
JURNALUL ROMÂNIEI 1 9 8 9 - ACUM DOUĂZECI DE ANI

Numărul 262 Joi, 5 noiembrie 2009 - Duminică, 5 noiembrie 1989 DISTRIBUIT ÎMPREUNĂ CU JURNALUL NAȚIONAL

JURNALUL ZILEI
„în întâmpinarea Congresului al XIV-lea“, comuniștii 

bihoreni organizau, care mai de care, „activități politi
co-educative". Al cui e blocul, al cui apartamentul?, 
păreau să se întrebe unii locatari, nedumeriți în pri
vința drepturilor de care se bucură. în industria alimen
tară, deși nu era vară, prevala interesul pentru sucurile 
de fructe. La Mina Băiuș-Țibleș (jud. Maramureș), în sec
torul Vărătec, minerii au interceptat, la orizontul minus 
295, filonul principal de minereu.

CRIST1NA TOPESCII: s 
AM FOST ÎN PATRU ÎNCHISORI

A încercat să fugă din țară în sep
tembrie 1989, pentru a ajunge la 
mama ei, în Germania. A cunoscut 
pe propria piele regimul închiso
rilor ceaușiste. Redăm în cele ce 
urmează mărturia tulburătoare a 
Cristinei Țopescu.

Născută la 4 iulie i960 la Oradea, 
Cristina Țopescu a fost de mică 
atrasă de mirajul televiziunii. în 
perioada 1970-1979 a apărut la nu
meroase emisiuni de copii și ti
neret, după care i-a fost interzis să 
mai intre în TVR, din cauza dosaru
lui familiei Țopescu (tatăl căzuse în 
dizgrația regimului comunist, iar 
mama era plecată în Germania). 
După absolvirea Facultății de Limbi 
Străine, secția engleză-italiană, 
Cristina a dat meditații, a fost co
rector la Contemporanul și a înce
put să scrie în revista Cinema. Din 
cauza aceluiași dosar la „Secu", nu 
se putea angaja cu carte de muncă. 
S-a apucat să traducă filme care cir
culau pe casete video.

„Nu m-am gândit niciodată să-mi 
părăsesc țara. întotdeauna după o 
săptămâna, două de stat prin străi- 
nătățuri mi se punea un nod în 
stomac, un gol, sau nu știu cum să-i 
zic, ceva-ul ăla căruia i se spune, 
îndeobște, dor. Sistemul în care am 
trăit a avut însă «calitatea» de a-i 
îndepărta și pe cei mai legați de glie 
dintre noi. Am fost plecată de patru 
ori la mama mea, începând cu 
vârsta de 16 ani. De fiecare dată 
m-am întors la timp și n-am avut 
nici cea mai mică problemă. Pentru 
că însă, odată devenită studentă, 
am refuzat elegant să fiu membră

de partid, din acel moment n-am 
mai pupat, ca să zic așa, plecare 
peste hotare. între timp, tatăl meu 
devenise din ce în ce mai «nongrat» 
în regimul ceaușist, din ce în ce mai 
antipatic Cabinetului 2. De ce? Pen
tru simplul motiv că avea prea 
multă popularitate și că era prea 
iubit. Or, un singur om putea fi adu
lat de popor, nu?-! Ca să nu mai vor
bim că tatăl meu a avut și curajul de 
a spune ceea ce crede într-o vreme 
în care mulți dintre cei care 
vorbesc acum pe toate posturile 
sau pe unde-apucă tăceau chitic. 
Sau chiar ridicau osanale cu mult 
sârg. Curaj care l-a costat mult, 
după cum toată lumea știe. Se pare 
că asta nu îi împiedica pe prietenii 
mei, Cațavencii, de pildă, să-și râdă 
de el, de câte ori pot, așa cum o fac 
cu orice baron local, bunăoară. 
Păcat că nu mai avem nici un 
Dumnezeu, nici cei mai talentați 
dintre noi... Păcat."

Disperare
„Familia Țopescu începuse 

așadar să aibă oarece probleme: 
telefoane ascultate, se pare chiar 
microfoane pe ici, pe colo, prin 
casă și alte acareturi din arsenalul 
binecunoscut. Eu, fata tatălui meu, 
cu notorietate mult mai mică, dar 
cu gura mare și neanimată de 
dorința arzătoare, nici conformistă 
măcar, de a deveni membră PCR, 
sigur că trebuia să suport con
secințele de rigoare.

(Continuare în pag. a Ills)

CALENDAR
5 noiembrie (duminică)

Soarele a răsărit la 6:58, a apus la 17:00
Luna a răsărit la 13:00, a apus la 22:17
Sărbătoare creștină: Sf. Mc. Galaction și Epistimia; Sf. Mc. Timotei, Teofil și 
Teotim; Sf. Ap. Hermes

S-a întâmplat la
5 noiembrie 1989

• Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a stabilit ca la 1 Decembrie să 
fie marcată în lume cea de-a doua Zi de luptă împotriva SIDA (Sindromul 
Imunodeficienței Dobândite). Obiectivul acestei acțiuni este de a sensi
biliza opinia publică mondială, a spori cunoștințele în legătură cu 
riscurile contaminării cu virusul care provoca SIDA și a intensifica efor
turile și activitățile de prevenire a acestei maladii.

• Spania era țara din sudul Europei afectată anual în cea mai mare 
măsură de incendii de pădure - potrivit rezultatelor unui studiu elabo
rat de Centrul francez de documentare și informații privind securitatea 
publică (CD1A). Numărul de hectare de pădure distruse anual în Spania 
de incendii era de circa 240.000, în timp ce în Italia nu se depășea 
suprafața de 135.000 ha, în Portugalia - 78.000, în Grecia - 45.000, iar 
în Franța - 38.000 ha. Studiul evidenția, de asemenea, că incendiile de 
pădure din țările CEE aduceau pierderi anuale de circa 30.000 milioane 
de franci francezi.

• Peste 500 de persoane au fost internate în spitalele din capitala Gre
ciei ca urmare a unor afecțiuni cauzate de poluarea atmosferei în zona 
Atenei. Acestea erau primele victime ale smogului creat de gazele evacu
ate de automobile și de substanțele toxice emanate de întreprinderile 
industriale. Ca urmare a lipsei curenților de aer și a temperaturii ridicate, 
norul de substanțe toxice sau „nephosul", cum îl numeau grecii, plana 
asupra Atenei, iar substanțele poluante depășeau cu mult normele admise.

Ramona VINTILĂ

Recorduri la Dunăre

Trecuseră doi ani de la inaugurarea oficială a ansam
blului feroviar și rutier de poduri la Dunăre, în zona 
Fetești-Cernavodă. între timp, construcția intrase în 
galeria lucrărilor „epocale". Sosise vremea bilanțului.

(Continuare în pag. a ll-a)

Pentru tentativa de trecere ilegală e frontierei, Cristina Țopescu a fost „plimbată" prin penitenciarele Reșița, Timișoara, Jilava și Rahova
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DIN BANCOTECA „EPOCII DE AUR“

Greața lui Sartre și scârba lui Trăsnea
Cu mai bine de patru decenii în urmă, student fiind la facultatea de 

Filosofie a Universității din București, descopeream, alătură de alți colegi 
de generație, existențialismul. Pasionați de literatură fiind, ne atrăgea mai 
ales varianta franceză a curentului, mai ales că, tot pe atunci, era în plină 
glorie polemica dintre „neg-antropologismul" lui Michel Foucault și 
„pălăvrăgeala umanismului", sintagmă prin care se ridiculiza filosofia lui 
Jean Paul Sartre. Aveam, pe atunci, un tânăr asistent la disciplina Istoria 

filosofiei, om de aleasă cultură și cu un suflet de aur, care ne pusese la dis
poziție, cu toată dragostea, biblioteca sa. Astfel am descoperit „Greața", 
romanul lui Sartre, considerat a fi un manifest al existențialismului francez. 
Același admirabil mentor al tinereților noastre era și cel mai căutat parte
ner de dialog și nici nu este de mirare dacă printre cele mai des atacate 
subiecte de discuțip se afla și romanul sartrean. Dimpreună cu tânărul nos
tru asistent - astăzi, eminent membru al Academiei Române -, încercam 
să descifrăm sensul acestei noțiuni șocante („greața"). Asta cu atât mai mult 
cu cât un asemenea sentiment venea într-o flagrantă contradicție cu entu
ziasmul vârstei, dar și cu spiritul timpului, cu reala deschidere politică și 
spirituală a anilor ’65.

Anii au trecut și, treptat, acestei „destinderi" culturale i-a luat locul o tot 
mai apăsătoare anchiloză intelectuală. Iar mumificatelor citate din „dascălii 
proletariatului" le opuneam, acum, citatele din „gândirea social-politică a 
Tovarășului". Cât despre accesul direct la marile opere și curente ale 
filosofiei timpului, așa ceva nici că mai se punea în discuție!

Lehamitea devenea, printr-un simplu reflex, procedeu de autoapărare, 
iar anecdota „cu cifru" ne mai susținea cât de cât moralul. Un alt fel de 
greață - mai pe românește „scârbă" - ne copleșea și ne apăsa, într-o totală 
opoziție cu entuziasmul oficial.

într-o zi, către sfârșitul anilor ’80, l-am reîntâlnit pe fostul nostru asis
tent - acum profesor universitar prilej cu care ne-am pus pe depănat 
impresii mai vechi sau mai noi despre tot și despre toate. Din vorbă în 
vorbă, ajtn aflat că se resimțea de pe urma unui puternic surmenaj. Tre
cuse cu bine hopul și se pregătea să revină la catedră și la masa de lucru.

Printre cei care l-au vizitat în vremea suferinței sale s-a aflat și profe
sorul Ovidiu Trăsnea, un eirținent politolog a cărui operă poate fi citită 
cu mult folos și azi. Ardelean de felul său, profesorul Trăsnea era un om 
foarte măsurat la vorbă, deloc amator de efuziuni, de reacții patetice sau 
de tirade. Nici nu este de mirare dacă, și în vreme ce mai tânărul său con
frate își descria suferința, mina profesorului Trăsnea rămânea imper
turbabilă. La un moment dat, gazda a pomenit despre un puternic tran
chilizant. Dintr-o dată, fața lui Ovidiu Trăsnea s-a luminat, un zâmbet larg 
i-a înflorit și, după câteva clipe, i s-a adresat cu o mare încântare în glas:

- Aaaa, domnule coleg, dar ăsta este un medicament uluitor, este ceva 
teribil pentru timpul nostru!

După care, văzând mirarea din ochii celuilalt, a continuat:
- Domnule coleg, medicamentul ăsta îți dă o stare cu totul aparte, îți dă... 

așa, o scârbă de tot și de toate!
Și, uite-așa, spre asfințitul „Epocii de Aur", „scârba" lui Ovidiu Trăsnea a 

înlocuit „greața" lui J. P. Sartre!
» Șerban CIONOFF

NOMENCLATURA

ACTIVIȘTII 
SI BACȘIȘUL

Istoricul rus Michael Voslensky a descris în cartea sa 
despre nomenclatură stilul de viață al acestei categorii 
privilegiate din aparatul politic sovietic. Redăm în con
tinuare câteva fragmente.

„Este evident că nomenclaturistul nu numai că-și asi
gură binișor traiul de zi cu zi. Ceea ce nu-i este de ajuns. 
El se străduiește să își fructifice și mai mult capitalul pe 
care îl reprezintă poziția sa dominantă. Mai face rost de 
niște bani din bacșișuri.

Corupția nu e monopolul unei anumite țări sau al unei 
anumite structuri sociale. Toată lumea mai are încă 
proaspăt în amintire scandalul provocat în Vest în cadrul 
societății Lockheed. Dar corupția nu se poate dezvolta 
decât pe un teren favorabil: cel al birocrației triumfătoare. 
Cu cât se exercită mai puțin control asupra atotputerni
cei birocrații, cu atât „capii" birocrației se simt în largul 
lor atunci când fac tranzacții pe sub mână. Și vom fi 
uimiți să constatăm că societățile despotice orientale ale 
Evului Mediu cu aparatul lor administrativ foarte rami
ficat și cu absența Completă a informațiilor sunt cele care 
au cunoscut cea mai cruntă corupție, sistemul bacșișului 
insinuându-se puțin câte puțin în toate interstițiile 
țesăturii sociale. Această tradiție, ca multe altele, s-a 
implantat în Rusia supusă de tătari și a prins rădăcini pro
funde.

(Continuat? în pag. a ll-a)

ULTIMA SINTEZĂ AGERPRES

PCUS - forța socială 
de avangardă

„Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu cele 20 
milioane de membri ai săi, este în prezent forța socială 
de avangardă capabilă să asigure trecerea la un model 
nou, democratic de socialism, fără cataclisme pericu
loase, cu'pierderi minime pentru societate. Fiind, prin 
natura sa, partid al clasei muncitoare, exprimând, în 
calitate de partid de guvernământ, interesele întregu
lui popor, el îndeplinește funcția de liant, de integra
tor al tuturor forțelor politice - funcție importantă în
totdeauna și mai ales în asemenea perioade revoluțio
nare de dezvoltare" (M. Gorbaciov, Cuvântare la întâl
nirea cu oamenii muncii din Kiev, februarie 1989, 
Agenția TASS).

„Tocmai de la această înțelegere a rolului de avan
gardă al partidului trebuie să pornim. Dar pentru 
aceasta trebuie ca însuși partidul să se dezvolte perma
nent pe baza principiilor leniniste ale democrației, în 
spiritul cerințelor timpului...

Sarcina constă tocmai în conducerea de partid a pro
cesului de creștere a activității sociale a poporului, în 
a da tonul și a consolida în rândurile lui inițiativa cre
atoare, în interesul înnoirii revoluționare a societății 
socialiste..." (M. Gorbaciov, Cuvântare la încheierea 
Plenarei CC al PCUS, aprilie 1989, Agenția TASS);

(Continuare în pag. a /V-aJ

Milea și Ceaușescu, despre 
marinarii Bricului „Mircea“ 
- prizonieri ai Mării Negre

în anii ’80, Nicolae Ceaușescu și 
subordonații săi de la Comitetul 
Central al PCR și Ministerul Apă
rării Naționale au acționat direct și 
fără menajamente împotriva unor 
activități normale de pregătire pro
fesională ce urmau a fi desfășurate 
de tinerii marinari români. 
Dintr-un spirit de economisire 
priipitiv, președintele României 
și-a instruit subordonații să nu per
mită echipajelor care se succedau 
la bordul navei-școală „Mircea" 
participarea la marșuri de instruc
ție în afara bazinului Mării Negre, 
în același timp, Nicolae Ceaușescu 
afirma în discursurile sale că PC'R 
avea o grijă deosebită față de 
pregătirea profesională a tinerei 
generații.

Regata „Marile 
Veliere44 din Argentina

La 24 mai 1989, generalul Vasile 
Milea i-a trimis lui Nicolae Ceau
șescu un raport prin care îl infor

DISTINCȚII ACORDATE FAMILIEI CEAUȘESCU

Elefantul „ Tovarășului" s-a întors cu 
două zile mai devreme în Danemarca

La 10 noiembrie 1980, cu prilejul 
vizitei în Danemarca, Regina Margare
ta a Il-a i-a conferit lui Nicolae Ceau
șescu, la Palatul Frederiksburg, dis
tincția Ordinul Elefantului.

Elefantordenen (în daneză) este și 
astăzi cea mai prestigioasă decorație 
daneză. începuturile ei datează din 
Evul Mediu, când Regele Christian I în
ființase o confrerie religioasă de 50 de 
nobili. în actuala formă, distincția s-a 
păstrat din vremea altui Christian (al 
V-lea, în 1693). Abia în secolul al XX-lea 
s-a instituit un statut al ordinului, prin 
care și bărbații, și femeile erau primiți 
printre cavaleri. Conform actelor 
votate în 1958, în fruntea ierarhiei 
ordinului se află monarhul danez. 
Medalia este acordată membrilor fam
iliei daneze și șefilor de state străine, 
pentru merite excepționale. Foarte rar 
poate primi distincția un om din afara 
capetelor încoronate sau a celor cu 
funcții politice. Singurul asemenea 
caz a fost al industriașului filantrop 
Maersk Mc-Kinney Moller.

Ordinul elefantului are o singură 
clasă, a Cavalerilor, care primeau
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dreptul de a folosi formula de 
adresare Excelența Sa. Colierul, rea
lizat din aur, se formează dintr-o 
suită elefanți și turnuri. Fiecare ani
mal este gravat cu litera D, pres
curtare a cuvântului Dania, cum era

numită Danemarca în Evul Mediu. 
Putea fi purtat la două ocazii speciale 
- de Anul Nou și de ziua de naștere a 
monarhului danez.

Insigna este realizată sub forma 
unui elefant din smalț aurit, înalt de

cinci centimetri. în partea supe
rioară este inscripționat un turn de 
veghe din smalț roz. Pe spinarea 
pachidermului este reprezentat un 
maur cu turban, cu o nuia aurie. 
Ochii elefantului și un cerc care 
înconjoară turnul roz sunt realizați 
din diamante. în dreapta elefantului, 
piesa centrală a insignei, se mai află 
o cruce cu cinci diamante mari, iar la 
stânga, monograma regelui danez 
care a oferit distincția. în zilele noas
tre se spune că prin lume mai „cir
culă" 72 de elefanți, acordați diferi
telor personalități ale lumii. Ceilalți 
s-au întors la cancelaria ordinului, 
căci este obligatoriu ca, la moartea 
cavalerului, insigna să fie restituită 
Danemarcei. Numai elefantul lui 
Ceaușescu s-a întors mai devreme. 
Cu două zile înainte de procesul și 
execuția președintelui român, regi
na daneză a revocat ordinul din 
1980. Tot atunci numele cavalerului 
din Scornicești a fost șters din re
gistre. S-a întâmplat pentru prima 
oară în istoria Ordinului.

Florin MIHAI

Pagini realizate CU Agenția Naționala do Prosa

sprijinul AGERPRES <V; AGERPRES

ma despre faptul că „nava-școală 
«Mircea» a fost invitată să par
ticipe la Regata «Marile Veliere», 
ce se va organiza în Argentina, în 
luna noiembrie 1990, cu prilejul 
sărbătoririi celui de-al cinciîea 
centenar al descoperirii Americii".

Ministrul Apărării Naționale a 
menționat în documentul respec
tiv faptul că „deplasarea navei în 
Argentina necesită executarea 
unui marș cu durata de 140 de zile, 
pe o distanță de 27.100 km și 
cheltuieli de aproximativ 100.000 
dolari SUA.

Vă raportăm că, potrivit apro
bării dumneavoastră, Ta invitații 
similare primite în anii prece
dent, nu s-a dat curs favorabil de 
participare la festivități ale na
velor cu vele, organizate în unele 
țări din Europa și America de 
Nord". Precizările generalului-co- 
lonel Vasile Milea dezvăluie un 
mod de gândire adecvată „impera 
tivelor prezentului".

(Continuare în pag. a ll-a)

JURNALE PERSONALE

5 NOIEMBRIE
Toată săptămâna „anexată" de 

știrea arestării lui Dan Petrescu (în 
noaptea de 30 spre 31 octombrie), 
publicată de Liberation. Facem un 
text de protest - și alarmă - și trei 
zile rămân agățată din nou de tele
fon. Andrei Brezianu obține sem
năturile din America, iar Hure- 
zeanu, din nou, pe cele din Germa
nia. S-au și făcut, îp afara acestora 
din urmă, peste 70.

Pe de altă parte, Goma, care a 
fost la Blois, la simpozionul organi
zat de lack Lang asupra culturii 
europene, s-a întors cu un „pal
mares" strălucit: vreo 30 de perso
nalități au semnat. Pentru polone
zi: Zanussi, Kieslowski, Polanski, 
Micnik, Pomian.

La cehi: Antonin Leihm. Printre 
francezi: Andre Fontaine, Marc 
Ferro, Erik Orsenna, Paul Thibaud. 
Trimit lista lui lean Stern, prin fax, și, 
bineînțeles, la Europa Liberă.

lack Lang vrea să-i încredințeze lui 
Goma o revistă dedicată Estului.

Intre timp, Partidul Comunist po
lonez încearcă și el să se dezbare de 
eticheta „comunistă". (Mihnea e în 
Polonia, unde l-a întâlnit pe Walesa).

(Continuare în pag. a IPa)
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MILEA SI CEAUSESCU,
DESPRE MARINARII BRICULUI „MIRCEA 

- PRIZONIERI AI MĂRII NEGRE »

ii

JURNALUL
ZILEI

(Urmare din pag. I)

Autostrada Fetești-Cernavodă scurta cu 50 de kilometri drumul spre mare, 
în comparație cu vechiul itinerar care trecea pe la podul Giurgeni-Vadu Oii. Podul 
Borcea, de cale ferată, dublă, avea 420 de metri deasupra apei și trei deschideri, 
fiecare de 140 metri. Dar podul de la Cernavodă bătea recordurile. Era cel mai 
mare din Europa, peste Dunăre, având, la vremea lui, 470 metri lungime, cu o 
deschidere de 190 metri. Sub el circulau nave fluviale de dimensiune maximă.

(Urmare din pag. I)

în scopul achitării totale și antici
pate a datoriei externe a țării, Nicolae 
Ceaușescu a restrârts cheltuielile în 
valută considerate a fi neesențiale. 
Decizia respectivă a afectat modul de 
pregătire a studenților marinari. Ast
fel, după marșul de instrucție efectuat 
în Marea Mediterană, în perioada 30 
iunie-g august 1980, cu escale în por
turile Toulon, Barcelona și La Valetta, 
toate echipajele care s-au succedat în 
anii ’80 pe bricul „Mircea" nu au mai 
ieșit cu nava din bazinul Mării Negre.

Prin acțiunile lor, generalii Vasile 
Milea și Ion Coman au demonstrat 
totala subordonare la viziunea politică 
a liderului PCR. La 24 mai 1989, mi
nistrul Apărării Naționale și secretarul 
CC al PCR au propus, iar Nicolae 
Ceaușescu a aprobat ca „nava-școală 
«Mircea» să nu participe la Regata 
«Marile Veliere», ce se va organiza în 
Argentina în anul 1990, întrucât 
deplasarea navei ar necesita cheltuieli 
de aproximativ 100.000 dolari SUA“.

Marea Regată 
Columbus 92

Două săptămâni mai târziu, la 
5 iunie 1989, generalul-cOlonel Vasile 
Milea i-a trimis lui Nicolae Ceaușescu 
un alt raport, prin care îl informa 
despre faptul că„nava-școală «Mircea» 
a fost invitată să participe la «Marea 
Regată Columbus 92» ce se va organi
za în Italia, Spania, Portugalia, Puerto 
Rico, SUA și Marea Britanie, în perioa
da aprilie-august 1992, cu prilejul 
sărbătoririi celui de-al cincilea cente
nar al descoperirii Americii".

Ministrul Apărării Naționale a 
precizat că „deplasarea navei la 
această regată internațională nece
sită executarea unui marș cu dura
ta de 164 zile, pe o distanță de 25.700 
km și cheltuieli de aproximativ 
100.000 dolari SUA.

Vă raportăm că, potrivit aprobării 
dumneavoastră, la invitații similare 
primite în anii precedenți, nu s-a dat 
curs favorabil de participare la festi
vități ale navelor cu vele, organizate în 
unele țări din Europa și America de 
Nord.

Propunem și respectuos vă rugăm a 
aproba ca nava-școală «Mircea» să nu
■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

NOMENCLATURA

(Urmare din pag. I)

Este important să ne dăm seama 
că preluarea puterii de către 
nomenclatură nu a slăbit ci, dim
potrivă, a întărit mai degrabă, obi
ceiul bacșișului pentru că în sis
temul socialismului real domina
ția nelimitată a unei birocrații 
capătă dimensiuni pe care nu le-a 
mai cunoscut niciodată.

Nomenclaturiștii nu sunt natural 
îndreptățiți să accepte sistemul 
corupt. Dar sancțiunile sunt rare și 
ușoare în vreme ce infracțiunile 
corespunzătoare sunt grave și 
repetate. Clasa nomenclaturiștilor 
tolerează de fapt, în tăcere, corup
ția. Fenomenul se prezintă în toată 
amploarea sa în republicile tradi
țional infectate, din rațiuni istorice, 
de virusul corupției: în Transcau- 
cazia și în Asia Centrală.

Se admite, în general, în URSS, 
că Georgia este capul răutăților. Un 
lucru e cert: dacă dosarele legate 
de afacerile de corupție care îi pun 
în cauză pe nomenclaturiștii 
georgieni, pe de o parte, și cele 
legate de Mzavanadze, primul se
cretar al CC-ului Georgiei, pe de 
altă parte, ar fi ajuns la cunoștința 
publicului, opipia publică mondi
ală ar fi uitat scandalul Lockheed.

Informațiile de care dispunem 
privesc o republică mai modernă, 
Azerbaidjan ul. Aceste informații 
sunt sigure: ele provin din arhivele 
secrete al CC-ului Partidului Co
munist din Azerbaidjan. Aceste 
documente au fost publicate de 
Ilia Zemțsov înainte de a emigra în 
Israel. Zemțsov a lucrat la sectorul 
„Informații" al CC-ului Partidului 
comunist din această provincie.

DIN ARHIVELE SECURITĂȚII

In
Strict secret
Exemplar nr. 1
Ministerul de Interne
Departamentul Securității Statului
UM 0672/București
Nr. D/00484223 de la 8.XI.ig89
Către Direcția a IlI-a (indicativ 

311NS)

Nicolae Ceaușescu și-a instruit subordonații să nu permită mateloților de la bordul navei-școală „Mircea" 
participarea la marșuri de instrucție în afara bazinului Mării Negre FOTO: AGERPRES ■

Bihorul, sub semnul
„activităților politico-educative^

„în întâmpinarea Congresului al XIV-lea“, comuniștii bihoreni organizau, care 
mai de care, „activități politico-educative". La Oradea, la întreprinderea Metali
ca, s-a desfășurat, în organizarea Consiliului Județean al sindicatelor, dezbaterea 
„Obiective ale activității politico-ideologi'ce și cultural-educative în lumina do
cumentelor programatice pentru Congresul al XlV-lea al partidului și a Expune
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a CC al PCR din 23-25 
octombrie a.c." La fel de anostă trebuie să fi fost și întrunirea de la Tileagd, unde 
Comitetul județean de cultură și educație socialistă a confruntat brigada 
științifică cu „oamenii muncii" din localitate. Tema: „File din istoria glorioasă a 
patriei și Partidului Comunist Român". La sfârșit s-a vizionat filmul documen
tar „Eroi au fost, eroi sunt încă". Și în orașul dr. Petru Groza (azi Ștei) s-a discu
tat, bineînțeles, tot pe teme de actualitate, despre „Educația patriotică, * 
revoluționară a maselor-suport trainic al slujirii cu devotament a mărețelor 
cauze ale construcției socialiste în patria noastră."

Al cui e blocul, al cui apartamentul?
Păreau să se întrebe unii locatari, nedumeriți în privința drepturilor de care 

se bucură. I-a lămurit, prin intermediul ziarului „Dobrogea Nouă", Tiberiu Bruck
ner, șeful Circumscripției financiare a municipiului Constanța. „Proprietarii (cu 
titlu de proprietate Cmis de organul financiar, în baza Legii nr. 4/1973 sau cu con
tract de cumpărare legalizat prin Notariat) de apartamente componente ale unor 
blocuri de locuințe dețin în proprietate (în baza actului sus menționat) numai 
unitatea locativă, respectiv apartamentul propriu-zis, scria funcționarul. Pen
tru anexele acestuia, de folosință comună cu alți locatari (casa scărilor, holuri de 
acces, lifturi etc.), proprietarii de apartamente au numai cotă indiviză. Pentru 
aceste proprietăți imobiliare, cei în cauză plătesc impozit pe clădiri. în ceea ce 
privește terenul pe care este construit blocul în care apartamentul sau aparta
mentele sunt în proprietatea unor persoane fizice, acesta este în întregime pro
prietate socialistă de stat."

Craiova, 300.000
participe la «Marea Regată Columbus 
92», ce se va organiza în anul 1992".

Ceea ce nu a menționat generalul- 
colonel Vasile Milea în raportul său a 
fost faptul că, pentru organizarea și 
desfășurarea evenimentului respec
tiv, s-a alcătuit un comitet internațio
nal de coordonare. Membrii de onoa
re ai comitetului respectiv erau Maies
tatea Sa Regele Juan Carlos al Spaniei, 
Maiestatea Sa Regina Elisabeta a Il-a 
a Marii Britanii, președintele SUA - 
George Bush, președintele Portu
galiei - Mario Soares, precum și pre
ședintele Italiei - Francisco Cossiga.

Marinari români - 
azilanți politici în SUA

Prin deciziile sale, Nicolae Ceau
șescu a interzis, începând din anul 
1981, participarea bricului „Mircea" la
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Activiștii și bacșișul
f

Să enumerăm câteva cifre care 
vor lămuri mai bine situația din 
Azerbaidjan. Nu este vorba despre 
recorduri absolute în materie de 
bacșișuri destinate nomenclaturii: 
oamenii se mișcă în limitele 
corupției obișnuite. în Azer
baidjan postul de Procuror de dis
trict s-a vândut (în 1969) cu 
30.000 de ruble. Această sumă, 
realtiv modestă, îi dădea posibili
tatea, unui membru de Partid, să 
devină titularul acestui post, în caz 
că ar fi fost vacant și să se meta
morfozeze astfel în paznic al 
legalității socialiste.

Un alt post de paznic al ordinii - 
acesta mult mai oneros - era, de 
asemenea, de vânzare: cel de șef al 
miliției districtuale. Prețul era 
fixat pe la 50.000 de ruble.

Pentru aceeași sumă, cineva 
putea fi numit președinte de col
hoz, deși, teoretic, este vorba 
despre un post supus votului. 
Aceasta pentru că, urmând exem
plul tuturor cetățenilor sovietici, 
colhoznicii își dau sufragiile per
sonalității care le-a fost „recoman
dată". Președintele de colhoz 
aparține nomenclaturii Comitetu
lui de district.

Postul de director de sovhoz, de 
asemenea rezervat nomenclaturii, 
era și mai bine cotat: 80.000 de 
ruble. Este vorba, într-adevăr, 
despre un post mai rentabil și care 
deschide perspective mai intere
sante din punct de vedere al cari
erei, în sânul nomenclaturii.

O dată încasată suma, secretarii 
Comitetului districtual luau de
cizia de numire corespunzătoare. 
Acești bani erau bineveniți pentru 
ei pentru că le permiteau să ame

„vizită" la magazinul alimentar
Notă privind filajul obiectivului 

„Sergiu", efectuat în ziua de 
duminică, 5 noiembrie 1989, între 
orele 0:00-24:00

Activitatea obiectivului
A plecat de acasă la ora 7:45. .
A mers la magazinul ILF bd. Gloriei, 

a făcut unele cumpărături, apoi s-a 

regatele internaționale desfășurate 
în Marea Mediterană sau Oceanul 
Atlantic. Acțiunile echipajelor de pe 
nava-școală românească au fost li
mitate la marșuri de instrucție în Ma
rea Neagră, cum a fost, de exemplu, 
cel efectuat în perioada 17 iulie-19 au
gust 1989 de 25 de ofițeri, 19 maiștri 
militari, 156 de elevi și militari în ter
men, stib comanda căpitanului de 
rangul I Constantin Pora. Cu acel 
prilej, au fost vizitate porturile Varna, 
Istanbul, Sevastopol și Suhumi.

Generalul Vasile Milea a precizat 
în raportul trimis la 3 iulie 1989 lui 
Nicolae Ceaușescu: „Cheltuielile 
pentru executarea marșului, în va
loare de 900 ruble transferabile, 
560 dolari SUA pentru taxe portuare 
și indemnizații (150 de dolari pentru 
taxe de pilotaj și remorcaj-manevră 
- n.red.), precum și 6.200 lei pentru 
cheltuieli protocolare vor fi supor

lioreze câștigul curent, adică leafa 
lor de nomenclaturiști garnisită cu 
tot felul de alte prime speciale.

Trebuie să amintim că pe atun
ci o numire în postul de secretar de 
district presupunea cheltuieli con
siderabile, mult mai mari decât 
cele necesare achiziției postului de 
procuror. în 1969, coșta 200.000 
de ruble să fii numit prim secretar 
al Comitetului de district din Azer
baidjan și „doar" 100.000 de ruble 
pentru postul de vice-secretar. 
Suma trebuia să fie achitată la se
cretarii CC-ului de la Baku, pos
turile în cauză aparținând nomen
claturii CC-ului din Azerbaidjan.

Secretarii Comitetelor de district 
ocupă o poziție foarte lucrativă: ei 
dispun de puteri întinse și pot, pe 
deasupra, să încaseze, după cum 
vom vedea, bacșișuri frumușele. 
De unde locul lor proeminent în 
ierarhia prețurilor. în interiorul 
acestei nomenclaturi a CC-ului din 
Azerbaijan existau formule mai 
economice: un post de director de 
teatru costa între 10.000 și 30.000 
de ruble, cel de institut de cer
cetare 40.000, titlul de „Membru 
al Academiei de științe al Repu
blicii socialiste sovietice Azerbaid
jan", 50.000 de ruble.

Postul de rector într-o instituție 
de învățământ superior era mult 
mai bine cotat decât nemuritorul 
titlu: cifra, care varia în funcție de 
instituție, se putea ridica până la 
200.000 de ruble. Aceasta este de 
înțeles dacă știm că numitul rector 
percepe ilegal, de la studenți, o 
taxă de înscriere, modulată și ea în 
funcție de instituție: la acea dată, 
trebuia să plătești 10.000 de ruble 
pentru a fi admis la Institutul de

'dus la centrul din apropiere și a 
cumpărat produse de panificație. 
După aceasta a intrat în magazinul 
alimentar și timp de două minute l-a 
vizitat. Ieșind din magazin s-a întors 
acasă (ora 8:20). între orele 
11:30-11:40 a plimbat câinele pe Stra
da Izbiceni și stadionul Biruința. 

tate de Ministerul Apărării Națio
nale".

în afară de motivul economic 
invocat de cei care au limitat în anii 
’80 pregătirea practică a studenților 
de la Institutul „Mircea cel Bătrân", 
a existat și unul ascuns al atitudinii 
respective: blocarea oricăror tenta
tive de fugă din țară a tinerilor mari
nari.

De exemplu, cu prilejul parti
cipării bricului „Mircea" la o regată 
a navelor veliere, organizată de SUA 
și desfășurată în vara anului 1976 în 
Oceanul Atlantic, echipajul navei 
românești a acostat și în Portul New 
York. Fostul șef al Direcției de Infor
mații a Armatei,viceamiralul Ște
fan Dinu, a relatat în volumul său 
de memorii că „pentru elevii Insti
tutului de Marină era o minunată 
ocazie de a aplica cele învățate pe 
băncile școlii într-un marș trans-

Limbi Străine, între 20.000 și 
25.OQO pentru a te înscrie la Uni
versitatea de la Baku, 30.000 de 
ruble pentru Facultatea de Medi
cină și până la 35.000 de ruble 
pentru Institutul de Studii Eco
nomice.

Exista în epocă o listă, foarte 
bine pusă la punct, care indica nu 
doar numele posturilor impor
tante, la nivel de district, ci și anu
mite funcții științifice sau cultu
rale și chiar funcții oficiale în inte
riorul guvernului Republicii so
cialiste sovietice Azerbaijan. Pos
tul de ministru al Afacerilor so
ciale nu era prea bine cotat: 
într-adevăr, cum să-ți procuri ven
ituri suplimentare având în vedere 
lamentabilele pensii? Postul de 
ministru al Economiei comunale, 
era aproape la fel de puțin lucrativ 
și se dădea pentru 150.000 de 
ruble. Dimpotrivă, costa 250.000 
de ruble să fii numit ministru al 
Comerțului, în vreme ce această 
funcție ministerială este teroretic 
plasată la același nivel cu altele. 
Dar penuria cronică în domeniul 
aprovizionării permitea să se 
întrezărească profituri enorme.

Aceste cifre sunt preluate 
dintr-un raport confidențial al 
prim-secretarului CC al Partidului 
comunisț din Azerbaijan, G. Aliev, 
care astăzi este candidat la Biroul 
Politic al CC al PCUS. El a fost prezen
tat cu ocazia unui plen al CC al Par
tidului comunist din Azerbaidjan, la 
20 martie 1970.

Conform tradiției din zona afa
cerilor interne ale nomenclaturii, 
aceste revelații se situau într-un 
context foarte precis, și anume, 
înlocuirea fostului prim secretar

Comandantul unității (ilizibil) 
Șeful serviciului (ilizibil)

Document din volumul:
Dosarul Brucan. Documente ale 
Direcției a lll-a Contraspionaj a 

Departamentului Securității Statului 
(1 987-1 989), lași, Editura Polirom, 

2008, p. 710 

oceanic. (...) Din mesajele radio 
primite, rezulta că întreaga activi
tate a navei s-a desfășurat conform 
cu programul convenit cu auto
ritățile orașelor-porturi în care s-au 
prevăzut escale ale navei, cu ex
cepția New York-ului. (...) La apelul 
făcut înainte de plecarea de la cheu 
(din Portul New York - n.r.), patru 
membri din echipaj lipseau: un 
ofițer, un subofițer, un elev și un 
gradat în termen".

Pentru Nicolae Ceaușescu, orice 
tentativă a cetățenilor români de a 
solicita azil politic în Occident tre
buia pedepsită. De aceea, este posi
bil ca generațiile următoare de 
marinari români să fi suferit în 
planul pregătirii profesionale din 
cauza „dezertărilor" care au avut loc 
în timpul staționării bricului 
„Mircea" în Portul New York.

Dr Petre OPRIȘ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Akhundov. Aliev, președinte al 
KGB-ului din Azerbaidjan pe vre
mea lui Akhundov, s-a străduit să 
denunțe corupția care se instalase 
cu binecuvântarea predecesorului 
său. Sub pretextul asanării mediilor 
conducătoare, el a instalat la co
mandă propriii săi „soldați" devo
tați. într-un interval de trei ani (din 
1969 până în 1972), 1983 de colabora
tori ai KGB au fost numiți în funcții 
de responsabilitate depinzând di
rect de nomenclatură."

Fragmente din cartea 
„La Nomenklatura", 
Michael Voslensky, 

editura Belfond, 
p. 228 - 230 

Traducere din limba franceză 
de Eliza DUMITRESCU

JURNALE PERSONALE 
-------------------------- ¥-------

(Urmare din pag. I)

Iar în Germania de Răsărit, de
misii în serie. Manifestațiile sunt 
autorizate (azi, un milion de per
soanei). S-a deschis granița cu Ce
hoslovacia și va începe - a în
ceput - exodul îngăduit.

Monica Lovinescu, Pragul. 
Unde scurte V, București, 

Humanitas, 1995, p. 227

Vineri a fost o zi cu emoții, i s-au 
scos Lianei ultimele fire, ceea ce a 
necesitat o mică intervenție chirur
gicală. Dar totul a mers OK și mi
nunea este pe cale să se înfăptu
iască: ochiul arată ca înainte, iar 
vederea este salvată: Să dea Dum
nezeu ca evoluția să meargă pe 
același drum și să nu apară sur
prize neplăcute. Să dea Dum
nezeu!

Filmările aș putea spune că sunt 
încheiate. A mai rămas de făcut 
șoseaua de la final, pentru care 
așteptăm o zi noroasă, ce nu vine 
de două săptămâni. Filmările din 
săptămâna asta au fost mai puțin 
grele decât m-am așteptat și cred că 
au ieșit destul de binișor. în general, 
sunt suspect de mulțumit de ceea ce 
s-a făcut până acum. Poate unde 
nu mă așteptam să iasă ceva din fil
mul ăsta. Sau poate am început să 
mă mulțumesc cu puțini Vom 
vedea. în price caz, „interviurile",

„Craiova este un nume de rezonanță în geografia urbană a României, un reper 
distinct în constelația orașelor din patria noastră, scria ziarul «înainte», oficio
sul Comitetului județean al PCR și al Consiliului popular Județean Dolj. Sunt de 
remarcat, desigur, bogatele tradiții, dar, mai ales, mărețele împliniri înregistrate 
în ultimele decenii, când, la unison cu întreaga țară, a cunoscut o dezvoltare fără 
precedent". în ajutorul gazetarului veneau cifrele. Cetatea Băniei ajunsese la o 
populație de 300.000 de locuitori. Conta și producția globală industrială, de 
9,1 ori mai mare decât în 1965. Orașul se remarca în câteva ramuri de producție 
(transformatoare de forță, locomotive electrice și diesel-electrice pentru linii 
magistrale, motoare electrice, autoturisme de oraș, tractoare). în ultimii ani, mai 
scria „înainte", 70 de produse fuseseră exportate în „peste 50 de țări ale lumii".

Cico, Brifcor și Bem-Bem
Citind presa vremii ai senzația că toate domeniile economiei și toate produse

le erau „prioritare". în industria alimentară, deși nu era vară, prevala interesul 
pentru sucurile de fructe. Băuturile răcoritoare trebuiau să fie mai ofertante, 
în București, cel mai mare producător era întreprinderea de sucuri și băuturi 
răcoritoare. în vogă erau, pe atunci, siropurile concentrate. Zilnic, 40.000 de sti
cle cu licori extrase din căpșuni, afine și vișine Se vindeau la magazinul între
prinderii, situat în cartierul Avrig. Cico, Quick-Cola, Brifcor (orange, tonic, man
darin), Frucola, Zmeură, Lămâița, Bem-Bem, Citrom, Șocată erau, de asemenea, 
căutate.

Au interceptat filonul
La Mina Băiuș-Țibleș (jud. Maramureș), în sectorul Văratec, minerii Gheor- 

ghe Petreuș, Vasile Conta, Mihai Ungur și Vasile Tritoi au interceptat, la ori
zontul minus 295, filonul principal de minereu, de o grosime apreciabilă și 
bogat în metale. Norocul care dăduse peste muncitori a liniștit și conducerea 
minei. Lucrările Congresului al XlV-lea puteau începe de-acum. Directorul 
avea ce raporta.

Florin MIHAI
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adică anchetele, dau un aer extrem 
de autentic și chiar cumplit între
gului material. Bine repartizate și 
echilibrate de-a lungul filmului, pot 
ridica foarte mult cota acestuia și 
să-l ducă într-o zonă interesantă.

Totodată, sunt tot mai convins că 
va ieși un mare scandal cu acest 
film. îl aștept cu o anumită volup
tate, dar sper să găsesc și puterea 
să-l duc. interesant de semnalat 
mai este un fapt. în ciuda „poliției" 
tot mai evidente, a controlului dus 
până la exasperare, de fiecare dată 
am avut șansa să lucrez liber și să 
fac la filmare cam ceea ce vreau. De 
data aceasta, șansa s-a numit 
Cristina Corciovescu, care m-a aju
tat foarte mult. Dar „cercul" se 
strânge, iar dacă nu se va schimba 
ceva, cel puțin unul ca mine nu va 
mai putea face nimic. .

Alexandru Tatos,
Pagini de jurnal. Ediție alcătuită 

de Liana Molnar-Tatos, București, 
Editura Albatros, 

1994, p. 542-543

Aștept de multă vreme scrisori 
din Anglia. De la C., femeia la care 
mă gândesc adesea. Cutia o găsesc 
zilnic goală. Oare nu-mi scrie sau 
scrisorile sunt oprite? Poate nici 
ultima mea scrisoare nu i-a ajuns. 
Ar trebui să aflu, dar cum? (...)

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

din anii târzii ai dictaturii, 
Compania, 2002, p. 1 68

Oinamism și eficientă întregii 
activități politico-organizatorice

în visele mele, Rene, care mă 
iubește. Mă trezesc cu senzația că 
el a fost în cameră. Miroase atât de 
frumos, cum mirosea el în viață. 
Miros intens de trandafiri, ca și 
cum parfumul ar fi limba mor- 
ților.

Recitit „Jurnalul ocult" al lui 
Strindberg, pe care am de gând 
să-l traduc în românește. Gran
dios! De fiecare dată descopăr 
lucruri noi, memorabile, care mă 
ajută acum în „supraviețuirea 
mea". Trebuie să-i mulțumesc din 
nou, în spirit, lui Mircea Eliade, 
care m-a făcut să citesc acest jur
nal unic, povestind$u amănunte, 
când a fost la Stockholm și a locuit 
în camera mea de lucru, scriind în 
fiecare zi propriul jurnal.

Mă obsedează acele amănunte 
despre spațiul celor care se iubesc 
intens, prin corpurile astrale, cu 
toate că propriile corpuri, cele fizi
ce, erau „în război". Hariett venea 
la iubitul ei sub forma parfumu- 
rilor și îl iubea pe soțul ei cu cațe 
era în divorț sau chiar despărțită 
de mult, pe cel care-l ura cu o 
iubire supraomenească. Un om ca 
Strindberg, sau numai un om ca 
el, putea să mărturisească despre 
o asemenea experiență extrasen- 
zorială, dar în care simțurile erau 
prezente, însă dincolo de simțire, 
rațiune și reprezentări.

Gabriela Melinescu, Jurnal 
suedez 11(1 984-1 989), lași, 

Polirom, 2002, p. 283-284
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CRISTINA ȚOPESCU:
„AM FOSTÎN PATRU ÎNCHISORI

RADIOGRAFII CULINARE

// De nevoie și 
cu imaginație

(Urmare din pag. I)

Faptul că nu mai puteam pleca la mama 
mea, că nu mai eram un om liber nici din acest 
punct de vedere, ar mai fi fost cum ar fi fost, 
dar când mama mea s-a îmbolnăvit, suspectă 
fiind de cancer de pancreas, paharul s-a 
umplut de-a binelea. Având un oarecare simț 
al aventurii, am hotărât că singura soluție era, 
oricât de nebunească, să fug. Nu-mi face mare 
plăcere, mărturisesc, să scriu despre asta. Cred 
că sunt oameni care au îndurat mult mai mult, 
care au făcut ani grei de închisoare în țara asta. 
Și pe urmă, nici nu știu dacă fuga poate trece 
drept o formă de protest. E, mai curând, un a- 
bandon, e un fel de «ia mai dă-i în... mama lor 
pe-ăștia...», e un risc asumat, dar nu e un act de 
mare eroism. A fost o teribilă ocazie de a cu
noaște pe propria piele regimul închisorilor 
ceaușiste, metodele slugilor lui și lumea ex- 
trem de interesantă și complexă, dramatică, 
pe alocuri, a celor din spatele gratiilor. Mă bu
cur că am avut această experiență! Tatăl meu a 
trăit cu teama că, după cele trei luni și cinci zi
le petrecute în patru închisori (două aresturi și 
două penitenciare), voi ieși de-acolo trau
matizată, dacă nu cumva chiar... cu un psihic 
foarte zdruncinat. Nici vorbă de așa ceva! Chiar 
dacă, pe perioada detenției, am avut și mo
mente de disperare, deloc vizibile pentru cei 
care mă anchetau, am ieșit din aceste închisori 
mai puternică decât oricând. De-atunci știu că 
sunt un om foarte puternic, că greul îmi mobi
lizează resorturi interioare pe care nici nu le 
bănuiam. Așa ni se întâmplă tuturor."

Tentativa de evadare
„Am plecat din București într-o zi de toam

nă a anului de grație 1989. Cu gândul să ajung 
la Herculane, de unde pleca grupul de români 
hotărâți să-și părăsească țara, fiecare cu 
motivele lui. Aveam două călăuze, țigani. Nicu 
și Gheorghe. Două caractere puternice, doi 
țigani care, deși făceau asta pentru bani de 
ceva timp, aveau valori morale mai clare decât 
mulți dintre români. N-am fost niciodată ra
sistă și cred că în toate semințiile sunt oameni 
și oameni. Și mai cred că mulți dintre români 
nu mai dau prea mulți bani pe principii 
morale, pe corectitudine și pe curajul de a te 
opune. Despre fair-play, tema pe care tatăl 

îeu tot perorează în van de atât timp, ce să 
mai vorbim...!

în loc să plecăm imediat spre graniță (cea 
cu Iugoslavia, pe la Moldova Nouă), a tre
buit să mai zăbovim zile bune la Reșița și 
la Herculane, zile de așteptare ce păreau 
interminabile. Pentru că Gheorghe și Nicu 
erau șantajați. Un anume Baronu’, personaj 
al lumii interlope din vremea aceea, român 
și el (sau țigan?), le cerea celor doi să aducă 
mai mulți țigani în Germania pe care să-i 
pună la muncă acolo. Adică trafic de carne 
vie se cheamă că făcea acel personaj cu 
nume care are rezonanțe până în ziua de 
azi. Numai că baronii de acum se îndelet
nicesc cu alte forme de trafic, mai subtil, dar 
și mai lucrativ, se pare. Uite-așa ne am adu
nat, sau am fost adunați, mai exact, 31 la 
număr. Orice om cu scaun la cap tre- 
zindu-se într-un asemenea scenariu supra
realist (31 de oameni care încercau să treacă 
granița pe jos,la sârbi, despre care se știa că, 
iacă te prindeau, te dădeau înapoi la troc, 
în schimbul altor... produse, asta în cazul în 
care nu erai împușcat în spate de grănicerii 
români) ar fi renunțat. Când ești revoltat, 
sătul de ce i se întâmplă familiei tale și ție, 
implicit, și când mai ești și disperat că ai 
putea să nu-ți mai vezi mama în viață nicio
dată, nu mai încape însă nici rațiune, nici 
prudență. Mergi înainte, fie ce-o fi. După 
vreo două ore pe un drum forestier, într-un 
camion cu un șofer cu cuțitul la gât ca să ne 
ducă la destinația dorită, după alte trei ore 
de mers de-a bușilea în zona graniței, pe o 
noapte cu lună plină (ghinion!), printre 
cabluri detectoare care, dacă erau atinse, 
declanșau alarma, după un marș susținut 
în șir aproape indian, dar format din câțiva 
români, mulți țigani și țigănci cu copii de 
doar câteva luni în spate, adormiți cu 
Diazepam, cu din ce în ce mai puține haine 
pe noi, pentru că după ce trecusem printr-o 
apă, uzi fiind, trebuia să scăpăm de balastul 
hainelor devenite grele pentru că erau ude, 
după toate astea, am ajuns, în sfârșit... pe 
fâșie."

ARTICOLUL ZILEI

0 femeie pe un stadion
Ioana Deleanu, dintr-un oraș cu 

echipă de fotbal în divizia A: „Sunt o 
constantă cititoare a revistei Flacăra. 
Iubesc sportul și mă interesează 
diversele teme abordate in revistă. 
Sunt, cum se zice, «microbistă», dar nu 
o obișnuită a stadioanelor. Totuși, in 
trei ani, nu am pierdut nici un meci 
important al echipei mele preferate. 
Vă descriu cum a fost de curând la un 
asemenea meci. Interes imens. Rând pe 
rând, casele de bilete s-au închis. Mii de 
oameni au rămas afară. Vreo 200, cu 
bilete, nu au mai putut intra! Cordonul 
oamenilor de ordine nu i-a mai lăsat. 
De ce nu s-a oprit vânzarea la timp? De 
ce se dau bilete peste capacitatea sta
dioanelor? Atmosfera era încărcată. 
Suporterii săreau peste garduri. Au fost 
forțate două porți. Fiecare pătrundea 
pe unde putea. Unii au făcut dovada că 
au calități de alpiniști. Au sărit peste 
un gard de sârmă ghimpată, apoi au 
«escaladat» o colină de pământ moa
le. Stadionul era un vulcan gata să 
erupă. Oaspeții aveau o mică galerie 
care a fost interpelată imediat cu 
invective. De ce nu se respectă oamenii 
pe stadion? Când vor înțelege căfot-

Focuri de armă
„Ca într-un film prost, în care eroii pozitivi 

sunt prinși de cei negativi în ultima clipă și 
niciodată mai devreme, acolo, în locul de 
unde deja se putea vedea libertatea sau măcar 
jumătate din ea- (pentru că trebuia să mai 
treci totuși și de sârbi), aventura noastră s-a 
oprit brusc. Am auzit câteva focuri de armă 
trase în aer, am fost puși pe burtă, cu câini- 
lupi și puști deasupra noastră și admonestați 
în «dulșele grai moldovienesc» («Pi burtă, 
mă, că trag!») de câțiva flăcăi neaoși, cărora în 
scurt timp li s-au alăturat alții, la fel de zeloși 
și de încântați de captura grasă pe care o 
făceau. Urât sentiment am avut... Nu de 
teamă, ci mai curând de neputință, de necaz 
și de revoltă că Dumnezeu n-a ținut cu noi 
când mai aveam atât de puțin până la liber
tate. Mai târziu am înțeles că Dumnezeu n-a 
vrut să-mi îngăduie libertatea aceea pentru a 
nu o rata apoi pe cea de a mă vedea liberă în 
propria țară și de a trăi momentele magice ale 
Revoluției. E simplu: dacă aș fi reușit, nu aș 
mai fi fost în decembrie ’89 aici, aș fi trăit Re
voluția, probabil, plângând în fața televizoru
lui în Germania. Sunt foarte fericită că am fost 
atunci în țară, la Universitate, la Televiziune 
și pe străzile unui București care, după 
strigătul de luptă al Timișoarei, a înțeles că nu 
poate să mai stea nici el deoparte. Am fost 
mândră atunci de românii mei așa cum rar 
mi se mai întâmplă acum, cu tristețe o spun. 
Trei luni de închisoare au fost, poate, tribu
tul pe care Cel de sus a crezut că trebuie să-l 
plătesc ca să trăiesc cu toată ființa mea 
întâmplarea aceea de grație care a fost Re
voluția din ’89.

De pe graniță am fost «conduși», cu pușca 
între omoplați, la batalionul de la Oravița, 
acolo am fost aliniați în fața soldaților care 
de care mai spirituali, mai ales cu femeile 
din grup, acolo mi s-a plimbat puțin pușca 
pe gât și mi au auzit urechile tot felul de 
complimente de soldat care nu văzuse 
femeie de ceva timp, dar tot acolo, după ce 
una dintre călăuze a spus cine sunt, pentru 
ca lucrurile, în ce mă privește, să nu... 
degenereze, am curățat apoi cartofi cu 
soldații la bucătăria garnizoanei. Aceiași 
soldați, nu tocmai gentlemani cu mine până 
atunci, acum îmi spuneau că sunt frumoasă, 
că ei îl iubesc pe tatăl meu și că... și ei sunt tot 
steliști. Măi să fie! «Hai Steaua!» devenise, 
dintr-un slogan de galerie pe stadion, o 
formă de complicitate care altfel nu putea fi 
exprimată. Dacă până la acel moment, și 
nici după, numele Țopescu nu mi-a servit 
deloc, ba dimpotrivă, în rândul soldaților, el 
a avut atunci un efect magic. Pentru că, 
oricât de zeloși sau îndobitociți ar fi fost, 
soldații îl iubeau toți pe Țopescu. Unul din
tre ei mi-a strecurat chiar un bilețel cu 
numele și numărul lui de telefon pentru că, 
după ce se libera, la o eventuală nouă tenta
tivă a mea, mă putea ajuta să fug.

După două zile de Oravița am fost dusă la 
Reșița, în arest, unde am stat o lună. Era acolo 
un căpitan pe nume Smida, analfabet și 
țâfnos, acum sigur colonel, cel puțin (?!), care 
a făcut tot ce i-a stat în putință ca să mă 
înfunde cât mai tare, mai era și un maior de 
securitate Alexe (oare chiar așa îl chema?!), 
care venea de la București, săptămânal, spe
cial ca să mă ancheteze pe mine. Mă servea 
cu cafea și țigări BT în timpul interogato
riului și, după căpitanul Smida, îmi părea un 
lord englez. Era și un gardian Miron, aproape 
inocent, care ne aducea pe ascuns ciocolată, 
din când în când, mie și colegei mele de 
«cameră», Gena, o balerină de la Operă care 
făcea parte din același grup cu mine (de care 
m-am legat foarte tare și, despre care, din 
păcate, nu mai știu nimic... era undeva prin 
Germania la un moment dat). Tot prin gar
dieni, unii băieți totuși de treabă, le tri
miteam țigări lui Gheorghe și lui Nicu, de 
care de asemenea mă simțeam foarte legată. 
Pentru că acolo, în închisoare, funcționează 
o solidaritate pe care cei care n-au trecut 
pe-acolo cu greu o pot înțelege. Erau ca frații 
mei, așa simțeam. Ca să nu mai vorbim că în 
timp ce eu eram supusă unor interogatorii, 
epuizante nervos, dar fără nici măcar o 
palmă (aveau, în mod straniu, un soi de 
respect față de numele meu), ei erau nu 
bătuți, ci literalmente măcelăriți. Și noi știam 
asta. Aveam deja «sursele» noastre, credeți- 
mă, chiar dacă nu eram încă ziaristă... Dis-

balul nu e decât un sport? Fiecare cu 
pasiunea lui. Mi se pare o lipsă de bun- 
simț elementar să-i înjurăm pe adver
sari și pe suporterii lor. De ce nu putem 
să strigăm «Hai X!» fără să ne 
supărăm că omul de lângă noi strigă 
«Hai Yl». Când s-a terminat meciul, 
n-a lipsit mult ca galeria oaspeților să 
fie atacată de câțiva fanatici. Dacă nu 
erau organele de miliție care au inter
venit prompt, s-ar fi petrecut urț inci
dent violent. Microbiștij chiar au uitat 
de respect? Nu înțeleg că respectându-i 
pe oamenii de lângă ei se respectă și pe 
ei înșiși? A ajuns să ne fie frică să mer
gem la stadion, să ne exprimăm pasi
unea.

După meci am vrut să ofer un buchet 
de flori antrenorului echipei învin
gătoare. Am fost îmbrâncită, mi s-a 
vorbit urât. Dacă eram bărbat poate 
prezentam un pericol... Dar, oricum, nu 
era nevoie de violență. M-am întors cu 
florile acasă și cu un gust amar. De ce 
nu putem oferi flori pe stadioane și la 
terminarea meciurilor? Pentru că 
totuși, din când, în când, e nevoie și de 
flori, nu numai de priviri încruntate".

Un anume Desmond Morris a scris o

Pe urmele fugarilor, pe drumul forestier din apropierea graniței, 
s-au năpustit, vigilenți, grănicerii FOTO: Arhiva Politiei de Frontieră

prețul față de opresor și solidaritarea cu 
ceilalți oprimați îți dă o forță teribilă!"

Printre „ciripitoare44
„N-am plâns niciodată, la nici o anchetă, nu 

m-am lamentat, nu m-am rugat de nimeni 
pentru nimic și mi-am susținut crezul cu o 
inconștiență care ar putea trece drept curaj. 
Eu, însă, o fire mai băiețoasă și mai voluntară 
fiind, nu știu dacă eram atât curajoasă, cât 
revoltată și pornită împotriva «lor», într-atât, 
încât pentru nimic în lume nu le-aș fi dat nici 
cea mai mică satisfacție. Sigur că refuzul de a 
coopera, ba chiar atitudinea ostilă și obraznică 
nu m-au ajutat deloc. Mandatele de arest 
veneau unul după altul. Am fost dusă apoi la 
penitenciarul de la Timișoara de pe Popa 
Șapcă. Acolo mi-am făcut multe prietene. 
Printre făcătoare de pașapoarte false (despre 
una se spunea că e «ciripitoare», adică, turna 
pe toate, infiltrată, și că trebuie să fiu atentă ce 
vorbesc, dar eu tot nu prea eram), printre 
țigănci hoațe de buzunare, care mă iubeau și 
mă apărau de alte «colocatare» pentru că, deși 
mă chema Cristina Țopescu, erau impresiona
te că «nu eram încrezută și nu-mi dădeam 
aere de fata lu’ Țopescu». îmi povesteau despre 
iubiții lor, unii dintre ei închiși între aceleași 
ziduri, și-mi mai și ghiceau. La Popa Șapcă a 
existat și un colonel Bora, colonel de contrain- 
fqțmații (adică un CI-ist), care, pe șest, îmi 
dădea cărți să citesc, ca să-mi mai omor tim
pul. Chiar dacă erau «Frații Jderi» sau «Nea
mul Șoimăreștilor» pe care le citisem în 
școală. Abia acum le savuram. Tot acolo am 
mâncat mult usturoi ca să rezist la frigul din 
celulă și ne trezeam în fiecare dimineață la 
4:00 jumătate ca să dăm raportul, după care 
luam «micul dejun» (când aveam mămăligă 
cu magiun era sărbătoare), stăteam pe mar
ginea patului toată ziua, pentru că să te întinzi 
în pat era, se-nțelege, interzis. îi datorez mult 
colonelului Bora și-i mulțumesc mult pentru 
că mie, personal, mi-a făcut cât bine a putut. 
Erau și oameni în lumea aceea, nu doar... 
bestii."

Din Iad în Rai

prieten al meu. Se numește George Carp și n-am să uit nici- 
odată*ce a făcut atunci pentru mine. Vă puteți imagina un 
procuror care ține o pledoarie demnă de cel mai înfocat avo
cat, de fapt? El mă apăra, nu mă acuza! Era halucinant, nu
mi venea să cred. A fost ceva, ca să vă imaginați mai bine 
scena, gen procesul lui Ceaușescu cu avocați care, de fapt, 
erau procurori, doar că invers. Procurorul George Carp mă 
apăra, nu mă acuza și specula toate circumstanțele ate
nuante pe care chiar le aveam (boala mamei, faptul că-mi fu
sese refuzat dreptul de a mă duce s-o văd), iar avocatul Viorel 
Pascu și-a făcut treaba cum nu se poate mai bine și mai 
emoționant. De la trei ani, cât intenționau să-mi dea cei care 
«iubeau» familia Țopescu, datorită unor oameni ca Mircea 
Lucescu, George Carp și Viorel Pascu, probabil și grație 
situației din România acelor zile, am primit trei luni, adică 
jumătate din șase luni, minimum de pedeapsă pentru 
infracțiunea de tentativă de trecere a frontierei. Pentru 
infracțiunea de a fi o «trădătoare de țară». Pentru că așa era 
atunci, noi cei care ne iubeam cu disperare țara, dar o 
părăseam pentru că regimul nu ne iubea el pe noi, eram cata- 
logați ca trădători. Am ieșit din arest de la Rahova la 19 
decembrie 1989 și două zile mai târziu am ieșit în stradă. Știți 
cum e « să te duci la Revoluție » aproape direct din închisoare? 
înălțător!!! Nu e nimic însă senzațional în ce am trăit eu com
parativ cu sacrificiile atâtor oameni cu adevărat curajoși. A 
fost însă o experiență pe care nu-mi pare deloc rău că am 
avut-o. Dimpotrivă! O experiență care, cu siguranță, a avut 
un rol capital în traseul meu ulterior. în cel interior, de om."

Dana COBUZ

Poți realiza minuni culinare, dar mai ales atunci când ești constrâns 
de lipsa unor alimente.

Trebuia să pregătesc ceva pentru masa de seară. Nu-mi trecea nimic 
prin minte. Aveam momente când era neapărată nevoie să merg prin 
magazine ca să mă inspir. Așa am făcut și de astă dată. M-am dus direct 
la magazinul Delta Dunării. Mi-a zis instinctul că voi descoperi ceva 
deosebit. De cum am intrat, m-a izbit liniștea și apatia vânzătoarelor. 
Oare instinctual meu dăduse greș? Am observat un bărbat, fără unifor
ma firmei, care scotea cu iuțeală niște paleți din lemn, pe o ușă laterală. 
Asta însemna că, totuși, ceva marfă ar fi.

întreb o vânzătoare și-mi spune că au primit lapți. Lapți?! Vreau să văd 
despre ce e vorba și-mi vâră sub nas o cutie de un kilogram cu lapți. Nu 
se vedea în interior. Produsul venea din URSS. Bine. Dacă e de acolo 
marfa, înseamnă că e de calitate. Verific și termenul de garanție, fapt 
ce scoate din sărite vânzătoarea, dar nu reacționează încă. îi spun că 
am cumpărat de la cineva niște conserve de pește albaneze și aveau ter
menul de garanție expirat așa, ca s-o liniștesc. Mi-a zis: „Păi, dacă luați 
de la particulari! Ăștia vinde și pă mă-sa ca să scoată bani!", mă certă 
ea amical, în timp ce îmi împacheta cutia. Am plătit și am luat cutia ofe
rită cu gesturi galeșe și suficient de încete ca să observ cele șase inele 
groase, cu efigia lui Nefertiti și sfere mari din aur, ce-i împodobeau 
degetele. Pentru că nu m-am arătat impresionată și-a retras iute mâinile, 
apoi mi-a zis repede: „Veniți-o joi p’aici, că bagă marfă!".

I-am mulțumit și am plecat către casă gândindu-mă în ce fel să prepar 
lapții. Clasic era să-i prăjesc și să-i mâncăm cu cartofi fierți și lămâie. Dar 
asta însemna să se termine una-două și nu puteam să fac așa o mișelie. 
Trebuia să-i „lungesc" într-un fel. Ba, chiar în două-trei feluri. Era nevoie 
de ceva imaginație. Am pornit-o pe Calea Victoriei în jos și, la un aprozar 
de lângă Casa de Comenzi Fortuna, am găsit o frumusețe de conopidă. 
Am luat trei bucăți și m-am întors acasă victorioasă.

De cum am intrat am pus la decongelat lapții și am curățat două 
conopide, una rămânând pe altă dată. Pentru că aveam șase ouă, m-a 
lărgit la cheltuială și am pus la bătaie patru, așa că am pus de un drob 
și o ruladă. Adică, un drob de conopidă și o ruladă cu lapți.

Drobul de conopidă l-am făcut clasic, adică din conopidă, ceapă, pes
met, făină, nuci sfărâmate și prăjite, verdeață, sare, piper, dar și două 
ouă. îmbogățit și ornat cu bulion, era minunat și mergea la sendvișuri.

Problema era cea cu lapții. După ce s-au decongelat arătau foarte bine, 
erau chiar mărișori. I-am împărțit în trei grămăjoare. O parte i-am 
hărăzit prăjitului, alta am hotărât să-i fac cu un sos marinat și cartofi 
natur și ultima să-i fac ruladă. Lapții pentru marinată au intrat rapid la 
congelator.

Am pus la fiert cartofi în coajă. După ce au fiert cartofii i-am lăsat la 
răcit, apoi i-am curățat de coajă și i-am dat prin mașina de tocat. Am 
curățat trei cepe pe care le-am tocat mărunt și le-am pus la prăjit în ulei, 
apoi am undit și lapții dați prin făină. Am pus în pasta de cartofi trei lin
guri de făină'și un praf de copt, apoi am amestecat și două linguri de 
verdeață tocată mărunt, adică o legătură de pătrunjel și două de mărar, 
sare, piper, un ou, ceapa prăjită și am amestecat totul foarte bine, 
obținând un aluat pe care l-am întins gros de un deget. Am luat lapții, 
unul câte unul, i-am crestat ușor în lung, le-am stors puțină zeamă de 
lămâie în interior, un praf de sare și i-am tăvălit prin usturoi pisat. în 
sfârșt i-am băgat în aluat și i-am înfășurat. Am obținut un fel de ruladă 
pe care am pus-o la copt într-o tavă de cozonac unsă cu ulei și tapetată 
cu pesmet. După o jumătate de oră, am uns-o cu ou bătut și am mai 
dat-o la cuptor încă 10 minute, apoi am scos-o și am tăvălit-o prin 
verdeață tocată, ca să-i „dau față".

I-am dat prin făină și i-am prăjit lapții mai dolofani. Pentru ei am 
curățat cartofi, i-am prăjit și am pregătit un mujdei cu bulion și verdeață.

Veronica BECTAȘ

„După o altă lună de Popa Șapcă, am fost 
trimisă pe cursa de deținuți la Jilava. Acolo 
am stat doar câteva zile, iar apoi am ajuns la 
Rahoya, în arest, unde periplul meu s-a 
încheiat. La proces am fost dusă în «uni
formă», adică în zeghe. Mi-am văzut pri
etenii în sală, toți încercând cu disperare să- 
mi prindă privirea și să-mi arate că sunt 
alături de mine. Atunci mi-a fost cel mai greu 
să nu plâng. Ba cred că mi-a scăpat o lacrimă, 
fir-ar să fie! A fost, slavă Domnului, un si
mulacru de proces. La Timișoara deja înce
puse Revoluția, Bucureștiul începea să fie în 
fierbere și el, Mircea Lucescu, prietenul nos
tru, vorbise cu procurorul general și cu tot 
felul de generali, iar procuror la pttoces, abso
lut din întâmplare, a fost fratele unui bun 

carte intitulată „Tribul fotbalului", o 
lucrare născută din analizele făcute 
mediului ambiant al acestui sport. 
Aprecierile autorului au, în unele pri
vințe, caracter de universalitate. Acti
vitatea suporterului de fotbal este con
siderată ca unul dintre terenurile pe 
care se dezvoltă violența. Chiar și acest 
studiu este o dovadă a preocupărilor 
determinate de unele evenimente din 
ultima vreme petrecute în Europa și în 
America de Sud. Dincolo de unele ge
neralizări facile, studiul oferă o serie 
de subiecte de meditație asupră cărora 
vom reveni. Până atunci, vă sfătuim să 
nu vă mai duceți singură pe stadioa
nele de fotbal. Ceea ce se spune, strigă 
și chiar se scandează de multe ori nu 
sunt expresii pentru urechile unei 
femei. Violența de limbaj nu este sanc
ționată de nimeni cu nimic. Ți se face 
uneori rușine că ești om și te întrebi: 
oare mă aflu pe un stadion, la o com
petiție sportivă? Și de la violența de 
limbaj până la violența corporală nu e 
decât un pas. Atunci, florile dumnea
voastră vor fi călcate în picioare.

Cristian Țopescu 
Flacăra, nr. 44/1 989
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HĂNDBĂLISTII STELISTI, PE URMELE 
FOTBALIȘTILOR „MlLITARI"

tv 5 noiembrie 1989

Păstorit cum nu se poate mai bine de Ministerul Apărării 
Naționale, sub tutela căruia s-a aflat în cea mai mare parte 
a existenței sale, clubul Steaua București ajunsese în anii 
de dinainte de Revoluție să conteze semnificativ și în între
cerile continentale intercluburi. Astfel, numai în pri
măvara lui ’89, „militarii", cum li se mai spunea atunci, 
cucereau două titluri de vicecampioni europeni. Unul la 
fotbal, echipa antrenată de Anghel Iordănescu disputând 
finala Cupei Campionilor Europeni, 0-4 cu AC Milan, pe 
„Nojj Camp" din Barcelona, și unul la handbal masculin, 
după ce Dumitru Berbece și compania s-a înclinat numai 
în ultimul act al celei mai puternice competiții inter
cluburi de pe Bătrânul Continent, în fața campioanei Uni
unii Sovietice, SKA Minsk, 30-24 la București și 23-37 în 
orașul care avea să devină, după căderea blocului comu
nist, capitala statului Belarus.

Câteva luni mai târziu, mai precis în noiembrie ’89, cele 
două mari echipe ale clubului Steaua aveau să ia startul 
într-o nouă aventură europeană, ambele cu speranța că de 
această dată vor merge până la capăt și vor aduce in țară 
mult râvnitele trofee. Ceea ce n-ar fi fost nicidecum o sur
priză, câtă vreme echipa de handbal masculin a Stelei se 
mândrea cu două astfel de reușite, iar cea de fotbal 
câștigase și ea titlul de regină a Europei trei ani mai 
devreme, la 7 mai 1986, după o finală de vis, decisă la 
penalty-uri, scor 2-0 în fața Barcelonei. Numai că socoteala 
de acasă a „roș-albaștrilor" nu s-a potrivit cu cea din târg, 
iar stagiunea europeană ’8g-’9O s-a încheiat prematur atât 
pentru campioana României la fotbal, cât și pentru cea 
mai bună echipă masculină de handbal dințara noastță. 
La fotbal, visul steliștilor s-a năruit în prima zi a lui noiem
brie, „vinovată" de acest lucru fiind campioana en-titre a 
Olandei, PSV Eindhoven. O zi de miercuri în care 
„viteziștilor" nu le-a ieșit absolut nimic, acel 1-5 cu care 
Hagi și compania au pierdut în Țara Lalelelor o nouă cali
ficare în primăvara europeană, aducând aminte de 
nereușitele din finala cu AC Milan.

Prin urmare, atenția tuturor susținătorilor Stelei s-au 
îndreptat către handbal. Tusem Essen, campioana Repu
blicii Federale Germane și deținătoarea en-titre a Cupei 
Cupelor, era însă un adversar de temut pentru „roș- 
albaștri", fapt pentru care misiunea Stelei de a accede în 
sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni se

Dumitru Berbece (la minge) nu a mai fost în centrul atenției după ce
Steaua a pierdut calificarea în „sferturile" CCE la handbal FOTO: Revista SPORT

anunța a fi extrem de dificilă. Celorlalte două echipe 
românești care s-au aliniat la startul ediției 1989-1990 a 
cupelor europene intercluburi la handbal masculin, 
Minarul Baia Mare în Cupa Cupelor și Dinamo București 
în Cupa IHF, sorții le-au scos în cale adversari ceva mai 
accesibili. Astfel, băimărenii, de două ori câștigători ai 
Cupei IHF, urmau să înfrunte o formație israeliană, Hapoel 
Rishon le Zion, ajunsă în „optimi" din calificări, în vreme 
ce Dinamo urma să dea piept cu Dukla Praga, o mai veche 
cunoștință a „roș-albilor“ din finala CCE 1965, câștigată 
de echipa cehoslovacă. „Toți jucătorii sunt apți de joc, acci
dentările mai noi ale lui Ghimeș și Dumitru nu mă îngri
jorează", spunea în preziua meciului cu Tusem Essen, doc
torul Stelei, Barbu Alexiu. La fel de plini de optimism erau 
înaintea confruntării cu nemții și antrenorii Stelei, Radu 

Voina și Ștefan Birtalan. „Apărarea va fi cheia succesului, 
chiar dacă printre adversari sunt nume ca acelea ale lui 
Fraatz, Kubitzki sau Krebs. Avem deplină încredere în pu
terea de mobilizare a elevilor noștri, care - de ce să n-o 
spunem?» - au și ei nume sonore: Dumitru, Berbece, 
Ghimeș, Simion și alții", declarau cei doi tehnicieni. A 
urmat meciul propriu-zis, desfășurat în Sala Sporturilor 
din Râmnicu Vâlcea și care a fost caracterizat de un echili
bru continuu, cea mai mare diferență de scor fiind con
semnată în minutul 17, cât Steaua conducea cu 8-5. în rest, 
cele două echipe au mers cap la cap, fapt demonstrat de 
scorul înregistrat la pauză, 10-10, și de cel consemnat pe 
tabelă cu puține secunde înaintea încheierii partidei, 21-21. 
Și totuși, ultimul fluier al arbitrului a găsit-o în avantaj 
pe Tusem Essen, 22-21, iar Steaua se îndepărta deja de 

obiectivul propus încă după prima manșă. Tot o 
înfrângere, dar mult mai severă, a înregistrat și Dinamo, 
care a cedat la Praga cu 27-18 (14-10). în fine, în Cupa 
Cupelor, Minaur Baia Mare s-a impus pe teren propriu în 
fața lui Hapoel Rishon Le Zion, scor 33-23, și nu numai că 
a rămas singura noastră formație cu șanse reale de califi
care, ci și-a câștigat și dreptul de a apărea și pe prima 
pagină a ziarului Sportul. Favoare de care nu s-au bucu
rat Steaua și Dinamo, ale căror meciuri au fost tratate în 
ultima pagină, a patra, la dispoziția responsabililor cu 
propaganda din Partidul Comunist, care aveau grijă să 
mascheze, pe cât posibil, orice insucces extern al sportu
lui românesc, indiferent de disciplină.

Lucrurile au stat identic și o săptămână mai târziu, când 
Dinamo a câștigat returul cu Dukla Praga, 27-21, dar pen
tru că nu s-a și calificat în „sferturile" Cupei IHF a lăsat 
locul pe prima pagină a Sportului unui așa-zis reportaj 
sportiv despre constructorii craioveni de automobile și 
Congresul al XlV-lea al PCR. Aceeași soartă au împărtășit-o 
apoi steliștii, învinși și la Essen, 23-29, la capătul unui meci 
în care, relata trimisul Sportului, „Tusem s-a impus fără să 
strălucească". în schimb, chiar dacă a pierdut în Israel cu 
21-18, Minaur Baia Mare s-a calificat în sferturile de finală 
ale Cupei Cupelor cu scorul general de 51-44, iar mara
mureșenii au fost din nou dați ca exemplu pozitiv.

Despre Steaua și Dinamo, echipe care nu mai departe 
decât în luna mai a aceluiași an de grație 1989 reprezen
tau România la cel mai înalt nivel, „militarii" disputând 
finala Cupei Campionilor Europeni, iar „roș-albii" fiind 
prezenți în semifinalele Cupei Cupelor, nu a mai fost loc 
de nici un cuvânt. Nici a doua zi după ce cele două formații 
bucureștene au ratat calificarea, nici mai târziu, pentru că 
„marele eveniment politic din viața partidului și a țării, 
Congresul al XlV-lea al parțidului, eveniment de o 
excepțională însemnătate pentru devenirea continuă a 
patriei noastre pe drumul luminos al socialismului și 
comunismului, când toate colectivele de muncă 
raportează noi și noi succese pe care le dedică Marelui 
Forum al comuniștilor", bătea la ușă. De aceeași „atenție" 
avuseseră însă parte și fotbaliștii Stelei, aceiași pe care par
tidul îi ridica în slăvi în momentul în care ajungeau în 
finala CCE.

Marius MIHALCEA

’ 11:30 Lumea copiilor. Cinstire înain
tașilor, omagiu contemporanilor. Flori 
pentru liniștea Planetei. Recital de ver
suri din creația pionierilor laureați ai 
concursului „Tinere condeie". Amintiri 
din copilărie. Rubrică dedicată cente
narului Ion Creangă. Șoimii patriei. De
sene animate. Telefilmoteca de ghioz
dan. Un salt spre marea performanță. 
Producție a studiourilor sovietice. Pre
mieră TV. Episodul 1.

12:25 Sub tricolor, la datorie! Docu
mentele programatice pentru cel de-al 
IV-lea Congres al partidului- grandioa
să lecție a viitorului socialist și comu
nist al României. Dezbatere. Itinerar 
eroic. Luptele de la sud de Debrețin și 
de pe Tisa. Evocare. Stăm de veghe 
prezentului! Pagini de lirică oșteneas- 
că. Redactor maior loan Mija

12.40 Viața sâtului. Actualitatea în 
agricultură. Oameni, fapte, atitudini 
Telespectatorii întreabă, spcialiștii 
răspund. Redactor Gheorghe Verman

13.00 Telex
13.05 Album duminical. Concert de 

prânz cu orchestra de muzică ușoară 
a Radioteleviziunii. Dirijor Cornel Po
pescu. Repere ale muncii. Reportaj. Din 
cununa cântecului românesc. Melodii 
Populare cu Voichița Nihoc, Elisabeta 
Ticuță și Mariana Lungu. Partidului. 
Moment poetic. Te cânt, Românie. Mu
zică ușoară cu Alexandra Canareica, 
Gheorghe Gheorghiu. Desene anima
te. Predeal-itinerarii turistice. Invitație 
la vals. Mari comici ai ecranului. Cântec 
de viață, cântec de pace. Telesport. 
Priviți lumina ce a nins în zori... Mi
crorecital Adrian Daminescu

13.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Cântarea României- Omagiul 

țării conducătorului iubit. Emisiune 
realizată în colaborare cu Consiliul cul
turii și educației socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socialistă al 
județului Caraș-Severin

20.25 Film artistic. Talentul
21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

anunțuri
VÂNZĂRI
Vând convenabil sufragerie Mo

nica (furnir mat), sufragerie Eleono
ra, bibliotecă Combinată, pătuț și 
bicicletă copil.

Vând vilă șase camere cu două 
nivele în comuna Bistrița, jud 
Vâlcea.

Vând magnetofoane Akay GX 636 
și GX 747, casetofon GFX 71, egaliza
tor GAG 91, amplificator AMU 41.

Apartament trei camere, liber, 
Bucur Obor, etaj 1, mobilă hol, Alba 
lux 9, Luier.

Yamaha DX 7, Yamaha Rex 50 mul- 
tiefect procesor.

Foarte avantajos apartament trei 
camere, Pantelimon sau schimb 
stațiune montană; haină 3/4bizam.

Pianină vieneză Verdi Concert 
Piano, linie modernă.

Vând cojoc damă 46, carpete

vremea 
în țară vremea a fost rece mai ales în regiunile nordice. Cerul a fost variabil, 

mai mult noros în jumătatea de nord a țării, unde, pe alocuri, au căzut precipitații 
sub formă de ploaie. La altitudini de peste 1.500 de metri s-au semnalat pre
cipitații sub formă de ninsoare și burniță. Vântul a bătut moderat, cu unele inten
sificări la muntș. Temperaturile maxime s-au situat între 10 și 16 grade Celsius, 
iar minimele âu coborât până la valoarea de 2 grade Celsius.

La București vremea a fost rece, cu cer noros. S-au înregistrat condiții de ploaie. 
Vântul a suflat moderat. Temperatura maximă a fost în jurul valorii de 15 grade, 
iar minima s-a situat între 6 și 7 grade Celsius.

orientale, masă sufregerie, scaune, 
perucă. Cumpăr fustă blue-jeans.

Șifonier triplu, pat alamă, măsuță 
rotundă, oglindă, diverse obiecte.

CUMPĂRĂRI
Cumpăr televizor color, boxe, 

pătuț copil, cântar copil, covor per
san mechanic.

Cumpăr bibliotecă completă, 
obiecte de vitrină, calorifer electric.

Cumpăr urgent haină de piele 
neagră de capră, foarte fină (moale 
și ușoară), măsura 34/III. Aștept și 
provincie.

Cumpăr apartament trei-patru 
camere, central, bloc sau vilă.

Cumpăr magnetofon, amplifica- 
tor performanțe, firme de prestigiu.

Cumpăr televizor color, obiecte 
podoabă, cosmetice, blue-jeans 
damă 44, sobă ardere completă.

Declinul radical al puterii lui Jivkov 
începe în martie 1985, o dată cu apariția 
lui Mihail Gorbaciov ca lider al PCUS. 
Cei doi se cunosc din august 1984, când 
Gorbaciov face o vizită la Sofia. Antipa
tia este spontană și reciprocă. Pentru 
rus, Jivkov este o fosilă politică a anilor 
’50, depășit de complexitatea proble
melor. Din 1985, această impresie se 
cbnsolidează. Jivkov supraviețuise tu
turor conjuncturilor datorită instinctu
lui său politic și capacității de a se adap
ta cotiturilor din politica Kremlinului. 
Bulgaria, cea mai dependentă dintre 
țările Pactului de Ia Varșovia. Și politic, 
și economic. 60% din comerțul exte
rior al Bulgariei este cu URSS. Orice mo
dificare în deciziile Moscovei are un 
impact imediat la Sofia. Bulgaria, ca 
partener prefăcut și docil al URSS, înce
pe să aibă dificultăți cănd economia so
vietică intră în criză. Economia bulga
ră are nevoie de restructurări pentru a 
face față noii situații. Preluarea pute
rii de către un lider reformist la Mos
cova pune probleme speciale de adap
tare chiar și versatilului Jivkov. „Răs
punsul bulgar a fost marcat de o anu
mită contradicție între dorința de a 
aduce ofranda rituală cuvenită unui 
nou lider sovietic și, pe de altă parte, o 
neliniște evidentă față de implicarea 
politicii lui Gorbaciov în Bulgaria."

Reacția lui Jivkov este de a se alinia 
verbal noii orientări a Moscovei. Era un

Jivkov și Gorbaciov s-au antipatizat de la început
exercițiu obișnuit pentru el. La congre
sul partidului din aprilie 1986, o lună 
după instalarea lui Gorbaciov, pledează 
pentru o mai mare eficiență, pentru 
schimbări. Un nou prim-ministru, 
numit cu puțin timp înainte, Gheorghi 
Atanasov, dă credibilitate intenției 
anunțate Ia congres. Nu e prima 
manevră de acest fel în istoria regimu
lui. Jivkov salută inițiativa Moscovei, 
înlocuiește câțiva oameni, ține câteva 
discursuri, organizează o campanie. 
Moscova se declară mulțumită că nu 
are probleme pe care Polonia, Ungaria, 
România, Cehoslovacia sau Germania 
le-au creat intr-o perioadă sau alta. 
Jivkov credea că și de data asta va reuși 
să supraviețuiască, mânuind un lider 
lipsit de experiență

Până în 1987, când în URSS reformele 
se instalează limitat și încet, Jivkov pare 
să reușească. Anul cotiturii este 1987, 
când se produce radicalizarea reforme
lor. Promisiunile lui Jivkov trebuie în
deplinite. Reformele din URSS nu sunt 
numai propagandă sau campania 
obișnuită a unui nou lider pentru a se 
impune. Jivkov încearcă din nou să se 
alinieze. Plenara CC din iulie se raliază 
schimbărilor din URSS. Acolo reforma 
luase un curs radical. Ceea ce părea 
temporar se stabiliza.

Perestroika și glasnost, noua con
cepție a politicii externe, democrati
zarea deveneau pilonii unei noi prac

tici, care depășea cu mult obișnuitele 
schimbări de curs ale Kremlinului. 
Jivkov are de ales între a se alinia și a 
respinge reformele. Soluția lui este 
dublă. El acceptă verbal necesitatea 
unor schimbări în Bulgaria, dar aces
tea rămân strict la nivelul intențiilor. 
Orice schimbare va duce în final la în
locuirea sa, crede Jivkov cu îndreptă
țire. El lansează o perestroika pentru uz 
local, dar implementarea ai întârzie. 
Deocamdată, el folosește limbajul 
reformelor, dar se îngrijește să-i 
înlăture pe cei care afișează idei refor
miste. Jivkov lansează o mare epurare. 
30.000 de funcționari cad victima 
acestei campanii. Este o măsură tipic 

» stalinistă, care asezona orice schim
bare de curs cu o epurare. Alte măsuri 
administrative completează momen
tul. Jivkov dă ordin să fie demolată și 
statuia care îl reprezenta, ridicată în 
satul Plavăț, unde se născuse. Aceste 
schimbări vor să creeze admosfera 
unei reforme, dar nu sunt decât un pre
text pentru consolidarea puterii per
sonale a lui Jivkov. Jivkov ia măsuri pen
tru a rezista împotrva reformelor. Iar 
dacă Moscova l-ar obliga la reforme, 
acestea trebuie să fie controlate de el.

Vizita sa din 15 octombrie 1987 la 
Moscova nu clarifică situația. Gorba
ciov chiar vrea să facă reformele des
pre care forbește. Nu e un bluff, cum 
presupune Jivkov. Bulgaria trebuie să 

se înscrie în acest curs, crede Gorba
ciov. Și în relațiile economice lucrurile 
se schimbă, pentru că URSS nu mai are 
resurse de cheltuit cu aliații. Cum deja 
economia bulgară are dificultăți mari, 
vestea ia un aspect sumbru. întors la 
Sofia, Jivkov se alătură „bandei celor 
patru", a liderilor conservatori din 
blocul sovietic. El încearcă să salveze 
aparențele vechiului atașament care-1 
lega de Kremlin. Nu sfidează Moscova 
deschis, așa cum o fac Honecker sau, 
Ceaușescu, care pretind că țările lor 
sunt într-o situație foarte bună, că 
socialismul lor este perfect și că, în con
cluzie, nu au nevoie de nici o reformă. 
Tactica lui este de a câștiga timp, în 
speranța că Gorbaciov va fi înlăturat.

Până atunci, măsuri periferice tind 
să creeze vag ambianța unor schim
bări. Presa devine mai vie, atingând 
subiecte prohibite. Posturile de la radio 
străine BBC, Europa liberă nu mai sunt 
bruiate. Erau măsuri care le imitau pe 
cele luate la Moscova. în același timp, 
înlătură de la vârf pe cei care-i băniește 
că intenționează să-l înlocuiască. în 
iulie 1988, Ciudomir Aleksandrov, 
membru al Biroului Politic, considerat 
succesor a lui Jivkov, este demis, fără 
motiv aparent. La fel și Stoian Mihailov. 
Amândoi, încurajați de retragerea lui 
Jănos Kădăr la Budapesta, în mai, com
plotau să repete figura la Sofia. Jivkov 
a aflat la timp și i-a destituit cu sprijinul 

celorlalți membrii ai Biroului Politic. 
Liderul bulgar nu mai fusese confrun
tat cu un complot din 1964 Acum, j 
terea lui se clătina. Era o problemă Uv 
timp pentru ca un alt complot sau 
revoltă să reușească. Pe măsura trecerii 
timpului, autoritatea lui Jivkov scade. 
El are de făcut față unei opoziții difu
zate de partid. La vârf, s-a observat co
rect eșecul vizitei lui la Moscova și 
antipatia lui Gorbaciov. Cine nu are în 
Bulgaria sprijinul Moscovei nu are 
cum conduce partidul și nici cum 
guverna. La nivelurile locale ale puterii, 
măsurile improvizate în grabă în iulie 
1987 sunt primite prost. Conservatorii 
sunt nemulțumiți, ca și cei interesați de 
perestroika. Dislocarea rețelelor eco
nomice, produsă de reorganizarea din 
1987, se adaugă dificultăților deja exis
tente. Cum URSS nu mai acordă regi
mul preferențial de pănă atunci, Jivkov 
recurge la împrumuturi externe. Cu 
toate acestea, standardul de viață con
tinuă să se depreciere. în 1989, Bulg 
ria are peste 10 miliarde de dolari 
datorii externe, triplu în comparație cu 
1985.0 stare de nemulțumire se răs
pândește în societate. Glasnost și pere
stroika preocupă multă lume, într-o 
țară ce are puternice legături cu URSS.

Stelian Tânase, Din volumul Istoria 
căderii regimurilor comuniste, 

București, Humanitas, 
2009, p. 228 - 230
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PCUS - forța socială de avangardă
ORIZONTAL: 1) Mare între trei 

continente. 2) Mare între penin
sulele italică și balcanică. 3) Râu... 
spaniol- Supranume dat mari
narilor cu experiență pe mări și 
oceane - Val neajuns la mal! 
4) Fluviu european- Punct de con
trol al intrărilor și ieșirilor de 
mărfuri dintr-o țață. 5) Mare 
semiînchisă în bazinul oriental al 
Mediteranei - Ca omătul. 6) Porție 
- Care! 7) Nea - Localitate în care 
a fost exilat Ovidiu. 8) Loc mai 
coborât în cadrul unei cumpene a 
apelor - Pauză de spectacol. 9) A se 
supăra - Din când în când.

TOAMNA, .ÎN PAS CU MODA !
Pentru toate vîrstele și pentru toate gus

turile. MAGAZINELE COMERȚULUI DE 
STAT, specializate în desfacerea articole
lor de imbrăcăminte-incălțăminte vă oferă 
noutăți vestimentare în ton cu paleta co- 
loristică a acestui sezon.

SI dumneavoastră vă puteți procura pie
sele preferate din gama de TRICOTAJE, 
CONFECȚII. ÎNCĂLȚĂMINTE, precum și 
accesoriile necesare unei ținute vestimentare 
moderne, vlzitînd magazinele comerțului de 
stat
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10) Dânsa - Scoatere în evidență.

VERTICAL: 1) Prin canalul de 
Suez comunică cu Marea Medite- 
rană (2 cuv.). 2) Are preocupări 
administrativ-gospodăreștf* Lac 
în Bărăgan. 3) Port dunărean. 
4) Cămăși cu „râuri"- Valuri în fur
tună. 5) Talaz fără sfârșit!- Duble!- 
Ins (reg.). 6) Se utilizează la steri
lizat (pl.)— Dublate! 7) Coastă 
abruptă - Mărgean. 8) La busolă - 
Mare între Asia Mică și Peninsula 
Balcanică. 9) Referitor la navi
gație- Zburător legendar. 10) De 
culoarea mării (pl.)

(Urmare din pag. I)

Partid de guvernământ, 
forță politică 
integratoare

„Fiind inițiatorul și principala forță 
motrice a restructurării, partidul 
comunist reprezintă astăzi chezășia 
acestui proces revoluționar, a apărării 
sale in fața devierilor, atât ale ele
mentelor conservatoare, cât și ale celor 
stângiste. Numai partidul este capabil 
să îndeplinească rolul forței integra
toare, fără de care nu poate fi finalizată 
cu succes acțiunea de înnoire a socia
lismului" (M. Gorbaciov, Raport pre
zentat la Congresul deputaților Popo
rului, iunie 1989, Agenția TASS).

„Prin natura sa, PCUS este o forță a 
unificării, capabilă să țină seamă și să 
integreze în politica sa interesele 
naționale sănătoase față de progresul 
general internațonal al țării. Nu de
geaba forțele distructive fac totul pen
tru a slăbi partidul, deoarece aceasta ar 
însemna subminarea coeziunii popoa
relor URSS, ar da apă la moară celor 
care se conduc după obiectivele lor ego
iste, ce sunt departe de interesele reale 
ale popoarelor" (Declarația CC al PCUS 
cu privire la situația din Republicile 
sovietice baltice, august 1989, Agenția 
TASS). „în ultimul timp, s-au făcut 
auzite voci ale anumitor „superradi- 
cali", potrivit cărora partidul, chipurile, 
aproape că ar trebui să părăsească 
arena politică, limitându-și funcțiile 
exclusiv la problemele sale interne sau 
la aspectele culturale. Adică, în esență, 
este vorba despre transformarea par
tidului fie într-o sectă, fie într-un gen 
de club de discuții iluministe. Nici una, 
nici cealaltă variantă nu se potrivesc 

pentru PCUS, care este un partid de 
guvernământ, o organizație politică" 
(M. Gorbaciov, Raport prezentat la 
Consfătuirea de la CC al PCUS, iulie 
1989, Agenția TASS);.

-„Partidul nostru leninist a apărut și 
s-a dezvoltat ca detașament de luptă, 
activ al clasei muncitoare. De la clasa 
muncitoare și-a tras partidul forța 
măreață a încrederii, fermității, disci
plinei, rezistenței în lupta pentru ide
alurile socialismului, pentru înțele
gerea înțeleaptă și umanistă a vieții. Și 
acum, fiind partid al întregului popor, 
el își păstrează aceste trăsături, dintre 
cele mai bune, ale clasei militante și 
creatoare, astăzi și în toate etapele isto
riei socialismului!" (M.Gorbaciov, Ra
port la Ședința Solemnă consacrată 
celei de-a 70-a aniversare a marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, noiem
brie 1987, Agenția TASS).

SALUTĂRI DIN... CRAIOVA!

Combinatul Chimic Craiova Ilustrată editată de Poșta Română

„Există și forțe care 
nu-și ascund orientarea 
antisocialistă1*4

- „Există unii „teoreticieni", există 
grupuri și mișcări care încearcă să bage 
zâzanie între muncitori și PCUS, există 
și forțe care nu-și ascund orientarea 
antisocialistă. în dorința lor de a ajunge 
la putere, aceste elemente caută spri
jinul clasei muncitoare, încercând să se 
prezinte drept exponenți și apărători 
vaj nici ai intereselor ei, ca o contrapon
dere la partid, ridică problema auto- 
lichidării PCUS" (M. Gorbaciov, Cuvân
tare rostită la Kiev, septembrie 1989, 
Agenția TASS).

Arhivele Naționale, 
Fond CC al PCR - Secția Relații 
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