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Trecuseră câteva zile de la aniversarea lui „23 August",
dar, în presa vremii, sărbătoarea stârnea încă ecouri. De
peste hotare, de pCste mări și țări soseau întruna știri
despre manifestări organizate în marile capitale ale lumii.
Mai erau câteva săptămâni până la începutul școlii. Părinții
și copiii intraseră deja în febra pregătirilor pentru școală,
începuse goana după uniforme, ghiozdane și rechizite! în
toate județele țării, 23 August a fost „marcat" cum se
cuvine. La Brașov, de-a lungul săptămânii s-au organizat
„manifestări cultural-sportive". Din Berlin, oraș care ani
versa 750 de ani de existență, Sebastian Truța trimitea o
^corespondență intitulată „Berlin - tradiție și modernitate".
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DIN HUNEDOARA, IN ELITA
ATLETISMULUI MONDIAL

23 August, peste hotare
Trecuseră câteva zile de la aniversarea lui „23 Au
gust", dar în presa vremii, sărbătoarea stârnea încă
ecouri. De peste hotare soseau întruna știri despre
manifestări orgahizate în marile capitale ale lumii.
Bunăoară, la Beijing, liderul chinez Li Peng (membru
al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului
Comunist Chinez) a salutat conducerea RSR într-o
alocuțiune.
(Continuare In pag. a lla)

CUM S-A VĂZUT ANUL 1989 LA VÂRFUL SECURITĂȚII

Telegramele operative DSS din care
Ceaușescu a aflat că i se apropie sfârșitul
Rețelele Departamentului Secu
rității Statului au transmis până în
ultima clipă a regimului Ceaușescu
informații despre schimbările care
aveau loc în Europa de Est. Gene
ralul de brigadă (rez.) Aurel Rogojan, fost șef al Secretariatului DSS,
arată că generalul Iulian Vlad nu a
ordonat niciodată să nu se trans
mită Centralei informații care l-ar
fi deranjat pe Ceaușescu. Mai mult,
redă parțial 11 informări din pe
rioada 7 noiembrie-12 decembrie
1989 despre schimbările care se
preconizau a avea loc în România.
(Răzvan BELCIUGANU)
Indiciile din anii ’80 că în Europa
de Est se dorea schimbarea regi
murilor au fost receptate de DSS cât
se putea de realist, în condițiile în

care, după trădarea lui Pacepa, s-a
politizat conducerea activității și
raportarea rezultatelor... Profesio
niștii informațiilor secrete din sis
temul Departamentului Securității
Statului și-au făcut însă bine munca.
Omologii occidentali aflați la post
în ambasadele din București făceau
ca, de voie ori de nevoie, ochii și ure
chile contraspionajului să afle anu
mite lucruri.
Ceaușescu ă avut totodată, în
cepând cel mai târziu din luna sep
tembrie 1989, informări speciale,
chiar în mai multe ediții zilnice,
asupra acțiunilor sistematice coor
donate din exterior împotriva sa.
Numai pentru perioada 7 noiem- s
brie-12 decembrie 1989 rețin atențiâ cel puțin 11 informări din catego

ria celor extrem de incomode, după
cum urmează:
1. DSS nr. 00275/07.11.1989
privind întâlnirea de la Malta: „Cele
două părți vor aborda cu prioritate
probleme privind redefinirea sfe
relor de influență (...) problema
exercitării de noi presiuni coordo
nate asupra acelor țări socialiste
care nu au trecut la aplicarea de
reforme reale... Statele vesUeuropene să aibă un rol sporit în influ
ențarea situației din Europa de Est
(...) în ceea ce privește România, va fi
foarte greu, date fiind particu
laritățile proprii (...) care exclud
posibilitatea producerii unei re
voluții de catifea (...)“
(Continuare în pag. a IHa)

Istorie și istorici
în volumul „Memorii", istoricul
David Prodan, membru al Acade
miei Române din anul 1948, descrie
atmosfera apăsătoare din rândul
slujitorilor români ai muzei Clio, în
ultimii ani ai regimului comunist.

Bucuros să văd noua generație de
istorici ridicându-se. Sunt tot mai
multe nume de prestigiu. După o
perioadă de dogmatism și incompe
tență, ne găsim azi pe o nouă
treaptă, am revenit la albia mare a
istoriografiei noastre de totdeauna.
Ce-i drept, ea încă nu se mișcă în
voie în apele istoriografiei timpului,
contactele cu aceasta sunt slabe și
din păcate tot mai slabe, generația
nouă nu se mai bucură de privi
legiul pregătirii directe în focarele ei
cele mai indicate, trebuie să crească
în apele proprii, să se gospodărească
cu mijloacele proprii. Nici caftea
străină nu e accesibilă la nivelul
în 1989, Marieta Ilcu era deja o stea a atletismu
lui mondial și tot atunci a reușit și cel mai bun
rezultat al carierei: 7,08 metri la săritura în
lungime. A fost anul în care a obținut cele mai
multe rezultate. Erau singurele care contau. în
spatele acestora erau ore și ore de muncă.
Atunci, sportivii nu se gândeau deloc la recom
pensele financiare. întrecerile și lupta cu recor
durile erau singurele lucruri care îi interesau pe
campioni. Marieta Ilcu era unul dintre acei
sportivi de top mondial ai României.
Cifrele carierei: campioană mondială la săritu
ra în lungime, campioană mondială universitară,
vicecampioană a lumii, dublă vicecampioană euro
peană, medalie de argint la Jocurile Mondiale Uni
versitare, bronz la campionatele mondiale, dar și la
JMU, peste 30 de titluri de campioană a României
atât la săritura în lungime, cât și la 50 și 100 de
metri, deținătoare a patru recorduri naționale,
medaliată cu argint la Cupa Mondială de la
Barcelona 1989, când a fost desemnată ca reprezen
tantă a Europei, campioană și vicecampioană la
două ediții ale Jocurilor Balcanice, locurile al doilea
și al treilea la finale IAAF Grand Prix.

De la vioară la atletism
în august 1989, Marieta Ucu a câștigat medalia
de argint la săritura în lungime la Jocurile Mon
diale Universitare, care s-au desfășurat la Duis
burg. Performanța venea după ce în primăvară
mai câștigase un argint la Campionatele Mondi
ale de sală de la Budapesta. Ajunsă în elita mon

dială a atletismului, Marieta Ilcu a fost desemnată
drept reprezentantă a echipei Europei la Cupa
Mondială de la Barcelona, de unde, în septembrie,
s-a întors cu o medalie de argint. Drumul spre glo
rie a fost greu și a început în 1975 la Hunedoara.
Tatăl Marietei Ilcu era mare iubitor al muzicii.
Cânta la vioară și voia ca și copiii săi să iubească
muzica. De aceea, Marieta a fost trimisă la
școala de muzică, la vioară. „M-a dus la școală.
Era meticulos, seara îmi acorda vioara, ca să fie
totul pregătit. Mă conducea și până la stația de
autobuz. Eu eram cu plasa în care puneam
cartea de metodică și cu vioara. Ce credeți că
făceam în autobuz?! Le aruncam pe unde se
nimerea. Mă spânzuram de toate barele. Când
șoferul lua curbele, vioara aluneca pe par
doseală, normal că se dezacorda. La școala de
muzică, profesorul îmi zicea mereu «Vai, Mari
eta, dar te-a trimis tatăl tău fără vioara acor
dată?!». Am făcut, totuși, vreo trei ani de vioară.
Asta până într-o zi, când în 1975 la școală s-au
făcut niște selecții pentru copii, pentru
atletism. La început, părinții nu m-au prea lăsat
să fac sport. îmi spuneau că trebuie să îmi văd
de școală, dar eu deschideam ușa de la casă
încet și o tuleam pe stadion, chiar dacă mă gân
deam că o să fiu certată după aceea. îmi plăcea
pe stadion. Așa a început totul. Atunci, veneau
zeci de copii la stadion, iar baza de selecție era
mult mai mare decât acum. Sigur că pe parcurs
numărul lor se împuțina. Atunci, ca și acum,
trebuia să fii serios ca să reușești!", povestește
Marieta Ilcu.

întâlnirea cu Ștefan Beregszaszy

nevoilor istoriei, posibilitățile de
achiziții sunt tot mai restrânse. Dis
ciplina însăși trebuie să tragă și ea
consecințele politicii culturii, o cul
tură tot mai restrânsă, tot mai
îngrădită în posibilitățile sale. Pro
cesul de creștere trebuia să îndure și
o solidă frână. învățământul istoriei
însuși se restrânge mereu, s-a redus
considerabil, ca și științele umaniste
în genere, ridicându-se pe primul
plan cele tehnice.
Ceea ce nu înseamnă că știința
istoriei nu crește, ci doar că nu crește
în raport cu capacitățile sale. A ajuns
totuși la un nivel al respectului față
de sine când trebuie să facă mai ri
guros o selecție de valoare. Persistă
încă și mult mediocru, superficial,
incompetent chiar. E timpul unei
mai persistente critici istorice. Mai
puțină complezență, mai mult con
trol, mai puțină indulgență pentru
incompetență. Mai puțină toleranță

Cabinetul 2 nu a
agreat Bicentenarul
Revoluției franceze

pentru impostură.
Trebuie făcut un pas înainte în
ceea ce se numește critică, să ne
obișnuim mai bine cu gândul că ea
nu înseamnă ostilitate, că e un
instrument necesar, indispensabil
în îmbunătățirea muncii noastre,
un ajutor în progresul științei de
care trebuie să ne bucurăm toți.
O altă cerință actuală a științei
noastre istorice e munca de echipă,
în noua epocă a științei noastre
istorice, a științei în genere, a aglo
merării documentației, a comple
xității problematicii istoriei, „multidisciplinarității", nu se poate merge
mai departe pe stricta comparti
mentare individuală, e nevoie de o
mai largă conlucrare. Dar nu în felul
celei concepute adesea până acum,
când unii lucrează și alții își arogă
meritele.
(Continuare în pag. a IVa)

JURNALUL OMULUI SIMPLU

A început atletismul cu Neli Nicu'lescu, apoi a
continuat cu Mihai Niculescu. între timp, rezul
tatele începuseră să apară, iar Marieta Ilcu
devenise una dintre speranțele atletismului
românesc. A absolvit Liceul Pedagogic la Deva și
s-a întors la Hunedoara, unde a fost angajată ca
laborantă la Cocserie, la Combinatul Siderurgic.
Mergea la serviciu și se antrena în același timp. Cu
doar cinci antrenamente pe săptămână, rezul
tatele nu puteau să apară așa cum își dorea. Timp
de patru ani, între 1980 și 1984, sărea în jurul a
6,30 metri, performanță care era pentru o
maestră a sportului, dar nu suficientă pentru ceea
ce putea realiza Marieta. Atunci a început colabo
rarea cu Ștefan Beregszaszy la „Metalul" Hune
doara. „Performanța se face cu 12 antrenamente
pe săptămână, nu cu cinci. încet, încet, am
început să merg la serviciu doar patru ore, iar apoi
m-au scos definitiv din producție. Am început să
ne antrenăm și în alte locuri, pentru că la Hune
doara condițiile erau precare", își amintește cam
pioana. în 1984, Marieta Ilcu sărea deja 6,69 de
metri în lungime, iar în 1985, la Jocurile Mondiale
Universitare de la Kobe, Japonia, a câștigat
medalia de bronz, pe care în 1987 a transformat-o
în aur, dar și atunci a reușit să plece la competiție
după ce antrenorul ei a mers în audiență la unul
dintre generalii care conduceau sportul româ
nesc.

Au trecut aproape 20 de ani, dar amintirile sunt încă
vii. Și la aceasta se adaugă viziunea a ceea ce s-a întâm
plat în ultimele zeci de ani, satisfacții, dar și multe
deziluzii. Atunci ne găseam într-o altă lume și fără per
spectiva de a ieși din ea. Trecuse de mult iluzia lui „vin
americanii!". într-o vreme, lucrurile se mai așezaseră și
aveam speranța că se mai puteau îndrepta, tot așa cum
se întâmplase în anii ’60. La schimbare reală, de
proporțiile celei care efectiv a avut loc, nu puteam
nădăjdui și sunt convins că nimeni nu putea gândi atât
de departe. Dar, pe de altă parte, în lume avea loc o mare
schimbare, zidurile se prăbușeau, începând cu cele ale
Uniunii Sovietice, fortăreața principală a sistemului, iar
contrastul cu ceea ce avea loc la noi era izbitor și totodată
îl percepeam ca o cu totul nefirească evoluție. Ani la rând
trăisem cu simțământul că în România se desfășurau
schimbări fundamentale, care efectiv au și avut loc, mai
ales în comparație cu ceea ce se întâmpla în celelalte țări
captive. începând însă cu anii ’80, treptat, totul căpătase
o altă înfățișare.

Răzvan și Dragoș Bâscă aveau în anul de grație 1989 puțin
peste un deceniu și o situație singulară printre puștii de
vârste similare. Cum nu aveau bunici „la țară", trebuia să-și
petreacă vacanța mare în Iași, în timp ce toți ceilalți copii
din bloc se bucurau de beneficiile unei vacanțe de vară mai
puțin citadine.
„Vara lui 1989 m-a procopsit cu vârsta de 11 ani, chiar pe
11 august. Ca în fiecare vacanță, împreună cu celălalt drac
împielițat (geamănul meu) puneam în scenă ziua tot ce
citeam și ne imaginam seara. Un slalom mai mult sau mai
puțin inocent printre mușchetari, tătari, partizani, pirați
sau detectivi.
«Joie de vivre» la puterea a doua s-ar putea spune. Ocu
pam cu nonșalanță spațiile neconvenționale de joacă, de
la subsoluri și acoperișuri de bloc până la poligoane militare
sau grădini private. Nimic nu punea capăt invaziilor noas
tre, pregătite din timp, cu hărți improvizate și strategii
empirice.
Una dintre redutele pe care le cuceream constant era fa
brica de înghețată ICIL. înarmați cu o sticlă-două cu vin,
urlam la gard până se apropia un muncitor însetat și blând.

(Continuare In pag. a Ha)
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(Continuare în pag. a Ha)

Vara dracilor
împielițați!
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CALENDAR
25 august (vineri)
Soarele a răsărit la:
6:30 a apus la 20:05
Luna a apus la:
16:44
Sărbătoare creștină
Aducerea moaștelor Sf. Ap.
Bartolomeu; Sf. Ap. Tit

S-a întâmplat la
25 august 1989
• Evenimentele tragice din
Liban au provocat o serioasă
îngrijorare în Uniunea Sovie
tică - se arăta într-un mesaj al
ministrului sovietic de Externe,
E. Șevardnadze, adresat secre
tarului general al ONU, Javier
Perez de Cuellar. Se exprima
speranța că secretarul general al
ONU. urma să întreprindă efor
turi active pentru a contribui la
reglementarea politică a conflic
tului din Liban.
• Grecia a adresat Statelor
Unite o notă de protest în
legătură cu încălcarea, de către
avioane militare americane, a
spațiului său aerian în regiunea
Insulei Creta.
Ramona VINTILĂ

CRONICA NEAGRĂ

JURNALE PERSONALE

Pârnaie pentru
câteva pachete
de țigări

25 AUGUST

Vă relatăm istoria unui senzațional furt de țigări americane pentru care
s-a făcut pârnaie serioasă. Un an și două luni. Acum, aceste țigări se găsesc
pe toate drumurile, dar pe atunci erau considerate adevărată valută. Iată și
faptele! în timp ce se afla în vizită la o rudă, Gigei C. a observat că „fratele de
sânge" avea mai multe pachete cu țigări străine. Așa că s-a hotărât să le fure.
Peste câteva zile a pătruns prin forțarea ușii în apartamentul părții vătămate,
de unde a sustras șapte pachete cu țigări Kent, un pachet cu țigări Marlboro,
15 pachete cu țigări BT și a mai băgat prin buzunare mărunțișuri, ce a mai
găsit prin casă, un șampon URSS și 2.000 de lei care, de altfel, erau băgați
într-un carton de țigări BT. La urmărirea penală, inculpatul a susținut că dată
fiind starea de ebrietate în care se afla, atunci când a ascuns țigările sub geacă,
banii au căzut. Ce s-a gândit îmbogățitul cu țigări? Să se îmbogățească și mai
mult, vânzând țigările pe bani grei în restaurante. Mai ales că acestea lipseau
și erau la mare căutare. A doua zi a vândut o parte din pachetele cu țigări la
Restaurantul Corso, obținând pe acestea suma de 800 de lei. Galanton,
pachetul de Marlboro l-a oferit cadou celei care, de altfel, îl va și înfunda, pen
tru că va pleda drept martoră în proces. în loc de prietenie cu frumoasa fată,
Gigei s-a ales cu un an și două luni de închisoare pentru furt calificat în dauna
avutului personal. Prejudiciul nu a fost recuperat. Dar prejudiciatul nu a
crâcnit, având în vedere că ar fi trebuit să fie luat la întrebări cu privire la
sursa pachetelor străine de țigări. Așa că a tăcut mâlc. Trăiască Republica
Socialistă România!
Cristinel C. POPA

Formidabil! în dimineața asta,
trecând spre Radio, exact pe locul
unde a avut loc defilarea de
alaltăieri, mașini mari, cu imense
macarale pe care se cățărau
oameni, adevărat circ, m-aufăcut
să mă opresc. „Acrobații"demon
tau pereți întregi, cuferestre, bal
coane, stucaturi linear-florale,
adică, mai precis, ultimele două
etaje ale blocului înalt cu tendință
de eleganță, erau pur și simplu
demontate, luate, coborâte, totul
fiind de carton! Neizbutind să ter
mine blocul care încheia șirul de
clădiri de pe Știrbei, lângă palatul-muzeu (neterminat nici el,
doar fațada!) în balconul căruia
(neterminat nici el!) urma să pri
mească defilarea „zeul carpatin"
cu zeoaica lui, constructorii au gă
sit această soluție! Și iată-i pearhitecți tăind din carton, muncind din
greu aceste mulaje de scenă de
teatru, de data asta de circ, izbu
tind,, să fin iseze “fațada blocului
înalt, în așa fel încât să nu cumva
„cei doi"să observe înșelăciunea.
(Continuare îh pag a lla)
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Din Hunedoara, în elita
atletismului mondial
(Urmare din pag. I)

„Pe de altă parte, profesorul
Beregszaszy m-a ferit de multe lu
cruri, ca să nu mă deturneze, să nu mă
scoată din ritm. Rezolva tot, de la
biletele de tren sau benzina pentru
deplasări până la procurarea hranei",
adaugă Marieta Ucu.

„Câte case
am cărat în spate!44
în spatele medaliilor, era doar
multă muncă. Deși era campioană
mondială universitară, Marieta Ilcu a
privit Olimpiada de la Seul doar la
televizor, deși era o săritoare de 6,90
de metri. Lipsind banii, doar cinci
atleți români au plecat la acea com
petiție. Totuși, a găsit puterea să con
tinue. Profesorul Ștefan Beregszaszy
a avut grijă să o țină departe de toate
problemele, iar cei de la club și din
conducerea Combinatului Siderurgic
de la Hunedoara încercau să îi ajute.
„Eu trebuia să-mi văd de școală, să
mănânc, să dorm și să mă antrenez.
Câte case am cărat eu în spinare și câte
milioane de funduri de pământ am
dat, câte milioane de sărituri, nici nu
pot calcula pentru cei 21 de ani de
sport! Făceam genuflexiuni cu 256 de
kilograme în spate, acesta e recordul
meu personal, ridicam undeva la
30-401 la un antrenament. Aveam ne
voie de viteză, forță, mobilitate, de
tentă și pentru fiecare componentă în
parte existau antrenamente speciale.
Uzura era, într-adevăr, foarte mare.
Cred, totuși, că au fost și genetica, și
educația, pentru că nu m-am acciden
tat niciodată grav. Elanul meu era de
40 de metri, veneam pe prag cu 10 m/s.
Am început să avem și o întreagă
echipă lângă noi, cu doctor, maseur,
cam din 1988. Ieșind pe la competiții,
am început să ne uităm și în stânga, și
în dreapta, cum se antrenau celelalte
fete. Noi am avut-o ca model pe Heike
Drechsler. Vedeam ce fac ei. Pe de altă
parte, la acea vreme, concursurile
între țările socialiste erau foarte pu
ternice, cele mai bune săritoare în
lungime din lume proveneau din
țările socialiste. Și sistemul nostru de
performanță a fost așezat tot pe
partea aceea", spune campioana.

Performanțe pentru cupe §i flori
Diurna pentru deplasările în
străinătate era de trei dolari pe zi pen-

JURNALE PERSONALE
(Urmam din pag. I)

r

Potemkiniadă 1989 (aproape de
anul 2000)! Iar azi, pereții erau dați
jos, atenți „demolatorii" să nu rupă
totuși cartoanele și ipsosurile, sub ochii
vigilenți ai zecilor de milițieni, care
păzesc în continuare de 10-12 zile locul
acesta gătit de sărbătoare. Și săr
bătoarea s-a sfârșit, dar ei păzesc în
continuare, pentru că altceva nu știu
săfacă. Perdelele din vitrine se dau și
ele jos, exponatele, de asemenea. Afost
o nebunie de3-4 săptămâni, din clipa
când „el" a decis să se defileze aici și
numai aici. Și ordinul afost executat.
Am auzit că, totuși, dânsul nu a fost
mulțumit, că nu trebuia așa, că tre-'
buia altfel, probabil șipentrufaptul că
din balconul unde era cocoțatei spera
să vadă la orizont mărețele ziduri ale
palatului centrului civic. Dar acestea
nu se vedeau din cauza micului și
cochetului parc-pădurice, care se-ntindede lângă Operă până aici, aproape
de viitorul mare muzeu! Voia el să
vadă cum flutură steagul acela nă
bădăios, să-i umple inima de mândrie
șiemoție„voievodală"! Un arhitect i-ar
fi propus chiar, mai înainte, să taie
copacii pentru „perspectivă", dârei, nu
știu cum s-a-ntâmplat, nu fusese de
acord. „Or să cadă câteva capete după
defilarea asta!", spunea un coleg care
știa foarte multe. Deocamdată cad
pereții de carton, perdelele din vitri
nele magazinelor neterminate, sunt
strânse steagurile, maldăre de steaguri
încărcate în camioane, megafoanele,

Echipa de atletism a'României în vremurile ei de glorie. Printre protagoniști, și Marieta Ilcu (în stânga)
FOTO: Arhiva personală Marieta Ilcu

tru un sportiv de înaltă performanță.
Orele de muncă erau răsplătite cu
flori, cupe și bani puțini. „Noi nu
aveam bani. Aș putea spune că am
făcut sport pentru îmbrățișări, cupe și
flori. Dacă aveam 100 de dolari, cre
deam că am moștenit pământul.
Primeam o diurnă de trei dolari pe zi.
Se făcea o diferență între sportivii din
Est și cei din Vest. Abia din 1988 a
început să fie ceva mai bine. De exem
plu, mi s-au dat 1.200 sau 1.500 de lei
pentru performanțele de la unele
competiții internaționale. Ca să puteți
face comparație, când m-am angajat
în combinat, în 1981, aveam un salariu
de laborantă de 1.872 de lei. Nouă nu
ne păsa. Nu ne gândeam la bani sau la
glor.ie. Ne interesa progresul, care
creștea doar printr-un volum mai
mare de muncă. Aveam obiectiv clar
stabilit, ne intrase microbul acesta al
atletismului în sânge. Eram în elita
mondială și nu ne permiteam să
mergem să ne facem de râs. Gândul
nostru era doar la performanță",
rememorează Marieta Ilcu. Pe de altă
parte, între cele șase sportive de elită
la săritura în lungime Se legase și o
prietenie. „Noi eram adversare doar
pe stadion, apoi, gata. Noi eram rupți
de lumea reală, noi discutam despre
sport. Ce să-mi fi spus mie Heike
despre DDR? Să-mi vorbească despre
unitățile militare? Povesteam despre
atletism, despre familiile noastre. Nu
exista răutate. Care era cea mai bună

la o competiție câștiga. Nivelul nostru
de pregătire era foarte sus. Erau ani de
pregătire, nu puteai să fii acolo
oricum! Am muncit cam zece ani
pentru un metru, ca să ajung de la 6 la
7 metri. Au fost ani de sacrificiu total,
renunțând la tot." Cea mai mare
bucurie a campioanei era să se
întoarcă acasă, să stea cu familia ei:
„Acelea erau bucuriile, să ajung acasă,
să stau cu familia mea, să mănânc
salată de vinete. Uneori aș fi fost
bucuroasă dacă mă punea cineva să
mătur decât să mă pdnă să sar. în
același timp, am fost tot timpul
conștientă că, dacă nu sunt atentă,
dau cu piciorul la atâția ani de
muncă. Eu trebuia să mă odihnesc,
să nu mă accidentez, să am grijă ce și
de la cine mănânc, să mă antrenez.
Atât!" Niciodată nu s-a gândit să
rămână în străinătate. Era prea
legată de familia ei, Marieta având
încă șapte frați. Nici pe securiștii care
însoțeau lotul nu îi prea băga în
seamă și nici n-o interesa ce
urmăresc ei. După ce a ajuns la per
formanțele de top mondial n-a mai
avut probleme nici cu viza. își
amintește de o întâmplare de la
Kobe, din Japonia. Mergând la con
ferința de presă, după probă, s-a
întâlnit pe hol cu cineva. Bărbatul a
felicitaț-o. Era N.C. Munteanu. A
felicitat-o! „Am vorbit cu dumnealui.
I-am mulțumit pentru felicitări.
N*am povestit nimănui. De ce să fi

cad toate câte au trebuit să-i încânte
ochii, toatecad, numai el nu! Și-n acest
timp, în Polonia a fost ales prim-ministru un activist al „Solidarității", un
necomunist!Fantastic!Și-n acest timp,
sonda spațială americană,, Voyager",
trimisă acum 12 ani spre planeta Neptun, a ajuns la țintă și transmite
fotografii pe Terra! Și-n acest timp, tot
ceecomunism în Europa de Răsărit se
clatină, se clatină. Și-n acest timp, „el"
privește defilarea din balconul unui
palat neterminat, doarfațada de el.
Doarfațadă! Numaifațadă! Asta-i!
Vizavi de „blocurile" de carton, pe
partea Tribunalului, au mai rămas
câteva blocuri vechi, frumoase, ele
gante. (Ce norocpe oamenii ăștia, cred
că plătesc înfiecare zi acatiste la bise
rică!) în ajunul zilei defilării, când orice
circulație era deja oprită și toate dru
murile spre Dâmbovița deviate, Secu
ritatea i-a obligat pe locatari să sem
neze pe o hârtie, obligându-i să plece
de-acasă în ziua de 23 august
sau să se închidă la ei, fără să în
drăznească să apară la fereastră,
riscând săfie arestați. De la geamurile
lor se vede bine balconul unde oribilii
noștri stăpâni aveau să primească
defilarea. Adică, erau cam în bătaia
puștii!
Și tot în legătură cu „istorica" defi
lare! Și chiar în fața aceluiași balcon,
tot „istoric", desigur! Scris cu litere
mari, pe pământ, pe unfond verde de
pădure haiducească, „Al 14-lea Con
gres". Și-n jurul lozincii, alte lozinci și
steaguri roșii,fâlfâitoare. Am recunos
cut locul și-am râs cu poftă. Lozinca
era scrisă chiar acolo unde cu câteva

săptămâni în urmă încă se mai afla
closetul păzit de poetica și visătoarea
femeie îndrăgostită deflori! Poate și
din cauza asta mi s-a părut că „sa
vanta" avea o mutră cam acră, cam
strâmbând din nas. îipuțea! Da, da, îi
puțealAsta era răzbunareafemeii, să-i
ajungă,frumoasei"duhoarea în nări!
Și uite că...
Titel Constantinescu, Frica și... alte
spaime, București, Editura Victor
Frunză, 1996, p. 329-330

JURNALUL ZILEI
(Urmam din pag. I)

Tot în Asia, la Phenian, sub auspici
ile Comitetului de Relații Culturale cu
Străinătatea (CRCS) și ale Asociației de
Prietenie Coreeano-Română s-a ver
nisat expoziția „România 1944-1989 imagini" și s-au vizionat filme ro
mânești. Mai aproape de țara noastră,
în Cehoslovacia, la Luhaconice, oraș
eliberat de Armata română în cel de al
doilea război mondial, a fost inaugu
rată a 30-a ediție a zilei RSR. Peste 600
de persoane au participat la mani
festare, scria Scînteia. Și în îndepăr

tatul Peru, în capitala Lima, s-a orga
nizat o expoziție de fotografie, la
sfârșit proiectându-se documentarul
„România, imagini contemporane".
Cum obrazul subțire cu cheltuială se
ține, Secția de Propagandă a CC și Mi
nisterul Afacerilor Externe trebuie să
fi decontat sume generoase în cinstea
evenimentului, peste mări și țări.

Veștile din Europa de Est din această
lună august sunt senzaționale. în Polo
nia: primul guvern cu participare
necomunistă; în Ungaria: deschiderea
frontierelor și libertatea dezbaterilor
politice; în Cehoslovacia: manifestații
din 21 august (în amintirea Primăverii
de la Praga din ’68) urmate de arestări;
în RDG: sute de mii de nemți din Est
trec în Vest; în țările baltice și Basara
bia: mari manifestații în memoria
pactuluigermano-sovietic. în schimb,
în România continuă nebunia lui
Ceaușescu. înfiecarezipresa relatează
despre situația îngrozitoare și grotescă
(de exemplu, oameni bătuți pe stradă
de„derbedei"). Ion Vianu, la telefon: cu
sfârșitul lui Ceaușescu vom trece de la
,foarte rău" la „rău"- tot e un câștig.
Lungă discuție cu acest prieten des
coperit târziu, una dintre cele mai lu
minate minți ale Exilului românesc.
Sanda Stolojan, Nori peste
balcoane. Jurnal din exilul parizian.
Traducere din franceză de
Micaela Slăvescu. Revizuită de
Sanda Stolojan, București,
Humanitas, 1996, p. 303-304
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spus ceva? Doar nu îmi făcuse nici
un rău. Ni se spusese în țară că, dacă
vom fi abordați de cineva, să-i
spunem să se adreseze conducătoru
lui delegației. Nu aveam de ce. Dom
nul Munteanu mă întrebase despre
competiție! Ce era rău în asta?!"

1989 - un an
foarte bun
în 1989, Marieta Ilcu a participat la
aproape 20 de competiții. A și fost
unul dintre anii de vârf ai carierei
sale. A început cu o medalie de argint
la Campionatele Mondiale de sală de
la Budapesta. Apoi, la Pitești, la Cam
pionatele Naționale, a sărit 7,08 me
tri, cea mai bună performanță a cari
erei. în august, la Duisburg, la Jocurile
Mondiale Universitare, a luat argint,
iar în septembrie a fost repre
zentanta Europei la Cupa Mondială
de la Barcelona, unde s-a clasat tot pe
locul al doilea. După 1990, Marieta
Ilcu a continuat încă șase ani sportul
de înaltă performanță. în 1993 a
devenit campioană mondială, la
săritura în lungime, la Toronto. între
2005 și 2009 a fost director executiv
al Direcției Județene pentru Sport
Hunedoara. A fost schimbată din
funcție pentru că nu era membră
PSD. Locuiește în prezent la Hune
doara.
Monalise HIHN

Ilie Radu mă invită la Cluj, Nandra
și Bichiș. M-am înțeles cu Sanda Buciumeanu să stea trei zile cu Voica.
Plec. Oboseala îndelung acumulată și
brusca detentă mă aruncă parcă în
imponderabilitate. Din aeroport, tele
fon Voichii: totul e în ordine, duioasă,
se bucură de drumul meu.
Plecarea la 11:40. Din hublou
pământul e și mic, și mare. Foarte
frumos. Se servesc 50 ml de votcă
bună. N-am mai băut poate de șase
luni. Munții albi abrupți. Cerul verde.
Cred că am putea construi ofilozofie
„deasupra"pământului. Poate reli
gia încearcă așa ceva, cu pământul
văzut de pe creste. România e con
struită în trepte. Această imagine puțin diferită de a lui Blaga - ar
puteafifertilă în literatură. îl pricep
pe Saint-Exupery. Am senzația că, și
de m-aș prăbuși acum, nu ar fi
pagubă, ci în ordine. Ora 12:25,
coborâm. Transilvania estefantas
tică. Se unduieșiplânge, tresare și dă
chiote. Văd umbra avionului. Ne
alergăm cu umbra pe lanuri, stâne,
fănețe. Reperul umbrei spre ateri
zare: îți arată cum mergi tu. Mi-arfi
plăcut să trăiesc în aceste locuri. Dar
nu fu săfie!
Ilie Radu, Doina, copiii. Este o
încântare să cunosc aceastăfamilie!
Cu toți în mașina lor la Nandra, la
mama lui Radu -Josefa! Ne iese în cale
pe jos, printre locuri și case, cu câte o
floare.
Ștefan J. Fay,
Caietele unui fiu risipitor.
Fragmente de jurnal, București,
Humanitas, 1994, p. 284-285
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Cabinetul 2 nu a
agreat Bicentenarul
Revoluției franceze
(Urmam din pag. I)

Am trăit un ultim moment de culme al istoriografiei
noastre, cel al Congresului Internațional de Științe Istorice
din vara anului 1980, reuniune care se desfășoară în lume
o dată la cinci ani și care a avut loc pentru întâia oară în
România și cu un evident succes. Reușisem atunci noi, orga
nizatorii interni - eram în acea vreme secretar al Comite
tului național al istoricilor-, să depășim bariere ideologice
neașteptate. Am obținut consimțământul organelor de par
tid ale vremii ca lucrările reuniunii, inclusiv discuțiile, să
poată fi publicate necenzurate și am izbutit chiar să orga
nizăm o slujbă ecumenică! (...) Din păcate, barierele au
apărut însă atunci când pe temeiul acestui succes și al
legăturilor stabilite sau dezvoltate se ofereau cele mai bune
perspective pentru dezvoltarea relațiilor, pentru schimburi
de profesori și cercetători, pentru proiecte comune.
La începutul anului următor, o dată cu restricțiile ali
mentare și de altă natură pentru istorici au apărut sau
reapărut treptat frânele și apoi interdicțiile care au anulat
practic tot ceea ce șe realizase sau se putea realiza. într-o
vreme, s-a mai putut participa la reuniunile istoriografice
de peste hotare, dar treptat barierele s-au coborât. Perso
nal, un semnal l-am avut când, ales în toamna anului 1988
membru corespondent al Societății Sud-Est Europene de la
Miinchen, n-am primit pașaportul pentru a participa la ce
remonia în care se remiteau titlurile celor câțiva aleși de
peste hotarele Germaniei federale.
în 1989, am putut circula înăuntrul „borcanului socia
list" participând la Congresul Societății de Istorie din RDG
desfășurat la Berlin și apoi, în septembrie, la Congresul de
Studii Sud-Est Europene de la Sofia. în schimb, din nou,
cum mi se întâmplase în anii 1970-1971 - în urma plecării
fiului meu - și în 1975-1977, mi s-au refuzat plecările „occi
dentale" în tot cursul anului 1989. îmi amintesc cu re
cunoștință curajul academicianului Radu Voinea, pre
ședinte în acea vreme al Academiei Române, rămasă doar
cu câțiva funcționari, care a intervenit atunci de șase ori la
Direcția de pașapoarte, evident fără succes, în favoarea
eliberării doritului pașaport. îrftre altele, eram invitat de

Asociația de istorie contemporană a Europei pentru a lua
parte la reuniunea de la Strasbourg consacrată bicente
narului Revoluției franceze din 1789. Paradoxal, la această
reuniune au primit pașapoartele și au putut participa Dan
Amedeo Lăzărescu și Șerban Rădulescu-Zoner!
Bicentenarul Revoluției franceze n-a fost agreat de Ca
binetul 2, date fiind relațiile tensionate dintre Mitterrand
și Ceaușescu. După ce mi-a apărut un studiu într-un volum
editat de Academia de științe din Berlin, l-am vizitat pe aca
demicianul Radu Voinea, i-am înmânat un extras și i-am
propus ca și Academia Română să se implice în această
importantă comemorare mondială. A dat curs sugestiei,
dar consecințele au fost destul de neplăcute.
Pentru invitarea ambasadorului Franței trebuia apro
barea Cabinetului 2, or, când Elena Ceaușescu a aflat de
această inițiativă, a explodat și la început a interzis ședința
de comemorare, iar apoi a început să cenzureze programul.
Eu trebuia să țin o comunicare despre „Influența Revoluției
franceze și a ideologiei ei asupra procesului de constituire
a statului român modern". M-am pomenit cu titlul schim
bat într-o lecție-clișeu: „Lupta pentru unitate și indepen
dență a poporului român", care nu avea legătură cu tema
reuniunii.
Pus în această situație, am telefonat lui Mircea Mușat,
care „păstorea" problemele istoriografiei la Secția de pro
pagandă a partidului, și i-am spus că nu am timpul nece
sar pentru a întocmi noul text (de fapt, voiam să evit de a
o face!) și că îl rog să mă scoată din program. Răspunsul său
nu-1 voi uita, el dezvăluind și fațete ascunse ale sistemului!
„Tovarășe profesor, mi-a spus el, schimbați doar titlul și vă
citiți textul dvs.!“ Așa am și procedat și până la apariția
lucrărilor ședinței a venit decembrie 1989 și am putut să

redau comunicării titlului ei cuvenit! N-a venitînsă permi
siunea de a-1 invita pe ambasadorul Franței, călcându-se o
regulă de politețe elementară, și nici nu s-a îngăduit să se
anunțe public ședința de comemorare. Funcționa însă în
acea vreme „radio-șanț", și sala a fost plină de ascultători!
în vară, am avut un colocviu cu participarea unor co
legi italieni, în frunte cu Bianca Cavalotti, nepoata lui Nicolae Iorga. Colocviul s-a desfășurat la Institutul de Istorie
„N. Iorga", dar în „mic comitet", iar vizitatorii noștri au făcut
ironii privind situația singulară a României, izolată și în
accentuat contra timp, ironii la care nici nu doream și nici
nu puteam să răspundem. A fost o întâlnire „încorsetată”,
când nici nu gândeam și nu speram că numai după o
jumătate de an aveam și noi să reintrăm în normalitate și
cu pașaportul în buzunar aveam să reluăm dialogul cordial
și necesar cu colegii și prietenii noștri italieni, ca și cu cei
din întreaga lume.
în afara întreruperii dreptului de a călători la reuniunile
de profil, la 13 martie 1989 mai primisem o lovitură perso
nală. Când a avut loc o recompunere a consiliului științific
al institutului - din care făceam parte de peste un sfert de
veac -, m-am pomenit exclus, la indicația organelor de par
tid municipale, inclusiv din vicepreședinția pe care o
dețineam din 1970. Având în acel moment 65 de ani împli
niți, am vrut să mă pensionez, dar m-a oprit de la acest
lucru Ștefan Ștefănescu, directorul nostru. Am rămas mai
departe pe corabia care „naviga" pe o mare furtunoasă!
Existase un proiect cu un număr de ani mai înainte ca
localul institutului să fie dat unei ambasade, ceea ce arăta
că nu mai era considerat o instituție-pilot, cu tot renumele
său internațional!
Cu toate acestea, institutul nostru rămânea pentru noi
o insulă, în care ne puteam desfășura activitatea, ca și cum
valurile nu ar fi bătut! Ultima mea lucrare de plan, pe care
o redactam și o încheiam chiar în 1989, a fost o carte con
sacrată începuturilor domniei lui Carol I. Aveam s-o public
la Editura Militară în 1991, fără a schimba un rând, putând
doar să adaug, ceea ce evitasem în situația dată din 1989,
o portretizare a domnitorului Carol, inițial nedescriind potrivit Constituției din 1866 - decât îndatoririle și drep
turile sale.
Editând colecțiile sale de izvoare, institutul a continuat
să realizeze în acel ultim an al sistemului ce avea să fie
înlăturat și un număr de lucrări de interpretare, care, ca și
cea amintită a mea, reprezentau contribuții la elucidarea
diferitelor aspecte și probleme istoriografice, care nu
cădeau în „păcatul" lozincilor și al unei gândiri primitive.
Dar, totodată, dacă în anii ’70 lucrul acesta se mai făcea cu
sentimentul că erau apreciate eforturile și rezultatele, de
data aceasta, atmosfera se schimbase, ziîele se scurgeau
apăsător. în institut exista însă un spirit de solidaritate între
noi și de devotament pentru instituție. îmi amintesc curr
la o ploaie puternică, din pricina defectării sistemului de
canalizare, a fost inundat subsolul, în care se afla și unul
dintre depozitele bibliotecii noastre. Fără ca o persoană să
fi fost înștiințată, în mod spontan, am venit cu toții „pe cora
bie" și timp de câteva ore întregul personal științific și
administrativ am lucrat la scoaterea cărților din primejdia
ce le amenința. Mă gândesc dacă astăzi ar mai avea loc o ast
fel de reacție! Și atunci, zilele nu ne erau prea senine. Plata
datoriilor externe ar fi putut îngădui, chiar în concepția
primitivă a conducătorului, o îndulcire social-economică
a regimului, dar acest lucru nu avusese loc, după cum nu
se întrezărea nici o revenire la „liberalismul" de care be
neficiasem la mijlocul anilor ’60. Nu se izbutise în acel an,
în ceea ce privea institutul, să revenim la o formă „mai in
telectuală" de învățământ politic, pe care ni-1 asigurase
câțiva ani un cărturar - Radu Florian; eram supuși mai
departe unui învățământ lozincat, similar celui din oricare
întreprindere industrială. în schimb, ne îndreptam către
Congresul al XIV-lea!
DanBERINDEI

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Vara dracilor împielițați!
(Urmam din pag. I)

Trocul ne aducea mereu o sacoșă
cu 10-12 înghețate luate direct de pe
banda rulantă. Știam deja destule
despre liberul schimb de mărfuri
și călcam apăsat pe urmele târgo
veților medievali din scrierile lui
Dumitru Almaș.
Despre comunism aveam impre
sia vagă că e o chestie care te învață
să stai în banca ta și, deci, ne plic
tisea. Ăsta era, probabil, motivul
pentru care refuzam mai mereu să
cumpărăm Cutezătorii sau Șoimii
Patriei. Totul spre iritarea unei
învățătoare care făcea combinații cu
tercot, coronițe și foi de plăcintă.
Frazele despre Ceaușescu erau
întotdeauna prea lungi, iar portre
tul său din manual era prea neted și
enervant ca să nu-i trântim câte o
svastică pe frunte.
Ni se părea mai interesant să ne
comportăm ca eroii lui Dumas sau
Conan Doyle decât ca puștanii roza
lii care ascultau orbește de mama și
de tata.
«Ideologia» noastră era simplă:
Nimic din ce poate face Tom Sawyer,
D'Artagnan sau Winnețou nu tre
buie lăsat pe mâna altora. Să facem
noi, băieți! De pe malul Bahluiului,
locul nostru preferat de joacă,
puteai trage unele concluzii perti

intraseră deja în febra pregătirilor
pentru școală. începuse goana după
uniforme, ghiozdane și rechizite!
Prilej pentru ziarele vremii să inițieze
raiduri-anchetă prin magazine și papetării. La Iași, răspundea întrebărilor
incomode loan Mazilu, director co
mercial al 1CRTI. „Față de anul prece
dent, cantitățile de uniforme școlare
contractate sunt mai mari*. Situația
livrărilor de la furnizori este bună.
Avem și unele stocuri în depozit.
Aprovizionarea magazinelor a înce
put din luna iulie a.c.“, asigura I. Ma
zilu. Treptat, apăreau și problemele.
Le dezvăluie Melania Dropu, merce
olog: „în prezent, nu sunt suficiente
costume și sarafane pentru elevii de
liceu din clasele IX-XII. Cred că tre
buie să purtăm o discuție cu tovarășii
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nente deșpre viață, în timp ce mai
prindeai câte o șopârlă sau coceai un
cartof pe jar.
Una dintre ele era că apariția unei
Dacii de culoare neagră poate
declanșa comportamente stranii.
Așa ni se păreau scenele în care
cheflii de pe mal erau conduși în
cele mai apropiate magazine, ple
când mai apoi cu aceleași mașini
smolite, într-o direcție misterioasă.
După îndelungi investigații, am
aflat că Miliția nu tolerează decât
cosași și furnici pe iarba patriei și
nicidecum amatori de vermut.
O altă concluzie, pe care nu o
puteam evita, era că studenții străini,
majoritatea arabi, sunt îmbrăcați
mult mai bine decât părinții noștri,
folosesc alte parfumuri și, în general,
par mai fericiți.
Unii dintre ei erau atât de fericiți,
încât ne cadoriseau cu dulciuri și
«bani străini» de câte ori mergeam
în vizită la mama, care lucra la ali
mentara campusului. Astfel, aveam
acasă o colecție impresionantă de
monede din Zimbabwe, Sudan, Egipt
și de pe alte planete îndepărtate.
Mai aveam ceva acasă, o sobă de
100 kg așezată în «dormitorul
copchiilor». Asta pentru că la etajul
4 nu mai ajungea nimic în afară de
apa rece. Ce-i drept, nici sobița nu
era de nădejde, având prostul obicei

din comerțul cu ridicata". Spusele
tovarășei Dropu se confirmau pe
teren. La magazinul Tudor Vladimirescu, halatele „Olandină", fustele
„Pionier", rochițele pentru preșcolari
și bluzele pentru șoimi lipseau.
•

însemnări de călătorie
din Berlinul estic
Din Berlin, oraș ce aniversa 750 de
ani de existență, Sebastian Truța
trimitea pentru ziarul Unirea (din
Alba-Iulia) o corespondență intitulată
„Berlin - tradiție și modernitate",
însemnările se refereau, bineînțeles,
la partea est-germană, care cunos
cuse după 1945 calea „democrației
populare". „O mulțime de schele

să dea căldura afară și fumul
înăuntru. Nu eram prea atenți la
acest aspect, însă ni se părea la fel de
amuzant ca atunci când ne făceam
temele la lumânare, curentul fiind
întrerupt de... «ssst, că ne bagă la
pușcărie!».
Totul era perfect, atât timp cât la
cinema rulau filme cu indieni victo
rioși, la cofetărie se aducea prăjitură
cu bezea, iar bunelu' ne confecționa
zmee sau ne învăța să dăm pase cu
artexu'.
Goleam zgomotos partea plină a
paharului și ne uitam în jur după
următorul. Uneori era prea întune
ric ca să-l mai vedem, uneori mai
crăpa și el din cauza frigului, dar
până la urmă dracii împielițați
ieșeau învingători.
O temă de compunere pe care o
uram atunci era «Cum mi-am petre
cut vacanța de vară». Neavând bu
nici la țară, trebuia să ne folosim
imaginația și să adunăm fapte
demne de povestit, chiar dacă se
petreceau pe asfaltul prozaic al
orașului. Astăzi, nimic nu-mi face
mai mare plăcere decât să-mi
amintesc de o vară în care cărțile,
cățăratul în copaci sau trasul cu
arcul nu erau motiv de zâmbete con
descendente.'"
(a consemnat
Eliza DUMITRESCU)

îmbracă cu dantelăria lor trupul mul
tor edificii reprezentative ce fac parte
din patrimoniul arhitecturii clasice
germane, consemna ziaristul în în
semnările sale de călătorie din RDG.
Vechea Primărie își redobândește
treptat, prin truda și iscusința mește
rilor restauratori, înfățișarea de acum
câteva secole. Scurgerea implacabilă
a timpului n-a cruțat nici domurile,
turlele și ornamentica exterioară a
acestui palat spre care duc multe din
tre arterele de circulație ale capitalei.
Pe alocuri, stricăciunile și deterio
rările sunt atât de pronunțate, încât
meșterii sunt nevoiți să facă apel la
stampe, fotografii, litografii și alte
documente de arhivă, luând de multe
ori totul de la început."
Florin MIHAI
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Ceaușescu și Pravda (2)
Interviul tovarășului Nicolae Ceaușescu acordat ziarului sovietic
Pravda

Aurel Rogojan (primul din dreapta), alături de generalul Iulian Vlad și generalul Ștefan Alexi^

FOTO: Arhiva personală Aurel Rogojan

CUM S-A VĂZUT ANUL 1989 LA VÂRFUL SECURITĂȚII

Telegramele operative DSS
din care Ceaușescu a aflat
că i se apropie sfârșitul

întrebare: Dacă arfi să comparăm generația dumneavoastră și
generația tinerilor comuniști de astăzi, spiritul de luptă al generației
dumneavoastră de atunci și spiritul de luptă al generației tinere de
astăzi, există vreo deosebire?
Răspuns: în primul rând, condițiile sunt cu totul diferite. La începutul
anilor ’30, România trăia sub dominația imperialistă. Condițiile de
viață, de muncă erau deosebit de grele. Tineretul,forțele revoluționare,
comuniștii erau angajați în apărarea intereselor clasei muncitoare, ale
întregului popor, în lupta împotrivafascismului, care se dezvolta și care,
după cum se știe, în 1933 a obținut victoria în Germania hitleristă. Tine
rii erau angajați cu toateforțele împotriva războiului. Ei au înfruntat
teroarea, închisorile, lagărele, mulți și-au dat și viața, cu încrederea
fermă în socialism, în libertatea țării și a poporului lor.
Desigur, tineretul de azi trăiește în alte condiții! Dar trebuie să vă spun
că în organizația noastră de tineret și în rândul tineretului, în gene
ral, există un spirit revoluționar de muncă, de luptă, hotărâreafermă
de a înfăptui neabătut politica Partidului Comunist Român, de
realizare a socialismului și înaintare spre visul de aur al omenirii.
Noi dăm o înaltă apreciere activității și spiritului revoluționar de
muncă al tineretului în toate domeniile și, desigur, ne preocupăm pen
tru ridicarea continuă a nivelului său de cultură generală, tehnică,
științifică, dar și de înarmarea sa cu concepția revoluționară despre
lume și viață. Considerăm că un tineret pregătit și educat în spiritul
idealurilor revoluționare vafi un bun constructor al socialismului, va
asigura viitorul poporului în societatea socialistă, în comunism!
întrebare: în ce măsură Partidul Comunist Român a ținut seama,
în perioada care a trecut, de specificul național și de condițiile țării
sale? Și în ce constă astăzi rolul conducător al Partidului Comunist
Român în societate, care sunt căile întăririi prestigiului său în
rândurile milioanelor de oameni ai muncii?
Răspuns: Și în activitatea partidului nostru, în primii ani ai
construcției socialiste, au existat anumite subaprecieri ale realităților
din țara noastră, tendințe de copiere și de aplicare mecanică a
realităților din alte țări. De aceea subliniem mult importanța Congre
sului al IX-lea al partidului, din 1963, care și-a propus să lichideze
această subapreciere, să înlăture dogmatismul, șablonisrrful, conser
vatorismul - inclusiv teoria „modelului unic" în construcția socialis
tă - să aplice legile obiective și principiile socialismului științific la rea
litățile și condițiile din România. Noi spunem că am redat partidului
și poporului sentimentul de încredere înforțele lor, de demnitate și de
acțiune cu adevărat independentă în construirea socialismului. Am
făcut însă aceastafără a contrapune politica României politicii de con
strucție socialistă din alte țări! Am pornit și pornim de lafaptul că socia
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lismul se realizează în mod divers de la o țară la alta, de la o epocă la
alta, și considerăm că orice abatere de la acest principiu nu înseamnă
o aplicare creatoare a socialismului științific, ci o încălcare a legilor
obiective și a idealurilor socialiste, ceea ce - într-un fel sau altul - nu
poate să nu se reflecte negativ în dezvoltarea societății.
Am urmărit întotdeauna ca partidul nostru să-și întărească conti
nuuforța politico-organizatorică. De la nașterea sa, din 1893, adică
de la primul partid muncitoresc, și apoi de la crearea Partidului Comu
nist Român, în 1921, am pus întotdeauna și punem și astăzi accentul pe
caracterul muncitoresc al partidului. Considerăm că partidul trebuie
să rămână permanent partidul clasei muncitoare, să se afle întot
deauna pe pozițiile luptei revoluționare, să-și întărească neîntrerupt
legăturile cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu întregul popor. Fiind
partidul clasei muncitoare, el trebuie săfie, totodată, și partidul întregii
națiuni, înfăptuind aspirațiile întregului popor-de bunăstare, de li
bertate, defăurire a societății socialiste și comuniste! Datorită tră
săturilor sale muncitorești-revoluționare, partidul nostru și-a cucerit și
se bucură de un înalt prestigiu în rândul poporului, numărând astăzi
peste3.800.000 de membri, din care circa 55% sunt muncitori, 18% sunt
țărani, iar 20% intelectuali.
întrebare: Este vorba despre muncitorii ca „origine" sau ca
„ocupație"?
Răspuns: Am in vedere muncitorii ca „ocupație". Dacă socotim însă
dupăoriginea inițială, având în vederecădin rândul muncitorilor s-au
ridicat numeroși intelectuali și activiști din toate domeniile, ponderea
muncitorilor în partid depășește 70%! Dar noi urmărim și dorim per
manent ca muncitorimea - care lucrează nemijlocit în producție - să
reprezinte majoritatea membrilor partidului nostru! Considerăm că
aceasta constituie garanția menținerii spiritului revoluționar al par
tidului, dar și a îndeplinirii rolului clasei muncitoare de clasă
conducătoare a societății. Atunci când spunem că socialismul îl con
struim cu poporul și pentru popor, facem deci totul pentru a da un
conținut real acestei teze, acestei concepții.
Și - doresc să subliniez - suntem hotărăți ca și de acum înainte să
întărim partidul, rolul său politic conducător în societate, să dezvoltăm
permanent legătura sa cu întregul popor, văzând în aceasta garanția
dezvoltării în continuare a țării pe calea socialismului!

întrebare: Vorbind despre aplicarea principiilor socialismului la
condițiile concrete, vă gândiți și la folosirea inteligentă - subliniez
în mod deosebit calificativul „inteligență"-a experienței altora?
Răspuns: înseși legile obiective și principiile socialismului științific
reprezintă o sinteză a teoriei și practicii socialiste și revoluționare, care
însumează experiențe din numeroase și numeroase țări, din diverse
etape ale dezvoltării societății omenești. Este decifără îndoială o rea
litate că acordăm o mare însemnătate schimbului de experiență,
studierii practicii, inclusiv a diferitelor concepții teoretice ale altor țări.
Considerăm că toate acestea constituie o parte inseparabilă a
dezvoltării practicii și teoriei revoluționare, a asigurării mersului
înainte spre socialism!
România liberă, 23 august 1989

CAP COMPAS
(Urmare din pag. I)

2. DSS nr. 00252/793/07.11.1989 privind
întâlnirea Kohl - Mitterrand: „S-a stabilit
sprijinirea unui front comun al forțelor de
opoziție din țările socialiste (...)".
3. MApN - Direcția Informații a Arma
tei - Telegrama 015771/09.11.1989: „Ungaria
acționează în scopul destabilizării situației
politice interne din România, cu prioritate
în Transilvania... Simultan cu provocarea
unor demonstrații, (...) Ungaria are intenția
să provoace incidente la graniță... care să
degenereze într-un conflict militar... Acest
scenariu se va realiza cu știrea URSS și cu
sprijinul Austriei...".
4. DSS nr. 00286/11.11.1989 - „După
reuniunea la nivel înalt a NATO, care a avut
loc la Bruxelles, Guvernul Olandei are în ;
vedere ca în relațiile cu România să pro
moveze toate formele active de stimulare
a propagandei negative și susținere a
acțiunilor protestare (...)".
5. DSSnr. 00444/814/14.11.1989-„«Trust
Organization», recent înființată de CIA, are
între obiective: încurajarea și sprijinirea
mișcărilor disidente din țările socialiste;
măsuri active de organizare și dirijare a
acțiunilor emigrației; organizarea de ac
țiuni de opoziție fățișe și folosirea ca ofițeri
de legătură și instructori a foștilor membri
ai serviciilor de informații care au trădat
(...). «Trust Organization» își va concentra
activitatea cu preponderență în direcțiile
României și Cehoslovaciei...".
6. DSS nr. 00260/16.11.1989 - Inițiativa
președintelui Franței de a convoca reuni
unea de urgență la Paris a șefilor de stat și
de guvern ai țărilor membre ale Pieței
Comune, cu scopul „sporirii rolului aces
tora în destabilizarea și schimbarea re
gimurilor politice din țările socialiste,
încurajării directe a constituirii nemulțu
mirilor și protestatarilor în mase de ma
nevră (...)“.
7. DSS nr. 00262/22.11.1989 - Reuniunea
de la Paris convocată din inițiativa
președintelui Franței: „în contextul
pozițiilor cpmune și a acțiunilor concer
tate ale SUA și URSS, cu privire la România
se preconizează (...) crearea unei tensiuni
interne destabilizatoare prin folosirea unei
stări de nemulțumire și incitări în mediul

minorității maghiare (...)". (n.a. - Era oare
scenariul care l-a avut ca protagonist pe
preotul reformat Laszlo Tokes?! Anterior,
deși au fost dovedite acțiunile ilegale
împotriva securității statului săvârșite de
Laszlo Tokes, atestate și de interceptarea, la
controlul trecerii frontierei, a unei chi
tanțe olografe pentru primirea sumei de
20.000 lei, ascunsă în plafoniera autotu
rismului cu care călătoreau legăturile sale
din Ungaria, Nicolae Ceaușescu nu a apro
bat sesizarea instanței de judecată).
8. DSS nr. 0086/27.11.1989 - Declarația
consilierului prezidențial sovietic Oleg
Bomogolov privind „caracterul ireversibil
și de generalitate al procesului care se
desfășoară în unele țări est-europene și
optimismul cu care este privită evoluția
viitoare a României".
9. DSS nr. 00277/02.12.1989 -JQeclarație
a președintelui George H. Bush: „Aș dori să
văd unele acțiuni și în această țară. (...) Am
trimis în România un nou ambasador...
L-am trimis în România tocmai pentru că
este un om ferm și intransigent...".
10. DSS nr. 00288/12.12.1989 - Declarația
președintelui Franței la încheierea reuni
unii la nivel înalt de la Strasbourg: „Pro
blema unor provincii... nu trebuie să se
omită existența divergențelor între Un
garia și România în chestiunea Transil
vaniei... sau problema Basarabiei... Franța
și URSS trebuie să-și reia rolul de a asigu
ra echilibrul în Europa...".
11. DSS/0610/12.12.1989 - în mediile emi
grației maghiare din Occident, dar și în cer
curile guvernamentale de la Budapesta se
vehiculează ideea reanalizării în forurile
internaționale a statutului actual al Tran
silvaniei, după ce etnicii unguri din Româ
nia vor acționa pentru autonomie și înte
meierea unui nou stat independent, suve
ran și neutru - Ardealul - sau pentru înglo
barea Transilvaniei într-o federație...".
Dau un exemplu care este edificator în
ceea ce privește urmărirea evoluțiilor
internaționale în direcția accelerării pră
bușirii sistemului mondial socialist. Pe
evoluțiile din Polonia s-a realizat un studiu
de caz timp de nouă-zece ani. Că venea
schimbarea nu era o noutate. Se știa de la
momentul Helsinki (coșul trei, al drep
turilor omului, numai că fiecare parte

opusă înțelegea sau dorea să înțeleagă
cu totul altceva), de la reorientarea tacticii
SUA în timpul mandatului președintelui
Jimmy Carter, de la desecretizarea unor
documente ale Consiliului Securității
Naționale al SUA, în 1974, de la pontificarea
cardinalului polonez Karol Voityla... Strate
gia anticomunistă globală era cunoscută și
nu existau dubii că, după ce se va instala
la Moscova conducătorul „așteptat", odată
pornită căderea liberă a sistemului, aceas
ta nu va mai putea fi oprită.
Dacă se întâmpla ca informațiile din
exterior să dubleze în mare măsură ceea ce
în Centrală se colecta direct din presa
externă, din fluxurile agențiilor de știri,
din documente oficiale, din monitorizarea
mediilor diplomatice și din alte surse, de
regulă sigure și de înaltă fidelitate, este
posibil ca ofițerilor din aparatul extern să
li se fi cerut să nu furnizeze informații
redundante, ci să caute răspunsuri la
întrebările și problemele necunoscute:
„Când? Cum? Unde? Cine? în beneficiul
cui?".
Dacă totuși în structuri paralele ani la
rând s-a lucrat altfel, omițându-se din
informări adevărurile incomode, faptul
este imputabil și unor factori din DSS,
deoarece, potrivit obligațiilor de protecție
contrainformativă pe care le aveau, nu l-au
cunoscut și nu au putut fi luate măsurile
de îndreptare cuvenite.
în nici un caz însă, pe linia Departamen
tului Securității Statului, din partea șefu
lui acestuia nici înainte de 1986 și cu atât
mai puțin după nu știu să li se fi cerut
ofițerilor de informații să nu culeagă ori să
nu transmită informații privind tendințele
politice internaționale de reașezare a
ordinii mondiale. Ar fi fost absurd, fiindcă
tocmai acesta era unul dintre obiectivele»
majore și constante ale informațiilor
externe (spionajului). Pesemne că acei care
au spus contrariul ori nu au fost niciodată
ofițeri de informații, ori nu au știut, ceea ce
este grav pentru ei, că pe spațiul respectiv
nu erau de capul lor, ci erau și alții care îi
supervizau sau îi monitorizau. Nu mai
spun că nu cred că ar fi putut îndrăzni cine
va, la vremea aceea, să dea o asemenea ori
entare extrem de gravă și de periculoasă.
Aurel Rogojan
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Varietăți noi de păstrăv
Paul Decei scria în 1989, în Almanahul
Vânătorul și pescarul sportiv, un articol
despre noile varietăți de păstrăv. Astfel citi
torii pasionați de pescuit puteau afla că
„păstrăvul curcubeu existent azi în
păstrăvăriile noastre este rezultatul încru
cișării dintre cele două varietăți cu pre
dominanta celei migratoare. Datorită
creșterii speciei în captivitate și reprodu
cerii ei artificiale, păstrăvul curcubeu și-a
pierdut funcția reproducerii. Au fost totuși
urmași născuți pe cale naturală în lacurile
Ighiel și în Tăul Spurcat. în apele
curgătoare nu se reproduce, cu siguranță,
exemplare de femele fiind găsite la
sfârșitul epocii de boiște și mai târziu cu
icre nedepuse. Cea mai indicată pentru
creșterea în păstrăvării s-a dovedit a fi rasa
Kamloop. Aceasta este autohtonă în
lacurile și râurile tributare lor, situate în
partea centrală și sudică a Columbiei Bri
tanice. Curcubeul Kamloop prezintă o
serie de avantaje față de curcubeul nostru,
fapt ce-1 situează pe primul loc în com
petiția speciilor indicate pentru creșterea
artificială astfel: este repede crescător,
înregistrând, bine hrănit și crescut în
păstrăvării cu ape de izvor, greutatea de
500-600 g și 34-35 cm lungime la numai
doi ani de viață. întregul efectiv se hră
nește și Crește uniform, ajungând în
primul an de existență la dimensiunea
bună de undiță, respectiv de la 100 g buca

ta de sus. Transformă hrana mult mai bine,
se pretează la o densitate mai mare decât
curcubeul nostru, este mai puțin sensibil
la unele boli. Toate caracteristicile de mai
sus pledează pentru introducerea lui în
păstrăvării în locul actualului curcubeu,
dar cu o singură condiție: să aibă apă cu
temperaturi constante".
în păstrăvăria de la Oiești-Argeș au fost
produși din câteva icre aduse din țara de
baștină (Franța) reproducători de păstrăv
fântânei de munte (Salvelinus alpinus).
Primii puieți au fost obținuți în anul 1985.
La noi, fântânelul este destinat populării
lacurilor alpine. Prima acțiune în această
direcție a fost efectuată în toamna anului
1985, când s-a populat Lacul Călțun din
Făgăraș. Acțiunea va continua în anii
următori, la data actuală având două ge
nerații de viitori reproductori născuți în
țară. în păstrăvăriile Gilău și Oiești atinge
vârsta comercială la începutul celui de al
doilea an de existență, cu un an mai de
vreme decât păstrăvul nostru curcubeu. A
fost introdus și într-o serie de lacuri alpine
din masivele Retezat și Parâng încă din
primul an al aducerii lui în țară. Au fost
populate cu fântânei lacurile: Slivei, Verde
și Mija din Parâng; Viorica, Florica și Agățat
din Retezat. La numai un an după populare,
fântânelul din lacurile menționate a fost
extras prin pescuit cu undița aproape în
totalitate. S-a menținut un număr redus în

lacurile din Parâng, situate în perimetrul
potecilor turistice și greu accesibile."
La finalul articolului, autorul îi in
formează pe cititori că acțiunea de aducere
a noi specii sau linii de salmonide în
scopul producerii păstrăvului de consum
sau a populării apelor de munte cu rase
repede crescătoare nu s-a încheiat încă.
Ministerul Silviculturii din acea vreme,
prin specialiștii săi și prin cei ai institutu
lui de cercetare de profil, făceau tot ce le
stătea în putință pentru ca apele de munte
să fie redate circuitului piscicol cel puțin
tot atât de bogat cum era cu doar câteva
decenii în urmă, spre bucuria adevăraților
pescari sportivi de păstrăvi.
încheiem cu o rețetă de păstrăv în aspic.
Se curăță peștele. Se sărează și se ține
două-trei ore ca să se pătrundă bine în sare,
apoi se fierbe. Se lasă să se răcească bine,
apoi se taie cu un cuțit de-a lungul șirei
spinării, șira spinării și oasele se scot cu
grijă, apoi se leagă peștele cu ață pentru ai da forma inițială. Se tapetează cu aspic o
formă lunguiață, ceva mai mare decât peș
tele. Se ornează, apoi se așază peștele, ast
fel încât spinarea să fie așezată în’mijlocul
formei, cu spatele în jos. Peste pește se toar
nă aspic până se acoperă bine, apoi forma
se ține la rece. Se toarnă pe un platou și se
servește cu un sos de maioneză, sos remulad sau cu sos tartar pus în sosieră.
Carmen DRĂGAN

Mineralierul „Comănești" era așteptat să revină din al doilea voiaj
Vineri, 25 august, navele „Cotnari", „Valea
Albă", „Vișeu" și „Bistreț" au sosit în Portul
Constanța. în drum spre țară se afla în acel
moment și mineralierul „Comănești". Lan
sată la apă în primăvara lui 1989, cu o capa
citate de 165.000 tdw, „Comănești" era cea
mai mare navă construită vreodată în
România. în iulie, cel mai mare mineralier
din dotarea flotei maritime comerciale se
întorsese din primul voiaj. în 53 de zile, nava
parcursese peste 12.000 de mile marine, pe

itinerarul Constanța -Tubarao - Constanța și
a adus în țară minereu de fier necesar indus
triei siderurgice. Nava fusese adusă cu bine
în țară de echipajul comandantului de cursă
lungă Gheorghe Bogdan.
Nave în drum spre țară
„Cotnari", „Valea Albă", „Vișeu", „Bistreț"
sosesc astăzi, 25 august; „Bicaz", „Bihor" - 28
august; „Baia Sprie", „Balș", „Comănești",
„Humulești", „Călan" - 30 august; „Bujoreni",
„Fundulea" - 31 august; „Borsec" - 2 septem

brie; „Oituz", „Oltul", „Tomis" - 4 septembrie.
Nave în porturi străine
„Anina", „Moldovița" - Durres; „Arad" Cochin; „Baia de Aramă" - Talbot; „Banat" Sidi Kerir; „Beiuș", „Blaj" - Bejania; „Bobâlna",
„Borcea" - Puerto Ordaz; „Curtea de Argeș" Bangkok; „Dej" - Philadelphia; „Deva" - Co
rint; „Făgăraș" - Gemlik; „Fălciu" - Shanghai.
Celelalte nave ale flotei maritime comerciale
se află în drum spre porturi străine sau în
porturile românești. (Cristina DIAC)
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și istorici
(Urmare din pag. I)

Acest mijloc de a face oameni de
știință și din cei care nu sunt; e sufi
cient să se înscrie în colectiv, care-i pro
movează, care-i vehiculează. Cu acest
sistem se pot face istorici câți vrei, din
cine vrei, poți acapara cât vrei, te poți
face atotcuprinzător, atotștiutor. E cea
mai necinstită formă a muncii în co
lectiv.
O nevoie Vitală: o deschidere mai
largă a ferestrelor spre știința mondi
ală. Nu numai contacte instantanee,
ocazionale, trecătoare, ci creșterea în
apele ei, o conviețuire în spațiul ei.
O altă nevoie vitală: o posibilitate
largă de documentare în arhivele de
peste hotare, documentare atât de
restrânsă azi.
Cât pentru nevoile noastre națio
nale, istoriografia noastră are nevoie
de o largă documentație a ceea ce se
scrie peste hotare, documentație azi
cu totul insuficientă, aproape inexis
tentă.
Iar o altă nevoie, am mai spus-o, e
cunoașterea cât mai temeinică a isto
riei popoarelor înconjurătoare, a con
textului istoric în care evoluăm. Nu
numai pregătire directă nu facem, dar
nici măcar schimbul curent de lite
ratură și de documentație.
Acum, când tot mai des auzim
despre o problemă a Transilvaniei, care
se vântură tot mai insistent, rămânem
ignoranți. Noi nu ne mai putem docu
menta, dar mă întreb: oare ce fac
atașații noștri culturali, n-am auzit să
ne fi dat careva asemenea informații,
ca măcar pe această cale să aflăm ceva.
David Prodan, Memorii,
București, Editura Enciclopedică,
1993, p. 104-105

-------------9. FC Farul

Linia de clasament
34

14

4

16

CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU

-------------36-48

32 p

Puncte realizate pe teren propriu: 24 (a pierdut câte 2 p la Steaua, FC Bihor,
FC Argeș și Dinamo, câte 1 p la SC Bacău și Oțelul).
Puncte obținute în deplasare: 8 (câte 2 p la Oțelul, Rapid și ASA TârguMureș, câte 1 p la FCM Brașov și SC Bacău).
Golgeterii echipei: Marian Popa - 8 goluri, Zahiu - 4, Bârboră, Tătăran, R.
Manea, Șt. Petcu (2 din 11 metri) - câte 3, Tufan, Iovănescu, Mustacă, Bănică
Oprea - câte 2, Nedelcearu, T. Iovan, Dorobanțu, Funda - câte 1.
Jucători folosiți: 22; Cămui - 34 de meciuri, T. Iovan, Marian Popa - câte 31,
Al. Popovici, Tătăran - câte 30, Iovănescu - 29, Anton - 28, Tufan, M. Dumitru
- câte 24, Mustacă - 23, Funda - 22, Dorobanțu, Șt. Petcu - câte 20, R. Manea 17, Dinu -16, Nedelcearu - Zahiu - câte 14, Bănică Oprea -10, Bârboră - 9,
Gârjoabă - 7, V. Crăciun - 3, Băjenaru - 2.
Media notelor echipei: 6,23.
Media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de jocuri): 1-2. Anton,
Tătăran 6,58; 3. Al. Popovici 6,50.
Cartonașe galbene: 39 (15 suspendări) -12 jucători (cele mai multe: Al.
Popovici, Tătăran, M. Popa, Nedelcearu - câte 5).
Cartonașe roșii: nici unul
A beneficiat de 5 lovituri de la 11 metri: 2 transformate (ambele de Șt. Petcu),
3 ratate (Șt. Petcu 2, T. Ivan); a fost sancționată cu 7 penalty-uri (6 transfor
mate, unul ratat).

Secundul Ion Constantinescu nu a apucat decât turul, plecând împreună cu Hașoti
la jumătatea întrecerii
FOTO: Revista Sport

tehnică a constănțenilor nu ă pornit
însă sub cele mai bune auspicii,
subțirimea lotului de jucători producându-i cele mai mari griji. „Un
singur nume nou (Bănică Oprea de la
Metalul Mangalia) părea cu totul
insuficient, mai ales în condițiile în
care trei oameni de bază dispăreau
din «formulele» returului: Bârboră,
operat de menise și nerefăcut, Nedel-

cearu, retras de la echipă, și Zahiu,
nimeni altul decât golgeterul cu 21 de
goluri din sezonul trecut, cel care
punctase de patru ori și în turul
Diviziei A! Primii nu au mai jucat
deloc, în timp ce Zahiu, cu numai trei
apariții (neconvingătoare) în retur, a
fost ca și inexistent. Mai mult decât
atât, Ștefan Petcu, poate cel mai dotat
component al lotului, ca să nu mai

vorbim de experiență, cu doar șapte
meciuri în sezonul de primăvară,
acuzase deja o vădită scădere a capa
cității de efort, ca și a tonului psihic.
De asemenea, Funda, 10 prezențe
după întrerupere, deși se anunța în
mare formă la un moment dat, avea
să-și diminueze serios randamentul
în urma unor probleme de sănătate
nerezolvate la timp", a evidențiat
ziarul Sportul problemele cu care s-a
confruntat Constantin în pauza din
tre tur și retur.
în ciuda tuturor acestor neajun
suri, Farul a arătat în retur mult mai
bine decât în prima parte a campi
onatului, fapt demonstrat de cele
cinci victorii consecutive obținute
pe teren propriu și de punctul scos
la Bacău (0-0). Iar unui scurt respiro

august

25

20 0 9

anunțuri

FC FARUL, SALVATĂ DE
GHE0RG1IE CONSTANTIN
Revenită în Divizia A după o pauză
de cinci ani, gruparea de pe Litoral a
terminat campionatul ’88-’89 pe un
neașteptat loc 9. Farul nu a avut însă
nici pe departe un parcurs liniar,
finalul turului extrem de slab făcut
de trupa pregătită de Emanoil
Hașoti și Ion Constantinescu găsindu-i pe „marinari" în subsolul
clasamentului, tocmai pe poziția a
17-a. în pauza de iarnă, cu spectrul
unei noi retrogradări în față, con
ducerea clubului l-a destituit pe
Hașoti, tehnician cu vechi state în
serviciul fotbalului constănțean, și
a apelat la serviciile lui Gheorghe
Constantin, unul dintre cei mai re-,
putați antrenori din România acelor
vremuri. De altfel, un an și jumătate
mai târziu, mai precis în vara lui '90,
după turneul final al CM din Italia,
Gheorghe Constantin, recomandat
de vasta sa experiență competițională, avea să fie instalat de șefii
FRF în funcția de selecționer al
echipei naționale, unde, e drept, n-a
prins decât două meciuri oficiale,
ambele pierdute, 1-2 cu Scoția, la
Glasgow, și 0-3 cu Bulgaria, la
București, în preliminariile CE 1992.
Până să-i succeadă însă lui Emeric
lenei la cârma primei reprezentative,
Constantin și-a făcut cu vârf și înde
sat treaba la Farul, în returul stagiu
nii ’ 88-’89. „Adunând 20 de puncte în
a doua parte a campionatului, FC
Farul (locul 6 în clasamentul returu
lui) a acces în prima jumătate a ie
rarhiei finale, lucru mai puțin
obișnuit pentru o nou-promovată,
echivalent și cu cea mai bună perfor
manță a sa din ultimii 15 ani!", nota
ziarul Sportul în urmă cu 20 de ani în
cadrul tradiționalei retrospective de
la finalul campionatului, intitulată
„Divizionarele A, la ora bilanțului".
Aventura lui Constantin pe banca

Marți,

NAȚIONAL

la Constanța (0-0 cu Oțelul) i-au
urmat alte trei succese în patru par
tide, între care și un 3-2 cu „euro
peana" Flacăra Moreni. în fine, tot ca
o confirmare a unui sezon de
primăvară excelent a stat chiar și
înfrângerea, 0-2, cu Steaua, în
Ghencea, după 0-0 la pauză, după o
prestație a constănțenilor unanim
apreciată. La capitolul critici, lucru
mai puțin obișnuit în acele vremuri,
conducerea Farului a fost găsită
vinovată de „foarte slaba preocu
pare pentru recuperarea jucătorilor
accidentați, fapt greu de explicat la
nivelul unui asemenea club. Cazul
lui Bârboră, care a fost nevoit să se
ocupe singur de operația sa la
genunchi, este edificator".
Marius MIHALCEA

iectare, ingineri în specialitatea: TCM,
MUS, Auto, Construcții industriale și
civile.

Căutăm femeie internă, cu expe
riență, supraveghere fetiță 5 ani și
jumătate și băiat 2 ani și jumătate,
zona Petre Ispirescu. Așteptăm
provinicia.
. Supraveghez zilnic, la domiciliul
meu, copii, zona metrou Titan. Oferte
serioase. Căsuța agenției 6011.
Teatrul Dramatic Brașov orga
nizează, la sediul instituției, concurs
pentru ocuparea posturilor de: actrițe
(limita 30 de ani), actori (limita de
vârstă 35 de ani), regizor artistic, pic
tor scenograf.
Supraveghez zilnic preșcolari, la
domiciliul meu (zona Policlinica
Titan).
Centrala Industrială de Reparații
Auto, cu sediul în București, Str.
Clăbucet nr. 68, Sectorul 1, încadrează
de urgență în condițiile Legii nr.
12/1971, pentru activitatea de pro

VÂNZĂRI
Vând sufragerie completă cu sculp
tură, garnitură hol, studio pat, fotolii
Mignon, deck, tunner și amplificator
Electronica cu benzi Philips.
Vând Fiat 1100, păstrat garaj,
asigur piese, două reparații capitale,
motor, numeroase piese schimb ori
ginale.
Vând Dacia 1310, radiocasetofon
auto.
Vând Dacia 1410 Sport, an fabricație
1984-________________________
Vând în comuna Văratec, jud.
Neamț, casă la curte cu livadă situată
vizavi de Școala nr. 193.
Vând aparat filmat, proiecție film,
proiecție diapozitive. Confecții damă
44, confecții fetiță sub 12 ani și costum
ski, încălțăminte 38.

SĂ RÂDEM CU El!
- Dacă se uită cineva la tine o să creadă că în Anglia bântuie foametea, îl
ironizează G.K. Chesterton pe G.B. Shaw.
- Și dacă se uită la tine o sa fie convins că e din cauza ta!
Cuvântul nou, nr. 5.443/1989

vremea
ÎN ȚARĂ, vremea a fost călduroasă. Cerul a fost variabil, mai mult senin în
regiunile sud-estice. Pe alocuri au căzut averse de ploaie însoțite de descărcări
electrice și, izolat, de grindină în sud-vestul țării și în zonele de munte. Tem
peratura maximă a fost cuprinsă, în general, între 26 și 32 grade, iar minima
între 15 și 22 grade, mai scăzută în depresiunile intramontane. Vântul a suflat
slab până la moderat. Dimineața, pe alocuri la munte și izolat în centrul țării,
s-a produs ceață.
ÎN BUCUREȘTI, vremea a fost caldă, cu cerul variabil, mai mult senin
dimineața. Spre seară s-au înregistrat condiții reduse de ploaie și descărcări
electrice. Temperatura maximă s-a situat în jurul valorii de 35 grade, iar mi
nima, între 16 și 18 grade.

amintiri

Surse poloneze despre intervenția lui
Ceaușescu la evenimentele din Polonia
La 19 august 1989, în fruntea Guvernului
Poloniei a fost instalat Tadeusz Mazowiecki,
unul dintre liderii reformiști. Mai târziu,
Wyborcza, oficiosul Solidarității, condus de
Adam Michnik, va scrie despre reacțiile lui
Ceaușescu la aflarea veștii. Ziarul polonez a
devenit sursă pentru cotidianele occidentale.
Au preluat și difuzat știrea despre poziția
președintelui român -potrivit Agenției Infomina - americanul The Boston Globe și spa
niolul El Pais.
„Potrivit unui document publicat ieri, pre
ședintele României l-a convocat în miez de
noapte pe ambasadorul polonez din această țară
pentru a-și exprima îngrijorările cu privire la
Guvernul necomunist din Polonia și pentru a-i
propune o acțiune comună a «Pactului de la
Varșovia» pentru «apărarea socialismului»",
scria The Boston Globe, la 30 septembrie 1989, în
articolul „Ceaușescu se simte amenințat de Polo
nia". Și continua: „Se pare că pe 19 august, la
miezul nopții, președintele Nicolae Ceaușescu l-a
chemat pe ambasador pentru a-i ține un ade
vărat discurs în care spunea că «în calitate de țară
socialistă, nu putem să privim aceste evenimente
ca pe niște aspecte care țin de afacerile interne
ale Poloniei».
Două documente, unul fiind un raport diplo
matic polonez pe marginea incidentului, iar
celălalt^răspunsul Partidului Unit Muncitoresc
Polonez, partidul comunist din Polonia, au fost
publicate de ziarul pro Solidaritatea, Gazeta
Wyborcza, și retransmise de agenția poloneză de
știri PAP.
în răspunsul trimis României după întâlnirea
din miez de noapte, partidul comunist polonez
respinge protestul românilor ca fiind«nefondat»
și «o încercare nejustificată de a submina cre
dibilitatea țării noastre ca aliat».
Pe 19 august, președintele polonez, Wojciech
Jaruzelski, l-a nominalizat pe Tadeusz Ma
zowiecki, jurnalist al Solidarității, drept primul
șef de Guvern necomunist din blocul estic din
ultimii 40 de ani. în aceeași zi, Czeslaw Kiszczak
și-a dat demisia din postul de prim-ministru,

după un efort zadarnic de trei săptămâni pen
tru a forma un Guvern cu majoritate comunistă.
«A permite Solidarității să ajungă la putere
contravine conceptului științific și revoluționar
al construirii socialismului și servește cercurile
reacționare», se spunea în declarația citită amba
sadorului polonez de la București, Jerzy Wozniak,
de Ion Stoian, oficial al Partidului Comunist
Român.
Comuniștii români i-au contactat în aceeași
seară și pe ceilalți lideri ai Pactului de la Varșovia
pentru a-și exprima «marea îngrijorare, soli
citând o acțiune comună pentru a preveni
crearea unor situații grave în Polonia și pentru
apărarea socialismului și națiunii poloneze»,
relatează PAP.
O justificare similară a fost folosită și în 1968,
la invazia Cehoslovaciei, când trupele sovietice
au strivit «Primăvara de la Praga» și reformele lui
Alexander Dubcek. La acea dată, România a fost
singurul membru al blocului estic care nu a par
ticipat la invazie".
Despre același subiect a scris și El Pais, care a
titrat: „România a vrut să împiedice numirea lui
Mazowiecki".
„Conducerea Partidului Comunist și a Guver
nului României consideră că partidele comu
niste și muncitorești din țările membre ale
Pactului de la Varșovia trebuie să ia poziție în
privința faptului că Solidaritatea a format
Guvernul, deși nu are acest drept", i-a transmis
Ion Stoian, secretarul Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, ambasadorului po
lonez de la București pe data de 19 august, într-o
întâlnire nocturnă, după ce în Polonia Jaru
zelski l-a desemnat prim-ministru pe Tadeusz
Mazowiecki. Stoian i-a mai comunicat și că par
tidul a decis „să se adreseze birourilor perma
nente și conducerilor celorlalte partide socia
liste pentru demararea unei acțiuni conjugate
cu scopul de a preveni o situație gravă și pentru
a apăra socialismul și poporul polonez".
Citatele de mai sus sunt extrase din documen
tul publicat pe o pagină întreagă din ziarul Soli
darității, Gazeta Wyborcza, document însoțit și
de răspunsul Biroului Permanent al Partidului

Muncitoresc Unit Polonez (partidul comunist
din Polonia) în care declarația românilor este
comentată pe un ton alarmist. într-o declarație
oficială difuzată de agenția de știri PAP, Bisztyga califică acest schimb de replici drept „o prac
tică normală" între partidele comuniste, care,
potrivit purtătorului de cuvânt al partidului
comunist polonez, are ca scop înțelegerea mutu
ală și colaborarea. Bisztyga a subliniat faptul că
scrisoarea a fost publicată fără cunoștința și
aprobarea partidului și a denunțat încercările
de tulburare a relațiilor româno-poloneze care
pot să aducă „numai prejudicii Poloniei".
Publicarea notei diplomatice românești vine
în confirmarea zvonurilor care circulau la începututul acestei luni la Varșovia, potrivit cărora
Nicolae Ceaușescu a încercat să organizeze o
cruciadă socialistă împotriva Poloniei, tentativă
care, judecând după rezultat, nu a primit spri
jinul majorității țărilor comuniste și, ce e cel mai
important, nu a fost deloc agreată de conducerea
sovietică.
Totuși, este greu de crezut că a fost vorba de o
inițiativă exclusiv românească, bănuindu-se că
mișcarea a beneficiat și de complicitatea
facțiunilor dure din alte partide comuniste.
Biroul Permanent al partidului comunist
polonez a răspuns declarației române pe
21 august, cu o notă pe care transmis-o și celor
lalte țări aliate, în care respingea diversele insi
nuări ale părții române.
Documentul polonezilor spunea: „Consi
derăm că tovarășii români nu au nici un funda
ment pentru a afirma că participarea Solida
rității în Guvern va favoriza cercurile reacțio
nare imperialiste". Polonezii continuă adău
gând: „Este impardonabil ca un Guvern al unei
țări suverane să fie etichetat drept slujitor al
forțelor străine".
Schimbările din Polonia vizează desființarea
corpului poliției speciale, creat acum 20 de ani,
detestatul ZOMO, care în tot acest timp a indus
panică în rândul popu
lației, asigurând „nor
malizarea" diverselor si.
tuațh.

InfoMina

ÎN PRODUCȚIE
ORIZONTAL: 1) Inclus în plan. 2) Mijloc de economisire a materiei prime.
3) La fel - în primele rânduri! - Genitival. 4) Liniile Aeriene Române (siglă) - Infle
xibile. 5) Bine echipată - Atelierul fruntaș! 6) Oxid de carbon - Se deplasează pas
cu pas (pl.). 7) Creangă-Ialomița în codul rutier. 8) Lucrări agricole primordiale
- Legătură. 9) A reda în producție. 10) Ajutați în procesul de producție.
VERTICAL: 1) Tratare a materiei prime 2) Lucrează în poligrafie (fem.).
3) Lucrători feroviari - Pentru documentare. 4) Fără eficiență - Disc de lungă durată
-La cântar. 5) întreprindere poligrafică (abr.) -Incursiuni. 6) Folosită ca miez mag
netic în instalațiile electronice (pl.) - Neted. 7) Amenajări agrotehnice. 8) Com
parație -Vas -Afirmație. 9) Locuitor al unui municipiu transilvănean (reg.) - Nivel
de construcții. 10) Aparate de comunicare la distanță.
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SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

tv 25 august 1989
19:00 Telejurnal
19:25 Tezele pentru Congresul
al XIV-lea al partidului - magistrala
sinteză a dezvoltării istorice a Româ
niei, a prezentului și viitorului socia
list și comunist al patriei •
înfăptuirea neabătută a programu
lui de organizare a teritoriului și de
modernizare a tuturor localităților
patriei. Redactor Petre Niță
19:45 România - Ceaușescu - Pace
înaltul prestigiu internațional al
politicii externe românești, al iniția
tivelor, propunerilor și demersurilor
președintelui Nicolae Ceaușescu
Redactor Virgil Tatomir
20:05 Proiectul ProgramuluiDirectivă al Congresului al XIV-lea al
PCR - însuflețitor program de ascen
siune a României. Investiții - con
strucții - reducerea cheltuielilor,
sporirea gradului de tipizare și
industrializare a lucrărilor, pro
movarea tehnologiilor de mare ran

dament. Redactor George Ghidrigan
20:25 Copiii cântă patria și partidul
Program literar-muzical-coregrafic
în interpretarea unor formații pio
nierești și ale șoimilor patriei, laure
ate ale Festivalului național „Cântarea
României"
20:45 învățământ - cercetare - pro
ducție. O nouă promoție de absol
venți în fața examenului producției
Redactor Antoaheta Bârcă
21:05 Univers, materie, viață
Emisiune de educație materialist-științifică. Din tainele pădurii. Ulti
mul episod. Redactor Ștefana Bratu
21:35 Mari ansambluri folclorice laureate ale Festivalului național
„Cântarea României"
Ansamblul „Rapsodia Română" al
Uniunii Generale a Sindicatelor din
România
Redactor Petru Rusu
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului
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Bilete clandestine

■
■

34

Pentru că mai sunt și altfel de...
bilete. De... binefacere sau de com
plezență, care proliferează, din păcate,
nestingherite și tot mai frecvent pe
alocuri. Ca, de pildă, cele despre care
ne scrie Ion Agachi din Bacău, str. Cor
nișa Bistriței nr. 23, bl. 23, ap. 19. Spre
ilustrare, el ne trimite și două astfel de
„bilete", de câte 30 lei bucata, înmâ
nate obligatoriu chiar de la casieria
unității în care lucrează. Dar iată, con
cret, ce ne scrie, cu indignare, omul;
„După încheierea campionatului,
o echipă din alt oraș a fost invitată să
dispute un amical cu echipa locală de
fotbal. Organizatorii meciului nici
măcar nu s-au străduit să anunțe din
timp, oficial, disputa, prin afișe.
Dumnealor au găsit de cuviință, cu a
cărui aprobare nu știu, să difuzeze

miile de bilete, valorând câte 30 de lei
bucata, prin întreprinderi și instituții.
La primirea retribuției, oamenii,
indiferent dacă erau sau nu amatori
de fotbal, erau obligați să cumpere
câte un bilet-două sau mai multe,
albe, consemnând doar prețul de 30
de lei, o simplă numerotare și... atât,
însuși emitentul, anonim, rămâne o
enigmă. Multora, ca și mie de altfel,
ni s-au tăiat fantomaticele «bilete»,
oprindu-ni-se automat banii la prima
chenzină, cu toate că meciul cu pri
cina se disputase de mult. Dacă am
încercat să cerem explicații, ni s-a
răspuns să stăm liniștiți, că așa-i dis
poziția. De la început am spus că prin
această scrisoare nu vreau să reclam
pe nimeni anume. De aceea nici
n-am recurs la nominalizarea pro

tagonistelor, instituțiilor, întreprin
derilor sau a persoanelor care prac
tică acest procedeu incorect și inad
misibil. Consider, în calitatea mea de
om al muncii, că astfel de manopere
nu-s deloc legale sau normale. Cre
deam că a trecut de mult timpul când
se strângeau zeci și sute de mii de lei
pentru a umple cu vârf și îndesat
buzunarele unor vedete mofturoase,
gata să se îmbogățească ușor, fără
prea multă muncă."
loan Agachi are perfectă dreptate.
O astfel de practică absolut absurdă,
dăunătoare și material și moral, ca și
„biletele" fantomă vârâte cu de-a sila
pe gâtul oamenilor, nu mai trebuie
lăsate să prolifereze.
Mihai Stănescu
Flacăra nr. 31/1989
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