
SALA Dt 
IFCTURA

JURNALUL ZILEI

Numărul 1 88 Marți, 1 1 august 2009 - Vineri, 11 august 1 989

ACUM DOUĂZECI DE ANI

DISTRIBUIT ÎMPREUNĂ CU JURNALUL NAȚIONAL

S-au încheiat lucrările Plenarei lărgite a Consi
liului Național al Agriculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.

în prezența lui Nicolae Ceaușescu, participanții au 
salutat cu „căldură" decizia Plenarei CC al PCR de a-1 
realege pe secretarul general în fruntea Partidului, 
la Congresul al XIV-lea. Ziua națională a Indoneziei 
a fost serbată în cadru festiv la Institutul Român 
pentru Relații Culturale cu Străinătatea. Pe Lacul 
Mamaia se desfășura campionatul de iahting pen- 

^tru juniori.

Agricultorii, alături 
de secretarul general

La București s-au încheiat lucrările Plenarei lărgite 
a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii si Gospodăririi Apelor. Mani
festarea a avut un caracter solemn, desfășurându-se 
în prezența lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu.

(Continuam Ih pag. a ll-a)

CU SALVAREA PRIN 
ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Din cauza lipsei de echipament medical și a cotelor mici de benzină, ambulanțele făceau față cu greu solicitărilor bolnavilor FOTO: AGERPRES

Doamnă dragă, eu pentru 
dumneata aș da o liturghie!

Serviciul de Salvare, ultima spe
ranță a bolnavilor atinși de maladii 
complicate, ori victime ale unor acci
dente grave. Un serviciu care, pentru 
âfi eficient, trebuie să se miște cât mai 
rapid posibil. Cu toate acestea, în 1989, 
Ambulanța intrase deja în moarte 
clinică.

înființată în anul 1906, din inițiati
va doctorului Nicolae Minovici, Socie
tatea de Salvare, cum se numea la 
începuturi, a fost mult timp o insti
tuție particulară. Apoi, o dată cu Na
ționalizarea, a fost trecută de regimul 
comunist în subordinea statului, la 
Direcția Sanitară a Municipiului 
București. Schimbarea i-a adus și un 
nou nume: Stația de Salvare a 
Municipiului București. O subordo
nare care uneori i-a fost benefică, dar 
alteori a dus-o până pe marginea 
prăpastiei. Spre deosebire de stațiile 
de salvare județene, ale căror bugete 
erau administrate de spitalele jude
țene, cea din București a avut avanta
jul că-și putea gestiona propriul 
buget. Fapt care nu a ferit-o însă de 
probleme. Probleme într-atât de 
grave, încât acum două decenii ambu
lanțele sale nu mai puteau ajunge la

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Banii de pâine, dați pe prăjitură
Petrică George avea 5 ani în 

1989 și locuia în satul Goruna, 
din județul Prahova.

„Casa noastră era chiar lângă 
școala din sat, iar magazinul pe 
zonă era în curtea școlii. în 
fiecare dimineață, bunica mă 
lăsa singur în casă (ai mei erau la 
serviciu, la Uzina de Armament 
din Plopeni), iar ea se ducea la 
Coadă la pâine. Mă punea să stau 
la geam și să îi fac cu mâna, ca să 
mă vadă și să fie sigură că nu fac 
vreo trăznaie, singur în casă. Ve
deam cum vine căruța cu pâine, 
cum descarcă, și pe bunica cum 
intră în magazin și apoi iese cu 
sacoșa de pâine.

CALENDAR
11 august (vineri)

Soarele a răsărit la 6:13, a apus la 
20:27
Luna a răsărit la 16:24
Sărbătoare creștină: Sf. Mc. Nifon, Pa
triarhul Constantinopolului; Sf. M. 
Mc. Evplu, arhidiaconul

S-a întâmplat la
11 august 1989

•Activiști ai organizației ecologiste 
internaționale „Greenpeace" au ini
țiat o acțiune de împiedicare a anco
rării în portul canadian Vancouver a 
port-avionului american cu propulsie 
nucleară „Independence". Port-avio- 

pacienții aflați în suferință dintr-un 
motiv cât se poate de absurd: cotele 
tot mai mici de benzină pe care le 
primeau.

Doctorul Marin Drăghici lucrează 
în Stația de Salvare a Municipiului 
București de la 1 octombrie 1962. Și în 
ziua de astăzi lucrează pe Ambulanță, 
cu jumătate de normă. Sunt 47 de ani 
dintr-o viață dedicată profesiunii, ani 
în care el a fost martor al tuturor 
trasformărilor prin care a trecut Sal
varea. Transformări pe care le-a și 
influențat, pentru că, din 1977 și până 
în 1986, a fost șeful Salvării.

Anul 1962 avea să fie promițător 
pentru Stația de Salvare. Direcția Sa
nitară a scos atunci la concurs 102 pos
turi de medici. 102 medici, în 
condițiile în care, până atunci, Servi
ciul de Salvare avusese doar 8 medici 
și 28 asistenți. „Unii dintre medicii pe 
care i-am găsit acolo avuseseră, 
într-un fel sau altul, probleme cu sis
temul. Unii făcuseră chiar și pușcărie. 
Profesionalismul lor nu putea fi însă 
pus la îndoială. Cei 8 medici erau insu- 
ficienți, motiv pentru care turele s-au 
completat multă vreme cu asistenți 
de la Sanepid, care, desigur, că nu erau

Pe doamna care vindea la ma
gazin o chema Florentina și era 
vânzătoare de carieră. Avea în 
magazin niște prăjituri negre cu 
cremă, absolut delicioase, care 
îmi plăceau enorm, dar care erau 
foarte scumpe. Doamna Florenti
na mai venea la noi, când avea 
pauză de masă, și mamaia îi 
făcea cartofi prăjiți și cafea. Mă 
rog, cafea... nechezol d'ăla. în 
schimb, ea îmi aducea, din când 
în când, prăjitura care îmi plăcea 
atât de mult. Mamaia nu-mi 
cumpăra niciodată, pentru că era 
foarte scumpă. 

prea bine instruiți în medicina de 
urgență", își amintește doctorul Dră
ghici, care a ocupat în ’62 unul dintre 
posturile de medici.

De ce a devenit dintr-o dată intere
sat sistemul de un serviciu de salvare 
care în 1962 era la un pas de 
dispariție? Cei 102 medici aveau o des
tinație clară: trebuiau să asigure asis
tență medicală de urgență și în 
unitățile productive, care nu erau 
puține. Existau medici de între
prindere, dar ei nu puteau să asigure 
asistență medicală de urgență. Dar, 
chiar și în aceste condiții, medicii de 
pe Ambulanță ar fi fost suficienți pen
tru Capitală. Numai că, după doar 
câteva luni, bugetul s-a diminuat și 
numărul de medici din Salvare a 
ajuns la 16-17. Restul au fost 
direcționați la policlinicile de raion.

Au urmat ani grei pentru Salvare, 
ani cu lipsuri materiale și cu medici 
puțini. „Aveam și perioade jn care 
trăgeam din greu să ne facem treaba. 
Foloseam mici tertipuri pentru a 
îmbunătăți suportul material al 
Salvării. Ne implicam, de exemplu, în 
asigurarea asistenței medicale la 
locurile de cazare și la sălile de con-

JURNALE PERSONALE

11 AUGUST .
Trecem pe lângă cărți, oameni, 

idei, împrejurări fără să le auzim 
„chemarea", asurziți, parcă, de zgo
motele confuze ale falselor judecăți 
atât de îngăduitoare față de intere
sele noastre de moment, de capricii
le și de instinctele noastre. Pentru 
cucerirea spiritului este nevoie de o 
atentă ierarhizare a opțiunilor și de 
subordonarea lor unei viziuni mai 
înalte, precum și de curajul de a ne 
smulge din orizontul obnubilării 
cotidiene în care, treptat, ne-am 
obișnuit să trăim. Abia acolo, în acel 
spațiu dezinteresat, vom putea face 
experiența libertății și a trezirii spi
ritului la viață.Doina Cornea, Jurnal. Ultimele caiete - urmat de o convorbire între Doina Cornea, Ariadna Combes, Leontin luhas, moderată și consemnată de Georgeta Pop, Fundația Academia Civică, Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului, 2009, p. 70

Din nou, la Căciulata, unde fac baie 
„termală" și e o plajă bine amenajată. 
Lume multă, ape de toate soiurile. 
Parcă nici nu-mi vine să cred. De la 
izvorul șase dăm la ochi, de la cinci 
facem gargară... Diana, tot (cam) 
insomniacă, probabil și din cauza 
tratamentului prea dur.C. Trandafir, Jurnal în curs de apariție

Sunt căutat la intrarea din Temi- 
șana a Radioului de cineva pe care nu-l 
cunosc, un domn în vârstă din Galați.

(Continuam în pag a ll-a) 

ferințe ori de câte ori se organizau 
congrese, indiferent că erau ale Par
tidului, ale UTC-ului, ale sindicatelor 
etc. Când apăreau astfel de eveni
mente, ni se suplimenta bugetul cu 
ceva bani. Spre deosebire de stațiile de 
salvare din țară, noi aveam avantajul 
că toate congresele se organizau la* * 
București. Am mai încercat la un 
moment dat, când Gheorghe Pană era 
primar al Capitalei, să introducem o 
taxă, căreia îi găsisem noi numele de 
«tichet moderator», dar nu am reușit 
să o punem în practică. O asemenea 
taxă ar fi fost binevenită mai ales pen
tru cei care, în loc să stea la coadă la 
dispensar, preferau să cheme Sal
varea", își amintește medicul.

(Continuam în pag. a ll-a)

nul a fost înconjurat de ambarcațiuni 
și numai după intervenția poliției 
portuare port-avionul a putut ancora.

• Echipe de intervenție rapidă, 
alcătuite în principal din unități ale 
forțelor armate, au acordat în per
manență ajutor populației sinis
trate, în cursul inundațiilor din nor
dul și estul Bangladeshului. După 
cum se relata din Dhaka, calami
tatea a provocat pierderea a 180 de 
vieți omenești. Numeroase așezări, 
în care se aflau circa 400.000 de 
locuitori, continuau să fie complet 
izolate.

• O puternică alunecare de teren, 
cauzată de ploile torențiale din 
sezonul musonic, s-a produs într-o 
zonă situată la circa 50 km de capita
la Pakistanului - Islamabad.Ramona VINTILĂ

La începutul anilor ’80, cota de ben
zină a devenit o problemă de care nici 
măcar Salvarea nu a fost ferită. „Tre
buia să ne încadrăm în niște cote 
trimestriale de carburant. Nu o dată 
s-a întâmplat să terminăm cota spre 
sfârșitul trimestrului și, în disperare 
de cauză, să fim nevoiți să ne milogim 
la Comitetul de Stat al Planificării ca 
să ne suplimenteze benzina.

(Continuam 1h pag a Iha)

DE-ALE GAZETĂRIEI

Bulgaria - nimic de vândut, 
nimic de cumpărat

A mai trecut timpul ce a mai trecut 
și iar mi-a venit rândul la o vacanță 
activă. De aceasta dată în Bulgaria.

Operator de imagine a fost Sandu 
Pătru, partenerul meu fidel de 
dezmăț șahistic. Mijloc de locomoție, 
evident, tot trenul. în cele 10 zile ale 
deplasării am vizitat Sofia, Plovdivul 
și Vama. Ba, am poposit și în renumi
ta vale a trandafirilor, unde se „fa
brica" unul dintre cele mai cunos
cute articole de export bulgăresc: 
parfumul. Asta, ca să nu zicem că, 
fiind în țara vecină, nu am vizitat și 
locul acela, căci de filmat n-am fil
mat nimic. Era începutul lui martie 
și întreaga vegetație era încă pradă 
somnului hibernal. Cu ceva, ceva tot 
ne-am ales: o lădiță de castraveți 
uriași de la o seră aflată în zonă. Re- 
numiții zarzavagii bulgari și-au do
vedit dibăcia și în privința legumelor 
în chestiune. Pe cei mai mulți cas
traveți i-am mâncat așa cum erau de 
la mama lor, cu coajă cu tot. Doar 
câțiva dintre ei au însoțit, pe post de 
garnitură, gustoasele chiftele bul
gărești făcute pe grătar, care au 
alcătuit grosul prânzului nostru zil
nic. Erau foarte condimentate. Ca și 
cum nu ar fi fost suficient de iuți, 
garnitura obișnuită cu care erau 
servite chiftelele nu era constituită 
din cartofii prăjiți sau piure, ci de o 
porție zdravănă de ardei iuți murați. 
Băștinașii înghițeau porții cu 
adevărat pantagruelice de ciuști, fără

Sunt ultimele luni de vară sub 
comunism. Tristețile unui nou 
început de toamnă se simt deja în 
aer. La malul mării, valurile sparg 
încet cioburile ultimei jumătăți de 
an în care Cortina de Fier se lasă 
peste vieți, gânduri și destine de 
oameni și de țări. La malul Mării 
Negre, soarele lui august 1989 
pălește peste nisipul amintirilor în 
care se scriu și se șterg povești, 
pălește peste digul de la Mangalia, 
peste muzica de pe terasa cazinoului 
din Constanța, peste hotelurile triste 
ridicate în anii ultimelor „cuceriri ale 
socialismului", peste bucuriile și 
amărăciunile ascunse prin camere 
în care „oamenrai muncii" ascultă 
marea și „Radio Vacanța" visând sau • 
uitând sa mai viseze la libertatea de 
dincolo de orizont... La malul mării, 
soarele apune peste Teatrul de Vară 
din Mamaia și peste scenele impro
vizate, unde actorii de la București, 
și nu numai, veneau să le aducă 
oamenilor povești.

De stagiunile de vară de la malul 
mării își amintește acum cu nostal
gii frumos ascunse în spatele cuvin
telor actrița Ileana Stana Ionescu. De 
stagiunile de vară și de un spectacol 
cu un destin special, care i-a rămas

Generalul Stănculescu a 
tranzacționat armament contra 

pește oceanic din Mauritania
în ziua de 31 mai 1989, s-a desfășu

rat la București, sub conducerea di
rectă a lui Nicolae Ceaușescu, șe
dința Consiliului Apărării. Cu acel 
prilej, generalul Victor Stănculescu, 
prim-adjunct al ministrului Apără
rii Naționale și șef al Departamentu
lui pentru Producția de Apărare și 
înzestrare a Armatei, a prezentat 
concluziile „Raportului cu privire la 
îndeplinirea planului de producție, 
export, asimilări produse noi de 
tehnică militară și investiții speciale 
în anul 1988" astfel:

„Ca urmare a analizei făcute sub 
conducerea Dumneavoastră, la ni
velul economiei naționale, în Plenara 
Comitetului Central și în ședințele 
Comitetului Politic Executiv, precum 
și în ședințele de lucru pe care le-ați 
avut, în primele 5 luni ale acestui an, 
din punct de vedere al realizării pla
nului producției de apărare, indica
torii s-au îmbunătățit, astfel că vă 
putem raporta că, pe primele 5 luni, 
placul este îndeplinit în proporție de 
101,5% Și reprezintă 40% din planul 
anual, iar față de perioada corespun
zătoare din anul 1988, când era numai 

să dea vreun semn că gâtlejurile 
erau în flăcări. Speranța, transla
toarea noastră, o doamnă care bătea 
binișor la porțile celei de a treia 
tinereți, era o veritabilă campioană 
a îngurgitării „otrăvii". Am încercat 
și eu marea cu degetul, dar, după o 
singură mușcătură dintr-un ardeiaș, 
m-am lăsat păgubaș. Chiftelele 
aveau ele însele integrată o doză mai 
mult decât suficientă de ciușcă. Mă 
îndoiesc serios că un asemenea 
meniu este recomandabil pentru 
persoanele cu hemoroizi. Speranța 
ne-a spus rețeta de fabricație, așa că, 
ajuns acasă, am continuat „cura", 
condimentul fiind, totuși, înjumă
tățit. Cina era alcătuită în principal 
de nu mai puțin renumitul iaurt 
bulgăresc. Noi îl mâneam așa de 
capul nostru, până când Speranța 
ne-a dibăcit blasfemia.

Ritualul obligatoriu l-am experi
mentat în toată splendoarea lui la o 
cochetă cârciumioară, ceva în genul 
șurei dacilor din Poiana Brașov, situ
ată în apropierea Varnei. Porția de 
iaurt, de forma, dimensiunea și con
sistența unui pachet de unt de 200 
de grame, era servită cu o felie 
barosană de pâine albă proaspătă, 
aidoma pitei transilvane, felie care 
era însoțită de o porție de zahăr tos 
pus pe o farfurioară separată împre
ună cu o linguriță.

(Continuam în pag a IIba) 

aproape de suflet, „Idolul și Ion Ana
poda". Un spectacol care s-a jucat 
zece ani, din stagiunea 1979-1980, 
când a avut premiera la Sala Atelier 
a Teatrului Național din București, 
și până la sfârșitul lui 1989, așa cum 
arată condicile din arhiva Teatrului 
Național și amintirile celor care i-au 
dat viață. De ce un spectacol cu un 
destin special? Pentru că timp de 
zece ani a fost unul dintre fru
moasele refugii pentru spectatorii 
care intrau în sălile de teatru, într-o 
poveste caldă de iubire, într-o lume 
în care zâmbetul era viu și în care 
Bucureștiul lui G. M. Zamfirescu era 
adus pe scenă cu forța delicată cu 
care regizorul Ion Cojar și-a constru
it întotdeauna spectacolele. Iar 
acum, după 20 de ani... povestea lui 
Ion Anapoda vă dă din nou întâlnire 
pe aceeași scenă a Naționalului, în 
regia aceluiași Ion Cojar și cu o parte 
din distribuție păstrată.

„Spectacolul ăsta a fost ceva mi
raculos", își amintește actrița Ileana 
Stana Ionescu, cea care a jucat 
același rol în ambele montări, cea de 
acum 20 de ani și cea de astăzi, pe cel 
al Stăvăroaiei... „în primul rând, că 
a fost o colectivitate artistică ieșită 
din comun. Au fost Coca Andrones- 

de 33% (sic!). însă, așa cum a raportat 
și tovarășul ministru, aceasta nu a 
rezolvat problema calității. Noi 
desfășurăm activitatea împreună cu 
ministerele, centralele și întreprin
derile, precum și cu întregul aparat al 
controlului de calitate, lucrând în 
strânsă colaborare cu Inspectoratul 
General de Stat pentru Controlul 
Calității Produselor și cu aparatul mi
litar de control pentru ca, în domeniul 
calității și fiabilității produselor, să se 
îndeplinească programele care s-au 
stabilit pentru creșterea calității pro
duselor militare. Așa cum ați ordonat 
Dumneavoastră, s-au stabilit și mă
suri privind colaborarea cu controlul 
de calitate în domeniul autovehicu
lelor, unde Inspectoratul General de 
Stat pentru Controlul Calității Pro
duselor și Organul de control al Mi
nisterului de Interne fac aceste verifi
cări pentru export.

De asemenea, vă raportez că am 
avut unele probleme legate de modul 
cum s-au asimilat unele materiale în 
metalurgie și chimie, în sensul că 
unele din acestea nu au putut ajunge 
la parametrii stabiliți și din această (Continuam m pag a ll-a)

cu, Mihai Fotino, George Paul 
Avram, Adela Mărculescu, Ion Mari
nescu înlocuit apoi de Alexandru 
Hasnaș. Atâția actori mari... din 
păcate, unii sunt acum pe lumea 
cealaltă. Iar Ion Cojar a fost și ră
mâne un regizor forte și plin de in
spirație, o minune de regizor. S-a 
montat acum aproape 30 de ani 
«Idolul...» acela. Toți eram îndrăgos
tiți de text, de rolurile noastre. Eu o 
jucam pe tanti. Și la această variantă 
de ultimă oră eu sunt tot tanti... 
Spectacolul a avut o viață foarte fru
moasă și lungă, pentru că ne-am 
plimbat cu el și prin țară, am făcut 
două stagiuni estivale la Marea Nea
gră. Și în toată țara. Și acum mă mai 
întâlnesc cu oameni, rar, când se 
întâmplă să mai circul prin țară, 
căci, din păcate, noi umblăm foarte 
puțin cu teatrul în ultima vreme... 
spre durerea tuturor. Pe atunci mer
geam și jucam și în cătune... Asta era 
una dintre bucuriile acelei perioade.

De ce era atât de iubit spectacolul? 
Pentru că era o poveste de viață 
simplă, la îndemână, care se petrece 
în toate timpurile și cred că în orice 
punct al pământului.

(Continuam în pag a lll-a)

cauză, de asemenea, am avut unele 
greutăți, care au fost raportate și 
definesc unele lipsuri în funcționarea 
tehnicii militare. Am avut și unele 
întârzieri în livrarea din partea me
talurgiei și chimiei a unor produse 
care se înglobează în producția de 
apărare. I-am informat pe tovarășii 
prim-viceprim-miniștri ai Guvernu
lui care coordonează aceste ramuri, 
dânșii au acționat și raportez că, la ora 
actuală, am intrat aproape într-un 
ritm complet de asigurare a materi
alelor, atât la nivelul cantității, cât și 
din punct de vedere al calității, așa 
cum ați indicat Dumneavoastră.

Mai sunt unele lipsuri în domeniul 
propunerilor privind prețurile de cost 
prezentate Dumneavoastră. Deși am 
acționat pentru reducerea acestora, 
unele prețuri de cost au fost respinse 
la nivelul Dumneavoastră și aceasta, 
pe bună dreptate. Am învățat din 
aceasta și vom lua măsuri ca, împre
ună cu ministerele producătoare, să 
creștem exigența în analiza econo
mică pe întreprinderi.

Pagini realizate cu P,MSsprijinul AGERPRES < AGERPRES
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Generalul Stănculescu a Cu Salvarea prin 
România Socialistă

tranzacționat armament contra
pește oceanic din Mauritania

(Urmam din pag. I)

Vă asigur că, împreună cu minis
terele respective și cu centralele 
Departamentului, în spiritul indica
țiilor Dumneavoastră, al hotărârilor 
de partid, vom acționa mai bine pen
tru ca planul pe acest an să fie înde
plinit integral și, așa cum ați indicat 
Dumneavoastră, să avem un spor de 
calitate care să dea acestor produse 
ceea ce trebuie pentru toate produse
le destinate apărării țării și, atunci 
când este nevoie, să fie competitive și 
la export".

Pentru a înțelege concluziile gene
ralului Victor Stănculescu de la reuni
unea de la 31 mai 1989 a Consiliului 
Apărării, precum și viziunea lui Nico- 
lae Ceaușescu privind dezvoltarea 
exportului de armament, muniții și 
tehnică militară românească în anul 
1989, putem face apel la un document 
inedit - aflat în prezent la Arhivele 
Naționale Istorice Centrale și pe care 
îl publicăm în continuare. Acesta a 
fost trimis la 17 mai 1989 lui Nicolae 
Ceaușescu de Ion Coman, în scopul 
aprobării unei tranzacții mai puțin 
obișnuite: produse militare româ
nești, în valoare totală de 26,5 mi
lioane de dolari, în contrapartidă cu 
mari cantități de pește (sardine, 
stavrid și macrou) provenite din 
Oceanul Atlantic, din largul coastelor 
Mauritaniei. Partea română urma să 
livreze, printre altele, tunuri anti
aeriene calibru 30 mm și muniția 
necesară pentru acestea (în valoare de 
circa 11 milioane de dolari). Afacerea 
respectivă era avantajoasă pentru 
autoritățile de la București, deoarece 
piesele de artilerie de acel tip nu 
puteau fi vândute pe alte piețe

JURNALE PERSONALE

(Urmam din pag. I)

Printre succesele industriei de apărare raportate de generalul Stănculescu (al doilea din stânga) în 1989, s-a numărat 
și schimbul de arme contra pește oceanic FOTO: Arhivele Naționale

externe cu profitul scontat.
Conform contractului semnat la 18 

mai 1989 de reprezentanții celor două 
părți, autoritățile române primeau 
cash 2 milioane de dolari din Mauri
tania și pește oceanic în valoare de 
24,5 milioane de dolari, până la 
sfârșitul anului 1991. în același timp, 
Departamentul pentru Producția de 
Apărare și înzestrare a Armatei, 
comandat de generalul-locotenent 
Victor Stănculescu, livra produsele 
speciale stabilite în acordul respectiv.

Rezoluția lui Nicolae Ceaușescu pe 
documentul primit de la Ion Coman a 
fost laconică și imperativă: „Da". Apoi,

JURNAL DE EXPEDIȚIE

Temerarii echipajului pe 
Vârful Pietrosu -11 august 1989

Sunt 14 grade C. Se anunță o zi 
călduroasă. Ne îmbrăcăm mai sub
țire. Ne împărțim în două echipe. 
Prima, formată din tov. comandant, 
Dan, Ștefănel, Daniel, Nicu și Ovidiu, 
pornește pe marcaj punct albastru. 
Ei duc balastul, apa și un grup de 
elevi din Neagra Șarului ne ajută la 
cărat panoul ce indică Rezervația de 
la „12 Apostoli", care trebuie plantat 
la intrarea în rezervație.

Ceilalți mergem pe marcaj cruce 
albastră. Am luat cu noi răngile și ruc
sacurile cu mâncare. Mergem pe 
culmi paralele și îi zărim în depărtare, 
întâlnim o stână și admirăm dulăii 
ciobănești, care ne întâmpină arță- 
goși. Mergem mai grupați.

Ajungem la ora 1130 în Poiana „Pie
trele Roșii". Găsim stâlpii și pungile cu 
ciment. Ne îndreptăm spre Tămău. 
Urcăm greu. Pe aici stâlpii sunt plan
tați și montăm tăbliile indicatoare la 
intersecții. Apoi pornim din nou.

Nu ne săturăm să admirăm munții 
și turmele albe cocoțate pe creste. 
Soarele strălucește pe cerul de un 
albastru pătrunzător. Liniștea este 
adâncă. Auzim chemările celor din 
primul grup. Sunt destul de departe, 
îi așteptăm. Mâncăm biscuiți și rahat, 
îmi vine să râd văzând cum se ling pe 
buze și cum se înghesuie băieții.

în sfârșit sosesc. Dan ne povestește 
cum au plantat tablele indicatoare și 
panoul toponimic de la Rezervația 
„12 Apostoli". „Am montat panoul pe 
stâlpi, după care am fixat poziția 
gropilor. După ce am montat panoul, 
ne-am fotografiat cu tot grupul, 
ne-am luat apoi rămas bun de la 
prietenii din Neagra Șarului. Ne-am 
continuat montarea tăblițelor indi
catoare până la „Pietrele Roșii".

Suntem obosiți și de aceea facem 
un mic popas, timp în care servim și 
prânzul. Chiar pe același loc montăm 
un stâlp cu marcaj punct roșu. Facem 
economie la apă.

Fiecare se îndeletnicește cu ceva. Es
te o forfotă ca într-un stup de albine. 
Am admirat cei „12 Apostoli" și „Tămă- 
ul" cu cetățile lor impunătoare și cu 
acea frumoasă formă ce seamănă cu 
un cap de om. (Cezar). în scurtul răgaz 

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Banii de pâine, dați pe prăjitură
(Urmare din pag. I)

într-o zi, eram cu un prieten, Marius, la mine în 
curte. El era cu un an mai mic ca mine, avea 4 ani. 
Acum e polițist. He-he!

Am găsit pe jos, lângă băncuța din fața casei, o 
hârtie de 10 lei. Am luat-o cu ochii mari și nu m-am 
oprit până la magazin, unde am cerut o prăjitură din 
aia bună. Doamna Florentina s-a uitat suspicioasă

la mine și m-a întrebat de unde am banii, dar am 
mințit-o și i-am zis că mi i-a dat mamaia.

Am luat prăjitura pusă pe un carton și m-am 
ascuns cu Marius în spatele casei, unde am împărțit 
frățește delicatesa. Cred că nici o prăjitură pe care 
am mâncat-o în viața mea n-a fost mai bună ca aia, 
savurată pe ascuns. Ei, abia terminasem de mâncat 
și a apărut mamaia. M-a întrebat dacă n-am văzut 
pe undeva banii ei. 10 lei erau mulți bani pentru noi

atunci. Ar fi ajuns, cred, pentru pâine aproape o 
săptămână. I-am spus că nu am văzut banii nicăieri 
și m-am uitat la ea cu cea mai nevinovată privire de 
care eram în stare. Un singur lucru m-a dat de gol - 
cartonul pe care fusese prăjitura și pe care uitasem 
să-l ascund sau să-l arunc. Bunica mi-a dat vreo 
câteva palme la fund și mi-a luat și restul de bani din 
buzunar". (a consemnat Andreea SMINCHIȘE)
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șeful Cancelariei CC al PCR i-a în
științat în scris, la 18 mai 1989, pe Con
stantin Dăscălescu, prim-ministrul 
Guvernului, Ion Coman (secretarul CC 
cu probleme speciale) și generalul-co- 
lonel Vasile Milea, ministrul Apărării 
Naționale, despre avizul favorabil dat 
de președintele României.

17 mai 1989.
Nota trimisă lui Nicolae Ceaușes

cu de Ion Coman, referitoare la con
tractul ce urma să fie încheiat cu mi
nistrul Apărării din Mauritania, 
maiorul Cheig Sid’ Ahmed Baba, în 
scopul livrării de către România a 

oferit de un popas îl schițez cât pot 
mai bine. Mai avem încă doi stâlpi de 
plantat și de făcut două gropi.Urcăm 
marcaj punct roșu. Drumul este lung 
și ne pune forțele la încercare. Primul 
grup merge înainte și retușează mar
cajul de pe stâlpi.

Ora 15:20. Terminăm de amplasat 
ultimul stâlp. întâlnim încă un mar
caj distrus. Credem că ciobanii sunt 
cei vinovați. Presupunerea noastră 
devine certitudine când găsim pietre 
cu marcaje indicând o potecă greșită, 
deviată de la traseul inițial și care 
ducea... la o stână. Facem câteva gropi 
cu răngile și așezăm pietrele marcate 
în ele, îngropându-le adânc. Suntem 
foarte fericiți c-am scăpat de ruc- 
sacurile-cu balast. Erau atât de grele...

Ne îndreptăm spre tabără. Ne 

unor produse militare în contra
partidă cu pește oceanic din Mauri
tania. (P.O.)

Arhiva Comitetului Politic Executiv 
Cancelaria C.C. al P.C.R.

Nr. 790 31V1989 Nr. 0129818 V1989
- Rezoluției- Da. ss. Nicolae Ceau

șescu 1245/18.5.1989

Notă

La 17.05.1989 s-a convenit cu mi
nistrul Apărării și membru al Comite
tului Militar de Salvare Națională din 
Mauritania, maiorul Cheig Sid’ Ah

abatem pentru câteva minute și pe la 
stâna cea mai apropiată. îi atragem 
atenția ciobanului, amintindu-i că ei 
sunt datori să ocrotească marcajele și 
nu să le distrugă. Grupul băieților mai 
mari își continuă drumul, cu tov. 
comandant, având ca scop escalada
rea Vârfului Pietrosul.

Lumina scaldă după-amiaza într-o 
mare de culori. Ascultăm foșnetul 
naturii. Dar mai aproape de mine 
sunt glasurile celorlalți, care acoperă 
fantasticele șoapte ale pădurii, 
întâlnim un izvor. Ne hotărâm să-l 
amenajăm. Nu ne ia mult timp. Cât de 
frumos lucesc de-abia vizibilele 
vălurele ce unduiesc conduse de vânt! 
Ne luăm rămas bun de la bijuteriile 
Călimanilor. Felicitări naturii!

în drum spre tabără veselia nu ne-a 

med Baba, finalizarea unui contract 
pentru livrarea în această țară a unor 
produse speciale în valoare totală de 
26.589.442 dolari SUA.

Condițiile de plată sunt:
-2 milioane dolari SUA plată cash, 

prin acreditiv;
-diferența de 24.589.442 dolari SUA 

în maximum 30 luni, în compensație 
cu pește, în cantitățile și la termenele 
ce vor fi convenite între Ministerul 
Pescuitului din Mauritania și Minis
terul Industriei Alimentare din țara 
noastră.

Contractul va intra în vigoare după 
semnarea acordului de compensare 
cu pește și eliberarea de către Minis
terul Finanțelor sau Ministerul Pes
cuitului din Mauritania a unei scrisori 
de garanție în care să se menționeze 
că, în cazul în care din vina părții 
mauritaniene nu se vor livra 
cantitățile convenite de pește, plata să 
se facă în dolari SUA.

Printre produsele convenite a fi 
livrate se află și tunul antiaerian cal. 
30 mm tractat și muniția respectivă. 
Acest tun este greu vandabil, fiind 
livrat la export până în prezent unui 
singur partener, cu un curs de 
revenire mai slab.

Valoarea produselor oferite, mai 
puțin tunurile cal. 30 mm și muniția, 
este de 15.465.442 dolari SUA, la care se 
realizează un curs de revenire de 
12,06 lei/dolar SUA.

în cazul includerii în contract a 
tunurilor și a muniției, în valoare de 
11.124.000 dolari SUA, se va realiza un 
curs de revenire total de 17,75 lei/dolar 
SUA.

Contractul urmează a se semna la 
18.05.1989, orele ii:oo.

ss. Ion Coman 

pierit, dimpotrivă, eram gata să por
nim din nou la drum. Bogdan împreu
nă cu Lucian se aveturează prin tufele 
de jneperiș și ienupăr în căutarea unor 
plante pe care nu le au în ierbare.

Ajungem la drum forestier. Câțiva 
dintre noi intră în pădure. Găsim ca 
niciodată o mulțime de bureți. Găsim 
câțiva copaci uscați și-i aducem cu noi 
pentru focul de tabără. Cei rămași la 
corturi adunaseră și ei o mulțime de 
crengi și vreascuri, ba pregătiseră și 
sarea. Cu grămada de lemne adunate 
și de cei de la Pătrăuți am ridicat un 
rug înalt de 3 m. «w

Cei sosiți de curând ne povestesc 
cutezătoarea aventură de pe Pietrosul. 
Deși puțin obosiți, au ajuns cu bine la 
„Coada Pietrosului", la ora 16:15. Au 
făcut un scurt popas pentru odihnă și 
pentru o mică gustare, iar la 1630 au 
început escaladarea Vârfului Pietro
sul, mergând pe cruce roșie.

Timpul îi presa, dar mergeau cu 
atenție prin grohotișul ce acoperă ca 
o cuvertură groasă pantele Pietrosu
lui. Urcau încet, cu grijă, să nu stâr- 
neacă o alunecare de pietre. Se opreau 
destul de des pentru a-și regla respi
rația. De mai multe ori mergeau în 
„patru labe", reușind să ajungă la Cota 
2.100 m în o oră, în loc de 1,1/2 ore. 
S-au felicitat pentru reușită, au făcut 
fotografii și după 15 minute au 
început coborârea, care a durat doar 
45 de minute.

La ora 18 30 au pornit spre tabără pe 
la Poiana Izvoarelor. Pe drum au mai 
îndesit semnele de marcaj cu cruce 
roșie, care erau destul de rare spre 
Izvoarele Haitii.

Venirea „eroilor" de pe Pietrosul a 
declanșat focul de tabără. Așa cum ne 
promisese, a sosit și șeful Ocolului Sil
vic Vatra Dornei. Cântecele, jocurile și 
glumele au curs până la o bucată de 
noapte. Flăcările urcau, scânteile 
desenând pe smoala nopții crizan
teme de culoarea macilor. Ne-am 
întors la tabără târziu, gândindu-ne la 
această seară minunată.

Servim cina. Mâncăm lapte cu 
mămăligă. După ora 23:00 ne culcăm.Jurnalul expediției Montana IV, 1989

(Urmare din pag. I)

Uneori reușeam să îi convingem, 
dar asta se lăsa de obicei cu o «ure
cheală» zdravănă. Ajungeai acolo, te 
ridicau în picioare la câte o ședință 
mare și te țineau o jumătate de oră 
întrebându-te: «De ce nu te-ai gos
podărit bine, tovarășe?». Nici cu 
achiziția de mașini nu era ușor pe 
atunci. Cum mai reușeam să achi
ziționăm câteva Dacia break sau 
câteva TV-uri făcute la Autobuzul? în 
fiecare an primeam niște bani pen
tru investiții la bugetul instituției. 
Multe unități sanitare nu reușeau să 
cheltuiască acești bani, iar eu îi 
așteptam ca pe pâinea caldă. Pe la 
sfârșitul lui noiembrie veneau de la 
Direcția Sanitară să ne întrebe dacă 
mai vrem niște bani la investiții, 
pentru că execuția bugetară, știm 
bine, trebuia realizată în proporție 
de 95%-g6%“, poveștește doctorul 
Drăghici.

Sărăcia bugetară a dus la un declin 
continuu al Salvării. „Un ordin al lui 
Ceaușescu a dus la desființarea pos
turilor de brancardier. Ni s-a spus 
atunci că oamenii trebuie să se ajute 
între ei. S-au țedus până la jumătate 
și posturile de telefoniste, în ciuda 
faptului că ele sunt extrem de im
portante în activitatea Salvării. Am 
avut perioade în care bolnavii tre
buiau să sune câte trei ore la noi ca să

JURNALUL ZILEI
(Urmare din pag. I)

Cei doi au luat loc în prezidul 
Plenarei, fiind asistați de membri și 
membri supleanți ai CC al PCR, secre- 

• tari ai Comitetului Central, membri ai 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Național al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor.

„înalții oaspeți" au fost întâmpinați 
de Cornel Pacoste, membru al CPEx și 
președintele Consiliului Național al 
Agriculturii, care a rostit următoarea 
cuvântare: „Vă rog să-mi permiteți ca, 
țn numele tuturor participanților, să 
salut cu bucurie și recunoștiință ne
mărginită prezența la lucrările aces
tui larg și reprezentativ forum demo
cratic a genialului strateg și ctitor al 
României moderne, de a cărui titani
că și prodigioasă activitate sunt legate 
în mod organic prefacerile revolu
ționare ce au avut loc în scumpa noas
tră patrie și care vor rămâne mărturie 
nepieritoare a acestui timp eroic, lup
tător neobosit pentru cauza socialis
mului și comunismului, a colaborării 
între popoare, a dezarmării și păcii, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Ni
colae Ceaușescu.

Asemenea întregului popor, parti- 
cipanții la acest forum au exprimat, 
cu mândrie patriotică, adeziunea la 
Hotărârea Plenarei Comitetului Cen
tral al PCR privind propunerea ca, la 
Congresul al XIV-lea, tovarășul Nico
lae Ceaușescu să fie reînvestit în su
prema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, garanția 
mersului nostru neabătut spre culmi
le luminoase ale socialismului și co
munismului.

Vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general al partidu
lui, că, în cadrul lucrărilor în plen și pe 
secțiuni, am analizat în spirit critic și 
autocritic activitatea desfășurată de 
Consiliul Național până în prezent. Au 
fost stabilite măsuri și acțiuni pentru 
strângerea, fără pierdere, și depozi
tarea, în condiții optime, a recoltelor 
de toamnă, în vederea obținerii și la 
aceste culturi a celor mai mari pro
ducții de până acum, pentru buna 
pregătire a însămânțărilor și arături- 

•4ar adânci de toamnă, a întregii pro
ducții, vegetale și animale, a anului 
viitor".

Aniversarea zilei 
Indoneziei

Institutul Român pentru Relații 
Culturale cu Străinătatea a organizat 
o manifestare culturală prilejuită de 
Ziua națională a Republicii Indonezia. 
Au fost prezentate impresii de călă
torie din această țară și s-a vizionat un 
film documentar. Au participat mem
bri din conducerea IRRCS, reprezen
tanți ai Ministerului de Externe și un 
„numeros public". Invitat special a 
fost Herman Benny Mochtan, amba
sador al Indoneziei în România. 
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9/ct inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rtretar general al Partidului Comunist Român,: 
președintele Republicii Socialiste Românie, p
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
acordat ziarului „Tercumarf' din Turcia

poată răspunde cineva la telefon", își 
amintește doctorul Drăghici. Dar, 
chiar și așa, conducerea superioară 
de partid era cu ochii pe salvare: 
„într-o zi, m-am trezit cu un telefon 
de la cineva din Cabinetul lui Ceau
șescu. M-a întrebat dacă se întâm
plase ceva grav, pentru că tovarășul 
auzise sirenele trecând prin Piața 
Palatului și voia să știe dacă erau 
probleme. Am aflat ulterior că mă 
întrebaseră nu doar pe mine, ci și pe 
cei de lâ Direcția Sanitară, care ne-au 
atras atenția să nu mai punem.sire- 
nele când trecem prin piață. Firește 
că de atunci le-am oprit când tre
ceam prin zona aceea", își amintește 
Marin Drăghici.

Doctorul Drăghici a preluat con
ducerea Stației de Salvare chiar în 
noaptea cutremurului de la 4 martie 
1977. își amintește și acum câteva 
dovezi de solidaritate internațională. 
Dar și de orgoliul prostesc al auto
rităților noastre. „Multe țări europe
ne au încercat atunci să-și ofere spri
jinul. Au sosit patru ambulanțe cu 
echipaje medicale din Germania și 
două din Elveția. Ni s-a pus în vedere 
ca ambulanțele străine să nu prea 
mai apară în focarele principale de 
intervenție, să le așezăm în puncte 
mai retrase. Probabil că lui Ceaușes
cu nu îi făcea plăcere să se vadă că ne 
ajută alte țări." Oana ANTONESCU

Educație ideologică 
la Hârlău

La Hârlău (jud. Iași) se desfășurau 
manifestările cuprinse în „Săptă
mâna activității ideologice și politi
co-educative". La ora 14:00, C<?mite- 
tului orășenesc al UTC a organizat, 
la Căminul-spital din localitate ex
punerea „23 August 1944 - moment 
de cotitură în lupta poporului ro
mân pentru independență".

Campionatul 
republican de iahting

Pe lacul Mamaia au continuat între
cerile campionatului republican de 
iahting, competiție rezervată junio
rilor. Au fost condiții excelente pen
tru desfășurarea întrecerii: „vânt 
prielnic, arbitraje excelente, juriu 
competent". Concursul se bucura de 
participarea a peste 100 de sportivi. 
După trei regate, la Clasa „Optimist" 
băieți, conduceau Leonard Frențescu, 
Mihnea Sandu (Electrica Constanța) și 
Sorin Cojocaru (Știința Constanța). La 
Clasa „Optimist" fete primele trei 
locuri erau ocupate de Ruxandra 
Marin (Sportul Studențesc Aeronauti
ca București), Magdalena Ion (Știința 
Constanța) și Suzana Florescu (Electri
ca Constanța).

Un nou magazin 
alimentar în Iași

în noul cartier Oancea al orașului 
Iași a fost inaugurat un magazin ali
mentar, aparținând întreprinderii 
Comerciale de Stat pentru Mărfuri 
Alimentare. Acesta se situa la parterul 
unui bloc, fiind gândit pe sistemul 
„autoservire" și deținând un raion de 
desfacere a produselor din carne. Uni
tatea avea o suprafață comercială de 
442 mp, find deschisă zilnic (cu 
excepția duminicilor și a sărbătorilor 
legale) între orele 8:00-20:00.

Fabricanții de pantofi, 
sub „apăsarea^ 
lui 23 August

Fabrica de încălțăminte „Aurora" 
din Târgu Frumos (jud. Iași) se afla sub 
„apăsarea" angajamentelor luate pen
tru serbarea zilei de 23 August. Cel mai 
autorizat să descrie atmosfera din uni
tate era ing. Laurențiu Dinu, directorul 
fabricii: „în aceste zile, întregul nostru 
colectiv este mobilizat cu toate forțele 
pentru îndeplinirea exemplară a an
gajamentului de a realiza până la 23 
August planul la producția fizică pe 
opt luni, iar în cinstea Congresului al 
XIV-lea, planul pe întregul an. Compe
tența profesională a colectivului, mă
surile pe care le-am luat ne dau garan
ția că vom îndeplini exemplar angaja
mentul luat. Avem în atenție în primul 
rând producția pentru export".Ilarion ȚIU

f

Spunecă suntem rude, măștiedin 
Râmnic, dara plecat de mult de-aco- 
lo, e pensionar și... neavând ce face, 
a plecat prin țară să-și mai vadă ru
dele, atâtea câte au mai rămas în 
viață, mi-a auzit numele la Radio și 
și-a zis că... E simpatic foc, înalt, slă
bănog, păr alb, o față veselă, ochi 
aurii, luminoși. Mă-ntreabă de unul, 
de altul dintre cei știuți de el și pe 
care ar vrea să-i mai vadă, să reîn
noiască legăturile de rudenie, dar 
toți de care ar vrea să afle au murit 
demult, nici eu nu mi-i mai aduc bi
ne aminte. Mă uit la el și nu-mi vine 
să cred cât de jovial este, Doamne, 
iată mai există și astfel de oameni pe 
lume. E ofigură! îl bănuiam în pri
mele clîpe cam zărghit, dar nu, nu 
este, eun individ năpădit brusc de o 
mare bucurie și curiozitate care-l 
susțin moral, pare inteligent, are 
copii ingineri, fiecare la casa lui, 
nevasta i-a murit, și el, hai la drum 
să-mi văd neamurile! Mă face să râd 
această simplitate firească a lui, 
vecină cu poezia. îl invit la mine, 
poate are nevoie de ceva, nu, nu, 
spune el, am vrut doar atât, să te 
văd, să mai întreb de cei din Râmnic, 
să știu unde să mă duc și unde nu! 
Oftează când îi spun de cineva care 
a murit aici, în București, a tras tot la 
o rudă, eu o cunosc!’, își amintește de 
mine când eram în clasele primare, 
abia îmi țin râsul, omul e haios rău, 
îi spun despre trenurile care merg 
spre Moldova în caz că vrea totuși să 
ajungă pe ruinele orașului natal și 
el, ca și cum s-ar apăra: „Aaaa, nu, 
nu merg cu trenul... eu cu..." și-mi 
arată spre colțul din dreapta lui, 
unde, sprijinită de zid, stă o bicicletă. 
Formidabil! Toate drumurilefăcute 
de el în căutatea rudelor prin țară le 
face cu bicicleta. Eplăcerea lui! Și-a 
luat și motoretă, mai mult ca să facă 
rost de benzină, să aibă el acolo, 
niște benzină, dar altfel nu-i trebuie, 
el tot cu bicicleta. De data asta mă 
cam sperii! A venit de la Galați, cu 
bicicleta. Spre Vaslui, spre Iași el tot 
cu bicicleta va pleca și după câte 
mi-a spus, are rude și prin Ardeal! Și, 
totuși, nu-i nebun! E sănătos tun, e 
vesel, e vorbăreț, e curios, are emoție 
în glas când mă-ntreabă de câte 
cineva de care îmi mai aduc vag 
aminte, e mulțumit de ceea ce face, 
se amuză discret, simțind din când 
în când uluirea mea, e un om ca toți 
oamenii, pensionar, are 65 de ani, 
formidabil, iată, se mai găsesc și 
oameni fericiți și tocmai printre 
rudele mele, eu cel mult înstrăinatul 
și întunecatul! Trag cu coada ochiu
lui spre zidul unde este bicicleta. E tot 
acolo! îl așteaptă. Ne despărțim. 
Asta a fost tot. A vrut doar să mă 
vadă și să mă-ntrebe câte ceva. îi 
urez tot ce poate fi mai frumos pe 
lume. încalecă pe șaua calului 
năzdrăvan și pleacă. Drum bun, 
neamule!, Titel Constantinescu,Frica și... alte spaime, București,Editura Victor Frunză, I 1996, p. 326-327
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DOAMNĂ DRAGĂ, 
EU PENTRU DUMNEATA 

AS DA O LITURGHIE!

Bulgaria - nimic de vândut, 
nimic de cumpărat

Ileana Stana lonescu juca în 1989 rolul Stăvăroaiei în „Idolul și Ion Anapoda" - un spectacol regizat de Ion Cojar
• I

(Urmam din pag. I)

ARTICOLUL ZILEI

Ciubuc Clopotarul

într-o dispută permanentă cu Firea. Dacă 
omul e destinat să trăiască pe acest pământ 
cât îi este dat, ar trebui să rămână cu ochi, 
urechi, să rămână măcar parțial în posesia 
forțelor sale psihofizice, mentale. Nu să-i 
sperie pe cei din jur cu propria înfățișare. De 
ce trebuie omul schimonosit așa, când 
ajunge bătrân? Uite, copacii cum mor în 
picioar». Asta aș vrea, să murim și noi drepți 
și mai falnici, nu gârboviți și vai de soarta 
noastră. Dar revenind la «Idolul...», da, pot să 
spun că era un text minunat, bine interpre
tat și bine montat."

Și, trecând de la soarele verii la malul 
mării, actrița își amintește brusc de frigul din 
sălile de teatru iarna și, în același timp, de 
bucuria cu care actorii jucau și oamenii 
„încălzeau" scena cu răsuflările din sală.

„Cu frigul am dus-o rău. Mi-aduc aminte 
cum, la «Idolul...», Mișu Fotino, de frig, nu 
mai îmbrăca costumul. își punea doar ele
mente de costum și purta cizme, paltonul, 
pentru că nu se putea. Iar la unul din specta
cole a venit dna Aura Buzescu. A venit în sală 
îmbrăcată ca noi toți, până-n gât... și noi i-am 
zis: «Dna Buzescu, dar de ce-ați venit, în fri
gul ăsta?!». «Am fost fericită că am putut ve
ni», ne-a zis, «și voi trebuie să fiți fericiți că 
sunteți pe scenă, indiferent de condițiile în 
care jucați». Și mi-am dat seama că avea 
dreptate. La urma urmei, fiecare etapă isto
rică are câinoșeniile ei. Acum nu e frig, dar 
sunt altele... Acum, pe mine cel mai tare mă 
deranjează lipsa de armonie interumană. 
Relațiile sunt alterate, nu mai sunt cele în 
care eu am crezut. Da, se făcea cenzură, erau 
vizionări. Eu n-am fost lovită direct, frontal 
cu niște roluri importante, dar, pe de altă 
parte, interdicția asta ne stârnea, pentru că 
ne obliga să ne gândim la cum se poate face 
ca să se spună totuși și să se înțeleagă ce tre

de oameni și locuri, în stilul pe care, mai 
târziu, în aceeași vatră istorică veche, îl vom 
întâlni la Rebreanu...

„Ciubuc Clopotarul tot din Ardeal știa 
puțină carte, ca și mine: și apoi a pribegit 
de-acolo, ca și noi, s-a tras cu bucatele 
încoace, ca și moș Dediu din Vântori și alți 
mocani, din pricina papistășiei mai mult, 
pe cât știu eu. Și atât era de cuprins, de s-au 
umplut munții: Hălăuca, Peatra lui Iepure, 
Bărnariul, Cotnărelul și Boampele, până 
dincolo peste Pătru-Vodă, de turmele și 
tamazlicurile lui. Și se pomenește că Ciubuc 
era om de omenie..."

Și că până și pe Vodă îl primise în casa lui 
și îl ospătase și că acesta, uimit de așa 
bogății, l-ar fi întrebat „cu cine mai ține 
atâta amar de bucate", iar Ciubuc i-arfi 
răspuns ca un economist, dublat de un bun 
psiholog:„Cu cei slabi de minte și tari de vir
tute, măria-ta". Și Ciubuc deveni omul lui 
Vodă.

Duminică toată ziua și luni până marți 
s-a tot discutat despre acestea, plecarea la 
școală fiind astfel decisă. Iar marți, când se 
face de ziuă, bunicul David pune desăgile pe 
cai, legându-i unul de coada altuia, patru la 
număr, să nu se piardă, își ia rămas-bun, și-l 
trage după el pe nepot care nu se îndura să 
se rupă de gustărica de dimineață, „niște 
costițe de porc afumate și niște cârnați 
fripți", - combustia lui Creangă era mare, 
mânca mult, și-n pragul morții din seara de 
colind a lui treizeci și unu decembrie 1889 se 
bătuse lacom cu niște plăcinte.

Pornesc spre Pipirig. Drum aventuros. Ger 
strașnic. Trecând un râu, băiatul cade-n 
apă, ciubotele îi îngheață în picioare, 
bunicul îl descalță, îl învelește-n cârpe, îl 
vâră într-o desagă și-l pune pe cal. Bunica 
Nastasia, acasă, când îl vede cum arăta, îi 
trage repede un bocet, atât de simțitoare 
era, că și la cimitir când se ducea jelea de-a 
valma morții, ca și cum i-arfifost toți rude. 
Bunicul David îi croiește dintr-o piele de mis
treț o pereche de opinci bune, călduroase, 
bunica îl spală, îl schimbă și a treia zi por
nesc din nou la drum. Prin Boboiești, pe 

buie. Și am jucat titluri extraordinare atunci. 
Acum, în schimb, se face o politică reperto
rială concesivă unui gust al publicului alte
rat. Și e periculos pentru publicul tânăr.

Oamenii veneau la teatru ca să învețe, să 
se însenineze, să se înnobileze, să se bucure, 
să se distreze, să plângă, să râdă, să treacă 
prin toate stările. Iar atunci era o ieșire, cațn 
singura, că la televizor nu vedeam mare 
lucru." O întreb ce s-a schimbat esențial în 
montarea de acum, față de cea din acei ul
timi ani ai comunismului. „între mesajul de 
atunci și cel de acum nu e nici o diferență. 
Poate tinerețea celor de acum... Este exact în 
același ton jucat, în aceeași manieră. Dar e 
imposibil să nu-ți vină în minte chipul lui 
Coca, al Adeluței, al lui Mișu... de atunci. E 
imposibil, dacă ai jucat atât. E ca o viață, ca o 
căsătorie, ca o familie. Iar montarea de acum 
a avut și o aură aparte, pentru că, tot timpul, 
la repetiții a fost lângă noi fiica dramaturgu
lui, actrița Raluca Zamfirescu. între timp, ea 
s-a dus, a plecat dintre noi.... Dispariția ei este 
cumplită, pentru că de câte ori ne întâlnim 
ne aducem aminte de ea și îi simțim absența 
și o vedem pe scaunul din cabină, o simțim 
în sală, pentru că venea deseori la reprezen
tații. Mă trezesc câteodată că vreau să-i dau 
telefon...

Dar de «Idolul...» acelor ani îmi amintesc 
cu mare dragoste. Am primit o mulțime de 
complimente și de aplauze... O întâmplare 
care mi-a rămas in minte până azi: 
mergeam în turneu la Piatra-Neamț și a 
ajuns autobuzul în fața teatrului. Un domn 
care trecea pe stradă s-a oprit, s-a uitat, a 
venit către mine și mi-a zis: «Doamnă 
dragă, eu pentru dumneata aș da o 
liturghie». Cum să uiți asa ceva?!"Monica ANDRONESCU Mara RĂDUCANU

valea Hălăucii spre Fărcașa, unde vor face 
un popas. Apoi, din Fărcașape la Borca spre 
Pârâul Cârjei și Cotârgaș ajung, în fine, la 
Broșteni, satul de munte unde „nu se rușina 
lupul și ursul a se arăta ziua-meaza-mare 
pein el".

Prima gazdă: Irinuca, „o femeie nici 
tânără, nici tocmai bătrână, avea bărbat 
și ofată Balcâză și lălâie, de-ți era frică să 
înnoptezi cu dânsa ". Casa, o coșmelie, care 
va intra în inventarul istoriei literare, cu 
răia ei cu tot. Averea Irinucăi; „Cocioaba 
de pe malul stâng al Bistriței, bărbatul, 
fata și boii din pădure, un țap și două 
capre slabe și răioase, ce dormeau pururea 
în tindă". La școală, sunt tunși chilug ca 
recruții, puși să învețe pe dinafară „îngerul 
a strigat"și iau râia de la caperle Irinucăi. 
E pe la Bunavestire. Vreme călduroasă. 
Zăpada s-a dus topită de primăvara tim
purie. Băieții profită și se aruncă-n Bistrița, 
se spală cu cenușă, leșie, să scape de râie - 
de răia faimoasă de la Broșteni, care ori
cum va dăinui în literatură -, dar nici Bis
trița limpede nu-i vindecă, și bat dealurile 
scărpinându-se,frecându-și spinările de 
scoarța copacilor. în joacă, provoacă pră
pădul. Desprind stânca din echilibrul ei 
precar, care se rostogolește distrugând to
tul în cale, și gospodăria Irinucăi. „Era în 
sâmbăta (bietului)Lazăr."

Fug. Strâng ce apucă și fug defrica gazdei. 
Se înțeleg cu plutașii, răul curgea vesel ca 
laptele muls, amăgit de căldura pripită a 
Buneivestiri, „și plutașii, de cuvânt, și por
nesc"... Dar iarna cade din nou. Epica 
întoarcerii e dârză, înfundată în omăt, chi
nuri, primejdii. Cu chiu, cu vai ajung în 
Pipirig, unde bunica Nastasia iarse-apucă 
să bocească văzându-i, ea îi va vindeca de 
râie, iar în sâmbăta Paștilor, acasă, în 
Humulești, proaspătul învățăcel va trage 
un „îngerul a strigat" de vor rămâne toți cu 
gurile căscate; Smaranda, urmașa lui 
Ciubuc Clopotarul, gata-gata să-l înghită de 
bucurie. Era victoria ei. Constantin Țoiu România literară, nr. 31/1 989

(Urmare din pag. I)

Mai întâi, pe post de fel principal, se 
mânca pâinea cu jumătate din porția de 
iaurt. Cealaltă jumătate era desertul. 
Presărai zahăr după pofta inimii și-i 
dădeai bătaie. Cina era atât de sățioasă, 
încât, deși te bătea gândul să mai comanzi 

( o porție, până la urmă renunțai.
Cum ziceam, vizita în Bulgaria a avut 

loc la începutul lunii martie. Pe străzi am 
văzut mulți bărbați care aveau un fel de 
ciucuri la reverele hainelor. Erau mărți- 
șoare care, în mod absolut neobișnuit 
pentru noi, se dăruiau bărbaților de către 
sexul frumos. Această ciudățenie s-a 
adăugat alte.ia, de care însă știam, și anu
me aceea că, la exprimarea unui da sau nu 
cu ajutorul capului, în țara vecină se pro
ceda exact pe do^decât la noi. Aprobarea 
se exprima prin clătinarea căpățânii de la 
stânga la dreapta, în timp ce la negație 
scăfârlia se mișca în sus și în jos.

Tot la Sofia am avut norocul să asistăm 
la o ceremonie cu adevărat unică, pentru 
noi. Ziua de 4 martie este o mare 
sărbătoare a bulgarilor. Cea mai mare, 
cred. Am filmat-o, dar doar de amorul 
artei. Căci nu s-a difuzat. De ce? Pentru că 
imaginile înfățișau mii de oameni neaduși 
cu arcanul în piața unde era statuia țaru
lui Alexandru, al II-lea parcă.

Ei erau cu toții îngenunchiați în fața 
statuii, în semn de veșnică recunoștință 
față de cel pe care-1 considerau elibera
torul națiunii de sub robia otomană. Un 
spectacol emoționant prin spontaneitate 
și smerenie, în care floarea recunoș
tinței, despre care se spune că este rară, 
foarte rară chiar, nu se vestejise în Bulga
ria. Speranța ne-a spus că acest lucru se 
repeta în fiecare an, cu aceeași în
cărcătură emoțională. Ei, și cum să pre- 

'zinte Televiziunea Română omagiul 
adus celei mai reacționare mdfiarhii a 
vremii? Mai ales că, atunci, la noi istoria 
începea cu ceaușeștii... Mai trebuie adău
gat că în scurtul timp al șederii noastre 
în Sofia treceam zilnic pe lângă mauso
leul lui Gheorghe Dimitrov, figură proe
minentă a comunismului bulgar și inter
național. Ei bine, în afara gărzii militare 
încremenite în post, nu am văzut altă 
ființă omenească în preajmă. Ceea ce, în 
comparație cu manifestația din fața sta- 

i tuii țarului, spunea multe.
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CEI MAI CITIT ?l AR DE CALITATE

Vizita noastră în Bulgaria a fost mai 
mult o fâțâială turistică, negăsind prea 
multe subiecte de reportaj. Sofia este un 
fel de Brașov, dacă este să ne referim la 
relieful muntos din preajmă-i. Celebra 
Vitoșa semăna cu Poiana Brașov, numai 
că era mai slăbuț dotată din punct de 
vedere turistic. Următoarea escală a fost 
Plovdivul. Un oraș frumos, invadat, la ora 
vizitei noastre, de o turmă numeroasă de 
turiști sovietici. Hotelul la care am stat era 
ocupat aproape în întregime de ei. 
Mișunau încolo și-ncoace în grupuri dis
ciplinate. Imaginea asta mi-a adus 
aminte de o secvență comică, petrecută 
cu vreo două decenii în urmă la Hotelul 
Palas din Sinaia, unde mi-am petrecut 
săptămâna de miere. într-o burță dimi
neață, coborând la micul dejun, vedem o 
coadă de vreo 30 de persoane așteptând 
răbdătoare în fața WC-ului din holul 
hotelului. Nu am reușit să înțelegem ce se 
întâmplă. Era prea devreme pentru micul 
dejun, așa că am dat o tură de vreun sfert 
de oră prin parcul hotelului.

La întoarcere coada era to„t acolo și tot 
disciplinată. Am dat să intrăm în restau
rant, a cărui intrare era amplasată tot în 
hol, chiar vizavi de WC-ul cu pricina. Nu 
apucăm să facem doi pași, când auzim o 
sonoră voce rusească rostită hotărât de la 
înălțimea scărilor pe care-se cobora per 
pedes de la etajele hotelului. Era ghidul 
tinerel al grupului. Părea supărat. Ajuns 
lângă turiști ordonă stânga-mprejur și 
aceștia se buluciră în restaurant. Cum- 
necum, ei confundaseră intrarea restau
rantului cu aceea a WC-ului.

în fine, ne-am învârtit ce ne-am învâr
tit prin Plovdiv și am întins-o spre Varna, 
etapa finală a vizitei noastre. Sigur că 
„Nisipurile de Aur" nu puteau să lip
sească din itinerarul nostru, cu toate că, 
în martie, renumita stațiune turistică nu 
putea să arate altfel decât la fel de trist 
cum se înfățișa și Litoralul românesc la 
oricare început de primăvară. Am filmat 
câteva din vestigiile romane destul de 
numeroase în zonă și ceva <fo nu mai vă- 
zuserăm până atunci: sute de delușoare 
albe înșirate la mal. Nu era nimic altceva 
decât sare, pe care bulgarii o „extrăgeau" 
din apa mării. Omologul meu de la tele
viziunea locală, căci atunci bulgarii 
aveau, spre deosebire de noi, studiouri 
teritoriale, era tot un Sașa, care ne-a 

însoțit în zonă. Un băiat simpatic, comu
nicativ, cu care am trăncănit câte-n lună 
și-n stele. Printre altele și un subiect care 
nu putea să lipsească: salariile. Aflând că 
leafa mea era dublă față de a lui, funcția 
și vechimea fiind cam aceleași, fața lui 
Sașa s-a cam lungit. M-am simțit un fel 
de vinovat fără vină și am căutat să-l con
solez. Principalul argument era că în Bul
garia, de multă vreme, nu se mai lucrau 
sâmbetele. La noi de-abia începuse 
SRL-ul, adică săptămâna redusă de lucru, 
care consta într-o sâmbătă liberă pe lună. 
Și l-am întrebat, fariseic un pic, dacă nu 
ar vrea ca lucrurile să stea invers. După 
câteva clipe de reflecție, Sașa a zâmbit și 
mi-a răspuns cu un categoric NU. Părere 
la care s-a raliat și Speranța.

Era același drag de muncă al seminției 
slave pe care-1 întâlnisem și la Kiev. 
Ajunsesem la Varna în ziua de 8 martie. 
Dimineața am filmat ce-am filmat și pe 
la prânzișor am fost invitați la petrecerea 
care avea loc la sediul televiziunii locale. 
Era'Ziua Internațională a Femeii, care în 
Bulgaria se sărbătorea cu sfințenie. Când 
am ajuns, petrecerea era în toi. Tot felul 
de bucate aduse de fiecare dintre partici
pant - și erau vreo 50 - umpleau trei 
mese lungi. Băutură din belșug. Neal
coolică. Vedetele erau pântecoasele sti
cle de doi litri de Schweppes. Cea mai 
bună băutură cu esențe de citrice pe care 
am băut-o vreodată. Drept care m-am 
întors în România cu vreo 10 butelcuțe. 
Timp de vreo trei ore ne-am îndopat cu 
bunătățile respective, am trăncănit cu 
colegii din Varna prin intermediul Spe
ranței, ne-am uitat la perechile care 
țopăiau în ritmul muzicii. Cum balul nu 
dădea semne că se va termina prea 
curând, iar noi mai aveam și altceva de 
făcut, am dat să ne luăm rămas-bun. 
Speranța o ținea morțiș că se cuvine să 
țin o cuvântare de mulțumire. Ceea ce 
am și făcut, în urma insistențelor ei, ros
tind câteva fraze de circumstanță, care 
îmi sunau penibil chiar și mie, în contex
tul respectiv. Dar, mă rog, dacă așa cerea 
protocolul... Apoi ne-am strâns catrafuse
le și am părăsit sediul. A doua zi am ple
cat spre eterna și fascinanta Românie.

în afară de Schweppes, din Bulgaria 
n-am cumpărat nimic. Și nici n-am vân
dut. Valentin VERZEANU

Iar acum, după aproape 30 de ani, eu am 
făcut descoperiri în rolul Stăvăroaiei. Asta e 
ceva extraordinar, de-asta iubesc eu teatrul 
foarte mult și cu filmul cochetez mai puțin. 
La teatru, și după 30 de ani poți să faci 
descoperiri. în meseria asta întotdeauna 
lucrurile pot să fie noi, proaspete, descoperiri 
de ultimă secundă. Sunt foarte multe lucruri 
care te ajută să rămâi cu spiritul tânăr în pro
fesia asta."

Despre atmosfera spectacolului care a fost, 
Ileana Stana lonescu își amintește cu tristeți 
și bucurii. încearcă să reînvie în cuvinte 
farmecul de nespus al teatrului, singura artă 
în care timpul se oprește în loc doar pentru 
o clipă și clipa moare o dată cu el, singura artă 
în care niciodată nu te poți întoarce, castel de 
nisip șters de valuri într-o secundă. „Am fost 
în mai multe deplasări cu «Idolul și Ion 
Anapoda»", continuă actrița destăinuirile. 
„Viața în deplasări este ca o istorie, ca o excur
sie, noi am fost prieteni cu toții, iar marea 
ne-a trezit amintiri foarte frumoase... Idolul 
și marea. Mi-aduc aminte... Odată a fost... în 
seara în care trebuia să fie reprezentația a 
fost o ploaie torențială și nu s-a putut juca. 
Și am jucat dimineața la 1O:OO, la lumina 
soarelui." Iar farmecul „Idolului..." a rămas 
neatins. Publicul se bucura atunci de teatru 
ca de o forță capabilă să schimbe lumea. „Noi 
venim la cabină, ne îmbrăcăm și apoi intrăm 
în scenă. Pe urmă ieșim din scenă și fiecare 
o ia pe drumul lui. Dar câte amintiri am 
păstrat din turnee... Eu sunt fericită că pot să 
joc încă. Un mare biolog român spunea la un 
moment dat așa: Se spune că fiecare vârstă 
are farmecul ei. Și, în paranteză, cu majus
cule, scria. Oare? Poate să aibă și bătrânețea 
farmecul ei, dar eu nu-1 descopăr. Eu sunt

La noi, Ardealul a însemnat totdeauna 
acțiune, viață bine gospodărită și, în același 
timp, dor și drag de cultură, al unui suflet în 

fondgrav, muncit parcă de o secretă melan
colie... Os ardelenesc, bunicul David 
prețuiește știința de carte, ca fi-sa, Smaran- 
da. Elocvența lui este elocvența ei. Și 
cuvântul învinge. Linia maternă decide 
soarta viitorului scriitor. Să n-o uităm nici 
pe sensibila bunică Nastasia, bunacuviință 
însăși, purtând mereu lacrimi în ochi de 
suferințele altora.

în toiul disputei dintre părinți, să-l dea, 
să nu-l dea pe drăcosul copil la școală, 
bunicul din Pipirig intervine cu logica sa 
grea, ardelenească. Duminică, nu, că-iziua 
Domnului, nici luni, că-i zi de târg, dar 
marți musai îl ia pe nepotu-său și-l duce 
împreună cu Dumitru al lui la Broșteni, la 
profesorul Nicolai Nan u, la școala lui Baloș, 
și-or să vază ei ce va scoate din Ionică... Că 
Vasileși Gheorghe, ceilalți băieți, au învățat 
acolo carte, nu glumă, și că, de vreo 
douăzeci de ani de când e vornic în Pipirig, 
se tot încurca în socoteli, că nu știa decât 
slova bisericească, dar, după ce i s-au întors 
feciorii tobă de carte, îi țin strașnic soco
telile și nu mai poate de bine... Elogiul pe 
care bătrânul îl aduce școlii e una din 
paginile acelei proze dense de adevăr, care, 
în lipsa istoriei, ține loc și de istorie

„...Când am venit eu cu tatași cu frații mei 
Petrea și Alexandru și Nică din Ardeal în 
Pipirig... unde se pomeneau școli ca a lui 
Baloș în Moldova:’ Doar la Iași să fifost așa 
ceva, și la Mănăstirea Neamțului, pe vre
mea lui mitropolitu’Iacob, care era oleacă 
de cimotie cu noi, de pe Ciubuc Clopotarul 
de la Mănăstirea Neamțului, bunicul mâne- 
ta, Smarandă (se adresează fi-si cu 
mândrie), al cărui nume stă scris și astăzi pe 
clopotul bisericii din Pipirig."

Deci și Ciubuc, al cărui nume, săpat în 
bronz, clopotul îl bătea zi dezi,făcându-l să 
răsune în lume, intra în genealogia lumi
noasei mame...

Și bunicul David relatează mai departe, 
desfășurând lent, dar apăsat, seria de nume
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FC BIHOR, 0 ECHIPA
CU COLOANĂ VERTEBRALI

Cu 10 goluri marcate, Ovidiu Lazăr (la minge) a fost golgeterul echipei FOTO: Revista SPORT

FC Bihor nu s-a numărat niciodată printre formațiile cu 
pretenții din fotbalul românesc. Iar în sezonul ’88-’89, la 
startul căruia gruparea orădeană avea statutul de nou-pro- 
movată, cu atât mai puțin. A 14-a apariție a Bihorului pe 
prima scenă fotbalistică a țării a fost însă o reușită pentru 
trupa pregătită de-a lungul celor 34 de etape ale campiona
tului de nu mai puțin de trei antrenori, Viorel Mateianu, 
Radu Troi și Ludovic Sătmăreanu, fiecare dintre ei secondați 
de Paul Popovici. Trecând peste șocul îmbolnăvirii lui Viorel 
Mateianu, alături de care începuseră pregătirile, iar apoi 
pășiseră cu dreptul în campionat, „roș-albaștrii" au termi
nat întrecerea pe un onorant loc 7, poziție pe care se mai 
situaseră în edițiile ’63-'64 și ’83-’84 și care reprezintă cea 
mai bună performanță pe plan intern a clubului.

Ca nou-promovată, FC Bihor a mizat în campionatul 
’ '88-’89 pe nu mai puțin de nouă debutanți: M. Ciocan, Baba, 
Szeneș, Bode, Bălaj, V. Pop, Sălăjan, Borza și Costea. Dintre 
aceștia, M. Ciocan, folosit în 30 de partide, Szeneș (28 de 
prezențe) și chiar Baba (21 de prezențe) au fost printre 
oamenii de bază ai echipei. Mai mult decât atât, Ciocan a 
terminat pe locul trei în topul mediilor notelor acordate 
jucătorilor, fapt pentru care presa vremii îl vedea pe 
tânărul fundaș ca pe un posibil „selecționabil" al naționalei 
de seniori, el fiind deja component al echipei naționale de 
tineret. Dar Ciocan nu este singurul jucător al Bihorului 
care a primit apreqeri la finalul acelei ediții de campionat. 
„Sigur, notele au doza lor de relativitate, dar Lăzăreanu, lide- 

■ rul formației în clasamentul mediilor, în ciuda neîncrede
rii pe care o inspira la un moment dat, a fost un portar... 
cât doi. Bucico, chiar fără o clasare pe podium, a fost și el un 
stâlp al apărării, iar de aici pornind, Bihorul și-a clădit cea 
mai bună linie de fund după cele aliniate de Steaua și 
Dinamo. Mujnai, jucător (atunci când se mobilizează) capa
bil să decidă singur soarta unui meci, a impresionat puter
nic în câteva partide, demonstrând limpede că și în direcția 
lui selecționerii primei reprezentative ar mai putea să 
arunce câte o privire. Ovidiu Lazăr, precutant și exploziv, 
a fost în permanență un pericol pentru porțile adverse. Și 
mai sunt: mai sunt un Bruckental - sigur și sobru în inter
venții, un Tămaș - dispecer clarvăzător, fază de fază în slu
jba echipei. Iată așadar un nucleu de 6-7 jucători cu o remar
cabilă valoare intrisecă, unii dintre ei chiar strălucitori în 
câteva partide", nota ziarul Sportul în urmă cu 20 de ani 
în retrospectiva de la final de sezon, intitulată „Divizio
narele A la ora bilanțului". Nici un cuvânt nu s-a scris însă 
în acea retrospectivă despre confruntarea cu cântec din

tre FC Bihor și Steaua, câștigată de bucureșteni in-extremis 
de bucureșteni, scor 3-2, deși în minutul 89 al partidei 
orădenii conduceau cu 2-1. „Nu mai vreau să-mi amintesc 
de acea partidă, care a fost prelungită special de arbitru cu 
vreo 11 minute până când Steaua a întors rezultatul în 
favoarea ei. A fost o mare nedreptate ceea ce ni s-a 
întâmplat atunci, dar așa stăteau lucrurile în acele vremuri, 
n-are rost să mai dezgropăm morții. Din ce știu, adjunctul 
secretarului de partid pe județ stabilise cu arbitrul Gheor- 
ghe Constantin să nu oprească meciul până când nu câștigă 
Steaua", spunea acum câțiva ani eroul acelui meci Viorel 
Mateianu. Marius MIHALCEA

Linia de clasament
7. FC Bihor 34 13 6 15 40-46 32p

Puncte realizate pe teren propriu: 23 (a pierdut câte 2p 
la Dinamo, Steaua, Oțelul, Victoria și Flacăra, tp la FC Inter).

Puncte obținute în deplasare: 9 (câte 2p la FC Farul și ASA 
Tg. Mureș, câte tp la FC Olt, Corvinul, Rapid, „U" Cluj-Napoca 
și Oțelul).

Golgeterii echipei: Ov. Lazăr -10 goluri, Mujnai - 9 (3 din 
11 metri), Szeneș - 5 (3 din 11 metri), Terheș -4 (1 din 11 metri), 
M. Ciocan, N. Mureșan - câte 3, Tămaș - 2, Madoca, Bucico, 
Ile (din 11 metri) - câte unul; L. Ilie (Rapid) un autogol.

Jucători folosiți: 26; Tămaș - 34 de meciuri, Mujnai - 31, 
M. Ciocan - 30, Bucico, Szeneș, Ov. Lazăr - câte 28, Biszok - 
27, Lăzăreanu - 26, Weissenbacher - 25, Bruckental, N. 
Mureșan - câte 24, Baba - 21, Mandoca, C. Georgescu - câte 
16, Terheș -14, V. Pop -13, Bălaj -12, Ile -11, S. Pop -10, Blid 
- 8, Bode, Breczki, Sălăjan - câte 2, Balazs, Borza; Costea - 
câte unul.

Media notelor echipei: 6,15
Media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri): 1. Lăzăreanu 6,88; 2. Mujnai 6,82; 3-4. Ciocan, Ov. 
Lazăr 6,31.

Cartonașe galbene: 45 (15 suspendări) -14 jucători (cele 
mai multe: Szeneș, 7).

Cartonașe roșii: Biszok (în etapa a IlI-a), M. Ciocan (în 
etapa a Xl-a), Bruckental (în etapa a XIII-a).

A beneficiat de 9 lovituri de la 11 metri: 8 transformate 
(Mujnai 3, Szeneș, 3, Ile 1, Terheș 1), una ratată (lie); a fost 
sancționată cu 7 penalty-uri (5 transformate, 2 ratate).

vremea
în țară, vremea a fost predominant 

frumoasă, cu cerul variabil și cu înno- 
rări accentuate doar în sud-estul țării, 
unde pe alocuri s-au semnalat averse 
de ploaie însoțite de descărcări elec
trice. Vântul a suflat slab până la

moderat. Maximele au fost cuprinse 
între 24 și 32 grade, ușor mai ridicate 
în sud-vest, iar temperaturile minime 
s-au situat între 8 și 18 grade. Pe 
alocuri, la munte și izolat în c’entrul 
țării, noaptea și dimineața s-a produs
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ceață. în București, vremea a fost pre
dominant frumoasă, cu cerul variabil. 
Vântul a suflat slab până la moderat. 
Temperatura maximă s-a situat între 
30 și 32 grade, iar minima între 16 și 18 
grade.

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
întreprinderea Nufărul, cu sediul 

în București, Bd. Păcii nr. 187, Sector 
6, metrou, stația Industriilor, tram
vaiele 8,25,35,42, auțobuz 121, stația 
UREMOAS, încadrează sudor, înca
drarea se face cu respectarea condi
țiilor de studii și vechime conform 
Legii 12/1971.____________________

Opera Română din București în- 
cadrează în condițiile Legii nr. 12/1971 
următoarele categorii de personal cu 
domiciliul stabil în municipiul 
București: mecanic mașini de cusut, 
tâmplar universal, mânuitor de decor.

Caut pensionară singură, internă, 
pentru menaj femeie vârstnică, 
condiții curte. Aștept provincia.

Liceul industrial nr. 9, Str. Căp. 
Grigore Marin nr. 42-44, Sector 4, 
București, încadrează instructori 
auto, ctg. B și C.

întreprinderea de Utilaje și Piese de 
Schimb - Chitila, Șos. Banatului nr. 2, "*  
încadrează de urgență economiști 
pentru sectorul financfar-contabili- 
tate. Se pot încadra și din provincie.

tv 11 august 1989

19:00 Telejurnal. în întâmpinarea 
marii noastre sărbători naționale

19:25 Columnele demnității româ
nești. Construim socialismul cu 
poporul, pentru popor. Documentar. 
Redactor Florin Brătescu

19:45 România în lume. Documen
tar. Redactor Nicolae Melinescu

20:05 Proiectul Programului-Direc- 
tivă al Congresului al XIV-lea al PCR - 
însuflețitor program de ascensiune a 
României. Construcția de mașini. Rit
muri prioritare pentru subramurile 
de vârf. Redactor Florica Rădulescu

20:25 Copiii cântă patria și partidul. 
Program literar-muzical-coregrafic în

AICI RADIO EUROPA LIBERA!

Pactul Hitler-Stalin, o perspectivă generală
Pactul dintre Hitler și Stalin, de la 

încheierea căruia se împlinesc 50 de 
ani, a reprezentat tentativa celor doi 
dictatori de a obține un maximum de 
avantaje imediate, din perspectiva 
regimurilor lor pe seama și prin 
suferința altor națiuni, independente. 
Semnarea Pactului a reflectat logica 
expansiunii inerentă unor sisteme 
bazate pe ideologii totalitare.

Deși principalul rezultat al pactului 
de neagresiune de la 23 august 1939 și 
al anexelor sale secrete a fost împăr
țirea Europei de Est între Stalin și Hi
tler, nu trebuie pierdute din vedere 
implicațiile mult mai largi ale eveni
mentului. Cel puțin trei aspecte tre
buie luate în considerare: istoria inte
racțiunilor sovieto-germane după Pri
mul RăzbokMondial, inclusiv relația 
ambivalență de iubire și ură dintre 
nazism și comunism ca două ideolo
gii totalitare complete ale vremurilor 
moderne; legătura dintre atitudinea 
liderului sovietic, atitudine ce l-a de
terminat să semneze Pactul și con
struirea sistemului stalinist de guver
nare în URSS în anul 1930, incluzând 
aici și Marea Teroare; Pactul, ca punct 
culminant al eforturilor Moscovei de 
a realiza o alianță strategică și eco
nomică cu Germania nazistă, un efort 
care a implicat cucerirea de teritorii și 
obținerea de avantaje materiale și 
militare de ambele părți aliate.

Istoria plasează o grea responsabili
tate asupra URSS, care a încurajat re- 
înarmarea Germaniei în perioada 
dintre cele două războaie mondiale 
(înainte ca Hitler să ajungă la putere), 
care l-a sprijinit pe dictatorul nazist în 
întreprinderile sale de război din Po
lonia și din Vest și care a căzut de 
acord împreună cu el în privința unui 
plan de cucerire teritorială ce a dus la 
subjugarea unor națiuni indepen
dente.

URSS și Germania
Germenii sprijinului popular pen

tru revoluția lui Lenin au început să 
încolțească în urma colapsului fron

tului german în timpul primului 
război mondial. Tratatul de pace de la 
Brest-Litvosk din martie 1918 și „supli
mentul său" din august 1918 au fost în 
același timp un act de abilitate, dar și 
un act necesar: spre deosebire de 
Pactul din 1939, cele din 1918 au dat 
ambelor părți răgazul de a se ocupa de 
alte chestiuni (războiul contra Vestu
lui, în cazul Germaniei, războiul civil 
în cazul sovieticilor) fără a pierde însă 
din vedere o cooperare mai largă 
atunci când circumstanțele aveau să 
o permită. Tratatul suplimentar înțe
legerii de la Brest-Litvosk menționa 
„spiritul de înțelegere prietenească și 
de conciliere mutuală" în virtutea 
cărora bolșevicii și Imperiul German 
doreau „să promoveze reinstaurarea 
unor relații pozitive și confidențiale". 
Prin Tratatul de la Rapallo, din aprilie 
1922, URSS și-a transferat dorința de 
relații de cooperare spre ceea ce 
devenise Germania postimperială. 
Tratatul prevedea relații economice 
pe scară largă. Tratatul de la Berlin din 
aprilie 1926 conținea promisiunea 
mutuală de neimplicare în caz de atac 
asupra unuia dintre cei doi sem
natari. Tratatul de la Berlin este cunos
cut și ca o înțelegere privind „neutra
litatea și neagresiunea"; așa-zisa Con
venție semnată la data de 25 ianuarie 
1929 prevedea un mecanism de arbi
traj care să supravegheze respectarea 
acestei înțelegeri.

Mai multe înțelegeri secrete pri
vind cooperarea militară au fost 
încheiate în anul 1920 între URSS, 
forțele armate germane și fabricile 
de armament germane, toate aces
tea încălcând prevederile Tratatului 
de la Versailles. Trupe germane, tan
curi și avioane au fost oferite pentru 
exercițiu Uniunii Sovietice, muniții 
și gaze toxice au fost fabricate în 
URSS pentru Germania și au avut 
loc și câteva experimente comune 
cu gaze toxice. Existența Poloniei 
post-Versailles era deja văzută de 
mulți din cele două tabere ca un 
impediment potențial în calea „in
tereselor lor naționale".

Episodul înțelegerilor dintre Mos-- 
cova și Berlinul de dinaintea ascensi
unii omnipotentului Hitler arată că 
Germania a început să fie o prioritate 
pe agenda externă politică și econo
mică a URSS încă din timpul lui Lenin. 
Relațiile diplomatice sovietice cu alte 
țări vestice, care aveau să devină 
adversarele lui Hitler, au fost inițial 
minime și au căpătat greutate abia 
mai târziu, după admiterea URSS în 
Liga Națiunilor, în 1934.

Ideologia sovietică 
și cea germană

După primul război mondial, lide
rii sovietici au făcut mult caz pe tema 
victoriei revoluției comuniste din 
Germania, despre care credeau ei că 
va înlătura nu numai regimul „bur
ghez", ci și „Partidul German Social- 
Democrat, contrarevoluționar", cre- 
ându-se astfel o Republică Sovietică 
Mondială. în ciuda schimbării de tac
tică care i-a făcut pe comuniști să 
adopte, la început, politica „frontului 
unit" (al organizațiilor de muncitori) 
și, în 1935, „frontul popular" (inclu
zând partide liberale nonsocialiste), 
atitudinea esențial ostilă comunistă 
față de social-democrații germani a 
rămas predominantă și a împiedicat 
formarea unei opoziții față de 
național-socialiști atunci când acest 
lucru a fost esențial.

Cu privire la ideologia nazistă și la 
conducerea lui Hitler, liderii sovietici 
și Internaționala Socialistă au șovăit o 
vreme înainte de a-i denunța ca ad
versari. Componenta populistă a doc
trinei național-socialiste a părut 
atractivă la început și se prefigurau 
perspective de colaborare. Majorita
tea observatorilor au notat că meto
dele de control asupra societății apli
cate în Germania aduceau puternic 
cu cele dezvoltate de Stalin. Hitler a 
ales totuși să se plaseze împotriva co
munismului.

Se poate argumenta că expansio
nismul ideologic și teritorial pus la

cale atât de național-socialiști, cât și 
de comunismul sovietic a făcut ca o 
pace de lungă duratș între cele două 
totalitarisme să fie imposibilă. Starea 
temporară de non-beligeranță, coo
perarea economică și împărțirea 
eventualelor prăzi de război au fost 
minimele și, poate, singurele puncte 
care le puteau urți. Pactul din 1939 a 
fost expresia unei tentative de a rea
liza o astfel de unitate sau alianță. A 
fost o încercare care, deși cu viață 
scurtă, s-a dovedit letală pentru inde
pendența țărilor care se aflau între 
URSS și Germania. în plus, umani
tatea a mai plătit prin aceea că pactul 
a grăbit războiul și l-a făcut să dureze 
mai mult.

Logica totalitarismului
în 1930, Stalin a dus conceptul de 

socialism totalitarist „într-o singură 
țară" pe cele mai înalte culmi. Era și 
principiul Fu/irer-ului și al partidului 
unic, care stăpânea prin coerciție și 
care era întreținut prin valuri de 
terorism de stat; o economie care se 
baza pe comanda centrală cu privire 
la resurse și pe munca forțată; o biro
crație care invadase totul; o xenofobie 
exagerată. în ciuda diferențelor din
tre Stalin și Hiler și în ciuda retoricii 
adverse, ambii reuneau trăsături co
mune. Modul în care Hitler a acționat 
pentru a elimina facțiunile adversare 
și pe disidenții din propriul partid 
amintește de tacticile lui Stalin. Hitler 
a eliminat din armată ofițerii cu expe
riență, și la fel a procedat Stalin. în 
timp ce Hitler a lansat Marea Teroare 
împotriva evreilor, a socialiștilor și a 
liberalilor, Stalin a instalat teroarea la 
nivel de' națiune și a eliminat mulți 
activiști din partid și comuniști străini 
din Komintern.Radio Europa Liberă (Miinchen) - Raport al secției de cercetare, condusă de dr M. Shafir. Document din „Arhiva 1989", Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (Traducere din limba engleză de Eliza DUMITRESCU)
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Vânătoarea și muzica
în Almanahul „Vânătorul și pesca

rul sportiv" din 1989 puteam citi un 
articol numit „Vânătoarea și muzica", 
prilej cu care cititorul era informat cu 
privire la piesele muzicale clasice în 
care era tratat subiectul vânătorii. Au
torul Mihail Cociu scria: „Din cele mai 
vechi timpuri și până astăzi, tema 
vânătorii s-a impus atenției artiștilor, 
fie ei pictori, poeți, muzicieni sau 
cineaști". Oprindu-se la muzică, re
porterul amintește de corul vânăto
rilor din opera „Freischutz" de Karl 
Maria Von Weber. Autorul acestei 
piese afirma: „Vânătoarea reprezintă 
una din cele două teme majore ale 
acestei opere romantice (...). Timbrul, 
instrumentația pentru viața pădurii 
și a vânătorilor era ușor de găsit: mi 
le-au oferit cornii. Greutatea a constat 
numai în a găsi noi melodii pentru 
corni, melodii care să fie simple și în 
stil popular". Iată care este și subiec
tul operei: Un bătrân vânător de pe 
domeniile unui principe dorește să-și 
lase atribuțiile în seama destoi
nicului vânător Max și să-i încredin
țeze totodată mâna fiicei sale (Agha-

te). Principele își dă încuviințarea, 
dar există un vechi obicei ca fiecare 
nou-numit să fie obligat să treacă o 
grea probă de vânătoare. Un alt 
ucenic, șiret și lipsit de scrupule, Kas
par, a pus și el ochii pe fată, dar este 
pe jumătate vândut necuratului. 
Max, cu toate că este un țintaș fără 
pereche, greșește în ultima vreme 
toate țintele înainte de concurs și 
cade din această pricină în disperare. 
Este convins până la urmă de Kaspar 
să toarne niște așa-numite gloanțe 
fermecate, dintre care șase își ating 
negreșit ținta, în timp ce al șaptelea 
aparține diavolului. Acesta urmează 
să atingă biata fată din pricina căreia 
a căzut în disperare. Dar la concursul 
de vânătoare totul se termină cu bine.

„WilhelmTell" de Gioacchino Rossi
ni este o altă operă a cărei acțiune se 
petrece într-un cadru vânătoresc, în 
munții Elveției. Este ultima operă a lui 
Rossini, compusă în 1829. Atmosfera 
pastorală și vânătorească este evocată 
de compozitor tot prin intermediul 
instrumentelor de suflat: oboaie, 
flaute și mai ales corni. Despre această

operă ALL Odobescu afirma: „Ce mi
nunată interpretațiune a vieții vână- 
torești este în adevăr această măiastră 
melopee, odă scrisă în acea limbă fără 
rost, ale cărei sunete modulate prefiră 
în inima omului, mai lesne decât 
orice cuvinte, și dorul și veselia". 
Mihail Cociu afrima că atmosfera pas
torală și vânătorească a operei rossi- 
niene este evocată încă din uvertură, 
care, caz unic în istoria operei, este 
structurată în patru părți distincte, 
asemenea unei simfonii. Partea a 
treia, Andante pastorale, reprezintă 
un adevărat cor orchestral în care 
oboaiele, flautele și cornii creează o 
atmosferă transparentă și plină de 
parfum de cetini a pădurilor de brazi.

Motivul vânătorii apare și în alte 
genuri muzicale: „Simfonia nr. 73“ din 
Re major de Joseph Haydn, ce a fost 
numită „Vânătoarea", deaorece fina
lul evocă o cavalcadă vânătorească. 
Uneori tema vânătorii este evocată 
mai puțin sau deloc de corni, ci de 
efecte instrumentale de percuție ce 
imită focurile trase cu arma de 
vânătoare. Așa procedează, de pildă,

Johann Strauss în polca sa rapidă 
numită „La vânătoare", sau Albert 
Lorzing în uvertura operei comice 
„Braconierul", o altă lucrare muzicală 
cu subiect din lumea vânătorilor.

Și după atât timp petrecut la 
vânătoare, să ne delectăm cu un cotlet 
de mistreț cu sos de vin, rețetă culeasă 
din Almanahul Gospodinei, editat de 
Revista Steaua, în 1982. Avem nevoie 
de un kg de cotlet de mistreț, 75 g 
făină, 125 ml ulei, 100 g morcovi, 100 
g țelină, 100 g ceapă, 20 g usturoi, 50 
g bulion, 100 ml vin, un g piper și sare. 
Cotletul, după ce a fost marinat, se taie 
în porții, se condimentează cu piper 
și sare, se trece prin făină și se prăjește 
în ulei. în uleiul rămas se călește 
zarzavatul de supă ras pe răztoare, 
ceapa tocată și usturoiul tăiat feliuțe. 
Se adaugă restul de făină, se stinge cu 
bulion desfăcut în apă și se lasă să 
fiarbă 30 de minute. Se pasează sosul 
peste cotlete, se adaugă vinul, se 
potrivește de sare și piper și se con
tinuă fierberea până ce cotletele sunt 
moi. Carmen DRĂGAN

Depozitul central de Materiale
UCECOM încadrează de urgență con
form Legii 12/1971 următoarele cate
gorii de personal: economiști princi
pali, lucrători comerciali, paznici, 
pompieri, motostivuitorist, șofer,

mecanic.

VÂNZĂRI
Picup, butelie voiaj-regulator, bati

curi cașmir, alimentator 5 V, căciulă 
iepure, minicasetofon, televizor 
Sport, pudrieră Revlon, mașină spălat, 
veioză stil, stilouri.

Aragaz 3 ochiuri, șifonier 3 uși, 
acordeon copil, sufragerie stil, masă 
rotundă, scaune,, fotolii piele.

Bibliotecă Dana, gramofon, discuri, 
samovar, bicicletă Pegas, patine 
gheață, decorative.

Dacia 1300,1310,1981,90.000 km, 
motor nou, dormitor Julieta, scurtă 
bizam, frigider, congelator, radio 
Bucur I, cu boxe, planetare Dacia 1300 
noi, lustre, saltele pneumatice, 
îmbrăcăminte bărbați 50, covor per
san manual 2/1, carpete, masă și 
scaune camping, diverse obiecte.

interpretarea unor formații pio
nierești și ale șoimildr patriei, laurea
te ale Festivalului național „Cântarea 
României". Redactor Eugen Patriche 

20:45 învățământ - cercetare - pro
ducție. Școala românească - prezență 
de prestigiu în confruntările interna
ționale. Redactor Dorina Onicel

21:05 Univers, materie, viață. Emisi
une de educație materialist-științifică. 
Din tainele pădurii. Redactor Ștefana 
Bratu

21:35 Bijuterii muzicale românești 
Redactor Luminița Constantinescu 
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

Aeronautică
ORIZONTAL: 1) Zbor cu ajutorul 

avioanelor sau al altor aeronave mai 
grele decât aerul - Organ de zbor la 
păsări și avioane. 2) Ansamblul orga
nelor cu ajutorul cărora un avion alu
necă pe pământ înainte de a-și lua 
zborul sau după ce a aterizat - Organ 
de mașină având forma unor aripi ca
re servește la punerea în mișcare a 
unui avion - începe aterizarea! 3) Dân
șii - Locaș blindat care se poate roti în 
jurul unui ax și care adăpostește tu
nurile la tancuri, vapoare sau avioane 
(pl.) - Perioade de timp. 4) Sistem de 
comunicații cu stații intermediare de 
recepție și retransmisie - Sistem de 
detectare și localizare prin emisie de 
unde. 5) Ulpiu Nicoară - Element me
canic mobil plasat la fiecare aripă de 
avion și care servește la mărirea sus- 
tentației - Notă muzicală. 6) Dirijabile
- Exces. 7) Campioni -12 luni - A con
duce efectiv o aeronavă. 8) Clubul 
nautic Universitar (siglă) - „Linie...", 
traseu aeronautic și mijloacele mate
riale aferente. 9) Astrolog - Liber cu
getătoare - Nora Dumitrescu. 10) Sim
bol chimic pentru materialul din care 
se construiesc avioanele - Mod de 
plantare și de mișcare în aer cu ajuto
rul aripilor - Nete! - Elena Marian. 11) 
Cabină metalică închisă în care se află 
echipajul și motoarele unui dirijabil 
-Laturi, margini. 12) Tip de contract de 
transport aerian deosebit de cursele 
regulate, organizat în funcție de nece
sități- Localitate în Italia. 13) Cortegiu
- Totalitatea personajului de condu
cere și de deservire a unui avion (pl.).

VERTICAL: 1) A efectua toate ope
rațiile necesare pentru a reveni și a se 
opri pe sol, vorbind despre aeronave
- Pârghie folosită la comanda aripioa
relor și a profundorului unui avion. 
2) Mișcare de răsucire a unui avion în 
jurul unei axe longitudinale în tim
pul coborârii și în timpul pierderii de

viteză - Oprire prevăzută în itinerarul 
unui avion, pentru aprovizionare, 
pentru îmbarcarea sau debarcarea 
pasagerilor. 3) Bluză rustică - Evoluție 
acrobatică tomplexă a unui avion, 
constând în executarea unei bucle în 
plan vertical sau oblic-Circa (abr. uz.). 
4) Circuit utilizat în radiocomunicații 
(pl.) - Localitate în RP Ungară. 5) Unu 
și unul! - Liviu Adan - Localitate în 
Spania. 6) Numele a două litere în 
alfabetul chirilic - Avioane de... nave 
de zbor care se evidențiază în luptele 
aeriene. 7) Fiecare dintre aripioarele 
de comandă a cârmei transversale a 
unui avion, prin manevrarea căreia se 
realizează mișcările în zbor ale

avionului - Siglă pentru „Editura Enci
clopedică Română" - Tania Cernat. 
8) Ion Lupașcu - Oameni lipsiți de ca
racter (fig.) - Locuitor originar din 
Cehia. 9) Vulturi (reg.) Ion Ionașcu - 
„Perdele" aeriene. 10) Ultimele la 
aterizare și la decolare! - Cunoscută 
echipă de fotbal din Bergamo. 11) Sunt 
la modă! - Salt al avionului la o ateri
zare incorectă - A se opri. 12) Dispozi
tiv în formă de umbrelă cu suprafața 
mare, folosit pentru reducerea vitezei 
de cădere a unui corp lansat dintr-un 
avion în zbor - Cat. 13) A coborî pre
cum un hidroavion, lunecând pe 
suprafața unei ape până la oprire - 
Zburătoare... din hârtie.

Dicționar: VOLET, ZEHI, ABLA, IER, ACERE, ATALANTA, BOND
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