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Nicolae Ceaușescu a crezut în 
primele zile ale revoltei de la Timi
șoara că va putea ascunde popu
lației României și opiniei publice 
internaționale evenimentele. întâi 
de toate, trebuia să scape de cada
vrele primilor morți ai Revoluției, 
aduse la Spitalul Județean Timiș. 
Din ordinul Elenei Ceaușescu și al 
lui Emil Bobu, acestea au fost 
transportate la București, unde 
trebuiau incinerate și făcute dispă
rute. Investigațiile ulterioare au 
dus la concluzia că în 16 decembrie 
și în noaptea de 16/17 decembrie 
fuseseră împușcați 40 de manifes- 
tanți. Dintre aceștia, nici până în 
ziua de astăzi nu au fost revendi
cate de familii cinci cadavre (cu 
vârstele cuprinse între 25-50 de 
ani). Despre „acțiunea" de „evapo
rare" a primilor morți ai revoluției, 
Comisia senatorială privind 
acțiunile desfășurate în revoluția 
din decembrie 1989 a consemnat:

Având cunoștința unui mare 
număr de victime din rândul ma- 
nifestanților produs în noaptea de 
16/17.12.1989 datorită aplicării, chiar 
parțiale, a ordinelor lui Ceaușescu 
de a se trage în manifestanți, Elena 
Ceaușescu împreună cu Emil Bobu 
și Tudor Postelnicu dispun trans
portul unui număr de 40 de cadavre 
existent la Spitalul Județean Timiș la 
București, unde urmau a fi incine
rate. Este evident, se urmărea șter
gerea urmelor masacrului.

Dispariția acestora trebuia să fie 
legendată astfel: „Persoanele ce 
reprezentau cadavrele respective au 
părăsit fraudulos țara în statele 
vecine".

Acțiunea urma a se desfășura în 
cel mai deplin secret, numărul per
soanelor ce cunoșteau diferite 
secvențe din planul respectiv fiind 
strict limitat și prezentând deose
bite garanții de loialitate.

Planul în întregime era cunoscut 
de gl. Nuță, însărcinat de altfel de 
Elena Ceaușescu cu aplicarea lui,' 
precum și de generalii Macri și 
Mihalea.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

în decembrie 1989, 40 de cadavre au fost incinerate la Crematoriul „Cenușa” din București 
FOTO: Constantin Duma/AGERPRES

Astfel, în seara zilei de 17.12.1989, 
col. Ion Corpodean, locțiitor al șefu
lui Miliției Județene Timiș, este 
chemat de gl. Nuță, care îi ordonă să 
se ocupe de transportul unor 
cadavre împușcate de la Morga Spi
talului Județean Timiș, devenită 
neîncăpătoare, la Institutul Medico- 
Legal de la București. Așa s-a născut 
o altă legendă, ce-i drept plauzibilă 
și într-o oarecare măsură reală, 
potrivit căreia morga Spitalului 
Județean era neîncăpătoare (la acea 
oră erau 56 cadavre), camerele fri
gorifice ale acesteia nu funcționau 
și exista pericolul unei infecții. Sub 
acoperirea acestei povești își vor 
desfășura activitatea legală și ilegală 
mai multe persoane. Col. Ion Dehe- 
leanu, șeful Miliției Județene, 
ordonă formarea unei echipe de la 
Judiciar, iar de supravegherea

■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

îndeplinirii ordinului urma a se 
ocupa col. Chircoia și Nicolae - șeful 
Institutului de Criminalistică. La 
acțiune mai colaborau încă 7 lucră
tori de Miliție.

Aceeași motivație a fost prezen
tată și directorului Spitalului 
Județean, Ovidiu Galea, care a accep
tat să se dispună deschiderea morgii 
și predarea cadavrelor. Astfel, la Spi
talul Județean s-au deplasat cinci 
ofițeri criminaliști, care împreună 
cu medicii legiști și cu procurorii 
civili s-au ocupat de identificarea ca
davrelor.

S-a trecut la împachetarea, 
numerotarea și etichetarea lor, 
respectându-se procedura obișnuită 
în asemenea cazuri de transfer. Pe 
fiecare a fost lipit un leucoplast cu 
numărul de înmatriculare, numele 
și prenumele (au fost identificați

doar patru), iar pe unele, marea ma
joritate, doar „neidentificat". Aceas
tă sinistră operație a căpătat la 
început denumirea de „Operațiunea 
Trandafirul". La vizualizarea cada
vrelor, noii-veniți consideră inopor
tună efectuarea autopsiilor; toți 56 
de morți prezentau plăgi împușcate, 
cauza morții fiind clară și, în plus, 
foarte important, timpul presa.

Nimeni din spital în acest mo
ment nu cunoștea că până diminea
ță 40 dintre decedați vor lua calea 
Bucureștiului. în seara aceleiași zile, 
de la Spitalul Județean Timiș vor 
dispărea registrele de consultații, de 
internări, procesele-verbale de con
statare a decesului și fișele de miș
care ale bolnavilor, împachetate în 
două colete și predate col. Chircoiaș.

(Continuare în pag. a llha)
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Agenda Elenei Ceaușescu
Liniștit de subalternii direcți că 

situația Timișoarei e sub control, 
după ce ținuse cu o zi înainte o 
ședință CPEx și o teleconferință, luni 
18 decembrie 1989, Ceaușescu ple
case în Iran. îi anunțase pe membrii 
CPEx că pe durata absenței sale la 
cârma țării va fi Elena Ceaușescu, 
ajutată de Manea Mănescu.

în agenda Cabinetului 2, primele 
două zile din ultima săptămână de 
viață a Elenei Ceaușescu au fost cele 
mai încărcate. Pe filele zilei de luni 
au fost menționate 20 de primiri și 
patru ședințe în intervalul dintre 
orele 8:55 și 2035. Prim interlocutor 
i-a fost Constantin Dăscălescu (orele 
835-9:10). Cât primul-ministru era 
în cabinetul Elenei Ceaușescu, au 
intrat Manea Mănescu și Gheorghe 
Oprea. Tovarășa a ținut apoi, la săliță, 
o ședință cu Bobu, Mănescu și 
Curticeanu (orele 9:15-10:05).

O pauză de două ceasuri. N-a fost, 
desigur, tăcere. Cei trimiși să facă 
ordine la Timișoara i-au dat raportul. 
Mai târziu, unii, precum procurorul 
general adjunct al RSR Gheorghe 
Diaconescu, se vor prevala de secre
tul acestor rapoarte - dus în mor
mânt de Elena Ceaușescu - și vor 
declara că o informaseră corect 
despre revolta timișorenilor contra 
lui Ceaușescu. Din amintirile ofițeri
lor din dispozitivul ei de protecție re
iese și că Elena Ceaușescu vorbise 
telefonic de mai multe ori și cu soțul 
ei în acea zi. Dezinformase însă și ea. 
Despre ordinul dat capilor Miliției 
trimiși la Timișoara de a face să dis
pară cadavrele celor împușcați în 
noaptea de duminică spre luni 
nu-i suflase o vorbă secretarului
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general. A ei fusese oare ideea aceea 
ori a cuiva dintre sfetnici? Se putea 
însă și să fi fost ea însăși mințită de 
trimișii la Timișoara... Căci dacă ei, 
cel puțin, i s-ar fi spus adevărul 
despre mulțimea timișorenilor care 
strigau „Jos Ceaușescu!", s-ar fi ajuns, 
oare, la „teroriști" și mascarada de la 
Târgoviște?! La amiaza zilei, Dăscă
lescu a intrat iarăși la Cabinetul 2 
(orele 12:14-12:22). O nouă ședință la 
săliță cu Bobu, Dăscălescu, Manea 
Mănescu și Curticeanu (orele 12:25- 
13:05). După o scurtă întrevedere cu 
Lina Ciobanu (orele 13:11-13:15), pe 
rând au intrat la Cabinetul 2 Dăscă
lescu (de două ori), Silviu Curticeanu 
și adjunctul secretarului CC cu pro
paganda, Gheorghe Sprințăroiu.

După altă pauză cu durată mai 
scurtă de-un ceas (a prânzit ori poate 
a avut alte convorbiri telefonice), a
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reținut-o 40 de minute pe draga ei 
Poliana Cristescu. O a treia ședință - 
fără menționarea participanților - a 
fost între orele 16:45-17:40. Au venit 
ori au fost chemați după aceea, la 
Cabinetul 2, Decebal Urdea (orele 
18:06-18:28), Silviu Curticeanu (orele 
18:42-1830) și Tudor Postelnicu îm
preună cu Iulian Vlad (orele 19:05- 
1930). într-o a patra ședință presu
punem că Iulian Vlad și Tudor Postel
nicu i-au informat pe cei care păreau 
a alcătui comitetul de criză: Elena 
Ceaușescu, Bobu, Mănescu și Curti
ceanu (orele 1935-20:10). După acea 
restrânsă reuniune, Tovarășa a reve
nit în birou împreună cu Vlad și Pos
telnicu (orele 20:12-20:16). Cumnatul 
Vasile Bărbulescu, apoi (Sheorghe 
Oprea i-au fost ultimii interlocutori 
din seara lui 18 decembrie 1989.

Lavinia BETEA

Deși revoluția de la Timișoara prindea contur, Nico
lae Ceaușescu a acceptat invitația președintelui Repu
blicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsanjani. 
După ce au discutat câteva minute în salonul de onoare 
al aeroportului, cei doi președinți s-au îndreptat, 
într-un automobil escortat de motocicliști, spre Pala
tul Saadabad, reședința rezervată oaspetelui român. în 
agricultură se desfășura campania de reparații în 
unitățile de mecanizare.

Primirea oficială, la Teheran
Luni, 18 decembrie, 1330 - aeronava prezidențială a 

României a aterizat pe Aeroportul Mehrabad din 
Teheran. Deși revoluția de la Timișoara prindea contur, 
Nicolae Ceaușescu a acceptat invitația președintelui 

^Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsan-

jani. „Vizita președintelui României în Iran pune în evi
dență dorința celor două țări de a conlucra tot mai 
strâns, atât pe plan bilateral, cât și în sfera vieții inter
naționale, de a contribui activ la edificarea unui climat 
de pace, înțelegere și colaborare în lume", scria 
Scînteia. La coborâre, „Tovarășul" a fost întâmpinat de 
omologul său iranian, apoi un grup de copii i-a oferit 
flori. în cinstea liderului de la București, aeroportul a 
fost împodobit cu drapelele de stat ale României și 

’ Iranului. S-au intonat imnurile celor două țări, s-a dat 
onorul și au fost prezentate cele două grupuri de ofi
cialități. în Orient, Nicolae Ceaușescu plecase fără soție, 
îi luase, în schimb, pe Ion Radu (viceprim-ministru al 
Guvernului) și pe Ion Stoian (ministru al Afacerilor 
Externe).

(Continuare în pag. a Iha)

Secretele Revoluției de la Timișoara
Col. (r) Nicolae Mavru, fostul șef 

al secției „Filaj și investigație" de la 
Securitatea Timiș, dezvăluie pen
tru ziarul nostru episoade incred
ibile din timpul evenimentelor de 
la Timișoara. în prima noapte a 
Revoluției, 20% din cei arestați 
erau informatori.

Referitor la „coloanele de turiști" 
pot să spun că au existat. Legenda 
lor era bișnița. Ei au intrat în țară cu 
legenda că se duc în excursie în Bul
garia sau Iugoslavia, dar când au 
ajuns în zona Arad - Timișoara au 
schimbat legenda, ca să poată să 
staționeze. La un moment dat s-au 
retras sârbii, bișnițarii obișnuiți, și 
au fost înlocuiți de polonezi, în 
octombrie 1989. La începutul lui 
decembrie au dispărut brusc 
polonezii și au venit rușii, cam 
2.000 de oameni, majoritatea 
bărbați tineri, atletici. Particulari

tatea acestor grupuri de bișnițari 
ruși era că nu aveau marfă.

Coloanele și grupurile sovietice 
au existat. Eu fac această distincție, 
pentru că ele au avut calitatea de 
coloane până au ajuns la noi în 
județ; aici au staționat. Noi îi obser
vam, mi se raporta verbal despre ei 
și despre ceea ce fac, pentru că la un 
moment dat umpluseră Șoseaua 
Arad - Timișoara. Vindeau țigări, 
cafea, îmbrăcăminte, dar foarte slab, 
cantități foarte mici de produse, 
scule... Ei treceau foarte des în 
Ungaria și Iugoslavia, ca să aducă 
marfă, dar se întorceau cu marfă 
foarte puțină.

Majoritatea acestor indivizi era 
basarabeană, vorbind stricat 
românește, dar printre ei erau și câte 
4-5 care vorbeau numai rusește sau 
nu vorbeau deloc, pentru că mi-am 
pus oamenii să se infiltreze, să facă

pe cumpărătorii; îi întrebau ceva, 
dădeau din cap și făceau semn 
unuia care vorbea românește.

Au fost observați, mi s-a raportat 
verbal cazul lor, comportamentul 
lor, iar eu l-am informat verbal pe 
colonelul Sima. Acesta mi-a 
răspuns: „N-avem timp să ne 
ocupăm de ei". Eram sufocați de 
celelalte activități, inclusiv de cazul 
Tokes.

„Revoluționari 
basarabeni“

Este posibil ca, atunci când s-au 
declanșat evenimentele, grupurile 
acestea de basarabeni să-și fi părăsit 
locurile de bișniță și să se fi implicat 
în violențe.

(Continuare în pag. a lll-a)

„La Timișoara situația este sub control"
în perioada 1990-1996, în Parla

mentul României a funcționat Co
misia Senatorială de cercetare a 
evenimentelor din decembrie 1989. 
Membrii acesteia au studiat docu
mente oficiale, au audiat martori și 
au citit declarațiile scrise ale 
participanților la evenimente. 
Referitor la ziua de 18 decembrie 
1989, Raportul consemnează:

în dimineața zilei de 18.12.1989, în 
jurul orelor 530, Ion Coman rapor
tează lui Emil Bobu la CC că „...la Ti
mișoara situația este sub control..."; 
evident, acest raport dădea posibi
litatea președintelui Statului să 
plece liniștit în vizita oficială plani-
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ficată în Iran. Același raport se 
repetă în jurul orelor 6:00 direct lui 
Nicolae Ceaușescu. La orele 8:00 
(18.12.1989), activul de partid 
întrunit la Comitetul Județean de 
Partid Timiș este convocat. în cadrul 
ședinței se face un prim bilanț - 
58 morți, 200 răniți, 700 reținuți.

în această dimineață se instalase 
liniștea specifică după un dezastru, 
asemănătoare dimineții din 22 de
cembrie 1989 la București. Organe
le locale începuseră acțiunea de 
strângere a cioburilor de geamuri 
sparte, a resturilor de mobilier dis
trus și a altor obiecte care au fost uti
lizate de manifestanți ca arme. Se

montau geamuri în locul celor 
sparte, iar magazinele de pâine și 
cele alimentare începuseră a 
funcționa chiar fără uși și ferestre. 
Elena Ceaușescu, de la Cabinetul 2, 
comandase telefonic lui Ion Coman, 
referindu-se la situația din oraș: 
„...lăsați-1 așa, să vadă și turiștii 
străini ce au făcut vandalii...".

Ceaușescu lăsase conducerea Ele
nei Ceaușescu, lui Manea Mănescu 
și Emil Bobu. Telefoanele de la Ca
binetul 2 erau extrem de des pline 
de reproșuri și de sfaturi dure: 
„Puneți câinii pe ei!...".

(Continuare în pag. a lll-a)
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Adrian Fetecău... Confesiune. 
Premoniție? Revoluție!

Adrian Fetecău, liderul, până nu de 
mult, al grupului umoristic Vouă a 
avut premoniții legate de schim
barea, de descătușarea din ’89. Fără 
a conștientiza ce avea să se întâmple 
în decembrie al acelui an intrat în 
istorie, fără a avea cea mai mică bă
nuială de schimbare în bine, Fetecău, 
în zilele de 16 și 17 decembrie 1989, 
își încheia spectacolele cu fraza: „Vă 
mulțumesc foarte mult pentru 
atenție și să aveți mare încredere în 
anul care urmează"!. S-a întâmplat la 
Brăila, la Teatrul Maria Filotti, unde 
Vouă își prezentase show-urile atât 
de gustate de public.

„La Brăila, pe scena teatrului 
brăilean, am ajuns cu spectacolele 
Vouă după ce în 1985, directorul 
teatrului din acea perioadă, Constan-

tin Codrescu, un mare actor, ne-a 
văzut întâmplător la Slănic Moldova 
- vorbesc despre grupul Vouă - ne-a 
invitat, o dată pe lună, în cadrul stag
iunii, să mergem acolo cu patru spec
tacole, două sâmbăta, două dumini
ca. Lumea se obișnuise, deja, ca la 
spectacolele grupului Vouă să audă 
șopârle. Era o atmosferă de teatru și 
noi trebuia să fim la înlățimea aștep
tărilor spectatorilor care veneau la 
costum și cravată și care doreau să 
audă ceva încurajator. O singură dată 
am avut «treabă» cu autoritățile loca
le, și asta după niște discuții lămuri
toare în urma cărora decisesem să 
mai înmuiem tonul... Revin acum la 
zilele de 16 și 17 decembrie 1989.

(Continuare în pag. a ll-a)

ROMÂNIA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

CIOCNIRI ÎN 
TRANSILVANIA: A VENIT 

RÂNDUL ROMÂNIEI?

JURNALE PERSONALE

18 DECEMBRIE
A doua zi, luni, orașul era ca asediat. 

Peste tot blindate și soldați foarte tineri, 
încruntați. După masă, cu T., 
ne-am dus la gară s-o așteptăm pe 
Alexandra. La Piariști, când s-au des
chis ușile troleibuzului, de la distanță, 
dinspre Mehala, se auzeau oameni 
scandând. La întoarcere, în aceeași sta
ție, din parcul Scudier răpăiau gloan

țe, iar troleibuzul s-a umplut de gaz. 
Noaptea, la distanță mai mare decât 
în ajun, s-a tras intens. (în seara de luni, 
C. se întorcea de la Casă. La catedrală l- 
a oprit un cordon de soldați. Printre ei 
și civili. A întrebat dacă poate să trea
că și l-au lăsat. A apucat-ope „Maria". 
Din spate, l-a auzit pe un tânăr cerând 
voie să treacă și el. I-au dat voie și lui, 
iar după câteva momente au tras. Pe 
tânărl-au omorât, peC. l-au nimerit cu 
trei gloanțe.)

Livius Ciocârlie, Paradisul 
derizoriu. Jurnal despre indiferență,

București, Humanitas, 1993, p. 68

Ieri, serviciul meu la ziar s-a isprăvit 
în chip neașteptat. Seara începuse prin 
a nusedeosebicu nimic de celelalte seri 
de duminică, promițându-ne că miezul 
nopții ne va găsi acasă. Mă aflam sin
gur în cabinetul conducerii, unde „ofi
ciază" de obicei supervizorii, când am 
auzit sunând telefonul in anticameră 
și vocea Marianei, secretara, care îi 
dicta șefei acasă un număr de telefon.

(Continuare în pag. a Iha)

CALENDAR
18 decembrie (luni)

Soarele a răsărit la 7:47, a apus 
la 1638
Luna a răsărit la 23:11, a apus
la 1132
Sărbătoare creștină: Cuv. Daniil
Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; 
Sf. Ier. Modest

S-a întâmplat la
18 decembrie 1989
• Erupția vulcanului Redoubt din 

statul Alaska (SUA) a provocat un 
imens nor de praf și cenușă, lung de

640 kilometri și lat de câteva sute de 
kilometri, care se deplasa în direcția 
Canadei

• La Potsdam a avut loc o întreve
dere între președintele interimar al 
Consiliului de stat al RD Germane, 
Manfred Gerlach, premierul Hans 
Modrow și președintele RF Germania, 
Richard von Weizsacker

• Ștefan Andrei a avut o întâlnire 
cu Stefan Santo, secretarul federal 
pentru energetică și industrie al RSF 
Iugoslavia

• La București au început lucră
rile celei de-a XlX-a sesiuni a comi
siei mixte româno-iugoslave de co
laborare economică și tehnico- 
științifică

Ramona VINTILĂ

Le Soir din 18 decembrie 1989 sem
nala o posibilă schimbare de regim 
la București, având în vedere mani
festațiile care izbucniseră în mai 
multe orașe din țară.

„Să fi venit și rândul României? 
Fortăreața lui Nicolae Ceaușescu, ulti
mul bastion al stalinismului în Euro
pa împreună cu Albania, va fi și ea 
atinsă de vântul de libertate care bate 
peste Europa de Est? Mai multe mii de 
persoane au protestat sâmbătă timp 
de mai multe ore în orașele Arad și 
Timișoara, în care o mare parte din 
populație este de origine maghiară, 
împotriva regimului lui Nicolae Cea
ușescu. Potrivit mărturiilor de la tele- 
viziunile austriacă și maghiară, mani- 
festanții au scandat sloganuri ostile li
derului român, au ars portrete și cărți 
ale Conducătorului, au dat foc unor 
mașini, au devastat vitrinele unor 
magazine. Aceste manifestații sunt

primele împotriva regimului Nicolae 
Ceaușescu după noiembrie 1987 când 
20.000 de persoane au protestat în 
orașul Brașov împotriva lipsei ali
mentelor. Duminică dimineața 
România a închis frontiera de la Nagy- 
lak cu Ungaria."

Și Roland Prinz scria în cotidianul 
Chicago Sun-Times, la 18 decembrie 
1989, despre ciocniri între manifes- 
tanții de la Timișoara și forțele de 
ordine care au ripostat violent și au 
trecut și la arestări.

„Viena, Austria - Potrivit agenției de 
presă maghiare și altor surse, forțele 
Securității, cu tancuri și tunuri de apă, 
s-au confruntat cu miile de demon
stranți anti-guvernamentali după 
încercarea poliției de a deporta un 
cleric disident.

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Revoluția de pe strada mea
„Cum a fost la noi la Revoluție? Liniș

te. în afară de zvonul cu otrăvirea apei 
și că nu știu ce divizie de tancuri urma 
să ne atace, nu s-a întâmplat mare 
lucru.

Când apa a fost otrăvită instantaneu 
în toată țara prin intermediul televi
zoarelor, mulți s-au repezit să cum

pere apă minerală, dar cum nici asta 
nu prea exista, au cumpărat borcane 
cu compot de cireșe expirat, în care 
pluteau grațios mici viermișori albi și 
pufoși. Nu aflasem mare lucru despre 
evenimentele de la Timișoara.

(Continuare în pag. a Iha)

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Adrian Fetecău... Confesiune. 
Premoniție? Revoluție! JURNALUL ZILEI

(Urmare din pag. I)

Și vreau să vă spun - cu martori, cu 
bandă audio - faptul că ceea ce s-a în
tâmplat după acele zile a fost o întâm
plare extraordinară. Toată lumea a 
crezut că am premeditat-o, însă, sin
cer, nu a fost așa. Să reținem că 16 și 
17 decembrie sunt zilele Timișoarei, 
dar eu nefiind acasă la mine, la Buzău, 
unde locuiam în acea vreme, neavând 
aparat de radio cu mine, în hotelul 
Traian nici nu se punea problema să 
ai așa ceva, prin urmare... nu puteam 
asculta Europa Liberă pentru a ști ce 
se întâmplă la Timișoara. Deci, eram 
complet rupt de realitățile Timișoarei, 
iar fiecare spectacol de la Brăila, l-am 
încheiat în felul următor: «Vă mulțu
mim foarte mult, ca de obicei, pentru 
atenția cu care ați urmărit specta
colele noastre, și să aveți mare încre
dere în anul care urmează. La mulți 
ani!». Au fost patru spectacole înche
iate la fel. „Toată lumea a crezut că eu 
știam ceva, că se va întâmpla ceva, că 
va avea loc o revoluție. în februarie 
’90, când am revenit la Brăila, 
oamenii m-au asaltat întrebându-mă 
dacă am știut ceva. Și nu, nu am știut 
nimic! O singură tresărire am avut, 
duminică seară, în timpul ultimului 
spectacol, la 17 decembrie, când la 
stația de radioficare a teatrului s-a 
auzit asta-, «doamna X» - care era se
cretara cu propaganda în județul 
Brăila - este chemată de urgență la

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Revoluția de pe strada mea

Adrian Fetecău (16-17 decembrie 1989, pe scena Teatrului Maria Filotti din Brăila): 
„Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să aveți încredere în anul care urmează"

Comitetul Județean. Nu se întâmplase 
niciodată până atunci, să se intervină 
la stația de radioficare, să scoată un 
activist de partid din sală. A fost un 
mic semn, dar nu mi-am dat seama în 
momentul respectiv. Ei bine, acea 
frază, care atunci a făcut vâlvă, repet, 
«Vă mulțumesc foarte mult pentru 
atenție și să aveți mare încredere în 
anul care urmează» a fost așa, ca o 
premoniție, dar vă spun sincer că nu 
știam absolut nimic, nici măcar de 
Timișoara. De ce am spus chesia asta, 
nici acum nu știu... Multă lume a 
bănuit că poate aș avea niște legături, 
hai să le spun oculte, cu cineva, cu 
ceva, cu servicii secrete, poate că 
sobrietatea mea afișată în particular 

dă o impresie securistică...". La înce
putul anului acesta, Adrian Fetecău a 
cerut CNSAS-ului să-și vadă dosarul. 
Acum aproximativ o lună a venit și 
răspunsul: nu figurează absolut deloc 
în arhivele CNSAS. Nici ca urmărit. 
Nici ca urmăritor.

„Nu am crezut în revoluție, nu am 
crezut că se va produce o schimbare 
în țara asta nici măcar la 19 decem
brie, când am venit până la București, 
după care am plecat la Buzău. Eram în 
mașină cu un foarte bun prieten, 
Radu Gabriel, și ascultam declarațiile 
lui Ceaușescu pe care le făcuse în 
urmă cu câteva zile, adică la 11 decem
brie... le ascultam și conștientizam în 
acel moment că nimic bun nu se va 

întâmpla în țara asta. Din fericire, s-a 
întâmplat atunci ce s-a întâmplat, iar 
după 20 de ani, vă spun, la fel de sin
cer, că sunt în aceeași stare: nu cred că 
se va mai întâmpla ceva bun în țara 
asta, ca să ne scoată din ceea ce trăim. 
S-a reușit o mare performanță: după 
20 de ani, băieții ăștia deștepți care ne 
conduc au reușit cea mai mare perfor
manță pe care nici măcar Ceușescu 
nu a reușit-o - să omoare speranța. Și 
nu este numai părerea mea. Sunt con
vins că foarte mulți gândesc ca mine 
la ora asta. Repet, după 20 de ani, 
vreau să vă spun că s-a reușit o perfor
manță incredibilă! Pentru majori
tatea oamenilor acestui popor, băieții 
deștepți care ne-au condus și ne con
duc, au reușit să omoare speranța! 
Sunt cam în aceeași stare pe care am 
avut-o acum două decenii. Atunci nu 
credeam că se mai întâmplă nimic, cu 
două zile înainte de Revoluție... Cre
deam că acel sistem este atât de tare, 
încât nu poate fi doborât. Dar până la 
urmă, a fost! Acum ...nu știu ce s-ar 
mai putea întâmpla. Atunci, toată 
lumea trăia cu speranța unei 
schimbări, dar acum cu ce speranță să 
trăiești!? Acest*popor este la pământ 
din punct de vedere moral, atunci mai 
exista o speranța, din punct de vedere 
moral exista o solidaritate extraordi
nară, pe care acum nu o mai găsești 
nicăieri... Din punct de vedere moral, 
suntem prăbușiți..."

Roxana-loana ANCUȚÂ

(Urmare din pag. I)

Atmosferă
„de caldă prietenie^

După ce au discutat câteva 
minute în salonul de onoare al 
aeroportului, cei doi președinți 
s-au îndreptat, într-un automobil 
escortat de motocicliști, spre Pala
tul Saadabad, reședința rezervată 
oaspetelui român. Aici s-a 
desfășurat și dineul oficial, la care 
Nicolae Ceaușescu și Aii Akbar 
Hashemi Rafsanjani au cuvântat 
pe rând.

în cadrul convorbirilor oficiale 
s-a abordat subiectul extinderii și 
diversificării colaborării econo
mice, îndeosebi a cooperării în 
producție, în domeniile petrolu
lui, petrochimiei, construcției de 
mașini și agriculturii. „Acestea 
sunt temeiurile pentru care opinia 
publică iraniană a salutat cu satis
facție prezența pe pământul Ira
nului a distinsului oaspete român, 
scria presa vremii. Cercurile 
politice, presa și radioteleviziunea 
manifestă un interes deosebit față 
de actuala vizită a președintelui 
României, subliniind prestigiul de 
care se bucură în lume personali
tatea tovarășului Nicolae Ceau
șescu, activitatea sa prodigioasă 
consacrată dezvoltării țării, înfăp
tuirii dezarmării și asigurării păcii 
pe planeta noastră." Conform co
municatului oficial, primirea 
oaspetelui, convorbirile dintre li
deri, vizita pe principalele artere 
ale orașului, întâlnirile cu presa și 
cu poporul iranian „s-au desfă

șurat într-o atmosferă de caldă pri
etenie și înțelegere reciprocă."

Discuții 
romăno-iugos lave 
în Capitală

Țara arde și baba se piaptănă, 
spune înțelepciunea populară. 
Cam aceeași semnificație o avea și 
întâlnirea dintre comuniștii 
români și cei iugoslavi. La Bucu
rești începuseră lucrările celei 
de-a XlX-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de cola
borare economică și tehnico-știin- 
țifică.

Delegațiile erau conduse de loan 
Ungur (ministrul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale) din partea Ro
mâniei și Stevan Santo (secretar 
federal pentru energetică și indus
trie) din partea RSF Iugoslavia. în 
cadrul lucrărilor au fost puse în 
discuție „acțiuni și căi menite să 
conducă la dezvoltarea în conti
nuare a colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice în 
domenii de interes comun, la 
creșterea și diversificarea schim
burilor reciproce de mărfuri".

Sezonul 
reparațiilor

în agricultură se desfășura 
campania de reparații în unitățile 
de mecanizare. în juȚețul 
Dâmbovița se înființase încă de la 
începutul lunii Centrul de 
Reparații pentru Utilaje Agricole 

Târgoviște, „o concentrare deose
bită de utilaje, instalații, apara
tură pentru măsurători și probe 
care sunt amplasate pe fluxuri de 
reparații și fabricație după o con
cepție întemeiată pe rigoare și 
profesionalism", după cum scria 
presa locală.

Și la Brăila, oraș „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" pe 1989, după un 
an de muncă, utilajele intrau în 
ateliere. Recondiționările se fă
ceau în trei ateliere de reparat mo
toare, la Romanu, 1 Mai Brăila și 
Bărăganu. La Viziru funcționa un 
centru de reparații capitale la trac
toare și echipament electric. Pen
tru asigurarea pieselor de schimb 
prin recuperare urmau a fi casate 
329 de tractoare, șase combine de 
recoltat sfeclă, 136 de combine de 
recoltat cereale păioase, 209 com
bine de recoltat porumb, 262 
semănători, 141 mașini de pregătit 
solul, 33 de mașini de recoltat fura
je, toate trecute de „vârsta indus
trială".

Cântarea României, 
la Constanța

Fluierașii de la Negureni (jud. 
Constanța) au fost răsplătiți cu 
premii la cea de-a Vll-a ediție a 
Festivalului Național „Cântarea 
României". Virtuozii Gheorghe 
Petcu, Ion Dumitru, Constantin 
Stoienciu, Lazăr Rotaru și Mari
ana Crângașu se remarcaseră. 
Pentru zilele următoare, artiștii 
pregăteau concerte în localitățile 
dobrogene Negureni, Viile și Ion 
Corvin.

Alexandra ZOTTA

(Urmare din pag. I)

Abia în 21, la prânz, am avut confir
marea că ceva se întâmplă. Pe când 
treceam prin fața clădirii care adă
postea centrala telefonică, m-a văzut 
pe geam o vecină care lucra acolo și 
m-a strigat. M-a tras în hol, deși nu era 
voie, și mi-a spus speriată că la televi
zor tocmai s-a întrerupt transmiterea 
mitingului de la București și că s-au 
auzit țipete. în aceeași zi, seara, au fost 
convocați șefii de secții și directorii 
combinatului la o ședință care a 
început la 2230 și unde s-a cerut, con
form instrucțiunilor de la București, 
vigilență maximă, deoarece «agen
turii}» stau cu pistoalele pregătite.

Cum spuneam, la 22, lumea de aici 
a urmărit la televizor ce se întâmplă 
la București, doar la Comitetul 
județean al PCR s-au adunat câțiva 
«revoluționari», printre care un 
autor de romane inspirate din in
dustrie, ale cărui cărți erau cumpă
rate doar pentru că le punea multo
ra tot felul de cancanuri imaginare 
în cârcă, își bârfea colegii și își 
înfiera cu «mânie proletară» șefii, 
iar cititorii, uzinari și ei, se distrau, 
făcând speculații privind identi
tatea reală a personajelor. Se mai 
dădea drept mare revoltat și un 
director al unui centru de cercetări, 
care lăsase tot timpul să se înțeleagă 
că ar fi unul dintre cei care-i scriu 
tovarășei academician doctor ingi
ner lucrările. Se rătăcise printre ei și 
un popă, probabil bine intenționat, 
dar fără ceea ce în teatru se numește 
lipici la public. Tovarășa prim a fost 
lăsată să plece liniștită, deoarece 
fusese întronată doar cu câteva 
săptămâni înainte și n-apucase să se 
dea în spectacol, conform rolului. 
Fosta tovarășă prim fusese retrasă 
disciplinar la București pe motive de 
june amant, angajat pe post de se
cretar personal. Revoluționarii ăștia, 
mai toți membri relativ marcanți ai 
PCR, au ținut mai întâi discursuri 
înflăcărate cățărați pe copertina de 
la intrarea în sediul județean al Par
tidului, iar apoi au confiscat sala 
Teatrului. Unii s-au autoproclamat 
reprezentanți ai poporului și s-au 
instalat în birourile foștilor activiști. 
Probabil că acum flutură certificate 
de revoluționar și povestesc la ce 
pericole enorme s-au expus, deși nu 
i-a împiedicat nimeni să facă după 
cum îi tăia capul. Unui electro-ame- 
cist de la noi din fabrică i-a plăcut 
atât de mult noua postură încât,

„Este un început în tot sfârșitul!"
Ziariștii de la Radio Europa 

Liberă erau în „fierbere" în zilele 
revoltei de la Timișoara. Așteptau 
căderea regimului comunist, 
după cum prognozau în progra
mele lor de ani de zile. La ora 19:10, 
Neculai Constantin Munteanu, 
Emil Hurezeanu și Șerban Orăscu 
s-au așezat la pupitru pentru a 
prezenta emisiunea „Actualitatea 
românească":

Este un început în tot sfârșitul! 
Timișoara e acum numele orașului 
românesc scris și pronunțat în toate 
limbile pământului. Timișorenii au 
ieșit în stradă pentru a le reaminti 
românilor și opiniei publice inter
naționale că e nevoie și în România 
de schimbările radicale care s-au pro
dus în celelalte țări comuniste. (...)

Emil Hurezeanu: (...) Așadar, 

după ce lucrurile s-au limpezit din 
punct de vedere administrativ, și-a 
mutat biroul pe un hol și a refuzat să 
părăsească dispozitivul câteva 
săptămâni.

Câțiva studenți veniți acasă bân- 
tuiau bezmetici, cu cocarde tricolore 
pe mânecă, în spațiul dintre Teatru 
și clădirea Telefoanelor, convinși în 
naivitatea lor juvenilă că teroriștii 
lui Ion Iliescu - ăia care trăgeau din 
toate pozițiile - pândesc de după 
fiecare colț de stradă.

Tot de frica teroriștilor, s-au mon
tat la porțile fabricii mitraliere, iar 
pe la blocurile din oraș locatarii 
făceau de pază cu un retevei țăpănos 
drept armă. Deși toți vedeau 
teroriști pestg tot, sigura captură a 
unor cetățeni vigilenți s-a dovedit a 
fi un actor, care obișnuia să poarte, 
în semn de frondă, plete, geacă și 
pantaloni din piele, plus niște 
bocanci asemănători cu cei militari.

în ajunul Crăciunului, încă pe 
lumină, la noi în cartier au început 
să se audă împușcături de armă 
automată. S-a împușcat toată 
noaptea. Din relatările unui cunos
cut a reieșit ulterior că, spre 
dimineață, o echipă a Gărzilor patri
otice era cât pe ce să se împuște cu 
niște militari. Marele noroc a fost că 
cei care-i comandau se cunoșteau 
bine între ei și s-au recunoscut după 
glas. Când s-a luminat de ziuă, au 
bătut împreună la pas tot cartierul. 
Nici urmă de împușcături pe ziduri 
sau cartușe pe jos.

După 24 decembrie, diverși indi
vizi care mai devreme dădeau din 
coate și călcâie ca să se aleagă și ei în 
vreun comitet PCR, sau măcar de 
sindicat, și-au tras și ei brasardă tri
coloră pe mânecă și se dădeau zmei, 
înjurându-1 pe Ceaușescu. Mergeau 
pe furiș la bibliotecă pentru a 
înapoia broșurile cu congrese și 
directive și nu știau unde să 
dosească tabloul lui Ceașcă pe care 
îl aveau în birou.

Câțiva mecanici și electricieni au 
stârnit «valul revoltei revoluționare 
uzinale» și l-au alungat din fabrică 
pe cel mai competent șef de secție. 
Un ungur riguros în toate, și ca 
tehnolog și ca gospodar. Prea ținuse 
la disciplină, ordine și, mai ales, la 
curățenie! Prea era secția lună pen
tru că «dictatorul» nu admitea ca 
mecanicii sau electricienii să 
tălpuiască pantofi și să aplice flecuri 
metalice la tocuri în loc să aibă grijă 
de întreținerea utilajelor. într-o

Timișoara, sâmbătă, 16 decembrie 
1989! O manifestație de mari pro
porții, intervenții masive ale poliției, 
ale trupelor speciale ale Securității, 
ale Armatei, la început câteva sute de 
persoane, apoi mii și, după unele 
informații, chiar zeci de mii de per
soane. Orațul Timișoara a fost, prac
tic, blocat, începând de sâmbătă și 
apoi continuând cu a doua zi, cu ziua 
de duminică, când demonstrațiile au 
fost escaladate.

Șerban Orăscu: Aș vrea să spun că 
ceea ce s-a întâmplat în Timișoara 
dovedește două lucruri: în primul 
rând, convergența de interese între 
români și maghiari și în al doilea 
rând, faptul că România este, astăzi, 
un butoi de pulbere!

Pe scurt, două cuvinte: Laszlo 
Tokes. Este un pastor plin de curaj, 
care înțelegea în predicile lui să evoce 

secție cu aproape 3.000 de femei 
care lucrează în trei schimburi, nu e 
greu să găsești și nemulțumiri. în 
plus, pe la alte secții, existau șefi 
mai toleranți. Intrai în schimb, îți 
puteai pune moațe și plecai acasă 
gata coafată. Sau puteai trage o fugă 
până la o secție unde tehnologia 
permitea să faci o găleată de 
înghețată pentru toată echipa. Cul
mea ironiei a fost faptul că în frun
tea nemulțumiților s-au agitat pu
ternic doi șefi secție schimb, care 
erau ținuți pe funcții doar din spi
rit de colegialitate. Unul avusese un 
accident auto cumplit și rămăsese 
cu sechele fizice și, mai ales, psihice, 
care îl făceau inapt pentru un act 
decizional corect, iar celălalt era 
zurliu de-a binelea, deși au existat 
voci care susțineau că simulează, 
pentru a încasa o leafă mare fără a 
face nimic. Amândoi erau încă rela
tiv tineri, aveau copii la școală, iar 
pensia de boală nu le-ar fi permis 
să-și întrețină familia. Sarcinile lor 
de serviciu erau preluate de alți 
ingineri, care înțelegeau situația și 
se obișnuiseră cu ea.

A dispărut din combinat și s-a 
pensionat imediat după Anul Nou și 
șefa fabricii respective - una dintre 
cele mai inteligente femei pe care 
le-am cunoscut și care, din punct de 
vedere tehnic, îi bătea la fund pe 
mulți dintre tehnologii bărbați. Și 
toate acestea doar pentru că, la vre
mea aceea, în mentalitatea noastră, 
a tuturor, s-a pus semnul egal între 
lipsa de disciplină și nerespectarea 
unor norme morale și de conviețu
ire civilizată și democrație.

Ca mai peste tot, după 23 decem
brie, n-au mai apărut nici tovarășa 
noastră director general, fostă se
cretară PCR pe combinat, nici tova
rășa de la sindicat și nici tovarășa 
secretară PCR, toate promovate nu 
pentru capacitatea lor intelectuală, 
ci doar pentru că erau femei și așa 
prevedeau directivele de la Cabine
tul 2.

Dintre toate trei, prima, care era 
ingineră, și-a luat cel mai în serios 
funcția politică. Cât timp a fost se
cretară, umbla mereu încruntată și 
pusă pe harță, tutuia pe toată lumea 
și-i făcea plăcere să umilească. Era 
atât de convinsă de importanța 
încrederii pe care i-o acordase Par
tidul, încât nu mai răspundea nici la 
bună ziua. După ce s-a văzut direc
tor general, a devenit portret zâm
bitor. Ajunsese într-o funcție pe care 

și probleme politice și să revendice 
pentru români și maghiari 
deopotrivă. (...)

15 decembrie, deci, o zi fierbinte! O 
zi înainte, la 14 decembrie, un 
funcționar de stat face inventarul 
casei parohiale. Locuința se află, 
bineînțeles, sub stare de supraveg
here, telefonul este întrerupt de 
multă vreme, exceptând amenințări 
anonime, proferate la adresa lui și a 
familiei. în ziua de 15 decembrie, 
vineri, am fost informați - eram la 
serviciu - că un lanț de 200 de per
soane a înconjurat biserica, e vorba 
de credincioși, bineînțeles, pentru a 
zădărcini evacuarea lui Tokes Laszlo. 
Tokes se baricadase în biserică, 
sperând în felul acesta că va fi mena
jat de forțele publice, ceea ce nu s-a 
întâmplat. Numărul celor care încon
joară biserica pentru a-1 proteja pe 

n-a visat-o neam de neamul ei, 
putea deci să se prefacă și tolerantă. 
Dar, pentru că românul e lesne 
iertător, a revenit peste câteva luni 
în combinat, pentru a tăia frunze la 
câini într-un birou care se ocupa de 
cooperările externe, rămas după 
desființarea CAER-ului fără obiectul 
muncii. Și n-a fost singurul caz. în 
vreme ce toți foștii directori și șefii 
de secții sau servicii rămâneau în 
funcții doar dacă erau votați de 
salariați, combinatul, mamă bună, 
i-a reprimit la sânul său iubitor pe 
toți foștii activiști de partid, UTC sau 
sindicat pe care i-a produs. Și nu în 
secții, printre foștii colegi de muncă, 
ci pe la diverse servicii, pentru că 
acum erau absolvenți de Ștefan 
Gheorghiu, pasă-mi-te cu studii 
superioare.

Cam așa a fost Revoluția în capita
la județului nostru de munte. 
Comitetul revoluționar s-a destră
mat din pricina mâncătoriei in
terne. Cei câțiva disidenți autentici, 
care aveau domiciliu forțat în oraș, 
s-au întors imediat la casele lor, în 
Capitală. Securiștii, care își aveau 
sediul lângă poarta principală a 
combinatului, au dispărut în noap
tea dintre 21 și 22, iar apoi au devenit 
onorabili oameni de afaceri sau 
și-au deschis birouri de avocatură, 
că mai toți făcuseră Dreptul sau 
ASE-ul pe puncte. Primarul 
municipiului, un fost maistru, 
absolvent de Ștefan Gheorghiu, s-a 
eclipsat o scurtă perioadă de timp, 
după care a devenit membru influ
ent al PDSR și apoi al PSD.

A dispărut și Cabinetul de partid 
al fabricii, drapat cu catifea roșie și 
cu rafturi pline cu Omagii și cu 
«opirili» tovarășului. Interesant este 
că au dispărut și tablourile de pe 
pereți - unele remarcabile - donate 
de diverși pictori în semn de 
recunoștință pentru taberele de 
creație finanțate de către combinat.

Combinatul a rezistat până prin 
2000, când a fost vândut (nu se știe 
în ce condiții) unor «investitori stra
tegici», care au reușit să-l transfor
me într-o făbricuță neperformantă 
cu vreo 500 de angajați.

Și uite așa, doamnelor și dom
nilor, a fost în 1989, și așa se scrie 
istoria industriei românești con
temporane, care n-a fost chiar toată 
un morman de fiare vechi, așa cum 
a decis cândva, de la înălțimea 
fotoliului său de premier, domnul 
Petre Roman". (Ana Delnea)

Tokes crește în cursul zilei de 
sâmbătă; după unele știri, la miezul 
nopții deja se adunaseră în jurul bi
sericii circa 1.000 de oameni. Miliția 
înconjura pe credincioși. în această 
fază se poate spune că biserica era 
înconjurată preponderent de către 
credincioși, deci de către maghiari 
reformați. Aceștia au strigat miliție
nilor: „Plecați, duceți-vă!“; ca urmare, 
din motive care nu le înțelegem prea 
clar, milițienii au fost înlocuiți cu 
securiști civili. Ulterior însă, spre 
dimineață, tot mai mulți români se 
alătură grupului de maghiari care 
înconjurau biserica.

E un început în tot sfârșitul. 
Culegere selectivă din programele 

radiodifuzate în zilele de 17-25 
decembrie 1 989, București, Soci

etatea Română de Radiodifuziune, 
1998, p. 30-33

Aii Akbar Hashemi Rafsanjani a fost ultimul lider străin care a convorbit cu Nicolae Ceaușescu FOTO: Agerpres

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Am dedus cd Maria Costache urma 
să-l caute pe un coleg care trebuia să 
scrie ceva „la zi". La asta nu mă aștep
tam! înseamnă că va trebui să stăm cu 
ziarul deschis până când cel supus 
acestei corvezi își va elabora „opera" 
și până când îi va fi văzută la toate 
nivelurile, acceptată, culeasă, pusă în 
pagină. M-am interesat discret cui ise 
cere să scrie în regim de maximă 
urgență. Mariana mi-a șoptit speriată 
că lui IgorButnaru, probabil datorită 
formației lui juridice. Mi-l închipuiam 
pe Igoraș-iepuraș blestemăndu-și soar
ta, asudând, sugând nervos din pipă, 
încercând să înghesuie în calapodul 
„punctajului"pe care i-l dictase șefa la 
telefon ciulamaua de cuvinte care să- 
ifacă prestația digerabilă și cât de cât 
convingătoare. N-am îndrăznit s-o sun 
pe șefa acasă s-o întreb ce îi comandase 
și nici să mă interesez aiurea despre ce 
s-a putut întâmpla atât de grav încât 
să merite o ripostă urgentă. La telejur
nalul deseară, nimic ieșit din comun. 
Nici la radiojurnalul de la ora zece. Am 
prins Europa Liberă. S-a întâmplat 
ceva la Timișoara! Asta era! Un pastor 
reformat, maghiar, carefusese somat 
să părăsească „locuința de serviciu" 
după ce în locul lui fusese numit 
altcineva, refuză să se spună ordinului. 
Mare scofală! De când a devenit stat
ul nostru socialist și ateu atât de intere
sat, de grijuliu față de respectarea 
hotărârilor popești?! Treaba lor, fac ce 
poftesc, cultele sunt libere! Numai că 
păstoriții au sărit în apărarea pastoru
lui. Se pare că n-au venit numai 
ungurii reformați, ci și români cărora 
li s-a făcut de... reformă. Incidentul a 
căpătat amploare, este pe care să 
degenereze. Am închis prudent 
radioul. Peste un timp, sună din nou 
telefonul, secretara recepționează pro
ducția lui Igoraș. Nu-i lungă. Doar 
două pagini. Legea trebuie respectată, 
că de aceea e lege. în fața ei suntem toți 
otova. Ne-a venit așa, hodoronc-tronc, 
să publicăm o „pastilă" de educație 
juridică! Nesemnată, ca un mic edito
rial. Pe un ton ex cathedra, cam scorțos, 
cam burzuluit. Eu înțeleg aluzia. O vor 
înțelege mâine și cititorii? Cel mult se 
vor întreba cine nu s-a supus legii, 
fiindcă despre acela, sau aceia, nu se 
suflă o vorbă. Trimit textul imediat la 

tipografie. E cules urgent, citit repede 
în șpalt, albit, pus în pagină la locul sta
bilit prin înaltă decizie. Să nu bată tare 
la ochi, dar să poată fi reperat cu 
ușurință. Cobor în tipografie pentru a- 
i urmări până la capăt destinația și 
pentru a da „bun" pe pagină. Nimeni 
nu suflă o vorbă. Ne privim unii pe alții 
în tăcere, gravi și preocupați.

Boris Buzilă, In prezența 
stăpânilor. Treizeci de ani de jurnal 

secret la România liberă, 
Compania, 1999, p. 395-396

Mă pregătesc să plec la Radio Orele 
6,45. Sună telefonul. Mă sperii. Cam 
prea de dimineață. E actorul 
Călugărița, îmi spune că nu poate 
veni azi la imprimarea la care-l invi
tasem. Motivul? A primit mai înainte 
un telefon, astă noapte, pe la unu, 
spunându-i-se să se prezinte la ora 8 
la sectorul de partid, el fiind secretar 
de partid al teatrului unde joacă. 
Neapărat să vină, s-a decretat stare de 
necesitate și că e absolut obligatorie 
prezența tuturor secretarilor de par
tid din toate instituțiile. Nu e sigur 
dacă telefonul respectiv n-a fost 
cumva o glumă a vreunui coleg, între 
actori se poartă, oricum, trebuie să se 
ducă. Eu sunt sigur că e vorba de o 
glumă, dar... Mă gândesc la alt actor 
pe care să-l chem în locul lui. Dar dacă 
printre actorii invitați de mine la 
imprimarea din dimineața asta mai 
e vreun secretar de partid? (...) Și, cum 
am bănuit, așa a și fost! Ora 8. înainte 
de a intra în cabină, îmi telefonează 
soția actorului Mihai Dinvale! S-a 
petrecut și cu el același lucru, 
asemănător lui Călugărița! Convocat 
și el, tot de urgență, tot la sectorul de 
partid. (E și Mișu secretar de partid al 
teatrului Mic. Misterul începe să 
ne-nvăluie.) Misterul a fost dezlegat. 
Eu aflu abia acum, ceea ce alții știau 
de ieri. (...) Preotul catolic din 
Timișoara, Laszlo Tokes, a fost expul
zat din parohia lui, din motive .. 
anticeaușiste. Sâmbătă, în clipa când 
trebuia dat afară, enoriași ai bisericii 
aufăcutlanțde mâini și inimi în jurul 
bisericii. (...)

Titel Constantinescu, Frica și... 
alte spaime, București, Editura 

Victor Frunză, 1996, p. 348

Se confirmă ciocniri grave la 
Timișoara. Proporția mani
festațiilor depășește afacerea paro

hială de la care s-a aprins. S-au spart 
vitrine, a fost atacat sediul comitetu
lui de partid. E limpede, pastorul 
Tokes nu afostdecăt o scânteie-pre- 
text, ca să explodeze un cazan 
supraîncălzit. îl putem parafraza pe 
Dobrogeanu-Gherea care spune că 
ceea ce e hotărâtor în orice explozie 
nue scânteia, ci masa de explozibil 
ce se strânge și se îngrămădește.

Ștefan J. Fay, Caietele unui fiu 
risipitor. Fragmente de jurnal, 

București, Humanitas, 
1994, p. 290

Dimineața am plecat la Institut, 
cu dorința de a-mi întâlni amicii și a 
discuta despre revoltele de la 
Timișoara, pentru a observa mai 
ales modul cum se percepeau ele la 
București, pe străzi și în instituții. (...) 
La Institut, după călătoria cu 
metroul, i-am întâlnit pe Ion Stan- 
ciu, Anastasie Iordache și Ion Oprea. 
Am împărtășit și schimbat infor
mații, bucurându-ne, în fine, că 
românii au ieșit în stradă cu miile. L- 
am întâlnit, de asemenea, pe Pgul 
Michelson. La părăsirea Institutului, 
în jurul orei 13:30, însoțit de Ion Stan- 
ciu am străbătut Calea Victoriei de 
la un capăt la celălalt discutând 
despre modul cum s-ar putea umple 
străzile de lume care să ceară ple
carea lui Ceaușescu. Pe Calea Victo
riei, semnele neliniștii și chiar te
merii care puseseră stăpânire pe 
autorități, erau clare. Căci fără 
exagerare, strada era plină de 
milițieni și gărzi patriotice înar
mate, care urmăreau vădit să se facă 
observate și să intimideze, spre a 
demonstra cât de puternic era stat
ul totalitar. Lumea, de asemenea, 
părea mai numeroasă ca niciodată 
pe această arteră. în acest context, i- 
am spus amicului Stanciu că n-ar fi 
atăt de dificil ca toți acești oameni 
afiațipe străzi să se transforme într- 
o masă impunătoare de protes
tatari, dacă cineva ar avea curajul 
să se pună în fruntea unei atari 
acțiuni, să apară pancarte și lozinci 
anticeaușiste. Totuși, teama de 
represalii drastice ne dom ina paral
izant. Ceaușescu a plecat pentru o 
vizită în Iran.

Apostol Stan, Revoluția română 
văzută din stradă. Decembrie 

1 989-iunie 1 990, Curtea Veche, 
București, 2007, p. 141-142
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SECRETELE REVOLUȚIEI Scenariul 
„complotului" ungar

DE LA TIMISOARA
(Urmare din pag. I)

Au apărut acești indivizi puternici, 
atletici, cam blonzi așa, care incitau 
copiii străzii: „Haideți, mă, spargeți, 
nu vă fie frică!". Scenele astea le-am 
surprins. însă, neocupându-ne de ei 
înainte, nedocumentându-i, nu am 
avut cum să știm precis că provin din 
grupurile de bișnițari de pe Șoseaua 
Arad-Timișoara. Din experiența mea 
de cunoaștere a oamenilor, a suspecți- 
lor, pentru că serviciul meu era de „fi- 
laj și investigație", acești indivizi care 
incitau copiii străzii la spargeri și 
devastări proveneau de acolo, aveau o 
anumită tipologie pe care specialistul 
în filaj o recunoaște foarte bine. Eu vă 
pot spune imediat dintr-un grup de 
oameni care este basarabean, fără ca 
acela să deschidă gura. Dar când o 
deschide! Toate informațiile despre 
acești diversioniști se găsesc în notele 
de filaj pe care le-am înaintat condu
cerii. Se pare că unele au dispărut, dar 
ele au existat sigur.

„Cazul Tokes44
Cu privire la Tokes, îmi aduc 

aminte că erau și unele nume, per
soane identificate precis și care 
veneau des acolo. La 16 decembrie, 
acolo a apărut un grup de tineri care 
se identifică printr-o beretă cu șnur. 
Apăreau și dispăreau, nu erau mai 
mult de 10-15 persoane, dar dispa
riția lor era legată de încercarea de a 
mobiliza oameni din oraș. Mai pre
cis - pentru că pe ăștia noi îi 
urmăream se duceau la întreprin
deri, ELBA, platforma Buziaș, la IOT, 
și întrebau de colegi de-ai lor refor
mați, unii au intrat și în întreprin
deri... „Hai, că începe ceva, hai la 
Tokes, e lume multă la Tokes!". în 
față la Tokes erau 8 persoane. în tim
pul acesta, în față la Tokes a apărut o 
femeie isterică, mi se pare că se de
clara baptistă, care a venit cu niște 
copii care nu erau ai ei. Dar striga, 
urla ca să adune cât mai mulți 
curioși. Țipetele ei au atras câțiva 
curioși. Apoi s-au întors cei din grupul 
cu berete, care reușiseră să adune din 
oraș cam 50 de persoane. în acest 
grup erau doar doi sau trei maghiari.

Din balconul Operei din Timișoara s-a vorbit, pentru prima oară, liber
~ 70a£Z?/î Z?/i ~rt ni~rt: 1

Echipa cu berete a plecat din nou pen
tru a aduce alții, dar rezultatul a fost 
extrem de modest. Mai târziu un pic, 
nu la 1430, pe la 16:30, au mărit 
mulțimea acolo. Spre seară, grupul cu 
berete a revenit cu lumânări în Ti- 
motei Cipariu. Dar nici acum nu erau 
mulți. Au stat un timp, apoi au înce
put să mobilizeze curioșii să se depla
seze spre CJP. Se grupau 10-15 inși și 
începeau să strige: „Hai să mergem, 
hai să demonstrăm!", porneau, dar lu
mea nu-i urma. Atunci se întorceau în 
mulțime, așteptau un timp, apoi relu- 
au figura. Ajungeau câțiva metri până 
în dreptul statuii Maria, vedeau că nu 
sunt urmați de lume și se întorceau 
furioși. Au făcut figura asta de vreo 
8-9 ori. La un moment dat, un individ 
beat a oprit un tramvai, s-a urcat pe 
una din platforme și a început să 
strige. în scurt timp a început o ceartă

între cei 20-30 care formau nucleul 
violent, bătându-se care să se urce pe 
tampoane să vorbească. Erau beți. 
Băieții mei erau lângă ei și îmi rapor
tau, eu am stat în grupul de curioși. 
Lumea râdea de ei, făcea bancuri, mai 
asculta, mai le dădea dreptate, era un 
circ. Câțiva au strigăt: „Miliția ce fa
ce?". Adevărul este că Miliția nu a apă
rut mult timp, în mod inexplicabil. 
Seara târziu s-a adus bere la alimenta
ra și s-a făcut repede o coadă, mulți 
dintre cei care veneau în Piața Maria, 
neștiind ce se întâmplă, întrebau ce se 
dă și erau lămuriți că este un protest 
care îl apăra pe Tokes. La un moment 
dat s-au urnit și au luat-o, cu grupul 
violent în mijloc, spre CJP. în timpul 
luptelor de stradă, când au apărut 
forțele de ordine și militarii (grăniceri 
plus patrule), am început să-i fugă
rim. Pe măsură ce îi prindeam, ne con-

fruntam cu o situație incredibilă: cel 
puțin 20% din cei prinși seara și 
noaptea, la primele asalturi, erau 
informatori ai Securității și Miliției, 
colaboratori din rețele. îi prindeam, 
ne dădeau parola, consemnul sau ne 
spuneau numele ofițerului de legătu
ră și le dădeam drumul. Numai eu am 
eliberat cinci. în Piața Circumvalați- 
uni. La un moment dat a fost prins 
George Șerban, ziaristul, omul politic 
de mai târziu, și 1 am scăpat eu, pen
tru că voiau să-l bată soldații, dar rău 
de tot, erau porniți, nu știu ce făcuse. 
A doua zi la raport, când am prezentat 
detaliat situația, i- am relatat colonelu
lui Sima și cazul Șerban. El s-a uitat la 
mine și mi-a spus: „Ei, pe ăsta trebuia 
să-l reții și să-l aduci incoace". Sparg
erea vitrinelor a fost posibilă și pen
tru că se dăduse ordinul tâmpit să 
trimită acolo niște milițieni fără
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nimic în mâini, doar cu uniformele 
pe ei și stând ca niște proști să dea ăia 
în ei. în timpul ăsta, pe Strada Lidia 
s-a format alt grup, între care foarte 
mulți copii (de la o școală de surdo- 
muți, n.red.), care îi atacau pe cetățenii 
de pe stradă, pe trecători. Se striga: 
„Care nu e cu noi e împotriva noastră" 
și dacă nu intrau în grup îi luau la 
bătaie. Le strigau: „Lașilor, securiști- 
lor!“. Era o disperare, iar disperarea 
venea din faptul că oamenilor nu le 
păsa de Tokes și de scandalul de la 
casa lui. Au atacat și câțiva conducă
tori auto care nu opreau. Pe doi i-au 
scos din mașină și i-au obligat să vină 
cu ei. Mi se pare că au făcut după aceea 
plângere la Miliție, trebuie să existe 
acolo plângerile lor. Aici, în grupul 
ăsta violent, am observat basarabenii 
care incitau copiii și strigau: „Hai, nu 
vă fie frică, spargeți!".

Operațiunea „Trandafirul"
și acțiunea „Vama“

(Urmare din pag. I)

Iată deci că totul s-a făcut aparent legal, 
în prezența Procuraturii și cu acte în 
regulă. La orele 2330, în noaptea de 
17/18.12.1989 cetățeanul Dorel Cioacă - 
șofer pe autoizoterma 21-TM-2701, apar
ținând Complexului de Creșterea și 
îngrășarea Porcilor (COMTIM), este somat 
să se prezinte la Inspectoratul Județean al 
Ministerului de Interne Timiș, unde cpt. 
Valentin Ciucă îl invită în birou, îi ia cheile 
mașinii și îl lasă aici nedumerit, să doarmă 
până în zori.

între timp, gl. Nuță a chemat la el pe col 
Chircoiaș căruia i-a emis ordinul de ridi
care a cadavrelor. De față la această acțiune 
era și gl. Nihalea, lt. col. Corpodeanu, col. 
Tudor Stănică și gl. Emil Macri. Cu o 
mașină a Miliției, col. Chircoiaș se 
deplasează la Spitalul Județean, unde este 
așteptat. începând de la orele 2330, circu
lația prin spital este totalmente interzisă, 
în zona Spitalului și în curtea acestuia era 
un întreg dispozitiv de apărare, realizat de 
trupele de miliție și securitate, care în jurul 
orelor 0:45, din ordinul lt. Col. Corpodeanu, 
au fost îndepărtate din zona morgii, astfel 
că mașina autoizotermă a putut fi oprită în 
ușa morgii. în jurul orei t:oo luminile în

spital au fost stinse și sub comanda 
aceluiași lt. col. a început acțiunea de 
îmbarcare a cadavrelor pe autoizotermă. 
încărcarea acestora s-a încheiat la orele 
5:00, când au fost încărcate 40 cadavre, în 
morgă rămânând doar 16. Autoizoterma și 
autoturismul Dacia ce o însoțea au părăsit 
spitalul, astfel că luminile în curtea acestu
ia au putut fi aprinse, iar trupele ce asigu
rau dispozitivul de apărare și-au reluat dis
pozitivul inițial.

La orele 5:20, șoferul Dorel Cioacă, ce 
dormea în biroul cpt. Ciucă, este trezit, se 
urcă la volanul autoizotermei și, escortat 
de o Dacie cu nr. 1-TM-236, pornește spre 
București la orele 5:45 pe ruta Sibiu-Vâlcea- 
Pitești.

Misiunea acestora trebuia să se încheie 
pe Autostrada București-Pitești, la km 36, 
unde transportul urma a fi preluat de către 
o echipă de la Inspectoratul General al 
Miliției.

Din momentul preluării transportului, 
operațiunea primea indicativul de 
„Operațiunea Vama".

După planul gl. Nuță și Mihalea, cadrele 
de la Timișoara, implicate în acțiune, nu 
trebuia să cunoască că morții respectivi 
transportați la București urmau a fi inci
nerați la Crematoriul „Cenușa".

De rezolvarea situației la București s-a 
ocupat din ordinul celor doi col. Ion Baciu, 
fost șef al Direcției Economice din I(?M, și 
col. Petre Moraru, locțiitor-șef IGM.

în seara zilei de 18.12.1989, în jurul orelor 
19:00, s-a ordonat celor doi ofițeri să orga
nizeze primirea unei autoizoterme de la 
Timișora în care se găsesc niște „colete cu 
ajutoare sosite din străinătate" și care 
urmau a fi distruse la Vama Antrepozite. în 
acest sens, col Baciu s-a prezentat la 
procurorul general Nicolae Popovici, care 
primise între timp dispoziții de a-1 spriji
ni în distrugerea coletelor. Col. Moraru a 
identificat pe cetățeanul Gheorghe Ganciu, 
director al Cimitirului Bellu și controlor la 
secția Cimitire din cadrul Direcției Dome
niului Public, care avea în subordine și ere 
matoriul „Cenușa".

în ziua de 19.12.1989, la orele 8:00, col. 
Baciu s-a prezentat la directorul Adminis
trației Cimitirului Bellu, col. (Securitate) 
Ganciu - fost subordonat al gl. Macri, cu 
care s-a deplasat la crematoriu, unde era 
administrator un alt fost ofițer de securi
tate, Iosif Emil Zamfir.
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„La Timișoara situația este sub control"
(Urmare din pag. I)

Situația existentă în oraș, necesitatea de a 
păstra unele zone deschise, puncte obligate 
de trecere și de apărare a unor obiective de 
importanță deosebită au determinat 
restructurarea dispozitivelor militare ordo
nată anterior astfel: de la UM 01008 Timi
șoara - 25 militari la întreprinderea de 
Transport Timișoara, 45 la ICRA, 15 la Podul 
Decebal; de la UM 01276 Timișoara - 60 mi
litari la Gara de Nord; de la UM 01140 
Lugoj - 25 militari la Uzina de apă, 30 la IRET, 
5 la fabrica de pâine, 200 în Piața Operei; de 
la 1UM 01185 Timișoara - 50 militari la Podul 
Decebal, 30 la Bancă și Poștă, 30 la facultatea 
de Medicină, 20 la Pod Michelangelo; de la 
UM 01125 Și OH97Timișoara câte 40 militari 
la Comandamentul UM oiO24Timișoara; de 
la UM 01115 Giroc - 60 militari la Consiliul 
Popular Județean și 6 tancuri la Comanda
mentul UM 01024 Timișora; de la Um 01233 
Buziaș - 40 militari la Podurile Maria și 
Mihai Viteazul. Celelalte forțe din oraș au 
fost retrase, constituind rezerva.

Persoanele reținute în noaptea trecută 
au fost duse în curtea Inspectoratului și 
ulterior introduse în arest sub o ploaie de

lovituri date cu râvnă de milițieni și alte 
persoane în civil. Este de remarcat faptul 
că toate informațiile primite de gl. Iulian 
Vlad la Securitate lipsesc cu desăvârșire. 
Imposibil ca-n aceste zile serviciile Secu
rității să nu-și fi adus contribuția le infor
marea conducătorilor partidului. Unde 
sunt aceștia și de ce aceia care au făcut sau 
primit aceste informații nu le-au prezen
tat Comisiei Senatoriale?

Majoritatea declarațiilor comandaților 
din DSS nu sunt sincere și nu aduc lumină 
în cercetarea evenimentelor.

Nu putem considera suficiente insinuă
rile făcute de ofițerii superiori din MI la 
adresa DIA fără a ne putea fi prezentate 
dovezi sau probe edificatoare. De la profe
sioniști așteptăm dovezi, și nu simple vorbe.

Pe baza datelor raportate de comandanții 
de unități în ziua de 18.12.1989, la orele 5:20 
s-a raportat ministrului Apărării Naționale 
situația din municipiul Timișoara în acel 
moment. Organele de conducere militară 
din zonă au analizat desfășurarea eveni
mentelor în perioada 16/17.12.1989, 
ajungându-se la concluzia că este posibil 
ca în oraș va fi acționat și continuă a 
acționa elemente specializate în acțiuni de

diversiune. Ca atare, s-a ordonat aducerea 
grupurilor specializate de cercetași de la 
UM 01171 Buzău pentru îndeplinirea unor 
misiuni de informare.

în ziua de 18.12.1989, la orele 730, au 
sosit pe Aeroportul Gearmata un număr de 
41 de cercetași, cadre și militari în termen, 
constituiți în 5 grupuri, care au fost cazate 
la Marea Unitate Mecanizată. în baza ordi
nului gl. mr. Gușă Ștefan, grupurile de 
cercetare au fost folosite în următoarele 
două misiuni: un grup la Spitalul Județe an, 
cu misiunea de a confirma dacă sunt 
într-adevăr morți și a determina starea de 
spirit a rudelor ce veneau după persoan ele 
decedate; celelalte grupuri au fost trimise 
în oraș pentru a obține informații despre 
constituirea și afluirea coloanelor, starea 
de agresivitate a acestora, structura lor etc., 
mai ales în Piața Operei, Piața Maria, Calea 
Girocului și zona industrială. Legătura cu 
Comandamentul Marii Unități se ținea 
prin telefon public sau prin deplasări per
sonale și în baza unor indicative.
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Marele Stat Major
Direcția Informații
Telegrama
AAAAA Belgrad Nr. DJ-076118.12.1989/10.10 Fulger
Tovarășe Marinescu,
Urmare la cele raportate cu nr. DJ-0736 și 0737 din 29 noiembrie a.c. și 

DJ-0753 din 8 decembrie a.c., precum și în contextul recentelor evenimente 
de la Timișoara, sâmbătă am avut o convorbire cu general-colonel (rez.) 
Georgie Iovicici, fost președinte al Comitetului Organizației UCI din arma
ta iugoslavă. Acesta a spus că recent s-a înapoiat din Ungaria, unde s-a aflat 
într-o vizită și a constatat că în această țară există o atitudine foarte ostilă și 
dușmănoasă față de țara noastră.

A mai spus că, din convorbirile avute cu mai mulți generali și ofițeri unguri, 
a reținut că conducerea ungară, „a organizat un complot internațional" 
împotriva țării noastre, care acționează să-l pună în funcțiune.

Scenariul, în principal, va fi declanșat prin demonstrații antisocialiste- 
naționaliste de masă ale populației de origine maghiară din Transilvania 
(îndeosebi provocate de intelectualitatea și studenții maghiari și biserica 
catolică), la care să fie atrase și alte minorități de la noi, chiar și populația 
română.

Acesta a mai spus, repetând de mai multe ori, să acordăm o maximă atenție 
și să fie întreprinse acțiuni corespunzătoare.

Despre acest „complot internațional" împotriva țării noastre, mi-a spus 
și general-locotenent Dragisa Drlievici, locțiitorul șefului Statului Major Ge
neral al Forțelor Armate ale Iugoslaviei, și general-locotenent Aleksandar 
Spirkovski, comandantul Regiunii 1 Militare Belgrad.

Cei menționați mi-au spus să trecem imediat la întreprinderea unor 
acțiuni politico-diplomatice pe plan internațional pentru a contraataca acest 
complot concomitent cu luarea de măsuri ferme pe plan intern.

Raportez, convorbirile de mai sus le-am avut la Karageorgevo, unde am 
participat cu aceștia la o partidă de vânătoare.

Presa iugoslavă de astăzi a informat despre recentele evenimente de la 
Timișoara.

Jianu
Col.: Georgie Iovicici, Dragisa Drlievici, Aleksandar Spirkovski 1-A. Kara

georgevo 2597

Arhivele Militare Române, Fond „Decembrie 1 989"

Marele Stat Major
Direcția Informații
Nr. S/D. I/4108
din 18121988
Informare
Atașatul militar român la Belgrad raportează că pe timpul desfășurării 

ultimelor evenimente din RS Cehoslovacia au acționat intens serviciile de 
informații străine și ambasadele țărilor occidentale astfel:

• personalul ambasadelor țărilor occidentale și alți emisari străini au par
ticipat direct la aceste evenimente prin legături și contacte, precum și prin 
îndrumări date concret conducătorilor forțelor antisocialiste;

• unele materiale de propagandă, ca lozinci pamflete, au fost tipărite de 
ambasadele occidentale, printre care și de cea a SUA, fiind difuzate 
populației;

• în plus, ambasada SUA de la Prâga a tipărit un chestionar pentru son
darea și cunoașterea opiniei publice cehoslovace;

• în mod nepermis, acoperit și chiar deschis, persoane din ambasadele 
țărilor occidentale au avut contacte cu conducătorii forțelor antisocialiste;

• pe baza unui plan, atașații militari ai țărilor occidentale zi și noapte 
s-au aflat în jurul obiectivelor și al unităților militare, precum și în apropierea 
organelor și unităților de miliție și de securitate de pe teritoriu, urmărind 
activitățile desfășurate de aceste forțe și informându-i pe conducătorii 
forțelor antisocialiste.

Arhivele Militare Române, Fond „Decembrie 1 989"
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ROMÂNIA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

CIOCNIRI IN TRANSILVANIA: 
A VENIT RÂNDUL ROMÂNIEI?

anunțuri

(Urmare din pag. I)
f

Se pare că este vorba despre cel mai mare 
protest anti-guvernamental din ultimii doi ani 
din România, unde comuniștii și-au redus la 
tăcere opozanții și au refuzat reformele adop
tate în restul Europei de Est. Citând un reporter 
din Seghedin, agenția oficială de presă maghia
ră MTI transmite că ordinul de evacuare pen
tru pastorul Bisericii Reformate din Timișoara, 
Lâszlo Tokes, trebuia să fie îndeplinit duminică 
după-amiaza. însă alte surse spun că autori
tățile intenționau să-l evacueze sâmbătă. Soar
ta lui Tokes nu este cunoscută. MTI mai 
relatează că în orașul Timișoara, din Vestul 
României, Tokes și familia sa sunt de câteva zile 
păziți de sute de etnici maghiari și români, care 
au format un lanț uman în jurul casei paro
hiale menit să îl protejeze.

Tokes, susținător al cauzei 
drepturilor 
etnicilor maghiari

„încercau să împiedice evacuarea pastorului, 
când iadul s-a dezlănțuit și lanțul uman s-a 
transformat într-o manifestație împotriva 
regimului ceaușist", MTI citează martori ai 
evenimentelor. „Poliția a încercat să înăbușe 
demonstrațiile, însă lupte violente s-au 
dezlănțuit", spune reporterul maghiar. „Le-a luat 
aproapte două ore polițiștilor să recâștige con
trolul." Relatarea nu menționează când au izbuc
nit violențele, dar alte surse spun că au fost 
proteste și sâmbătă și duminică (16,17 dec).

MTI, citând un reporter de la televiziunea din 
Seghedin spune că „martorii au văzut tineri plini 
de sânge pe străzile Timișoarei, iar portretele lui 
Ceaușescu pluteau pe apele canalului Bega. Spun 
că mulți protestatari au fost arestați".

Nu s-a făcut public numărul arestaților. Nu se 
știe nici numărul de răniți. Ceaușescu, care a fost 
ales în funcția de lider al Partidului Comunist 
la 22 martie 1965, este cel mai longeviv 
conducător din blocul sovietic. Acesta și-a neu
tralizat practic toți opozanții din România. Pro
gramul său de industrializare forțată și eforturile 
nebune de a achita întreaga datorie externă a 
României, în valoare de 11 miliarde de dolari, au 
dus la lipsa permanentă a bunurilor de larg con
sum și la raționalizarea alimentelor de bază. Ulti
ma demonstrație de amploare a avut loc în 
noiembrie 1987, la Brașov, al doilea oraș ca mări
me din România, când cel puțin 10.000 de 
cetățeni au protestat împotriva regimului. MTI, 
citează martorii veniți din România, spunând că 
poliția a folosit tunuri de apă împotriva 
demonstranților din Timișoara. Un cetățean ceh

Știrile despre revolta din Timișoara au ținut capul de afiș al presei mondieile FOTO: Arhiva personală Ion Savu
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CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
IPZ București, Șoseaua Viilornr. 20, 

Sector 5, organizează concurs pentru 
ocuparea a două posturi vacante în 
cadrul biroului contabilitate.

întreprinderea de Producție Ali
mentară Comprodcoop București, în
cadrează în condițiile Legii nr. 12/1971, 
revizor contabil (bărbat), maiștri in
dustrie alimentară și în prepararea 
conservelor, șef-atelier legume-fructe.

vremea
în țară, vremea a fost deosebit de 

caldă. Cerul a fost temporar noros în 
regiunile vestice, nordice și centrale 
și variabil, mai mult senin, în rest. 
Cu totul izolat, în nord-vestul țării au 
fost posibile ploi slabe. Vântul a 
prezentat unele intensificări în 
regiunile vestice și de răsărit și a 
bătut cu viteze de până la 45 km/oră 
în sectorul sudic. La munte a depășit 
100 km/oră, predominant din vest.

Temperaturile maxime au fost 
cuprinse între 8 și 18 grade, izolat 
mai ridicate, cele minime, în gene
ral, între 2 și 10 grade.

în București, vremea a fost 
deosebit de caldă, cerul variabil, mai 
mult senin. Vântul a suflat slab până 
la moderat. Temperatura maximă a 
fost de 17-18 grade, cea minimă noc
turnă între 6-8 grade. Condiții de 
ceață slabă noaptea și dimineața.

18 decembrie 1989

a spus că a văzut tancuri și baricade pe străzi. O 
sursă de la televiziunea din Budapesta spune că 
cel puțin 10.000 de români au demonstrat 
duminică în Timișoara, la 60 de kilometri de 
granița cu Ungaria, împotriva regimului autori- 
tarist al lui Ceaușescu. Cetățeni iugoslavi întorși 
din Timișoara spun că zeci de mii de oameni 
mărșăluiau pe străzi duminică ■ dimineața. 
Povesteau că „întreg orașul părea că se află în 
stradă". Iugoslavii spun că la ora 2 după-amiaza 
când au părăsit orașul, cordoanele de soldați blo
caseră marile intersecții, acestea trebuind să fie 
ocolite.

Potrivit sursei de la televiziunea maghiară, 
mulțimea furioasă spărgea vitrinele librăriilor și 
arunca în stradă cărțile lui Ceaușescu. O mare 
parte din mulțimea care îl păzea pe Tokes a 
mărșăluit duminică prin centrul orașului 
strigând,,Jos Ceaușescu!" și alte sloganuri. Poliția 
i-a atacat pe protestatari în mod repetat iar până 
la sfârșitul după-amiezii a reușit să câștige con
trolul asupra mulțimii. Duminica seara, un 
ascultător a sunat la radioul maghiar Danubiusz 
din Budapesta și a spus că zeci de mii de oameni

încă se află pe străzile Timișoarei. Spune că a 
primit informațiile prin telefon. Agenț ia de presă 
română, Agerpres, nu a relatat nimic despre inci
dentele de la sfârșitul săptămânii.

Poliția română omoară 
demonstranți

Tot Chicago Sun-Times relata, la 18 decembrie 
1989, că în urma ciocnirilor dintre manifestanți 
și forțele de ordine au fost împușcați oameni.

„Viena. Austria - Poliția română a deschis 
focul asupra protestatarilor în timpul revoltei 
anti-guvenamentale de la sfârșitul săptămânii 
trecute, cel puțin două persoane fii nd ucise 
inclusiv un copil, potrivit relatărilor unei per
soane care se afla în Timișoara în timpul 
evenimentelor. în Germania de Vest, radio 
Bremen îl citează pe William Totok, e tnic ger
man care a emigrat din România în Germania 
de Vest, spunând că martori i-au relatat că în 
jur de 300-400 de persoane au fost ucise. 
Relatarea nu a putut fi confirmată din surse 
independente. Mai multe surse au semnalat

că duminică (17 dec.) și astăzi (18 dec.) s-au 
auzit focuri de armă pe străzile Timișoarei, al 
patrulea oraș ca mărime din România. Cele 
mai recente proteste împotriva regimului da
tează de acum doi ani. Astăzi România a închis 
granița cu Iugoslavia, fiind permise doar tre
cerile aprobate oficial, iar tancuri au fost 
văzute în Timișoara și într-un oraș din 
apropiere. Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
aflat într-o vizită oficială în Iran. Acesta și-a 
nimicit opoziția, a respins reformele imple
mentate în restul Europei de Est și a impus 
măsuri economice dure. Românii din exil spun 
că la Timișoara miile de protestatari s-au cioc
nit cu forțele Securității. Poliția a tras focuri de 
armă și a folosit tunuri de apă. Presa din Româ
nia nu menționează tulburările, însă postul de 
radio din București și-a avertizat duminică 
cetățenii să își păstreze calmul, indicând fap
tul că forțele Securității se tem că protestele 
s-ar putea extinde, 
cum s-a întâmplat 
în Germania de Est 
și Cehoslovacia."

19:00 Telejurnal
19:25 Ctitorii ale Epocii de Aur
Pe magistralele metroului bucureș

tean. Reportaj
19:45 Direcții ale dezvoltării cerce

tării științifice în lumina hotărârilor 
Congresului al XIV-lea al partidului

Sarcini prioritare în domeniul 
cercetării geologice

Redactor Ion Ruș
20:10 Tezaur folcloric în concert
Redactor Marioara Murărescu
20:40 Puternică mobilizare pentru 

îndeplinirea exemplară a planului pe 
luna decembrie și pe întregul an. Eli
minarea stocurilor supranormative

Raid anchetă
Redactor Alexandru Popescu
21:00 Din lumea capitalului. Doc

umentar
Redactor Victor Ionescu
21:15 Democrația muncitorească, 

revoluționară în acțiune
Participare activă, conștientă la 

opera de construcție a societății 
socialiste și comuniste. Documentar

Redactor Emilia Diaconu
21:35 Ce-ți doresc eu ție, dulce 

Românie
Versuri patriotice, revoluționare
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului.
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HOLLYWOOD DĂMBOVIȚEAN

Povești nemuritoare
Filme pentru copii și tineret
Făptașul
Scenariul: Lidia Constantinescu 
Regia: Constantin Păun 
Producție: Casa de filme 4 
Deviz estimat: 2,0
Film consacrat rolului formativ pe 

care îl exercită colectivitatea asupra 
celor mai tinere vlăstare - șoimii pa
triei - prin intermediul procesului in- 
structiv-educativ desfășurat în grădi
nițele de copii.

în cadrul concursului „Ce pot face 
două mâini dibace", copiii grupei mij
locii sunt angrenați în efortul de a 
construi cea mai frumoasă machetă 
de grădință. Sub atenta îndrumare a 
educatoarei, fiecare dintre micii con
structori se străduiesc să-și dovedeas
că îndemânarea, căutând și găsind 
soluții ingenioase.

Lucrările sunt aproape gata, dintre 
ele detașându-se, încă înaintea ulti
melor finisări, cele aparținând lui 
Doru și Monicăi, doi copii deosebit de 
înzestrați. Dar, într-o dimineață, Mi- 
hăiță se strecoară în clasă și distruge 
construcția Monicăi. Toți copiii sunt 
indignați. încercarea imediată a edu
catoarei de a descoperi autorul strică
ciunii nu dă rezultate. Atunci ea înce
pe investigațiile mai ample, pentru 
găsirea vinovatului și pentru a-i face 
pe micuții constructori să înțeleagă ce 
înseamnă efortul creator al fiecărui 
membru al societății, față de care toți 
trebuie să se simtă răspunzători. 
Apropiindu-se de mediul familial al 
copiilor ce o interesează din punctul 
de vedere al celor întâmplate, educa

toarea ajunge la o serie de concluzii 
inedite legate de aportul părinților și 
de preocupările acestora față de 
jocurile celor mici.

Vizitele în colectiv la locurile de 
muncă în care activează părinții copi
ilor (o uzină reprezentativă în peisajul 
industrial al Capitalei, un șantier de 
tonstrucții, metroul bucureștean etc.) 
semnifică, prin modul în care le sunt 
înfățișate celor mici eforturile cre
atoare ale adulților, adevărate lecții 
practice de pregătire pentru viață.

Acțiunea educatoarei este încu
nunată de succes: Mihăiță le spune 
părinților că el a stricat macheta 
Monicăi. Recunoaște că îi pare rău, dar 
îi este rușine să mărturisească. își 
întreabă tatăl cum să procedeze. Aces
ta îi recomandă să discute cu educa
toarea, însă Mihăiță nu îndrăznește. 
Educatoarea simte șovăiala copilului, 
dar așteaptă inițiativa lui. Mihăiță se 
izolează, nu se mai joacă cu copiii ca 
altădată. Colegii sunt surprinși. îl 
întreabă ce s-a întâmplat. Mihăiță 
recunoaște că a greșit și îi cere iertare 
Monicăi. După ce primește dojana 
cuvenită din partea educatoarei, este 
pus să refacă macheta pe care o stri
case. Treaba merge însă greu pentru 
că Mihăiță nu are îndemânarea și pri
ceperea Monicăi. Copiii râd în hohote 
de alcătuirile bizare, fără noimă, care 
ies din mâinile lui Mihăiță. Monica îl 
va ajuta să-și desăvârșească macheta, 
Mihăiță alegându-se cu învățătura de 
minte că lucrul bine făcut prin 
muncă, pricepere și sârguință trebuie 
respectat și prețuit.

Fluireaș doinind
Scenariul: După „înșir-te mărgă

rite", de Victor Efitmiu
Regia: Dinu Tănase
Producție: Casa de filme 1
Deviz estimativ: 3,5
Inspirat din poemul dramatic 

„înșir-te mărgărite" de Victor Efitmiu, 
filmul se adresează celor mai mici 
spectatori, prelucrând motive de 
basm din folclorul românesc.

La curtea lui Alb-împărat sosesc 
pețitori pentru cele trei fiice ale aces
tuia. Alegând cu înțelepciune, 
primele două surori se vor căsători cu 
Voie-Bună și Țară-Bună, personificări 
ale bunătății, înțelepciunii și bunei 
înțelegeri. Sorina însă, mezina 
împăratului, refuză să se mărite. 
Gândul ei era la Făt-Frumos pe care îl 
întâlnise cândva și îl îndrăgise, fără să 
știe că acesta era în căutarea Zmeului, 
care îi răpise aleasa inimii, pe Ileana 
Cosânzeana.

Surprins și mânios de nesupunera 
Sorinei, Alb-împărat se decide să o 
izgonească de acasă. Pețitorii, jigniți, 
amenință hotarele împărăției. în fața 
pericolului, Sorina anunță că se va 
căsători cu voinicul Buzdugan, con
ducătorul oștilor.

Știind de toate acestea și dorind ca 
Făt-Frumos să-și ia gândul de la Ileana 
Cosânzeana și să se însoare cu Sorina, 
Mama Zmeului intră în acțiune. Ea o 
determină pe Sorina să plece în 
căutarea lui Făt-Frumos și o trans
formă în Zâna Florilor, pentru a-i 
putea cuceri inima mai ușor.

Voinicul Buzdugan pornește neîn
târziat în căutarea Sorinei. în pere
grinările sale îl întâlnește pe Făt-Fru
mos. Amândoi își spun păsurile și se 
hotărăsc să lupte împreună împotri
va Zmeului și a mamei sale. Buzdu
gan pleacă în căutarea fluierului fer
mecat, al cărui sunet are puterea să 
rupă mrejele țesute de mama Zmeu
lui. în acest timp, Făt-Frumos îl găseș
te pe Zmeu și, cu ajutorul Zânei Flori
lor, îl înfrânge, eliberând-o pe Ileana 
Cosânzeana. încercările de răzbunare 
ale Mamei Zmeuluii sunt zădărnicite 
de Buzdugan, care, doinind din fluie- 
rașul fermecat, îi ris ipește puterile. O 
dată cu aceasta, Sorina încetază să 
mai fie zână. Ea a devenit însă mai 
înțeleaptă, încât, în final, alături de 
nunta lui Făt-Frumos cu Ileana 
Cosânzeana, vom asista și la nunta 
Sorinei cu Buzduga n, voinicul care 
dovedise cât de mult o iubește. Res
pectând caracteristicile de gen al bas
mului, filmul va pune accent pe con
flictul dintre forțele binelui și cele ale 
răului, înfrânt până la urmă prin vite
jie, generozitate și înțelepciune, după 
legea firească a moralei populare.

Pe aripi de poveste
Scenariul: Oleg Danovski, Eugen 

Rotaru
Regia: Gheorghe Vitanidis
Casa de producție: 1 
Deviz estimativ: 3 ml lei
Doi tineri, Pătru și Floarea, trăiesc 

clipe de dragoste sinceră care le uneș
te gândurile și visele d e viitor. Dragos

tea lor este privită cu simpatie de 
întregul sat, care întrevede perspecti
va întemeierii unei familii fericite. 
Pătru și Floarea sunt însă amândoi 
săraci și din acest motiv drumul spre 
împlinirea destinului lor este presărat 
cu numeroase obstacole.

Mama Floarei, dorind să scape de 
sărăcie cu orice preț, încurajează 
insistențele morarului din sat de a o 
lua pe Floarea de nevastă.

Refuzat categoric de fată, morarul 
se hotărăște să o răpească, urmând 
sfatul unei bătrâne cunoscute în sat 
pentru intrigile și răutățile ei.

Prietenii lui Pătru și ai Floarei află 
însă de planul morarului și îl ajută pe 
Pătru să-1 înfrunte și să-l biruie pe 
morar în momentul când acesta se 
pregătea să o răpească pe Floarea.

Morarul și bătrâna intrigantă sunt 
satirizați și judecați de întregul sat. La 
judecată participă nu numai oamenii, 
ci și întreaga natură, ceea ce dă o notă 
aparte acțiunii, îmbogățindu-i sem
nificația și înscriind-o mai puternic 
pe coordonatele basmelor noastre. în 
final, deși vor încerca să fugă, morarul 
și bătrâna cea rea vor fi prinși și ridi
culizați, oprobiul întregului sat cons
fințind definitiva lor condamnare și, 
prin aceasta, victoria definitivă a bi
nelui, a dragostei adevărate și a ome
niei. Păstrând filonul liric al poveștii de 
dragoste, filmul-balet va sublinia fru
musețea morală a satului românesc.

Arhivele Naționale, 
Fond CC al PCR - 

Secjia Propagandă și Agitație, 
dos. nr. 124/1989

amintiri
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Securitatea i-a monitorizat pe diplomați
Printre documentele studiate de 

Comisia senatorială privind ac
țiunile desfășurate în revoluția din 
decembrie 1989 s-au numărat și 
rapoarte ale Securității. Prezentăm 
în continuare informările realizate 
de direcțiile acesteia către „organele 
de Partid și de Stat".

•„în ziua de 18.12. a.c„ ora 15:00, la 
Ambasada SUA va avea loc o ședință a 
ambasadorilor statelor membre ale 
NATO, convocată din inițiativa însărci
natului cu afaceri americane, Larry 
Napper, s-au obținut date că în cadrul 
ședinței se va discuta situația creată 
în urma evenimentelor de la Timișoa
ra, precum și a celor de la Brașov de 
săptămâna trecută"... „Diplomații 
francezi Jean Michel Dumond, prim- 
consilier, și Delumeau Pascal, atașat 
de presă, au perfectat întâlniri cu

diplomații unguri Rudas Erno, con
silier, și respectiv atașatul de presă 
Boros Miklos, ce vor avea loc la 
Ambasada Ungariei. Totodată, pentru 
diplomații vest-germani, între care 
însărcinata cu afaceri Geisler Kuss 
Christiane și atașatul de presă Bram- 
back Klauss, se vor deplasa la ora 
13:00 la cantina Ambasadei Ungariei 
din Strada I.C. Frimu nr.20 pentru «a 
servi masa în compania colegilor 
unguri». Atașatul militar francez 
Dickes Bernard, împreună cu cei doi 
adjuncți ai săi, a plecat la orele 10:00 
cu autorutismul Aro CD-902 cu desti
nația Timișoara. De asemenea, Steers 
Howard și Dennis Curry, ambii secre
tari I la secția politică a Ambasadei 
SUA, vor pleca la Timișoara la orele 
13:00“. (Dir. A IlI-a DSS/ Nota 
00180755 din 18.12.1989).

• „Edward Lukas, zi arist englez, a 
intrat în țară în ziua de 18.12. a.c. prin 
Otopeni, orele 19 40, declarând că este 
comerciant. A fost la ambasadă, a luat 
legătura cu atașatul de presă Susan 
Laffey... va pleca la Timișoara." (Dir. A 
IlI-a DSS/ Nota 18 din 19.12.1989).
• „...Este de menționat că Sandahl 

Eric și Benaxeteguy Bernard, atașați 
militari adjuncți la Ambasada Fran
ței, au intrat în rândul demonstranți
lor din fața Hotelului Intercontinen
tal. Ulterior, ei au fost reținuți cu alte 
elemente și conduși la organele de 
miliție pentru cercetar e... în rândul 
demonstranților de la Hotelul Inter
continental s-a aflat și a mbasadorul 
Olandei... A dat mai multor persoane 
numărul de telefon 33.25.27 de la reșe
dința sa, solicitându-le s;ă-l sune pen
tru a-1 informa cu desfășurarea în

continuare a lucrurilor. Totodată, el a 
afirmat că va telefona unor ziare din 
Olanda pentru a relata evenimentele, 
promițându-le apoi interlocutorilor 
că singurul lucru pe care-1 poate face 
pentru ei este de a le asigura protecție 
la reședința sa... La Ambasada Franței 
s-a primit un mesaj din partea pri- 
mului-ministru Michel Rocard, prin 
care se cere ambasadorului Jean Ma
rie Le Breton să țină permanent des
chisă misiunea diplomatică pentru 
primirea eventualilor refugiați... Din
tre corespondenții străini acreditați la 
București au transmis calomnioase în
deosebi cei ai agenției TASS". (Dir. AIII- 
a DS /Nota 00180762 din 22.12.1989).

Raportul Comisiei senatoriale 
privind acțiunile desfășurate 

în revoluția din decembrie 1 989, 
vol. I, p. 33-34
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ORIZONTAL: 1) Căzut la o lucrare practică de strungărie - Așezat în fat_ 
chiar, tot de note scăzute are parte. 2) Un anume gen de literatura... emG 
mistică. 3) A lucra în producție - Este pentru... contra. 4) Un fel de a turna... 
fără să curgă nimic (sic!) - Și îa mijloc și la marginea bazinului. 5) Reprezen
tative selecționate din lotul mare. 6) înregistrate la contor! - Tip de slujbă 
în Orient - Unul de prin părțile locului. 7) Trecere în fire... sui-generis - Un 
om cu frica-n sân. 8) îl mănâncă pielea... dar nu se scarpină - Un fel de lucru 
pe apucate. 9) Marchează un gol perfect valabil - Greșeală sancționată de 
părinți. 10) Prinși în cuie... fără ciocan (sg.) - Trage cu vârf și îndesat.

VERTICAL: 1) Distracție inofensivă, desfășurată în aer liber spre deliciul tri
bunelor. 2) Cunoscut din cele mai vechi timpuri. 3) Calitate de bere apreciată 
la o gustare - La malul Mării Marmara! 4) I se recomandă un tratament cu 
calmante. 5) Timp pierdut în tinerețe prin distracții! - Țărm pustiu! - Cunos
cută în trecut într-o mai mică măsură. 6) Aici e vorba de albine. 7) Prevăzută 
pentru plata în rate. 8) Părțile unui mecanism! - Ce înseamnă a pofti, pen
tru ceea ce singur dai - Certificat de vechime. 9) Dă cep la butoi și... se apucă 
de băut - Ținută de rigoare, uneori foarte aferată. 10) întinse pe laviță... las'că 
au și motive (reg.) - Scapă uscat... de la scăldat.

SALUTĂRI DIN... TIMIȘOARA!

Ilustrată difuzată de Poșta Română

RESTITUIRI

Brașovenii din ’Bl, consemnați la domiciliu
Din Brașov nr. 3231-3258 îoow
17.12.1989/0,15-f-
Lt. Col. Indescifrabil
Confirmare
Ss/indescifrabil
Telegramă
Ministerul de Interne
Inspectoratul Județean Brașov
Securitate
Secret
Fulger
Nr. 210/SV/01307 din 17.12.1989
Către Securitatea IJ Tulcea
în atenția tovarășului șef al Secu

rității

Rugăm dispuneți de urgență mă
suri de control asupra persoanelor 
condamnate pentru participarea la 
evenimentul din noiembrie 1987 de la 
Brașov, urmând ca în perioada urmă
toare să nu li se permită părăsirea 
actualului domiciliu și loc de muncă

Șeful Securității
Lt. Colonel Bucur Claudiu

Document din volumul: 
Eroi pentru România:

Brașov 1987 - 15 Noiembrie 
(mărturii, studii, documente), 
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