JURNALUL
Numărul 87

ROMÂNIEI

1 9 8 9

-

Vineri, 1 0 aprilie 2009 - Luni, 10 aprilie 1 989

ACUM

BIOGRAFII NEROMANTATE
ALE SEMNATARILOR
„SCRISORII CELOR SAPTE“

DE ANI

DOUĂZECI

DISTRIBUIT ÎMPREUNĂ CU JURNALUL NAȚIONAL

Solidarizarea scriitorilor
în istoria orală

Am încercat după 20 de ani să
aflăm adevărul despre modul în care
a fost concepută și trimisă scrisoarea.
Atenția s-a dovedit mai greu de dus la
capăt decât am fi crezut. Din neferi
cire, Octavian Paler, Geo Bogza, Ștefan
Augustin Doinaș și Alexandru Paleologu nu mai sunt printre noi.
Contactat în legătură cu acel
eveniment, scriitorul D.R. Popescu,
fost președinte al Uniunii Scriito
rilor în 1989, ne-a declarat că n-a
primit nici o scrisoare. Că, dacă
aceasta ar exista, ar trebui s-o găsim
înregistrată și în arhiva CC al PCR.
Sau măcar în arhiva Uniunii Scriito
rilor. După știința noastră, în
arhivele CC al PCR nu a^ăsit-o încă
nimeni. Iar despre arhivele Uniunii
Scriitorilor s-a spus că - după ce

CALENDAR
10 aprilie (luni)

Soarele a răsărit la 6:41, a apus
la 19:54
Lunaarăsăritla8:59,aapus la
0:44
Sărbătoare creștină:
Sfinții Mucenici Terentie,
Pompie, African și Maxim;
Sfântul Mucenic Dima

S-a dat startul la raportarea succe
selor în întâmpinarea „Zilei mun
cii". în agricultură, „maratonul" însămânțărilor de primăvară a fost
declarat încheiat. Printre mineri au
coborât scriitori. Convorbiri de înalt
nivel româno-albaneze la Tirana.

Recorduri
pentru 1 Mai
încă din prima parte a lunii
aprilie, toate ziarele aveau rubrici
speciale succeselor dedicate sărbă
torii „oamenilor muncii". „în înarea zilei de 1 Mai", între

• La Bogota au început lu
crările plenarei naționale a coa
liției de stânga „Uniunea Pa
triotică", a treia forță politică din
Columbia - informa Prensa Lati
na. Delegații au dezbătut pro
bleme privind participarea coa
liției la următoarele alegeri gene
rale, care au avut loc în 1990.
Ramona VINTILĂ

președintele Uniunii Scriitorilor sunt cu toții autorii și posesorii unor
biografii fabuloase. Faptele de viață
(„marfa clientului"!) sunt atât de
bogate, încât un romancier medio
cru ar avea temă de capodoperă!
Fascinant pare a fi nu ce se spu
ne, nici ce se „uită", ci succesiunea,
coborâșurile și suișurile vieților ce
lor șapte semnatari. Le prezentăm,
pe scurt, în cele ce urmează așa
cum au fost ele înfățișate în diverse
dicționare, prefețe și biografii lite
rare.
(Continuare în pag. a ll-a)

prinderea de Mașini Grele Bucu
rești a livrat la export, în avans, pes
te 300 tone de utilaje. La întreprin
derea „23 august" s-a finalizat mo
dernizarea liniei doi de tunare care
avea să producă suplimentar 250
tone de piese pentru locomotive.
Nici morăritul și panificația Capi
talei nu erau mai prejos: de la înce
putul lunii fuseseră date în folo
sință un complex modern în Băneasa și o fabrică de pâine în Vitan.
Iar „sănătatea" se mândrea cu „o
nouă și modernă policlinică multi
funcțională dotată cu aparatură me
dicală românească" în zona Rahova.

Mulțumiri
de semănători
S-a încheiat oficial campania însămânțărilor de primăvară. „Puternic
mobilizați de indicațiile și îndem
nurile secretarului general, mecani
zatorii, țăranii cooperatori, toți
oamenii muncii de pe ogoare, acțio
nând cu responsabilitate, în spirit de
ordine și disciplină, au efectuat
lucrările în condiții de calitate supe
rioară, în perioada optimă specifică
acestei«prifnăveri", anunță Scînteia.
(Continuare în pag a ll-a)
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PROLOG LA PROTESTE

D.R. Popescu, președintele Uniunii Scriitorilor, flancat de Alexandru Paleologu și Eugen Jebeieanu,
susține că nu a primit nici o scrisoare. Până acum, arhivele Ti dau dreptate

scăpaseră de „teroriști" - ...au ars!
Răspunsul dlui Mihai Șora l-am
publicat în Scînteia de ieri.
Cu amabilitate, dl Andrei Pleșu s-a
scuzat din motive de sănătate.
Dl Dan Hăulică nu ne-a refuzat,
dar... (încă) nu ne-a răspuns. Datorăm
domniei sale cunoștința cu pictorița
Silvia Radu, care a rememorat amin
tirile publicate în numărul de ieri
despre vernisajului expoziției sale la
Sala Dalles (prilej al reunirii unor
semnatari). Prin ce mijloace i-a fost
transmisă lui D.R. Popescu scrisoarea
- poștă, curier special ori înmânată di
rect... - nu am aflat. Conținutul ei, pu
blicat în Scînteia de ieri - a fost repro
dus din ziarul Lupta. O reproducere,
la rându-i, după Radio Europa Liberă.

Poetul și uniunea
Cum se face că solidarizarea bres
lei cu poetul ostracizat a fost atât de
restrânsă, deși momentul a rămas
în istoria culturii anului 1989 (și în
cei imediat următori) ca unul de
vârf? întrebarea s-a vrut a fi o altă
pistă de investigație a unui eveni
ment sărac în surse documentare.
Am contactat în acest sens alte per
sonalități ale lumii literare. Mesajul
nostru trimis prin poșta electronică
la Paris, pe adresa reprezentantului
român la UNESCO, academicianul
Nicolae Manolescu, n-a primit încă
răspuns. Academicianul Eugen Simion ne-a declarat telefonic de la
Paris: „Au ales să facă în secret acest

lucru. Eu am aflat de la Europa Li
beră. Era o scrisoare adresată preșe
dintelui Uniunii Scriitorilor, D.R.
Popescu. A fost un gest important,
dar trebuie să amintim și de ini
țiativa unui grup din care au făcut
parte Lucian Raicu (aflat în azil po
litic din 1987 laParis - n.r.), Mircea
Zaciu, Gabriel Dimisianu, care ă
contribuit lună de lună financiar la
susținerea lui Mircea Dinescu.
Poate nu a fost un gest la fel de spec
taculos, dar așa ne am exprimat noi
solidaritatea. îi trimiteam bani prin
socrul său. Gestul lui Mircea Di
nescu a fost remarcabil, curajos și
trebuie apreciat ca atare.
(Continuare în pag. a UFa)

60 de literați români din exil,
în apărarea lui Dan Deșliu
și Mircea Dinescu

S-a întâmplat la

10 aprilie 1989

tane ale protagoniștilor. Dacă în anii
’50 nu „dădea bine" să spui că știi
limbi străine din familie sau că
părinții au deținut întinse propri
etăți, după 1990 n-avea rost să mai
amintești că ai fost membru al par
tidului comunist, poate chiar că ai
avut vreo funcție de stat ori de par1 tid. Sau că, deși erai „scriitor in
terzis", ți se publicau totuși cărți, în
chiar anii când se spunea că nu ai
dreptul de semnătură.
Semnatarii „scrisorii celor șapte" cum s-a numit după un timp episto
la de susținere a poetului Mircea
Dinescu trimisă lui D.R. Popescu,

JURNALUL ZILEI

în Scînteia de ieri am publicat scri
soarea semnată la începutul lunii
aprilie 1989 de șapte scriitori români,
în semn de solidarizare cu Mircea Dinescu. Poetul fusese exclus din re
dacția României Literare și pus sub do
miciliu forțat după interviul publicat
în ziarul Liberation (interviu reprodus
în numărul 120 din Lupta, publicație
a emigrației române de la Paris).
Din informațiile difuzate de Radio
Europa Liberă și presa românească
din emigrație, precum și din zvonuri
le vremii, românii au aflat că la 9
aprilie lui D.R. Popescu, președintele
Uniunii Scriitorilor, i-a fost transmisă
o scrisoare semnată de Geo Bogza,
Ștefan Augustin Doinaș, Octavian
Paler, Dan Hăulică, Mihail Șora, Al. Paleologu și Andrei Pleșu prin care se
regretau scoaterea lui Mircea Dinescu din redacția României Literare și
lăsarea lui fără serviciu. S-a mai aflat
și că’semnatarilor li s-a interzis drep
tul la semnătură.

Expeditori și destinatar

Se spune că cine stăpânește trecu
tul deține cheia potrivită pentru
lacătele prezentului. Istoria partidu
lui comunist s-a scris și ș-a rescris de
nenumărate ori, după interesele de
moment ale conducătorilor lui. Zi
cerea s-a dovedit valabilă și în cazul
personalităților culturii naționale și
chiar al oamenilor de rând.
Biografiile reprezentanților elitei
politice, culturale ori științifice su
feră permanente ajustări. într-un
anumit timp, unele episoade sunt
trecute sub tăcere, despre altele se
face vorbire multă. Funcție de con
junctură și de interesele momen

într-o emisiune a Europei Libere
s-a anunțat că la data de 10 aprilie 60
de scriitori români din exil au sem
nat o declarație de solidaritate cu
Mircea Dinescu și Dan Deșliu. în cor
pul acesteia, se protesta față de per
secuțiile la care Mircea Dinescu, Dan
Deșliu, Dan Petrescu, Liviu Cangeopol, Andrei Pleșu, Aurel Dragoș Munteanu și Ana Blandiana erau supuși.
Printre semnatari s-au numărat critici,
traducători și ziariști: Wolf Alchelburg, Sorin Alexandrescu, Dan Alexe,
Ioana Andreescu, Leonid M. Arcade,

Nicolae Balotă, Daniel Boc, Andrei
Brezianu, Nina Cassian, Teodor Cazaban, Matei Călinescu, Pavel Chihaia, Andrei Codrescu, Ilie Constantin,
Antonia Constantinescu, Dan Cristea,
Șerban Cristovici, Dan Culcer, loan
Petru Culianu, Virgil Duda, Roxana
Eminescu, Constantin Eretescu,
Dinu Flămând, Helmut Frauendorfer, Victor Frunză, Sanda Golopenția, Paul Goma, Vintilă Horia,
Emil Hurezeanu, Virgil Ierunca,
Marie-France Ionesco, Gelu Ionescu,
Rodica Iulian, Adina Kenereș, Miron

Kiropol, Sonia Larian, Monica Lovinescu, Damian Necula, Bujor Nedelcovici, Ion Negoițescu, Virgil Nemoianu, Oana Orlea, Alexandru Papillian, Alain Păruit, Radu Portocală,
Mihai Pupăzan, Lucian Raicu, Petru
Romoșan, Horia Stamatu, Victor
Stoichiță, Sanda Stolojan, Marian^
Șora, Marin Tarangul, Alexandra
Târziu, William Totok, Dorin Tudoran, Andrei Ujică, Mihai Ursachi, Ion
Vianu, Richard Wagner, Maria
Mailat, Cella Minart, Vasile Mănuceanu, Herta Muller.

Datorăm domnului Gabriel Di
misianu documentul ce urmează. în
noiembrie 1988, în bucătăria soților
Gabriel și Georgeta Dimisianu, Octa
vian Paler a citit textul următor, de
față fiind și Nicolae Manolescu. In
tenția era - explică domnul Gabriel
Dimisianu - „să fie citit și de ceilalți
participanți la întâlnirea anterioară
de la Mircea Dinescu (Pleșu, Liiceanu, Iorgulescu, A.O. Munteanu, Pale
ologu, Deșliu), în ideea semnării lui
de către toți. Era o variantă mai
calmă în formulări la ce propusese
M. Dinescu, un pamflet plin de
violență de limbaj. Alarmarea
«organelor» îndată după întâlnirea
«clandestină» de la Dinescu a făcut
imposibilă adoptarea protestului de
mai sus, rămas necunoscut".
în calitatea noastră de scriitori, sin
gura pe care ne-o revendicăm, ne pre
ocupă tot ce-i preocupă pe compatrioții noștri și nu ne e indiferent
nimic din ceea ce poate determina,
într-un sens pozitiv sau negativ, des
tinele culturii românești ale poporu
lui din care facem parte. Ne iubim
țara, suntem implicați cu sufletul, cu
truda și cu idealurile noastre în soar
ta ei, iar aceasta ne obligă să privim
problemele generale ale societății
noastre ca pe o cauză personală și să
le judecăm ca atare.
Dinpăcate, din pricina suspendării
sine die a oricărei activități statutare
la Uniunea Scriitorilor, nu mai dis
punem de nici un cadru legal unde să
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10 APRILIE
Și săptămâna asta incepe în
același ritm. în timp ce Virgil în

Agenda Elenei Ceaușescu
*

O zi neobișnuită după plinul filei
corespunzătoare din agendă.
Primul solicitat la Cabinetul 2 a fost
Silviu Curticeanu. șeful Cancelariei CC
al PCR fusese, probabil, chemat mai
întâi la Cabinetul 1. Căci după cum a
relatat Curticeanu în volumul memo
rialistic „Mărturia unei generații
trăite" (Albatros, 2000), Nicolae
Ceaușescu sosea înaintea soției.
„Venea la birou însoțit de patrupede
în jurul orelor nouă, scrie Curticeanu
referindu-se la secretarul general;
urca întotdeauna pe scări și niciodată
cu liftul; în ultimul timp urca scările
agale, cu o anumităgreutate. «Corbu»
intra primul în birou; îl urma stăpâ
nul și, mult mai târziu, așteptată de
amândoi, «Charona»; invariabil, di
mineața ori după-masa, împreună cu
cei trei, treceam și eu pragul biroului."
în ultima vreme, soții Ceaușescu nu
mai veneau și nu mai plecau de la
lucru împreună. Colonelul (r) Adrian
Eugen Cristea, fostul șef al gărzii lor,
punea acest comportament pe seama
fricii unui atentat care-ar fi lăsat țara
fără nici un conducător.
începând ziua de lucru cu citirea da
telor operative, Nicolae Ceaușescu îi
cerea lui Silviu Curticeanu să cheme
pe vreun responsabil de „neîmpliniri".
Urmărind agenda Elenei Ceaușes
cu, ajungi să te te întrebi cum se îm
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Octavian Paler a fost inițiatorul unei
scrisori contestatare în 1988

ne spunem cuvântul, așa cum ne
dictează conștiințele noastre, în
chestiuni pe care le considerăm de
maximă importanță și de vitală
urgență pentru cultura română și
pentru noi toți. De aceea, cum nu
vrem să practicăm evaziunea de la
întrebările dramatice pe care ni le
pune viața, ne vedem nevoiți să dăm
glas îngrijorărilor noastre într-o con
fesiune comună. O facem animați de
răspunderea intelectuală și civică de
care nu ne poate exonera nimeni,
încredințați că nici o pasivitate, nici

o nepăsare nu mai pot fi azi inocente
și dornici să contribuim la reme
dierea unor fenomene negative ce
riscă, prin gravitatea și proporțiile lor,
să aducă intereselor naționale și cul
turii române prejudicii cu consecințe
incalculabile și imprevizibile.
1. în timp ce spiritul critic a fost din
ce în ce mai mult anihilat și s-a instau
rat un stil triumfalist de prezentre a
realității, societatea românească tra
versează, după părerea noastră, o
criză morală complexă și paralizantă,
extrem de primejdioasă, ea amenin
țând să degradeze sau chiar să dis
trugă valori etice de bază ale ființei și
identității noastre naționale. Prolife
rează, pe de o parte, descurajarea, re
semnarea, sentimentul de insecuri
tate, iar, pe de alta, arbitrariul birocra
tic, corupția și carierismul mărunt,
orb și servil. Se înmulțesc abuzurile și
ilegalitățile, se adâncește neîncrede
rea în legi, în societate, în dreptul la
opinie, se exacerbează instinctul de
supraviețuire personală, indiferent la
ce se întâmplă celorlalți, ceea ce maci
nă și îmbolnăvește grav morala pub
lică. în locul profesionalismului și
competenței sunt încurajate ama
torismul, diletantismul și activismjpl
steril. în locul responsabilității au
tentice, executarea mecanică a unor
dispoziții care, adesea, ignoră sau des
fid legile. Adevărul e tot mai mult
manipulat în funcție de circumstanțe.
(Continuare în pag. a IIFa)
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„Ce nu face omu’ pentru Tom și Jerry"

registrează cu Dinu Flămând
pen tru „Povestea vorbei" (decla rația lui: de ce nu se mai întoar
ce), ,faxez“ către Munchen: lista
semnăturilor scriitorilor exilați
(peste 60, din toate colțurile
lumii - cum se spune), articolul
din Liberation de Veronique
Soule despre Scrisoarea celor
șapte, cel din Le Monde și tele
grama France Presse.

♦
în aprilie 1989, Răzvan avea 9 ani. Stătea cu părinții lui într-un aparta
ment din zona Pieței Obor din București și era mândru de cravata lui de
pionier. Dar nimic nu-i plăcea mai mult decât desenele animate. „în fiecare
week-end ne dădeau la televizor trei desene animate. Vedeam Miaunel și
Bălănel, Lupul și Iepurașul, Lolek și Bolek... Tot felul... La ora la care înce
pea emisiunea - adică pe la prânz - mă cocoțam în fotoliu și nu-mi mai
dezlipeam odhii de ecran. îmi amintesc și acum cum apărea crainica, într-o
fustă nici scurtă, nici lungă, picior peste picior, cu mâinile împreunate pe
genunchi și începea să zică programul. E, în week-end-ul ăsta de care-mi
amintesc cel mai bine femeia a apărut ca de obicei și, la un moment dat, a
zis: «La ora 14 și 30 de minute, desene animate pentru copii -Tom și Jerry».

(Continuare m pag a IIFa)
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părțise șeful Cancelariei CC al PCR în
tre cei doi? Luni, 10 aprilie 1989, spre
exemplu, Silviu Curticeanu a fost
chemat la Cabinetul 2 de șase ori.
Dimineața - la prima oră (938-9:45)
și înaintea plecării Tovarășei la masa
de amiază (1230-1235). Cu el și-a
început Elena Ceaușescu și dupăamiaza (15:05-15:15). L-a chemat apoi
după fiecare rundă de convorbiri cu
apropiații ei „colaboratori" Emil Bobu,
Ion Ursu și Constantin Radu.
Neobișnuită pare acea zi încheiată
la ora 18 32 și prin aceea că Elena Ceau
șescu nu pare a fi rămas fără inter
locutori mai mult de 20 de minute. Ai
putea crede, urmărindu-i programul,
că renunțase și la obiceiul de a se
deplasa în biroul lui Ceaușescu, întrebându-i pe interlocutorii lui „ce mai
e nou?"; și că apela la șeful Cancelariei
CC ori la oricare demnitar ca și cum ea
ar fi fost șeful tuturor.

Pagini realizate cu
sprijinul AGERPRES

Lavinia BETEĂ

Alexandru Călinescu, profesor la
Universitatea „ALL Cuza" din Iași, era
unul dintre apropiații lui Mircea
Dinescu. „Când eram sub suprave
gherea băieților (de la Securitate -n.r.)
și încă se mai putea intra la mine,
spunea poetul imediat după decem
brie 1989, Călinescu a venit de câteva
ori acasă, legitimat, desigur, de securiști. A fost singurul scriitor din
provincie care mi-a bătut la poartă,
asumându-și risturile de rigoare,
pentru că el era cadru universitar și
«băieții»-în provincie erau mult mai
duri decât în București." Cu toate aces
tea, numele lui Alexandru Călinescu
nu apare printre semnatarii scrisorii
de solidarizare cu Dinescu.
Profesorul Călinescu a avut ama
bilitatea de-a oferi amănunte legate
de acest episod. „Am fost la Mircea în
toamna lui ’88 și în primele luni ale
lui ’89, ianuarie, februarie, ultima
oară la sfârșitul lui martie, când încă
nu avea domiciliu obligatoriu, dar

««

AGERPRES

erau vreo opt agenți ai Securității
care se aflau în permanență în preaj
ma lui. Apoi nu s-a mai putut pă
trunde, nici comunica la telefon,
vizitele mele erau legate de faptul că
doream să facem ceva, să avem
inițiativa unui memoriu, spre exem
plu către conducerea Uniunii Scriito
rilor. Noi încercam asta, era o idee
mai veche, un memoriu în care să
protestăm față de climatul care se
deteriorase foarte mult, față de mă
surile de supunere a breslei scri
itoricești, față de lipsuri. încercam să
proiectăm un grup și să facem ceva
asemănător cu Polonia și Ungaria,
însă ne loveam de fiecare dată de
reticențe, de rezerve, de retrageri,
adică găseam prea puțină audiență.
Lucrurile s-au precipitat în urma
interviului pe care Dinescu l-a dat
unui ziarist francez. A apărut în Li
beration și, după aceea, s-a ivit paza
la locuința lui Dinescu, la începutul
lui martie. Eu am fost la el la

sfârșitul lui martie. Am fost ultimul
om care a reușit să intre, după aceea
s-a interzis accesul vizitatorilor. Mă
legitimau, dacă ieșeam de la el di
mineața să fac o plimbare, că urma
să plec după-amiază la Iași, îmi ve
rificau actele. M-au întrebat unde
merg, eram și cu fiica mea, care
dormise în altă parte, așa că au legi
timat-o și pe ea. Erau mulți, vreo opt.
Și verificau ca să arate că îmi asum
un risc, ostentația își avea rostul ei.
Dar mă obișnuisem."

Soțiile,
mesagerii scriitorilor
Alexandru Călinescu spune că de
la începutul lui aprilie ’89 nu l-a mai
văzut și nu a mai putut comunica cu
el. „Am trimis acolo un prieten, un
emisar al meu, dar nu, era imposi
bil, nu se putea ajunge.
(Continuare în pag. a IIFa)
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Octavian Paler două decenii de presă
„la nivel înalt44

S-a născut la 2 iulie 1926, în comu
na Lisa, lângă Făgăraș, într-o familie
de țărani înstăriți. După țele patru
clase primare urmate în satuf natal,
a fost admis la Liceul „Spiru Haret",
una dintre școlile de prestigiu ale
Bucureștiului interbelic.
în toamna lui ’44, liceanul Octavian
Paler părăsea haosul și nesiguranța în
care intrase Capitala după 23 august
1944. S-a întors mai aproape de casă.
Astfel, a făcut ultimul an de liceu la
Făgăraș, dar n-a zăbovit mult prin
zonade baștină: în toamna lui 1945 s-a
înscris la Facultatea de Litere și Filo
zofie și la Facultatea de Drept a Uni
versității din București. Studenția lui
Octavian Paler s-a suprapus unor vre
muri complicate. România pierduse
un război. Drept pedeapsă, trupele în
vingătorilor sovietici s-au instalat în
diverse zone ale țării pentru mai bine
de 14 ani. în vâltoarea istoriei, între
1945’1949. multe destine au fost
schimbate.
După ce a absolvit Facultatea de
Litere și Filozofie, Octavian Paler a
fost angajat redactor la Radiodifu
ziunea Română în 1949. Avea să
rămână în Radio 15 ani. Acolo a
devenit și membru al Partidului
Muncitoresc Român.
La începutul anilor ’60, regimul de
la București încerca, la început
timid, distanțarea de Moscova și
apropierea de statele „capitaliste". în
aprilie 1964, Plenara lărgită a CC al
PMR a adoptat „Declarația cu privire
la poziția PMR în problemele
mișcării comuniste și muncitorești
internaționale", prezentată ulterior
drept „declarația de independență"
a României. în acel an, pentru trei
luni (între septembrie și decembrie),
Octavian Paler a fost trimis la Roma,
îrt calitate de corespondent al
agenției române de știri Agerpres.
S-a remarcat de acolo prin ceva
foarte deosebit, arhivele de presă și
cele istorice nu oferă încă indicii si
gure. Cert este că după stagiul în
„cetatea eternă" cariera lui Paler
intră pe un curs ascendent: ajunge în
vârful ierarhiei unui domeniu ce
presupune mari răspunderi politice
-domeniul propagandei de partid,
în 1965 i s-a încredințat funcția de
vicepreședinte al Comitetului de
Radiodifuziune și Televiziune de pe
lângă Consiliul de Miniștri al RSR. în
acea vreme, presa - scrisă și audi
ovizuală, era considerată „armă ide
ologică", atent controlată de partid
prin intermediul Secției de Propa
gandă și Agitație. în 1965, televi
ziunea acoperea 40% din teritoriul
național și avea o jumătate de milion
de angajați, printre sarcinile ce și le
propunea prioritar conducerea de
partid fiind extensia ei.
Un an mai târziu, în mandatul lui
Paler, începea construcția sediului
din Calea Dorobanți, finalizat în
1968. A trecut apoi din funcția înaltă
în presa audiovizuală, la altă funcție
de mare „răspundere" în presa
scrisă: în aprilie 1970 i-a fost în
credințată conducerea celui de al
doilea ziar al țării - România liberă.
A păstrat funcția de redactor-șef
până în 1983.
S-a pensionat pe caz de boală - tre
când apoi la pensia de vârstă -, dar
a continuat să scrie la reviste literare.
Cariera de jurnalist s-a împletit o
vreme cu cea politică. La Congresul
al Xl-lea al PCR din noiembrie 1974
a fost ales, pentru cinci ani, membru
supleant al Comitetului Central. De
regulă, redactorii-șefi ai ziarelor erau
cooptați în acest for, considerat în
statutul PCR structură oficială de
conducere a partidului. în 1980, pen
tru cinci ani, a fost ales deputat în
Marea Adunare Națională, un fel de
Parlament unicameral, în circum
scripția electorală Codăești, județul
Vaslui. Octavian Paler a reprezentat
în MAN o comună - Codăești -, ce
dăduse istoriei comunismului
românesc o figură cândva legendară:
Ana Pauker.
Ziaristul și omul politic Octavian
Paler a fost în tot acest timp un apre-
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ciat poet, prozator și eseist. Debu
tase în 1958 în revista Luceafărul, cu
poezia „Ulciorul". Primul volum,
„Umbra cuvintelor", i-a fost publicat
în 1970. Volumul „Drumuri prin
memorie. Egipt, Grecia" a fost dis
tins în 1972 cu Premiul Uniunii Scri
itorilor. în 1978, volumul „Apărarea
lui Galilei. Dialog despre prudență
și iubire" i-a adus Premiul Acade
miei Române. Doi ani mai târziu, în
1980, a fost din nou laureat al Pre
miului Uniunii Scriitorilor, pentru
volumul „Caminante. Jurnal (și contrajurnal) mexican". în iulie 1981 a
fost ales în Consiliul de Conducere
al Uniunii Scriitorilor.
A publicat romanele „Viața pe un
peron" și „Un om norocos".

Mihail Șora filosof luptător în
Rezistența franceză

S-a născut în 1916. Student al Fa
cultății de Litere și Filosofie a Univer
sității București, a plecat la 22 de ani
în Franța, ca bursier.
Un an mai târziu, începea al doi
lea război mondial. I-a fost imposi
bil, spunea mai târziu MihaiUȘora,
să se mai întoarcă lângă ai săi. Astfel
că a trăit anii războiului în Franța.
S-a alăturat Partidului Comunist, ca
membru, și a activat în Rezistența
organizată de francezi împotriva
armatei germane de ocupație. Exis
tența palpitantă i-a permis totuși să
scrie eseul „Du dialogue interieur",
publicat în 1947 la prestigioasa edi
tură pariziană Gallimard. Un an mai
târziu, când mulți încercau în fel și
chip să fugă din România intrată
sub dominație sovietică, Mihail Șora
s-a întors în patria natală.
în deceniile șase și șapte ale seco
lului al XX-lea a lucrat în sistemul edi
torial, la Editura Minerva. în 1970, în
calitate de funcționar al Ministerului
învățământului, a primit o bursă la
Paris. în legătură cu aceasta, după
1989, Mihail Șora a relatat că, pentru
a-i ușura plecarea, Mircea Malița,
ministrul învățământului în acea
perioadă, i-a dat sarcina să inspecteze
lectoratele românești din Franța.
Debutul în țara de origine s-a pro
dus în 1978, cu publicarea volumului
„Sarea pământului. Cântată pe două
voci despre rostul poetic", la Editura
Cartea Românească, al cărei director
era Marin Preda. în 1985 i s-a tipărit
cartea „A fi, a face, a avea", de aceeași
editură.

Geo Bogza ,
de la „Jurnal de sex44
la cartea de citire

S-a născut în 1908, la Ploiești, în
familia antreprenorului Alexandru
Bogza. Primul război mondial, Marea
Unire, tulburările de după război l-au
găsit elev de școală primară în orașul
natal. Completarea educației sale n-a
fost încredințată unui liceu obișnuit,
ci școlilor de Marină de la Galați și
Constanța. Perioadele de practică în
navigație pe Dunăre i-au folosit ulte
rior, probabil, ca izvor de inspirație.
Căci Geo Bogza n-a lucrat niciodată
ca marinar: a trăit din gazetărie și a
colaborat de-a lungul vremii la
diverse publicații.
A început prin a edita, în 1928,
împreună cu Alexandru Tudor, la
Câmpina, revista de avangardă
Urmuz, unde-a debutat și ca poet.
Poeziile lui Geo Bogza, grupate în
volumele „Jurnal de sex" (1929) și
„Poemul invectivă" (1933), i-au făcut
cunoscut numele, dar s-au lăsat și cu
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consecințe juridice. Mai ales că
junele poet a găsit o metodă origi
nală de a-și face reclamă: în miezul
zilei s-a plimbat gol-pușcă, în plin
bulevard. Catalogate de autorități
drept pornografice și obscene, vo
lumele au fost retrase, iar autorul,
arestat și cercetat în mai multe
rânduri pentru atentat la bunele
moravuri. Condamnat de tribunal Și
trimis la închisoare n-a fost însă
niciodată.
în deceniul patru al secolului tre
cut a călătorit în mai multe rânduri
prin Franța și Spania, de unde tri
mitea reportaje pentru Lumea ro
mânească, printre care și ciclul
„Tragedia poporului basc". A frec
ventat mediile de stânga, apropiate
- declarau autoritățile - de partidul
comunist ilegal. în notele întoc
mite de serviciile secrete ale epocii
era considerat „ziarist comunist".
Care au fost raporturile lui reale cu
Partidul Comunist rămâne de cer
cetat. Cert este că Siguranța avea
deschis un dosar de urmărire pe
numele său.
în anul de început al celui de-al
doilea război mondial, Bogza că
lătorea cu bicicleta de-a lungul Oltu
lui. Călătoria l-a inspirat în scrierea
reportajelor publicate inițial în
presă, reunite în 1945 și publicate
sub titlul „Cartea Oltului", conside
rată de critică drept capodopera
vieții lui. Toate generațiile de liceeni
și-au luat în anii care-au' urmat
Bacalaureatul având în bibliografia
obligatorie textele lui.
A fost ales membru titular al Aca
demiei în ikj 55. Bogza avea atunci pu
blicate mai multe volume și era prin
tre puținii literați cu prestigiu și
dovezi că sfidase orânduirea bur
gheză într-o manieră „stângistă".
Cultivat și prețuit de demnitarii
comuniști, Bogza avea un cuvânt
greu în breasla scriitorilor. în 1978 a
primit Marele Premiu al Uniunii
Scriitorilor.

Ștefan Augustin
Doinaș - poetul în
vâltoarea vremurilor

Alexandru Paleologu aristocrat, deținut
politic, istoric aL*
artelor
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Succesele sunt tot ale partidului. Primele care-au raportat îndeplinirea
planului au fost comitetele județene de partid Bihor, Brăila, Buzău, Con
stanța» Giurgiu; Ialomița, Prahova, Vâlcea și Vrancea. Telegrame adresate
președintelui aduceau „vii mulțumiri, profundă recunoștință pentru pre
vederile de creștere a retribuțiilor în natură" și pentru anularea datoriilor
CAP-urilor, „expresie a grijii partidului și statului, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu față de soarta oamenilor muncii din agricultură".

Vornicii, comemorat în presa literară

părând mai puțin inspirat ori poate
mai puțin inițiat decât „conu’ Alecu
Paleologu" în sensurile ce vor fi con
ferite acestor episoade neclare
dintr-o epocă tulbure.
Ștefan Augustin Doinaș a fost și
este apreciat de exegeții literaturii ca
una dintre marile voci ale culturii
române din secolul al XX-lea.

Dan Hăulică debut de excepție

Personalitatea lui Tudor Vornicu a continuat să fi'e evocată în revistele
culturale. „Avea această obișnuință, acest principiu, de a nu părăsi stu
diourile până ce imaginile nu se stingeau pe monitor", scrie Ioana Mălin
în România Literară despre dedicația lui Vornicu pentru televiziune. în
revista Cinema, Tudor Caranfil rememorează: „Avea ceea ce se cheamă
forță și magnetism propriu. Era maratonistul născut anume pentru acest
stadion al mediilor de comunicare în masă care e televiziunea. Vornicu
punea suflet și talent, invenție și pasiune. Uriașul acesta ale cărui trăsături
aduceau izbitor cu cele ale lui Lino Ventura, avea această bucurie a creației
cu care îi contamina pe toți colaboratorii săi".

Scriitorii și minerii
Și aprilie 1989 era o „lună a cărții". După „Luna cărții la sate", urma
rândul întreprinderilor și instituțiilor. Simpozioane, prezentări de noi
volume și concursuri literare de tipul „cine știe câștigă" făceau parte din
obligațiile de participare ale tuturor angajaților. Cu prilejul mani
festărilor, hunedorenii au avut o inițiativă Specială - organizarea celei
de-a treia ediții a „Colocviilor de primăvară ale Cenaclului literar Flacăra".
Elevii Liceului industrial siderurgic nr. 1 și ortacii de la întreprinderea
minieră Teliuc-Hunedoara au fost principalii beneficiari.

Dacii și excursii la Loto-Pronosport
Administrația de Stat Loto-Pronosport anunța apropierea noii trageri
la sorți LOTO 2. în schimbul unei taxe unice de 10 lei, participanții aveau
șansa de a câștiga autoturisme și premii în bani sau în valori fixe și vari
abile. Noutatea „celei mai îndrăgite formule de joc", LOTO 2, era posibi
litatea obținerii câștigurilor cu doar 2 numere. Pe lângă Dacii și bani, ro
mânii puteau câștiga și excursii în țară.

Festivități la modul general
S-a născut în 1932, la Iași, în fami
lia funcționarului Nicolae Hăulică. A
absolvit Facultatea de Filologie a Uni
versității din Iași după care, conform
Dicționarului General al Literaturii
Române, „a făcut studii de istoria
artei la București".
A fost angajat cadru universitar la
Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu" din București. Debutul
editorial și l-a făcut cu „Peintres
roumaines" (două volume), apărute
la Paris în 1965, fapt fără precedent
în România de-atunci.
în 1967 au apărut alte două lucrări
semnate Dan Hăulică - „Critică și
cultură" și „Brâncuși ou l'Anonymat
du genie".
Din 1971 a fost redactor-șef la
revista Secolul 20. Peste doi ani a pu
blicat lucrarea „Geografii spirituale",
în 1981 a fost desemnat președinte al
Asociației Internaționale a Criticilor
de Artă, iar peste alți trei a publicat
volumul „Nostalgia sintezei".

Andrei Pleșu teoretician al artei

La Islamabad s-a sărbătorit crearea Asociației de prietenie PakistanRomânia. Președintele afcdciației, Ahsan Mukhtaf Zubairi, a elogiat cola
borarea celor două țări. Astfel, „vorbitorul a dat expresie sentimentelor
de gratitudine față de președintele României pentru sprijinul acordat în
dezvoltarea economică a Pakistanului, concretizat în realizarea unor
importante obiective industriale". Conform Agerpres, subiectul a fost.preluat și în presa pakistaneză. Nici unii, nici alții n-au menționat elementele
Sprijinului" în cifre și date.

Sector cu gropi
în Șoseaua Alexandriei din Sectorul 5 al Capitalei, locatarii se decla
rau nemulțumiți. Sursa nemulțumirilor - porțiunile de trotuar neasfalta
te în urma lucrărilor întreprinderii de distribuție a electricității. în urma
reclamației, șeful lucrării, Ion Bolintin, a fost sancționat, iar lucrările dt
asfaltare au fost preluate de'sectorul drumuri al Administrației dome
niului public, scria Informația Bucureștiului.

Acord româno-albanez
Ștefan Andrei, viceprim-ministru al Guvernului RS România s-a întâl
nit cu Pali Miska, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al RPS Albania,
în cadrul convorbirilor desfășurate la Tirana s-a vorbit tot despre „impor
tanța dezvoltării raporturilor tradiționale de prietenie româno-albaneze
în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în Balcani,
Europa și în lume". S-a semnat și un acord de Colaborare economică,
industrială și tehnică. Oficialul român a purtat discuții și cu Reis Melile,
ministrul Afacerilor Externe, și cu Nico Gjyuzar^, ministrul Industriei,
minelor și al energeticii.
Alexandra ZOTTA

JURNALUL OMULUI SIMPLU

S-a născut în 1919 la București,
într-o veche familie boierească,
aparținând elitei bucureștene a
vremii. Tatăl său, Mihail, era de pro
fesie avocat.
A urmat cursurile Liceului „Spiru
Haret" și ale Facultății de Drept din
Universitatea București, dar în
domeniu nu a profesat niciodată.
în timpul războiului a yrmat
Școala de Ofițeri de Rezervă de Ca
valerie de la Sibiu. Tânărul ofițer a
petrecut anii războiului „concen
trat" în țară, ca instructor la Școala
de ofițeri din Sibiu, pe care o și
frecventase. După 1945 a lucrat un
an în Ministerul Afacerilor Externe.
Apoi a studiat trei ani regia și
teatrologia la Institutul de Teatru. A
lucrat ca asistent de regie la Teatrul
Național și la Teatrul Armatei din
București.
De teamă să nu fie arestat, în 1950
s-a „autoexilat" din Capitală și timp
de cinci ani a trăit ascuns, sub iden
titate falsă. Parte din perioada „clan
destinității" și-a petrecut-o la Câm
pulung Muscel, unde s-a apropiat de
Constantin Noica, aflat acolo cu
domiciliu obligatoriu. în 1955 a
revenit în Capitală. După un an oarecum fără legătură cu studiile și
experiența profesională anterioară
- a fost angajat cercetător în dome
niul artei bizantine la Institutul de
Istoria Artei al Academiei Române.
După propriile mărturisiri, era
„complet ignorant în materie".
Obținuse postul grație relațiilor de
familie: tatăl lui fusese prieten cu
compozitorul Mihail Jora, care l-a
recomandat academicianului Ale
xandru Oprescu, la acea dată direc
torul Institutului de Istoria Artei. Ast
fel, absolventul de Drept care-și
încercase până atunci norocul în
felurite meserii - de la diplomat la
achizitor de materiale pe șantier - a
început o carieră de istoric al artelor.
în 1959 a fost arestat și condamnat
la 14 ani de muncă silnică în ceea ce
s-a numit ulterior „procesul grupu
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lui Noica-Pillat". Condamnații în
acest lot au fost acuzați și că citiseră
scrieri ale lui Emil Cioran, autor
interzis în România acelor ani. A fost
grațiat în 1964, când s-a declarat
amnistia generală a deținuților
politici.
La ieșirea din închisoare a semnat
angajamentul de colaborare cu Se
curitatea, după cum avea să mărtu
risească la începutul anilor ’90.
A fost reangajat la Institutul de
Istoria Artei, de data aceasta la Secția
teatru. între 1967-1970 a lucrat ca
Secretar literar al Teatrului C.I.
Nottara din București, post „de
răspundere" pentru Secția de propa
gandă a CC al PCR, deoarece pre
supunea alcătuirea repertoriului și
legătura cu autorii dramatici. în
1970 a fost angajat de Marin Preda
ca redactor la Editura Cartea
Românească, unde avea să lucreze
șase ani, până la pensionare.
în plan literar a debutat ca licean,
colaborând la diverse publicații,
precum Universul literar și „Gândi
rea" lui Nichifor Crainic. A reluat
activitatea publicistică după ieșirea
din închisoare, în 1964, scriind la
diverse gazete literare. A debutat
editorial în 1970, la 51 de ani, cu un
volum de studii și eseuri „Spiritul și
litera", pentru care a fost distins cu
Premiul Uniunii Scriitorilor. Breas
la scriitoricească l-a mai premiat de
încă două ori - în 1978, pentru volu
mul „Treptele lumii sau calea către
sine a lui Mihail Sadoveanu" și în
1983, pentru „Alchimia existenței".

Vineri,

JURNALUL ZILEI

Biografii neromanțate
ale semnatarilor
„scrisorii celor șapte"
(Urmare din pag. I)
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Pe numele adevărat Ștefan Popa,
Ștefan Augustin Doinaș s-a născut în
1922, într-o familie de țărani din
județul Arad. După clasele primare
făcute în satul natal - Caporal Alexa,
a urmat liceul la Arad și cursurile Fa
cultății de Litere și Filozofie din Cluj,
în august 1940, România a cedat o
parte din Ardeal Ungariei, iar Clujul
s-a nimerit în partea cedată. Astfel că
în timpul războiului, universitatea
clujeană și-a continuat activitatea la
Sibiu, oraș rămas pe mai departe
românilor. După finalizarea studiilor
universitare a lucrat ca profesor de
limba română în mai multe comune
din județul Arad, până în 1955.
în 1956 a fost angajat redactor la
revista bucureșteană Teatrul. în
toamna aceluiași an, mii de ma
ghiari s-au revoltat. Protestele au fost
oprite de intervenția brutală a
Armatei sovietice, Ungaria, ca și
România, aflându-se pe mai departe
în sfera de interese a URSS. Studenții
din România-în special din centrele
universitare Cluj și Timișoara, dar și
din București - erau bănuiți de soli
darizare cu colegii de generație din
Ungaria. La București s-a intenționat
chiar organizarea unui miting. Ten
tativa a fost descoperită de autorități,
iar inițiatorii - arestați. Pentru că ar
fi știut de proiectatul miting, Doinaș
a fost arestat în februarie 1957 și con
damnat la un an închisoare pentru
„omisiune de denunț".
După ispășirea pedepsei, în chiar
anul eliberării din închisoare, s-a
căsătorit cu Irînel Liciu, prim-balerină
la Opera din București. Câțiva ani
după eliberare, i s-a interzis să publice
și nu a avut nici un loc de muncă. Se
spune că în acei ani tânărul cuplu a
trăit din ce câștiga steaua baletului
românesc din acea vreme.
în 1963, Ștefan Augustin Doinaș a
fost angajat corector la revista
Lumea. Anul următor i-a apărut
primul volum de poezie, „Cartea
mareelor". în 1966 a publicat volu
mul „Omul cu compasul" și a fost
primit în Uniunea Scriitorilor. în
1968 a primit Premiul „Mihai Eminescu" al Academiei RSR, iar după un
an a fost angajat redactor al revistei
Secolul XX. A publicat mai multe vo
lume de versuri, a fost laureat al Pre
miului Uniunii Scriitorilor în 1975 și
1979, iar în 1982 a primit Premiul
Special al Uniunii Scriitorilor.
După 1989 s-a aflat că Ștefan
Augustin Doinaș a făcut „pactul cu
Diavolul", colaborând cu fosta Secu
ritate. Scandalul a fost mare, poetul
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„Ce nu face omu’

pentru
Tom și Jerry"
(Urmare din pag I)

S-a născut la 23 august 1948, la
București. Tatăl său era de profesie
medic. A absolvit Liceul „Spiru Haret"
din București, iar în 1971, Institutul de
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu",
Secția istoria și teoria artei.
După absolvire a fost angajat ca și
cercetător științific la Institutul de
Istoria Artei al Academiei. în această
perioadă a stat doi ani în Germania,
ca bursier Humbold la Universitatea
din Bonn.
în 1980 și-a luat doctoratul în Isto
ria artei, cu o teză publicată în același
an sub titlul „Pitoresc și melancolie. O
analiză a sentimentului naturii în cul
tura europeană", lucrare răsplătită cu
Premiul Uniunii Artiștilor Plastici și
al Asociației Scriitorilor din București,
în același an a devenit lector la Facul
tatea de Arte Plastice a institutului
„Nicolae Grigorescu".
în 1982 a fost îndepărtat de la ca
tedră pentru că participase la ședin
țe de med^ație transcendentală (teh
nică de relaxare bazată pe concen
trare și repetarea unor sunete), inițial
aprobată de însăși Elena Ceaușescu.
După ce și-a făcut „mea culpa"
într-un memoriu adresat lui Nicolae
Ceaușescu, în 1983 a plecat cu o bursă
de studii la Universitatea din Heidel
berg. A revenit în țară anul următor
și a fost angajat referent la biroul de
documentare al Uniunii Artiștilor
Plastici; documentarist apoi, la Insti
tutul de Istoria Artei din București. în
1989 - din motive nedeslușite până
acum în documente de arhivă - a fost
transferat ca muzeograf la Casa
Memorială „George Enescu" de la
Tescani (Bacău).
A colaborat la publicații precum
Amfiteatru, Contemporanul, Româ
nia Literară, Luceafărul, Secolul 20. A
debutat în volum la 26 de ani, cu
cartea „Călătorie în lumea formelor",
înainte de 1989 i-au mai apărut volu
mele „Guardi", „Ochiul și lucrurile",
„Minima moralia. Elemente pentru o
etică a intervalului".

Eu Tom și Jerry văzusem o sin
gură dată în viața mea, pe o casetă
video adusă de văru-meu din Ger
mania. Mi-au plăcut mult de tot
atunci și m-am ofticat că n-a vrut
să mi-o lase mie când a plecat
înapoi.
Când am auzit la televizor că o să
dea Tom și Jerry m-am repezit de
pe fotoliu și am luat aparatul în
brațe. L-am strâns tare, iar pe tanti
de pe ecran am pupat-o cum o
pupam pe mamaie când îmi
aducea glucoză sau mentosane.
Dup’aia s-a întâmplat tragedia...
Habar n-am nici acum ce am vrut
să fac... Dacă, în euforia mea, am,
vrut să dansez cu televizorul prin
casă... Nu știu. Cert e că n-am reușit
să mă dezlipesc de el după pupă
tură, așa că l-am tras jos de pe
măsuța pe care stătea. Era un «Dia
mant» cu lămpi, mare și greu, care
s-a făcut praf când a luat contact cu
covorul «perșan» din sufrageria
alor mei. A venit mama, speriată, a
urmat teoria chibritului și o palmă
la fund de la tata, care, în week-end,
așa cum eu așteptam desenele,
aștepta și ei etapa la fotbal.
Am început să plâng în hohote,
nu pentru ceartă, nici pentru
palmă, ci pentru că n-aveam să
mai văd Tom și Jerry. M-au trimis
să mă culc în dormitor. Asta cu
dormitul după-amiaza nu mi-a
plăcut niciodată și mai ales la
sfârșit de săptămână. Am plâns cât
am plâns, dar apoi m-am potolit,
pentru că gândul că trebuia să văd
desenele animate îmi spunea că
nup timp de pierdut. M-am dat jos
din pat, m-am dus spre ușă și i-am
auzit pe ai mei certându-se. Ziceau
că trebuie să dea nu știu ce nu știu
cui ca să facă rost de alt televizor.
Mama zicea că ea nu dă nimic, că
n-are nevoie de televizor. Tata țipa
că lui îi trebuie și o amenința pe
mama că, altfel, se va duce la barul

Cristina DIAC

DOUĂZECI

DE
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«Stadion» în fiecare sâmbătă și
duminică. Era clar că pe acolo
n-aveam cum să scap. M-am dus la
geam - stăteam la etajul 1 - și
m-am uitat în jos. Apartamentul
nostru era chiar deasupra intrării
în scara blocului, așa că sub gea
mul meu, la aproape un metru, era
streașină din beton de deasupra
treptelor de la intrare. Nu mai
sărisem niciodată pe acolo și
mi-era cam frică. Mi-am făcut so
coteala că, fiind destul de înalt
pentru vârsta mea, până pe strea
șină puteam să ajung fără să mă ră
nesc, dar mă temeam că, de acolo,
nu voi putea sări jos fără să-mi rup
ceva... Erau vreo 2 metri jumate...
Da’ ce nu face omu' pentru Tom
și Jerry! Am deschis geamul, am
sărit pe streașină și m-am învârtit
un pic, să-mi fac curaj. Am găsit o
latură de pe care puteam sări, cu
un pic mai mult avânt și cu ceva
noroc, în spațiul verde de la parter.
Măcar cădeam pe pământ, nu pe
asfalt. Mi-am luat avânt și am sărit
ca prostul, de frică, cu ochii închiși.
I-am deschis în cădere. Am aterizat
chiar în stratul de narcise al doam
nei Solomon, vecina de la parter,
care își punea flori sub geam în
fiecare primăvară. Nu mi-am rupt
nimic, dar narcisele arătau ca și
cum aveau nevoie’de resuscitare...
Am fugit repede, ca nu cumva să
iasă madam Solomon și să înceapă
cu țignalul, că ar fi auzit-o ai mei.
Am fugit fără să mă uit înapoi până
la blocul vecin și m-am dus direct
la ușa lui Dragoș, colegul meu de
bancă. Ai lui erau într-o vizită și el
era acasă doar cu frate-su', mai
mare cu patru ani. Amândoi erau
la televizor, așteptau să înceapă
Tom și Jerry. Că mi-am luat mai
mult decât o palmă la fund când
am ajuns seara acasă cred că nu
mai e cazul să zic. Da’ am văzut eu
Tom și Jerry? Am văzut!"
(a consemnat
Andreea SMINCHIȘE)
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Semnătură refuzată
lui Alexandru Călinescu

SCRIITORII Șl PUTEREA

PROLOG LA PROTESTE
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

Se putea discuta în schimb cu soția sa. Ea discuta
cu soția lui Pleșu și așa mai știam unii de alții, era
singura cale de comunicare. Am trecut prin
momente grele și ne-a unit faptul că am împărtășit
aceleași idei și aceeași credință, același proiect. Era
o tensiune nervoasă enormă, era o hărțuială perma
nentă, era spectrul amenințărilor, era ideea că nu
ești numai tu implicat, ci, într-un fel, fără voia ta, ai
implicat întreaga familie, că ai o responsabilitate.
Era o stare de stres care se resimțea fizic și în starea
generală a organismului, era un disconfort fizic. în
schimb, eram în relații foarte bune cu cei din grupul
nostru. Cu Dan Petrescu, Luca Pițu și-ceilalț i. Lucram
la Universitate. Ei au mers mult mai departe în septembrie-octombrie, când au publicat prin Europa
Liberă acel document prin care cereau nealegerea
lui Ceaușescu la al XIV-lea congres. Eu am avut curaj,
dar încercam să mă comport normal într-o lume
absurdă, pentru mine era normal să merg la pri
etenul meu, mai ales în împrejurările respective."

Refuzat de
grupul celor șapte

Alexandru Călinescu (dreapta) a fost singurul scriitor din provincie carea riscat să-l viziteze pe Dinescu,
atunci când acesta era sub supravegherea Securității

în ciuda disidenției sale și a prieteniei cu oamenii
de litere, n-a ajuns să se ralieze „Grupului celor
șapte". „De fapt, nu că n-am putut, eu le-am spus
foarte ferm lui Octavian Paler și lui Dinescu că
vreau să semnez după ce am luat cunoștință de
conținut. Era sfârșitul lui martie când a venit Paler
și am discutat conținutul. I-am spus că doresc ferm
să mă aflu printre semnatari, însă, ulterior, am aflat
că el a fost de părere să nu mă pună pentru că nu
stăteam în București. Un argument foarte slab a
fost acela că eram în Iași și era mai greu să țină
legătura cu mine. Atunci am făcut o scrisoare
scurtă, imediat, și i-am expediat-o lui D.R. Popescu.
Apoi au venit de la București, de la Consiliul Culturii
și Educației Socialiste, și au comunicat revistelor
din Iași că numele meu este interzis, că nu am drept
de semnătură și nu pot fi nici citat. Motivul - au
spus că am avut niște luări de atitudine care con
travin politicii partidului, inclusiv întâlnirea cu
Dinescu și adeziunea la memoriul celor șapte scri-

JURNALE PERSONALE
(Urmare din pag I)

Vorbesc apoi la telefon cu Nestor Ra
tes și cu Gelu: totul e difuzat azi și va
fi reluat vineri. Trimit lista cu scriitori
din exil și lui Papilian (Radio France
International), lui Dinu Zamfirescu
pentru BBC și Dialog (revista din Ger
mania a lui Ion Solacolu) și Antoniei
(Constantinescu)pentru Lupta.
Apare comunicatulPen-Clubuluicu
membrii de onoare: Mircea Dinescu și
Dan Deșliu.
Monica Lovinescu, Pragul.
Unde scurte V, București,
Humanitas, 1995, p. 159

Șapte personalități ale scrisului nos
tru i-au adresat președintelui Uniunii
Scriitorilor o scrisoare în care iau
apărarea lui Mircea Dinescu, rămas
fără serviciu și mereu șicanai de
autorități in urma interviului său (cu
inflexiuni pamfletare) publicat în
străinătate. E o manifestare expresă de
simpatiefață de poetul „recalcitrant".

itori. Mă așteptam să fiu dat afară, însă nu s-a
întâmplat, așa cum nu s-a întâmplat nici în cazul
celorlalți semnatari, nici Dan Hăulică nu a fost dat
afară de la Secolul XX, nici Ștefan Augustin Doinaș.
La întâlnirea de la Dinescu, cu Deșliu și ceilalți nu
am discutat despre consecințele ce le vom avea de
tras în urma acțiunii noastre, era un fel de exube
ranță a inconștienței sau o inconștiență a exube
ranței, ne gândeam că vor fi manifestări de solida
ritate, că se va vorbi la posturile de radio străine și
nu va putea să ne elimine."

România,
o colonie penitenciară
„Motivația gesturilor mele consta în credința că
regimul Ceaușescu era un regim putred, explică
profesorul Călinescu, care trebuia să se prăbușească
și că trebuia făcut ceva în acest sens, chiar dacă exis

Semnatarii se numesc Geo Bogza, Șt.
Augustin Doinaș, Dan Hăulică, Oct.
Paler, Andrei Pleșu, Al. Paleologu și
Mihai Șora.
Victor Felea,
Jurnalul unui poet leneș. Ianuarie
1955 - martie 1993, Ediție îngrijită
de Lidia Felea, București,
Editura Albatros, 2000, p. 723

10. Ne trezim azi, noi, tinerii bunici,
într-un fel de stare de euforie. Dăm
telefoane - Făgăraș, București, Clujspre a vesti evenimentul. Aseară l-am
vestit la Craiova și Lugoj. Cum stau
bine cu lucrul-sunt la p.358- îmi iau
o zi de vacanță. De altfel, e dublă săr
bătoare azi, e și sărbătoarea noastră
tradițională, la ora opt se vor împlini
douăzeci și șapte (!) de ani de la prima
mea întâlnire cu N. în afara orelor de
curs. Defapt, douăzeci și șapte de ani
de când ă pornit povestea noastră, al
cărei cel mai recent episod a început
aseară, prin intrarea în scenă a noului
personaj. Data-10IV 62-e înscrisă și
în inelele noastre. Ne am întâlnit în
fața Conservatorului și ne-am plimbat

tau riscuri. Nu mai acceptam ideea să rămânem cu
mâinile încrucișate. Noi speram un lucru, că astfel
de inițiative vor avea efectul bulgărelui de zăpadă și
că alți scriitori se vor ralia acestei inițiative, însă toate
acestea au întârziat, nu s-a produs nimic în lunile
următoare, spre marea noastră deziluzie. Rămâne
un mare semn de întrebare de ce intelectualitatea
românească a rămas inertă, de ce pe lângă cei șase
ilegaliști nu s-au găsit și alții care să denunțe regimul
autoritar al lui Ceaușescu. .
Toate acestea se explică prin climatul morbid,
de cazarmă. România era o colonie penitenciară,
ca să reluăm formula lui Kafka, unde fiecare se
temea de vecin, de celălalt. în 1989, acest lucru a
fost dus până la paroxism, era un climat real
mente dement, de suspiciune reciprocă, de
delațiune împinsă la extrem, un fond de dezu
manizare."

apoi pe Str. Kogălniceanu, de la bise
rică la Universitate. Se întunecase - pe
atunci nu se introdusese ora de vară
- dar strada era luminată, copacii
înfrunziți, treceam prin porțiuni de
umbră și lumină. Plouase de curând,
căci erau încă bălți. Și nu era tocmai
cald, fiindcă îmi amintesc că aveam
trenduri. Ne plimbam agale șifoarte
sobri, sobrietatea mea cel puțin fiind
consecutivă celei a N. - ei care păstra
o anumită distanță fizică între noi,
probabil preventiv, pentru a-mi inhiba
orice tentativă de apropiere. Iar eu,
grav, îi vorbeam despre revista„Transacțiuni literare și științifice", „cerce
tare" la care tocmai lucram (sau o ter
minasem?) pentru sesiunea pe țară a
cercurilor științifice studențești. Toată
întâlnirea să fi durat cam la o ju
mătate de oră, căci N. stătea,, in gazdă “
și ținea la reputația ei, nu putea să
întârzie peste o anumită oră socotită
decentă... Și totuși, de aici a inceput
totul. Iar azi suntem bunici. Ce curioa
să senzație asta a ieșirii în lumea unui
suflet de care te simți ireversibil legat.
Ceea ce până ieri seară nufusese decât
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Cristinel C. POPA

o abstracțiune, o virtualitate, e azi o
ființă concretă, ce-și are rădăcinile in
propria-șiființă, o unicitate cu destin
irepetabil, care va ocupa în viața și
preocupările noastre un Joc tot mai
important. încercăm să ne imaginăm
făptura asta care - vorba lui Mark
Twain ș incă nu știe că e rușine să ieși
in lume în pielea goală,fără păr șifără
bani. Nu reușim. Oricum, primul lucru
cu care l-am pricopsit de îndată ce a
dat primul chiot de izbândă afost un
nume istoric. Se zice în cronica orală
a clanului că, atunci când mi-au dat
acest nume, bunica de-i voi spune mai
târziu Meme, iar și mai târziu Bosco,
a făcut opoziție. îmi amintesc că

în felul acesta, în loc să fie stimula
toare de valori, de inițiativă, de pro
gres, atmosfera de care ne lovim zil
nic e stimulatoare de demoralizare,
de frică, oboseală și disperare.
2. Suntem gata să acceptăm sacri
ficii, dacă acestea sunt necesare, cu
condiția ca ele să fie legitime, impuse
de interesele naționale, nu de o
proastă gestiune economică și socială.
Dar nu putem asista indiferenți la
ruptura care se adâncește între ceea
ce se afirmă în principii și ceea ce se
întâmplă în realitate. Nu înțelegem de
ce existența noastră cotidiană trebuie
să fie traumatizată de nesiguranță. Nu
înțelegem de ce trebuie să suportăm
frigul, întunericul și hărțuiala umili
toare a unor grave privațiuni materi
ale și spirituale. Nu înțelegem de ce
specialiștii sunt marginalizați, în loc
să fie folosită capacitatea lor pentru
rezolvarea dificultăților, după cum nu
înțelegem de ce aceste dificultăți nu
sunt numite cu numele lor real, în
mod public, pentru a nu fi lăsate să se
agraveze.
' 3. Ne îngrijorează profund exodul
de valori care amenință să secătuiască
patrimoniul nostru de competență și
inteligență. Considerăm că acest
fenomen a devenit mai mult decât
alarmant și că trebuie luate măsuri
pentru a se înlătura cauzele lui, nu
măsuri coercitive și represive pentru
limitarea efectelor. Ne îngrijorează,
de asemenea, tot ce e de natură să um
brească imaginea țării noastre peste
hotare și socotim că e nevoie să se
acționeze cu luciditate, fără iluzii
trandafirii și periculoase, pentru a
evita lezarea intereselor naționale ale
României. în aceeași ordine de idei, ne
îngrijorează izolarea tot mai mare a
culturii noastre de viața culturală
internațională, împuținarea fără pre
cedent a contactelor, a posiblităților
de informare, însingurarea și în
chistarea în care suntem siliți să ne
adâncim.
4. Socotim o datorie patriotică
apărarea patrimoniului de tot ce
ameninăță să-l diminueze, să-l falsi
fice și să-î clatine de pe temeliile lui
firești. Nu înțelegem cum e posibil să
fie glorificat, teoretic, trecutul, iar,
practic, să fie pierdute irecuperabil,
prin deteriorare sau demolare, unele
valori inestimabile ale acestui trecut.
După părerea noastră, tot ce re
prezintă un document al vieții și isto
riei poporului român de-a lungul
secolelor constituie un bun public,

un bun național de care nimeni n-are
dreptul să se atingă și socotim că n-ar
fi exagerat să se considere sacrilegiu
orice atentat la valorile sacre ale isto
riei noastre.
»
Problema sistematizării satelor tre
buie privită, credem, prin aceeași
prismă. Există valori mai importante
decât progresul administrativ, dacă e
un progres desființarea vetrelor
tradiționale. Dispariția a mii de sate ar
amenința să ne transforme într-un
popor de nomazi din punct de vedere
moral. Fiindcă nomad nu este numai
un rătăcitor, lipsit de o așezare stabilă.
Nomad este și cel care stă pe loc, dar
e smuls din matca lui originară și nu
se mai simte legat sufletește de ea. Nu
credem că satul trebuie să rămână
împietrit și că el trebuie să fie tratat ca
o piesă de muzeu. Dar schimbările
trebuie îndelung și atent chibzuite de
întreaga noastră colectivitate, pentru
a evita pj^rderi ireparabile, care ar
putea pune în cumpănă chiar desti
nul ori identitatea spirituală a popo
rului român.
5. Dogmatismul de tip stalinist
revine ca o fantomă în practicile
Consiliului Culturii. Prin aceste prac
tici dogmatice, care au adus și în tre
cut daune enorme culturii române și
care au fost la timpul lor con
damnate oficial, șansele culturii ro
mâne de a se afirma, în țară și peste
hotare, sunt boicotate de însăși
administrația care are gestiunea vie
ții culturale. Numeroase cărți sunt
desfigurate de către o cenzură care
teoretic nu mai există, dar practic
devine din ce în ce mai agresivă, la
adăpostul ilegalității ei, al lipsei to
tale de criterii și al interpretărilor
abuzive. Scriitorii sunt obligați să
ducă lupte istovitoare și deprimante
cu arbitrariul și reaua-credință a cen
zurii și, în numeroase cazuri, își văd
creațiile sfârtecate sau condamnate
să nu ajungă la cititori. Suntem îm
piedicați să fim cu adevărat scriitori
cetățeni, să abordăm în cărțile noas
tre problemele cele mai acute ale
societății noastre, realismul deveind
în mod paradoxal cel mai puțin dorit
de către cei care pot bloca, după
bunul lor plac, procesul normal de
făurire a culturii. Administrația cul
turală, care și-a arogat drepturi dis
creționare, ne împinge sistematic
spre evaziune, spre indiferență față
de adevăr, spre disprețuirea concep
tului de scriitor militant. Peste
noapte, fără nici o explicație, unii
scriitori se văd interziși sau semiinterziși. Tinerii autori întâmpină obs

tacole din ce în ce mai mari în calea
afirmării lor și multe talente sunt
sugrumate înainte de a ieși Ta
lumină. Aceste fenomene de care ne
izbim, fiecare în felul său și toți
împreună în feluri comune,
amenință să arunce cultura română
într-o stare de criză care va afecta și
personalitatea noastră culturală și
ceea ce vom lăsa ca mărturie despre
epoca noastră, sărăcind în mod deli
berat și iresponsabil patrimoniul
spiritual național.
6. Credem că nu mai trebuie de
monstrat ce rol important au insti
tuțiile într-o societate modernă și
nici cât de grea de consecințe este de
gradarea lor. în acest sens, ne în
trebăm dacă Uniunea Scriitorilor mai
este o instituție, capabilă să apere și
să promoveze șansele literaturii ro
mâne. Deși nimeni n-ar trebui să-și
poată îngădui să transforme o lege în
petic de hârtie, Statutul Uniunii Scri
itorilor a devenit o simplă ficțiune.
Organismele alese în mod democra
tic au fost deposedate de orice drept,
n-au mai fost convocate de foarte
multă vreme. Activitatea Uniunii
Scriitorilor a fost paralizată, împinsă
spre un funcționarism mărunt și
spre agonie instituțională. Cui poate
servi aceasta? Societății? Evident, nu.
Scriitorilor? Cu atât mai puțin.
Această anomalie dăunează tuturor.
Și, cu o tristă consecvență, ilegalitatea
ei a ajuns să fie starea de fapt. Se fac
schimbări în conducerea revistelor și
a Editurii Uniunii fără să fie consul
tate Biroul și Consiliul, singurele în
drept să decidă. Totul se rezolvă în
afara organismelor democratice,
prin pure măsuri administrative, iar
scriitorul e redus la rolul de etern
solicitant, umilit în demnitatea sa de
creator și condamnat la o existență
materială precară.
în concluzie, conștiința noastră
este în acest moment alarmată de
existența multor primejdii grave
pentru societatea românească și pen
tru cultura română. Firește, rezolvă
rile nu depind de noi, dar depinde de
noi dacă ne pasă ori nu de pro
blemele cu care ne confruntăm. Și, în
ce ne privește, nu vrem să ne însușim
„înțelepciunea" de a discuta în șoaptă
și de a tăcea în public. Conștiința
noastră de scriitori și de cetățeni ne
cere să credem că dragostea de patrie
și sentimentul responsabilității nu
pot fi separate. în numele lor, ne
exprimăm speranța că vom fi bine
înțeleși și că îngrijorările noastre vor
avea un efect pozitiv.

auzise cândva, in copilărie probabil,
un soi de descântec de batjocură: „Rod,
rod, laRadu-n pod..". Acesta afost însă
desigurpretextul, starea ei normală de
afifiind până la cei go de ani, când s-a
stins, opozițiafață de tot și toate.
După-amiază- eveniment și ăsta! mergem la cinema: Sonata Kreutzer.
Radu Ciobanu, Țărmul târziu.
Jurnal 1985-1990,
Deva, Emia, 2004, p. 175-176
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Solidarizarea scriitorilor
în istoria orală
(Urmare din pag. I)

Am discutat cu Paler despre scri
soare, l-am întrebat de ce nu a spus
mai multora despre intenția lor și
mi-a explicat că nu a vrut să se răspân
dească informația pentru a nu risca
interceptarea".
Răspunsul lui Mircea Iorgulescu trimis tot din Paris, unde criticului li
terar s-a stabilit din toamna lui 1989 l-am publicat în numărul de ieri al
Scînteii. Au fost însă și scriitori careau vrut să semneze, dar n-au fost pri
miți. Cazul profesorului ieșean Ale
xandru Călinescu, care a avut bună
voința să ne relateze amintirile sale.

Chetă pentru
Mircea Dinescu
O mărturie excepțională datorăm
doamnei Georgeta Dimisianu, mar
tor implicat în viața literară româ
nească din ultimele patru decenii-.
Inițiatorul scrisorii a fost Octavian
Paler, care încercase încă din toamna
lui 1988 să coalizeze un grup de scri
itori în vederea unui protest politic, a
confirmat dna Dimisianu.
Despre „scrisoarea celor șapte", dna
Dimisianu a avut următoarea relata
re: „După ce Mircea Dinescu a fost are
stat la domiciliu, Paler a făcut un text,
o scrisoare și a mers personal la toți
care au semnat-o. Au semnat din pri
mul moment Dan Hăulică și Andrei
Pleșu, apoi, după câte îmi amintesc,
Paleologu și Șora. Paler ținea foarte
mult să semneze și Geo Bogza. Era un
protest adresat președintelui Uniunii
Scriitorilor. Un protest împotriva fap
tului că Dinescu este arestat la domi
ciliu, lucru care s-a întâmplat imediat
ce a apărut articolul din Liberation,
îmi amintesc că l-am așteptat pe Paler
împreună cu Andrei Pleșu să vină cu
semnătura. Era o expoziție la Dalles,
eram la vernisaj și îl așteptam cu
sufletul la gură pentru că era foarte
important să semneze Bogza. Acesta
se codea și se pare că l-a întrebat pe
Paler: «Spune-mi, te rog, scrisoarea
asta o să ajungă la Europa Liberă?».

Paler i-a răspuns: «Domnule Bogza,
noi n-o trimitem, dar dacă ea ajunge
noi nu suntem de vină. Noi o depu
nem la Uniunea Scriitorilor, la Comi
tetul Central». De ce ezita autorul in
trat în bibliografiile școlare cu «Cartea
Oltului»? Geo Bogza a fost toată viața
un om de stânga, nu a fost ceea ce se
cheamă un admirator al capitalismu
lui, explică interlocutoarea. Era ceea
ce astăzi s-ar numi un social-demo
crat convins. După două întâlniri cu
Bogza, Paler a venit în sfârșit cu sem
nătura. A fost un lucru extraordinar,
pentru că Bogza era o personalitate
importantă. Scrisoarea a ajuns bine
înțeles la Europa Liberă".
Solidaritatea cu Mircea Dinescu a
mers mai departe. „La un moment
dat, cam la patru săptămâni după
aceea, Eugen Simion a avut ideea să
strângem bani în fiecare lună, își
amintește dna Georgeta Dimisianu.
Cam 2.000 de lei, pe atunci o sumă,
un salariu, și să-i ducem lui Mircea. De
obicei, banii îi duceam eu sau Paler.
Mă întâlneam cu Mașa (Maria Dines
cu, soția poetului - n.r.) sau cu soacra
lui Mircea și le duceam banii. Asta s-a
întâmplat inclusiv în luna noiembrie
1989. Mă întâlneam cu Mașa pe una
dintre străduțele din zona Pieței
Dorobanți și îi dădeam banii."
De prin vara lui 1988, Dinescu era
urmărit pe față, „escortat" permanent
de Securitate. Se observa și de neprofesioniști? „Toți erau urmăriți și ajun
sesem în așa hal că de cele mai multe
ori nici nu mai observam, a răspuns
dna Dimisianu. Făcea parte din viața
noastră. Dar îmi amintesc că o dată,
văzând oprită mașina în acea zonă,
chiar am mers la ei și le-am zis: «Ce
vreți, domnule, totuși, chiar așa...!».
Erau tot timpul acolo, îi vedeam când
le duceam banii. Nu ne-au oprit însă
niciodată. Și bănuiesc că știau ce fă
ceam. îngăduiau anumite lucruri.
Mircea chiar se putea plimba puțin,
dar cu ei după el. Nu îmi amintesc mai
mult. Atunci nu mă gândeam că tre
buie să țin minte, aceste lucruri făceau
parte din viata npastră «normală»".
Eliza DUMITRESCU

Un succes deosebit l-a obținut un grup
artistic al Complexului „Athenee Palace" format din interpreți de muzică populară
și ușoară și din formații de dansuri fol
clorice și moderne - care s-a deplasat în
Turcia in cadrul unor acțiuni promoționale
turistice. Spectacolele au fost prezentate la
marele complex„PeraPalas"din Istanbul și
la Sala Sporturilor „Kemal Ataturk" din
Bursa. Deosebit de apreciată a fost evoluția
în cadrul programului a orchestrei de
muzică populară condusă de Tudor Pană și
a unor cunoscuți interpreți de muzică po-
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SERI ROMÂNEȘTI ÎN TURCIA
pulară și ușoară printre care Angela
Ciochină, Denis Roman, Roxana Vulpescu,
Anișoara Vlaicu, Adriana Nechifor și alții,
care s-au bucurat și de trei apariții la tele
viziunea turcă și patru transmisii la Radio
1 Turcia și la Radio Istanbul.
După cum ne-a informat directorul ge

neral al complexului „Athenee Palace",
Iulian Vintilă, conducătorul grupului, pro
gramul oferit de artiștii români, in decursul
celor 20 de zile, care a înfățișat mostre au
tentice ale artei românești și au dus mesajul
de prietenie al poporului român, au fost
vizionate și apreciate de importante perso

nalități printre care Turgut Ozal, prirn-ministru al Turciei, de T. Dalan, primarul ge
neral al Istanbulului, Sadik Ostekin, direc
tor general al Radioteleviziunii turce, nu
meroși deputați, precum și de grupuri de
turiști din SUA, Spania, Italia, Australia,
RDG, Suedia etc. Ziarele turcești au consem
nat că miile de spectatori prezenți la aceste
reușite seri românești, au avut calde cuvinte
de apreciere pentru arta românească, pentrufrumusețea muzicii ușoare românești și
valoarea cântecelor populare.
Flacără, nr. 14/1989

Ceaușescu, în „luna de miere“ cu scriitorii
Dumitru Popescu (născut în tg28la
Turnu Măgurele) a absolvit științele
economice (1951). A intrat în presă ca
redactor la Contemporanul (1950), a
fost redactor-șefla Scinteia Tineretu
lui (1956-1960), director general la
Agerpres (1960-1962), redactor-șefla
Scinteia (1965-1968) și vreme de șase
ani președinte al Consiliului Național
al Radioteleviziunii.
Datorită funcțiilor decizionale din
propagandă și cultură-printre altele
asigura legătura dintre partid și uni
unile de creație-în epocă afost numit
„Popescu-Dumnezeu". Printre alte
demnităi politice, a fost ministru
adjunct al Culturii (1962-1965), mem
bru al CC al PCR pe tot parcursul „epo
cii Ceaușescu", membru al CPEx
(1969-1989), rector al Academiei
„Ștefan Gheorghiu"(1981-1989), con
damnat în „lotul CPEx" după prăbu
șirea regimului.
Reproducem in cele ce urmează câ
teva dintre considerațiile pe care
acest martor implicat în relațiile din
tre putere și scriitori le-a publicat in
volumul memorialistic „Elefanții de
porțelart, Scene și personagii in
umbra Cortinei de Fier", Editat de
Match-București (an neprecizat, pp.
27-30).

„Prima întâlnire cu scriitorii, a lui
fJicolae Ceaușescu, după venirea în
fruntea partidului, s-a consumat sub
semnul idealului diversității de sti
luri. N.C. știa, sau presupunea, sau
simțea nevoia să creadă că scriitorii
fuseseră mult timp oprimați de
Leonte Răutu, frânați în libertatea
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fanteziei lor, dădăciți insuportabil în
chiar aria adevăratei personalități
voluntare. A venit la întâlnire cu
scopul vădit de a sparge barierele
politice, aproape cimentate în de, cursul a două decenii, de a instaura
între putere și scriitori relații des
chise, de înțelegere, conlucrare, prie
tenie. Nu le cerea decât să recunoască
bunele lui intenții, să le sprijine, să-l
înconjoare cu simpatie. Intuiția, neo
bișnuit de ascuțită, i-a spus că alianța
cu sriitorii îi poate aduce mari fo
ioase, consolidându-i puterea, asigurându-i un sprijin valoros în poli
tica de deschidere socială, națională
și mondială. Scriitorii prezentați la
întrunire au receptat, cu marea lor
sensibilitate, mesajul omului politic
și n-au pregetat să-și lase emoția să se
exprime rteînfrânată (...)
în acea atmosferă fierbinte, de fra
ternizare, Geo Bogza a făcut un mare
gest sentimental.
A smuls un trandafir roșu din vaza
de pe masa prezidiului și i l-a înmâ
nat, galant, lui N.C. Nimeni nu a vă
zut ceva deplasat în acest act, în real
itate cam riscant. Doar șeful partidu
lui comunist nu era o Dona Alba,
căreia un toreador îi închină gloria,
nici o demoazelă tulburătoare ruga
tă să primească ofranda unui autor
de madrigaluri. Fostul matelot, re
porterul vlăjgan al Văii Jiului și al
Țării de Piatră, încă de pe atunci un
fel de patriarh neoficial al breslei, a
știut să dea o tentă bărbătească
micului dar, să pună în floarea roșie
un patetism al solidarității mascu
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line elevate, un angajament de
comuniune politică și sufletească.
Reuniunea s-a încheiat într-un tonus
victorios, de sărbătorire a câștigării
unei bătălii pașnice, mai prețioasă
decât orice efemeră izbândă într-un
război sângeros. (...)
Am avut din nou reprezentarea
metamorfozei intelectuale a lui N.C.
în 1968, cu ocazia unui Congres scri
itoricesc. Mă aflam în cabinetul său
- lucram la un important document
oficial - când din partea secției de
cultură a Comitetului Central cineva
a adus vestea că normalitatea Con
gresului a fost tulburată de un grup
de tineri nemulțumiți, contestatari,
și cu care aparatul de partid nu se
putea înțelege. Se considera că punc
tul maxim al nonconformismului și
impertinenței politice a grupului îl
reprezenta hotărârea de a-i trimite o
telegramă de protest secretarului
general însuși. N.C. a preluat hârtia
ce i se destinase. Cu un surâs zeflemi
tor, a citit-o destins, după care, calm
l-a întrebat pe aducător: «Și ce e cu
asta? Ce vi se pare vouă scandalos?».
I s-a adus argumentul că, în fond,
este vorba despre indisciplină,
despre tulburarea ordinii, despre
stricarea unității, despre zădărni
cirea consensului în jurul marilor
obiective profesionale și politice și
așa mai departe. L-am văzut
începând să se irite: «Este indisci
plină că au un punct de vedere și că
se adresează conducerii partidului?
Cui ați vrea voi să-și Expună
doleanțele ca să nu fie indisciplină?».

DOUĂZECI

Preopinentul a amuțit. întrebarea îl
luase prin surprindere, nu se
gândise la acest aspect. «Lăsați-i în
pace-v-ați învățat să-i dădăciți ca pe
niște copii. Să fie luptă de opinii, și ce
se hotărăște acolo să emane din
mintea și voința lor. Să-și rezolve sin
guri treburile». Importantul func
ționar a plecat, și Ceaușescu a căzut
pe gânduri. «Aparatul nostru nu în
vață democrația, mi-a spus cu o sin
ceră mâhnire. Mai repede au prins-o
scriitorii. Va trebui să eliminăm
aparatul din relațiile cu oamenii de
cultură. Uniunile să aibă legături
nemijlocite cu un secretar al Comite
tului Central».
Atunci mi-a dezvăluit pentru pri
ma dată că are de gând să mă aducă
la CC. «Tu vei avea contacte directe cu
uniunile, cu artiștii de vază. Activiștii
de partid nu fac decât să încurce
lucrurile.» Vestea m-a tulburat pro
fund. Am așteptat o discuție specială
pe marginea acestei hotărâri, dar ea
n-a mai venit. în toamnă am fost ales
secretar al CC și mi s-a încredințat
legătura directă cu Uniunile de
Creație și cu Ministerul Culturii. (...)
în anul următor a mai existat o
încercare făcută de diverși, de anga
jare a lui N.C. într-o frondă cu scri
itorii. în atmosfera de liberalizare de
după Congresul al IX-lea apăreau
ciocniri frecvente între grupuri con
stituite fie pe afinități personale, fie
pe curente artistice. în aparatul
secțiilor CC se conturase îngrijorarea
că scriitorii au început să se împartă
în «dreapta» și «stânga». Diversității
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de stiluri și orientări se încerca să i se
pună etichetă politică. I-am spus
părerea mea că întoarcerea la o
asemenea catalogare este primej
dioasă, de natură să angajeze Comite
tul Central în sprijinirea unora îm
potriva altorâ, să permită unei părți
să derapeze în «bună», pentru a be
neficia de avantaje, împotriva altei
părți, presupusă a fi «rea». Pusă în
inferioritate, aceasta nu va mai crede
în principiul democratic și, decep
ționată, se va sustrage noii politici.
N.C. era foarte îndârjit: «Să comba
tem cu toată tăria împărțirea ar
tiștilor în prieteni și dușmani ai par
tidului. Nu vreau să spargem iar uni
tatea forțelor culturale ale țării. Știm
unde a dus această politică timp de
20 de ani. Nu am nevoie de scriitori
stigmatizați pentru lucrările sau
opiniile lor. Numai dușmani ai țării,
din afară, pot răspândi asemenea
zvonuri, ca să dezbine.» Am încercat
să-i spun că o operă de artă cu ade
vărat valoroasă nu poate fi de dreap
ta sau de stânga și că, de altfel, în isto
ria culturii universale nimeni nu a
îndrăznit să facă astfel de clarificări.
Pictura renascentistă nu este de
dreapta, fiindcă s-a inspirat din
subiecte religioase, nici romanele
contelui Lev Tolstoi «scrântit întru
Domnul». M-a lăsat să vorbesc fără să
intervină, dar nu s-a pronunțat în
nici un fel. Pentru această temă nu
era pregătit. Aveam să descopăr însă
că nimic nu trecea pe lângă urechea
lui fără să-și impregneze rezonanța
în creier și să reverbereze."

♦
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DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ
CĂRȚI DE BUCATE

Masa la iarbă verde

în prima săptămână a lunii aprilie 1989, se observă o acutizare a relațiilor României cu țările occidentale, materializată
prin rechemări de ambasadori. Astfel, cotidianul francez Le
Monde scrie la 1 aprilie 1989, sub titlul „Bucureștiul își recheamă
ambasadorul de la Paris":
„Joi, 30 martie, ambasadorul României în Franța, domnul
Petre Gigea, a fost rechemat de guvernul său pentru
consultări, la două săptămâni după ce ambasadorul francez
în România fusese rechemat pentru 8 zile". într-o întâlnire cu
ministrul de Externe francez, Roland Dumas, Petre Gigea și-a
exprimat regretul că a fost anulată comisia mixtă româno-franceză care ar fi trebuit să aibă loc în martie și s-a plâns
de „atitudinea presei franceze față de țara sa". La rândul său,
ministrul de Externe, Roland Dumas, a „regretat eveni
mentele care au adus Franța în situația de a-și rechema am
basadorul, și a deplâns în mod special măsurile luate de
București împotriva a șase personalități române, contrar
angajamentelor asumate în cadrul OSCE".
La Repubblica scrie la 6 aprilie 1989 sub titlul: „Germania
își recheamă ambasadorul de la București":
„Ca reacție la represiunea internă dură a Guvernului român
împotriva opozanților săi, Guvernul german și-a rechemat ieri
în țară ambasadorul de la București, Klaus Terfloth... Decizia
de a-și chema ambasadorul pentru consultări a fost luată ieri
, de ministrul de Externe, Hans Dietrich Genscher, după ce,
lunea trecută, Terfloth a fost împiedicat de Poliția română să-l
viziteze la domiciliul său pe fostul ministru de Externe Corneliu Mănescu. Ambasadorul a fost împiedicat să-i înmâneze
fostului ministru Comeliu Mănescu o scrisoare din partea lui
Genscher".
în articol se menționează că și Franța și-a rechemat tempo
rar ambasadorul de la București la sfârșitul lunii martie 1989.
Le Monde publică la 7 aprilie 1989, în aceeași ordine de idei,
informația preluată de la Agenția France Press și Reuters că
România și-a rechemat ambasadorul de la Londra:
„România și-a rechemat ambasadorul din Marea Britanie,
domnul Stan Soare, conform anunțului Foreign Office din
4 aprilie. Domnul Soare a informat că a fost rechemat la
București pentru consultări. în nota pe care a înaintat-o
Ministerului de Externe britanic, România denunță un complot^nglo-maghiar împotriva sa. Londra nu are intenția de
a-și rechema ambasadorul de la București. în schimb, Bon
nul a anunțat miercuri rechemarea ambasadorului său din
România".
în aprilie 1989, Roland Dumas, ministrul francez de Externe, a decis rechemarea ambasadorului de la
București, ca urmare a măsurilor aplicate semnatarilor „scrisorii celor șase"
FOTO: AFP/MEDIAFAX
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Vacanța sau concediul de odihnă
era și în 1989 un moment așteptat
de toți oamenii muncii, indiferent
de profesie. Cum în această peri
oadă din an toți sunt avari cu tim
pul și vor să beneficieze cât mai
mult de destindere Și refacerea po
tențialului organismului, Elena
Rusu s-a gândit să scrie o carte de
bucate, cu sfaturi și rețete care se
pot prepara rapid. Autoarea s-a
inspirat din gastronomia interna
țională, care definește „bucătăria
vacanței" ca fiind rapidă, gustoasă,
variată și economică.
Lucrarea „Bucătăria vacanței",
apărută la Editura Ceres, își pro
punea să vină în ajutorul celor care
doresc să devină propriii lor „bu
cătari de vacanță", prezentând une
le sugestii privind: pregătirea rapidă
și comodă a unei game variate de
preparate pentru gustarea de di
mineață, masa de prânz și cina în
condiții mai rudimentare. Apoi,
realizarea unui bogat sortiment de
gustări și mâncăruri, pregătite în
prealabil, care să asigure meniuri
variate și apetisante pentru tradițio
nalele „mese la iarbă verde" și, nu în
ultimul rând, alcătuirea unor meni
uri specifice, când vacanța are un
caracter sedentar, care, prin va
rietate și rafinament, să ne scoată
din monotonia culinară a vieții mo
derne, cum spune autoarea. Lucra
rea este așadar foarte actuală.
Cartea începe cu un capitol des
pre vacanța petrecută în mijlocul
naturii. Farmecul voiajului și al va
canței constă și în ieșirea din
tipicul formelor și al mijloacelor
comode de alimentație, consideră
Elena Rusu. în funcție de progra
mul vacanței sau al drumeției, trebuie-să ne stabilim ce am dori să
mâncăm, când și unde, având în
vedere posibilitățile reale de apro
vizionare, pregătire și servire a
mesei, atât sub raportul mijloace
lor și resurselor, cât și al asigurării
unui minimum de dotări materi
ale, care în totalitate să concure la
realizarea unei alimentații rațio
nale și pe gustul nostru.
Autoarea ne sfătuiește ca micul
^^iejun să fie luat cel târziu la ora

8:00, iar când plecăm în drumeție
acesta să fie foarte consistent, fără
lichide prea multe. Masa trebuie
încheiată cu cel puțin o jumătate de
oră înainte de a pleca. Masa de
prânz trebuie servită în jurul orei
12:30, cu cel puțin două ore înainte
de culcare. Dacă voiajăm întreaga zi,
cina va trebui să fie mai consistentă,
putând include supe, creme etc., pe
lângă mâncărurile de bază, pentru
a compensa prânzul care a fost mai
ușor. în timpul excursiilor este reco
mandat ca atunci când facem scurte
popasuri, după două-trei ore de
mers, să luăm și o gustare ușoară,
pregătită în prealabil (sandvișuri, de
regulă, și fructe proaspete). în tim
pul popasurilor este bine să con
sumăm sucuri de fructe, lapte, bău
turi răcoritoare nealcoolice, răcite și
păstrate în termosuri. Fructele tre
buie consumate cu orice prilej fără
prea multe prelucrări. Nu trebuie
ocolit un aliment complet: mierea
de albine. Poate fi utilizată ca atare
sau în prăjituri.
O categorie de probleme pentru
care trebuie stabilite soluții co
respunzătoare și din timp se referă
la alcătuirea unui inventar de usten
sile pentru prepararea diferitelor
mâncăruri, construirea unui stoc de
provizii (conserve în special) și orga
nizarea pregătirii, ca atare, a mân
cărurilor, adică activitatea bucătă
riei de vacanță.
Pentru ca masa la iarbă verde să
fie o plăcere pentru toata lumea, tre
buie să avem în vedere câteva
amănunte: meniurile trebuie să se
alcătuiască din mâncăruri care se
pot pregăti în prealabil și care nu
necesită încălzire. Structura sorti
mentelor de preparate și cantitatea
trebuie să fie dimensionate ținând
seama atât de invitați, cât și de posi
bilitățile de transport. E necesar să
asigurăm mijloacele de ambalare
corespunzătoare preparatelor res
pective, care să păstreze integritatea,
aspectul și calitățile nutritive ale
acestora pe timpul transportului
(preferabil cutii metalice, celofan,
staniol, termosuri, cutii și pahare
din hârtie cerată etc.). Pentru aran
jarea și servirea mesei trebuie să

aducem numai accesorii strict nece
sare, pe cât posibil cât mai ușoare și
de volum redus (farfurii și pahare
din carton sau hârtie cerată, față de
masă din material plastic). E indicat
să aranjăm masa cât mai simplu, să
expunem cât mai atrăgător toate
preparatele și să oferim deserturile
și răcoritoarele numai după ce toată
lumea s-a săturat.
Ca gustări, putem să luăm la iarbă
verde ardei umpluți cu brânză sau
salată de vinete, roșii umplute cu
carne de pasăre, ficat, orez sau ciu
perci. Autoarea ne propune ciuperci
umplute cu șuncă și șvaițer. Pentru
a le prepara, avem nevoie de 500 g
ciuperci, 3-4 linguri sos alb, 100 g
șuncă, 100 g șvaițer, 50 g unt, o lin
gură pesmet, sare și piper. Se toacă
piciorușele ciupercilor, se înăbușă
în unt și când sunt bine pătrunse se
adaugă sosul alb, șunca și șvaițerul
tăiate cuburi mici. Se condimen
tează cu sare și piper, după gust. Se
umplu ciupercile, se presară cu pes
met, se stropesc cu unt și se gratinează. Fripturile se pot prepara la
iarbă verde, dar se pot lua și de
acasă, cu condiția să fie fără prea
multă grăsime dacă nu dispunem
de o sursă de căldură pentru a le
încălzi. Ca deserturi, recomandările
Elenei Rusu sunt dulciurile și pră
jiturile de casă, cum ar fi checul cu
stafide și nuci, plăcințele cu vișine,
fursecuri cu nuci, ruladă cu stafide,
tartă cu prune sau cu struguri și
ștrudel cu nucă. Nu trebuie evitate
nici deserturile cu fructe: crușon de
pepene galben, mere cu frișcă,
salată de căpșuni sau iaurt cu zme
ură. La finalul mesei, o cafea din ter
mos va fi binevenită. O cafea ușoară
pentru zilele călduroase poate fi
preparată din 2 litri de apă, 3 linguri
de cicoare, 3 linguri de cafea, 10-12
linguri zahăr și 150 g frișcă. Se pun
la fiert cicoarea cu zahărul. Când
clocotește se ia de pe foc, se adaugă
cafeaua, se mai dă într-un clocot și
. apoi se lasă să se răcească. Se stre
coară, se pune la frigider circa o oră
și se toarnă în termos. Când se
servește se adaugă câte o lingură de
frișcă la fiecare ceașcă sau pahar.
._____________ Carmen DRĂGAN^,
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RESTITUIRI

vremea

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚI!

CARENȚE PE
ȘANTIERELE DE
CONSTRUCȚII
/■

Luni, 10 aprilie, prezenți pe șan
tierul construcțiilor de locuințe din
Iscroni, discutăm cu ing. Ianoș
Orban și cu maistrul Iosif Mihaly,
coordonatorii punctelor de lucru
ale Brigăzii nr. 2 Deva. Aflăm de la
interlocutorii noștri că brigada pe
care o coordonează are ca sarcină
finalizarea blocului D cu trei scări
și 34 de apartamente și a blocului Ei
cu 40 de garsoniere. Cele două
obiective aveau ca termen de pre
dare la beneficiar sfârșitul primu
lui trimestru al anului. Dar ambele
blocuri prezintă întârzieri în execu
ție. Blocul D are finalizate doar do
uă scări. Se lucra intens la scara
a lll-a. Fațada exterioară încă nu fu
sese luată în seamă ca front de lucru.
în cele două scări ale blocului D
se pot muta deja locatarii - ne spu
ne maistrul Iosif Mihaly. Deși sun
tem gata cu aceste apartamente de
mai mult timp, nu a venit nimeni
să le preia, cu toate că în asemenea
stadii de finalizare, la Lupeni s-au
mutat cei cărora le-au fost reparti
zate locuințele.
înțelegem că fără a fi oficial pre
date beneficiarului, constructorul
nu poate admite accesul viitorilor
locatari. Nu înțelegem însă optica
de recepționare parțială a blocuri
lor. Apoi energia electrică nu este
încă branșată. Aleile pietonale și
drumurile de acces lipsesc cu desă
vârșire. în zonă domină un veri
tabil aspect de șantier și câmp
proaspăt arat. Canalizarea blocului
nu este racordată la magistrala co
lectoare. Despre calitatea lucrărilor
interioare am putea scrie multe. Ne
limităm însă a consemna că unele

, tv 10 aprilie 1989
19:00 Telejurnal. 1 Mai - raport
muncitoresc
19:25 Industria - programe prio
ritare. Creșterea productivității
muncii - obiectiv fundamental al
realizării exemplare a planului pe
acest an. Redactor Nicolae Dobrițoiu
19:45 Știința pentru toți. •
Resurse vechi - tehnologii noi
Microscopie electronică
Ecologie. Radiografia pădurii
Redactor Dana Popescu
20:10 Ctitorii ale Epocii de Aur.
O nouă premieră. Redactor Horia
Vasiloni
20:30 Tezaur folcloric. Vechi me

băi mici nu au nici un fel de aerisire,
multe uși și geamuri nu se pot
deschide. Ni se explică faptul că așa
vin de la Bîrcea, adică rupte, strâm
be sau incomplete. Atunci de ce
sunt montate? Să le repare loca
tarii? Clanțele lipsesc la aproape
toate ușile interioare. Credem că
întâi trebuie rezolvate toate aceste
aspecte și doar apoi să își exercite
atribuțiunile comisia de recepție.
La blocul Ei de garsoniere se lucra
intens la finalizarea părții de zidă
rie. Nu se știe când se va finaliza
acest bloc, deoarece până în pre
zent nu au fost primite încă instala
țiile sanitare aferente.
Subinginerul Aurel Olaru, din ca
drul Brigăzii nr. 50 a ACM Petroșani,
ne spune că formațiile de lucru pe
care le coordonează au următoarele
obiective: construcția blocului Ai,
aflat deja la etajul III, și blocul A2, la
care se toarnă fundația. Ambele
construcții se încadrează în grafice
le planificate. Din constatările la fa
ța locului se impune ca o măsură de
primă urgență atât pentru Brigada
nr. 50, cât și pentru Brigada nr. 2
Deva începerea trasării aleilor pieto
nale și a drumului de acces în zonă.
Apoi, eliminarea aspectelor de ne
glijență în buna gospodărire a mate
rialelor de construcții. Nu trebuie
neglijată nici respectarea cu stricte
țe a programului de lucru. în lipsa
forței de muncă la nivelul cerut se
impune ca acei constructori, câți
sunt, să acorde o atenție deosebită
calității muncii lor.

Soții Brucan se resemnaseră cu gândul deportării la Zimnicea
în cursul zilei de 9 aprilie a.c., Bru
can Silviu și rhembrii familiei sale nu
au desfășurat activități care să pre
zinte importanță din punct de vedere
operativ- Discuțiile purtate s-au refe
rit, în majoritatea lor, la problema
mutării la Zimnicea. Redăm în dialog
aspectele semnificative rezultate:
Brucan Silviu: începem o viață
nouă.
Brucan Alexandra: Dragă, eu zic să.
continuăm viața noastră. Viața noas
tră nu e legată de moarte. De oraș, da.
Văd că mă apropii iarăși de spațiul
meu natal.
B.S.: La Dunăre.
B.A.: Nu era chiar la Dunăre, la
Marea Neagră.
B.S.: Mai există uri 1%.
B.A.: E mult 1%. Dar mă rog, să zicem
1%, dar nu cred.
B.S.: Nici eu nu cred, dar mai este 1%.
B.A.: Trăiesc cu impresia că
lucrurile sunt aranjate pentru vineri.
Că deocamdată sunt în vânt. Tot ce au,
mobilă, îmbrăcăminte, tot. Gândeștete că ei rămân pur și simplu cerșetori.
Pentru noi e una, noi suntem noi, dar
ei? Este vorba de copii.

B.S.: Și copiii trebuie să conteze tot
disidenți.
B.A.: Asta-i cea mai mare greșeală
pe care o fac. Cea mai mare greșeală.
B.S.: Da. Astae.
B.A.: A fost aceeași speranță.
B.S.: Dragă, nu a fost speranță, a fost
o discuție acolo. N-am avut nici o spe
ranță.
B.A.: Bine, da>r a fost o încercare.
Asta e la fel, nu? Eu sper din tot sufle
tul că așa va fi.
B.S.: Nu-i găsesc proști.
B.A.: Nu știu dacă au măcar curajul
să transmită acest lucru.
B.S.: Se poate.
B.A.: Sunt niște pigmei, săracii,
(n. n. - Se referă la reprezentanții Con
siliului Popular).
B.S.: De-aia le-am dat scris?
B.A.: Ai făcut foarte bine. Tot ce ai
făcut, ai făcut foarte bine. Dar să
vedem care va fi rezultatul. Da, dar eu
n-aș vrea ca copiii să ia după gradul.
B.S.: (o întrerupe pervos) Dragă,
nu-i mai grăbi. Lasă-i în pace, să-și
vadă de treaba lor.
B.A.: Nu dragă, nu-i grăbesc. Nu
sunt de acord. Nu sunt obligată să fiu
de acord.

amintiri

care sunt foarte judicioase.
B.A.: Și aș vrea ca Anca să facă cel
puțin la fel. Lucruri și mai judicioase,
în cazul lor. Pentru că în definitiv noi
putem să ne și sinucidem, nu-i așa?
B.S.: Dragă, el știe despre ce e vorba
și se face că nu știe (n.n. - este vorba
despre ginerele său). E, nu cred că nu
știe. Știe și face exact ceea ce trebuie.
Mai bine să nu-i grăbim.
în continuare, Brucan Alexandra se
arată revoltată că soțul ei nu-i acceptă
părerile, răspunzând prin da sau nu
fără a argumenta. Părerea ei este că
Anca și Mircea realizează că mâine
s-ar putea să nu aibă pe ce dormi.
B.S.: Sunt oameni care nu vor să se
lase căleați în picioare, sunt oameni
normali. Noi am făcut o propunere. Să
o facă, dar să nu-i împingem noi să o
facă. Știu foarte clar despre ce este
vorba.
Nr. D-3/00183.444
Dfn 10 aprilie 1989
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Radioul cu pick-up „București 500", perfect pentru ascultat viniluri

CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
întreprinderea Mecanică pentru Ind. Ușoară București,
cu sediul în Bd. Bucureștii Noi nr. 170, Sect. 1 (capătul tram
vaielor 6 și 20), încadrează de urgență paznici, având
domiciliul în municipiul București ori Sector Agricol Ilfov,
cu respectarea prevederilor Dec. nr. 477/1983 și Legii nr.
37/1974-________________i________________________
Antrepriza Construcții Montaj Ind. Chimică încadrează:
ingineri maiștri, experiență șantier, construcții civile
industriale și reparații căi ferate, economiști, muncitori
calificați: fierari betoniști, dulgheri, zidari, placatori
antiacid, sudori electrici autogeni, lăcătuși construcții
metalice, geamgii, electromecanici pentru brigăzi, nor
matori._____________________________________
Institutul de Meteorologie și Hidrologie încadrează
urgent traducător limba rusă cu posibilități de dactilo
grafi^__________________________________________
întreprinderea 23 August București, cu sediul în Bd.
Muncii 256, Sect. 3, încadrează prin concurs următorul
personal muncitor: ingineri în specialitatea elec
trotehnică și termotehnică hidraulică, mecanică fină și
TCM, strungari, găuritori, curățitori de piese turnate,
manevranți vagoane autorități, controlori poartă._____
VÂNZĂRI
Pian, fotoliu-pat, scule pescuit, foto Kodak, pălării 57,
cizme 41, pantaloni piele 46, discuri._________________
Vând Dacia noo excepțională, set motor elemente
caroserie, bicicletă Pegas, magnetofon Tesla B. 101, statuetă fildeș._____________________________ _______
Vând sufragerie vieneză, sculptată 12 persoane._____
Pianină Heff foarte bună, coarde încrucișate, mecanică
englezească._____________________________________
Vând compact disc CD Philips, stare excepțională și
compact discuri._________________________________
Șalupă motoare Neptun, vâsle, tapet, butoi tablă, cazan
aramă.

O seară de dans organizată pentru
salariații întreprinderii. Un tânăr
funcționar își alege o parteneră atră
gătoare.
- Sunt fericit, îi spune în timp ce
dansau, că Mr. Jones, directorul nos
tru, n-a venit. E un bădăran, un prost
și ne-ar fi stricat toată seara.
-Tinere, știi cine sunt eu?, replică
doamna înțepată.
-Nu, doamnă.
- Sunt doamna Jones, soția direc
torului.
-Dar dvs. știți cine sunt eu?
-Nu.
- Slavă Domnului!
Și tânărul dispăru în mulțime.

Din una în alta
ORIZONTAL: 1) Ferecată-n lanțuri (reg.) - Forme pentru telemea (sg.). 2) Solo
la corn (leg.) - Una de culoare. 3) Tragere excepțională - Mare șiret. 4) Frână de
motor. 5) Schemă de joc - Specialități la grătar. 6) Mâine, poimâine - Unități de
stat. 7) Zice și face! - Date la gresat. 8) Pregătite pentru datul în bobi - Agent de
legătură. 9) Volume de corespondență - Figuri suprapuse. 10) Foaie de drum pen
tru camionagii - Mass-media!
VERTICAL: 1) Face și drege la casa omului - Plan de însămânțări. 2) Indice de
dificultate - La vară și la iarnă! 3) De-ale noastre de prin părțile locului Spălătoare comune. 4) Cu frecvență slabă - Un fel... de sat. 5) Locul nașterii (pl.).
6) Capete de cârlig! - Laturile eșichierului! - Tip de senzație. 7) Limbi... moarte
(sic!) - Armă descărcată! 8) Debutant în lumea cifrelor - Forță de atracție. 10)
Drum înzăpezit - Un hâtru... bun de glume.
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SĂ RÂDEM CU El!

Document din volumul:
Dosarul Brucan. Documente ale
Direcției a lll-a Contraspionaj a
Departamentului Securității
Statului (1987-1989), lași,
Editura Polirom, 2008, p. 568-570

anunțuri

Steagul roșu,
jud. Hunedoara,
nr. 11374 din 19893

lodii din repertoriul Ioanei Radu în
noi variante interpretative. Cântă:
Elisabeta Turcu, Nicolae Rotaru, Ion
Afnititiloaie.
Cântecul amintirii: Achim Nica
Redactor Marioara Murărescu
21:00 Democrația muncitorească
revoluționară în acțiune. Controlul
oamenilor muncii - în folosul oa
menilor muncii.
Redactor Florin Brătescu
21:20 Din lumea capitalului.
Documentar.
Redactor Virgil Tatomir
21:35 Ce-ți doresc eu ție, dulce
Românie. Versuri patriotice, revolu
ționare. Redactor Elisabeta Mandanos. Regia Zamfira Lemnaru.
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

B.S.: Atunci, grăbește-i și o să ai ripos
ta lor binemeritată. Lasă-i în pace.
B.A.: De ce-mi vorbești așa de parcă
eu încerc să-i sperii. Tu totdeauna
vorbești că păreri diferite trebuie să
fie tolerate chiar și în partid. Dar când
e vorba de familie, atunci îmi închizi
gura. Nu e just.
B.S.: Ți-am spus foarte clar că există
două căi.
B.A.: Da, dragă, am înțeles. Dar eu
nu pot accepta pentru ei calea a doua.
B.S.: Dacă vor calea a doua să o
aleagă. Vorba lui „altfel ne duce pe
câmp și ne lasă acolo". Păi da, dragă,
dacă suntem așa niște zdrențe, sigur
că o să facă și treaba asta.
B.A.: Eu nu te înțeleg. De ce zdrențe?
Eu m-am comportat ca o zdreanță?
B.S.: Nu te-ai comportat, nu e vorba
de tine. E vorba ca ei să înțeleagă
lucrul ăsta, iar noi să stăm pe această
poziție. Dacă vor să facă lucrul ăsta,
sigur, n-avem ce face. Ne supunem.
Dar o fac cu forța. Dar ca să o facă cu
forța și să aibă și cooperarea noastră,
asta nu o suport.
B.A.: Adică eu cooperez cu ei, asta-i
părerea ta?
B.S.: Nu. Tu ai făcut niște lucruri

în țară, vremea a fost frumoasă și
caldă, iar cerul variabil, mai mult se
nin. Vântul a suflat slab până la mo
derat. Maximele au fost cuprinse în
tre 17 și 27 de grade, iar minimele din
timpul nopții, între 4 și 14 grade. în
București, vremea a fost frumoasă și
caldă,‘iar cerul mai mult senin. Vântul
a suflat în general slab. Maximele au
fost cuprinse între 25 și 27 de grade, iar
minimele, între 8 și 10 grade.
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