre 
m-ă sfătuit să i\u schimb nimic în 
casă.

Gabriela Melinescu,
Jurnal suedez II (1 984-1 989), 

lași, Polirom, 2002, p. 262-263
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CEC NU MAI DĂDEA ÎMPRUMUTURI 
PENTRU LOCUINȚE ÎN ORAȘELE MARI

(Urmare din pag. I)

El mai precizează că oamenii 
muncii nu cunoșteau atunci care era 
prețul real de construcție, pentru că 
în afara locuințelor cumpărate de la 
ICRAL, restul se dădeau în folosință, 
contra unei chirii modice. Statisti
ca arată că în anul 1989, din cele 
60.400 de locuințe date în folosință, 
majoritatea, respectiv 54.979 erau 
finanțate din fondurile statului și 
ale întreprinderilor și date în qhirie 
muncitorilor, doar 5.421 erau cum
părate de populație din fondurile 
proprii sau împrumutate de la CEC 
(în orașele mici și sate).

Cum se lua creditul
Mulți români și-au cumpărat 

apartamente cu banii de la CEC până 
în 1989. între 1970 și 1987, statul a 
încurajat și proprietatea particulară, 
prin reglementarea construirii de 
locuințe proprietate personală cu 
sprijinul statului, conform capitolu
lui 2, legea 4/1973 referitor la vân
zarea de locuințe din fondurile sta
tului. în privința prețurilor acestea 
au fost reglementate inițial prin 
HCM nr.146/1960, privind unele 
măsuri de proiectare și execuție a 
construcției de locuințe și HCM 
nr.127/1968 prin care se fixau prețuri 
plafon pentru apartamente. în anul 
1976, prin Decretul nr.447 se sta
bileau prețurile limită ale locuin
țelor care se construiau din fondurile 
statului, cât și prețurile de con
tractare a locuințelor proprietate 
personală care se executau cu spri
jinul statului prin creditul acordat, 
în decret se stabilea că prețurile sunt 
unice, determinate pe tipuri de apar
tamente cu numărul de camere sta
bilit prin decizia Consiliului de Stat 
nr.68/1975. Erau precizate clar fi
nisajele și suprafețele aferente. De 
asemenea se limita beneficiul ma- 
xim al întreprinderii constructoare 
de locuințe la 6% din valoarea totală 
a cheltuielilor din deviz, iar comi
sionul unității prin care se contracta 
apartamentul era de 1% și se in
cludea în prețul locuinței.

Imediat după 1977, apare împăr
țirea apartamentelor după gradul 
de confort, începând de la „sporit" și 
până la confort de gradul 3. Pe de

Pentru că municipiile reședință de județ erau orașe „închise", nici CEC-ul nu mai dădea credite pentru cumpărarea de locuințe în respectivele localități FOTO: AGERPRES

altă parte, Legea 4/1973 privind con
strucția de locuințe stabilea și 
modul de creditare a locuinței pro
prietate personală. Acest act norma
tiv stipula negru pe alb că „toți cetă
țenii indiferent de venitul lunar au 
dreptul să-și construiască o casă" și 
că statul acorda credite pe termen 
lung. Dar și în aceste condiții se sta
bileau priorități în acordarea credi
tului: muncitorii calificați, în primul 
rând cei din marile unități industri

ale, salariații transferați în interes 
de serviciu, cadre de specialitate ce 
lucrau în producția materială, tineri 
căsătoriți și apoi ceilalți salăriați. 
„Acordarea creditelor pentru con
strucția de locuințe proprietate per
sonală se făcea la propunerea colec
tivelor de muncă în care solicitanții 
își desfășoară activitatea aprobate 
de Comitetele oamenilor Muncii, 
spune Nicolae Noica. Avansul mi
nim și durata de rambursare era sta

bilită în funcție de salariul tarifar 
lunar. De exemplu, cine avea un sa
lariu până la 1.500 de lei trebuia să 
dea un avans minim de 20% și putea 
să ia un credit pe o perioadă de ma
xim 25 de ani, iar cine avea un sa
lariu cuprins între 1.500 și 2.000 de 
lei trebuia să dea un avans minim 
de 25% și putea lua un împrumut pe 
maxim 20 de ani. Angajații cu o re
tribuție lunară peste 2.001 de lei 
erau obligați să aibă un avans

minim de 30% și se puteau împru
muta pe maxim 15 ani. De aseme
nea, erau stabilite credite maxime 
acordate pentru o locuință. Pentru 
un apartament cu două camere se 
putea lua un împrumut de maxim 
55.000 de lei, pentru unul cu trei ca
mere de 70.000 de lei, iar pentru o 
garsonieră 35.000 de lei. Dobânda 
varia atunci între 2%-5%, stabilită în 
funcție de salariul tarifar lunar.

Daniela IVAN

RADIOGRAFII CULINARE

Amintiri
Zilele trecute m-am întâlnit din întâmplare cu Iulia, o fostă colegă. Se 

schimbase, dar nu atât de mult încât să nu o mai recunosc, chiar și după 
20 d^ani. Am lucrat împreună 31 de ani. Se ducea la piață. S-a întors către 
mine și m-a întrebat: „Mai ții minte când ne-am dus la cumpărături? 
Atunci, când ne-a trimis Sandu de la Debitare ca să cumpărăm carne de la 
aprozarul de pe Văcărești?". Da, mi-am amintit toată povestea.

Tocmai ne pregăteam de plecare și în birou intră un coleg de la atelierul 
Debitare și ne-a strecurat așa, ca un secret, că la un magazin, pe care-1 
cunoșteam și noi, avea să se aducă, printre altele și carne, la pachete. Eu și 
Iulia ne-am dus la magazinul cu pricina. Am intrat. Din prima ne-am dat 
seama că ceva nu era în regulă, pentru că nu era decât o vânzătoare. Maga
zinul era profilat pe legume și fructe, nicidecum pe produse din carne, 
întrebăm vânzătoarea, care se uită siderată la noi apoi, zice: „Stați să întreb 
pe Gică. Poate știe el ceva, că... văz că nici șefu' nu e. Aplecat de dimineață și 
încă n-a venit". Și, a dispărut.

Dezamăgite, dar cu un licăr de speranță, în suflet, am așteptat-o pe 
vânzătoare, cam cinci minute. în sfârșit, apare și ne spune că șefu’ aduce 
marfă, dar nu știe ce și că ne sfătuiește să stăm până vine. Era ora 15,30. E, 
ne-am spus, e devreme! Putem să așteptăm. Poate că informația era bună. Ca 
să nu ne plictisim, am început să trecem în revistă toate zarzavaturile pe care 
le etalase vânzătoarea pe tejghea și în lădițele de pe cimentul murdar. Am 
intrat, chiar, în vorbă, așa, ca între gospodine.

Femeia era dintr-o comună apropiată și făcea zilnic naveta. Se scula la patru 
dimineața ca să ajungă la timp, să deschidă magazinul la ora șapte. Lucra 
până seara târziu, dacă aveau marfă de primit, dacă nu, programul era până 
la opt seara. Ajungea acasă noaptea, după ora zece. Am întrebat-o dacă are 
copii, pentru că i-am văzut verigheta și mi-a zis că da, are trei.

Mai cu o vorbă, mai cu o glumă pe seama unor morcovi mustăcioși și a 
unor sfecle roșii cocoșate, ușa magazinului s-a dat de perete și a intrat ca 
un bolid șeful! Ne-a și speriat! Era furios! Lucrurile nu merseseră așa cum 
își dorise și scotea fum pe nări pentru timpul pierdut. Vânzătoarea, ca 
să-l îmbuneze, îi zise: „Aide, bre, nasule! Lasă-i în colo! Ce n-ai mai stat 
atâta? Acum ce te superi? Vrei să pățești ca Dinu?" Nașul-șef, după ce cugetă 
clipind des, renunță la nervi, ca să nu pățească și el ca Dinu și ne văzu pe 
noi.

Se frecă la ceafă. Ne întrebă, în timp ce-și sufla, cu întreruperi, nasul, 
într-o batistă uriașă: „Ce... dorește... fetele?" Fina ne tăie vorba și-i spuse că 
ne-a oprit să vedem ce marfă o să aducă el, că suntem „niște prietene d’ale 
ei" și, că „dacă tot nu mai e nimeni, plec și io mai devreme!"

Nașul clipi iar și-i zise că e de acord cu plecatul dar... Femeia insistă spre 
fericirea noastră și a ei.

Clipiciosul se ridică de pe mormanul de lădițe pe care le onorase cu pos
teriorul și ne zise: „Bre, io vă dau ceva, daaaa... mucles! Nimini nu trebuie să 
știe! E mister! Că, io am numai aprozar, nu și carne!". Hm! Nu ne cunoști, 

• mi-am zis în gând. Câți în cale avem ca tine! Și l-am asigurat că nici nu se 
punea problema altfel. Doar interesul era al nostru, nu al lui! Convins de 
corectitudinea noastră, clipiciosul naș strigă la Gică și-după ce s-a asigurat că 
acesta descărcase în spatele magazinului ce „nu achiziționase", ne-a poftit 
în camera din spate ca să vedem ce luăm. Pe o tejghea șchioapă era pusă o 
mușama și pe ea, o mulțime de pungi din plastic pline cu carne de porc. „Tre’ 
s-o cântăresc! E la pungă, da' e necântărită!", zice nașu’.

Iulia își înfipsese mâinile și vârtîn vasul cântarului patru pungi. Eu la fel 
și omul ne luă banii. Când să ieșim, se întoarse și ne zise: „Bre, da’ tre’ să mai 
luați și ceva d’astea din magazin! Dacă vine cineva și vă vede cu carnea de 
la mine?". Am schimbat traseul și am făcut iar un tur al tejghelelor cu legume. 
Vânzătoarea ne face semn și ne arată în spatele ei trei lăzi pline cu fasole albă, 
lată și ne suflă că e foarte bună, tot el o adusese acum. Iulia, care era cam
pioană la conserve și făcea o minunată mâncărică de fasole la borcan, pen
tru post și alte nevoi, a sărit ca arsă și a ciupit câteva teci. Era foarte bună! Așa 
că, peste carne, în sacoșă au mai intrat și trei kilograme de fasole. Pe mine 
m-a cocoșat până acasă sacoșa de 9 kilograme! Dar a meritat! Cu ocazia asta 
am obținut și rețeta de mâncărică de fasole lată, cu gogoșari, ceapă și roșii, 
„marca Iulia"!

‘ Veronica BECTAȘ,...................................... . —.. .

Cum „m-a făcut" teatrolog „Cîntarea României"
(Urmare din pag. I)

în fine, să ajung la anul 1989, acela pe care l-am numit „al dezmeti
cirii" mele. începuse normal. Adică, făceam parte din colectivul 
Teatrului Muncitoresc din Bocșa și-mi era infinit mai bine decât pe 
vremea când făceam parte din colectivul Teatrului de Stat din Reșița 
(1981-1984), în calitate de elev corp ansamblu. Din toate punctele de 
vedere: financiar, artistic, personal. De două ori pe săptămână eram 
scoși din producție pentru repetiții, și cam trei săptămâni pentru 
repetițiile generale de dinaintea fiecărei premiere. Repetam cu regi
zori profesioniști, iar decorurile și costumele erau, de asemenea, 
creația unor scenografi profesioniști. Aceștia se înghesuiau să vină la 
Bocșa, pentru că erau mult mai bine plătiți decât în teatrele în care 
erau angajați. în plus, puteau realiza orice spectacol le-ar fi trecut prin 
minte. Teatrul Muncitoresc din Bocșa mai avea o particularitate: își 
recompensa talentele cu bani și cu turnee bine plătite prin țară, nu 
doar cu diplome sau insigne. Fiecărui interpret care a obținut o 
diplomă sau o insignă la vreuna din fazele importante ale „Cîntării 
României" i se dădea echivalentul în lei al unui televizor color. Pe vre
mea aia însemna ceva. Mai mult decât atât, chiar dacă săptămâna 
noastră de lucru, în uzină, se reducea la patru zile, eram bine remu
nerați. Sigur, șansa noastră o constituia faptul că aparțineam unei 
uzine (ICM, Bocșa) care mergea foarte bine și care avea un director 
care-și dorea foarte mult să aibă tot ceea ce era „la modă". Și pentru 
că „la modă" erau „fotbalul" și „Cîntarea României", le-a încurajat pe 
amândouă. Aveam cam două spectacole pe săptămână la Bocșa șj, 
două-trei pe lună în județ sau la Reșița. Ce mândri puteam să fim! Prin 
urmare, tinerețea mea era veselă și ferice cu „Cîntarea României", 
fie că se petrecea în 1989 sau în alt an de dinainte de... Citeam mult, 
pentru că aveam timp, vedeam filme la Cinematecă, pentru că toc
mai se înființase una la Reșița, discutam cu prietenii mei, artiști pro
fesioniști, despre cărți, despre filme și despre ce însemna... libertatea 
de expresie. Nu ne-a oprit nimeni. în Banat eram mai feriți de repre
salii. Chiar și securi știi aveau „față umană"... Mai ales că-i cunoșteam, 
doar erau vecinii noștri (locuiam într-un oraș mic, mic de tot, în care 
toată lumea știa pe toată lumea).

Prin urmare, 1989 nu era mai altfel decât alți ani.^oar că (mă 
gândeam) această dulce viață amară nu putea să dureze la infinit:

ARTICOLUL ZILEI

Surâsul pământului
Florile și femeile au ceva comun. Cu sensibilitatea lor, sculptorii și pic

torii lumii le-au imortalizat și pe unele și pe altele în opere nemuri
toare. Ele sunt admirate deopotrivă. Despre flori un mare scriitor 
spunea că ele reprezintă surâsul pământului. Și câtă dreptate are! Cu 
gingășia lor, finețea și coloritul atât de nebănuit și de neegalat,florile 
ne surâd din primăvară și până în toamnă târziu, în toate 
împrejurările. Chiar și sub mantia albă a iernii, ele privesc sfioase de 
după geamurile serelor sau ale încăperilor unde gerul iernii nu are 
acces. Probabil că natura le-a creat anume să ne descrețeascăfrunțile 
îngândurate și să ne alunge oboseala din trup. Omul deci n-ar putea 
trăi fără acest surâs al pământului care liniștește, revigorează ființa 
lui. Pasiunile pen truflori sălășluiesc înfiecare din tre noi, cu deosebirea 
că unii își consacră toată viața florilor, trăind și muncind în mijlocul 
acestora numai pentru ca alții să se poată bucura de prezența lor. Un 
asemenea om am întâlnit în Municipiul Brăila. Se numește Elisabeta 
Zainea și este șefa sectorului seră și pepinieră al secției de gospodărie 
comunală a Consiliului Popular Municipal, De 22 de ani de când a ieșit 
de pe băncile școlii, ea a rămas fidelă florilor rămânând să vegheze 
la sădirea și creșterea acestora. „Florile mi-au dat a doua viață, 
obișnuiește să spună Elisabeta Zainea când începe să-și depene firul 
vieții. Privindu-le cât de plăpânde sunt în răsaduri, cum cresc și cum 
colorează pământul, speranța mea de viață la 20 de ani, când am su
portat o grea intervenție chirurgicală, a sporit enorm. îngrijindu-le ca 
pe niște copii dragi, ajutăndu-le să crească și să înflorească ani de zile 
mi-am consolidat această speranță. Florile mi-au dat putere pentru 

dulce, pentru că mă complăceam cu un trai ușurel, romantic, plin 
de lecturi esențiale și de colocvii amicale, bine pigmentată cu joaca 
de-a artista; amară, pentru că nu aveam nici o perspectivă, nici măcar 
certitudinea că voi putea ieși la pensie în calitate de „cîntirist ro- 
mânist". Repetam, la vremea aceea, „Burghezul gentilom" (Moliere) 
și „Mobilă și durere" (Mazilu), ambele în regia lui Mihai Lungeanu și 
scenografia Floricăi Zamfira (angajați ai Teatrului de Stat din Reșița). 
Am trecut de toate „fazele", am luat toate „premiile". Diplomele și 
insignele nu au mai sosit niciodată la Județeană (pentru că au venit 
evenimentele din decembrie), însă banii ni s-au dat. Mai mult decât 
atât, ni s-a oferit posibilitatea organizării unui turneu la Băile Hercu- 
lane. De fapt, era vorba despre un sejur de două săptămâni, în care ju
cam de Vreo două-trei ori pentru pensionarii din stațiune. în rest, ne 
distram pe cinste. în acest răstimp avea reprezentații și Teatrul de Stat 
din Reșița, tot pe scena mică a Hotelului Sindicatelor din Herculane. 
Și cam cu tot atâția spectatori. Și cam cu tot atâtea aplauze. în plus, 
nouă ne plătise uzina cazarea și trei mese pe zi la restaurant, în vreme 
ce artiștii reșițeni veniseră pe diurnă (care nu era mai mare decât 
acum. Sic!) și trebuiau să se întoarcă acasă în miez de noapte. Asta 
ne-a dat sentimentul unei izbânzi mărețe... chiar dacă fără fond.

Pentru mine, această „corabie" a „Cîntării României" a însemnat 
puntea către ceea ce am devenit mai târziu. Mi-a arătat, chiar dacă or
becăind, ce vreau să fac, ce vreau să devin, unde vreau să ajung. Mi-a 
dat posibilitatea să mă aflu, de la început, în preajma scenei. Sunt# 
absolut convinsă că, și fără evenimentele din 1989, la un moment dat 
m-aș fi întors în teatrul profesionist ca secretar literar. Și, probabil, aș 
fi fost tot un om mulțumit și... fără perspectivă. Se poate spune că sunt 
nostalgică?! Nu cred. Mai ales că „Marea schimbare" nu a schimbat 
mare lucru. Nu știu dacă atunci eram mai furioasă din cauza faptu
lui că nu puteam vorbi (chiar) orice, oriunde, decât acum, când vor
bim despre toate, dar nu ne ia nimeni în seamă. „Cîntarea României" 
nu mai există. Nici teatre muncitorești (pentru că nu mai există nici 
uzine). Doar câteva teatre populare și tot mai multe festivaluri de 
teatru de amatori (fie că sunt ale studenților, ale elevilor, ale 
pușcăriașilor, ale persoanelor cu dizabilități, ale... ale...). Cu ce sunt mai 
fericiți, azi, artiștii profesioniști? Le dă cineva mai multă importanță? 
în afara publicului, firește... Dar publicul îsi iubea artiștii si atunci.

Marinele ȚEPUȘ

viață, iar eu le dau viață pentru a aduce încântare și desfătare în parcu
rile și aleile frumosului, nostru oraș." Emoționant și înălțător spus: 
„Viață pentru frumusețe". Și eu aș completa: viață pentru bunătate, 
pentru respect și iubire între oameni. Iată ce sădește și crește de 
primăvara până toamna sub cerul liber și de toamna până primăvara 
sub cupola de sticlă a șefelor de la Lacu Sărat de o viață în treagă tehni
ciană horticolă Elisabeta Zainea. împreună cu uri alt împătimit cul
tivator de flori, maistrul specialist horticol Ion Dascălu și cu alte multe 
femei, tehniciană Elisabeta Zainea croiește și adaptează la moda 
urbană acea haină floricolă pe care Brăila și-o îmbracă cu atâta 
farmec și delicatețe feminină în fiecare sezon. Prin munca prestată 
cu pasiune și dăruire a acestor oameni pe cele zece hectare pepinieră 
și un hectar și jumătate seră cresc la ora actuală peste 50 de specii de 
flori de parcuri, numeroase specii de trandafiri, de arbuști. Numai în 
acest an, au pornit de aici, pentru a îmbrăca aleile și parcurile munici
piului de la Dunăre peste 100.000 de flori, câteva zeci de mii de 
trandafiri, 60.000 dq arbgști, peste3.000 de arbori etc. Deci stimați 
brăileni, în fiecare an, femeia aceasta cu colectivul pe care-l conduce 
vă oferă în darcâteofoăre. O mână de oameni asigură tot materialul 
floricol pentru un oraș atât de mare cum este Brăila. Spre faima 
orașului și spre cinstea muncii acestor oameni care se străduiesc să 
vă aducă în cale peste tot acel surâs al pământului lor și dătător de 
vigoare și speranțe, ocrotițiflorile.

Viorel Chiurtu 
România liberă, nr. 1 3.91 1 /I 989
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Știința, tot în afara Europei
Lung, Boldici, Ștefănescu, Negrilă, 

Tilihoi, Ungureanu, Donose, Bel- 
deanu, Țicleanu, Bălăci, Cămătaru, 
Cârțu, Zoii Crișan, Irimescu, Geol- 
gău. Toți, jucători unul și unul. Ei și 
alți câțiva, precum Ciupitu, despre 
care site-ul oficial al Universității 
scrie acum că era „un «bătrân» pe 
care, vorba proverbului, avându-1 în 
echipă în momentele grele, nu tre
buie să-l cumperi!", sunt aceia care 
au dus Craiova, în primăvara lui ’83, 
până în semifinalele Cupei UEFA. 
„Craiova Maxima" nu mai era însă 
la startul campionatului ’88-’89 
decât o frumoasă amintire. Doar 
Irimescu, Geolgău și Boldici, plus 
antrenorul-jucător Sorin Cârțu mai 
luptau pentru culorile alb-albastre 
pe care le'slujiseră, cu atât devota
ment ani de-a rândul. Ceilalți com
ponent ai „Campioanei unei mari 
iubiri" se. răspândiseră care-ncotro, 
în speranța că, după ce s-au acoperit 
de glorie, vor strânge, măcar spre 
apusul carierei, și ceva bani pentru 
zile negre. Astfel, Cămătaru și Bălăci 
erau, în urmă cu fix 20 de ani, echi
pierii lui Dinamo, iar Lung și Ungu
reanu trăgeau pentru bunăstarea 
lor și a Stelei, cele două cluburi de
partamentale oferind la vremea 
respectivă recompense salariale 
mult peste posibilitățile Universită
ții, care nu era altceva decât o simplă 
grupare studențească.

Chiar și fără mulți dintre jucătorii 
care au dus greul în campionatele 
trecute, Craiova tot a avut un sezon 
bun, calificarea în cupele europene, 
de care a fost atât de aproape, ra- 
tând-o mai mult din cauze ex- 
trasportive. Pe cinci la finalul între
cerii, Universitatea a pierdut Europa 
doar la golaveraj, și nu în fața oricui, 
ci a Flacărei, formație care avea 
mare trecere printre mai-marii re
gimului comunist, Securitatea inter
venind ori de câte ori a fost nevoie 
pentru a-i ajuta pe morenari. Cele-

CEAUȘESCU Șl RELAȚIILE SALE 
CU INDIA Șl PAKISTAN

în perioada 20-21 iulie'1989 a avut 
loc la Islamabad o rundă de întâlniri 
între Sahabzada Yaqub Khan, mi
nistrul pakistanez al Afacerilor 
Externe, și omologul său indian, P.V. 
Narasimha Rao. Cu acel prilej, 
reprezentanții celor două state au 
prezidat discuțiile care s-au purtat 
în Comisia mixtă guvernamentală 
indiano-pakistaneză, precum și 
lucrările subcomisiilor pentru dez
voltarea cooperării în diferite 
domenii - comerț, agricultură, in
dustrie, turism, ocrotirea sănătății, 
cultură.

La prima vedere, știrea respectivă 
nu avea legătură cu România și cu 
relațiile politice, economice și mi
litare stabilite de Nicolae Ceaușescu 
cu India și cu Pakistanul. Mai mult 
decât atât, în anul 1989, liderul 
comunist de la București era consi
derat un personaj negativ în presa 
occidentală. Puțini erau cei care 
doreau și puteau să-și amintească 
de implicarea lui Nicolae Ceaușescu 
și a lui Ion Gheorghe Maurer în 
rezolvarea situațiilor conflictuale 
din Asia de Sud, înainte de izbuc
nirea războiului dintre India și Pa
kistan (3-16 decembrie 1971).

în 1971, Republica Islamică Pa
kistan era formată din Pakistanul de 
Vest și Pakistanul de Est. Această 
împărțire geopolitică genera pro
bleme pentru regimul de la Isla
mabad, deoarece teritoriul Indiei 
separa complet cele două entități 
pakistaneze.

După alegerile generale din 
decembrie 1970, în cursul cărora

amintiri
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SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Lipsa materiilor prime pentru pasta de ras
Ministerul Comerțului Interior, Direcția comercială 

metalo-chimice, răspunde cu oarecare întârziere la scri
sorile semnate de Andone Belecciu și de Nicolae Mazdul, 
care semnalau lipsa din comerț a cremei de ras și a elas
ticului: La pasta de ras nu se asigură continuitatea la 
vânzare întrucât, din cauza lipsei unor materii prime 
deficitare, fabrica producătoare, Nivea Brașov, a oferit 
cantități sub necesarul exprimat de comerț. Cât privește 
elasticul, tot din cauza insuficientei asigurări cu materii 
prime din import, cantitățile ce se livrează pe piață nu 
sunt satisfăcătoare. în ambele cazuri s-au făcut demer
suri pentru asigurarea materiilor prime necesare pen
tru impulsionarea livrărilor și recuperarea restanțelor.•••

Reținem din referatul Inspectoratului școlar al ju
dețului Buzău trimis ca răspuns în memoriul lui Gheor
ghe Gavrilă din Buzău, microraionul 5, bl. 5, ap. 53: Prin 
circulara nr. 145 821/4IV.1988, Ministerul Educației și 
învățământului împreună cu Ministerul Finanțelor au 
recomandat ca masa de prânz să fie servită de toți ele
vii bursieri și numai contravaloarea meselor de di
mineață și de seară să se acorde în numerar pentru cei 
care domiciliază la părinți. în consecință, toate unitățile 
școlare care dispun de cantine Vor asigura în natură 
servirea mesei elevilor bursieri cazați în internatele 
școlare și masa de prânz pentru cei care locuiesc în fa

milie. Conducerile unităților de învățământ pot aproba 
plata în numerar a alocației de hrană în întregime, în 
cazul în care: elevul are recomandare medicală pentru 
alimentație de regim pe care școala nu o poate asigura; 
elevul efectuează practica la o întreprindere situată la 
mare distanță de sediul școlii și domiciliază în zona 
respectivă; în alte situații similare care, de la caz la caz, 
impun luarea de astfel de măsuri. în ce privește cazul 
concret relatat de G.G., conducerea școlii a procedat legal.•••

Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Mili
ției, privitor la scrisoarea tovarășului Mircea Papadopol 
din Călimănești, jud. Vâlcea, ne înștiințează: Cu prilejul 
verificărilor efectuate de organele de Miliție, împreună 
cu cele financiare, au fost identificate și impozitate 45 de 
persoane, proprietari de autoturisme ARO și IMS, care 
efectuau transporturi ilegale cu autovehiculele respec
tive în schimbul unor sume de bani. Acestea au fost 
sancționate contravențional, în conformitate cu preve
derile legale în vigoare, și impuse de organele financia
re la plata unor sume variind între 3.680 și 3.890 lei. în 
scopul prevenirii faptelor de acest gen, s-a luat măsura 
intensificării acțiunilor comune, în vederea depistării 
celor care practică transporturi clandestine de persoane 
și produse.
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lalte trei locuri care mai duceau în 
competițiile continentale inter- 
cluburi erau și ele ocupate de nume 
grele ale fotbalului românesc al 
acelor vremuri: Steaua, Dinamo și 
sora mai mică a „roș-albilor", ră
posata Victoria. în aceste condiții, 
oricât de talentați erau și oricât de 
bine ar fi jucat, lui Gheorghe Popes
cu și compania tot le-a fost imposi
bil să o readucă pe Universitatea în 
Europa, acolo de unde absentase și 
cu un an înainte, după numai puțin 
de 11 ani de prezență neîntrerupă. 
Iar dacă înfrângerile pe linie su
ferite în fața Stelei și a lui Dinamo 
n-au surprins, cele două echipe 
bucureștene fiind aproape imposi
bil de depășit în acea perioadă de

Liga Awami a câștigat majoritatea 
absolută în Pakistanul de Est, con
ducătorul Ligii, șeicul Mujibur Rah
man, i-a solicitat lui Mbhammed 
Âyub Khan, președintele țării, să îl 
numească în funcția de prim-mi- 
nistru, în locul lui Zulfikar Aii Bhuto, 
liderul Partidului Poporului. Moha
mmed Ayub Khan a refuzat cererea 
respectivă, fapt ce l-a determinat pe 
Mujibur Rahman să proclame 
înființarea statului Bangladesh 
(26 martie 1971).

Prim-ministrul Indiei, Indira 
Gandhi, a intervenit în conflictul 
din Pakistan prin acordarea de spri
jin atât persoanelor care se refugiau 
din Pakistanul de Est, cât și gru
părilor de guerilă care luptau pen
tru secesiune. în consecință, tensiu
nile dintre Pakistan și India s-au 
agravat rapid și s-a ajuns la un veri
tabil conflict armat între cele două 
țări.

Pe acel fond, Ion Gheorghe Mau
rer, prim-ministrul României, a 
primit o scrisoare din partea omo
logului său indian, Indira Gandhi 
(3 iunie 1971). în documentul respec
tiv era „prezentată situația econo
mică dificilă creată în urma exodu
lui populației din Pakistanul de Est 
în India și se face apel la guvernul 
român: a) să intervină pe lângă Pa
kistan ca acesta «să recunoască fap
tul că soluția aleasă pentru proble
ma Pakistanului de Est este ne- 
înțeleaptă și nerealizabilă»; b) să 
exprime îngrijorarea sa pentru 
securitatea șeicului Mujibur Rah
man, aflat în custodia guvernului 

tiipp, eșecurile înregistrate pe teren 
propriu în fața nou-promovatei FC 
Inter Sibiu, scor 1-2, dar mai cu 
seamă acel 2-3 cu Oțelul, formație 
care la finalul sezonului avea să re
trogradeze, au cântărit decisiv.

Oltenii nu au prins, așadar, cupele 
europene, dar au propus mai multe 
nume de jucători care în 1991 aveau 
să se încununeze campioni, adu
când Universității al patrulea titlu 
din istoria clubului. Cei mai impor
tanți dintre aceștia au fost, de 
departe, Gheorghe Popescu și Emil 
Săndoi, doi fundași centrali cu un 
apetit ofensiv de invidiat, primul 
ieșind chiar golgeterul echipei la 
finele campionatului ’88-’89, cu opt 
reușite. Cu șase mai multe decât a

Pakistanului".
Totodată, Indira Gandhi a propus 

ca un trimis special al Guvernului 
indian să viziteze România în 
perioada 11-13 iulie 1971 - fiind no
minalizat S.Mohan Kumaraman- 
galam, ministrul Oțelului și Mi
nelor.

în același context, la 26 iunie 1971, 
Nicolae Ceaușescu a primit un 
mesaj din partea feldmareșalului 
Mohammed Ayub Khan. Președin
tele Pakistanului prezenta în mod 
succint punctul său de vedere refe
ritor la „situația relațiilor cu India și 
roagă să se intervină pe lângă partea 
indiană pdntru a o convinge «să 
înceteze acțiunile care ar putea'duce 
nu numai la încălcarea păcii, dar, ca 
yrmare a lor, la consecințe impre
vizibile, care ar putea afecta comu
nitatea mondială»". »

Analizând cele două mesaje 
transmise liderilor politici români, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, a 
propus să se răspundă ambelor 
mesaje cu apeluri la moderație și 
calm, pentru a nu se tensiona și mai 
mult relațiile dintre India și Pa
kistan. în plus, George Macovescu a 
propus acceptarea vizitei în Ro
mânia a trimisului special al guver
nului indian. Acesta urma „să fie 
primit în audiențe de Mihai Mari
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul Afacerilor Externe, Bujor 
Almășan, ministrul Minelor, Pe
trolului și Geologiei, și Nicolae 
Agachi, ministrul Industriei Meta

Linia de clasament
i.„U“ Craiova 34 15 6 13 52-52 36p

Puncte realizate pe teren propriu: 24 (a pierdut câte 2p la FC Inter, Dinamo, 
Steaua și Oțelul, câte îp la Victoria și SC Bacău).

Puncte obținute în deplasare: 12 (câte 2p la Sportul Studențesc, ASA Tg. 
Mureș, „U" Cluj și Rapid, câte ip la FC Olt, Corvinul, FCM Brașov și FC Inter).

Golgeterii echipei: Gh. Popescu - 8 goluri (1 din 11 metri), Neagoe - 7, E. 
Săndoi - 6, Irimescu - 5 (3 din 11 metri), Bâcu, Ghiță, P. Badea - câte 4, Geolgău 
- 3, Biță, Olaru, C. Gheorghe, Gh. Ciurea (1 din 11 metri) - câte 2, Bica, Mănăilă, 
Ad. Popescu - câte unul.

Jucători folosiți: 31; Gh. Popescu - 33 de meciuri, E. Săndoi - 31, Ad. Popes
cu - 30, P. Badea - 29, Mănăilă - 28, Bica - 24, Gh. Ciurea, Geolgău - câte 
22, Irimescu, Neagoe - câte 21, N. Zamfir - 20, Crișan, Șt. Stoica, Boldici - 
câte 17, Olaru -16, C. Gheorghe -15, Bâcu -13, Luță -10, Biță, Ghiță - câte 
9, Cioroianu, S. Cristescu - câte 8, Gh. Barbu - 5, Calafeteanu - 4, Pigulea - 
3, CI. Stoica, Cârțu-câte 2, Gherasim, Gane, Fl. Dumitru, Cărbunaru-câte 
unul.

Media notelor echipei: 6,37.
Media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de jocuri): 1. Gh. Popes

cu 7,17; 2. P. Badea 6,70; 3. E. Săndoi 6,67.
Cartonașe galbene: 42 (16 suspendări) - 15 jucători (cele mai multe: 

Mănăilă 7)
Cartonașe roșii: nici unul.
A beneficiat de 7 lovituri de la 11 metri: 5 transformate (Irimescu 3, Gh. 

Popescu, Gh. Ciurea), 2 ratate (P. Badea, Gh. Ciurea); a fost sancționată cu șase 
penalty-uri (toate transformate).

avut de pildă atacantul Gheorghe 
Ceaușilă, alias C. Gheorghe. în ceea 
ce-1 privește pe Ceaușilă, numele său 
de familie, foarte asemănător cu cel 
al conducătorului mult iubit, a 
devenit cunoscut iubitorilor fot
balului abia după Revoluție, până 
atunci el fiind interzis de camarila 
lui Ceaușescu. în ceea ce privește 
comportarea echipei de-a lungul 
celor 34 de etape, trebuie spus că 
Universitatea a avut un start de cam
pionat extrem de slab, care s-a pre
lungit până după jumătatea între
cerii, astfel că după runda a 20-a 
ocupa un neverosimil loc 17, re- 
trogradant. Totodață, poate și din 
cauza tinereții lotului, Știința a alter
nat meciurile foarte bune, acel 5-0 

lurgice (...).
Vizita să fie folosită și pentru dis

cutarea unor probleme de relații 
bilaterale, de către ministerele ro
mâne de resort". ,

Nicolae Ceaușescu a fost parțial de 
acord cu propunerile lui George 
Macovescu, în sensul că a aprobat 
primirea trimisului special indian 
de Ion Gheorghe Maurer și de Cor
neliu Mănescu. De asemenea, pre
ședintele țării a fost de acord ca „me
sajele de răspuns adresate președin
telui Pakistanului și primului-mi- 
nistru al Indiei să fie scurte. Să se 
exprime poziția țării noastre, care 
consideră situația creată în Pakis
tanul de Est ca o problemă internă 
a Republicii Islamice Pakistan, pre
cum și dorința ca problemele ivite 
în relațiile dintre India și Pakistan să 
fie rezolvate pe cale pașnică, fără 
conflicte armate".

Din păcate, mesajele lui Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe"Maurer 
au fost trimise în zadar. în după- 
amiaza zilei de 3 decembrie 1971, 
forțele aeriene pakistaneze au 
lansat un atac pr^p surprindere îm
potriva a 11 aeroporturi militare și a 
două sisteme radar defensive indi
ene. Scopul acțiunii a fost de a bloca 
declanșarea Unei ofensive a armatei 
indiene, care aVea concentrate mari 
unități militare în imediata apro
piere a granițelor cu Pakistanul de 
Est (Bangladesh).

Deschiderea de regimul de la 
Islamabad a ostilităților pe frontul 
de vest nu a împiedicat armata indi
ană să riposteze puternic și decisiv 

cu Rapid din etapa a 4-a fiind cea 
mai detașată victorie a sa, cu partide 
execrabile, înfrângerea suferită la 
Bacău, 0-6, în etapa a 16-a, fiind cel 
mai bun exemplu în acest sens. 
Sorin Cârțu a aruncat în luptă în acel 
sezon nu mai puțin de opt de- 
butanți: Luță, Pigulea, Cristescu, 
Gane, Cărbunaru, Gh. Barbu, Olaru 
și Ci. Stoica. Doi ani mai târziu, 
Pigulea marca o căruță de goluri în 
poarta Corvinului și punea serios 
urmărul la câștigarea titlului de 
către Universitatea, la fel Gane, 
Cristescu sau Olaru, care în ’89 nu 
erau decât doar niște iluștri ne- 
cunoscuți.

Marius MIHALCEA

atât în Vest, cât și în Est. La doar 
câteva ore de la primul atac pa
kistanez, forțele indiene au reușit să 
obțină superioritatea aeriană, fapt 
ce le-a permis să blocheze ofensiva 
terestră inițiată de pakistanezi pe 
frontul de vest și să cucerească 
câteva teritorii mici de la granița 
comună dintre cele două state - în 
total: 15.000 km2. Totodată, avioa
nele indiene au sprijinit acțiunile 
forțelor terestre din Est, care au 
intrat pe teritoriul Bangladeshului 
și au forțat trupele pakistaneze 
fidele regimului de la Islamabad să 
capituleze (16 decembrie 1971).

După încheierea războiului, 
relațiile dintre India și Pakistan au, 
cunoscut un proces extrem de lent 
de normalizare. Acesta a început cu 
schimburile de prizonieri. La în
ceputul anului 1972, India deținea 
circa 90.000 de prizonieri de 
război pakistanezi, capturați în 
primul rând în operațiunile mi
litare din Bangladesh. în iulie 1972, 
în cursul întâlnirii de la Simla (Iran) 
cu omologul său pakistanez, Indi
ra Gandhi a propus eliberarea 
tuturor prizonierilor de război pe 
care India îi deținea, în semn de 
bunăvoință. Totodată, prim-mi
nistrul indian a fost de acord cu 
retragerea trupelor indiene de pe 
teritoriile cucerite în Pakistanul de 
Vest, în cursul războiului din de
cembrie 1971. Patru ani mai târziu, 
au fost restabilite relațiile comer
ciale și diplomatice între India și 
Pakistan.

Dr Petre OPRIȘ

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
Spitalul CFR Witting București 

încadrează cadru medical sanitar 
pentru Dispensarul medical Bucu- 
rești-Călători.

întreprinderea Spirt Drojdie Bu- 
curești, Șos. Alexandriei nr 191, Sec
torul Agricol Ilfov, încadrează eco
nomist pentru birou financiar, 
condiții de studii și vechime con- 
form Legii 12/1971._______________

Institutul de Balneofizioterapie 
încadrează pentru secția clinică 
Felix Oradea, în condițiile prevăzute 
de Legea 12/1971, arhitect, inginer 
chimist, biolog, profesor CFM, tehni
cian hidrogeolog, laboranți deter
minări fizico-chimice, inginer 
hidrogeolog.

întreprinderea de Piele Sintetică 
Siderma, cu sediul în București, Str. 
Compozitorilor nr. 49, sector 6, în
cadrează de urgență următoarele 
categorii de personal cu domiciliul 
stabil în București: tehnician auto, 
inginer chimist (Fac. .Tehnologia 
Compușilor macromoleculari), lă

vremea ,
în țară, vremea a fost în general 

instabilă în nord-vest, nord, centrul și 
nord-est. Cerul a fost temporar noros. 
Au căzut ploi, pe arii relativ extinse, în 
jumătatea de nord a țării. în restul te
ritoriului, ploile s-au semnalat pe arii 
mai restrânse.

Vântul a suflat slab până la mode
rat, cu intensificări în zona de munte 
din sector nord-vestic. Temperaturile

tv 30 iulie 1989

11:30 Lumea copiilor.
în Epoca de Aur sub tricolor și roșu 

steag, spre comunism, tot înainte!
Reportaj realizat la lucrările Foru

mului Național al Organizației Pio
nierilor, Pitești, iulie-august 1989. Ani 
de pioniferie - ani de bucurii în 
România.

Program literar-muzical; Start spre 
viitor! Reportaj realizat la Concursul 
republican de creație tehnică, Năvo
dari, 1989. Copiii lumii doresc pacea 
(I). Selecțiuni de la Festivalul interna
țional desfășurat la Năvodari; Desene 
animate. Redactor Diana Gheorghiu.

Telefilmoteca de ghiozdan. Fetița și 
calul. Producție a studiourilor din RD 
Germană. Premieră tv. Ultimul 
episod.

12:25 Sub tricolor, la datorie! Orga
nizația de bază de partid, cadru de 
manifestare a spiritului de inițiativă 
în întreaga activitate ostășească. 
Gărzile patriotice - continuarea fi
rească a virtuților ostășești dobândite 
în timpul stagiului militar. Cântecele 
inimilor noastre - patriei, partidului, 
conducătorului iubit. Participă An
samblul artistic „Doina" al Armatei. 
Redactor Gheorghe Verman.

13:00 Telex
13:05 Album duminical. Concert de 

prânz cu formația condusă de 
Valențiu Grigorescu. Cu aparatul de 
filmat prin țară. Azi la Odorhei. 

Din retur
ORIZONTAL: 1) Echipa studenților bucureșteni - Atacant al Sportului Stu

dențesc, principal realizator. 2) Subtil jucător rapidist - Cunoscut atacant 
dinamovist. 3) Parte din campionat - Fundaș la ASA. 4) Strălucire - Rezistă 
bine. 5) Ieșire! - Dumneaei - Umeraș 6) Pescaru, în linia de mijloc! - Cap la 
Petrescu! —Partidă egală. 7) Forțe - în afara terenului de joc - Teze! 8) La 
Râmnic! - Operă - Cal - Primele noțiuni. 9) Fundaș de margine - Portarul 
echipei din Târgu-Mureș. 10) Internațional dinamovist - Element din schelet
- Localitate în Sudan 11) Albastru... italian - Jucător la Oțelul Galați 12) Dro- 
mader - Rezultatul de pe tablă - Onoare. 13) Aclamați - Talentat mijlocaș 
dinamovist.

VERTICAL: 1) Jucătorii și simpatizanții echipei noastre campioane - A 
apărut recent în lotul echipei naționale A. 2) Golgeter în actualul campionat
- Nume masculin. 3) Valoros jucător dinamovist - Echipă din seria a IlI-a a 
Diviziei B. 4) Teamul din Giulești - Formație fruntașă din Sibiu, Divizia B. 
5) Extreme - Subsemnatul - Capi de serie! 6) Din București sau din Tecuci! - 
Atacant petrolist - Din galeria minerilor. 7) întors... de la bal! - Argeșul, Jiul... 
(sing.) - Localitate în Suedia 8) Cunoscut mijlocaș al ploieștenilor - „Aripa" 
dreaptă a Oltului. 9) A căuta - Echipa din Arad - îndemn la atac! 10) Echipa 
din Galați - Televiziunea - Localitate în Insula Sahalin. 11) Rezumat - Lovit 
puțin. 12) A da îndrumări - în apărarea Victoriei - Jos fără... orizont! 13) Mar
carea timpului - A înscris un gol pentru timișoreni în jocul cu Corvinul (1-2).

Pagini realizate cu ewe»»
sprijinul AGERPRES AGERPRES

cătuș ctg. 4-6, fochist mediu ctg. 2-4, 
compresorist ctg. 2-4, op. chimist 
ctg. 3'6-

VÂNZĂRI
Vând bibliotecă, masă marmură, 

radio cu boxe, corpuri iluminat, 
plăpumi, pături, covoare, mochetă, 
damigene, butoi, vopsea duco, 
haine, încălțăminte și alte obiecte.

Vând discuri rock, fustă blue- 
jeans 42, rochie ocazie. Cumpăr 
plantă decorativă talie mare.

Vând două cauciucuri 3.25/18, unu 
2.75/18, roată completă amortizoare 
față, parbriz pentru triciclu CZ. Sport 
175, dinam 6 V, pentru Trabant.

Vând urgent extruder mase plas
tice, presă semihidraulică, moară, 
menghină, sobe motorină, șifonier, 
vitrină, recamier, birou, butoaie, 
bidoane 60 ltr, lemne de foc și con
strucții, televizor Diamant, televizor 
Oliver.

Vând bulbi și puiet lalele olandeze 
pentru forțat în sere și solarii, Mo- 
skvici 406,412. Cumpăr crin regal, 
bujor alb, roz și zambile olandeze.

minime au fost cuprinse, în general, 
între 20 și 26 de grade în jumătatea 
de nord, și între 26 și 32 de grade în 
rest.

în București, vremea a fost fru
moasă. Cerul a fost variabil. Vântul a 
suflat slab până la moderat. Tempe
raturile minime au fost cuprinse între 
17 și 18 grade, iar cele maxime - între 
28 și 32 de grade.

Reprtaj de Ancă Fusariu. Formația 
„Romanticii" în recital. Desene ani
mate. La fântâna dorului... Melodii 
populare cu Elena Mândrescu, Vasi- 
lica Dinu, Nicolae Sabău și Dumitru 
Ridescu

Vară luminoasă, vară de aur. Mo
ment poetic. Autografe muzicale 

• semnate de Doina Spătaru, Angela 
Chiochină. Teatru scurt. Pagini instru
mentate de mare popularitate. Inter
pretează cvartetul „Seriosa". Ilustrate 
muzicale din țară. Telesport. Secvența 
telespectatorului. Redactorii ediției: 
Ioana Bogdan, Doru Dumitrescu

15:00 închiderea programului
19:00 Telejurnal. în întâmpinarea 

marii noastre sărbători naționale
19:20 Cântarea României. Epoca 

Nicolae Ceaușescu - omagiul țării 
conducătorului iubit. Emisiune rea
lizată în colaborare cu Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste și cu 
Comitetul de cultură și educație so
cialistă al județului Constanța. Redac
tori: Alexandru Stark, Ioana Bogdan, 
Ovidiu Dumitru. Regia artistică An
drei Brădeanu

20:25 Film artistic. Adevărata 
dragoste. Producție a studiourilor 
poloneze

Cu Malgorzata Snopkiewicz, S.Ki 
norowski. Regia Jan Batory

21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

mailto:istorie.recenta@jumalul.ro

