JURNALUL ZILEI
10 aprilie a fost data prevăzută pentru încheierea
însămânțărilor de primăvară. Prin Scînteia „se strigă"
fruntașii și codașii. A început vacanța de primăvară! Cei
mici, în afară de uniforma de șoimi ai patriei, au la dis
poziție hăinuțe stil „ă la maman".
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Octavian Paler

(1908-1993)

Revista Lupta - ziar în limba româ
nă al emigrației române de la Paris a publicat în numărul 120 scrisoarea
adresată de șapte scriitori români
președintelui Uniunii Scriitorilor din
România, D.R. Popescu. Prezentăm în
cele ce urmează conținutul ei:
Considerăm de datoria noastră să
vă împărtășim nedumerirea, preo
cuparea și îngrijorarea cu care am
aflat de eliminarea intempestivă, la
14 martie a.c., a poetului Mircea Dinescu, din redacția revistei România
Literară. în absența oricărei explicații
cât de cât lămuritoare, întemeiate pe
un text de lege, în legătură cu această
măsură gravă, nu putem decât să
facem presupuneri și să ne punem
întrebări. Mai este nevoie oare să-i
spunem noi președintelui Uniunii
Scriitorilor că poezia există datorită
poeților și că de soarta fiecărui poet
important e legată în mod natural
soarta poeziei române contempo
rane? Mai este nevoie să motivăm de
ce prejudiciile aduse persoanei unui
scriitor se transformă în prejudicii
aduse culturii române? Și trebuie
oare ca tristelor exemple de șicane și
interdicții la care au fost supuși
cândva Blaga și Arghezi să li se
adauge altele? E o fatalitate oare să
existe mereu în istoria literară ceva
de regretat, de justificat, de iertat?
Posteritatea nu ne-ar ierta, fără
îndoială, nici pe noi, nici pe dum
neavoastră, dacă am fi indiferenți
atunci când un coleg se află într-o

CALENDAR
9 aprilie (duminică)

Soarele a răsărit la 6:43, a apus la
19:53
Luna a răsărit la 8:10
Sărbătoare creștină:
Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf,<
Flegon, Asincrit și Hermas
(Pomenirea morților)

Dan Hăulică

(născut în 1932)

„Zile și nopți de efort maxim pentru însămânțarea
grabnică a tuturor culturilor de primăvară!", titra oficio
sul PCR. Nici o zi liberă pentru mecanizatori, nici măcar
sfânta duminică. Până a doua zi, conform planului apro
bat în CPEx, trebuiau încheiate însămânțările de
primăvară în toată țara. în sud, unde se încălzește mai
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ȘAPTE SCRIITORI
S-AU SOLIDARIZAT
CU MIRCEA DINESCU
Geo Bogza

Muncă zi-lumină

Andrei Pleșu

Alexandru Paleologu

(1926-2007)

(născut în(1948)

Mihai Șora

(1919-2005)

S-a întâmplat Ia
9 aprilie 1989
• Ploile torențiale care s-au abătut
asupra sudului Tanzaniei au inundat
provincia Mtwara. Suprafețe cultivate
au fost acoperite de ape și numeroase
locuințe au fost distruse. Mii de
oameni au rămas fără locuințe.
Ramona VINTILĂ

înțelege deci și sperăm să socotiți
logică opinia noastră, că nu putem
vedea în înlăturarea lui Mircea
Dinescu de la România Literară o
problemă strict personală sau una
administrativă.
Dar, firește, ea este și o problemă
personală. Demnitatea l-a oprit pe
Mircea Dinescu să spună că în urma
concedierii sale va trebui să înfrunte
mari dificultăți, pe care nu știm cum
le va depăși, pentru a-și întreține
familia compusă din soție și doi
copii. îi va fi greu însă Uniunii Scri
itorilor să explice membrilor săi de
ce nu s-a gândit la aceasta înainte de
a lăsa pe drumuri un poet de o
asemenea valoare. Din câte știm,
rațiunea de a exista a Uniunii Scriito
rilor este de a apăra forțele creatoare

Șapte intelectuali români i-au scris
președintelui Uniunii Scriitorilor
Români pentru a protesta față de
demiterea lui Mircea Dinescu de la
săptămânalul România Literară. I s-au
adresat pentru a-i aminti să-și facă
datoria de a-i apăra pe membrii Uni
unii. Ei l-au îndemnat să îl apere pe
Dinescu și să pună capăt persecuției
scriitorului. Au amintit că „USR există
pentru a proteja forțele creative ale
culturii române".
Cei șapte sunt Geo Bogza, în vârstă

Amintirile lui
Mihai Șora
Contactat în legătură cu scrisoarea
de solidarizare cu Mircea Dinescu și
consecințele sale pentru semnatari,
dl Mihai Șora ne-a declarat:
„Nu știu dacă Paler a inițiat
scrisoarea, dar eu m-am întâlnit cu
Paler în curtea Academiei. Era cu
prilejul unei manifestări la Institu
tul Italian. M-am întâlnit cu el, am
stat de vorbă și ne-am dus la Institu
tul Italian, unde era o conferință.
Sus ne aștepta Pleșu și am găsit
scrisoarea care deja avea niște
semnături. Pleșu o semnase deja.
Am semnat-o fără nici un fel de
problemă. Paler era foarte intrigat
de faptul că nu mi-am pus nici o
problemă. în momentul în care mi-a
propus, am spus imediat da. Dar era
foarte simplu pentru mine. Familia
mea plecase, deci nu riscam pentru
altcineva nici un fel de pedeapsă de
tipul: dare afară din slujbă sau alte
lucruri de genul ăsta, Nu eram
răspunzător decât de propria per
soană. Știu că era o zi din cursul
săptămânii, pe la prânz.
înainte de a obține ceva, această
scrisoare ne dădea posibilitatea să
exprimăm un protest.

(născut în 1916)

din literatura română și posibi
litățile lor de a spori patrimoniul spi
ritual românesc.
în consecință, regretăm că, încă o
dată, literatura română contempo
rană e pusă în cauză printr-unul din
reprezentanții ei de frunte și soli
cităm să se întreprindă tot ce este
necesar, apelându-se, dacă e nevoie,
și la opinia organismelor de condu
cere ale Uniunii Scriitorilor, care au
fost eludate și în această împreju
rare, pentru a se repara o injustiție
și o greșeală cu consecințe morale,
profesionale și umane extrem de
păgubitoare.
Semnatari: Geo Bogza, Ștefan Au
gustin Doinaș, Dan Hăulică, Octavian
Paler, Andrei Pleșu, Alexandru Pale
ologu, Mihai Șora.
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îl anunțasem aseară pe Hăulică:
trebuie să facem vâlvă in presa pa
riziană in jurul Scrisorii celor șapte.
E de acord să i se dea drumul, cu
toate că se va spune și crede că el a
dezvăluit „secretul". Redactăm co
municatul și i-l dictez prin telefon
și lui Mihnea, care până seara
rezolvă totul la nivel parizian:
agențiile France-Presse și Reuter,
articole de apărut în Le Monde și
Liberation. Marie-France se va
ocupa de Apelul Pen-Clubului,
Goma deforma deschisă a Protes

O scrisoare pentru viitor
Nu-mi amintesc dacă la Europa Liberă s-a difuzat ori
nu textul integral al scrisorii în apărarea lui Mircea Di
nescu. înclin să cred că mai degrabă nu. Sau, dacă da,
accentul a fost pus în altă parte. Mult mai tari, în sens
jurnalistic, mult mai importante, în sens politic, erau
contextul și subtextul.
Contextul - în tăcuta Românie a începutului de an 19 89,
câțiva scriitori se asociau public în sprijinul unui coleg dat
afară din redacția revistei unde lucra. Subtextul - acel coleg
fusese sancționat din motive politice, el criticase regimul
și pe șeful acestuia, iar a-1 sprijini căpăta sensul unei soli
darizări simbolice. De altfel, concedierea fusese precedată
de excluderea din partid, pedeapsa administrativă era
urmarea unei sancțiuni politice.
Cu textul scrisorii a venit la mine, propunându-mi să o
semnez, Octavian Paler. Trebuie să fi fost în a doua jumătate
a lunii martie. Am citit-o și am refuzat. Din trei motive.
Primul: era adresată președintelui Uniunii Scriitorilor,

(Continuare în pag. a lll-a)

Destinatar și semnatari,
în analiza Europei Libere

(Continuare 1h pag. a ll-a)

situație care-1 împiedică să-și pună în
valoare talentul. Faptul că Ana
Blandiana n-are de câteva luni acces
în paginile revistelor și la edituri, pre
cum și recenta măsură administra
tivă luată împotriva lui Mircea Dinescu ne determină să ne aducem
aminte că nu putem despărți
dragostea pentru țara în care trăim și
scriem de dorința de a se păstra
intacte, neștirbite șansele generației
actuale de a îmbogăți cultura
română, căreia îi consacrăm puterile
noastre creatoare, atâtea câte sunt, și
speranțele noastre. în calitate de scrii
tori, e normal să avem nu numai
conștiința relativității persoanelor
noastre, ci și conștiința că interesele
culturii române sunt mai importante
decât judecățile de moment. Veți

repede, ca și în județele nordice, nu conta natura, Româ
nia era una! Dirijată de voința lui Ceaușescu.
Conform rapoartelor Ministerului Agriculturii, codașe
la însămânțări erau județele Alba și Satu-Mare, cu un
procent de-abia 35% teren însămânțat. „Se lucra la
pregătirea terenului 24 de ore din 24, era folosită întrea
ga zi-lumină la semănat și erau înființare tabere de câmp
pentru mecanizatori" - scrie ziarul despre „măsurile"
luate. Fruntași - Constanța și Sectorul Agricol Ilfov, cu
lucrați efectuate în proporție de peste 80%. Și Oltul
onora încrederea „partidului" de-a raporta campania
finalizată în grafic.

de 81 ani, Ștefan Augustin Doinaș, 67
de ani, Dan Hăulică, 67 de ani, Octa
vian Paler, 63 de ani, Andrei Pleșu, 40
de ani, Alexandru Paleologu, 70 de
ani, și Mihai Șora, 73 de ani. Majorita
tea au debutat pe scena literară înain
te de cel de-al 11-lea război mondial și
toți, cu excepția lui Bogza, au fost per
secutați sub regimul comunist.
Scrisoarea începe prin a exprima
„perpelxitatea și îngrijorarea" sem
natarilor față de demiterea arbitrară
a lui Dinescu din postul său de edi

tor la săptămânalul România Lite
rară, spunând că nici o lege nu poate
justifica o astfel de măsură severă.
Din cauză că breasla scriitorilor nu a
primit nici o explicație pentru aceas
tă „eliminare neașteptată", nu au
avut o altă alegere decât „să se lanseze
în speculații". Semnatarii au averti
zat că persecutarea scriitorilor nu
poate decât să fie în „detrimentul cul
turii române".
(Continuare în pag. a IV-a)

CADOURI PENTRU FAMILIA CEAUȘESCU

Jucării din RDG
La Muzeul Național de Istorie a
României, în colecția de cadouri
primite de familia Ceaușescu din
partea țărilor prietene descoperim,
cu ceva surprindere, un urs din pluș
care privește cu ochi goi de sticlă
restul obiectelor primite de „primul
cuplu al țării" înainte de 1989. Jucăria,
oferită de RDG, pare a fi în contrast cu
sobrietatea și maturitatea de care
dădeau dovadă „Tovarășul" și „Tova
rășa", ursul din pluș umplut cu paie
și decorat cu o fundă roșie ducând cu
gândul mai degrabă la jocurile
copilăriei. Ursul nu este însoțit de nici
o dată care să indice în cadrul cărei
vizite oficiale a fost dăruit sau poate
cu ce altă ocazie, astfel că nu putem
aproxima acest moment. Cert este că
familia Ceaușescu și-a îmbogățit co
lecția cu acest dar în cei 18 ani de pri
etenie care s-au împlinit în 1989 de la
semnarea Tratatului de colaborare și
asistență mutuală între România și
RDG. Actul a fost parafat în anul 1971,
în timpul vizitei unei delegații de par
tid și guvernamentale din RDG, con
dusă de Erich Honecker și Willi Stoph,
Honecker și Ceaușescu construiseră d
relație de prietenie destul de solidă,
poate Și pentru că aveau destule

tului scriitorilor exilați. Un ultim
telefon: lui Gelu, să aștepte mâine
telefaxul cu datele complete. îi voi
trimite de la radio.
Și astfel se incheie o săptămână
răvășită de atâta agitație.
Monica Lovinescu, Pragul.
Unde scurte V, București,
Humanitas, 1995, p. 158-159
Zile posomorâte la slujbă. Colegii,
cum vin, se bagă intr-un birou și
beau. Porcării și bancuri. Pentru
mine, slujba asta din care voi avea
onoarea să fiu concediat curând,
cum fac primul pas in afară, e o
bună ascunzătoare. Un loc umil, la
marginea orașului, Siberie ad-hoc.
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lucruri în comun, așa cum ar fi, de
exemplu, vânătoarea de urși. în ciuda
acestei prietenii, Nicolae Ceaușescu
nu a fost deloc îngrijorat în anul 1989,
când Honecker a demisionat după
căderea zidului Berlinului, și nu a luat
în considerare dezavantajele propriei
poziții printre ultimii lideri comuniști
în Europa de Est.
Adela Cristina TEODORESCU
Diana ROTARU

Plus că pot lucra aproape nestin
gherit. Nimeni nu vine aici (n-am
văzut un șef de luni de zile), faci o
oră din centru, e locul cel mai
indepărtat. Un pachiderm construit
in ’53, la Festivalul Tineretului (...) în
sală e unfrig de tâmpești. Aparatele
sunt vechi, nu se aude mai nimic,
filmul se intrerupe de cinci ori.
E aproape ora amiezii. Lidia bate
la mașina de scris (traducerea din
Miller); Cristina pregătește ceva la
bucătărie; Mihai doarme. Eu imi
examinez viața (imediată) și gân
durile, insă incerc să nu mai trag
concluzii pesimiste.
(Continuare în pag. a lll-a)

JURNALUL OMULUI SIMPLU

ÎNTÂLNIRI LA VERNISAJ

acesta notificase darea afară a lui Mircea Dinescu de la
România literară. Președintele Uniunii fusese însă un sim
plu executant, ordinul venise „de sus", iar a-1 lua pe el drept
țintă însemna să-l prefacem într-un acar Păun. Cum nu se
știa cine anume decisese concedierea, mai potrivit ar fi
fost, i-am spus lui Octavian Paler, ca scrisoarea să-i fie
adresată chiar lui Mircea Dinescu și să conțină un mesaj
explicit de solidarizare cu el. Al doilea: în textul scrisorii
nu se spunea nimic despre motivul concedierii, iar exclu
derea din partid nu era menționată. Scrisoarea deplângea
lăsarea pe drumuri a unui tată de familie cu doi copii mici.
Era un gest drăguț, însă n-avea nici o relevanță în situația
dată. Mircea Dinescu fusese dat afară din partid și de la
România literară pentru că îl vizase direct și explicit pe
Nicolae Ceaușescu, iar dacă nu se evoca asta, proiectata
scrisoare nu rămânea decât o timidă petiție sindicală.

Artistul plastic Silvia Radu își amintește că la sfârșitul lui martie 1989, cu
prilejul vernisajului său de la Sala Dalles, o parte dintre semnatarii scrisorii
de protest adresate lui D.R. Popescu au fost prezenți printre invitați.
„Momentul vernisajului a fost fabulos. Pregătisem expoziția extrem de
laborios, muncisem luni de zile, aveam o emoție extraordinară. Era un mate
rial enorm, am expus 800 de lucrări, a fost ca o răbufnire. Domul Hăulică a
ținut foarte mult la această expoziție.
După o muncă uriașă, mă apropiam de Sala Dalles și am văzut că era plin
de mașini de la ambasade. Se făcuse o mobilizare extraordinară. Trebuise să
fie un boom, și a fost un boom. Toți ambasadorii erau prezenți, numai cel al
Uniunii Sovietice nu era de găsit.
A fost o solidaritate foarte interesantă. Era un semnal că acolo se întâmplă
ceva. Un lucru important mi se pare că eu am dorit să deschid acea expoziție
de Bunavestire.

(Continuare 1h pag. a ll-a)

(Continuare în pag. a ll-a)

Mircea Dinescu și Nicolae Ceaușescu, in 1980
în toate timpurile și sub toate regimurile, în lumea scriitorilor
s-au vădit ambiții, rivalități, invidii mai mult sau mai puțin profe
sionale, dușmănii ținute și-o viață. Probabil că și în epocă, dar mai
cu seamă după ’90 s-a pus întrebarea de ce nu s-au solidarizat mai
mulți scriitori cu Mircea Dinescu? Cei care n-au făcut-o au avut
grijă să amintească felurite episoade și detalii din biografia poe
tului. Unul dintre acestea era amintirea de neuitat a intervenției
tânărului poet la întâlnirea „activului de partid al scriitorilor" cu
Nicolae Ceaușescu de la 13 octombrie 1980 (așa cum reiese din do
cumentul reprodus de Marin Radu Mocanu în volumul „Scriitorii
și puterea. Documente", fi, Ideea Europeană, 2006, p. 173-181).
Tov. Mircea Dinescu
Mult iubite și stimate tovarășe secretar general
După cum ați auzit, mă numesc Mircea Dinescu și sunt mem
bru în Biroul Uniunii Scriitorilor și președintele Comisiei de
tineret de la Uniunea Scriitorilor. Deși am avut cinstea de a vorbi
înaintea dumneavoastră cu doi ani în urmă la Neptun, mărturi
sesc că acum emoțiile mele sunt mai puternice ca în 1978, atunci
când ați avut amabilitatea de a ne primi, domnea pacea în lumea
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arabă, datorită în primul rând eforturilor depuse de dumneavoas
tră, eram cu toții în vacanță, eram veseli și ceva mai liniștiți ca
acum, trebuie să recunoaștem acest lucru.
Nu știu dacă voi mai avea ocazia să vorbesc în numele tinerilor
scriitori, având în vedere faptul că la anul vor avea loc alegeri la con
ferința scriitorilor și, deși la noi tânăr scriitor ești considerat până
la vârsta de 50 de ani, eu, care n-am împlinit încă 30, simt că cei mai
mici, începând cu șoimii patriei care publică în revista Arici pogonici și până la cei care publică în revistele liceelor, își cer drepturile
și sunt foarte grăbiți și-și revendică locurile tinerilor scriitori.
încep și eu să simt lupta între generații, ca să nu mai vorbesc
despre șoimii mai în vârstă, care mă pândesc oricum. Oricum sunt
fericit că încă mai pot să vă transmit salutul tinerilor scriitori dum
neavoastră, dar și tovarășei Elena Ceaușescu și să vă aduc la
cunoștință câteva probleme legate de viața și de munca lor, deși
în raport n-am prea auzit cuvântul „tânăr scriitor", cu atât mai
mult cu cât trebuie să vorbesc eu. Această generație din care fac eu
parte aș numi-o generația fără complexe, adică generația liberă,
care a apărut după 1965 și care a beneficiat din plin de toate dreptu
rile și toate condițiile minunate oferite scriitorilor după venirea
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dumneavoastră la conducerea partidului. Zeci și chiar sute de scrii
tori tineri s-au afirmat în acești 15 ani-lumină, într-un spațiu al li
bertății de gândire și de creație, fără complexele cenzurii interi
oare, fără complexele dosarelor încărcate, fără complexele școli
lor de jandarmi, fără amintirea cărților arse în timpul legionari
lor, neumbrit de teroarea din perioada stalinistă, pur și simplu
tineri scriitori, născuți și formați în plin socialism, beneficiari ai
unui timp istoric în care talentul și munca scrisului au dat cer
tificate de scriitori profesioniști. Nu trebuie să mă sfiesc prin a vă
spune că printre marile realizări pe care le-ați ctitorit și înfăptuit
în această perioadă alături de edificiile industriale spectaculoase,
de modernizarea agriculturii, de orașe pe verticală, ați ridicat și o
nouă generație de scriitori, realitățile acestei generații se văd și
se vor vedea și mai limpede în următorii ani. Deja unii dintre noi
au devenit certitudini, au publicat cărți premiate de Uniunea Scrii
torilor, de Comitetul Central al UTC, de Academia Română, au
devenit scriitori adevărați, al căror nume începe să conteze în ie
rarhia valorică a scriitorilor contemporani.
(Continuare în pag. a ll-a)
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Un lucru esențial care nu trebuie
uitat și de care trebuie să se țină cont
este faptul că noi, tinerii scriitori, vom
da cărțile adevărate și puternice
despre perioada actuală. Romanele
scriitorilor mai în vârstă, care apar
astăzi se ocupă în special de anii
’50 ’60, firesc după 30 de ani dezghe
țul istoric se simte și privirea retro
spectivă e mai largă și mai limpede.
Deci în următorii ani, fiți sigur, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că noi, tine
rii scriitori de azi, vom scrie cărțile
adevărate despre perioada aceasta în
care personalitatea dumneavoastră
și-a pus pecetea definitiv.
Sigur, tinerii scriitori duc în prezent
o activitate continuă pe toate tărâmu
rile: colaborări în presa de tineret, par
ticipări la activitatea Comitetului Cen
tral UTC, la toate acțiunile organizate
de conducerea Uniunii Scriitorilor.
Sigur, se mai pot spune și lucruri nu
tocmai favorabile despre tinerii scrii
tori, petrecute sub impulsul sângelui
mai aprins și al nervilor mai elastici.
Dar vin câteodată examene hotărâ
toare în care valoarea tinerilor se cân
tărește exact. îmi amintesc că înainte
de cutremurul din 1977 erau criticați
unii tineri că se îmbracă fistichiu sau
că poartă plete sau că ascultă muzică
folk. în acea grea încercare tinerii au
fost primii gata pentru orice risc și
sacrificiu și chiar dumneavoastră,
personal, ați subliniat eroismul de
care unii dintre ei au dat dovadă.
Aș vrea să trec acum la lucruri con
crete și de strictă actualitate. Mă voi
referi în special la poziția tinerilor în
Uniunea Scriitorilor. Ca un factor po
zitiv, trebuie să remarc că în ultimii
patru ani au fost primiți membri ti
tulari ai Uniunii Scriitorilor mai bine
de 100 de scriitori tineri, ceea ce a dat
un plus de vitalitate Uniunii Scriito
rilor, unde media de vârstă era și este
destul de ridicată. La viitoarele alegeri
va trebui să se țină cont de acest lucru,
că la ora actuală prea puțini tineri
sunt implicați în organele de condu
cere ale Uniunii Scriitorilor. în afară
de cărțile pe care le scriu ei în timpul
liber, și subliniez acest cuvânt, deoa
rece scriitorul, ca și omul politic, nu
are timp liber sau îl are, dar înțelesul
e mult mai complex, timp în care stă
aplecat asupra manuscriselor, ore
nedormite în care apar versurile și
romanele care vor bucura sau vor da
de gândit miilor de cititori.
Deci, în afară de munca asupra
acestor cărți, scriitorul are nevoie de
presa literară, de reviste în care să se
exprime și în care să-și formeze per
sonalitatea. Or, problema revistelor
literare macină la ora actuală scri
itorul român.
Uniunea Scriitorilor nu dispune în
prezent decât de o singură revistă des
tinată scriitorilor tineri, revista
Luceafărul. Fiind revista Uniunii Scrii
torilor, îndatoririle ei sunt clare de
lansare și de promovare și de susține
re a scriitorilor tineri. Numai că de
aproape doi ani, această revistă, prin
conducerea ei, a abdicat de la cererile

inițiale, sfidând atât conducerea Uni
unii Scriitorilor, cât și numărul mare
de tineri membri ai Uniunii Scriito
rilor din toate colțurile țării. în loc să
se ocupe de cărțile importante ale ti
nerilor scriitori, prin articole de susți
nere și de îndrumare, în loc să se ocu
pe îndeaproape de valorile tinere rea
le, conducerea Luceafărului a împăr
țit revista în rubrici fixe, a parcelat-o
precum moșierii de odinioară care
dădeau pământ cu arendă. Astfel, un
grup restrâns de șase-șapte inși, bine
înțeles nu tineri, ocupă săptămânal
spațiul dedicat tinerilor scriitori. Timp
de doi ani n-a apărut nici o pagină de
întâmpinare a vreunei cărți scrise de
un tânăr autor, nici o pagină întreagă
de versuri a vreunui tânăr poet, tra
duceri din tineri scriitori ai na
ționalităților conlocuitoare au fost ig
norate cu desăvârșire. Cu ce s-a ocupat
revista tinerilor scriitori Luceafărul în
acest timp? Pagini întregi s-au cheltuit
și s-au dezbătut cu false probleme,
bătându-se apa în piuă cu protocronismul și sincronismul, încercându-se
să se împartă cultura și literatura ro
mână în două, tot ca în vremuri de
tristă amintire, ca și cum nu toți am
aparține aceluiași popor, ca și cum
Lovinescu și Călinescu nu ar fi scris
amândoi în limba română, ca și cum
noi toți scriitorii contemporani nu am
aparține aceleiași literaturi române.
Acum când aiurea prin străinătate
se vântură atâtea minciuni despre
originea poporului nostru, e de neîn
țeles de ce s-a instalat cu atâta furie
această falsă problemă a protocronismului și sincronismului, când sin
gurele lucruri importante sunt mari
le opere scrise în limba română de
toți scriitorii români, fie ei clasici sau
contemporani.
Toate aceste răfuieli și încercări de
ierarhizare falsă a valorilor naționale
mi se par o încercare aberantă de a ne
bate singuri cuie în talpă. Eminescu
scria într-un articol din ziarul Timpul:
Secretul vieții lungi al unui stat este
păstrarea ierarhiei meritului. Or, când
deschizi revista Luceafărul și vezi că
un mare scriitor clasic român e
mânjit cu noroi de dragul unei teorii
false și îți mai amintești și acel citat
din Eminescu te poate cuprinde un
sentiment de rușine. Și în afară de
aceste probleme false, revista Lucea
fărul ce a mai făcut? Răsfoind colecția
pe ultimii doi ani, observăm că dacă
nu au apărut pagini de susținere a
unor autori importanți, în schimb, cei
câțiva inși grupați în jurul conducerii
revistei au fost botezați și lăudați
peste măsură. Luceafărul fiind o revis
tă a tinerilor scriitori, m-am gândit să
fac o statistică a celor mai importante
speranțe tinere lăudate consecvent de
Luceafărul. Cine sunt și cine au fost
aceste tinere speranțe? Eugen Barbu,
Ion Gheorghe, Ion Lăncrănjan, Dan
Zamfirescu și alți câțiva cât degetele
de la o mână ne-au dat și ne dau în
continuare lecții de prospețime mo
rală duioasă sau câteodată chiar dubi
oasă de aproape doi ani, la fel ca și re
vista ei geamănă, revista Săptămâna.
Sigur, dacă Uniunea Scriitorilor ar

O scrisoare
pentru
viitor
(Urmare din pag. I)

Al treilea: în ciuda acestor precauții și cu toate că în
sine inofensivă, scrisoarea avea să fie urmată de repre
salii, eram însă convins că vor fi dure. Sunt panicați și
isterici, am spus, sunt în stare de orice, vor reacționa
brutal. E posibil să ni se interzică dreptul de a publica,
poate și rriai mult decât atât. Nu e preferabil atunci,
dacă tot ne decidem pentru confruntare și suntem
pregătiți să ne asumăm riscurile, inclusiv pe cel de a
dispare din circuitul public, să ne solidarizăm cu Dines
cu, să ne solidarizăm politic?! în acest caz, i-am spus lui
Octavian Paler, în acest caz semnez. Reluam, de fapt,
un punct de vedere și argumente pe care Octavian
Paler le cunoștea și le mai auzise. Cu vreo cinci-șase
luni înainte, în toamna lui 1988, ne întâlnisem, eram
cu toții, cred, vreo 15, acasă la Mircea Dinescu și discu
tasem ore în șir despre un eventual memoriu de
protest împotriva situației din țară. Câțiva erau pentru
un text eminamente cultural, alții ar fi vrut un text pre
dominant politic. Octavian Paler fusese printre cei
dintâi, eu fusesem „maximalist", Mircea Dinescu,
inițiatorul întâlnirii, propusese „o flegmă". Discuția
aceea nu a avut nici o continuare, fusese înregistrată
de Securitate, de-a doua zi unii dintre participanți au
fost puși sub urmărire ostentativă și forțați să abando
neze. Transcrierea făcută de Securitate a fost publicată
de câteva ori după 1990, niciodată însă integral.
Rămasă în forma inițială, scrisoarea propusă de Paler
a fost semnată de șase scriitori - Geo Bogza, Ștefan
Augustin Doinaș, Alexandru Paleologu, Mihai Șora,
Dan Hăulică, Andrei Pleșu. Cu Octavian Paler însuși,
șapte. Toți din București. Ulterior li s-a alăturat, de la
Iași, Al. Călinescu. După ce scrisoarea a fost anunțată la
„Europa Liberă", la începutul lui aprilie, celor șapte li
s-a interzis dreptul de semnătură. Foarte repede însă,
după o zi sau două, lui Geo Bogza i-a fost suspendată
interdicția, el și-a ținut mai departe rubrica din „Româ
nia literară". Deși interziși, Hăulică și Doinaș și-au
păstrat funcțiile (cei doi conduceau revista „Secolul
20“). Celui dintâi i s-a dat chiar voie să călătorească în
străinătate, era președintele unei organizații inter
naționale a criticilor de artă. Șora, Paleologu și Paler
erau pensionari. Pleșu a fost „transferat" la Tescani.
Până la viitor mai era puțin, dar cine să fi știut?!
Mircea IORGULESCU
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în congresele Uniunii Scriitorilor se dezbateau relațiile creatorilor de literatură cu puterea

avea 30 de reviste destinate scriito
rilor tineri, nu ar fi o nenorocire și ar
putea avea și acest grup o revistă per
sonală, dar având în vedere faptul că
Luceafărul e singura revistă literară
cu destinație precisă către tinerii scrii
tori, atunci problema devine cu ade
vărat gravă, pentru că cei câțiva tineri
critici manevrați să laude și să înjure
la comandă nu se pot substitui marii
majorități de scriitori tineri ignorați
în mod irațional (sic!) de conducerea
revistei. Ridic această problemă în
fața dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, după ce împreună cu zeci
de tineri am ridicat-o și la Uniunea
Scriitorilor și chiar la Comitetul Cen
tral UTC, unde încă de anul trecut ti
neri scriitori importanți, subliniez cu
vântul importanți, din Cluj, Iași, Bu
curești, Brașov am dezbătut în mai
multe ședințe problemele grave lega
te de destinul acestei reviste. Ni s-a pro
mis că se vor lua măsurile de rigoare.
Consiliul Uniunii a propus în con
secință schimbarea statutară, având
în vedere că din patru în patru ani se
fac schimbări de redactori-șefi, adjuncți și secretari de redacție, deoare
ce vi s-a spus că s-a numit un alt redactor-șef care nu corespundea statutu
lui Uniunii, dar noi făcusem un me
moriu semnat de 90 de inși pe care
am vrut să vi-1 înmânăm, dar nu, s-a
spus, pentru că s-a luat măsura la un
nivel foarte mare, să acceptăm și
bineînțeles că am acceptat acest lucru,
dar cu condiția să se schimbe cei care
făceau revista: redactorul-șef adjunct
și secretarul de redacție. Bineînțeles
că acest lucru nu s-a întâmplat nici

până astăzi.
Secretarul general de redacție și
redactorul-șef adjunct s-au dovedit și
se dovedesc în continuare refractari și
ostili nu numai față de Uniunea Scrii
torilor, care este forul legal ce tute
lează această revistă, ci față de tinerii
scriitori care au avut curajul să critice
revista.
Fiind reprezentantul tinerilor scri
itori în biroul Uniunii și reprezentând
nemulțumirea noastră față de cotitu
ra neplăcută pe care a luat-o revista
atât în ședințele Uniunii, cât și la
Comitetul Central UTC, au început
represaliile conducerii revistei chiar
asupra mea. Mi-am făcut cu această
ocazie rost, bineînțeles, de dușmani
foarte importanți.
Deși am luat de două ori premiul
scriitorilor și o dată premiul Acade
miei, sunt nevoit să las modestia la o
parte, deși în ultimii ani...
Tov. Nichita Stănescu:
Nu manifești destul respect față de
șeful statului nostru.
Tov. Dinescu Mircea:
Tovarășe Nichita Stănescu, vă rog să
încetați cu provocările! Vă rog!
Deci, deși în ultimii doi ani am pu
blicat două cărți, despre care s-a vor
bit în toate revistele literare ale țării,
și Scînteia Tineretului, organul Comi
tetului Central, singura revistă care
mi-a scos definitiv numele din pagi
nile ei este revista Luceafărul, pentru
îndrăzneala de a fi criticat. Menționez
că nu sunt singurul cu care s-a proce
dat astfel, ci cu majoritatea scriitorilor
tineri care au îndrăznit să-și spună
părerea deschis. Radierea totală din
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paginile revistei și alte provocări
despre care nu este timpul și nici locul
să insist, să intru în amănunte cu
această ocazie, iată ce dâră neplăcută
poate lăsa conducerea unei reviste
care dă tot timpul impresia că duce cu
noi un război al nervilor, de uzură.
Oare ce se va întâmpla Cu generația
noastră nevoită să navigheze spre o
conducere a Uniunii Scriitorilor dor
nică să-i susțină, dar care nu-și poate
impune părerea în propriile reviste?
Și aici cred că poartă o vină și tova
rășul George Macovescu, care s-a
lăsat, după părerea mea, călcat în
picioare de diferite echipe sau chiar
de propria-i conducere. Bineînțeles că
aceste conflicte ne-au dus cu nervii la
limită și conflictele au devenit, în
ultimul timp, chiar fizice. Uneori, ca
să spun, întâmplător am fost atras și
eu, deși sunt de la Academia Ștefan
Gheorghiu, la fără frecvență, deși sunt
fiu de lăcătuș mecanic, cum am spus,
fără dosar încărcat, un tânăr oarecum
glorios, așa puțin, și băiat simpatic în
general, am intrat într-un conflict că
s-a ajuns la o anchetă imensă, s-au
bătut patru proști, să zicem, într-un
colț de redacție și a venit o comisie de
la municipiu, tovarășul Pană s-a ocu
pat personal de acest lucru și eu m-am
întrebat atunci: de (ce) când 90 de
scriitori importanți români fac un
memoriu pe care nu-1 mai dau, nu
vine cineva să întrebe de la municipiu
ce se întâmplă cu cei 90 de tovarăși?
Ce probleme au ei? în schimb să tri
mită o comisie cu trei băieți, mă rog,
mai mult sau mai puțin nefericiți în
toată acțiunea lor? Iertați-mă puțin că

AMINTIRILE
LUI MIHAI ȘORA
(Urmare din pag. I)

Puteam să rupem un fel de unanimitate aparentă, pentru că
grija tuturor mijloacelor de informare în masă era asta, să trans
mită că poporul întreg este în jurul conducătorului și așa mai
departe, la modul monolitic. Trebuia să fie limpede că sunt
oameni care protestează. Noi nu eram singurii protestatari. Mai
existase un protest înainte, dar nu venea din partea unor cetățeni
care protestau pentru ce li se întâmpla altor cetățeni, ci venea din
partea unor politicieni, era pe linie de partid. Oamenii protestau
față de felul în care era condus partidul.
Toți semnatarii au suportat consecințele gestului. în ce mă
privește pe mine, eram pensionar, era mai greu să mi se retragă
pensia pentru treaba asta. Dacă aș fi fost încă activ, ar fi existat
riscul să mă dea afară din slujbă. Nu trebuie să uităm că, în
momentul acela, politica lui Ceaușescu încerca să se orienteze,
în materie externă, către Occident. Pentru că era într-o oarecare
ruptură sentimentală cu Uniunea Sovietică și el știa foarte bine
că spațiul public era sub vizorul noilor săi binevoitori, nu li se
poate spune aliați. Trebuie deci să ținem cont de acest context.
Ne simțeam într-o siguranță oarecare pentru viață. Puteau să
fie mii de șicanări posibile și fără îndoială ele trebuie să fi fost
atunci, eu nu-mi mai aduc bine aminte de ele. Cred că Paler, care
avea la România liberă o pagină, cred că a suportat ceva con
secințe. Unii care au mai fost solicitați aveau atunci în curs cereri
de plecare în străinătate și care nu au putut semna. Pleșu a fost
trimis la Tescani, în casa Enescu, unde l-am vizitat mai târziu,
venind de la Suceava spre București.
Mie mi s-a ridicat dreptul de a publica. Eu aveam o rubrică la
revista Viața Românească, numită Locuri comune. în fiecare
număr aveam un articolaș pe teme care se potriveau cu titlul
rubricii, în legătură cu stilul vieții de fiecare zi. Din momentul în
care am semnat scrisoarea, evident că n-am mai putut să cola
borez la Viața Românească. Ioanichie Olteanu, care era redactorșef acolo, după vreo două sau trei luni mi-a spus: «Știi ce, hai să
găsim o formulă ca să reluăm rubrica». Și am reluat-o
schimbându-i titlul. I-am dat un titlu grecesc care înseamnă chiar
locuri comune - «Koynoy Tacoy». Și am semnat cu pseudonim,
cred că era o anagramă de la o deviză a lui Descartes: «Larvatus
pro deo», ceea ce înseamnă «înaintez sub mască». Anagrama a
dat numele: Tudor Pavel Rosa. Nimeni nu s-a prins. De fapt, în
momentul ăla, ei erau destul de neliniștiți pentru că începuseră
deja să se agite lucrurile în blocul comunist; ca Polonia, care se
agita mereu, pentru că acolo a fost o foarte consistentă mișcare
a intelectualilor și fusese și greva prelungită a «Solidarității». O
replică la scrisoarea noastră nu îmi aduc aminte să fi venit din
partea USR. Nu ar fi fost o bună politică din punctul de vedere al
regimului. Nu ar fi făcut atâta publicitate scrisorii unor protes
tatari într-un moment în care populația era neliniștită.
Nu îmi amintesc cui i-a aparținut inițiativa acestei scrisori și
cum s-a născut gândul scrisorii. în momentul respectiv nu
puteau fi persecutate persoanele care aveau o anumită suprafață
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(a consemnat Eliza DUMITRESCU)

Mihai Șora își amintește circumstanțele în care a semnat scrisoarea
de susținere a lui Mircea Dinescu
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am fost întrerupt.
Se pune problema Consiliului Uni
unii Scriitorilor. Noi v-am spus - pen
dulăm între Uniunea Scriitorilor și
totuși un grup extremist, după pă
rerea mea, Consiliul Uniunii Scriito
rilor, sprijinit și de revista Săptămâna
și de revista Luceafărul. Dar Consiliul
Uniunii Scriitorilor, format din 90 de
scriitori aleși din cei aproape 1.500 de
scriitori români, ce reprezintă breasla
scriitoricească, acest Consiliu nu s-a
mai întrunit de aproape o jumătate de
an, deoarece toate propunerile și
hotărârile statutare luate în plen și
trimise către conducerea superioară
de partid s-au pierdut pe drum și n-au
mai ajuns la dumneavoastră.
Eu cred că nu ați fost informat de
situația reală de la Uniunea Scriito
rilor. Altfel neliniștea și frământările
ce persistă de mai bine de un an în
cadrul conducerii Uniunii Scriitorilor
ar fi dispărut și Consiliul ar fi fost pus
în drepturi ca for ales și care reprezen
ta gir al Partidului Comunist Român
într-o instituție care este și ea a Par
tidului Comunist Român - Uniunea
Scriitorilor. Mi se pare nefiresc ca la
această importantă întâlnire pe care
o avem astăzi cu conducerea supe
rioară de partid, cu activul de partid al
Uniunii Scriitorilor, să nu participe
membri de partid din Consiliul Uniu
nii Scriitorilor. Nu știu dacă știați acest
lucru? Deci, aici de față nu sunt mem
bri de partid din conducerea Uniunii
Scriitorilor. Unii dintre oamenii care
inițial au fost anunțați că vor partici
pa și care au venit de la Cluj, Iași,
Oradea, Timișoara și din alte orașe ale

țării și care prin ce mister au fost nevoiți să se întoarcă ieri nedumeriți și
neliniștiți acasă! Mi se pare nefiresc că
nu au fost invitați, cu atât mai mult cu
cât grupul care a mai fost o dată pri
mit la dumneavoastră, grupul acela
civil sau independent, se află din nou
în această sală, unde i-ați primit și
acum o lună. Adică mi s-a părut firesc
și loial să participe acest Consiliu des
pre care se spun atâtea lucruri că face.
Sunt scriitori români importanți, to
varășe Ceaușescu, profesori universi
tari, prozatori mari, poeți, care iubesc
partidul la fel pe cât spun și ceilalți
tovarăși care iubesc partidul, să știți.
Știu că sunteți frământat la ora
aceasta de probleme grave, și vă rog să
mă iertați pentru lunga filipică pe
care am îndrăznit s-o rostesc aici, dar
doream ca dumneavoastră personal
să știți cu adevărat ce obstacole mai
încâlcite stau în fața scriitorilor în
general și a scriitorilor tineri în spe
cial, care nu se dau bătuți cu una, cu
două, scriu în continuare cărți, se
întâlnesc în uzine și recită versuri
prin satele țării, unde toamna, poate
să recunoaștem, se bea și câte un vin
roșu, se închină și în sănătatea dum
neavoastră, participăm la Festivalul
„Cântarea României" și apărem chiar
și la televizor, dacă mai avem loc de
Adrian Păunescu, care a pus stăpânire
pe tot ecranul și nu mai încăpem din
cauza prezenței sale acolo.
încă o dată vă mulțumesc pentru
onoarea pe care ne-ați făcut-o de a ne
primi în acest înalt for și vă promit că
dacă o să mai am prilejul să vă mai
vorbesc ca tânăr scriitor sau ca scriitor
mai în vârstă, voi spune cu siguranță
lucruri mai vesele și mai senine, pen
tru că în ultimă instanță atât politica
de mare anvergură pe care o faceți
dumneavoastră, cât și literatura pe
care o scriem noi toți - și echipa „celor
13" și Consiliul Uniunii Scriitorilor, au
ceva în comun - ce nu le va putea
despărți niciodată - amândouă se cre
ează în limba română! Vă mulțumesc.
Tov. Dumitru Popescu:
Are cuvântul tovarășul Paul Anghel
și urmează tovarășul Ovid Crohmălniceanu, critic literar.
Tov. Paul Anghel:
(...) Aș dori să-l întrebați pe fiul de
lăcătuș în ultimii doi ani dacă a călcat
pe la revista Luceafărul și ce a făcut la
revista Luceafărul, de unde ia bani, de
unde ia salariu. Acest tovarăș, tovarășe
secretar general, n-a călcat pe la
redacția revistei și n-a onorat-o cu
colaborările, iar un alt coleg al lui
iarăși e în aceeași situație. Nu se poate
așa: una vorbim și alta fumăm, cum
spunea Arghezi? E posibil lucrul ăsta?
Dar să ne facem datoria la locul de
muncă, în orele alea puține, câte sunt,
că nu se extenuează nimeni muncind
în revistele literare. Să știți că nu se stă
16 ore pe zi.
Din sală:
Unii se extenuează, să știți.
Tov. Paul Anghel:
Unii se extenuează, cei câțiva, care
sunt siliți să scoată o publicație, în
pasivitatea sau în greva pe care o orga
nizează ceilalți.
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publică. Ceaușescu nu mai făcea parte sută la sută din acest bloc
comunist. Avea nevoie de susținere economică, dar și politică,
de un fel de bunăvoință din partea Occidentului, în frunte cu
SUA. Deci acest lucru aș spune că dedramatizează faptul însuși
al protestului nostru. Nu trebuie să ne închipuim că forța terorii
comuniste a mai fost la fel de mare la sfârșitul acestei «domnii»
ceaușiste, așa cum fusese sub Dej, când cu întregul bloc fusesem
sub ampriza puternică a Uniunii Sovietice. Deja în Uniune avus
eseră loc schimbări. Iar din tot lanțul țărilor comuniste noi am
fost ultimii care am ținut cu dinții. Scrisoarea celor din diaspo
ra, care a urmat scrisorii noastre, era un semn că s-a luat act de
protestul nostru și că ochii erau asupra noastră, ca să nu ni se
întâmple mare, mare, mare nenorocire. Șicanele întreprinse
asupra noastră nu pot fi comparate cu ce se făcea înainte, chiar
la începutul regimului Ceaușescu, nu mai vorbim despre
regimul lui Dej. E adevărat, Pleșu a fost trimis din București, dar
la o casă de odihnă".
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Mai mulți semnatari ai scrisorii de solidarizare au fost prezenți
la vernisajul Silviei Radu

FQTO: Arhiva personală Silvia Radu

(Urmare din pag. I)

La 25 martie 1989 am vrut să des
chid acea expoziție. Iar eu această
expoziție i-am închinat-o lui Dum
nezeu, toate peisajele le-am lucrat la
mare. Am vrut să-i bucure pe
oamenii ăștia atât de amărâți. Mi se
pare o coincidență frumoasă gestul
celor șapte care tot atunci se aliau cu
partea frumoasă. La vernisaj era
Dan Hăulică, un autor important al
expoziției, dar îmi amintesc că era și
Andrei Pleșu. Am înțeles că au mai
fost și alți semnatari, dar în acel
moment eu nu știam nimic despre
toată povestea asta, am aflat de la
Europa Liberă. Presupun că a fost și
Paler. Cred că în aceeași seară am
ascultat la Europa Liberă și am auzit
că a fost transmisă scrisoarea. Pe
mine m-a copleșit, m-a bucurat, dar,
pe de altă parte, m-a lăsat disperată,
pentru că aveam sentimentul că în
expoziția mea se va întâmpla ceva.
Chiar a doua zi, expoziția a început
să fie frecventată de vizitatori
ciudați care păreau a căuta ceva care
să-i îndreptățească să caute mai
departe. Ei au venit imediat, pentru
că ștampila expoziției era Hăulică.
Ei au venit imediat, gândindu-se că
acolo s-a întâmplat ceva. Fuseseră
atâția ambasadori și atâta lume că
nu se mai putea intra. Poate și-au zis
că acești șapte dușmani ai noștri
s-au folosit de moment și au reușit
să semneze și să trimită scrisoarea.

DE ANI

Sunt convinsă că expoziția a fost
permanent supravegheată după
aceea ca să se vadă cine se întâlnește
cu cine. Era pentru ei un loc extrem
de pasibil de a se întâmpla lucruri
«necurate». Cu prilejul expoziției
am avut prilejul să-l întâlnesc pe
Petru Creția, căruia i-am spus că mă
îndoiam de calea artistică pe care
am mers. Că poate lupta politică ar
fi fost mai importantă. Mai cu greu
tate decât lupta minoră pe care o
duceam prin artă. El mi-a răspuns
oarecum înfuriat: «Atunci dă-ți foc
la expoziție».
Ce s-a întâmplat în acel sfârșit de
martie 1989 a fost un gest de comu
niune. îmi place acest cuvânt mai
mult decât cel de solidaritate, pen
tru că noi suntem ortodocși și trebu
ie să transmitem acest lucru să ne
punem ștampila asta pe noi, și nu
alta. Despre expoziție nu s-a scris ni
mic la vremea aceea. Expoziția era
mai tot timpul goalji, pentru că nu
știa nimic despre'ea. Erau doar
câteva afișe pe ici, pe colo. A venit
doar o doamnă Cenușă, de la radio,
și mi-a luat un interviu. La ora două
am dat interviul și la ora patru am
primit un telefon de la o fată care mă
întreba dacă mai e deschisă ex
poziția. Deci singurul meu succes le
gat de mass-media a fost această
persoană. Mai era o oră până la în
chiderea expoziției. Sper să o fi vă
zut. La cinci se închidea definitiv."
(a consemnat Eliza DUMITRESCU)
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Fabrica de șoimi
în ’89, să ai ocazia să te afli sub
umbrela „Protocolului" - de orice gen
ar fi fost acesta, însemna o viață mai
bună, mai ușoară. „La Protocol" în
semna uneori o lume aproape cu un
pas mai aproape de democrație. Gră
dinițele nu făceau nici ele excepție. în
București, Protocol însemna Grădini
ța APACA - o „uriașă fabrică de Șoimi
ai Patriei".

te sănătoase, dar în ultimele luni se
ajunsese să se facă mâncare de cartofi
cu cremvurști, ori varză acră cu salam.
Chiar nu se mai găsea nimic. V-am
spus, Partidul ne-a ajutat mereu, dacă
pentru alții nu era, pentru copii mă
car o bucățică tot se găsea. Dar în ul
timele luni acelea erau condițiile."

Cazarma copiilor

Toată atenția Partidului și a sindi
catului nu se acorda la voia întâm
plării. Erau oameni de la ambele
organizații care verificau bunul mers
al lucrurilor, lucrurile învățate și
comportamentul angajaților. Securiști? Turnători? Educatoarele nu
cred să fi avut, dar nici nu neagă total
această posibilitate. „Celula de partid
era reprezentată de un tip, o piticanie
de om, care însă ținea foarte mult la
noi. Unul pe care-1 chema Lăstun. Să
fi spus ceva, să fi avut o nevoie de
ceva, într-o secundă era prezent. Am
avut părinți recalcitranți, care au sărit
la bătaie pentru că erau probleme în
familie... M-am pomenit o dată cu un
individ cu un cuțit care voia să sară la
bătaie la mine. Administratorul a
telefonat la fabrică și imediat a venit
acest domn și vă spun că acel individ
nu a mai lucrat în fabrică... Avea
această forță Lăstun", își amintește
dna Stanciu. O mare teamă a an
gajaților grădiniței APACA era aceea
de a nu întârzia la slujbă. Partidul cel
drăguț devenea cam... bestie, dacă îi
dădeai ocazii cât de mici. „Noi
veneam deja de trei ani și jumătate
pe jos la grădiniță pentru că nu era
nici un mijloc de transport. Sunt însă
legende. Se spune că, atunci când a
venit în zonă, Ceaușescu a făcut semn
cu mâna că nu vrea linie de tranvai
nu știu cum, că nu vrea nu știu ce... Nu
vom ști niciodată. Dar să lași un carti
er atât de mare fără nici un mijloc de
transport în comun mi se pare stri
gător la cer. Ne-am mâncat sănătatea
atâția ani, mergând pe jos! Mă întâl
neam cu o colegă la o stație în
apropiere și veneam ținându-ne una
de alta să nu cădem. Aveam de mers
vreo opt-nouă stații, într-un ritm
alert și cu ochii pe ceas, nu cumva să
întârziem. Nu pentru că directorii
grădiniței ar fi zis că ne taie din
salariu, ci pentru că cei de la partid ne
urmăreau cu ceasul. Două minute
dacă întârziai...
«Două minute, mă sfidezi? Ai întâr
ziat, mă sfidezi, nu?» Asta ni se spunea!
Eu veneam tocmai din Drumul
Taberei", mai spune Geta Stanciu.

în anii comunismului, Fabrica de
confecții „APACA" era una dintre cele
mai importante întreprinderi din Bu
curești. Cu aproape 20.000 de lucră
tori, era un fel de mini orășel. Nu avea
autonomie locală... dar, totuși. Grija
statului pentru această fabrică impor
tantă s-a tradus și prin înființarea
unei grădinițe APACA. Copiii anga
jaților erau înscriși la această unitate
cu program săptămânal.
Raționamentul era simplu. Copii
fericiți, părinți mulțumiți, liniște în
fabrică și muncă după plan. Grădinița
APACA era una de protocol, înființată
într-o clădire construită inițial pe post
de cazarmă. Nu se mai instruiau soldații țării, se educau generațiile vii
toare, „Șoimii Patriei". O vizitau soțiile
înalților oaspeți ai Partidului, se orga
nizau defilări de modă și se pregăteau
grupuri de copii pentru participarea
la diferitele serbări populiste. La o
discuție cu educatoarele de atunci
(aflate în activitate și acum) descoperi
o lume interesantă.
Cornelia Mihăilescu, una dintre
educatoarele vechi ale instituției, po
vestește despre vremurile în care Fa
brica și partidul aveau grijă de grădi
niță cu toate mijloacele disponibile.
Aici, după cum povestește dna Mi
hăilescu, era mai bine ca acasă. Foarte
cald. Angajaților parcă nu le mai ve
nea să plece acasă. Era bine. Unitatea
avea centrală proprie, iar gazele ve
neau atât de la conducta statului, cât
și de la conducta fabricii de confecții.
Când frigul cuprindea totul, în fața
unității de protocol rămânea nepu
tincios. Educatoarea râde când își
iduce aminte cum veneau colege la
cercuri pedagogice la APACA și stă
teau, din obișnuință, cu paltonul în
clasă. Li se spunea să se dezbrace, li se
explica că nu e cazul să se teamă că
gerul „polar" le-ar putea deranja și
aici. Nou-venitele refuzau politicos.
După 5 minute mureau de cald. Erau
atât de uimite... „Ne întrebau cum de
la noi era cald. Simplu, pentru că noi
suntem grădinița fabricii de confecții
și astea sunt condițiile pe care ni le

Celula

in timpul săptămânii, Grădinița APACA avea grijă de copiii angajaților unității pentru ca părinții să fie mulțumiți și să dea randament

oferă fabrica. La noi erau numai copiii
muncitorilor din fabrică. Oricum, era
norma de cel puțin patru copii."
Odată, o tovarășă a vrut să reclame
grădinița la partid. Dacă tot se degera,
să degere toți! O realitate tristă. Omul
atacat de om din cauza societății.
Grădinița avea în jur de 530 de copii,
împărțiți în 16 grupe. Părinții plăteau
în funcție de câți copii și de ce salariu
aveau. Cea mai mare sumă plătită era
de 90 de lei. Dacă aveau doi-trei copii,
plăteau 35 de lei. Iar la patru-cinci
copii era gratuit.

La „săptămânal44
Programul grădiniței era, ca și
acum, săptămânal. într-o clădire
proiectată a fi cazarmă, erau cele 16
grupe. Cele mai mari aveau până la
40-45 de copii. Nu se întâmpla să
lipsească vreunul. îi aduceau lunea
și-i luau sâmbătă după-amiază. „Mun
citoarele lucrau în trei schimburi.
Când să vină să-și viziteze copiii? Rar
se întâmpla să mai vină vreo mămică
în timpul săptămânii să aducă copilu
lui său o eugenie, o bomboană, ce se
mai găsea pe vremea aceea. Copiii
erau foarte bine hrăniți în comparație
cu alții. Dacă nu se găsea și nu se găsea
în magazine carne, cantina fabricii

avea întotdeauna. Partidul se ocupa
de copii, trebuie să recunoaștem asta.
Nouă ne-a fost greu în momentul în
care nu am mai aparținut de fabrică.
Cine să ne mai plătească curentul,
utilitățile? Cine să ne mai aducă cos
tume pentru copii? Costumele copi
ilor erau făcute în fabrică, din ce mate
riale se găseau, ce le mai rămânea pe
unde rămânea. «Pentru copii în
grădiniță » - asta era vorba principală.
E adevărat că erau controale ale sindi
catelor, era cineva care se ocupa întot
deauna de noi. Nu am avut niciodată
probleme, întotdeauna am colaborat
foarte bine. Trebuia doar să deschi
dem gura, «am avea nevoie de ceva,
mergem la un spectacol cu copiii». Nu
știu unde se ducea doamna de la
sindicat, dar ne făcea întotdeauna rost
de ce aveam nevoie... pantofi negri de
lac la fel pentru toate fetițele, pentru
toți băieții, tot ce ceream primeam.
Dna Mihăilescu povestește atât
despre lucrurile bune, cât și despre
cele mai puțin bune. Apreciază grija
pe care partidul și sindicatul le-o
arătau. „Dacă spuneam că aparatele
de joacă parcă s-au cam cojit, imedi
at trimiteau o echipă și ni le vopseau,
le reparau." Erau însă și neajunsuri
cauzate de sistem. De posibilitățile de
atunci. „Cu jucăriile însă era mai

prost. Exista un fond din care se
cumpăra ce se găsea atunci prin
librării. Erau acele păpuși «Arădeanca». Fiecare clasă avea o păpușă.
Fiecare clasă avea un joc, o cutie de
cuburi de lemn. Noroc însă că aveam
foarte multe activități. De lipit, de
cusut, de construit, hârtie glasată,
desenau, colorau. Cam asta era joaca
lor." Cu tot interesul statului și al
oamenilor de la APACA, grădinița nu
putea trece total peste condiția
României din anii comunismului.
Cojocea Jana, directoarea grădiniței,
își amintește despre situația lui '89:
„Aveam țiglă pe grădiniță, ne ploua
peste tot. Ușile erau din lemn, cu sute
de straturi de vopsea, și se cojeau,
toate țevile se spărgeau, curgea apa pe
pereți. Se cârpea peste tot. Interes era,
dar alea erau condițiile". Geta Stanciu,
educatoare, crede că „era bine pentru
că erau întotdeauna lucrurile puse la
punct, măcar de fațadă. Cred că unul
dintre motivele fabricii de a ne sus
ține mereu, era faptul că trebuia să
fim mereu puși la punct pentru că nu
se știa când veneau delegații impor
tante, și veneau destul de des!". Un
aspect foarte important, pozitiv la
început a devenit negativ pe măsură
ce ideile tovarășului Ceaușescu deve
neau... inedite. „Alimentele erau foar

Costin ANGHEL
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Congresmanii americani sunt
cumpărați de oamenii de afaceri
U.S. News and World Reporter scria într-un număr spre sfârșitul anului
trecut. Din care reproducem ample pasaje: Chiar dacă membrii Congre
sului neagăfaptul că arfi obținut voturi contra bani, cei mai multi legisla
tori acceptă că actualul sistem, bazat atât de mult pe banii proveniți din
partea comitetelor de acțiune politică (PAC) și pe atât de generoasele plăți
pentru cuvântări, necesită o urgentă reformă. Deși legislatorii sunt trimiși
în Congres să voteze în legătură cu problemele ivite, îșipetrec cea mai mare
parte a timpului strângând bani pentru realegere. Și din momentul ce
comitetele de acțiune politică îifavorizează, în modfiresc, pe cei înfuncție,
aceștia reușesc săfie, de regulă, realeși, în proporție de 98%.
Problema banilor a devenit afacerea neștiută a Washingtonului, o afacere
care devine mereu mai sofisticată, pe măsură ce campaniile electorale sunt
mai costisitoare. Desigur, nu întotdeauna cu bani se pot obține voturi, dar,
cu certitudine, ei deschid uși celor care își pot permite să-i aibă. Politicienii
care ajung in Congres după ce au dus campanie, mizând pe încrederea
publicului, învață, curând, că numai aceasta nu-i va ajuta săfie realeși. Doar
contribuțiile provenite de la grupurile de interese particulare pot să le ofere
mijloacele de care au nevoie.
Economistul politic britanic Mancur Olson a demonstrat că, cu cât soci
etatea se bucură mai mult timp de stabilitate, cu atât apar mai multe
grupuri de interese speciale. U.S. News and World Report a examinat o
duzină de legi adoptate de Congresul too și a descoperit că aceste interese
n-aufost niciodată mai puternice decât sunt acum și că, în timp ce multe
legi valoroase au fost elaborate, multe altele sunt rezultatul acțiunii
grupurilor de interese și par să nu servească deloc interesului public. în aces
te din urmă cazuri, o examinare a datelor Comisieifederale electorale și a
declarațiilorfinanciare ale celor implicați dezvăluie legăturile dintre con
tribuțiilefinanciare și tratamentul legislativfavorizant. Printre principalele
descoperiri ale revistei se află:
- în dezbaterile aprinse asupra legii comerciale, industria petrolului a
convins Congresul să abroge impozitul pe „profiturile suplimentare", care
generau miliarde de venituri obținute din impozite, atunci când prețurile
petrolului erau ridicate. Senatorul Lloyd Bentsen, insistând pentru abro
gare, afirma că impozitul arfi prea împovărătorpentru industria petrolu
lui. Bentsen a primit 101.052 de dolari de la comitetul de acțiune politică al
acestei industrii. Iar totalul dolarilor dați Congresului s-a ridicat la 2,35 mi
lioane de dolari.
- O măsură introdusă în legea de alocații pentru apărare va irosi sute de
milioane de dolari, potrivit surselor Pentagonului, prin eliminarea celor mai
competitive ofertepentru componente ale avioanelor și navelor.,, Allison Gas
Turbine", unfurnizor al apărării, din Indiana, afost principalul promotor al
măsurii, iar senatorul de Indiana, Dan Quayle (azi vicepreședinte - n.n.), și
reprezentantul de Indiana, Frank McCloskey, un democrat, au susținut
măsura, afirmând că nu dăunează sistemului de oferte. „General Motors"
(„Allison Gas Turbine"e ofilială a concernului) a donat468.119 dolari mem
brilor Congresului, prin intermediul PAC (comitetele de acțiune politică).
-Permițând mai multor companii multinaționale, precum „Bechtel
Group" și„Monsanto", să continue să rețină o mare parte din cheltuielile lor
pentru cercetare, Congresul le-a acordat, efectiv, un supliment de 211 mi
lioane de dolari la scutire de impozite, în 1988, pe lângă beneficiile anuale,
de aproximativ un miliard de dolari, pe care le obținuseră în anii precedenți.
Suma era mult mai generoasă decât stimulentele propuse de Trezorerie. în
plus, Congresul a extins un adițional de 703 milioane de dolari scutiri de
impozite pentru potențiale cercetări, în cadrul acelorași corporații. Bentsen,
care prezidează Comitetul pentrufinanțe din Senat, și Dan Rosenkowski,
președintele Comitetului căi și mijloace din Camera Reprezentanților, au
sprijinit măsura. Reprezentantul Bery Anthony, democrat din Arkansas, s-a
luptat mult pentru ea, argumentând că stimulentele pentru cercetări ale
corporaților sunt cruciale. Toți au primit contribuțiifinanciare din partea
respectivelor companii; totalul dolarilor dați Congresului prin PAC-2,627
milioane de dolari.
Lumea, nr. 14/1989
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S-a încheiat al doilea trimestru de
școală! începând se astăzi, elevii au
intrat în vacanța de primăvară, pe
parcursul căreia Inspectoratul
școlar județean și Administrația
permanentă a taberelor organizau
excursii de recreere și culturalizare.
Școlarii, de la mic la mare, urmau să
plece, cu trenuri speciale, spre
munte, nordul Moldovei sau în zona
minieră Petroșani. Traseele stabilite
includeau vizite la diferite „obiec
tive istorice, economice și social-culturale". Pentru elevii din provincie
- excursie „de neuitat" la București,
încă din prima zi a vacanței, un
„Tren al Tineretului" avea să poarte
1.500 de tineri spre Capitală.
Porțile școlilor rămâneau însă
deschise pentru cei care doreau să
desfășoare activități culturale. în
unitățile de învățământ se organi
zau concursuri de șah și tenis de
masă, dar și spectacole de muzică și
poezie.

Timp liber organizat
Dacă elevii nu aveau școală, nu le
lipseau obligațiile. Vizionări, con
cursuri cinematografice și dezbateri
organizate cu ocazia „Zilelor filmu
lui pentru pionieri" erau planificate
în perioada 9-16 aprilie. Ecranizări
după opere literare românești, filme
istorice și de „actualitate" - „Nelu",
„De ce are vulpea coadă", „Expe
diția", „Maria și Mirabela în Tranzistoria". Nu lipseau nici desenele ani
mate - „Uimitoarele aventuri ale
mușchetarilor" și... „Novăceștii"! Ca
nu cumva să rămână vreun prichin
del ori pionier nesatisfăcut în
dorința de petrecere frumoasă a
vacanței, li se promitea „Cu poporul,
pentru popor". Cine-ar fi rezistat
delectării?!
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Record la natație
Sibiul â găzduit, la Bazinul
Olimpia, campionatele republicane
de înot. Sibianca Lidia Copariu s-a
remarcat la mai multe probe: a
înregistrat un nou record național
la înot în bazin scurt, la 100 m stilul
fluture; la 100 m liber a obținut un
timp de 54 secunde și 48 sutimi, iar
la 100 m mixt a stabilit recordul cu
timpul de 1 minut, o secunde și 95
sutimi.

Aspirator...
multilateral dezvoltat
întreprinderea „Electroargeș" a
testat un nou articol casnic - un as
pirator care... face de toate. „Este un
aspirator care îndeplinește și« servi
ciile» sale, adică absoarbe praful,
dar, în plus, mai «face» și altceva: de
exemplu, ajută la curățarea moche
telor (absorbind apa după clătire).
Mai poate fi utilizat pentru reme
dierea operativă a micilor inundații
casnice, când uitați robinetul des
chis", lăuda inginerul Bucur Mihai

JURNALE PERSONALE
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Există atâtea nemulțumiri în mine, încât aș
mai putea da și altora. Găsesc în Jurnalul lui J.
Green o lectură de căpătâi. Iată încă un citat
demn de reținut:„Eo copilărie să ținem la ceea ce
am învățat, pentru că ceea ce știm nu cântărește
prea mult, dar îi admir pe cei care știu temeinic
ceea ce știu, iar nu aproximativ. Cu timpul, măr
turisesc, pierd dorința de a învăța pentru a
dobândi ceva ce tot nu voi păstra. A fi devine
pasionant; nu vreau să spun a te agăța de viață,
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/✓
„PENSIONULUI
GHERLA
După decretul din 1964, penitencia
rul de la Gherla scăpase de deținuții
politici. După gratii rămăseseră doar
deținuții de drept comun. Gherla
adăpostea însă, pe lângă criminali
feroce, și condamnați la ani grei pen
tru fapte considerate infracțiuni grave
atunci, precum trecerea frontierei,
deținerea de valută, negoțul liber sau
specula cu produse cartelate ori de
contrabandă.

17 ani pentru negoț
cu viței
Uțu Pompeiu locuiește în Gherla și
e unul dintre cei care și-au lăsat ani
buni din viață în celulele penitencia
rului din oraș.
„Toată tinerețea mea s-a dus la
Gherla. Mă întreabă mereu vecinii:
«Mă, Pompei, cum dC-ai ajuns la anii
ăștia, după câte ai trecut?». Ce să fac?
Tinerețea mi s-a dus așa", spune cu
ochii triști Uțu Pompeiu. Omul, acum
în vârstă de 81 de ani, a stat între
pereții celulelor Gherlei timp de 17 ani
și 4 luni, condamnat pentru „speculă".
Când a intrat în pușcărie, avea doi
copii preșcolari. I-a găsit când s-a
întors acasă, trecuți de 20 de ani.
„Cumpăram tăurași pe care îi creșteam câteva luni, apoi îi vindeam iar,
că nu aveam bani. Atunci era consi
derată speculă", spune bătrânul.
Ca Uțu Pompeiu erau mulți alții, cu
ani de viață tocați după gratii pentru
găinării mărunte. „Eu am prins și anii
când se mergea în Deltă la tăiat de
stuf. Căram 80 de kg de stuf în spate
pe o distanță de 2 km, până la vapor.
Comparativ cu Delta, aici, la Gherla,
era pension. Acolo te culcai ud, puneai
ciorapii sub cap ca să se încălzească,
pe când la Gherla nu ploua, nu sufla
vântul. 200 de oameni au murit în
Deltă cât am stat eu acolo, pentru că
nu erau cabinete medicale, nici far
macii", povestește Uțu Pompeiu.
„Pensionul" Gherla avea celule și
de câte 200 de paturi. Dar ei tot
nu-ncăpeau, la câți erau închiși - tre
buiau de multe ori să lipească câte
două paturi ca să poată dormi câte trei
și să-i încapă pe toți celula. Patru feluri
de mâncare avea în rețetar „bucăta
rul" - terci și cartofi, fasole și arpacaș.
Plus „turtoaie" sau 150 de grame de
mămăligă. Bonus - bătaia. Uneori
cruntă, pe care deținuții o încasau pe
drept sau pe nedrept de la gardieni. „O
dată de la bucătărie au adus zahăr și
am cerut puțin și eu. . Mi l-au dat
ascuns sub arpacaș. Comandantul a
văzut și m-a trimis la izolator. Ziua
lucram și noaptea stăteam la izolator.
Altă dată un gardian milos de la etajul
de jos mi-a dat o bucată de pâine. Dar
ăla care era sus a văzut și m-a bătut
după aia măr, de n-am mai știut de
mine", povestește Uțu Pompeiu.
Deținuții luau bătaie și dacă nu își
făceau patul cum trebuie, dar și dacă
erau prinși rugându-se. Mulți deținuți
se rugau, dar numai în timp ce alt
coleg de celulă se uita pe vizetă, ca nu
cumva să treacă vreun gardian și să
vadă. „Nu am fost infractor, dar nu
aveam cum altcumva să fac bani
decât din animale. Gherla a fost casa
mea 17 ani de zile", spune bătrânul,
care de fiecare dată când trece pe
lângă penitenciar rememorează anii
mâncați de celulele Gherlei.

Clienții „pensio nul ui44

Funcția modelatoare
a creației de valori

Popa aspiratorul ultramodern de
marcă românească. L-au găsit gos
podinele în magazin, pus în vân
zare, dacă l-au căutat?!

Stilul „ă la maman“
îmbrăcămintea pentru copii criticată! Nu scrie nicăieri că
mamele nu găsesc pânza moale de
bumbac numită finet pentru con
fecționat scutece, nici că hăinuțele
pentru bebeluși și preșcolari sunt
„date pe pile".
Hainele celor mici, scrie jurnalis
tul revistei Flacăra, erau realizate în
fabricile de confecții prin reducerea
la scară a tiparelor pentru adulți. Se
păstrau aceleași linii și modele.
Chiar și broderiile, care, de câteva
sezoane, înțepeniseră în modă. Ate
lierele de croitorie erau în schimb
mai flexibile. Promovau, mai cu fan
tezie, tot stilul „ă la maman" cu
broderie. Dar broderiile repro
duceau desene cu personaje din
basme, filme și desene animate.

, Gherla era în anii *8o și ceea ce se
cheamă azi „adăpost social pentru
defavorizați". Vagabonzii fără domi
ciliu mergeau cu trenul fără bilet
până la Cluj, înainte de începerea
iernii. Sperau să fie prinși de controlul
CFR și duși la miliție ca să ajungă la
Gherla, unde să stea până se termina
iarna. „Aici căpătau mâncare și pri
meau un pat. Așa făceau în fiecare
iarnă", își aduc aminte foștii angajați
ai penitenciarului.
Foștii angajați ai penitenciarului de

la Gherla pe timp de iarnă

scăpat de acasă câteva ceasuri. Și eu, într-un
birou, citesc ceva (...)
Stelian Tănase, Acasă se vorbește în șoaptă.
Dosar & jurnal din anii târzii ai dictaturii,
București, Compania, 2002, p. 81-82

Lumina se aprinde, se continuă conversații și
bârfe din cartier, ideile, polițaii, prețurile, ce s-a
mai adus la alimentara. O mahala. Mica lume:
protecționistul (cu câte o muiere după el), pen
sionarul care vine la rupt bilete (vorbăreț, unfel
de Svejk țigănos,fost ofițer, cam bețiv și în putere,
dupăfemei, altfel simpatic);femeia de serviciu
adormită, venită de la biserică. Mulțumită că a

Se-audepierzăndu-se pe străzi ori stăruind aici,
în răspântia blocurilor, vocea vânzătorului de
pământ-„Pământ deflori - avem pământ de
flori!". Totdeauna l-am așteptat să vină primăva
ra, cu teama că nu mai are de unde veni - doar
de pe lumea cealaltă, poate. Azi a venit, strigă și
strigă-aceeași voce mai slăbită și același cal, mai
bătrân. Fac popas, se odihnesc aici și calul își
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la Gherla mai povestesc și de alți
oameni care și-au lăsat între zidurile
penitenciarului ani buni din viață.
„Era unul, Firoiu, care era la Gherla
pentru că trecuse frontiera. El și cu
vreo încă trei se înrolaseră în armata
de mercenari. A dezertat și a umblat
prin vreo nouă țări, după care a venit
înapoi trecând Dunărea înot. Dacă
l-ar fi prins de la Interpol, glonțul era
al lui", cugetă loan Lazăr, fost ofițer în
cadrul Penitenciarului Gherla.
Alți locatari ai Gherlei ajunseseră
în penitenciarul din inima Transil
vaniei pentru găinării și furtișaguri
mărunte. „Unul, Văcăroiu, fusese
adus din București pentru că intrase
într-un vagon în care era marfă
adusă de la ruși și îl prinseseră în
timp ce desfăcea pachetele. Băiat
deștept, aveai ce vorbi cu el", își aduce
aminte Lazăr.
„Pensionul" Gherla avusese și
clienți mai de seamă. Era însă prin
anii ’60, când însuși adjunctul mi
nistrului de Interne, Ady Ladislau,
ajunsese întemnițat la Gherla în mare
secret. „Ladislau răspunsese de toate
penitenciarele din țară și făcuse ra
vagii când venea în inspecție. Când
l-au adus, l-au pus la sera cu flori. Noi
nu aveam voie să vorbim cu el. Dor
mea separat față de ceilalți deținuți și
nu ni se spusese de ce îl aduseseră. Dar
bănuiam că din cauza legăturii cu Ana
Pauker și Vasile Luca", rememorează
loan Lazăr.

Director peste
închisoarea bunicului
Gherla i-a fost „casă" și bunicului
actualului director. Vasile Pop e acum
director unde bunicul lui a fost cinci
ani deținut între 1950-1955.
„Bunicul a făcut parte din lotul de
la Țibleș. Pe vremea aia, pe acolo tre
ceau și așa-zișii «bandiți», și trupele
de securitate. Bunicul a aderat moral
la această mișcare, așa că a început să,
le procure mâncare și să le transmită
obiecte de îmbrăcăminte, pe care le
depozita în diverse locuri. într-o zi, pe
când se întorcea acasă, a văzut casele
din sat înconjurate. De frică, a fugit și
el de-acasă, ca alții. După trei ani l-au
prins într-o moară și l-au condamnat
pentru ajutarea inamicului. Doi ani
au durat numai anchetele", poves
tește dl. Pop.
își amintește și că bunicul lui nu
povestea despre Gherla decât cu alți
foști colegi deținuți. „Doar atunci mai
depănau amintiri, în rest nu. Povestea,
de exemplu, despre cum îl torturaseră
în penitenciar pe un profesor de
muzică din Sibiu. Doar pentru că,
după ce elevii cântaseră „Deșteaptăte, române!", fusese întrebat dacă s-au
deșteptat. El răspunsese în glumă:
«Nu e timpul pierdut», ceea ce fusese
considerată o insultă", povestește Pop.
Actualul director al închisorii mai
spune că în anii '80, pe când ajunsese
comandantul plutonului antitero
Cluj, cariera lui era gata să se încheie,
pentru că se aflase că bunicul său fu
sese „politic". „Atunci am pierdut o
funcție bună în Zalău. Din momentul
acela începuseră să-mi sugereze că
fusese o greșeală că ajunsesem co
mandant, așa că am fost tras pe linia
moartă. Norocul njeu a fost că a venit
revoluția, pentru că apoi cariera mea
a luat o întorsătură normală", reme
morează actualul director al peniten
ciarului. „E o ironie a sorții că am
ajuns director chiar peste locul în ca
re a fost închis bunicul. Dar nu cred
că bunicul ar fi nefericit să știe că
sunt director peste locul în care a fost
închis el. Mai ales că lui îi plăcuse atât
de mult armata, încât regreta că n-a
rămas militar. Nu putuse însă pentru
că nu avea școală și nici condiția
materială, într-o vreme în care pen
tru așa ceva se cerea să ai o avere și o
condiție bine conturată", mărturi
sește Vasile Pop.
Gabriela BĂDICA

in anii '80 vagabonzii săvârșeau infracțiuni minore pentru a se „caza”

Alexandra ZOTTA

ci a te desprinde de ceea ce este schimbător. Dezinteresați-vă, spunea deseori Fenelon ".
Victor Felea, Jurnalul unui poet leneș. Ianuarie
1955 - martie 1 993, Ediție îngrijită de Lidia
Felea, București, Albatros, 2000, p. 723
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strânge picioarele din genunchi, chircindu-le,
parcă. Doamne, aș cumpăra tot pământul de
flori, să nu se mai ostenească atât- bătrânul e
același, din Brănești, pe care-l recunosc de alte
dăți, și calul, și căruța hârbuită, șifelinarul stins,
și căldarea care a scos apa din puț, altădată... Și
cine mai cumpără pământ?-s-afăut gol de case,
de grădini, stăpânii nu știu dacă mai pot semăna,
primăvara asta... Oraș răsturnat din rădăcini,
nu-i mai tihnesc așezarea, temeliile, florile,
anotimpurile, amintirile.
Florența Albu, Zidul martor (Pagini de jurnal)
1970-1990, București,
Cartea Românească, 1 994, p. 407-408
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UNIVERSITATEA CRAIOVA LOKOMOTIV SOFIA 1-0,
ÎN CUPA BALCANICA
Schimbul de generații, dar și apa
riția pe firmamentul fotbalului ro
mânesc a unor echipe precum Vic
toria și Flacăra Moreni, puternic
împinse în față de regimul totalitarist, au făcut din Universitatea
Craiova, la sfârșitul anilor ’8o, mai
mult o formație de pluton. „Cam
pioana unei mari iubiri", cum a fost
denumită metaforic de presa vremii
gruparea din Bănie, cocheta în con
tinuare cu întrecerile europene,
însă la un nivel mult mai scăzut,
Cupa Balcanică intercluburi, compe
tiție ia startul căreia s-a aliniat Știin
ța în sezonul ’88-’89, desfășurându-se
doar sub patronajul Federațiilor Na
ționale ale țărilor din sud-estul con
tinentului, nu sub cel al UEFA.
Cel mai elocvent exemplu în susți
nerea ideii că această Cupă Bal
canică, desființată de altfel în anii
’90, nu se bucura de o prea mare
apreciere în rândul publicului a fost
reflectat în ziarul Sportul în urmă cu
20 de ani. „Nu putem pune punct
acestor câteva considerații despre
partida de pe stadionul «Central»
fără a sublinia încă o dată numărul
surprinzător de mic al spectatorilor
din «ovalul» craiovean. E adevărat,
echipa se află într-o situație dificilă.
Dar nu acum are ea nevoie mai mult
ca oricând de sprijinul suporterilor
ei?", relata singurul cotidian de sport
din țara noastră la două zile după
meciul Universitatea Craiova - Loko
motiv Sofia, încheiat cu victoria
românilor, scor 1-0, gol marcat de
Emil Săndoi, în minutul 73. în antite
ză cu suporterii echipei, conducă
torii acesteia, dar în primul rând an
trenorul de atunci al oltenilor, Sorin
Cârțu, care avea și statutul de jucător
activ, au acordat o atenție deosebită
acestei competiții. Aspect care avea
să cântărească foarte mult în viitorul
apropiat al Universității, jucătorii
care se rodau atunci în partide de
genul acesteia cu Lokomotiv Sofia
urmând să se încununeze campioni
la sfârșitul stagiunii ’go-'gi.
Revenind la meciul câștigat pe te
ren propriu cu Lokomotiv, disputat în
Cetatea Băniei la începutul lui apri
lie ’89, trimisul ziarului Sportul re
marca în cronică faptul că Universita-

în acțiune, Gheorghiță Geolgău, unul dintre ultimii reprezentanți
ai Craiovei Maxima din 1989

FOTO: Sportul

Clasament
1. „U" Craiova
2. Lok. Sofia
3. Radnicki Niș

3
3
2

tea s-a impus pe merit, după ce a
dominat întâlnirea de la un capăt la
altul. „Universitatea, făcând abstrac
ție de locul ocupat în campionat, s-a
străduit mult să câștige acest meci,
pornind din start cu viteza a patra
spre careul lui Nikolov, portarul
oaspeților fiind nevoit să intervină
salvator la șuturile extrem de puter
nice ale lui Neagoe (min. 2), Gh.
Popescu (min. 6 și 10) și Olaru (min.
12). A fost un prim sfert de oră de
forcing al echipei craiovene, fără gol
însă, din păcate. A urmat o perioadă
de joc mai încâlcit, după care, în
finalul reprizei, Universitatea revine
în atac, dar același portar Nikolov s-a
opus la șuturile violente expediate de
Badea (min. 31), Gh. Popescu (min. 36)
și Neagoe (min. 42). Am consemnat o
singură ocazie a oaspeților în această

2
1
1

O
O
O

1
2
1

2-2
3-3
2-2
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parte a jocului, în min. 16, când
Metkov a șutat din careul mic și
Boldici a intervenit salutar. După
pauză, Universitatea a început forțat
din nou, ca la început, cu jucătorii din
toate liniile, dar, pe rând, au irosit
mari ocazii Mănăilă (min. 51), Șt. Stoi
ca (min. 53), C. Gheorghe (min. 56),
pentru ca a doua serie de mari ocazii
să fie irosită în min. 60,62 și 63 de Gh.
Popescu (de două orij și de E. Săndoi.
Golul mult așteptat avea să «cadă»
destul de târziu, în min. 73: la o lovi
tură de colț, mingea centrată perfect
în fața porții oaspeților a fost reluată
cu capul de E. Săndoi, balonul a lovit
transversala, a ricoșat în pământ și
arbitrul a arătat decis punctul de la
centrul terenului, validând golul.
Descătușată, Universitatea s-a dez
lănțuit pur și simplu. în min. 85,

Cârțu a fost faultat în careu, dar arbi
trul a scos penalty-ul de rigoare în
afara suprafeței de pedeapsă, la 17
metri, lovitura liberă fiind executată
de Cârțu spre E. Săndoi, care a șutat pe
lângă poartă. O altă mare ocazie va fi
irosită de C. Gheorghe în min. 87 și,
astfel, Universitatea obține o victorie
pe deplin meritată, raportul șuturi
lor, cornerelor și ocaziilor de gol fiindu-i net favorabil." Parcurgând garni
turile celor două echipe, se remarcă
faptul că Universitatea a avut pe teren
câțiva tineri de reală perspectivă, în
frunte cu fostul internațional și com
ponent al Generației de Aur Gheor
ghe Popescu, distribuit de cronicar în
caseta tehnică a meciului în avanpos
turi, deși „Baciul" avea să se consacre
ca fundaș central la marcaj și
închizător, și cu Emil Săndoi, actualul
selecționer al echipei naționale de
tineret a României. De partea cea
laltă, nici un nume sonor, jucătorii de
atunci ai lui Lokomotiv nefăcând
ulterior, precum Gică Popescu, pasul
către marea performanță.
Concluziile trase de ziarul Sportul
după acest meci? „Universitatea a câș
tigat mult mai ușor decât lasă să se în
trevadă scorul de 1-0, piesele grele ră
mânând Boldici, Geolgău (revenit pe
post de libero, exact după zece ani!),
Săndoi (periculos în atac, la loviturile
libere) și Gh. Popescu (cel mai activ
dintre toți, dar am rămas cu impresia
că el, generos cum îl știm, vrea să facă
de toate și, singur, firește că nu poa
te)." Grație victoriei cu Lokomotiv,
Universitatea urca pe primul loc al
clasamentului grupei din care mai fă
cea parte și echipa iugoslavă Radnicki
Niș, poziție pe care avea s-o piardă
însă, la fel și calificarea în finala com
petiției, o dață cu eșecul, scor 1-2, pe
care avea să-l sufere ulterior la Niș.
Marius MIHALCEA

UNIVERSITATEA: Boldici-Mănăi
lă, E. Săndoi, Geolgău, Ad. Popescu C. Gheorghe, Olaru, Badea (min. 46
Ciurea) - Șt. Stoica, Gh. Popescu,
Neagoe (min. 59 Cârțu).
LOKOMOTIV: Nikolov - Milanov,
Lalov, Vasev, Docev, Teodorov Metkov, Salamanov, Hristov Dudov, Nakov.

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Cât cântărește o etichetă?
împreună cu o echipă de control al oamenilor
muncii am întreprins, în această săptămână, un
raid-anchetă în mai multe unități prestatoare de
servicii către populație din municipiul Piatra
Neamț. Iată constatările noastre: Primul popas la Casa Modei.
- La raionul de încălțăminte așteptăm mai bine
de un sfert de oră până ce gestionara Maria Socea
își face timp și pentru noi. întrebăm de sandale.
„Nu avem, nu-i sezonul", vine răspunsul. Și, totuși,
în vitrină se aflau câteva perechi. Că în magazie
avea mai multe modele, mai frumoase,
bineînțeles, e cu totul altă poveste. „Nu le scot la
vânzare, pentru că sunt încercate des și se
uzează?!" Păi, cum să le vândă așa „uzate" fețelor
mai alese pentru care, firește, sunt reținute? Dar
cu clientul obișnuit cum rămâne?
- Ca în povestea cu ulciorul, gestionarei Maria
Rusu, de la Secția de tricotaje, cântarul i-a făcut
figura de astă dată. Cântărind două pulovere,
acul nu „voia" să indice nicidecum cantitatea
înscrisă pe bonurile însoțitoare. Iar diferențele
nu erau deloc neglijabile. Unuia îi lipseau 160
grame, celuilalt -120. Deci, dintr-un foc, urma să
se încaseze suplimentar aproape 100 de lei. Și
asta numai de la două comenzi... La comenzile
primite cu materialul clientului nici nu se mai
obosesc să mai cântărească firul. Cât aduci atâta

intră. Și dacă-i mai mult cu atât mai bine! Lipsa
de gramaj este pusă când pe seama croitului,
când pe cea a... etichetelor de pe bobine. Să fim
serioși! Cât poate cântări o etichetă? Sau la croit
se poate pierde mai bine de o treime din greu
tatea puloverului?
- Destule nereguli am întâlnit și la Secția de
lenjerie. Rochii, bluze, fuste, perdele, lenjerii erau
aruncate peste tot, chiar și pe jos. „Tocmai venise
un client să-și ridice comanda. N-o găseam și, de
aceea, era răscolit așa", se scuză muncitoarea
Angela Cucoară. Normal, la așa ordine în evidența
comenzilor... așa dezordine în unitate. Ne refe
rim, aici, la cele trei rochii gata croite, dar fără
bonuri, precum și la comenzile primite din ianua
rie și încă neonorate. Explicațiile șefei de secție,
Mariana Grădinaru, oricât de insistente, nu pot
convinge că aceasta-i doar o situație de moment.
- Dacă e să facem „o reclamă" pentru servicii
le oferite populației de Centrul de spălătorie și
curățătorie chimică nr. 1, o facem. Avem sufici
ente detalii. Să începem, de pildă, cu prompti
tudinea în onorarea comenzilor. Ei bine, de la data
de 14 februarie a.c. sunt lenjerii neaduse încă de
la spălat. Apoi, trebuie amintită „estetica" hai
nelor deja „curățate". Dar mai poți vorbi oare
despre estetică dacă unele arată ca vai de ele? Ba
puțin descusute, ba șifonate. E concludentă recla

ma? întrebarea o expediem pe adresa Coopera
tivei „înfrățirea".
- lată însă și o întrebare pentru Cooperativa
„Electrometal": De ce programul de funcționare
a Secției de reparații radio-tv nr. 1 este doar până
la ora 1930, din moment ce emisiunea la televi
zor începe la 19:00? Oricât de operativi ar fi
lucrătorii de aici, în jumătate de oră tot nu pot
face mare lucru.
- Secția geamuri nr. 1, de pe Bulevardul Traian,
ai crede că aparține mai degrabă șefului de uni
tate, D. Mustea, decât Cooperativei „Prestrea". Nu
mai așa s-ar putea justifica de ce are primite atâtea
comenzi fără chitanțe. Iar, totuși, când taie chi
tanță, are el grijă să-și scoată și de aici ceva. Bună
oară, pe o comandă erau trecute, ca necesar, 3 m
de ramă (34,6 lei/m), dar, în realitate, era nevoie
doar de 2,6 m, iar pe alta 2 m, folosindu-se 1,4 m.
Parcă trezit la realitate, șeful de unitate spune, ca
pentru sine: „Neapărat trebuie să-mi pun ordine
în hârtii". Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
Concluzia e clară. Respectul față de cetățean, față
de propria meserie, promptitudinea și calitatea
serviciilor către populație lasă uneori de dorit. Iată
de ce intervenția factorilor de răspundere este pe
cât de necesară, pe atât de urgentă.
Tina CONDREA,
Ceahlăul, jud. Neamț, nr. 2699 din 1989
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vorba despre o „criză mondială a
comunismului" care creează un vid
în Europa, vid ce nu se va putea
umple de la o zi la alta. Părerea
autorului este că URSS-ul nu mai
poate da nici un pas înapoi și că,
dacă ar face-o, și-ar asuma o
mișcare rapidă de dezintegrare care
ar fi greu de stăvilit. „Lecția Iu
goslaviei spune totuși ceva. Conflic
tul latent dintre Ungaria și România
este greu de oprit.
Bineînțeles, nu Occidentul este
cel care să dea sfaturi polonezilor și
ungurilor să fie precauți în fuga lor
de trecut. Și cu atât mai puțin să-l
susțină pe Ceaușescu sau pe Jivkov
în numele stabilității... Apare, în
consecință, necesitatea gestionării
unei faze de tranziție care ar putea
fi lungă și zbuciumată."

La sfârșitul lunii ianuarie 1989,
Henry Kissinger îi propunea lui
George Bush „o nouă Yalta", un pact
între SUA și URSS pentru a pune
punct războiului rece. Acest plan
prevedea.ca URSS-ul să slăbească
controlul asupra țărilor din Europa
de Est, iar în schimb Occidentul să
garanteze că NATO nu va profita de
situație pentru a încuraja și ajuta
țările din blocul comunist să iasă
din sfera influenței sovietice. Planul
a întâmpinat opoziția Departamen
tului de Stat American, care a fost de
părere că, exact în momentul în care
se observă un proces de democrati
zare în aceste țări, nu este cazul să se
facă iarăși un pas înapoi, atribuindu-i pentru totdeauna Moscovei
controlul țărilor din Europa de Est.
Planul lui Kissinger, chiar așa dis
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calibrul lui Dinescu să fie pus în situația de a implora,
însuși Dinescu a scris o scrisoare de protest adresată lui
Popescu după ce președintele USR, care este și directorul
editorial al României Literare, l-a demis pe poet.
Semnatarii au făcut apel la Popescu să pună capăt
„unei injustiții și unei greșeli cu consecințe morale,
profesionale și umane extrem de grave". Având însă în
vedere trecutul lui Popescu, nu sunt mari șanse ca el să
reacționeze. Iar, potrivit unor surse neconfirmate, dar
credibile, unul dintre cei șapte, Andrei Pleșu, a fost
pedepsit. Surse diplomatice vestice spun că a fost tri
mis să îndeplinească o slujbă măruntă, în provincie, la
muzeul din Bacău, deși pregătirea sa profesională îl
califică, fără îndoială, pentru o profesie mult mai
importantă. Mai mult, potrivit Radio Budapesta, care
citează surse franțuzești, toți semnatarii scrisorii care
îl apără pe Dinescu, cu excepția lui Bogza, au cunoscut
interdicția de a publica.

(Urmare din pag. I)

Ei au amintit de persecutarea lui Tudor Arghezi (18871967) și a lui Lucian Blaga (1895-1961), doi poeți care au
suferit „hărțuieli și care au fost interziși" în anii '50, și au
stabilit o paralelă între anii devastatori ai erei staliniste
și prezent. Demiterea lui Dinescu de la România Literară
nu poate fi privită independent de interesele ge nerale
ale culturii române, au spus ei, adăugând că în calitate
de scriitori ei au refuzat să facă vreo deosebire între dra
gostea pentru țară și grija pentru cultura română: „Pos
teritatea nu-ne va uita, cu siguranță - nici pe dumnea
voastră, nici pe noi -, dacă vom rămâne indiferenți când
un prieten scriitor se găsește într-o situațiecare nu îi per
mite să își exerseze talentul".
Scrisoarea a menționat și o altă poetă și eseistă
română care a avut curajul să vorbească, Ana Blandiana, căreia i s-a interzis accesul la drepturile sale pro
fesionale fundamentale, adică „accesul la revistele de
specialitate și la edituri". Cu opt luni în urmă; rubri
ca Anei Blandiana a dispărut din România Literară, iar
numele său a dispărut din toate publicațiile.
Ar fi dificil, au scris intelectualii, pentru USR să le
explice membrilor săi cum a fost posibil ca un poet de

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
întreprinderea de transport „Bu
cureștii Noi", cu sediul în Bd. Bucu
reștii Noi nr. 40, Sectorul i, înca
drează în condițiile Legii 12/1971 un
Contabil și un economist cu expe
riență în domeniul financiar-contabil și șoferi pentru autoturisme și
autoutilitare, posesori ai permisului
de conducere B, C și D, având catego
ria I sau a Il-a și o vechime minimă
în profesie de cinci ani.___________
AESCH - Popești-Leordeni, cu se
diul în comuna Glina, Str. Fermei nr.
8 (autobuzul 166 de la capătul linii
lor de tramvai 15, 19, 27, 38), înca
drează în condițiile Legii nr. 12/1971
responsabili economici pentru
ferme de producție, contabili simpli
și principali.____________________
Familie cu doi copii mari, zona Bd.
Aviatorilor, căutăm femeie menaj,
internă sau semiinternă.

VÂNZĂRI
Dubluradiocasetofon cu egalizator
și boxe detașabile, radiocasetofon
auto Blaupunkt, sobă cu ardere com
pletă, covor persan manual. Cumpăr
ceas Piaget deosebit, podoabă cu
piatră albă sau verde._____________
Vând Telecolor nou, haină piele
Newark 52 căptușită lână, model
deosebit, sacou Ducatti 52, geacă
piele 52, ghete baschet Nike 44 - 45,
îmbrăcăminte deosebită damă.
Piese Ford Taunus, trusă chei tubulare, trusă sudură autogenă, noi, difu
zoare auto și aparat de radio, căști
audio, servicii de masă din porțelan,
nurci canadiene, cazan aramă 1001,
aragazuri și reșouri la gaze, eventual
pentru piese.

CUMPĂRĂRI
Cumpăr obiect decorativ sticlă mul
ticoloră (vază, lampă); ceas mână
cronometru; fototapet Contarex
(Leca, Exacta).

Contratimp
ORIZONTAL: 1) Transformare de impor
tanță vitală. 2) Bețe băgate în roate - Apre
ciat la serviciu - Negru animal. 3) Om de
cultură - Fruntaș la instrucție. 4) Bun al
omenirii - Poartă multă corespondență în
sectorul său de activitate. 5) Mutații de cir
cumstanță. 6) Parteneri în lupte (sg.) Soluție pentru curățarea tenului. 7)
Des...facere cu amănuntul. 8) Trecătoare
prin parc - întoarcerea rachetei. 9)
Aruncător de greutate - Contra la intrare.
10) Fericire absolută - Lucrare de control.
VERTICAL: 1) Mijloc de existență. 2) Cer
cetare de bază în medicină - Măsură
adoptată pentru iluminat. 3) Lung de linie.
4) Dă dovadă de slăbiciune. 5) Piesă de
schimb - Face plajă pe litoral-Avizat de la
centru! 6) Tip de corp rigid - Nereușită la
examen. 7) Remarcabil printre ace - Pus
la cale. 8) Figuri din cărți (sg.). 9) Câmpul
de luptă - Mare consumator de ulei. 10)
Calificată ca torcătoare - O pereche de
pantofi (sg.).

tv

Crisula Ștefănescu, Radio Europa Liberă
(Munchen) - Raportai secției de cercetare, condusă
de dr M. Shafir. Document din „Arhiva 1 989",
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
(Traducere din limba engleză de
Eliza DUMITRESCU)
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11:30 Lumea copiilor. Emisiune re
alizată în colaborare cu Consiliul Ju
dețean Iași al Organizației Pionierilor
Ctitorii ale Epocii de Aur. Concurs
de cunoștințe politico-ideologice de
dicat sărbătoririi a 40 de ani de la
crearea Organizației Pionierilor din
România
Drag partid, îți mulțumim! Versuri
din lirica pionierilor laureați ai con
cursului republican „Tinere condeie"
învățătura - înaltă îndatorire patri
otică. Bilanț la sfârșitul trimestrului al
II-lea
Porni Luceafărul... rubrică dedicată
Centenarului Eminescu
Desene animate. Roby și Boby. Pro
ducție a Studiourilor cehoslovace.
Scenariul J. Petrik. Regia B. Sejda.
Episodul 5
Șoimii patriei. Un cuvânt de preț:
„Mulțumesc!" Scenetă pe teme de edu
cație civică, etică și comportament
Agenția „Vacanța" transmite: ac
țiuni și locuri de petrecere a vacanței
de primăvară. Redactor Dana Opriță
Telefilmoteca de ghiozdan. Since
ritate. Episodul 1
12:25 Viața satului
Actualitatea în agricultură
Tehnologii de vârf - recolte pe
măsură. Documentar. Noutăți din
știința și practica agricolă
13:00 Telex
13:05 Album duminical
Pe aripile primăverii cu formația
Canon

vremea
în țară, vremea a fost caldă, iar cerul
variabil în sud și sud-est și temporar
noros în celelalte regiuni. Pe alocuri
au căzut ploi sub formă de aversă,
însoțite de descărcări electrice în ves
tul, centrul și nordul țării și izolate în
rest. Vântul a prezentat unele inten
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cutabil cum pare, are și conotații
pozitive, prin recunoașterea faptu
lui că perioada războiului rece este
pe sfârșite. La acest plan și la
dezbaterile din jurul lui se referă și
autorul când spune: „Dar este sufi
cient să constatăm cât de departe ne
aflăm acum de optica din trecut.
Pentru că, dacă este adevărat că
URSS-ul va confirma retragerea din
imperiu, tot la fel și Occidentul va
renunța la doctrina roll-back. Un fel
de Yalta politică. Dar total diferită de
cea din paginile de istorie. Atunci se
împărțea Europa între marii
învingători ai celui de-ai doilea
război mondial. Acum este vorba
despre necesitatea împiedicării ca
vidul creat de criza unui sistem să
ducă la o situație imposibilă. Din
punct de vedere diplomatic, este

Arhitectura la Constanța. Reportaj
de Smaranda Jelescu
Tineri soliști lâ rampă: Ramona
Bădescu, Cătălin Crișan, Constantin
Bruj
Mari comici ai ecranului
Duete din operete românești: Rodica Mincef și Eugen Savopol, Daniela
Diaconescu și Virgil Bojescu. Redactor
Luminița Constantinescu
Desene animate
Ilustrate muzicale din țară
Din cununa cântecului românesc.
Melodii populare. Redactor Virgil
Comșa
Moment coregrafic pe muzică de
J.S. Bach. Solistă Simona Matei. Core
grafia Raluca Ianegic
Telesport
în concert: Eva Kiss
Secvența telespectatorului
15:00 închiderea programului
19:00 Telejurnal. 1 Mai - raport
muncitoresc
19:20 Cântarea României. Făuritorii
marilor recolte. Omagiul țării, condt 1 cătorului iubit. Emisiune realizată
colaborare cu Uniunea națională a Co
operativelor Agricole de Producție.
Redactori: Lucia Postelnicu, Marilena
Rotaru, Petru Rusu.
20:25 Film artistic. Puterea dragos
tei. Producție a studiourilor sovietice.
Premieră tv. Cu: Ipolite Hvicla, Megi
Țulukidze, Elena Cioheli, Hatuna
Kotrikadze, Medeia Ciahava. Regia
Levan Hotivari.
21:30 Bijuterii muzicale. în inter
pretarea Orchestrei Simfonice a RTV.
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

sificări în vestul țării și la munte, cu
viteze de până la 45 km la oră.
Maximele au fost cuprinse în general
între 16 și 26 de grade, iar minimele,
între 4 și 14 grade, izolat mai coborâte
în depresiuni. La București, vremea i
fost caldă, iar cerul variabil. Vântul a
suflat slab până la moderat. Tempe
ratura maximă a oscilat în jurul va
lorii de 25 de grade, iar minima a fost
cuprinsă între 6 și 8 grade.
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Dicționar: LAI

Schimbările din Est, în presa străină
și nu va mai exista niciodată un
1969 cehoslovac".
El constată că aceste afirmații pot
schimba complet scena europeană
și internațională și că doctrina Brejnev, dar și înțelegerea de la Yajta
sunt pe cale să devină istorie. în
ceea ce privește schimbările din
țările Europei de Est, autorul este de
părere că pentru Polonia și Ungaria
nu mai există cale de întoarcere, dar
că celelalte țari au rămas destul de
imobile: „... nimeni nu poate spune
acum înspre ce se îndreaptă
URSS-ul, cum am putea prevedea
direcția unor țări ca România fără
Ceaușescu, a unei Cehoslovacii cu
Dubcek din nou la conducere, a
unei Germanii de Est eliberată de
regimul de fier din prezent".
Continuă apoi, constatând că este
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Destinatar și semnatari,
în analiza Europei Libere

DIN PRESA INTERNAȚIONALA

în cotidianul italian La Repubblica de la 1 aprilie 1989, Alberto
Jacoviello face o analiză a situației
din Europa de Est și a implicațiilor
acestei situații în politica euro
peană și mondială sub titlul: „Dacă
Moscova își ia mâna de pe
Imperiu...":
„Faptul că URSS-ul nu ar mai fi
putut invada, fără consecințe cata
strofale, nici o țară din Est este cert,
cum la fel de certă a devenit și poli
tica lui Gorbaciov... însă una este să
ajungi la această concluzie pe baza
unei analize și cu totul altceva este
să o auzi proclamată de condu
cătorul URSS-ului. Exact asta s-a
întâmplat acum. Gorbaciov i-a spus
secretarului general al Partidului
Comunist maghiar că nu va mai
exista niciodată un 1956 unguresc

Joi,

NAȚIONAL

Revista Rebus, nr. 20/1989

amintiri

doar prima fază a demersului".
Cert este că tot ce se întâmpla la
începutul anului 1989, evenimente
de neconceput cu câteva luni în
urmă, a fost posibil datorită lui Gor
baciov și acțiunilor sale din cei
patru ani de când se afla la putere:
„Asistam chiar la un schimb de
pioni: Kissinger a făcut prima
mutare, Gorbaciov i-a răspuns cu o
mutare care conține o acceptare
implicită. Asistam deci la crearea
unui nou scenariu, de neconceput
până mai ieri? Toate semnele indică
faptul că aceasta este linia noului
mare acord între Est și Vest la
aproape 50 de ani după Yalta".

Rîrvduivica
„Rîndunica" aducea în case
ultimele știri despre partid
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