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Industria petroliferă a raportat o producție de 40 de ori 
mai mare față de anul 1950. TIB-ul se bucura de prezența 
unor firme de pe toate continentele. Sărbătoare prin 
muncă de „Ziua Energeticianului".

Comuniștii din Comerțul exterior
Analiza cuprinsă în darea de seamă a adunării de par

tid care a avut loc la I.C.E.S „Rompetrol-Geomin" s-a con
centrat asupra ideii că activitatea de comerț exterior și 
cooperare internațională constituie un factor important 
al dezvoltării economice a țării noastre. în acest context,

s-a subliniat că, urmare a politicii consecvente a partidu
lui și cu suportul material al actualului potențial indus
trial al țării noastre, volumul schimburilor economice 
întregistrate de România în rapoartele sale economice 
cu alte țări este în acest moment de 40 de ori mai mare 
comparativ cu anultgso. Luând cuvântul, comunista 
Narcisa Muraru a subliniat: „nu putem să nu arătăm aici 
că nu am reușit să valorificăm într-o măsură corespun
zătoare toate posibilitățile create, cadrul favorabil oferit 
_prin politica externă a partidului și a statului nostru".

(Continuam In pag. a ll-a)

CUPLUL PREZIDENȚIAL, 
ÎN VIZITĂ DE LUCRU 

ÎN JUDEȚUL 
BISTRITA-NĂSĂUD

„POVESTEA VORBEI»: ÎNTRE APATIE Șl EXASPERARE (5)

Iluziile liberalizării
S-a vorbit și s-a scris mult despre 

modul în care au reacționat scri
itorii la surogatul de liberalizare 
tactică dintre anii 1964 și 
1969-1970. Cel mai adesea, și pro
babil nu fără o anumită justificare, 
participarea lor la acest proces a 
fost socotită o cădere în capcana 
iluziilor. Mulți vor și spune ulteri
or că s-au înșelat, că au fost înșelați, 
că au fost victime mai mult sau mai 
puțin inocente ale unei mascarade 
bine montate. Existența dezamăgi
rilor și a dezamăgiților nu poate fi 
de bună seamă pusă la îndoială. Dar 
mult mai important decât faptul de 
a fi crezut autentic ceea ce nu era

decât o înscenare este rezultatul 
concret și incontestabil al acestei 
încrederi înșelate.

Tocmai fiindcă au crezut-o, măcar 
o vreme, veritabilă, falsa deschidere 
a generat în scriitorii care au 
susținut-o și au exprimat-o în 
operele lor o altă conștiință și un alt 
spirit. Ei au luat în serios, asu- 
mându-le pe cont propriu, adesea 
cu gravitate și dramatism, îngă- 
duințele tactice ale puterii. Le-au dat 
conținut, le-au depășit de multe ori, 
le-au împins până la limite 
supărătoare pentrd-putere. Sindro
mul libertar și gusrul adevărului, 
odată dobândite, nu dispar atât de

ușor, nu pot fi îndepărtate prin 
decret. într-un fel, puterea s-a com
portat asemenea ucenicului vră
jitor. A eliberat, fără să le mai poată 
apoi controla, energiile redutabile 
ale dobândirii conștiinței de sine în 
plan cultural, găsindu-se apoi în fața 
acestui impas: neputința de a repri
ma brutal, așa cum procedase în 
anii 1948-1950, ceea ce ea însăși 
zămislise, iar acum se dovedea atât 
de inconfortabil.

Dezlegată, limba literaturii deve
nea, dfevenise de fapt, tot mai 
primejdioasă.

(Continuam în pag. a ll-a)

După inaugurarea ediției a XV-a a 
Târgului Internațional București, 
Nicolae și Elena Ceaușescu s-au dus 
cu avionul la Bistrița, unde aveau 
programată o vizită de lucru în 
județul Bistrița-Năsăud.

Martor ocular al evenimentului a 
fost Silviu Curticeanu, care în scrie
rile sale memorialistice relatează 
atmosfera încordată în care s-a 
desfășurat deplasarea la Bistrița:

în octombrie 1989 ne aflam la 
Bistrița-Năsăud, pentru o vizită de 
lucru ce s-a dovedit ultima din viața 
lui (penultima de fapt, cea din urmă 
desfășurându-se la Brăila - n.r.); pro
fitând de împrejurare, în ziua prece
dentă vizitei, Ceaușescu a participat la 
o vânătoare; eu am coborât la Bistrița 
să obțin date la zi despre „starea 
județului", deși bănuiam că ea este la 
fel ca „starea națiunii"; pe drum într-o 
poeniță, vreo zece porci mistreți se 

lihneau; spectacolul, inedit pentru 
.line, mă face să opresc mașina, să 

cobor, să-i privesc de la 50-60 de 
metri, fără ca ei să se sinchisească de 
prezența mea.

Când m-am întors la cabană, i-am 
povestit lui Ceaușescu, la circa 20 de 
minute, secretarul personal mă 
invită la o ședință convocată ad-hoc, 
la care urmau să participe primul- 
secretar și responsabili cu ale 
vânătorii, locali și centrali; în raport 
de componența celor chemați, habar 
nu aveam ce obiect poate să aibă 
ședința. M-a lămurit el încă de la 
începutul ei:

- Curticeanu m-a informat c-a 
văzut într-o poieniță vreo 50 de porci 
mistreți (umflarea cifrei era o 
obișnuință ce nu putea lipsi!!!), asta 
înseamnă că voi ați alungat mistreții 
și de aceea eu n-am vânat nici unul.

Am rămas perplex! în ipoteza lui, 
vânătoarea fiind în acea zi „la goană", 
ar fi însemnat ca cineva să poată face, 
înainte sau în timpul ei, o selecție a 
„sălbăticiunilor" pe specii: „Voi, urși
lor, lupilor și iepurașilor rămâneți la 
vânătoare, iar voi mistreților plecați 
să vă odihniți la poeniță!!!".

După ședință ne dăm seama, și eu, 
și primul secretar, că orice discuție 
banală se poate transforma în scandal 
din cauza unei suspiciuni devenite 
maladivă.

Era clar, corabia socialismului na
viga în derivă; căpitanul își pierduse 
orice brumă de luciditate, iar un mari
nar ce purta, întâmplător, numele 
meu a rămas, din prostie, pe corabie,

înaintea cuvântării la „marea adunare populară“ din orașul Bistrița, 
Nicolae Ceaușescu a fost întâmpinat de pionieri cu flori FOTO: AGERPRES

ca să nu pară șobolan și s-a înecat, ca 
să fie învățătură de minte pentru 
mulți alții.

Silviu Curticeanu, Meditații 
necenzurate, București, 

Editura Historia, p. 87-88.

Oficial însă, „conducătorul iubit" 
nu s-a deplasat în județul Bistri
ța-Năsăud pentru activități recre
ative. Varianta „pentru popor" a 
evenimentului o găsim în revista 
„Flacăra":

în climatul de puternică angajare 
patriotică pentru înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, de afirmare una
nimă a adeziunii la Hotărârea privind 
realegerea tovarășului Nicolae Ceau
șescu la cel de-al XlV-lea Congres, în 
suprema funcție de secretar general 
al partidului, de eforturi susținute 
pentru a întâmpina marele forum al 
comuniștilor români cu succese tot 
mai mari, a avut loc vizita de lucru a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
județul Bistrița-Năsăud. Au fost vi
zitate întreprinderea Metalurgică și 
întreprinderea de Covoare din Be- 
clean, întreprinderea de Prelucrare a 
Maselor Plastice și înterprinderea 
Textilă din Năsăud, întreprinderea 
Agricolă de Stat Jelna, întreprinderea 
de-Utilaj Tehnologic, întreprinderea 
Mecanică, Combinatul de Prelucrare 
a Lemnului și Filatura de Lână Piep
tănată, toate din municipiul Bistrița, 
întâmpinată cu bucurie și însuflețire, 
vizita se înscrie ca un nou moment 
semnificativ al dialogului pe care se
cretarul general al partidului îl poartă 
cu făuritorii de bunuri materiale și 
spirituale în problemele importante 
privind viața și munca lor, dezvolta
rea economico-socială a țării, ca un 
eveniment de mare însemnătate în 
viața județului și a locuitorilor săi.

întâlnirile secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii bis- 

trițeni au prilejuit o analiză cuprin
zătoare a muncii depuse și a rezul
tatelor obținute, a măsurilor ce tre
buie luate pentru ridicarea întregii 
activități pe un plan calitativ superi
or, la nivelul posibilităților, al pu
ternicei baze tehnico-materiale de 
care dispune județul, în vederea 
îndeplinirii în cele mai bune condiții 
a importantelor sarcini ce-i revin din 
planurile și programele de dezvoltare 
în profil teritorial în anul 1989 și pe 
întregul cincinal.

în timpul vizitării unităților men
ționate, la întâlnirea cu membrii bi
roului Comitetului județean de partid, 
precum și în cuvântarea rostită la ma
rea adunare populară din municipiul 
Bistrița, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
trasat sarcini și a indicat măsuri con
crete pentru îmbunătățirea continuă 
a activității locuitorilor județului în 
toate domeniile de activitate.

(Continuam în pag a lll-a)

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Am avut nebunia de a da 
Sfatul Popular în judecată"

Mă apropiam vertiginos de data pensionării, adică 
1 februarie 1990. Deși terminasem un liceu pedagogic 
maghiar, dintr-o eroare a inspectoratului am ajuns 
învățătoare la o școală generală cu predare în limba 
română. La început am avut probleme din cauza lim
bii, dar ambiția și studiile individuale m-au ajutat 
mult și am obținut și gradația de merit.

De la 15 septembrie 1989 urma să încep anul școlar 
cu o nouă generație de clasa I, dar nu doream acest 
lucru din mai multe motive. în primul rând, pentru că 
nu voiam să-mi părăsesc elevii în mijlocul anului; nu 
aveam suflet pentru așa ceva după 37 de ani de acti

vitate. în al doilea rând, hu mă mai simțeam în putere 
să continui stresul activității după ultimii patru ani, 
în care avusesem o clasă cu foarte mari probleme la 
început, cu 16 elevi cu dizgrafie, cu multe familii 
dezorganizate, dar și cu „inspecțiile fulger", unde 
primul lucru cerut era: „Documentele dumneavoas
tră, vă rog!". Asta însemnând caiete de studii indivi
duale atât metodice, cât mai ales politice, pe teme, 
chiar și la clasa I... Ajunge! Nici nu vreau să-mi mai 
aduc aminte!

(Continuam în pag. a ll-a)

„Tovarășe, mai scrii 
la Europa Liberă?"

Bine ascuns între dealuri, la con
fluența râurilor Târnava Mare și Visa, 
orașul Copșa Mică deține azi recor
duri deloc de invidiat în privința 
șomajului și a poluării. înainte de 
1989, localitatea se afla la polul opus, 
cel puțin în privința locurilor de 
muncă. Platforma Industrială Copșa 
Mică absorbea forța de muncă din 
nordul județului Sibiu. Lucrând în 
ture, muncitorii de la întreprinderea 
de negru de fum „Carbosin" trudeau 
din greu în condiții greu de imagi
nat.

Crimă și pedeapsă
Virgil Cornea, actualmente con

silier local în comuna Târnava, și-a 
amintit cu nostalgie de anii în care 
s-a angajat la întreprinderea de 
negru de fum fără să-și pună proble
ma că mediul era deosebit de toxic. 
Nici n-avea cum. Fusese învățat de 
mama sa acasă că înviată trebuie să 
\'_________ 

țină piept cu demnitate oricăror 
greutăți. A rămas de mic fără tată, 
care a pierit pe front în cel de-al 
doilea război mondial. Virgil Cornea, 
fratele și sora sa au crescut printre 
români. „Am crescut în Valea Viilor. 
Dominau sașii în zona noastră, iar 
mama mergea la aceștia și spăla 
grinzile, podina. Venea udă leoarcă 
acasă, pentru că spăla cu maiul. 
Săsoaica îi dădea un blid cu zeamă și 
o felie de pâine. Dar mama venea cu 
el acasă. Nu mânca niciodată, deși 
era porția ei. Venea acasă cu o plasă 
cu câțiva cartofi, cu zeama și o litră 
de mălai. împărțea felia de pită la 
toți. Aveam o soră, iar noi îi lăsam 
pita mai mult ei. Fiind copii fără tată, 
mama ne-a spus întotdeauna: «Să 
nu deie Dumnezeu să vie vreun 
român sau vreun un sas, c-ați furat, 
că n-ați dat bună ziua» și ne bătea cu 
mestecătorul de mămăligă", își 
amintește Virgil Cornea. Desculț, 
pășind prin bruma toamnei, Virgil 

Corneaa absolvit la Valea Viilor șapte 
clase, apoi a plecat la Sighișoara. A 
dat examen la Școala Profesională 
„Nicovala", unde a obținut califi
carea de lăcătuș mecanic. La Copșa 
Mică*-  la întreprinderea de negru de 
fum, i-a fost repartizat un loc de 
muncă. „Mi-aduc aminte... erau 
crimă și pedeapsă acolo, la negru de 
fum. Numai dinții și ochii îți erau 
albi. Cerul gurii, dacă puneam mâna, 
mă înnegream! Nu te mai 
recunoștea nimeni. Nevastă-mea, 
când m-a văzut la un moment dat, 
s-o speriat. M-am dus să-i dau salari
ul, ca să aibă bani la copii. Iar ea, când 
m-o văzut intrând în curte, a zis: «Ce 
e, mă, cu tine? Cine ești tu?». «Eu îs 
bărbatu-tău». Ea nu mă mai 
recunoștea... în timpul serviciului 
am făcut liceul, la seral. Mi-am spus: 
ca să poți promova, trebuie să ai o 
școală", povestește domnul Cornea.

• în cadrul schimburilor cultu
rale dintre RD Germană și RF Ger
mania, în localitatea vest-germană 
Wolfenbuettel a început un Festi
val al Culturii din RDG - informa 
agenția ADN. Timp de două 
săptămâni au fost organizate spec
tacole, simpozioane, expoziții și 
alte manifestări consacrate mai 
bunei cunoașteri a realizărilor RD
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JURNALE PERSONALE

15 OCTOMBRIE
La ceai, la Cioran și Simone, do

ran cântărește numai 50 de kilo
grame, dar mănâncă mult și pare 
sănătos. Aflu că figurează din nou 
pe listele Premiului Nobel, în ciuda 
refuzurilor sale repetate. îmi cere 
să-i povestesc călătoria mea în Un
garia. Jubilează, „știi, eu sunt un-

CALENDAR
15 octombrie (duminică)

Soarele a răsărit la 7:30, a apus la 
18:32
Luna a răsărit la 18:28, a apus la 
6:12
Sărbătoare creștină: Sfântul 
Sfințit Mucenic Luchian; Sfinții 
Savin și Vărs, Episcopi; Cuviosul 
Eftimie cel Nou; Duminica a XXI-a 
după Rusalii

S-a întâmplat la
15 octombrie 1989 

guri" (protestez: „ei, las-o mai în
cet!"), „tatăl meu vorbea ungurește, 
de altfel m-am născut sub Kaizerul 
Franz, cetățean austro-ungar!...". 
Continuă: „Știi, francezii sunt aceia 
care, pentru a distruge Germania și 
Austro-Ungaria, au uneltit ches
tiunea cu Transilvania... A fost 
voința lui Clemenceau!". Iar Simone, 
din fotoliul ei: „Dar ai spus întot
deauna că românii erau majoritari 
și că era dreptul lor să aibă Transil
vania!". Cioran zâmbește ironic.

Germane în sfera culturii.
• La sediul ONU din New York a 

fost marcată cea de-a 125-a aniver
sare a întemeierii organizației 
„Crucii Roșii" - informa agenția 
ADN. Președintele Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii, dr 
Cornelio Sommaruga, a subliniat 
că toate conflictele trebuie 
soluționate prin mijloace pașnice. 
Activitatea umanitară a Crucii 
Roșii - a relevat vorbitorul - va fi 
necesară atât timp cât în diferite 
regiuni ale lumii se desfășoară 
conflicte armate, care provoacă 
mii de victime.

• Secretarul general al ONU, 
Javier Perez de Cuellar, a cerut 
statelor membre ale Națiunilor 
Unite să semneze și să ratifice de 
urgență convenția de le Geneva 
împotriva traficului de droguri, 
astei încât prevederile sale să 
poată intra în vigoare. Perez de 
Cuellar a lansat acest apel „față de 
rapida înrăutățire" a problemei 
drogurilor în lume, în special în 
America Latină

Roxana ViNTILĂ

I-am tradus în românește comenta
riul la „Rugăciunea unui dac". Ar 
vrea să fie citit la Europa Liberă, ține 
la fraza în care vorbește despre 
„neantul valah", vreaca romăniisă 
audă acest lucru, vrea să-i stimuleze, 
să-i trezească...

Sanda Stolojan, Nori peste 
balcoane. Jurnal din exilul 

parizian. Traducere din franceză 
de Micaela Slăvescu. Revizuită de 

Sanda Stolojan, București, 
Humanitas, 1 996, p. 308 (Continuare în pag. a ll-a)

Sănătatea Lianei merge tot mai 
bine, și ăsta e lucrul cel mai impor
tant de semnalat. Să dea Dumnezeu 
ca și în continuare totul să fie la fel 
de bine!

în ceea cepriveștefilmul, produc
tivitatea efoarte bună (am trecut 
de jumătatea filmărilor). Luci Pav- 
lovschi se dovedește a fi o direc
toare excelentă și mă bucur c-am 
avut intuiția și șansa să contribui la 
promovarea ei ca directoare. Pe de 
altă parte, sunt destul de mulțumit 

de ceea ce am făcut - raportat, 
desigur, la ceea ce mi-am propus - 
și sper să nu fie o senzație greșită. 
Am văzut materialul, cadrul este 
veridic, actorii - cu toate temerile 
mele - destul de buni. Cred că am 
găsit soluții să le aduc un plus de 
caracterizare și să estompez inad
vertențele, ba chiar lipsa de logică 
a scenariului. Să vedem cum o să se 
lege...

RESTITUIRI

Procesul Lăszlo Tokes (12)
Filele 32-34:
Proces-verbal
încheiat azi, 14 octombrie 1989, la 

ședința presbiteriului parohiei 
reformate Timișoara, ținută pe cori
dorul bisericii parohiei, fiindcă Lăs
zlo Tokes s-a opus să deschidă ușa 
biroului parohial.

Sunt prezenți sub președinția pro
topopului IOSIF KOVÂCS, prim-nota- 
rul protopopiatului BOTOND MA- 
KAY - ca notar, curatorul GUSTAV 
SZALAY, CAROL PATAKY, VICTORIA 
ARDELEAN, GYORGY ÂRPÂD ZRINYI, 
MIHAI SZALAY, ORDOG IMRENE, 
DOSAI ILONA prezbiteri, IOSIF ZSIG- 
MOND-vicar și consilierul eparhial 
ISTVAN TARR, de asemenea SAN DOS 
HALLAS, preotul reformat din 
Timișoara Fratelia, LÂSZLO TELEKI, 
IOSIF KABAI, prezbiteri, de aseme
nea LON TOADER - directorul Depar
tamentului Cultelor.

Protopopul președintele ședinței 
invită pe GYORGY SZEP și MIHAI 
SZALAY pentru legalizarea procesu- 
lui-verbal încheiat azi, la 14 octom
brie a.c. Și, totodată, pronunță că 
ședința este statutară și o declară 
deschisă (cuvântul: loan 13: 34-35, 
Psalm 25:2).

1. Protopopul face cunoscută viața 
de până acum a lui LÂSZLO TOKIsS 
începând cu anii de teologie, unde a 
făcut antipropagandă propriului 
tată ISTVAN TOKES, ca studenții să 
nu participe la orele sus-numitului 

profesor, câteodată cu succes. 
Colegii săi sunt predestinați pentru 
a sluji și trăi la țară, însă el este 
chemat să slujească și să trăiască la 
oraș. Protopopul face cunoscute 
lucrurile și comportarea sus-numi- 
tului la Brașov și Dej. Nu a slujit „în 
ideea păcii și supunerii". Refuzând 
transferarea lui într-o altă parohie, 
timp de doi ani a fost fără serviciu, 
în 1986, episcopul LÂSZLO PAPP l-a 
numit capelan la Timișoara și toto
dată a recunoscut cele 25 de luni 
nelucrate. Aici declară că va conti
nua drumul început la Dej. Postul 
din Timișoara după dânsul este 
numai trecător, fiindcă el a depus 
candidatura pentru postul de preot 
paroh la parohia reformată Cluj-Na- 
poca, Bd. Horia. După moartea lui 
LEO PEUKER a fost numit ca preot 
suplinitor la parohia Timișoara I. 
îndrumări nu a cerut niciodată de la 
forurile tutelare. Protopopul aduce 
la cunoștință propaganda făcută 
prin postul de radio „Kossuth". în 
sesiul centrului episcopal nu și-a 
exprimat părerea sinceră, făcând 
aceasta după ce a ajuns acasă. A fost 
promotorul campaniei duse 
împotriva reorganizării și siste
matizării țării. Anul curent, în luna 
martie, s-a găsit asupra lui material 
de colportaj împotriva statului nos
tru, în orașul Tg. Mureș.

(Continuare în pag. a IV-a)
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ARTICOLUL ZILEI

„Ce este gramatica, 
măi Trăsne?"

„POVESTEA VORBEI": ÎNTRE APATIE Șl EXASPERARE (51

ILUZIILE LIBERALIZĂRII
Pigmeii nu au gramatică. Ei 

suflă pe țeavă săgeți otrăvite. Sau 
țipă, sau arată cu brațul. Nu 
cunosc predicatul, ideea mișcării, 
în afara șuierului scos de 
săgeată. Nu leagă, ei înșiră 
sunete, nume de ființe și de 
lucruri. Mișcarea la ei este presu
pusă, imaginația lor fiind și-așa 
bântuită de duhuri în continuă 
agitație.

Când ari pământul, când 
meșterești ceva, lucrurile încep 
să se așeze, să se lege de la sine, 
de unde și rânduiala necesară a 
cuvintelor. Dar asta presupune o 
evoluție. Pe lingviști îi atrage 
cercetarea limbajului primitiv, 
unde au loc procesele abisale ale 
exprimării umane. Ce victorie să 
înveți un sălbatic să spună 
cutare ce este: să facă o judecată, 
o propoziție gramaticală! Altfel, 
bieții de ei se bazează numai pe 
țipete de alarmă, de bucurie... 
N-arfifrumos să ne dăm mari și 
să nu recunoaștem că și noi, 
oamenii civilizați din toate țările 
civilizate ale planetei, ne 
exprimăm deseori eliptic, având 
în schimb precizia țevilor de 
suflat. Și noi ocultăm predicatul, 
și noi țipăm „hei, domnu’, 
domnu'l" sau „mașina, ma
șinal", încredințați că cei strigați 
vor pricepe, „domnule, v-a căzut 
ceva pe jos", ori „cucoană, fii 
atentă că te calcă mașina!" E 
curios, dar popoarele foarte 
evoluate din punct de vedere 
tehnic se exprimă pe scurt, 
telegrafic, aproape ca pigmeii, 
dar la ele acest lucru se întâmplă 
fiindcă nu au timp, în raport cu 
ce sunt decise să facă, situație 
care le îndeamnă spre un fel de 
gramatică a vitezei. Acești 
„sălbatici moderni" sunt de obi
cei ținta ironiilor umaniștilor 
europeni, complicați și retori din 
născare. Acum, ca să fim drepți, 
retorica, și în general vorbirea 
„cu ștaif" e o chestie de supra
față. De câte ori nu mi s-a 
întâmplat să aud acasă la el pe 
câte un strălucit umanist, sau 
orator de succes, exprimându-se 
lamentabil... „Tincuțo...fir-ar să 
fie... nu aia!... Chestia ailaltă, cu 
coadă (o tigaie, probabil) așa! 
Of, mototoalo!"Sau, la service, cu 
Dacia alături, explicând:„nu-ș ce 
are, că face hâr-hâr". „E de la 
pompa de apă" - meșterul - „tre
buie să fie un rulment, v-au lăsat 
rulmenții..."„Nu știu, ce știu e că 
face așa, hâr-hâr, ca atunci când 
pilești, hâr-hâr, da' mai slab..." 
Dar confrații noștri de primă 
linie care fac dinadins dezacor
duri enorme cu patima cu care 
puștii fumează la closet?... E 
adevărat că prea multă îngrijire 
la scris, în proză mai ales, strică. 
Louis Jouvet spunea: nu fiți prea 
îngrijiți (în dicție), altfel n-o să 
păreți vii -„sinon, on desincar- 
ne“. Sfatul se aplică nu numai în 
actorie.

Sunt persoane ce pot sugera o 
dramă în câteva vorbe, uneori 
folosind doar un singur cuvânt. 
Odată, într-o piață, o femeie 
amărâtă se tânguia scoțând 
numai o vorbă, „Nelule". Dar ea 
rostea acest nume în diferite 

feluri, așa cum și păsările își 
modifică trilurile, executând 
variații pe aceeași temă. „Nelule", 
cu regret; „Nelule", cu ciudă;

Securiștii se spovedeau 
la coadă pentru benzină
Cozile erau ceva frecvent în 1989. 

Indiferent că stăteau la carne, lapte, 
ouă, benzină, între oameni se legau 
prietenii, fie ele și din interes, din 
care fiecare încerca să câștige câte 
ceva. Actorul Mircea Diaconu își 
amintește de „folclorul cozii" la ben
zină. „Trei zile țineai mașina la 
coadă. Mai împingeai puțin, că dacă 
o porneai consumai rația de 20 de 
litri. O împingeai tu sau aveai un pri
eten care le împingea și pe-a lui, și 
pe-a ta. De regulă ne așezam doi-trei 
la o coadă la benzină, că singur nu 
prea puteai", povestește actorul. în 
acest interval care se scurgea de la 
așezarea la coadă până la ajungerea 
la pompă făceai cunoștință cu alți 
„colegi" de coadă, povesteai, aflai 
câte în lună și în stele din diverse 
domenii, bineînțeles în funcție de 
pasiunile și meseriile fiecărui par
ticipant. Așa s-a perfecționat ceea ce 
am putea numi „agenda organi
zată". „Cum cunoșteai un om la 
coadă sau în altă împrejurare, 
primul lucru pe care ți-1 spunea și pe 
care, apoi, îl cerea de la tine, era 
unde lucrează (locul de muncă). De 
ce? Pentru că fiecare putea să-i 
furnizeze celuilalt sau putea să-i 
rezolve o problemă. Nu mai erau 
nume simple în agendă. Era paran
teză carne, paranteză hârtie igie
nică, paranteză pâine. Fiecare dintre 
noi era paranteză și ceva. Probabil că 

„Nelule", cu amar; „Nelule", cu 
reproș;„Nelule", cu disperare. Nu 
era nebună. Era o biată ființă 
necăjită, care, din tot vocabu
larul și din toată sintaxa, nu ale
sese alt mijloc de expresie, decât 
subiectul, obsedant, al nefericirii 
sale.

într-o rocă poți citi sumedenie 
de întâmplări geologice, istoria 
straturilor. în gramatica unui 
popor - identitatea sa, felul de a 
gândi și lega cuvintele, gradul de 
civilizație și de cultură. Chiar și 
ciudățeniile gramaticienilor, ex
cepțiile, neregularitățile - chinul 
atâtor generații de școlari -au o 
semnificație din care lingvistul 
psiholog poate să tragă concluzii 
interesante. Gramatica latină, 
care-i mama noastră, este cea 
mai riguroasă și mai ordonată. 
Un imperiu ca cel roman nu 
putea fi administrat decât cu 
formulări clare, scurte, săpate 
ca-n marmoră. Nici șoselele, nici 
apeductele, nici termele și tot ce 
alcătuiește specificul societății 
romane, inclusiv campaniile mi
litare și întreaga mașină de 
război bine pusă la punct, nu 
puteau funcționa fără o grama
tică limpede care să impună o 
înjghebare simplă și economică 
a cuvintelor. Și, mai ales, predi
catul la urmă! Ca un șfichiu, ca o 
pleaznă întoarsă cu putere 
îndărăt asupra frazei, dându-i o 
tresărire energică, neașteptată. 
Fiindcă, după ei, importantă era 
acțiunea, mișcarea spiritului, ca 
și-a cohortelor. Acuzativul cu 
infinitiv și ablativul absolut 
intră, și ele, în arsenalul de luptă 
al acestei concepții dinamice.

Suntem așa cum vorbim. Din 
sursa latină. Latinița, cum o 
alintă alții. Morfologic, sintactic, 
lexical. N-am fost un imperiu, 
dar, ca și pietrele prețioase, spi
ritul nostru s-a cristalizat 
vrând-nevrănd de apăsarea 
stâncii. Apa este bună. Pacea este 
dulce. întâi, subiectul, la mijloc 
predicatul - spațiu mai mic și 
nemilităros, decât la nevoie - 
apoi ce se mai cuvine adăugat, 
atributul, complementul, dar cu 
grijă, să nu zici vorbă mare, exce
sul de culoarefiind specialitatea 
barbarilor, mai nesiguri pe sub
stanță decât pe aparențe.

Creangă este unul din clasicii 
români care au înțeles forța gra
maticii, discipinarea inteligenței 
prin formele ei stabilite, și care a 
avut o adevărată alergie față de 
tot ce nu se enunță, în spiritul 
limbii. Prozatorii moderni-când 
n-au făcut-o dinadins - au neso
cotit această exigență. Ades, 
dintr-o infirmitate ascunsă a ta
lentului, ori bine mascată.

„D-apoi lui Trăsnea, săracul, 
ce-i pățea sufletul cu gramatica! 
Odată îmi zise el plin de 
mâhnire:

- Ștefănescule (căci așa mă 
numea la Folticeni) astăzi nu 
mai mergem la școală... vreau să 
învăț pe mâine gramatica...

Mă potrivesc lui Trăsnea, și ne 
ducem împreună. Și era un ger 
uscat prin luna lui noiemvrie și 
bătea un vântișor supțire în ziua 
aceea... "

Zi în care Trăsnea avea să facă 
o mare descoperire...

Constantin Țoiu 
România literară, nr. 41/1 989

la mine, în agendele celorlalți, erau 
paranteză bilete la teatru", a 
adăugat Mircea Diaconu.

Din când în când se mai găsea câte 
unul care să înjure sistemul, iar 
ceilalți să-l „părăsească" de frică să 
nu-i vadă cineva în compania lui. Și 
Mircea Diaconu a avut parte de o 
astfel de scenă cu atât mai mult cu 
cât era o persoană pe care lumea o 
recunoștea ușor. „Veneau la mine 
oameni și discutam despre una, 
despre alta, despre sport, cultură. Și 
la un moment dat începea câte unul 
cu care purtam o conversație să 
înjure sistemul. Să spună lucruri 
îngrozitoare despre regim, lucruri 
subversive care se petreceau, de care 
nu știa absolut nimeni. Ei știau și 
îmi și spuneau că șe ocupă exact cu 
asta. Iar eu, în clipa aia, eram în 
situația în care fața mea era cunos
cută, extrem de cunoscută și îl 
rugam din suflet să nu-mi spună. 
«Eu nu știu cine ești dumneata, 
spuneam eu, dumneata știi cine 
sunt eu. Nu mă băga în bucluc. 
Nu-mi spune!». Și-mi răspundeau: 
«Domne, simțim și noi nevoia să 
spunem cuiva!». Noi fiind cei răi, din 
sistemul securist, din sistemul de 
represiune. Despre ăștia era vorba. 
Simțeau și ei nevoia să spună cuiva. 
Aici se ajunsese în ’89“, a povestit 
Mircea Diaconu.

(Adriana PĂDURARU-VĂDUVA)

(Urmare din pag. I)

Regimul de rezervație, regimul 
de țarc, fusese mult slăbit și abia 
dacă mai funcționa. Se scriu tot 
mai multe cărți „cu probleme", se 
radicalizează nu doar tinerele ge
nerații sau cei care ieșiseră din 
lunga noapte și foștii cântăreți pe 
strunele realismului socialist. Con
flictele și vrajba din lumea literară 
nu dispar, se presimte însă, chiar 
dacă foarte nebulos deocamdată, 
iminența unei solidarizări de atitu
dine. Se încearcă, tactică veche, dar 
eficientă, o manipulare prin redis
tribuirea de funcții și privilegii în 
vederea unei noi ațâțări a 
spiritelor, pentru ca scriitorii să se 
împartă în tabere și grupuri ce se 
vor sfâșia între ele. Se mizează pe 
vechi neînțelegeri, pe idiosincrasii 
personale, se mizează pe capricii și 
resentimente, se mizează pe nesta- 
torniciile temperamentului artis
tic, se mizează pe orice, pe ambiții, 
pe dorința și pe pofta de putere - și 
de orice „putere", orice funcție, mai 
bine zis, în cadrul sistemului nu e 
decât o pură iluzie.

Dat afară în mod spectaculos de 
la conducerea revistei Luceafărul 
în primăvara anului 1968, spre 
exemplu, Eugen Barbu va fi numit 
în decembrie 1970 redactor-șef la 
Săptămâna, publicație care avea să 
devină principalul instrument de 
luptă împotriva Uniunii Scriito
rilor și, printr-o necontenită esca
ladare în decădere, împotriva a tot 
ce va fi valoros în literatura română 
a deceniilor următoare. Dar nici 
această diversiune străvezie și nici 
altele de aceeași factură nu dau 
totuși rezultatele scontate. Chiar
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„Am avut nebunia de a da 
Sfatul Popular în judecată11

(Urmare din pag. I)

Și am hotărât: „Nu încep anul 
școlar". I-am spus soțului meu: 
„Dacă mi merit să stau cinci luni 
fără să am salariu, consider că am 
trăit degeaba!". Am cerut concediu 
fără salariu pentru îngrijirea 
sănătății până la pensionare și spre 
surprinderea tuturor a fost apro
bat. Am cumpărat deci bilete pen
tru un sejur la Băile Herculane de 
la 14 septembrie 1989. Acolo am 
avut o mare surpriză. Acasă, seară 
de seară, soțul meu asculta Europa 
Liberă la „cască"; eu însă nu ascul
tam, de frică să nu cumva să scap 
vreo „păsărică" la școală (aveam și 
noi turnătorii noștri). însă aici, în 
stațiune, când te plimbai pe stradă, 
de la foarte multe geamuri se 
auzeau semnalele și vocile „in
terzise" care răsunau puternic. 
După primul șoc nu i-am mai acor
dat importanță decât mai târziu, 
am înțeles că țara noastră a început 
să „fiarbă". Oamenilor nu le-a mai

(Urmare din pag. I)

„Este o realitate că tratatele, acor
durile și înțelegerile convenite cu 
prilejul întâlnirilor la nivel înalt ne 
asigură nouă, lucrătorilor din 
comerțul exterior, un cadru juridic 
deosebit de favorabil. Iată de ce con
sider că avem încă multe de făcut, că 
trebuie să ne înzecim eforturile 
fiecare la locul său de muncă pentru 
a ne îndeplini în mod optim datoria 
noastră de comuniști, de lucrători în 
comerțul exterior." Iar inginerul 
Gheorghe Badea a susținut că: 
„încrederea pertenerilor noștri 
externi a crescut după ce s-a aflat că 
țara noastră și-a achitat integral dato
ria externă. Ceea ce se impune însă 
este să acționăm cu răspundere re
voluționară și competență profe
sională. Iar în acest sens, inginerul 
Gheorghe Cotea a reliefat și el faptul 
că darea de seamă a criticat pe bună 
dreptate deficiențele înregistrate în 
domeniul activității politico-educa
tive, atât de importantă pentru for
marea profilului moral și patriotic al 
comuniștilor din comerțul exterior.

Firme străine la TIB
Respectând tradița anilor trecuți, 

la Târgul Internațional București au 
luat parte și firme străine, venite din

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Publicația „Săptămâna", condusă de Eugen Barbu (foto), 
a fost principalul instrument de luptă împotriva Uniunii Scriitorilor

fost atât de frică.
După întoarcerea din stațiune, 

am avut o altă problemă de rezol
vat: vânzarea casei. Băieții s-au 
căsătorit și noi am rămas cu cele 
trei apartamente amenințate de 
naționalizare. Am avut actele 
înaintate pentru aprobarea vân
zării, am primit banii, am dat banii 
pentru apartament, ne-am și mu
tat, dar actele stagnau.

Vânzătoarea apartamentului ne-a 
cerut să ne grăbim, deoarece ea 
pleacă în Germania și rămânea 
acolo. La Sfatul Popular s-a hotărât 
naționalizarea unuia din aparta
mente. Cu schimbările de lege 
făcute cu 15 ani în urmă, timp de 
trei luni băiatul nu avea drept la 
proprietate. Apăruse atunci o lege 
de care noi nu am știut. A început 
calvarul... jurist, avocat, iar jurist... 
Nici o ieșire din situație, până când 
nu m-am dus la juristul Sfatului 
Popular și am cerut să termine 
naționalizarea, să-mi dea în scris, 
iar de a doua zi să îi dau în judecată.

țări de pe toate continentele. Astfel, 
la această manifestare de prestigiu 
au fost prezente cu pavilioane pro
prii țări precum: Albania, Australia, 
Austria, Bangladesh, Belgia, Brazilia, 
Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Elveția, 
Franța, RDG și RFG, Israel, Italia, 
Iugoslavia, Japonia, Nigeria, Palesti
na, Spania, Suedia, SUA, Tunisia, Tur
cia, Ungaria și URSS. Alături de aces
tea au mai participat și o serie de 
firme individuale din Arabia Saudită, 
Cipru, Danemarca, Egipt, Emiratele 
Arabe Unite, Grecia, Guineea, Iorda
nia, India, Irlanda, Kuwait, Liban, 
Liberia, Marțea Britanie, Olanda, 
Panama și SUA.

„Ciclop‘‘-ul de la ITB
Secția „Ciclop" din cadrul ITB oferă 

automobiliștilor, prin unitățile sale 
din Capitală, diverse prestații de spe
cialitate, în vederea pregătirii 
mașinilor pentru iarnă. Inclusiv o 
serie de piese de schimb pentru 
diverse tipuri de autoturisme. 
Inginerul Viorel Cornea, coordonator 
al atelierului nr. 3 „Ciclop" declara:

Vin de la piață. De câteva zile se 
întâmplă o foarte frumoasă 
poveste: vedem zările comunismu
lui, le simțim boarea rece pe pielea 
noastră. S-a raționalizat consumul 
de alimente. Nu primești decât 200 
grame dintr-un sortiment de mezel. 
Ai dreptul la 15 ouă lunar. O stare de 
iritare la oameni. Lumea, destul de 
docilă, se așază la cozi cu gândul că 
mâine va fi și mai rău. Piața 
realmente goală. Țăranii nu mai vin 
să-și vândă produsele, pentru că 
nu-și pot cumpăra de mâncare, și 

Mare a fost mirarea lor când am 
cerut restituirea impozitului plătit 
timp de 15 ani, plus cheltuielile de 
întreținere, pentru care am avut 
chitanțele materialelor cumpărate. 
Aceste sume depășeau valoarea 
apartamentului. Spre liniștea fa
miliei, prin „nebunia" mea de a da 
Sfatul Popular în judecată, în 
câteva zile am obținut autorizația 
de vânzare, fără naționalizare.

A rămas de rezolvat problema 
vânzătoarei și fuga ei din țară, care 
ar fi adus naționalizarea aparta
mentului pentru care am dat banii 
și în care deja locuiam. Iar alergări, 
avocați, notari, frământări... până 
când vânzătoarea a fost declarată o 
neserioasă, vagaboandă, greu de 
găsit. Mai târziu a venit la notar și 
l-a împuternicit pe fiul meu cu 
dreptul de a vinde apartamentul. A 
fost de fapt o ființă foarte corectă, 
a acceptat și acest stigmat, iar mai 
târziu a revenit în țară.

Acum credeam că nu mai avem 
nici un obstacol. Actele de
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„Unitatea noastră, unică în 
București, și după informațiile mele 
și în țară, realizează numeroase piese 
de schimb, care au la bază fibra de 
sticlă. Este vorba despre aripi față și 
spate pentru Peugeot, bară față-spate 
pentru Dacia 1100, spoilere pentru 
Dacia 1300 și Lada, aripi față pentru 
Renault 16 și Trabant, capotă față 
pentru Skoda 120 și S100, precum și 
pentru alte tipuri de automobile. în

prețurile impuse de mercurial sunt 
foarte joase. Așa încât tarabele sunt 
pustii. Găsesc în schimb flori, 
superbe crizanteme și milițieni în 
uniforme, am recunoscut și câțiva 
activiști (inconfundabili, omul nou) 
puși să supravegheze ordinea, nu 
cumva cineva să se plângă. (...) Când 
orfi venit? Dar până când vom avea 
de mâncare, va mai dura cel puțin 
zece ani, așa încât să ne obișnuim cu 
prezența lor. în Ioc de hrană, inti
mitate. Flămând, dar cu ochii pe 
bastonul de cauciuc. Cam așa trăim. 

dacă, într-o anumită măsură, cel 
puțin la început, pericolul unei 
potențiale solidarizări a scriitorilor 
este eliminat. Ațâțate și întreținute 
„de sus", deși oficial se îndeamnă 
mereu în mod ipocrit la „îm
păcare", sciziunile se adâncesc și se 
multiplică, profitându-se de orice, 
nefiind exclus, de pildă, ca până și 
exploziva dezvăluire a plagiatului 
lui Eugen Barbu din romanul 
Incognito, declanșată în condiții 
rămase până azi enigmatice, exact 
cu un an și jumătate înainte de 
Conferința națională a scriitorilor, 
să fi fost discret inițiată chiar de 
oficialități. Oricum, doi ani mai 
tâziu, același nefericit Eugen Barbu 
își va plăti „datoria" de recu
noștință contractată cu prilejul 
acestei afaceri girând cu numele 
său fioroasa campanie de compro
mitere a lui Ion Caraion, cel mai 
mare poet român exilat din perioa
da postbelică.

în ciuda vrajbei și a hărțuielilor 
dintre scriitori măcar manipulate, 
dacă nu de-a dreptul provocate de 
putere, nu mai încăpea totuși nici 
o îndoială că literatura rezista, tot 
mai greu, dar rezista, în forme de 
o varietate uimitoare, tăvălugului 
exterminator, a cărui înaintare nu 
cruța de fapt pe nimeni. Fiindcă 
puterea nu are - sau nu mai are - 
nevoie de scriitori și literatură. 
Intrată definitiv în zodia kitschului 
de cea mai autentică formulă cara- 
gialească, înălțată însă la rangul de 
politică și ideologie culturală, pu
terea se dispensează acum nu 
numai de conținut, ci și de forme.

Arta, artiștii, cultura, intelectu
alii fuseseră, în etapa inițială, fac
tori de plauzibilitate ai puterii, ele

cumpărare erau înaintate pentru 
aprobare, clar alte vești... alte pro
bleme...

într-o după-masă, din stradă se 
auzeau murmure suspecte care se 
apropiau... Mulțimea striga „Româ
ni, veniți cu noi... români, veniți cu 
noi!". Blocurile s-au golit, coloana 
s-a îngroșat și, ca un șarpe lung, 
oamenii au mărșăluit spre Calea 
Lipovei, unde era și o unitate mili
tară. Cei care am rămas pe loc încă 
nu reușisem să intrăm în casă, 
când s-au auzit primele împuș
cături...

împușcăturile au continuat zile 
în șir; nu mai aveam pâine, nu mai 
știam nimic de copii și, printre alte 
zvonuri, am auzit că Sfatul Popular 
a fost atacat, devastat, iar acolo se 
găseau actele noastre pentru 
cumpărare, unele chiar în original. 
Acum prima grijă a noastră erau 
băieții, care aveau serviciul chiar 
lângă Sfatul Județean: nu mai 
știam nimic despre ei. Mai târziu, 
în cartea lui Titus Suciu a apărut și 

plus, la «Ciclop»-ul de la ITB se mai 
realizează întreaga gamă de bilete, 
bascule și bucși pentru Dacia 1300, 
precum și lucrări de tinichigerie, 
vopsitorie, tapițerie, precum și 
lucrări la instalațiile electrice, elec
tronice și automatizări la un mare 
număr de mărci de mașini".

Ziua energeticianului
15 octombrie era data, la care în 

întreaga țară se sărbătorea „Ziua 
energeticianului". Aceasta era încă 
una dintre numeroasele sărbători 
laice, prin care puterea comunistă a 
vremii înlocuia adevăratele 
sărbători, pe cele religioase. Era ziua 
în care, după cum se afirma oficial, 
„poporul întreg omagiază munca 
plină de dăruire și răspundere a 
acelor care asigură producerea și dis
tribuția energiei electrice necesare 
întregii noastre vieți economico- 
sociale. Reliefate în prim plan, rea
lizările energeticienilor se con
cretizau în livrarea ritmică spre 
unitățile economiei naționale a can
tităților de energie stabilite prin plan. 
Un rol la fel de important în

Introducerea cartelelor (fără 
garantarea produselor) este încă un 
pas spre dizolvarea societății civile. 
Cineva de sus hotărăște la ce avem 
dreptul (nu ce drepturi avem, în 
acest caz), câte grame de mezel, cât 
de aer (metri cubi în apartament), 
câți bani, câte ore de lucru, ce pro
gram tv. Iar noi, încolonați, 
mărșăluim. (...) înainte ședeam la 
coadă un ceas, de două-trei ori pe 
săptămână, și luam unul-două 
kilograme de brânză, carne... Astăzi 
stau zilnic un ceas și iau 200 g 

mente necesare pentru câștigarea 
legitimității absente. Chiar dacă 
era cel mai adesea pur decorativă, 
prezența personalităților din 
lumea intelectuală, culturală și 
artistică în „balconul puterii" au 
fost o realitate de necontestat pen
tru prima fază a istoriei postbelice 
românești. Azi, când în același „bal
con al puterii" nu se mai află decât 
două personaje și o mulțime de 
anonimi, printre acești anonimi 
găsindu-se și primul-ministru al 
țării, și Guvernul său, și membrii 
Biroului Permanent al Comitetului 
Politic Executiv, și membrii Consi
liului de Stat, cu toții lipsiți de iden
titate, pare o amintire de pe o altă 
lume că odată, cândva, primul se
cretar - și nu secretarul „general" - 
al partidului s-a putut fotografia cu 
un poet, cu poetul Tudor Arghezi, 
la o sărbătorire a acestuia. Azi, ei 
bine, azi nu mai poate fi nici Emi- 
nescu sărbătorit, aniversarea cen
tenarului morții poetului național 
e prefăcută într-un nou prilej, al 
câtelea oare?!, de sărbătorire a 
„epocii", a „realizărilor", a „ctitori
ilor"... A „lui" și a „ei".

Și, iarăși, obsedantele amintiri 
despre zădărnicie și neputință, 
despre lupta împotriva sindromu
lui lehamite, despre rezistența tot 
mai slabă la ispita renunțării, 
despre repetatele încercări ale 
celebrității, ale tale, de a explica, de 
a convinge, de a lămuri că surparea 
sistematică și accelerată a vieții 
culturale și literare trebuie oprită, 
că este chiar în interesul puterii să 
nu se mai avanseze în ruinare, 
fiindcă nici o putere nu se poate 
sprijini pe neant.

Mircea IORGULESCU

numele lor, spre mândria noastră 
acum. Atunci însă, am suferit 
mult...

După fuga lui Ceaușescu am fost 
de față la cimitirul săracilor, am 
văzut corpurile arse cu acid ale 
celor deshumați, am văzut dez
lănțuirea de bucurie a oamenilor. 
Toți vorbeau, toți se salutau! Feri
cirea s-a revărsat pe străzi, ca apoi 
să înceapă iar împușcăturile și 
groaza.

Aniversarea căsătoriei noastre, la 
25 decembrie, a fost fără copiii 
noștri. Am petrecut în beci, alături 
de vecini și soldați, am mâncat 
prăjituri și am sărbătorit împreună 
și Crăciunul. Apoi a trecut totul, a 
venit noul an, o dată cu speranța în 
viitor. Și iată și 1 februarie 1990, 
când am devenit pensionară și 
totodată proprietară pe aparta
ment. A fost o perioadă ca un 
roman, dar pe care n-aș vrea s-o 
mai retrăiesc niciodată...

Ana-Maria CARAGHIAUR, 
Timișoara

apropierea sezonului rece îl aveau 
„măsurile ferme luate pentru 
pregătirea tuturor unităților pro
ducătoare în vederea trecerii, în cele 
mai bune condiții, a vârfului de 
sarcină de consum care avea să fie 
atins în iarna care avea să urmeze".

Producții-record 
de struguri

Comitetul Județean Vaslui al PCR 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă prin care 
anunța terminarea recoltării stru
gurilor pentru vin și realizarea 
unei producții medii de 20.150 kilo
grame la hectar. „Această producție 
bună reprezintă o vie mărturie a 
justeței politicii agrare a partidului 
și statului nostru, a sprijinului con
stant acordat agriculturii, ramură 
de bază a economiei naționale." Tot 
cu o recoltă mare de struguri pen
tru vin se mai lăuda și județul 
Bacău. Acolo, Stațiunea de Cerc
etare și Producție Viticolă „Pietroa
sa" a raportat o producție medie de 
21.980 kilograme la hectar, CAP 
„Podul Turcului", 20.600 kilo
grame la hectar, în timp ce IAS „Sas- 
cut", ceva mai modestă, anunța 
doar 20.500 kilograme la hectar.

Vasile SURCEL

salam. Și ăla infect. Suntem foarte 
aproape de cantinele populare 
visate de regim. Când o să ne ali
niem cu sufertașul la un ghișeu să 
cerem politicoși ciorbița, felul doi, 
biscuitul, paharul cu apă. Care și 
acestea, din când în când, vor lipsi 
(din ce în ce mai des), până când 
cantinele se vor închide. Și apoi? 
Logica sistemului asta este. (...)

Stelian Tănase, Acasă se 
vorbește în șoaptă. Dosar & Jurnal 

din anii târzii ai dictaturii, 
Compania, 2002, p. 154-157

Dar ceea ce sunt absolut sigure că 
nu va fi un film pe gustul mult sti
matului tov. Dulea. Mi se rupe, deși 
se va ajunge, probabil, la un mare 
scandal. Dar nu mai am nimic de 
pierdut!

Alexandru Tatos, Pagini de 
jurnal. Ediție alcătuită de Liana 

Molnar-Tatos, București, 
Editura Albatros, 1 994, p. 542
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Cuplul prezidențial, în vizită de
lucru în județul Bistrița-Năsăud

Urmare din pag. I)

Secretarul general al partidului a cerut să 
se acționeze cu hotărâre pentru o cât mai 
bună organizare și desfășurare a activității 
productive, pentru utilizarea deplină a capa
cităților, a tuturor resurselor existente, pen
tru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, pentru dezvoltarea micii indus
trii, asigurându-se în următorii ani o dublare 
a producției industriale a județului. S-a rele
vat, de asemenea, necesitatea de a se folosi cu 
mai multă eficiență marile posibilități pe care 
le are agricultura județului, în scopul obține
rii unor produse agricole tot mai ridicate și al 
valorificării lor superioare. în același timp, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
acorde o atenție deosebită planurilor de dez
voltare și modernizare a tuturor localităților 
județului, ridicării nivelului lor de civilizație. 
„Este necesar - se spune în cuvântarea la 
marea adunare populară din municipiul 
Bistrița - ca și oamenii muncii din Bistrița, 
organizațiile de partid, consiliile oamenilor 
muncii, adunările generale din toate sec
toarele de activitate să acționeze cu o răspun
dere și mai mare în dezbaterea documentelor 
pentru Congresul al XIV-lea al partidului. în 
toate unitățile, în toate orașele și comunele, 
să se întocmească programele privind dez
voltarea viitoare economico-socială a tuturor 
localităților, pe baza principiilor autocondu- 
cerii, autogestiunii, autoaprovizionării. Tre
buie să facem astfel ca fiecare unitate eco
nomico-socială din toate sectoarele să 
muncească numai și numai pe principiile 
autoconducerii și autogestiunii, cu eficiență 
și rentabilitate maximă. Trebuie să asigurăm 
ca fiecare comună să-și aibă programul de 
dezvoltare economico-socială, în primul rând 
privind agricultura, mica industrie, serviciile, 
astfel încât și cetățenii comunelor, ai satelor 
să aibă tot ce este necesar pentru o viață 
demnă și civilizată. Să apropiem nivelul de 
dezvoltare și de viață al oamenilor muncii de 
la sate de al celor de la orașe și, împreună, să 
mergem înainte spre comunism!".

Secretarul general al partidului și-a expri
mat convingerea că oamenii muncii din 
județul Bistrița-Năsăud vor face totul pentru 
a realiza în bune condiții toate programele de 
dezvoltare economico-socială și de ridicare 
generală a județului, că își vor aduce o con
tribuție și mai mare la dezvoltarea generală a 
patriei noastre, că toate organismele 
democrației muncitorești-revoluționare,

Nicolae Ceaușescu le-a transmis bistrițenilor să folosească „cu mai multă eficiență marile posibilități pe care 
le are agricultura județului, în scopul obținerii unor produse agricole tot mai ridicate" FOTO: AGERPRES

organizațiile de partid, în strânsă unitate cu 
toți oamenii muncii, vor face totul pentru ca 
la Congresul al XIV-lea să se prezinte cu rezul
tate cât mai bune în toate domeniile. Factorii 
de răspundere, lucrătorii din unitățile vizitate 
l-au asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că toți oamenii muncii din județul Bis
trița-Năsăud vor acționa cu hotărâre pentru 
înfăptuirea politicii interne și externe a par
tidului și statului, că nu vor precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, 
pentru a întâmpina cu noi și remarcabile 
fapte de muncă, cu realizări de seamă marele 
forum al comuniștilor români.

Referindu-se la politica externă pe care o 
duce România, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia faptul că între politica noastră de 
construcție socialistă și activitatea interna

țională de dezarmare, de pace, de colaborare 
cu toate statele lumii, fără deosebire de 
orânduire socială, există o deplină unitate 
dialectică. Punând pe primul plan solu
ționarea problemelor dezvoltării socialiste a 
patriei noastre, a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să facem totul pentru a 
contribui la o politică internațională nouă, 
pentru dezarmare și, în primul rând, pentru 
dezarmarea nucleară, pentru eliminarea 
completă și distrugerea armelor nucleare, 
chimice și reducerea radicală a armelor con
venționale. Legat de acesta, România nu 
numai că a acționat și acționează pentru 
reducerea armelor convenționale, dar a și tre
cut unilateral la reducerea acestora, prin con
sultarea în cadrul referendumului, a întregu
lui nostru popor. Astfel, România, în Europa, 
în rândul statelor din cele două blocuri mi

litare - tratatul de la Varșovia și NATO - are 
cele mai mici cheltuieli pe locuitor pentru 
nevoi militare. Nu există nici un vecin al nos
tru care să nu cheltuiască pentru scopuri mi
litare de două sau de trei ori mai mult pe 
locuitor, arăta secretarul general al partidu
lui. în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că România face totul și 
este pentru soluționarea problemelor liti
gioase dintre state, pe calea negocierilor și 
tratativelor, pentru încetarea conflictelor mi
litare, a amestecului din partea unor state în 
treburile altor state; că trebuie lichidate pen
tru totdeauna și într-un timp cât mai scurt 
subdezvoltarea, sărăcia unor popoare și că 
este necesar să se ajungă la o conferință inter
națională pe problemele subdezvoltării, să se 
rezolve problema datoriei țărilor în curs de 
dezvoltare și să se asigure o adevărată egali
tate în dezvoltarea economico-socială, 
realizarea unei noi ordini economice.

Consecventă principiilor sale de politică 
externă, România, a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va acționa hotărât și în viitor pen
tru dezvoltarea colaborării și relațiilor cu 
toate statele lumii, cu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dez
voltate, pe baza deplinei egalități în drepturi, 
a neamestecului în treburile interne.

în drum spre județul Bistrița-Năsăud, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o escală în 
municipiul Cluj-Napoca, iar la întoarcere, o 
escală în municipiul Târgu-Mureș. Numeroși 
locuitori din județele Cluj și Mureș, prezenți 
pe aeroporturile din orașele menționate, i-au 
salutat cu căldură pe secretarul general al par
tidului, pe tovarășa Elena Ceaușescu, dând 
expresie deplinei adeziuni la politica internă 
și externă a partidului și a statului, hotărârii 
de a contribui cu toate forțele la înfăptuirea 
programului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Fructuosul dialog de lucru purtat în aceste 
zile de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
oamenii muncii din județul Bistrița-Năsăud 
s-a înscris, prin concluziile de mare însem
nătate practică desprinse cu acest prilej, prin 
întreaga sa desfășurare, ca un nou moment 
de referință în munca pe care întregul nostru 
popor o depune pentru a întâmpina cu noi 
realizări de prestigiu cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului, pentru devoltarea multilaterală 
a României socialiste, pentru ridicarea ei pe 
noi culmi de civilizație și progres.

RADIOGRAFII CULINARE

Cultivăm 
prietenia

Pe vreme rea, dar mai ales când nu veneau mașinile ITB-ului, 
rămâneam în stații (ca și acum!) chiar și o oră. Traseul de la Str. Dumitru 
Petrescu din Berceni până pe Str. Sebastian, în Rahova, îl făceam într-o 
oră și jumătate, chiar două. Marea problemă era mașina 173, care venea 
greu și în stația terminus de la Belu se aduna o mare de oameni. Mulți 
lucrau la Electromagnetica, Vulcan etc. Se dădeau adevărate lupte pen
tru a putea să te strecori în autobuz. De cele mai multe ori reușeam, dar 
câteodată nu. în situația asta, ne adunam mai multe persoane și 
mergeam cu taxiul. Traseul nu era prea lung, deci afacerea taximetris- 
tului nu era cine știe ce, dar nu ne refuzau, pentru că de obicei noi eram 
primii clienți și pentru o „Baftă!" nu refuza nimeni. Ne formasem 
grupuri, pe afinități și săream imediat într-o mașină, în cazuri dispe
rate. Șoferii de la taxi ne cunoșteau deja și nu trebuia să le mai spunem 
unde mergem. Paguba nu era prea mare, cu toate că toți aveam abona
mente lunare la 1TB, dar o dată la lună puteam să dăm 25 de lei, cât făcea 
traseul, împărțiți la numărul de călători.

în astfel de situații am legat o prietenie strânsă cu o taximetristă, pe 
care o chema Irina, o femeie trupeșă, tânără și foarte veselă. De cum 
vedea că ne apropiem de stație, ieșea din rând și ne culegea imediat, 
în total eram șase personae, adică un bărbat și cinci femei. Cum intram 
noi în taxi? Bine. Manole pe scaunul din față, în spate Nuți, Ștefi, Jeni- 
ca și Mariana, iar eu, în brațe la Nuți, pentru că era mai grasă și, la 
nevoie, mă culcau pe burtă. îmi spuneau „supliment", o cantitate 
nesemnificativă, după părerea lui Manole, la cele 40 de kilograme ale 
mele, puteam sta foarte bine și în spate, pe burtă, lângă geam, că tot 
nu m-ar fi văzut nimeni. Zona periculoasă, adică unde putea fi un 
milițian de la circulație, era la intersecția Calea Rahovei cu Str. Sebas
tian, dar asta era foarte rar. în rest, nici o problemă, pentru că fentam 
aglomerația mergând pe Str. Sălaj, paralelă cu Calea Rahovei.

în timpul „transportului de marfă perisabilă", după cum zicea 
Manole, discutam de una, de alta, dar toate se învârteau în jurul 
mâncării. Haleală la greu! Ce, cine, unde, cum, de la cine?, întrebări 
stas. într-o astfel de atmosferă, într-o dimineață, Irina, taximetrista, 
ne-a întrebat: „Fetelor! Care știe cum se face o plăcintă cu foi, fără ouă 
în aluat?". Nuțica mă mută pe piciorul drept și în timp ce-și întindea 
pe stângul numai puțin ca să-l dezmorțească îi zise că știe ea. Și începu 
să-i spună cum face cu uleiul, cu făina, cum trebuie să facă trei suluri, 
cum trebuie să le turtească, să taie aluatul în două părți, una mai 
măricică, ce se pune în tavă, iar alta mai mică, cea care acoperă umplu
tura. I-a mai spus cum trebuie, după ce ai copt plăcinta, să o acoperi 
repede cu un prosop umed și după câteva minute să o tai bucăți, ca 
să nu sară așchii de foitaj prin toată bucătăria, cum trebuie să o 
pudreze cu zahăr, dar dacă o unge cu un fulg înmuiat în apă poate 
pune și zahăr tos. I-a mai zis că umplutura poate fi din brânză telemea, 
frecată cu zahăr, cât îi place, și cu un iaurt mic, bine scurs de zer, că 
poate pune mere rase și dovleac. Nuți evita intenționat să amintească 
de umplutura cu carne tocată. Era un subiect delicat și era prea de 
dimineață ca să fim necăjite. Irina a sesizat situația și a întrebat: „Da... 
nu merge și cu carne?". „Ba, da!“, au răspuns la unison Jenica și Nuți. 
„Da... pentru că nu se găsește, n-am zis", o lămuri Nuți.

Irina opri mașina în fața porții și ne zise: „Mă, fetelor, dacă veniți 
și mâine la aceeași oră, vă aduc eu ceva carne. La pachet! Pregătiți 
banii! Preț normal de «Fortuna»!", și întinse mâna după banii de trans
port. Manole făcu plata și am plecat vesele nevoie mare, pentru că 
începusem ziua cu noroc. Urma ca a doua zi să fim pe fază. Nuți mi-a 
zis: „Băi, «supliment»! Tu să bați la mașină câteva rețete pentru fata 
asta, pentru că trebuie să-i cultivăm prietenia. Vezi și tu ce drăguță 
este!". Și am bătut!

Veronica BECTAȘ

„Tovarășe, mai scrii 
la Europa Liberă?"

(Urmare din pag. I)

Raport la Nicu Ceaușescu
în anul revoluției, Virgil Cornea a trăit 

clipe cumplite. Totul a debutat la o 
întâlnire prezidată la „Carbosin" de 
nimeni altul decât Nicu Ceaușescu: „Eu 
eram lider de sindicat la întreprinderea 
de negru de fum și membru în biroul de 
conducere. Am fost și secretar de partid. 
Mi-aduc aminte, povestește bărbatul 
zâmbind, că oamenii muncii aveau 
fotografii la panoul de onoare. Am avut 
și eu aproape 10 ani. Pe atunci erau 
ședințele cu reprezentanții oamenilor 
muncii, însă m-au trimis pe secție, știind 
că eu spuneam întotdeauna ce aveam de 
spus. La ora 13:00 era ședința. Iar eu 
aveam atâta de muncă, de nu puteam să 
plec! Dar parcă mi-a ușurat Dumnezeu 
munca, iar la 12:30 am dat drumul la 
secție. Pe atunci aveai în primul rând 
obligații, nu numai drepturi. M-am dus 
plin de negru de fum, curgea de pe mine. 
Am luat un sac, să-l pun pe scaun, să nu 
murdăresc. Când m-or văzut ei? 
Tovarășu’ Cornea?!!! Cum?!!! Popa, șeful 
cadrelor de la partid, omul mână forte al 
lui Nicu Ceaușescu, a spus: «Lăsați-1 să 
intre».

Se știa că totdeauna eu mă ridicam în 
ședință și ridicam drepturile muncito
rilor. Și... prezintă secretarul de partid 
ordinea de zi, se dă cuvântul. încep: 
maistrul, inginerul, laudă Partidul 
Comunist, Ceaușescu și poporul, și la 
final aveau ei un lucru foarte bun, pe 
care voiau, nu voiau trebuia să-l spună: 
«Mai dorește cineva să se înscrie?». 
«Eu!», am spus. «Haideți în față». M-am 
ridicat. Lăsam pași peste tot. Și am spus: 
«Tovarășe secretar general, abstracție 
că tatăl dumneavoastră este secretarul 
general al Partidului Comunist Român. 
Am și eu carnetul pe care îl ai dumnea
ta în buzunar. Cum pot să am conștiință 
de comunist, când eu ies la ora 15:00, 
până fac baie se face ora 16:00! Regret, 
dar trebuie să vă spun. La ora 14:00 nu 
mai există pâine. Mă duc acasă, am 
cinci oameni în familie. A doua zi ce 
conștiință am eu, de comunist, să 
muncesc flămând?! Sunt pus în situația 
să fug de la serviciu, să merg la alimen
tara să iau pită la copii». în buzunar 
aveam o jumătate de pită, mică, așa 
cum era pe atunci. «Cum pot, uitați, 
jumate am mâncat, că-i caldă. Asta-i 
cealaltă jumătate. No, cum mă duc eu 
la copii cu asta? Tovarășu’ director 
merge în oraș și cumpără pită. Tovarășa 
secretară, la fel. Noi pe cine să tri

mitem?» Nicu Ceaușescu m-o ascultat, 
apoi o spus: «Tovarășu’ Cornea, apre
ciez gestul dumneavoastră, de adevărat 
comunist!». Dar eu, în gândul meu, 
mi-am spus: «Amu, să vezi ce-o pățești 
tu, Cornea!». O zis că.tre secretarul de 
partid: «Notează: Mâine, îmi raportezi 
că la poartă ai făcut chioșc!». Și au făcut. 
Aduceau «frații ăia Petreuș» - puii de 
găină, și «adidași» - copitele de porc, 
dar și pită. Primeam și o masă caldă pe 
care ne-o dădeau la ora 10:00. Toată 
lumea era mulțumită. Peste tot se vor
bea: Cornea, Cornea, Cornea.

Cornea de la...
Doina Cornea

După trei zile vine la mine secretarul 
de partid pe întreprindere: «Ioi, n-ai 
putut să taci, măi? Uite ce-ai făcut! Ești 
chemat la Consiliul Județean, la 
tovarășu’ Nicu Ceaușescu». «De ce?» 
Sigur că mi-am făcut un examen pe tren 
de când m-am născut și până atunci, 
ce-am făcut, ce-am grăit. «De nu m-or 
bate ăștia acuma...», îmi tot spuneam. 
Unde e acum Tribunalul din Sibiu era 
Consiliul Județean. La poartă erau un 
milițian și o persoană din armată, din 
Securitate. «Ce-ai făcut, măi, omule?» 
Mă duc la ușă: «Bună ziua». Mi se 
răspunde: «Aaaa... Tovarășu Cornea...!!! 
Tovarășu’ secretar, a venit tovarășu’ 
Cornea de la Copșa». «Să intre». De la 
poartă am mers prin vreo șapte birouri 
pân’ am ajuns. Secretara îmi spune: 
«Poftiți, tovarășu’ Cornea!». Eu eram la 
curent cu toate. Ascultam Europa liberă, 
știam de Doina Cornea. Știam de Paul 
Goma, știam ce se întâmplă. Nu eram pe 
dinafară. Și, cum stăteam acolo, n-am 
văzut nici un scaun. Erau două mașini de 
scris. De emoție m-am așezat pe una din
tre ele. Iar cel care era acolo mi-a zis: 
«Hei, tovarășu’, aia nu e să v-așezați! Aia 
e să scrieți dumneavoastră nemulțumi
rile față de partid». Iar eu l-am întrebat: 
«Nu vă supărați, tovarășu’, dumneavoas
tră ați cerut aprobarea secretarului pe 
uzină să fiu astăzi aici?». «Auzi, dom’le!» 
Când am luat cuvântul atunci, la 
întreprindere, s-a uitat Nicu prin 
ochelarii ăia fumurii la mine și mi-a 
spus: «Tovarășu' Cornea, apreciez acti
vitatea dumneavoastră! Ne bucurăm să 
avem în uzină comuniști de talia dumi- 
tale!» Dar de atunci... n-am mai luat 
primă. Nici promovat n-am mai fost. Pe 
măsură ce așteptam, mă gândeam de 
unde mi se trage tot necazul. Aveam 
fratele plecat în America în perioada aia 

legal. Era pocăit, plecat prin biserică în 
Marea Britanie și-o ajuns apoi în Ame
rica. La un moment dat m-am pomenit 
cu-n galonat la poartă. «Bună ziua, 
familia Cornea?» «Da.» «Aveți rude în 
străinătate?» «Da, am un frate, plecat 
legal. Cine sunteți dvs.?» «Dom’le, sunt 
și eu în trecere...», mi-a răspuns. După 
două zile mi s-a spus că trebuie să merg 
pe alee, la Securitate. Nevastă-mea m-a 
luat: «Măi, omule, tu ai grăit în fabrică? 
De ce nu mai taci, măi, omule? Mai taci, 
lasă-i, măi, în pace, c-o să te ducă la 
canal». «Dar cu ce-am greșit, c-am zis că 
nu-i pită, măi, femeie!» Mi-aduc aminte 
ce tehnică avea Securitatea! Unul era 
legat de calorifer de picior, unul de 
mână, ca să mă intimideze complet. Am 
așteptat, am tot așteptat. După o juma’ 
de oră: «Poftiți...». «Bună ziua.» «Bună 
ziua.» «Ei... mai scrieți la Europa 
Liberă?» Imediat m-am gândit: Doina 
Cornea. Eu mă numesc Cornea. Ăștia mă 
confundă. M-am gândit: Să vezi ce-o să 
pățesc. Mă bat ăștia de mă omoară! 
«Unde v-ați întâlnit ultima oară cu 
mătușa dumneavoastră?» «Mătușa mea 
e în Valea Viilor. Lucră la CAP», am spus. 
«Ăsta-și bate joc de noi!» Dar așa era: 
mătușa Aida lucra la Sectorul Zootehnic 
la CAP Valea Viilor. «Dom’le, dumneata 
ai venit să-ți bați joc de noi?» «Tovarășu’ 
maior, dom’le, am o rugăminte, am 
spus. Eu am venit aici invitat și consider 
că trebuie să aveți acordul secretarului 
de partid ca să mă anchetați. Văd că sunt 
în anchetă!» «Ha! Auzi, tovarășe, ce 
spune!» Pe la 12 fără zece, zice unu’ ner
vos: «Duceți-1 la masă, că scrie la Europa 
Liberă!». M-au dus la masă. O masă plină 
cu de toate, ciorbă, fructe, ce mai, de 
toate... Am luat o pară și mușcam din ea 
că nu mai puteam de frică. Acolo, un plu
tonier de Securitate, să-i dea Dumnezeu 
sănătate, mi-a spus: «Mănâncă, copile, că 
ce e partea ta e pusă!». Mai frică mi-o 
băgat. Salvarea care o fost? în momentul 
în care m-or întrebat de Doina Cornea, 
au venit cu dosarul ei, un dosar maro, 
care avea așa, pe colț, scris numele. Eu 
am fost la curent și am spus: «Tovarășe 
maior, eu consider că e o greșeală! Pe 
mine nu mă cheamă Cornea Florin, pe 
mine mă cheamă Cornea Virgil. Ion e 
tata, mama - Dafina, lucrez la Carbosin, 
am o singură mătușă, Muscă Aida - 
lucrează în Sectorul Zootehnic de la CAP 
Valea Viilor». Ăștia se uită unul la altul... 
în cele din urmă mi-au dat drumul. Dar 
dacă eu nu știam! Mă băteau de nu mai 
știam de mine! Apoi, noroc cu Revoluția, 
c-am scăpat!", încheie Virgil Cornea.

Luminița CIOBANU
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AICI RADIO EUROPA LIBERĂ!

SCRISOARE DESCHISĂ
ADRESATĂ CONCETĂȚENILOR

Radio Europa Liberă a difuzat, Ia 
15 octombrie 1989, scrisoarea pri
mită de la „un ascultător din țară" 
care semna: „Un cetățean român 
care tânjește după democrație".

„Proiect pentru viitorul României". 
Sub acest titlu cu litere de o șchioapă 
toate gazetele românești publică „Pro- 
gramul-directivă al Congresului al 
XIV-lea al PC Român" și tezele acestui 
Congres.

Trecând peste pompozitatea 
reclamei, care ține să ne amintească 
de fapt încă o dată dacă cumva sun
tem tentați să uităm, că fiecare act al 
PCR-ului este determinant pentru 
prezentul, viitorul și chiar pentru tre
cutul României și românescului, 
reținem subtilul care precizează că 
aceste teze și proiecte sunt aplicate 
pentru a se afla, „în dezbaterea 
întregii națiuni". Frumos și democra
tic, ar putea spune un marțian 
proaspăt picat pe pământ, înțelegând 
că orice cetățean român poate să-și 
dea cu părerea în ceea ce privește 
problema, fărăsăseteamăcăarputea 
fi acuzat de amestec în treburile 
interne ale PCR.

Oricum, dând curs îndemnului 
de a participa la dezbateri, în cali
tatea mea de cetățean român, cu 
drepturi depline în cele ce urmează 
îmi voi exprima opinia cu privire la 
cele câteva chestiuni ridicate de 
program și teze. Dacă cumva voi 
greși în unele aprecieri în ceea ce 
privește PCR și activitatea lui, vina 
vă rugăm să o treceți tocmai în 
sarcina respectivului partid care 
ține întreaga națiune într-o 
aproape totală izolare, lipsind-o de 
informație și practicând pe scară 
largă minciuna și falsul.

De asemenea, ținând seama de 
totala neîncredere pe care o inspiră 
partidul când afirmă că dorește să 
cunoască opinia cetățenilor despre 
grandioasele lui proiecte, nu vom 
apela pentru cele ce urmează la ser
viciile presei românești, ci vom încer
ca să folosim alte căi pentru a ne 
exprima în fața „tovarășilor". Pream
bulul Programului Directivă ne asi
gură că evenimentul are „o în
semnătate excepțională în viața 
socio-politică a țării", și, spre regretul 
nostru, nu-1 putem contrazice. Acum, 
când întreaga lume comunistă face 
eforturi de reformare, PCR se evi
dențiază prin ocuparea unuia dintre 
cele mai refractare și reacționare 
locuri. Considerăm necesar un „bilanț 
al realizărilor istorice obținute de 
poporul nostru sub conducerea par-

SALUTĂRI DIN... BĂILE FELIX!

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Modernizarea drumurilor în județul Gorj
Direcția Județeană de Drumuri și 

Poduri Gorj: în vederea înlăturării stă
rii necorespunzătoare a drumurilor 
ce asigură legătura cu orașul Motru a 
satelor ce aparțin comunei Slivilești, 
la care se referă Nicolae Căpităneanu 
în scrisoarea trimisă ziarului, s-a sta
bilit să se modernizeze traseul pietru
it Dealul Pomilor - Miculești și să se 
refacă drumul asfaltat din comuna 
Stiucani. Lucrările se vor executa cu 
sprijinul Combinatului Minier Motru,' 
sub directa îndrumare a Consiliului 
Popular al Județului Gorj.

’ •••

UJECOOP, Sector Agricol Ilfov: 
Sesizărea adresată Scînteii de cititorul 
Constantin Trofin a fost verificată la 
fața locului, constatându-se temeini

Oficial, românii își prezentau „cele mai calde omagii" către al lor „conducător iubit". în 
șoaptă însă, națiunea îi aștepta sfârșitul FOTO: Muzeul Național de Istorie a României

tidului", așa cum se propune în docu
ment, dar nu o analiză care pornește 
de la adevăruri contrafăcute, statistici 
falsificate, ci o analiză făcută de per
sonalități competente, cu simț de 
răspundere față de adevăr și națiune 
și, mai ales, o analiză făcută la lumină 
nu în întunericul laboratoarelor dic
taturii.

Nicolae Ceaușescu, ale cărui 
numeroase funcțiuni și titulaturi nu 
le mai pomenesc pentru că cer 
mâncarea a prea mult spațiu, și apoi 
este și plictisitor, nu este „cel mai 
iubit fiu al poporului nostru", ci cel 
mai urât de întreaga națiune și chiar 
și de membrii propriului său partid. 
Urât, dar temut! Temut pentru că 
dacă va fi să-i recunoaștem meritele, 

cia acesteia. Pentru tergiversarea 
lucrărilor de reparații la frigiderul 
adus de cetățeanul respectiv, neres- 
pectarea disciplinei și alte abateri con
statate la cercetarea întreprinsă, 
depanatorul Hristian Nedelcu a fost 
sancționat disciplinar. De asemenea, 
controlul comercial efectuat la maga
zinul alimentar din Chitila, gestionat 
de Iudita Stan, a scos la iveală unele 
încălcări ale regulilor de comerț și 
igienico-sanitare (încălcări la care se 
referea și sesizarea), lipsa unor prețuri 
de informare, neexpunerea unor măr
furi la vânzare etc. Au fost luate măsuri 
de intrare în legalitate, iar gestionara 
a fost sancționată disciplinar.

Gheorghe Pârvan 
Scînteia, nr. 14.646/1 989 

atunci ele nu ar fi în nici un caz cele 
des pomenite în toate ocaziile, și pe 
toate tărâmurile. Trebuie să 
recunoaștem însă că este un om 
dotat cu un deosebit simț al 
orientării atunci când trebuie să-și 
atingă scopul, indiferent de 
mijloace. Cine ar fi putut mai bine 
decât el să-și aservească o întreagă 
națiune, să orbească întreaga lume 
cu atitudinea sa noncoformistă, 
abătându-i atenția de la adevărata lui 
față, să demoleze bucată cu bucată 
ceea ce un popor s-a străduit să 
clădească de-a lungul întregii sale 
istorii, iar toate acestea să mai fie 
prezentate și ca o binefacere.

Revenind la preambulul Programu
lui Directivă, aflăm că Ceaușescu și cu

RESTITUIRI

Procesul Lăszlo
Tokes (12)

(Urmare din pag. I)

S-a împotrivit controlului financiar. 
Cu data de 1 mai a.c. a fost transferat la 
Parohia reformată Mineu, Sălaj, pe 
care a refuzat-o, trimițând înapoi ac
tele de numire. Pentru aceasta, cu da
ta de 1 septembrie a fost suspendat, cu 
aceasta încetând toleranța față de el.

Cu data de 4 septembrie, hotărârea 
prezbiteriului a fost alegerea preotu
lui TOKES ca preot la parohia refor
mată Timișoara în cine știe a câta 
oară?

Se menționează că nu s-a cerut spri- 
jinul organelor de stat pentru că 
TOKES LÂSZLO nu a deschis ușa 
biroului parohiei.

începând cu data de 1 septembrie 
a.c. - spune protopopul - exercită sluj
ba în mod ilegal, fiindcă nu mai este 
preot.

Protopopul cere părerea (poziția) 
prezbiteriului.

GUSZTAV SZALAY, curatorul bi
sericii, spune că este de părere ca acest 
lucru să-l decidă eparhia și că până 
acum prezbiteriul nu a fost ascultat, 
însă în viitor, forul tutelar să decidă 
legal. Dorința comunității să fie ascul
tată și preotul să fie ales de Adunarea 
Generală.

IOSIF ZSIGMOND - vicar, roagă 
prezbiteriul să-și exprime părerea în 
legătură cu suspendarea. Faptele de 
până acum ale lui TOKES LÂSZLO 
SUNT CONTRAVENȚII pe care Codul 
Penal le sancționează cu închisoarea.

KAROL PATAKY - prezbiter declară 
că prezbiteriul nu a cunoscut faptele 
prezentate de forurile tutelare bi
sericești. Prezbiteriul trebuie anunțat 
la timp, astfel că problema ar fi fost 
rezolvată de mult. Scrisorile noastre 
au rămas fără răspuns, nici delegația 
noastră nu a fost primită la oficiul 
episcopal. TOKES a recunoscut că 
răspunde pentru faptele comise de el, 
iar prezbiteriul declară că se dezice de 
faptele lui TOKES LÂSZLO. Spune că 
nu era nevoie ca ședința prezbiteriu
lui să aibă loc la Arad, deoarece se 
putea ține și la Timișoara.

Cei prezenți declară că se dezic de 

el PCR („și întregul popor" ar mai 
adăuga lăutarii regimului) se pro
nunță împotriva „modelului unic al 
comunismului", al atitudinilor dog
matice, conservatoare, de ploconire în 
fața unor idei străine, etc. Dacă acum 
câțiva ani această declarație ar fi fost 
interpretată ca o poziție noncon- 
formistă, o afirmare a independenței 
sale față de integrarea sistemului 
comunist, acum nu mai încape nici o 
îndoială asupra poziției dogmatice și 
reacționare a lui Ceaușescu. Și nu ne 
miră că Ceaușescu se pronunță 
împotriva dogmatismului de pe o 
poziție dogmatică deoarece beția de 
cuvinte, a afirmațiilor contradictorii 
și pline de nonsens reprezintă o altă 
caracteristică a propagandei PCR. Ast
fel, propaganda se referă întotdeauna 
cu mândrie la largul Cadru dogmatic 
creat de regim pentru analiza, dez
voltarea și adaptarea corespunzătoare 
la cerințele fiecărei etape. Foarte fru
mos, dar despre acest cadru un per
sonaj al lui Caragiale ar fi afirmat că 
este sublim, că este admirabil, dar 
lipsește cu desăvârșire. Aceste con
grese și conferințe naționale 
reprezintă decorul de mucava al 
scenei pe care se joacă spectacolul 
democrației comuniste. în spatele 
mucavalei frumos vopsite și de multe 
ori chiar prea împodobite se ascund 
sforarii - actori deasupra cărora ve
ghează titani gen Ceaușescu. Suntem 
invadați de pancarte, lozinci, afișe și 
statistici.

Misiunea lor nu este, și nimeni nu 
crede că ar fi, cea declarată, de a infor
ma și de a mobiliza, ci aceea de a sfida 
și umili, ridicând minciuna mai pre
sus de orice evidență. Nimeni nu ia în 
serios, nici chiar comuniștii convinși, 
dacă cumva după glorioasa epocă 
Ceaușescu va mai fi rămas vreun ast
fel de specimen. Vă veți întreba poate 
atunci cine sunt cei care se înrolează 
în rândurile partidului? După părerea 
mea sunt trei categorii: impotenții 
intelectuali, oportuniștii și conjunc- 
turiștii. Primii sunt cei care nu sunt în 
stare să emită judecăți proprii și dacă 
nu ar fi găsit dogma comunistă ar fi 
fost poate credincioși habotnici ai 
cine știe cărei religii, cea de-a doua ca
tegorie cuprinde aceea specie de 
oameni care pare că nu va dispare 
niciodată, pentru care legile și prin
cipiile sunt făcute pentru alții nu și 
pentru prețioasa lor persoană, iar cea 
de-a treia categorie curpinde indivizi 
care au fost siliți să se înregimenteze 
în rândurile partidului, să-și ascundă 
dreapta judecată undeva în tainele 

faptele ilegale. Nu este just că parohia 
nu are chitanțier și că scrisorile sosesc 
la adresa prim-curatorului. Nu au 
cunoscut căTOKES a refuzat categoric 
controlul financiar.

Protopopul aduce aminte corpului 
prezbiterial că dânsul a primit dele
gația lor și curatorul SZALAY este mar
tor că la adresa lui TOKES nu a spus 
lucruri reale. Mulțumește lui PATAKY 
pentru comportarea lui la slujba din 
aprilie. Spune că TOKES LÂSZLO nu s-a 
prezentat la Arad la invitația făcută de 
protopop spunând că soacra este la 
dânsul. Prezentându-se a doua zi a 
preluat actele prin care i se face 
cunoscută suspendarea.

Protopopul de asemenea spune că 
atunci când a venit la Timișoara a fost 
întrebat de TOKES „ce vânt te-a adus".

în continuare spune că ședința a 
fost convocată la Arad pentru că la 
Timișoara nu s-a putut ține. Comu
nică prezbiteriului că în caz de 
împotrivire poate fi dizolvat.

C. PATAKY spune că noi nu mai 
primim un preot supleant, ci unul 
care să administreze parohia până la 
alegerea unui preot paroh conform 
statutului.

Dna DOSAI spune că este mai bine 
să nu se țină duminica slujbă decât să 
servească TOKES.

în cuvântul său dl director al Depar
tamentului Cultelor a spus că în ce 
privește TOKES LÂSZLO nu intră în 
amănunte, pentru că faptele lui sunt 
cunoscute și ceea ce a făcut azi 
(închiderea ușii biroului parohiei) 
vine să ilustreze încă o dată că nu 
merită să mai fie preot și nici măcar 
simplu credincios al bisericii refor
mate.

Apreciază hotărârea prezbiteriului 
în ce privește faptul că TOKES nu mai 
este preot și că s-au dezis de întreaga 
lui activitate care nu este conformă cu 
atribuțiile funcției de preot și că pe 
mai departe de TOKES LÂSZLO se 
ocupă autoritățile de stat și nu 
autoritățile bisericești care s-au pro
nunțat deja și el refuză să se supună 
hotărârii bisericii.

De asemenea, apreciază hotărârea 

sufletului unde de multe ori nici ei nu 
o mai găsesc, pentru a nu fi împiedi
cați să se realizeze profesional. 
Revenind la statistici, se știe că sunt 
manipulate, trunchiate, scoase din 
context, cu singurul scop de a se 
obține cifre impresionante, cu valori 
absolute cât mai mari, pentru a dove
di mereu superioritatea orânduirii 
socialiste și a principiilor socialismu
lui științific.

Indiferent însă de discursul dom
nilor comuniști, indiferente de statis
ticile lor false, falimentul regimului 
este evident, confirmat fără nici un fel 
de echivoc de actuala situație eco
nomică, politică și socială a României.

în această situație, nici tabloul cu 
înfăptuirea planului cincinal 1986- 
1990 nu va fi privit de cetățeni cu mai 
multă încredere. Din acest tablou, 
chiar înainte de a-1 citi știi că vor 
reieșii creșteri importante în toate 
domeniile, creșteri ne justificate, de 
fapt, de situația pe care fiecare o 
trăiește și o cunoaște. Indiferent de ce 
scrie acolo, situația din România s-a 
deteriorat și continuă să se deteri
oreze pe toate planurile. Deși statisti
ca ne informează că producția agri
colă a avut o dinamică de 128-129, 
toată lumea știe că în 1989 s-a mâncat 
mai prost și mai puțin decât în 1985. 
Retribuțiile au avut o dinamică de 168 
în industrie și de 110 în agricultură, 
dar fiecare din noi știe că statul comu
nist, prin diferite tehnici și artificii, a 
făcut să se plătească mai puțin, iar în 
ceea ce privește inflația, despre care 
nu se vorbește nimic, aceasta face ca 
puținul câștigat să reprezinte și mai 
puțin în raport cu câștigul din 1985.

Productivitatea muncii, cunoaște 
în tabloul realizărilor o dinamică 
importantă, dar cum s-a obținut ea 
când în România nu s-a introdus nici 
un fel de tehnică nouă, nu s-a luat nici 
un fel de măsură pentru a se obține 
un randament mai mare din partea 
angajaților, ci dimpotrivă, utilajele 
existente lucrează din ce în ce mai 
prost din cauza uzurii, lipsei de piese 
de schimb, neîntreținerii cores
punzătoare, exploatării neraționale 
sau a abaterilor de la tehnologie. 
Explicația cu măsurile luate nu 
convinge deoarece știm că ele nu 
există sau atunci când sunt luate 
totuși se remarcă printr-o totală ine- 
ficiență sau chiar printr-un efect con
trar celui scontat.

Arhiva Open Society
(Budapesta), Institutul de Cercetare 

al Radio Europa Liberă, 
secția română

prezbiteriului și este de acord în sen
sul începerii procedurii'de alegere a 
unui preot la parohia reformată 
Timișoara I în conformitate cu Statu
tul de organizare și funcționare a Bi
sericii Reformate din România.

HOTĂRÎRE:
Prezbiteriul ia la cunoștință revo

carea lui LÂSZLO TOKES și solicitarea 
forurilor competente ca postul de 
preot să fie ocupat în conformitate cu 
legea. Despre aceasta Prezbiteriul va 
hotărî la ședința viitoare.

Protopopul: neavând alte probleme 
la ordinea de zi declară ședința 
închisă.

Se menționează că din 32 de prezbi- 
teri au decedat 3 (trei), iar 4 (patru) au 
demisionat, fiind prezenți 11 
(unsprezece) prezbiteri, restul 
absentând motivat.

Pentru conformitate: Protopop I. 
Kovăcs, Prezbiteri: Szep, Szalay.Teleki, 
Kabai

(la dosar se află și o copie în limba 
maghiară a procesului-verbal, cu 
ștampila „Protopopiatul Reformat 
Timișoara- sediul Arad")

amintiri

tv 15 octombrie 1989

11:30 Lumea copiilor
Emisiune realizată în colaborare 

cu Consiliul județean Dâmbovița al 
Organizației pionierilor

învățătură - înaltă îndatorire 
patriotică. Dezbatere

Ani de soare, ani de bucurii. Pro
gram muzical-literar

Start spre viitor. Reportaj
Desene animate
Șoimii patriei. ABC despre lume. 

Rubrică de educație materialist- 
științifică

Redactor Ina Sterescu
Telefilmoteca de ghiozdan
Surpriză cu... peripeții
Producție a studiourilor cehoslo

vace. Premieră TV. Episodul 3
12:25 Sub tricolor, la datorie!
în dezbatere: Documentele pen

tru Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român

în întâmpinarea marelui forum al 
comuniștilor români. Armata, par
ticipantă activă la opera de edificare 
socialistă, la apărarea și consoli
darea marilor cuceriri și trans
formări revoluționare în anii de glo
rie ai Epocii Nicolae Ceaușescu

Itinerar eroic. Operația Cluj- 
Oradea - luptele pentru eliberarea 
deplină a teritoriului patriei de sub 
ocupația hitlerist-hirtystă. Evocare

Semnături ostășești în marea 
carte a muncii pentru țară. Reportaj

Redactor maior Valeriu Pricină
12:40 Viața satului
în întâmpinarea Congresului al 

XIV-lea al Partidului - congresul 
marilor împliniri socialiste

Actualitatea în agricultură
Acasă la cei din frunte. Documen

tar
Nou pe adresa agriculturii
Redactor Gheorghe Verman

vremea
în țară vremea s-a răcit ușor, iar 

cerul a fost variabil, mai mult 
noros. Pe alocuri, în regiunile estice 
au căzut ploi și sub formă de aversă, 
în restul teritoriului - ploi izolate. 
Vânt slab până la moderat. Tempe
raturile minime au fost cuprinse 
între o și 10 grade, izolat mai 
coborâte în nordul și centrul țării,
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ORIZONTAL: 1) Mașini agricole. 2) 

Lucrat cu folos. 3) Produs din făină - 
Careuri agricole. 4) Corectură - 
Patru roman. 5) Curte! - Strânsă de 
pe ogoare. 6) Loc de treierat-Curbe!
7) Forță (pi.) - Suprafețe agricole.
8) Străvechi surse de iluminat - 
Pământ. 9) Rute! - Unitate de lucru 
mecanic - Care! 10) Plantă acvatică 
cu proprietăți nutritive.

VERTICAL: 1) Lucrători agricoli.

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
1. Notariatul de Stat al Municipiu

lui București organizează concurs 
pentru ocuparea, în condițiile Legii 
12/1971, a următoarelor posturi: tra
ducător limba germană, traducător 
limba rusă și dactilograf. Relații 
suplimentare la sediul agenției din 
Strada Biserica Amzei, numărul 30, 
Sector 1.

2. Restaurantul Casa Universita
rilor cu sediul în București, Strada 
Dionisie Lupu, numărul 46, Sector 1, 
încadrează urgent șef depozit 
băuturi cu vechime în alimentația 
publică de minimum zece ani.

3. ICPMS încadrează urgent șef 
birouri aprovizionare și economist 
finanțe, contabilitate.

VÂNZĂRI
1. Vând vitrină vieneză deosebită,

blăniță nurcă, măsuță, patru scaune, 
mașină de spălat, îmbrăcăminte 
bărbătească numărul 44.________

2. Vând masă pentru sufragerie, 
studio vechi, linoleum.

3. Vând Ănașînă~de cusut Singer, 
butoniere lenjerie, rochie ocazie, 
haină de blană.

4. Vând blănuri diverse, rame pen
tru tablouri, damasc, fulgi îm
brăcăminte, încălțăminte, poșete, 
sacoșe, cosmetice.

13:00 Telex
13:05 Album duminical
Uvertură... la „Album" cu sextetul 

„Canon"
La izvoarele luminii. Reportaj 

prilejuit de Ziua Energeticianului. 
Redactor Maria Haineș

Muzică ușoară cu Ramona 
Bădescu și Constantin Bruj

Mofnent poetic cu Mihai Nicules- 
cu

Invitație în Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii

Melodii populare cu: Laura Lavric, 
Emilia Bubulac, Gheorghe Mureșan

Desene animate
Teatru scurt
Interferența artelor
Mari comici ai ecranului
Telesport
Microrecital: Stela Enache
Secvența telespectatorului
Redactori coordonatori: Marin

Traian, Doru Dumitrescu
15:00 închiderea programului
19:00 Telejurnal
19:20 Cântarea României. Oma

giul țării, conducătorului iubit
Emisiune realizată în colaborare ( 

cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județului 
Brașov »

20:25 Film artistic
Chirurgii
Producție a studiourilor bulgare. 

Cu: Vasil Mihailov, Țvetlana Mane- 
va, Mihail Mihailov, Anton Radicev, 
Anghel Lambev, Iskra Radeva, Stoi- ’ 
cio Mazgalov

Regia Ivanka Grabceva
21:30 Bijuterii muzicale
Redactor Silviu Gavrilă
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului 

iar cele maxime, în general, între 10 
și 18 grade.

în București, vremea s-a răcit 
ușor. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros, favorabil ploii. Vântul a bătut 
slab până la moderat. Tempera
turile minime au fost cuprinse între 
4 și 8 grade, cele maxime, între 14 și 
18 grade.

2) Muncă - Marchează sfârșitul zilei 
de muncă în agricultură. 3) Restrânsă 
-Terenuri pregătite pentru cultură.
4) Deosebit în felul său.
5) Coceni! - A îngădui. 6) Element 
natural - Unitate agricolă (abr.) 
Timp îndelungat. 7) în teren! - Râu 
norvegian - La gârlă! 8) Iarbă cosită 
- Curse! 9) A alege sămânța cu o 
mașină specială. 10) Terenuri agri
cole supuse alimentării cu apă.

5. Vând urgent acordeon Hahner 
120 bași, la preț convenabil.

6. Vând Canon Al și fotoaparat 
Nikon 801.

7. Vând autoturism Gaz 65, pe 
motorină. Aștept provincia.

8. Vând videorecorder JVC absolut 
nou, videocasete înregistrate. Aștept 
provincia.

9. Vând televizor Olt, cu jocuri, 
deck Aurez, amplificator Hitachi, 
boxe Aerco.

10. Vând covor Buhara, covor 
mecanic, serviciu masă, cupe 
porțelan, scrumiere, macrameuri, 
ceas damă, monede vechi, obiecte 
podoabă, seringă automată, veioză 
marmură, televizor, aragaz, frigider, 
obiecte îmbrăcăminte, casetofon, 
boxe Național, casete, fructieră, pan
taloni, fuste, costume blue-jeans, 
diverse.

CUMPĂRĂRI
1. Cumpăr Player cu înregistrare, 

videorecorder noi, convenabil, tele
vizor color, recamier.

2. Cumpăr bibliotecă parțială sau 
totală, sobă petrol Diprarhos, mașină 
de bătut monograme, embleme cu 
cartele.

3) Cumpăr două fotolii pat, 
bucătărie Bonantza.

4. Cumpăr dormitor Octav cu două 
paturi, două șifoniere, machetă.
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