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VEDERE ASUPRA
ROMÂNIEI DIN BUDAPESTA
La 16 iulie 1989, ziarul american 

The Washington Post prezenta un re
portaj emoționant, semnat de Mary 
Mcgrory, despre etnicii maghiari din 
Transilvania, refugiați în Ungaria.

„Tânăra de pe câmpul cu căpșuni 
abia reușea să vorbească. Izbucnea 
în plâns încercând să povestească 
despre soțul său și fiul lor de 5 ani, 
pe care i-a lăsat în urmă în România. 
Barna Turocn o aștepta împreună cu 
alte câteva sute de etnici maghiari, 
lângă un nou centru pentru refu
giați, pe Barbara Bush, în speranța 
că ea o va putea ajuta. Nu a reușit să 
o întâlnească pe prima doamnă a 
Americii, însă Comisia de la Helsin
ki, care se ocupă de reunificare fa
milială, pare să fie o șansă mai bună 
pentruea.

Anul trecut, în decembrie, Barna, 
care este programator de calcula
toare, a trecut granița pentru a-și 
trata medical fiica de 12 ani, care fu
sese rănită grav la mână. Un doctor 
din România a vrut să i-o amputeze, 
dar Barna a dorit să obțină o a doua 
părere la Budapesta.

Ei și fiicei sale le-a fost permis să 
plece, dar nu și soțului și fiului lor, 
a căror poză o arată peste tot 
plângând. Poliția a spus că soțul nu 
are motive întemeiate să plece. 
Acesta va avea o audiență în luna 
noiembrie, dar Barna spune sus
pinând: „Nu este sigur că îl vor lăsa 
să vină".

Puțin mai departe se află un cuplu 
de tineri, Katacin și Fanos Oszvald, 
împreună cu fiul lor de 6 luni, Atti- 
la.-El a fost motivul pentru care anul 
trecut, în decembrie, au fugit din 
România. Personalul de la spitalul 
unde s-a născut le-a cerut părinților 
să dea copilului un nume românesc. 
Pentru soții Oszvald aceasta a foit 
ultima picătură. Până atunci supor
taseră lipsurile cotidiene. Aveau 
puțină mâncare, apă caldă doar de 
trei ori pe săptămână, locuințe în
grămădite, dar nu puteau să suporte 
să își priveze copilul de identitatea 
maghiară.

Acești refugiați sunt o anomalie 
în Europa zilei de.azi. în aceste luni

Fugarii români nu ajugeau în Ungaria coborând din tren în gara budapestană Keleti, ci cu ajutorul unor enigmatice și sofisticate rețele

de vară, în jur de 250-300 de per
soane trec granița săptămânal, 
potrivit lui Lâszlî Albrecht, mi
nistrul de Interne maghiar.

Din 1988, 12.000 de etnici 
maghiari au fugit din Transilvania, 
o regiune intens naționalistă care a 
fost separată de Ungaria și anexată 
României la încheierea Primului 
Război Mondial.

în primele șase luni ale anului 
1989, 4.447 de persoane au trecut 
granița, numai 25% din ei având 
pașapoarte. Doar 101, care în urma 
evaluării s-au dovedit a fi infractori 
sau subversivi, au fost trimiși înapoi.

Nu de mult, Ungaria întorcea

nemilos spatele acestor oameni, dar 
asta se întâmpla înainte de înce
perea reformei, miraculosul proces 
ce se desfășoară aici.

înainte ca Ungaria să devină pro
tectorul umanității și drepturilor 
minorităților, aceasta ignora trata
mentul nejustificat aplicat celor 
2 milioane de maghiari din Transil
vania, pentru că, spune Albrecht, 
„eram membri ai aceleiași alianțe și 
aceluiași sistem".

Dar în luna martie a anului trecut, 
Ungaria a semnat acordurile de la 
Geneva cu privire la refugiați și 
acum este angajată să îi primească 
pe toți, chiar și pe ruși. Comisia ONU

pentru refugiați sprijină Ungaria în 
demersul de a organiza la graniță 
locații pentru efectuarea analizelor 
medicale și o bază de date cu sluj
bele disponibile?Prezența ONU în 
sine este uimitoare dacă ne gândim 
la interdicția sovietică anterioară 
față de organizațiile internaționale.

Până acum trei luni, ordinul cer- 
cetașilor era interzis. Când Barbara 
Bush a venit să viziteze centrul de 
refugiați a fost întâmpinată de un 
bărbat în vârstă în costumație com
pletă, cu pălărie cu pană de struț, 
care i-a adresat salutul cercetașilor.

(Continuam în pag. a ll-a)

DISTINCȚII ACORDATE FAMILIEI CEAUȘESCU

Colierul Ordinului Vulturului Aztec 
pentru „marele și bunul prieten"
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JURNALUL ZILEI
16 iulie 1989, zi de duminică în care paginile ziarelor 

trebuiau totuși umplute cu ceva. Cu ce? Bineînțeles, cu 
informații legate de succesele înregistrate în activitatea 
economică. Dar și cu știri mai „ușoare", cum ar fi, spre 
exemplu, cele privitoare la „Cântarea României".

Seceriș diferențiat
Considerată a fi o ramură de bază a economiei 

naționale, agricultura românească se afla, în vara anu
lui 1989, la „ora adevărului": campaniile de seceriș ale 
culturilor de păioase.

Rapoartele oficiale vorbeau despre obținerea unor pro
ducții record, de opt-zece tone la hectarul de teren. Dar, 
dacă ar fi anunțat doar succese pe toată linia, raportările 
ar fi devenit de-a dreptul plicticoase. Așa că, fie chiar și 
numai pentru „culoarea locală", uneori se vorbea și 
despre anumite dificultăți care, odată depășite, ridicau 
valoarea victoriilor. La mijlocul lunii iulie 1989, auto
ritățile locale din Județul Satu Mare au anunțat că „în 
unitățile agricole socialiste s-a declanșat secerișul grâu
lui, pe cele 58.875 de hectare ocupate cu această cultură".

(Continuam în pag. a ll-a)

loan Alexandru le vorbea 
cursanților despre Dumnezeu
în anii ’80, loan Alexandru nu nu

mai că era ca unul dintre cei mai mari 
poeți religioși în viață, dar se manifes
ta și ca unul dintre cei mai curajoși 
cetățeni ai regimului comunist. Poe
tul născut în noaptea de Crăciun a 
anului 1941, parcă predestinat să tră
iască fiorul mistic, a susținut la Uni-
versitateâ din București un curs de 
ebraică prin care le vorbea studenților 
despre Dumnezeu și le descifra taine
le limbii în care Elohim se adresa pa
triarhilor biblici și profeților care l-au 
vestit pe Iisus Hristos. Era un lucru 
nemaiîntâlnit și de o libertate extra- 
odinară ce se petrecea la acel curs. Nu 
se știe cum a fost aprobat acel curs. Se 
pare că autoritățile au fost deranjate 
din ce în ce mai mult de existența lui. 
La un moment dat, se adunau prea 
mulți tineri și se auzeau lucruri peste 
care regimul dorea tăcere adâncă.

Se știa că erau și securiști în sală,

veniți sub masca interesului pentru 
cuvântul inspirat al poetului, deși se 
vedea clar pentru ce sunt acolo. La 
început, loan Alexandru a fost lăsat 
să-și țină cursul, dar cu cât se ducea 
vestea mai mult despre el și partici
pau mai mulți oameni, cu atât era mai 
rău văzut. Astfel încât, în vara lui 1989, 
atât poetul, cât și unii apropiați ai lui, 
au fost anchetați la Securitate.

„Am descoperit în 
discursul său o 
manifestare publică 
a credinței44

Cursul de ebraică într-o lume osifi
cată în laude la adresa dictatorilor a 
făcut vâlvă prin lauda la adresa Cre
atorului. Studenții simțeau că par
ticipă la ceva extraordinar. Veneau

să-l asculte pe loan Alexandru nu 
doar studenții lui, ci și liceeni en
tuziaști, cursanți de Ja facultăți ce nu 
aveau nici o legătură cu literatura și 
chiar oameni de cultură. A fost văzut 
în sală de câteva ori părintele Nicolae 
Steinhardt, care fusese unul dintre 
prigoniții regimului, care suferise în 
temniță, el însuși încă urmărit de 
Securitate.

Unul dintre foștii martori ai acelei 
vremi a fost inginerul Silviu Despa, 
care, vrăjit de personalitatea poetului, 
a căpătat altă viziune asupra vieții, iar 
mintea și sufletul i s-au deschis spre 
credința în Dumnezeu. Ne-a povestit 
unele lucruri de atunci.

„Eram încă licean când, prin 
anii ’80, umblam prin bisericile din 
București după hrană spirituală și 
cunoștințe teologice.

(Continuare în pag a ll-a)

„Inspirat de dorința de a prezenta Excelenței Voas
tre o mărturie a prieteniei mele, am binevoit să vă con
fer Colierul Ordinului Mexican al Vulturului Aztec, pe 
care am avut deosebita plăcere să vi-1 înmânez per
sonal cu ocazia vizitei Excelenței Voastre în țara mea. 
Convins că acest act va contribui la o mai mare întărire 
a legăturilor de prietenie care unesc în mod fericit 
Mexicul cu România, rog pe Excelența Voastră să 
accepte această insignă ca o dovadă a înaltei mele 
aprecieri", scria Luis Echeverria Alvarez, președintele 
Statelor Unite Mexicane, lui Nicolae Ceaușescu. Ce
remonia acordării decorației a aVut loc la 9 iunie 1975, 
la Palatul Național din Ciudad de Mexico.

Ordinul Vulturului Aztec a fost Creat, prin decret, 
la 29 decembrie 1933, de președintele Abelardo L. 
Rodriguez. Se acorda încă de la început străinilor, pen
tru servicii aduse Mexicului și umanității. în schimb, 
localnicilor li se acordau alte medalii, cum ar fi Con- 
decoraCion Miguel Hidalgo și Medalia de Onoare a lui 
Belisario Dominguez.

Secretariatul ministrului de Externe mexican acor- • 
da distincția urmând recomandările Consiliului Ordi-

nului Vulturului Aztec. în funcție de rangul celui care 
primea distincția, existau mai multe clase: colierul 
(acordat șefilor de state), crucea (pentru prim-miniștri 
și șefi ai guvernelor, în general), cordonul (pentru 
miniștri, secretari, ambasadori), medalia (pentru sub
secretari, miniștri plenipotențiari), placarda (pentru 
reprezentanții de afaceri și angajații ambasadelor în 
Mexic), „Venera" (o insignă, acordată reprezentanților 
provizorii de afaceri și altor membri ai misiunilor 
diplomatice), insigna propriu-zisă (acordată la alegerea 
Consiliului).

Cea mai înaltă distincție era însă colierul, care era 
format din mai multe plăcuțe care reproduceau motive 
aztece. La baza colanului se afla vulturul aztec, simbol 
al puterii și curajului, realizat din aur.

Pe lângă Nicolae Ceaușescu, au mai primit decorația 
mexicană, de-a lungul timpului, Alexandra Kollontai, 
D. Eisenhower, Iosip Broz Tito, Regina Elisabeta a Il-a, 
Șahul Pahlavi al Iranului, Regele Juan Carlos I al 
Spaniei, Placido Domingo, împăratul japone^Akihi- 
to, Bill Gates.

Florin MIHAI

CALENDAR
16 iulie (Duminică) 

Soarele a răsărit la 5:46, a apus 
la 20:57 
Luna a răsărit la 19:37, a apus la 
2:48
Sărbătoare creștină: Sfântul 
Sfințit Mucenic Atinoghen cu cei 
10 ucenici ai săi; Sfinții Mucenici 
Avudim și Faust; Duminica a 
IV-a după Rusalii

S-a întâmplat Ia
16 iulie 1989

• Pentagonul a experimentat 
un nou sistem de arme din cadrul 
programului Inițiativa de Apărare 
Strategică, supranumit și „războiul 
stelelor". Potrivit ziarului New 
York Times, în cursul experiențe
lor efectuate la poligonul White- 
Sands (statul New Mexico) a fost 
expediat în Cosmoș și un flux de 
particule elementare.

• în zona orașului Ito din pe
ninsula japoneză Izu s-a produs ieri 
dimineață o serie de noi cutremu
re de natură vulcanică, cu o ampli
tudine redusă. Specialiștii afirmau 
că era posibilă o erupție vulcanică, 
semnalând că pe fundul mării s-au 
format două protuberanțe, una de 
25 m si alta de 10 m înălțime.

Ramona VINTILĂ

„Sunt YR...." - Radioamator 
în eterul patriei socialiste

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Ani cumpliți de neîmplinire 
profesională, 

de degradare umană"
Steliana Popescu avea 40 de ani în 

anul 1989 și și-a văzut blocată viața 
și cariera într-o bibliotecă tehnică, 
deși era specializată în Filologie.

„Pretutindeni, viața oamenilor 
înainte de Revoluție era un șablon. Și 
atunci existau șomeri nedeclarați. 
Cum altfel s-ar fi putut numi o absol
ventă de Filologie care ajunsese bi
bliotecară cu studii medii, într-o bi
bliotecă a unui institut de proiectări 
din cadrul unui minister? Deci, la o 
bibliotecă tehnică. La început, lu
crasem la un centru de documentare 
și publicații tehnice. Aici mai era cum 
mai era, deoarece exista o oarecare 
tangență cu o redacție. Astfel, un 
filolog putea face colaționare, corec
tură, stilizare și chiar tehnoredactare.

Articolele dactilografice erau duse 
la «Viza presei» <5e câte un salariat, pe 
rând, dintre cei care prestau una din 
funcțiile amintite. Era o adevărată

bătălie să «apuci» un bilet de voie în 
interes de serviciu, pentru a merge la 
«Viza Presei». Chiar și iarna te înghe- 
suiai, pentru că nu-i strica nimănui o 
plimbare prin centru, de la Universi
tate până în Piața Romană. în primul 
rând că luai vitrinele la rând, dar 
aveai în drum autoservirea «Unic» și 
pe cele din Piața Romană. Dacă te 
asigurai că nu te vede nimeni intrând 
în ele, ca să te toarne la secretarul de 
partid, îți făceai și aprovizionarea cu 
mărfuri mai selecte: salam de Sibiu, 
icre negre de crescătorie sau un 
cașcaval mai bun. Asta, în zilele în 
care «băgau». Era mare victorie: în 
primul rând că erai în timpul servi
ciului și nu mai stăteai la cozi «după»; 
în al doilea rând aveai mai mari șanse 
«să apuci», pentru că majoritatea 
oamenilor erau la serviciu.

Una dintre cele mai persistente 
„fobii" ale regimului comunist a 
fost cea legată de relațiile cu 
străinii. Relații care au fost ținute, 
decenii la rând, sub un control 
deosebit de strict. Totuși, în patria 
noastră socialistă au existat niște 
oameni care, în ciuda acestui con
trol, puteau vorbi, ori de câte ori 
doreau, cu străinătatea. Reușeau 
această performanță fără să iasă 
din casă și fără să intre în atenția 
„organului". Oricât ni s-ar părea 
acuțn de ciudat, aceștia nu erau 
niște agenți secreți, versați și 
superinstruiți. Și nici vreun grup de 
persoane extraordinar de abile, 
obișnuite să evite filajul Securității. 
Nu, în nici un caz: viața și activi
tatea lor se derulau oficial, la lumi
na zilei și cu aprobarea autorităților 
competente. Ei sunt radioamatorii, 
singurii „vorbăreți" care, într-o 
perioadă în care linștea se așter
nuse ca o lespede grea asupra în
tregii țări, reușeau să ia legătura și 
să comunice, relativ ușor, cu colegi 
de-ai lor, aflați la mii și mii de kilo
metri distanță.

în anul 1989 era în vigoare Legea 
nr. 23/ 17 Decembrie 1971. O lege 
care, deși părea că se referă doar la 
„apărarea secretului de stat în 
Republica Socialistă România", con
ținea și niște articole privitoare la 
obligativitatea „educării salariaților 
în spiritul păstrării secretului de 
stat, al vigilenței, cinstei și dem
nității în relațiile cu străinii". în 
spatele acestor prevederi aparent 
benigne, se ascundea o realitate, 
nescrisă, dar știută de toată lumea: 
orice convorbire cu un cetățean 
străin trebuia „spovedită" amă
nunțit în fața „organului" compe
tent. Cantonați undeva, la granița 
dintre sport și activitatea tehnico-ști- 
ințifică, radioamatorii din România

socialistă erau, în această privință, 
un pic mai liberi decât noi ceilalți. în 
cazul lor, singura cenzură care 
acționa era cea impusă de regulile 
internaționale stricte care coor
donează această activitate.

Un hobby de elită
Actualul secretar al Federației 

Române de Radioamatorism, ing. 
Vasile Ciobănița ne-a vorbit despre 
această activitate. „Radioamatoris
mul este un hobby cu totul special, 
practicat atât de tineri cât și de 
vârstnici. în lume, radioamatoris
mul a apărut imediat după 1900, 
mai întâi în SUA, iar ceva mai târziu 
si în Europa. La noi în țară, primele 
îegături radio atestate oficial au 
fost realizate de inginerul Paul 
Popescu Mălăiești. Experimentele 
sale au fost publicate în «Radio 
Român», prima noastră revistă de 
radiofonie.

La 1 martie 1936 s-a înființat 
prima asociație a radioamatorilor 
din România, dar activitatea ei s-a 
întrerupt odată cu izbucnirea celui 
de al doilea război mondial. încă de 
la început legile care reglementau 
acest domeniu au fost foarte 
stricte. într-o vreme în care lumea 
părea că stă pe un butoi de pulbere, 
teama că transmisiile radio necon
trolate ar fi putut deveni „vectorul" 
unor activități de spionaj a adus cu 
sine o legislație deosebit de restric
tivă. Spre exemplu, în anul 1925 nu 
aveai voie să-ți montezi nici măcar 
un receptor cu galenă. Iar la noi 
existau restricții dure chiar și pen
tru recepție. Despre emisie nici nu 
putea fi vorba. Asta pentru că, la 
început, noțiunea de radioamator 
se confunda cu cea de radiofonist".

(Continuare în pag a lll-a)

(Continuam în pag a ll-a)

JURNALE PERSONALE

16 IULIE

în timp ce la Paris se comemorează 
Revoluția Franceză, uităndu-se de oro
rile ghilotinei și reținăndu-se doar De
clarația Drepurilor Omului și deviza 
„Libertate, Egalitate, Fraternitate"-la 
cealaltă extremitate â Europei, Rusia 
sovietică a lui Gorbaciov serbează 
milenarul creștinismului rusesc. Ne
maipomenit lucru să vezi figura 
vechii Rusii defilând pe ecranele tele
viziunii. Aceiași preoți, aceleași li
turghii grandioase, aceleași imnuri, 
aceiași călugări, aceleași familii 
numeroase, realitatea unei ortodoxii 
ruse care se pare că n-a uitat nimic, 
darnici n-a învățat nimic. Țarul Nico
lae al II-lea a fost canonizat de Bise
rica Rusă din Afara Granițelor, și chiar 
și în URSS grupuri de credincioși 
pretind să se facă funeralii cu tot ce

remonialul cuvenit rămășițelor pă
mântești ale familiei imperiale des
coperite lângă satul unde țarul Și 
familia lui au fost asasinați! în fața 
fastului manifestărilor mă gândeam 
fără să vreau că Bisericarusă oficială 
a colaborat cu puterea comunistă. în 
remarcabilul său eseu „Departe de 
Bizanț", Joseph Brodski, Premiul No
bel pentru literatură, vorbește de „spi
ritul de consolare" lăsat moștenire de 
umanismul rus din secolul alXIX-lea, 
spirit ce „este o manieră de a justifica 
ordinea existențială pe planul cel mai 
ridicat, al preferințelor religioase, con

forme cu sensibilitatea și cu propriile 
aspirații ale culturii rusești". Acest 
spirit „atribuie Proniei divine până și 
evenimentele cele mai întristătoare, 
făcându-le automat să beneficieze de 
iertarea omenească..." Iar Brodski 
adaugă ironic: „Problema este că Po
liția împărtășește pe deplin această 
concepție".

(Continuare m pag a ll-a)
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loan Alexandru 
le vorbea cursanților 

despre Dumnezeu
(Urmare din pag. I)

Am avut șansa ca în familie să des
copăr prin credința mamei o lume 
spirituală cu valori întemeiate pe mo
rala creștină. Regimul acelor vremi nu 
oferea decât surogatul de ideologie 
ateist-comunistă pe care încercau să-l 
inoculeze, prin liderii de opinie ai tim
pului, tinerilor lipsiți de educație reli
gioasă. La finele liceului, am auzit de 
la un profesor de sp<?rt, pasionat de 
poezie, de interesantele prelegeri ți
nute de loan Alexandru la Universi
tate. Am fost prezent din curiozitate 
la acest curs facultativ și am descope
rit mai mult decât cursul în sine de 
limba și literatura ebraică, am desco
perit în discursul său o manifestare 
publică a credinței în Iisus Hristos 
într-un spațiu universitar, un lucru cu 
totul ieșit din comumîn acele vre
muri. Am simțit din primul moment 
că întreaga sa tărie de caracter și mai 
ales curajul de care dădea dovadă pro
veneau din comoara de înțelepciune 
ascunsă în buna interpretare a Sfintei 
Scripturi. La cursul lui Alexandru, 
călugărul Nicu Steinhardt era o pre
zență stridentă și inconfundabilă în 
rasa lui de monah. Dacă nu mă înșel, 
la cursul de la Arte venea și Andrei 
Pleșu", povestește Silviu Despa.

„întotdeauna venea la curs cu 
Sfânta Scriptură, scrisă cu literele 
vechi ebraice. Era plină de notițe și 
sublinieri. Analiza fiecare cuvânt 
scris, încercând să-i pătrundă înțele
sul spiritual și filologic. Desfolia 
înțelesurile cuvintelor până ajungea 
la miezul de foc al lor care se arăta 
energizant, plin de încărcătură spiri
tuală. Parcă am și acum în fața ochilor 
pe loan la catedră cu Biblia, mare, 
îmbrăcată într-o hăinuță mov, 
deschizând-o de la sfârșit, întrucât era 
scrisă în textul original ebraic care se 
•citește invers decât suntem noi 
obișnuiți. La fel de însemnată era 
și Septuaginta, Noul Testament scris 
în greaca veche, din care ne citea ade
sea. Erau comentate cuvintele grecești 
în spațiile dintre rânduri pentru a 
desluși mai bine înțelesul lor. Punea 
preț pe interpretarea lor corectă. îmi 
aduc aminte de îndemnul său către 
studenți: «Folosiți acești ani de foc din 
viața dumneavoastră, învățați limbile 
ce păstrează cuvintele Domnului în 
Evanghelii și Scripturi: greaca veche și 
ebraica proorocilor, apoi latina 
sfinților strămoși fără de care nu se 
poate lucra cum se cuvine în ogorul 
mântuirii»", își amintește fostul 
cursant al lui loan Alexandru.

Era chiar atât de liber poetul să țină 
acel curs? Silviu Despa ne spune: „loan 
Alexandru a fost șicanat, făcut nebun, 
amenințat, dar cred că a fost și prote
jat de anumite personalități ale tim
pului. Cursul său a fost susținut pe 
învățătura Mântuitorului, care spune 
«Fiți dar înțelepți ca șerpii și nevino- 
vați ca porumbeii». A fost ajutat, 
desigur apărat la nivel formal, și de

Când și unde învățase, oare, poetul ebraica? FOTO: Vasile Moldovan/AGERPRES

doctoratul sau masteratele în literatu
ra comparată sau limbi moarte, pen
tru că altfel îl internau de mult la psi
hiatrie slujitorii ateist-comunismu- 
lui". în afară de cursul de ebraică, 
Alexandru mai ținea un curs de spi
ritualitate bizantină la Institutul de 
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu".

în vara lui ’89, 
anchetați la Securitate

Poetul și cursanții lui au avut parte 
și de intimidare din partea autori
tăților, ba chiar mai mult decât atât, 
spune Silviu Despa: „Uneori, la Uni
versitate, găseam sala de clasă încu
iată, fiind nevoiți să ținem cursul prin 
podul clădirii sau în atelierele de 
lucru. Adesea, portarul instituției 
legitima studenții și participanții care 
veneau la orele de curs. Cred că erau 
metode de descurajare și de urmărire 
a noastră. Nu știu cum se întâmpla că 
numai la orele lui loan se stingea 
lumina în toată Universitatea, fiind 
nevoiți să stăm uneori la lumina 
lumânării. Cel mai descurajant mo
ment a fost în vara lui ’89, când am 
fost anchetați de Securitate câțiva par- 
ticipanți la curs în urma unor vizite 
acasă la Petre Tuțea. loan Alexandru 
ne-a solicitat în aula Universității să-l

vizităm pe Țuțea, întrucât era nepu
tincios și neajutorat în garsoniera de 
la Cișmigiu. în discuția cu loan 
Alexandru pe care am avut-o după ce 
am fost anchetat mi-a spus că de fapt 
se urmărește închiderea cursului de 
ebraică. Nu au mai apucat să îl în
chidă, întrucât a venit, hai să-i zi
cem, Revoluția".

Silviu Despa a ajuns unul dintre 
apropiații poetului-profesor și își adu
ce aminte chiar de un moment mai 
puțin obișnuit: „Odată m-a invitat la 
catedră în locul său să prezint tradu
cerea unui imn al poetului Roman 
Melodul din veacul al șaselea, în fața 
participanților la curs, spunându-mi 
că el trebuie urgent să plece. Mi-a lăsat 
în față pe catedră câteva hârtii scrise 
cu stiloul cu multe ștersături și tă
ieturi pline de cuvinte grecești și ro
mânești amestecate. Am încercat să 
descifrez câteva fraze, după care m-au 
asaltat la catedră toți cursanții ca să 
deslușim împreună cele scrise de pro
fesor. Am rămas cu amintirea plăcută 
a acelui frumos imn...".

După 1989, Silviu Despa a realizat 
un film documentar despre loan 
Alexandru intitulat „Mai presus de 
moarte în Iubire" și întreține un blog 
dedicat personalității marelui poet 
român si creștin.

' Daniela CÂRLEA-ȘONTICĂ

CURSUL DE JURNALISTICA (7)

Prelucrarea informațiilor pentru 
mesajele cu structură complexă

în privința planului s-au spus multe și s-au contes
tat multe: în realitate nimeni nu a impus vreodată 
planul cu trei părți. (...) Se pare însă că două, trei sau 
patru etape sunt suficiente în majoritatea cazu
rilor - cu excepții, firește. Emițătorul este liber să 
construiască un plan adaptat gustului personal, 
specificului problemei și logicii.

Demersul dialectic permite analizarea și apre
cierea unei judecăți: teză (confirmarea din punctul 
de vedere propus), antiteză (infirmarea punctului 
de vedere), despărțirea (rezoluția sau explicarea con
tradicției). Prin demersul progresiv se vor aduce 
lămuriri unui subiect cu ajutorul definiției, pre
zentând succesiv două, trei sau patru definiții 
parțiale sau de calitate diferită. De exemplu: punct 
de vedere moral, punct de vedere psihologic, punct 
de vedere metafizic. Demersul comparativ permite 
studierea raporturilor și interpretarea lor. (...)

în introducerea unei disertații i se aduce la 
cunoștință cititorului tema despre care se va vorbi, 
importanța acesteia și i se vor sugera etapele ana
lizei. Trebuie evitate tiradele gradilocvente sau 
încâlcite, întoarcerile în timpuri imemoriale sau 
anunțarea concluziei.

în concluzie se va formula judecata definită ce 
înglobează judecățile parțiale emise îri fiecare etapă 
a disertației, pronunțandu-se clar pentru sau con
tra sau dând un răspuns la problema pusă. în acest 
punct al disertației nu mai poate fi adăugată vreo 
idee nouă: de altfel nici aici nu este loc pentru 
grandilocvență sau banalități.

Comentariul logic și comentariul compus
Situație și obiectiv. (...) Când transmitem într-o 

formă complexă și elaborată rezultatele analizei și 
lecturilor avem de-a face cu două activități de comu
nicare binecunoscute de elevi și studenți: comen
tariul logic și comentariul compus. Precizăm că în 
mod frecvent comentariul logic poartă și numele de 
explicarea textelor care este destul de impropriu; 
pentru că, în afara cazurilor particulare când 
mesajul unui text este de neînțeles pentru o anu
mită categorie de cititori sau ale cărui cuvinte 
arhaice sau prea tehnice necesită explicații parti
culare, un text nu are nevoie în mod normal de a fi

„explicat": funcția comentarului nu este de a face 
textul inteligibil.

Dacă admitem, simplificând mult, că există 
două mari categorii de texte: „texte intelectuale" 
care vizează să transmită idei și texte „artistice" 
care vizează să reproducă o realitate a vieții, 
atunci comentariul se potrivește mai mult celor 
din a doua categorie. Dar și în cazul textelor „in
telectuale" se poate merge dincolo de analiză sau 
de expunerea analitică elaborându-se adevărate 
comentarii. A arăta în ce constă inteligibilul în
seamnă a arăta cum asigură textul, „discursul" 
numeroasele căi de comunicare cu cititorul, cu alte 
cuvinte cum se constituie discursul. Comentariul 
are responsabilitatea să descopere un număr 
maxim de „contacte" între text și cititor, să le indice 
și să le comenteze. Ce aduc cititorului? Cum?

Restricții și libertăți. Cele două tipuri de comen
tarii pot fi concepute pentru transmiterea acestor 
descoperiri odată terminată prima fază, cea a lec
turii analitice prin sine. Se poate arăta receptorului 
însuși mecanismul lecturii, el poate fi făcut 
conștient de aceste multiple „contacte" de care nu 
și-a dat seama în timpul lecturii anterioare și 
solitare, „contacte" ce au asigurat totuși comuni- 
carea între text și el. Acesta este demersul comen
tariului logic, în esență analitic.

însă, oricât de numeroase ar fi contactele, ele pot 
fi grupate în categorii. în cursul unui comentariu 
logic reiese că în funcție de text, sunt privilegiate 
și reapar anumite forme de contacte: acestea sunt, 
de exemplu, informațiile psihologice, procedeele 
narative sau temele reluate. Așadar trebuie făcut 
un comentariu sintetic sau comentariu compus 
care va studia succesiv, fie aceste diferite niveluri 
de lectură, fie cele două sau trei aspecte mai fra
pante din text. Comentatorul alege „unghiurile" și 
lasă în umbră eventual ceea ce este prea banal. Este 
evident că în acest caz receptorul nu mai este în 
situația de cititor normal, și percepe comentariul 
nu ca pe o posesiune vie și trăită a textului în 
desfășurarea sa, ci ca pe o viziune dominatoare și 
globală a acestui text posterioară cititorii textului. 
Vedem astfel care sunt pericolele inverse ale aces

tor două demersuri. Autorul unui comentariu 
compus riscă să uite de „durata" textului, de linia 
sa melodică, de aspectul său de suită muzicală și 
analizând succesiv aspectele textului să es
camoteze raporturile dintre ele ce constituie acea 
trăsătură complexă care este discursul. Și invers, 
riscă să dizolve textul într-o mulțime de remarci 
fără prea mare importanță, să-l desființeze sau să 
cadă în cursa vorbăriei, parafrazei și repetărilor.

Toată atenția comentatorului se va îndrepta 
asupra organizării și funcționării textului:

- compoziție, articulări, acțiune;
- organizarea dezvoltării evenimențiale (de 

exemplu, enigma dată, întreținută, deviată, rezol
vată etc.);

- distribuirea în secvențe sau „unități narative"; 
raporturile dintre ele;

- voceâ ce se face auzită (autor, narator, personaj 
în direct, în monolog interior etc.);

Probabil că nu. Dar chiar și spasmele nefatale de 
paralizie nu trebuie neglijate. Ziariștii au un interes 
special în această problemă. Cuvintele sunt uneltele 
lor. Ei nu-și permit să le transforme într-un țesut 
gras.

Totuși adesea se lasă împotmoliți în limbuția 
vâscoasă a surselor lor. Chiar și în articolele despre 
școli, un subiect apropiat miilor de cititori, mustește 
jargonul pedagogic. Bibliotecile sunt ridicate la ran
gul de centre de resurse. Clasele devin situații de 
clasă și orele devin experiențe în învățare. Puștii care 
nu învață pentru o experiență de învățare sunt sub- 
realizați. Efortul profesorului de a-i încuraja devine 
un efort de a crește nivelurile motivaționale. Direc
torul care vrea ordine în clasă propune noi țeluri în 
modificarea comportării. Timiditatea micuței Mar- 
cha devine dificultate în a relaționa cu grupul ei de 
vârstă.

Nimic din cele de mai sus nu-i servește autorului 
și cu atât mai puțin dnei Jones, cititoarea care 
încearcă să afle ce se petrece la școala din localitate.

Fragment din „Tehnica scrisului", 
Caiet Documentar editat de Catedra de teoria 

și practica presei a Academiei 
de Studii Social-Politice, p. 70-74

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„Ani cumpliți de neîmplinire profesională, de degradare umană"

(Urmare din pag. I)

Veneai fericit cu «trofeele» în sacoșa pe care o cam doseai, când te 
reîntorceai, ca nu cumva să te fileze șefa. Nu că nu i-ar fi lăsat și ei gura apă. 
Dacă prindeai două ieșiri din astea pe săptămână, erai un «om făcut».

Erau și zile în care trăgeau cu câte un articol de-ți săreau capacele. Atunci 
era mobilizare totală, pentru că venea scadența și trebuia scoasă «REVISTA». 
Toți deveneau importanți și prețioși. Aceiași oameni deveneau scârboși și falși. 
De multe ori, noi, cei mai tineri, mai curajoși și nonconformiști, le făceam unele 
farse. Țin minte că pierdusem carnetul UTC. S-a făcut ședință specială pentru 
ca eu să fiu sancționată. Mi s-a dat «vot de blam». Directorul, care era și secre
tar de partid, a pjopus «vot de blam cu avertisment» - adicătelea la următoarea 
abatere... M-a durut teribil, nu pentru că aș fi fost foarte pătrunsă de conștiința 
politică, ci pentru că am realizat cât de mici sunt unii oameni. Directorașul, care 
era bun prieten cu soțul meu, a considerat că trebuie să ia atitudine, ca nu 
cumva să-l acuze salariații de părtinire. Acest fapt m-a împins spre răzbunare, 
chiar dacă era considerat «o armă». Am făcut rost de trei fiole de parfum 
bulgăresc, ceea ce era lesne, și, în lipsa directorului din birou, i le-am turnat 
pe covor. A venit directorul din birou în birou, tunând și fulgerând cum că la 
el în birou miroase ca în budoarul unei cocote. M-a cam costat pățania. Au fost 
binevoitori care i-au sugerat cine e făptașul. Așa se făcea că la toate plecările și 
sosirile din țară - ale «tovarășului suprem» - nu am lipsit, fie soare, fie furtună.

Am zăcut într-o bibliotecă tehnică până în 1989. Ani cumpliți de 
neîmplinire profesională, de degradare umană. Lâncezeam în frig cumplit 
iarna, și în sufocare vara. Iarna ne îmbrăcam în halate de manton, iar vara 
pe furiș strecuram câte o sticlă de apă spre a se răci la secretara secretarului

de partid - pe care, culmea, o chema Speranța - sau la secretarele de la 
Direcție. De asta beneficiam noi, cele de la bibliotecă, pentru că răspundeam 
și de cabinetul politic - congrese, cuvântări. Ceilalți beau apă clocită.

Coșbuc spunea că «românul s-a născut poet». Eu aș adăuga și inventiv. Ca 
să supraviețuiască, trebuia să vadă mereu partea plină a paharului și să se 
adapteze la multe, multe situații. Ce crezi că făceau «cei de la biblioteca» unde 
am aterizat cam fără voia celor de la «Muncă și salarii» - care sugerau să mă 
recalific, eventual în proiectare, chiar dacă eram filolog? Era o bibliotecară cu 
Institutul Pedagogic - protejata secretarului de partid, o ingineră - soție de 
bănuit informator, un economist - bănuit securist, o filoloagă - soție de declarat 
securist, care stătuse opt ani în Franța și cu mine. Deci o «șleahtă» pestriță, tineri 
toți și puși pe ghidușii. Ne permiteam, că eram la adăpostul «Cabinetului 
politic» și la adăpostul funcțiilor soților unora.

Iarna făceam «chetă» și ne cumpăram Săniuța, că era mai ieftină, iar vara 
pândeam pe câte unul care pleca cu un bilet de voie de la serviciu și îl rugam să 
ne ia «înghețăți» -cum le zicea portarul pe care îl mai ungeam din când în când. 
Acolo, la bibliotecă, am învățat să tricotez. Acolo am ascultat cele mai multe ban
curi, politice firește, că doar ne aflam la cabinetul politic. Acolo se țineau cele mai 
îmbelșugate aniversări. în institut erau mulți evrei și securiști cu rude în afară, 
care prindeau pachete. Acolo am atins performanța de a dormi pe scaun, reze
mată de rafturi, în depozit. Acolo... acolo... acolo nu se făcea nimic și, totuși, «totul» 
se știa și se afla. Și ca acolo erau multe și multe alte locuri. Și aici, ca și la centru, 
erau salariați care, chiar dacă nu făceau nimic altceva, decât să plimbe niște hârtii 
și dosare, la o adică, deveneau importanți, prețioși și suprasolicitați. Unii chiar 
spuneau că aveau «satisfacția muncii jndeplinite». Fie la ei acolo!".

(a consemnat Anca Maria IOSIF)

Vedere asupra României din Budapesta
(Urmare din pag. I)

Au fost constituite multe grupuri private pentru a-i 
ajuta pe refugiați. Geza Jeszenszky, profesor de Istorie la 
Universitatea Karl Marx, conduce o asemenea comisie. 
Spune că Guvernul, care de curând a alocat 9 milioane de 
dolari pentru sprijinul refugiaților, „răspunde unei pro
bleme umane și naționale și în același timp se rea
bilitează în ochii opiniei publice".

Exodul din România pune presiune asupra resurselor 
maghiare, iar dacă toți maghiarii transilvăneni (circa 2 
milioane de oameni) ar decide să plece în Ungaria, aici 
s-ar produce un colaps. în realitate, România este aproape 
la fel de necruțătoare cu cetățenii români cum este cu 
etnicii maghiari, iar unii locuitori au ajuns într-un stadiu 
atât de disperat din cauza vieții sumbre și mizere pe care 
o duc în țara lor, încât au trecut granița în Uniunea So
vietică, fiind trimiși însă înapoi.

Dar criza refugiaților s-a dovedit a fi o ocazie unică pen

tru ca elocventul ministru de stat, Imre Pozsgay, să arate cât 
de mult a progresat Ungaria pe tema umanitară.

De curând, în cadrul summit-ului Pactului de la 
Varșovia ținut la București, împreună cu alți membri ai 
Guvernului maghiar, Imre Pozsgay a încercat zadarnic să 
raționeze cu paranoicul președinte al României, Nicolae 
Ceaușescu. Maghiarii au încercat să îl convingă să le ofere 
transilvănenilor o viață suportabilă în satele lor natale, 
în afară de conducerea unui sever sistem stalinist, aces
ta supervizează o frenezie a demolărilor, trecând cu bul
dozerul peste biserici de patrimoniu și strivind pitoreștile 
sate de la țară, numind toată această acțiune „sistemati
zare". Ceaușescu îi urăște cu virulență pe unguri, te- 
mându-se de caracterul contagios al reformei. Când 
Budapesta a organizat înmormântarea omagială pentru 
Imre Nagy, erou al revoluției un
gare din 1956, acesta a numit 
emoționantul eveniment o „con- InfoMinS
venție a fasciștilor revizioniști". a

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Mai departe, vorbește despre „acest fel de rela
tivism ecleziastic", expresie care îmi pare a conveni 
perfect ortodoxiei oficiale, în Rusia, dar și în 
România. „Spiritul de consolare" și „relativismul 
ecleziastic" caracterizează perfect cele două fețe ale 
ortodoxiei de la sfârșitul acestui veac.

Sanda Stolojan, Nori peste balcoane. Jurnal din 
exilul parizian. Traducere din franceză de 

Micaela Slăvescu. Revizuită de Sanda Stolojan, 
București, Humanitas, 1996, p. 302-303

Azi am fost ceva mai activ, l-am dictat Lidiei, spre 
a le bate la mașină, mai multe poeme. Se repetă 
povestea cu... impresia penibilă pe care mi-o fac pro
priile versuri când le transcriu la mașină. Poate că 
se va repeta și faza când, peste timp, îmi apar 
aproape... onorabile, dacă nu de-a dreptul bune.

Victor Felea, Jurnalul unui poet leneș. Ianuarie
1955-martie 1993, Ediție îngrijită de Lidia Felea, 

București, Editura Albatros, 2000, p. 730

Dimineața, ora 6:30, foarte deprimată. Plânge 
mult pe umărul meu. Se liniștește treptat. Pregătesc 
doctoriile, proteinele, nucile sfărâmate, ceaiul. Iau 
ceaiul cu ea. Apoi mă duc la Mariana după alimente. 
La întoarcere o găsesc liniștită. Gătesc ciorba, pun 
masa, o ajut să se ridice din fotoliu. îmi spune foarte 
tristă: în curând plec definitiv! Starea ei de slăbiciune, 
toropeala adâncă în care cade pentru lungi ore îmi 
dau fiori de spaimă ai unei posibile plecări.

Ștefan J. Fay, Caietele unui fiu risipitor. Fragmente 
de jurnal, București, Humanitas, 1994, p. 283

Duminică, 16 iulie 1989, ora 23.00, Buzău.
Sunt într-o stare de dezorientare vecină cu dispe

rarea!!! Oare ce amar mai m-așteaptă în continuare? 
Am întâlnit un citat extraordinar din Ibsen: „Mi se 
pare că nu avem nimic altceva mai bun de făcut 
decât să ne analizăm pe noi înșine în spirit și adevăr. 
Aceasta e după părerea mea adevărata libertate".

Adrian Fetecău, Jurnal nepublicat

Sd mergem, fetelor, la Sinaia. Dar ne încurcăm și 
ne deplasăm cu familia Cosmineanu, la splendida 
(ca natură) Fântână cu Cireși, unde nu facem decât 

plajă, că altceva nu se poate săvârși. Ne întoarcem 
și ne oprim la „Lac", unde Mișu îl cunoaște pe șeful 
Zbârlitu, obținem separeu, friptură de vită, vin și apă 
minerală de la frigider. Iată că se mai găsește, cine 
poate oase roade, cine nu, nici carne moale. Noi, 
acum,facem parte din cei 10% care „se descurcă" mai 
potrivit sau foarte bine. Mă simt bine,fiindcă pentru 
așa ceva nu trebuie să fac nici un compromis. Dar se 
știe? Prea vorbesc liber... Diana se plimbă încă. Acasă, 
soața seașază la taclale cu vecinele, eu mai citesc din 
gazeturi, dacă vă interesează,fetelor, versuri (nepar- 
tinice, ca A.I. Zăinescu), Z. Ornea despre ediția prin- 
ceps a poeziilor lui Eminescu, „critice" (E. Simion, N. 
Manolescu, Alex. Ștefănescu, Mircea Iorgulescu, Adri
ana Iliescu, Platon Pardău, Al. Andrițoiu), proză, 
teatru, interviu cu Leopoldina Bălănuță („Eu cred în 
condiția originară a poeziei: oralitatea"). Amicul 
Ștefan Badea scrie despre „Limba română actuală"... 
La televizia bulgară, Festivalul de. la Saint-Vincente. 
Un film cehoslovac, doi tineri au o fetiță dulce și 
aceasta moare! Părinții sunt distruși, Victoireplânge 
mai abitir decât eroii dinfilm. Mama naște un băiețel 
și lucrurile se mai ameliorează.

C. Trandafir, Jurnal în curs de apariție

JURNALUL ZILEI
(Urmare din pag. I)

Și chiar de la începutul campaniei, 
s-a anunțat oficial că „Lucrările sunt 
foarte avansate la unitățile din con
siliile agroindustriale Odoreu, Sanis- 
lău, Tășnad și Ardud. Unități de două 
ori fruntașe: ele au fost și primele 
care și-au îndeplinit obligațiile pri
vitoare la livrarea grâului la fondul de 
stat". Dar aceste succese au presupus 
și luarea unor măsuri deosebite, ie
șite din tiparele rutinei de zi cu zi. O 
asemenea măsură a fost scoaterea 
specialiștilor din birouri și trimiterea 
lor pe ogoare. Asta pentru că „Pre
zența specialiștilor pe câmp, la sece
riș, este în aceste zile hotărâtoare. Cu 
atât mai mult cu cât funcționarea 
defectuoasă a combinelor a dus la 
înregistrarea pierderii unor anumite 
cantități de boabe. Situație care a 
determinat acordarea unei atenții 
deosebite la reglarea și utilizarea co
rectă a masei de tăiere a combinei. 
Pentru eficientizarea operațiunilor 
de recoltare a grâului, elevii au fost 

scoși în câmp ca să recupereze spicele 
rămase pe urma combinelor. Toate 
aceste măsuri au fost însă îngreunate 
de faptul că în anumite zone din 
județului Satu Mare a plouat exact în 
această perioadă. Motiv pentru care 

, autoritățile locale au decis ca sece
rișul să se facă diferențiat, în funcție 
de starea lanului de grâu".

Construcții de locuințe
Constructorii de obiective so- 

cial-culturale din județul Caraș- 
Severin au realizat și dat în folo
sință, în perioada care a trecut din 
acest an, peste 900 de aparta
mente, precum și alte obiective 
social-edilitare. Alte 2.100 de apar
tamente se află în prezent în con
strucție în diferite stadii de exe
cuție. în anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, zestrea edili
tară și urbanistică a județului a 
crescut cu peste 45.000 de aparta
mente, precum și numeroase alte 
obiective de larg interes obștesc.

W TELEGRQjpE ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

| Oameni ai munții de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului 

I și realizarea unor producții mari la tette
7 1 de ani de la Congresul al IX lea al partidului

mărețe înfăptuiri socialiste
I IN „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"

CONGRESUL! ”........ .....
Cu poporul, pentru popor

HHttUll BRftttR-9110 KG IR «ttCUffl, 
cea mai mare recoltă din istoria acestor ta

Modernizare la Galați
Chiar dacă perioada de recoltare 

a păioaselor aducea agricultura în 
prim-planul activității economice, 
nici activitatea industrială nu era 
uitată. în anul 1989 Combinatul 
Siderurgic Galați se afla în avangar
da industriei noastre socialiste. Iar 
atunci, în iulie 1989, se vorbea cu 

mândrie despre modernizarea 
acestui obiectiv strategic. Petru 
Tudoran, secretar cu problemele 
economice al Comitetului de Partid 
al Platformei Siderurgice Galați, 
declara: „Se apreciază că, în perioa
da care a trecut din acest an, progra
mul de modernizare se desfășoară 
corespunzător, iar pe seama 
aplicării măsurilor scadente am 

reușit să obținem un spor de peste 
un miliard de lei".

Cântarea României
Cu doar câteva zile în urmă, Nico

lae Ceaușescu visa la viitoarea elită 
românească alcătuită din „munci
tori-intelectuali". Dar asta nu era de 
ajuns. Muncitorii trebuiau să fie și 
artiști. Iar de asta avea grijă Festiva
lul Național „Cântarea României". Pe 
16 iulie 1989, s-a anunțat că printre 
artiștii patriei se numără și câțiva 
muncitori talentați din Timișoara. 
„Oamenii muncii de la întreprin
derea «Electromotor» Timișoara, do
vedesc că pot fi și buni artiști ai 
scenei, pe lângă faptul că sunt buni 
făuritori de motoare electrice. Rea
litate care a fost demonstrată de fap
tul că, la ultima ediție a festivalului, 
artiștii amatori din această între
prindere fruntașă pe ramură au fost 
răsplătiți cu nouă premii republi
cane. Astfel, fluierașul Anghel Ne- 
culai a câștigat locul I la soliști instru
mentiști de muzică populară. Ioana 
Sălăjan a obținut locul întâi la gra
fică, iar Cristina Renard tot lo
cul I, la pictură. Nu mai puțin impor
tante au fost și premiile obținute de 

formația de muzică ușoară «Rebus», 
precum și cele acordate caricaturis
tului Radu Clețiu ori ale «Ansamblul 
folcloric de obiceiuri», format din 
angajați ai întreprinderii."

la
Unitățile economice din județul 

Bihor și-au depășit cu 4,2% sarcinile 
de plan la export. între unitățile cu 
realizări deosebite la acest indicator 
s-au numărat „Combinatul de pre
lucrare a lemnului", „Întreprin
derea Mecanică și piese de schimb", 
„Metalica" și „Sinteza". Succesele lor 
a avut la bază „îmbunătățirea și 
creșterea performanțelor tehnice și 
calitative ale produselor destinate 
exportului, precum și lărgirea sor
timentelor oferite partenerilor 
străini".

Ziua Irakului
Cu ocazia zilei naționale a Repu

blicii Irak, tovarășul Nicolae Ceau
șescu i-a adresat președintelui Sad
dam Hussein o telegramă de feli
citare care se încheia prin cuvintele: 
„îmi exprim convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare din

tre țările noastre se vor întări și 
amplifica în continuare, spre binele 
popoarelor român și irakian, al 
cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale".

Artă populară
Alături de teza „continuității de 

locuire a poporului român în spațiul 
carpato-danubiano-pontic", teza 
„unității naționale" a fost unul din
tre subiectele culturale, cel mai 
intens dezbătute în România socia
listă. Iar știința etnografiei era argu
mentul cel mai ilustrativ al acestei 
continuități. La 16 iulie 1989, la 
muzeul Etnografic al Transilvaniei 
din Cluj-Napoca s-a deschis expo
ziția cu tema „Valori ale artei popu
lare românești sub semnul unității 
naționale". Organizată în colaborare 
cu Muzeul Satului și de Arta Popu
lară din București, Muzeul Banatu
lui din Timișoara și Complexele 
muzeale din Craiova, Suceava, Baia 
Mare și Tg. Jiu, expoziția urmărea să 
pună în lumină „unitatea zonelor 
etnografice alețării, profilul spiritu
al și cultural unitar al întregului te
ritoriu al patriei".

Vasile SURCEL
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„Sunt YR....“ - Radioamator în eterul patriei socialiste
(Urmare din pag. I)

Sub control militar
După al doilea război mondial 

activitatea de radioamatorism a 
început să ia amploare. Iar pe 
23 august 1949, s-a înființat „Aso
ciația Radioamatorilor de Emisie", 
înglobată între 1954-1960, în ceea ce 
s-a numit „Asociația Voluntară pen
tru Sprijinirea Apărării Patriei" 
(AVSAP), o structură similară celor 
create atunci, după model sovietic, 
în toate „țările de democrație 
populară". Deși a sprijinit dotarea 
radiocluburilor regionale din țară, 
în privința încadrării cu personal 
specializat, a existat un soi de „mi
litarizare" sau mai curând un con
trol militar exercitat asupra acti
vității radioamatorilor. Mai mult 
decât atât a existat tradiția ca 
președinții Federației Române de 
Radioamatorism să fie aleși dintre 
comandanții Trupelor de Transmi
siuni, tradiție păstrată până în 1990. 
Astfel, în anii ’80 au fost generalul 
Gheorghe Enciu și col. Nicolae Po
pescu. în conducerea Federației 
intrau, bineînțeles, și reprezentanți 
ai Ministerului de Interne, de fapt ai 
Securității.

Cărora li se adăugau și alte insti
tuții: CC al UTC, Organizațiile de pio
nieri, etc. Datorită faptului că mulți 
dintre angajații acestora, inclusiv 
din MI erau și pasionați de radioa
matorism, se poate spune că acest 
„sport" era oarecum privilegiat. Iar 
în ceea ce privește controlul exerci
tat de Securitate, acesta se manifes
ta mai ales în faza.de obținere a li
cenței de radioamator.

Obținerea licenței
Obținerea calității de radioama

tor presupunea parcurgerea mai 
multor faze. Prima era cea de iniție
re în cadrul unui club de speciali
tate. Urma susținerea unui examen, 
dat în fața unor reprezentanți ai 
Direcției Radio și Tv din cadrul Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor, un serviciu care ținea 
evidența frecvențelor. Apoi trebuia 
să se obțină „Certificatul de radiore
ceptor". Asta însemna verificarea 
cunoștiințelor de radiotehnică, tele
grafie, noțiuni de trafic dar și cu
noașterea regulamentelor Uniunii 
Internaționale de Radioamatorism, 
unde România fusese readmisă din 
1970. Toate erau probe conforme cu 

prevederile legislației mondiale. 
Examenul era atât teoretic cât și 
practic, adică se lucra efectiv pe 
stație. După examen se întocmea un 
dosar sumar, depus Ia DRTv. Auto
rizarea efectivă de emisie se obținea 
după un „Aviz al Comisiei Supe
rioare de Radiocomunicații". De 
fapt, acesta era un aviz al Securității 
care își avea un reprezentant în 
MTTc. Au fost și cazuri în care oa
meni de mare valoare au prirpit 
autorizațiile după întârzieri de ani 
de zile, ori niciodată. Aceasta era 
procedura „liberalizată",valabilă în 
anii ’7O-’8o. Dar, în anii ’50, pa- 
sionații de radioamatorism fuseseră 
adeseori persecutați sub motiv că ar 
fi o oficină a spionajului străin. 
După obținerea licenței, radioama
torii erau „prelucrați în privința res
pectării legilor și legalității socia
liste". Instructajul era anual și se 
baza pe un material întocmit de 
„Serviciul de Control al Traficului 
Radio". „Un serviciu format din ra
dioamatori autorizați, cu multă ex
periență, clar controlați tot de repre
zentanții MI. Așadar, Securitatea nu 
intervenea în mod direct. Dar, în 
fiecare județ, exista un ofițer care 
avea sarcina de a supraveghea aceas
tă activitate. însă noi nu-1 cunoș
team personal pe acel ofițer", își 
amintește inginerul Ciobăniță.

Fiecare stație de radioamator avea 
un indicativ unic pe care nu-1 mai 
avea absolut nimeni din lume. Aces
ta era forntat mai întîi din prefixul 
codificat al României: YO,YR,YQ sau 
YP. Urma o cifră care indica regiunea 
din țară și o serie de 2-3 litere, indica
tivul unic, specific fiecărei stații.

„Urechea44 de la Secu’
De fapt Securitatea monitoriza 

frecvențele. Ca în orice țară, spectrul 
radio era monitorizat cu mijloacele 
lor specifice, dar cu o aparatură re
lativ simplă, specifică vremii. în 
mod cu totul neașteptat, foarte 
mulți securiști au fost și radioama
tori pasionați. Ba au avut și un radio- 
club foarte activ, la Casa de Cultură 
a MI, numit „YO3 KSD". Era un loc 
unde, oameni care la serviciu nu 
scoteau un cuvânt în plus față de 
cele prevăzute de regulamente, ve
neau și vorbeau liber cu străină
tatea. O fi fost un fel de defulare?

Legea 23 interzicea contactele cu 
străinii. Radioamatorii erau singurii 
care puteau vorbi, relativ liber, cu 
oameni din toată lumea. Inginerul

YO3KWA

YO3APG

YO4HSP
YO3FEW

Radioamatorii au fost printre puținii români care aveau voie să vorbească liber cu străinătatea FOTO: Jurnalul Foto

Ciobăniță descrie însă limitele aces
tei libertăți: „Desigur exista auto- 
cenzură. Spre exemplu, nu vorbea 
nici dracu’ despre Ceaușescu. 
în 1989, situația era mai complexă: 
plecaseră mulți evrei și nemți și 
mulți dintre ei au fost și radioama
tori. Așa că orice comunicare cu ei 
era cu siguranță supravegheată. Iar 
în privința autocenzurii... circula și 
un banc pe tema asta. Doi radioa
matori discutau în 1989: Ce faci 

YO.„."/ „Bine! “/ „Aha, am înțeles, nu 
ești singur". De fapt, toată problema, 
era obținerea avizelor, inclusiv cele 
personale. Exista un control „dis
cret" al Securității. Dacă ei ar fi 
sesizat vreo activitate similară spi
onajului ar fi acționat imediat. De 
fapt putem vorbi, totuși, despre un 
adevărat miracol: comunicarea ra
dioamatorilor era relativ liberă dacă 
ar fi să o raportăm la convorbirile 
telefonice. Desigur că au existat și 

colegi bănuiți de colaborare cu Secu
ritatea, dar aceștia erau, într-un fel 
sau altul, izolați de către ceilalți. însă 
nu am putea spune că am fost 
supuși la o teroare veritabilă din 
partea „orga-nelor". De fapt, activi
tatea noastră era și un fel de supapă 
socială. Dacă s-ar fi strâns „șurubul", 
ar fi ieșit un scandal internațional.

în plus, mai existau și alte câteva 
reguli care trebuiau respectate. Spre 
exemplu, radioamatorii bulgari nu 

aveau voie să vorbească cu ai noștri 
în românește, chiar dacă știau lim
ba. Iar ai noștri, în convorbirile cu 
ungurii, trebuiau să folosească doar 
numele românești de localități. 
Până la moartea lui Stalin toți ra
dioamatorii din lagărul socialist tre
buia să vorbească doar rusește".

însă, oricum ar fi, acum două de
cenii radioamatorismul reprezenta 
un adevărat miraj. Epoca Internetu- 
lui și a telefonului mobil încă nu 

sosise. Absența programelor Tv, a 
unor ziare cu informații reale făceau 
ca un număr foarte mare de tineri să 
se îndrepte spre radiocluburile din 
școli, universități sau centre jude
țene. Asta a făcut ca, în diverse ocazii 
grave, ca inundații, cutremure sau 
chiar în Decembrie 1989, radioa
matorii să-și folosească propriile 
rețele de urgență pentru a transmite 
în tară si străinătate diverse mesaje.

Vasile SURCEL

ARTICOLUL ZILEI

Experiența formelor fixe
Dacă interesul pentru sonet a putut părea o vreme la Eugen 

Frunză unul relativ obișnuit, ca și în cazul multor poeți contempo
rani de la noi, apariția în 1980 a unui volum compact cu asemenea 
producții („Târziu") a fost de natură a-i releva o preocupare stator
nică în această direcție. Surpriza a fost când în 1963 avea să vină cu 
volum de glose („Infinitul din preajmă"), realizând astfel o perfor
manță tehnică unică în literatură .noastră, dacă nu și în spații cul
turale mai largi; Supt acolo 10 astfel de piese, cele 800 de versuri ale 
lorparcurgându-se cu real interes. Ele relevând la autor o disponibi
litate neobișnuită pentru formele fixe ale poeziei. E drept, există o 
formă de sonet, numit retrogradus, în care fiecare vers are un în
țeles oarecum de sine stătător, apoftegmatic întrucâtva, poezia 
putând fi citită și de jos în sus, ca glosa, într-o măsură, dar din aces
tea Eugen Frunză n-a scris în mod deliberat, încât aplecarea lui că
tre glosă (specie fără tradiție la noi, cunoscându-se numai cea 
exemplară a lui Eminescu) se cuvine înregistrată ca un act liric ieșit 
din comun.

Scriitorul nu s-a mulțumit cu atât (deși izbânda lui n-a prea fost 
luată in seamă) și acum ni se înfățișează cu o nouă surpriză: un 
volum întreg de gazeluri (Eugen Frunză, „Călător în prag". Editura 
Cartea Românească, 1988). Sunt 102 asemenea piese, a căror tradiție 
e iarăși destul de firavă în România (Eminescu a compus în 1873 
cunoscutu-i„Ghazel", iar Coșbuc altele vreo trei), ca și'în alte părți. 
De proveniență orientală (în arabă ghazal semnificând poezie 
lirică, erotică), probabil indo-persană, de unde a trecut în arabă, 
turcă etc. și apoi în literaturile europene, prin orientalistul-diplo- 
mat Joseph Hammer, care a tradus pe la începutul secolului tre
cut, în germană, „Divanul" lui Hafiz, impresionându-l pe Goethe 
și pe alții, tipul respectiv de poezie a fost abordat, totuși, mai mult 
accidental. Deși nu presupune dificultățile glosei, rondelului sau 
sonetului, realizarea lui implică o anume rigoare, de care poeții mai 
noi fug, ei nemaicrezănd, cum zice Frunză, că doar „rigoarea/ își 
impune parametrii/ abolind neîndurătoarea/ luptă dinlăuntrul

DIN CULISELE GAZETĂRIEI ' “

,,Ecouri“ de la oamenii muncii
Pentru pălmașii din presă „indicațiili" 

șefuleților pe care i-am pomenit mai sus 
erau să culeagă adeziunile „boborului" la 
trăznăile Partidului, adeziuni care 
deveniseră chiar un gen publicistic - ier
tată-mi fie blasfemia - sub genericul 
„Ecouri". Adicătelea ce zice nea Ghiță, 
tanti Mița, etc. despre nu’ș’ce hotărâre de 
Partid și de Stat. Ce puteau să zică? Și, mai 
ales, ce era voie să se difuzeze?... Bineîn
țeles, doar ce frumoasă și devreme acasă 
era politica Partidului în frunte cu cel mai 
iubit... Pagini întregi de ziare, ore întregi 
de emisiuni erau pline de asemenea 
„opinii". Problema care apăruse, logic 
vorbind, era cum să șune cât de cât dife
rit unele de altele - în formă, evident - 
dată fiind partitura extrem de îngustă pe 
care se putea cânta. Păi, n-aveau cum să 
sune prea diferit, așa că formulele cu pri
cina se copiau la modul cât se poate de 
concret și se reluau de la un eveniment la 
altul. întrucât nimeni nu le băga în seamă, 
deveniseră o cutumă, ca să-i zic așa, a 
relatărilor de presă. Pe plan strict teoretic, 

era exact ceea ce știința propagandei in
terzicea, deoarece principiul saturației - 
repetarea la infinit a aceluiași mesaj - 
duce, în final, la un rezultat diametral 
opus celui dorit. Aș spune că încălcarea 
sârguincioasă a principiului saturației era 
un motiv de secretă satisfacție pentru cei 
mai mulți dintre cei obligați să culeagă pe 
teren tâmpeniile cu pricina. De regulă se 
scria un textuleț și se căuta, pe stradă sau 
aiurea, o persoană dispusă sa citească 
mâzgălelile de acolo. Nu de puține ori, 
spre lauda lor, unii dintre cei solicitați 
refuzau acest lucru, ceea ce nu numai că 
punea într-o poziție penibilă pe reporter, 
dar și prelungeau inutil „procesul tehno
logic" al culegerii „adeziunilor".

în ce mă privește, după câteva asemenea 
refuzuri de la popor, am găsit o cale de a 
fabrica, pe bandă rulantă, într-un timp 
record, trăznăile cerute. Mă duceam cu tex
tul pregătit - aveam vreo 10 variante - în 
subsolul Radiodifuziunii unde lucra per
sonalul de întreținere, electricieni, me
canici, etc. și rugam ba pe unul, ba pe altul,

vetrii." Format dintr-un număr variabil de distihuri (de la 5 la 15, 
Eminescu extinzându-le la 20, iar Frunză scriind cele mai multe 
gazeluri de câte4 asemenea unități strofice), în care fiecare ăl doilea 
vers al celor următoare primului are aceeași rimă (schema fiind: 
aa, ba, ca, da etc.), acest mod de versificare constituie totuși un corset 
în care e greu să-ți găsești confortul și fluența expresivă adecvată. 
De unde, abordarea lui ca simplu exercițiu de virtuozitate.

Asumându-și aceste reguli, Eugen Frunză le-a folosit cu pricepere 
și a realizat o carte de versuri care-l reprezintă. Constrângerea 
tehnică a avut mai întâi efecte asupra limbajului. Diversificat încă 
prin experiența sonetelor și a gloselor, acesta își lărgește aria de 
cuprindere și flexibilitatea, deopotrivă prin obligațiile rimei și 
metricii, ca și prin amplificarea conținutului tradițional al gazelu
lui. Inițial, acesta celebra dragostea, în general plăcerile bahice și 
meditația filisofică liberă, Goethe lărgindu-i sfera către social, iar 
la noi Coșbuc imprimându-i chiar o dimensiune militantă: „O 
luptă-i viața: deci te luptă/Cu dragoste de ea, cu dor". Scriind un 
număr impresionant de gazeluri, prin forța împrejurărilor, 
autorul noului volum abordează aspecte ale iubirii, ale dragostei 
față de pământul natal și față de oamenii lui, cu care confrater- 
nizează firesc, întocmai ca în mai vechile sale poeme, creionează 
elegii sau schițează gesturi polemice, își ridică glasul contra 
diverselor primejdii contemporane etc, ricanând uneori ironic, pre
cum în această piesă, amintind întrucâtva de Topărceanu: „în 
rochie de seară elegantă/ coboară ziua mea cărarea-n pantă.// 
Mă uit în urma ei cum își mlădie/solarul trup de tânără bacantă.// 
Cu pași mărunți coboară-n valea nopții,/grăbită ca o dragoste 
vacantă.//S-a dus destrăbălată, nu mai vine.../Și noua zi? O biată 
supleantă".

Evident, cele mai multe gazeluri cântă trecerea timpului și 
căldura iubirii târzii, învăluită de umbrele amintirii, pierderea iluzi
ilor și împăcarea cu rosturilefirești („Nefacem datoria către timp/ 
nălucii dăndu-i mască de real"). în tot, o experiență tehnică limită, 
un adaos cald la vechile teme, o liniște nouă și un suflu al 
inevitabilei tristeți, sunt aspectele mai de seamă ale acestui volum 
al lui Eugen Frunză, poet intrat de mult în altă vârstă decât cea în 
care a fost fixat o vreme.

George Muntean 
România literară, nr. 28/1989

să-l citească. Deschideam geamlâcurile ca 
să am zgomotul de fond al străzii și, în mai 
puțin de o oră, „adeziunea" era gata de 
difuzare. Chestia asta mă costa din când în 
când o „berică la varice", dar investiția 
merita, căci îmi economisea mult din tim
pul de „producție". Economia respectivă 
era cheltuită apoi, mult mai plăcut și mai 
sănătos, în colțul șahiștilor din Cișmigiu, 
sau, când vremea era mai posomorâtă, 
lângă restaurantul de la ultimul etaj al 
Radiodifuziunii, unde era amenajat un 
spațiu generos pentru sporturile de masă, 
adică pentru ping-pong și șah. Rețeta mea 
nu era un unicat. Și alți colegi se orien
taseră, scoțând din burtă, ca și mine, tot 
felul de „Jdezioniști" sau „adezioniste". 
Treaba asta se repeta ori de câte ori circul 
de partid și de stat găsea de cuviință să se 
mai dea în Stambă cu câte un congres, 
ședință, hotărâre sau vreuna din „cu- 
vântărili" bâlbâite și la propriu și la figurat 
ale lui Pingelică. Adică cu o frecvență cel 
puțin lunară.

Valentin VERZEANU

CEL MAI CITIT W DE CALITATE

!

faza.de
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ROMÂNIA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

NEW YORK TIMES, DESPRE 
SISTEMATIZAREA ROMÂNIEI

anunțuri

în iulie 1989, un articol din New York Times, 
semnat de Craig R. Whitney, analiza pe larg 
situația României, care era tot mai des calificată 
drept stalinistă și care se confrunta cu o tot mai 
accentuată izolare internațională.

în timp ce Ungaria și Polonia se îndreaptă spre 
sistemul pluripartit, și celelalte țări est-europene 
reflectează asupra viitorului, România continuă 
să se izoleze, în încercarea de a realiza viziunile 
liderului său, Nicolae Ceaușescu.

în capitala țării, o parte din această viziune a 
devenit realitate, materializând-se într-un mo
nument atât de imens, încât nu poate fi descris. 
Este o clădire albă, masivă, numită Casa Poporu
lui, din care Ceaușescu și soția sa, Elena, vor con
duce țara după inaugurarea de luna viitoare.

Palatul se continuă cu Bulevardul „Victoria 
Socialismului", delimitat de clădiri înalte de 
apartamente, destinate membrilor Guvernului 
și înalților funcționari, și magazine de lux, cu 
produse despre care vânzătorii spun că sunt 
doar pentru vitrină, nu și pentru vânzare. Bule
vardul se află de-a lungul a cinci kilometri, unde 
înainte se găsea întortocheatul centru vechi al 
orașului. în termenii folosiți de oficiali, cartierele 
vechi au Tost „sistematizate", proces început și 
în zona rurală, trezind neliniștea tuturor.

Viziunea socială
Diplomații străini, care au observat transfor

marea paranoică a lui Ceaușescu, spun că 
rădăcina răului se află în viziunea socială - do
rința de a transforma România dintr-o societate 
rurală înapoiată, într-o națiune socialistă, indus
trială, asemenea celei pe care și Stalin a încer
cat să o creeze în Uniunea Sovietică, tot prin 
metode totalitare.

Un diplomat vestic, expert în relația cu Europa 
de Est, spune despre Ceaușescu: „Cred că are o 
convingere sinceră. Este partizanul comunismu
lui stalinist din 1933 și a crezut sincer că aceasta 
este soluția pentru rezolvarea problemelor de 
dezvoltare ale țării sale. Acum este posibil ca el 
să mai creadă doar în sine, dar asta numai în 
semn de devotament față de marxism-leni- 
nism". Scornicești, locul de naștere al lui 
Ceaușescu, aflat la 100 de kilometri vest de 
București, este modelul de așezare rurală pe care 
dictatorul vrea să îl elimine din societatea ro
mânească. Fântânile și bordeiele din copilăria 
lui Ceaușescu sunt acum îndepărtate pentru a 
face loc blocurilor de apartamente din beton.

In memoria tatălui •
Ceaușescu s-a născut la Scornicești la 26 ia

nuarie 1918, iar rudele sale încă locuiesc în casa 
părinților săi. Un paznic în uniformă îi aver
tizează pe vizitatori să rămână pe cealaltă parte 
a străzii, unde se află o fântână cu apă de băut, 
ridicată în memoria tatălui lui Ceaușescu, 
Andruță. La câteva sute de metri mai departe, pe

La Scornicești. vechiul coexista cu noul. în periplul lor, gazetarii de la New York Times au remarcat o fântână 
tradițională, despre care au scris că fusese zidită în memoria lui Ceaușescu-tatăl. Dar și blocurile răsărite de-o 

parte și de alta a uliței principale, botezată „Bulevardul Muncii" FOTO: Arhivele Naționale

vârful unui deal, în fața capelei, se află un mor
mânt din marmură albă, cu o cruce și portretul 
lui Andruță și al Alexandrei Ceaușescu. Tatăl și 
fiul seamănă înspăimântător de mult. Mormân
tul și fântâna exprimă pietatea filială, nu auto- 
glorificarea dictatorială. Adevăratul monument 
este noul bulevard al orașului, Bulevardul Mun
cii. Acolo unde cândva se aflau casele țărănești 
tronează blocurile de apartamente.

Străinii nu își pot da seama dacă sătenii care 
trăiesc acolo sunt mulțumiți sau nu de transfor
mare. în ochii lor se citește teama, aceștia ne
putând să discute cu cetățenii străini fără să 
raporteze acest lucru poliției atotprezente.

înlocuirea vechiului 
cu noul

Acum un an, într-o serie de discursuri, 
Ceaușescu a amenințat satele cu extirparea, 
spunând că așezămintele rurale cu mai puțin de 
2.000 de locuitori nu sunt viabile din punct de 
vedere economic și că oamenii care trăiesc în 
asemenea locuri trebuie să fie mutați în „com- 
plexuri agroindustriale". în afara țării, dis
cursurile sale au ridicat temerea că, în numele 
colectivizării, Ceaușescu va strivi cu buldozerul 
o neprețuită moștenire arhitecturală.

Afirmația inițială a lui Ceaușescu, potrivit 
căreia 7.500 de sate vor fi eliminate până la sfâr
șitul secolului, a fost cosmetizată de oficialitățile 
române după ce protestele internaționale au ca
lificat proiectul drept o monstruozitate. însă 
diplomații vestici familiarizați cu situația de aici

sunt de părere că programul va fi continuat.
Amenințarea este considerată să fie cel mai 

mult îndreptată spre cele două milioane de 
etnici maghiari care trăiesc în așezăminte 
rurale din Transilvania și împotriva celor din 
nordul țării. *

Cartiere demolate
Totuși, potrivit diplomaților vestici și tna- 

ghiari, nici up sat maghiar nu a căzut încă vic
timă planului de sistematizare. Totuși, în ulti
mul an au fost demolate câteva cartiere rustice 
de la marginea Bucureștiului: Vlădiceasca, Cio- 
fliceni și Dimieni.

Demolările se anunță cu puțin timp înainte, 
și locuitorilor nu li se prea dă dreptul să se 
împotrivească. „S-a auzit despre sate care s-au 
împotrivit sistematizării", spune un diplomat 
vestic. Altuia i s-a povestit că în două sate, despre 
care se zvonea că vor fi „modernizare", țăranii 
au mărșăluit până la primar și l-au amenințat cu 
moartea dacă nu oprește proiectul.

Până acum, în practică, sistematizare nu se 
deosebește foarte mult de continua moder
nizare a cartierelor vechi care în Moscova se 
desfășoară de 20 de ani.

Cu ocazia summit-ului Pactului de la Varșovia, 
de săptămâna trecută, Paul Focșa, arhitectul-șef 
al Bucureștiului, i-a dus pe jurnaliștii străini 
într-un tur al orașului, arătându-le un cartier de 
vile din nordul orașului. Jumătate din casele de 
aici fuseseră demolate, iar proprietarii lor, 
mutați în blocurile de peste drum.

Noi apartamente 
raportate

„Bucureștiul a rămas după război cu o infra
structură medievală", spune Focșa. „Astăzi se 
bucură de o transformare de factura celei pe care 
a suferit-o Parisul în timpul lui Napoleon 
al Ill-lea. Scopul pe care îl urmărim este să creăm 
pentru oameni condiții mai bune de viață. Am 
construit 6.700 de apartamente, pentru care am 
demolat circa 10-11% din vechile case."

Despre vastul Bulevard al Victoriei Socialis
mului, care se întinde de la Casa Poporului până 
la Piața Alba-Iulia, povestește: „înainte, piața era 
dezorganizată, fără un stil arhitectural uniform. 
Vrem să le oferim oamenilor ceva plăcut la care 
să se uite". Pe bulevard se află o amestecătură de 
clădiri de apartamente, birouri și magazine 
impunătoare, în fiecare dintre acestea însă, per
sonalul spunând că marfa nu este de vânzare.

Domnul Focșa a condus grupul în spatele 
fațadelor de travertin până la Mănăstirea Antim, 
un complex datând din secolul al XVIII-lea, con
servat cu grijă și neatins de lucrările de mo
dernizare, pentru că aici se află scaunul Patri
arhiei Ortodoxe Române.

Aici, Mitropoilitul Nifon, secundul Patriarhu
lui, făcea o plimbare, în timp ce vizitatorii îl 
întrebau dacă prin planul de modernizare a 
Bucureștiului s-au distrus într-adevăr o serie de 
biserici, așa cum se zvonea peste hotare. „Da, 
câteva biserici au fost demolate - biserici care nu 
prezentau prea mult interes istoric și biserici 
care se aflau prea aproape de altele", a spus aces
ta în limba engleză.

Veche mănăstire distrusă
Focșa a recunoscut că Mănăstirea Văcărești, 

un alt monument istoric, a fost distrusă în cadrul 
planului de construire a centrului civic. „Fusese 
transformată de burghezie într-o închisoare", 
spune acesta. „Cele mai importante elemente 
arhitectuarale au fost salvate și transportate pen
tru a fi conservate și expuse publicului."

Un diplomat vestic comentează: „Cred că pro
gramul de sistematizare a avut un impact ne
gativ în Vest, mai ales din cauza modului în care 
este pus în practică. Autoritățile pur și simplu 
vin și demolează casele. Oamenii nu au multe 
drepturi și chiar dacă ei nu doresc să locuiască 
în blocuri, nu pot să se opună procesului sau să 
îl stopeze, așa cum se întâmplă în Vest".

Dar sunt obligați să o facă. Platforma politică 
ceaușistă pentru următorul secol: „Socialismul 
trebuie să ofere tuturor membrilor societății, fără 
a discrimina, condiții egale de muncă și stan
darde de viață cat mai apropiate de cele urbane".

CERERI ȘI OFERTE DE SERVICIU 
întreprinderea de Mecanică po

ligrafică încadrează de urgență 
maistru electrician, maistru meca
nic, ingineri TCM și automatiști, 
strungari.

Casa de discuri Electrecord, cu se
diul în București, încadrează con
form Legii 12/1971 economist sau con
tabil în compartimentul financiar.

Institutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru 
Industria construcțiilor de mașini, 
cu sediul în București, Șoseaua 
Olteniței 103, Sector 4, încadrează 
traducători tehnici pentru limba

rusă și germană, lăcătuși, sculeri 
matrițeri, instalatori.

VÂNZĂRI
Vând mașină de tricotat Veritat 

360. Cumpăr congelator._________
Vând Skoda ioo S, stare perfectă) 

Aștept provincia.
Vând sufragerie stil vienez, 

oglindă ramă lemn sculptat, cande- 
labru cristal, haină enot.

Vând Oltcit Club cu îmbunătățiri, 
20.000 km. Aștept provincia.

Vând videorecorder Siemens 
VHS, Pal FM 394, sigilat, teleco
mandă infraroșii.

vremea
Vremea a fost în general instabilă, cu cerul temporar noros. Au căzut averse 

de ploaie, însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină în cea mai mare 
parte a teritoriului. Pe alocuri, cantitățile de apă au depășit 251/mp. Vântul a 
suflat slab până la moderat cu unele intensificări de scurtă durată. Tempe
ratura a continuat să scadă în sudul și estul țării. Maximele zilei au fost 
cuprinse între 27°C și 33°C grade în sud și sud-est, între 23°C-28°C în celelalte 
regiuni, iar minimele nocturne în general între io°C și 2O°C. Pe alocuri s-a pro
dus ceață. La București vremea a fost ușor instabilă, cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii sub formă de averse și descărcărilor electrice. Vântul a suflat 
slab până la moderat. Temperaturile maxime au marcat o ușoară scădere și 
s-au situat în jurul valorii de 3O°C, iar minimele nopții între 16°C și 18°C.

amintiri

tv 16 iulie 1989

11:30 Lumea copiilor
De la comuniști învățăm cutezanța 

revoluționară! Reportaj
Copilăria fericită în anii Epocii de 

Aur. Program literar-muzical susținut 
de interpreți și formații pionierești 
laureate ale celei de-a VH-a ediții a Fes
tivalului național „Cântarea Româ
niei"

Agenția „Vacanța" transmite! Știri, 
note, informații din tabăra republi
cană „Start spre viitor!" - Năvodari

Eminescu - Creangă sau povestea 
unei mari prietenii

Prin sport, pentru o lume a păcii. 
Reportaj

Desene animate. Redactor Dana 
Opriță

Telefilmoteca de ghiozdan
Fetița și calul
Producție a studiourilor din RD 

Germană
Premieră tv
Cu: Mărtke Wellm, Wolfgang Win

kler, Annette Roth, Hans Klering, Use 
Voight, Harry Merkel

Regia Egon Schlegel
Episodul 2
12:25 Sub tricolor, la datorie!
începutul de drum sub semnul 

unui hotărâtor temei de fapte. Repor
taj

Prezențe ostășești în Festivalul 
național „Cântarea României"

Redactor maior Valeriu Pricină
12:40 Viața satului
Agricultura românească în perioa

da dintre Congresul al IX-lea și Con
gresul al XIV-lea

Documentar consacrat realizărilor 
obținute de agricultura noastră socia
listă, perspectivelor deschise de înfăp
tuirea noii revoluții agrare

Actualitatea în agricultură
Seceriș ’89

Redactor Gheorghe .Verman
13:00 Telex
13:05 Album duminical
Concert de prânz cu o formație in

strumentală condusă de Tudor Pană
Cu aparatul de filmat prin țară. 

Reportaj
Luminos destin. Versuri
Zbor spre înălțimi. Muzică ușoară
Desene animate
Eu cânt că mi-e lumea dragă. Me

lodii populare
întâlnire cu Eugenia Moldoveanu.
Rubrică de Luminița Constanti- 

nescu
Ilustrate muzicale din țară
Pagini antologice din umorul ro

mânesc
Un cântec și un gând. Microrecital 

Gheorghe Gheorghiu
Telesport
Secvența telespectatorului
Redactorii ediției: Doru Dumitres

cu, Ioana Bogdan
15:00 închiderea programului
19:00 Telejurnal
19:20 Cântarea României
Omagiul țării, conducătorului iubit
Emisiune realizată în colaborare cu 

Consiliul Culturii și Educației Socia
liste și cu Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al județului Sibiu

Redactori: Horia Vasiloni, Doru Du
mitrescu, Zoltan Feczkî

Regia artistică Sergiu Ionescu
20:25 Film artistic
O zi pentru iubirea mea
Producție a studiourilor cehoslo

vace
Cu: Marta Vancurova, Vlastimil Ha- 

rapes, Jirina Seybalova, Sylva Ka- 
mencka, Josef Laufer

Regia Juray Herz
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

SĂ RÂDEM CU El

Matematicianul Andre-Marie Ampere (1755-836), scos din sărite de răspun
sul mizerabil pe care i-1 dăduse un student la examen, își pierdu cumpătul 
și-l apostrofă:

-Măgarule! Nu știțnimic!
Dar se calmă imediat și păru că vrea să-și ceară scuze, după felul în care 

începu să vorbească:
- Regret, am greșit, îmi pare rău...
Măgarul e un animal credincios, sobru, și mai ales foarte muncitor...'L-am 

jignit fără să vreau...

Albert Einstein (1879-1955) se întoarce grăbit acasă. Dă de portar și-l 
întreabă:

- Spune-mi, te rog, unde stă profesorul Einstein?
-Dumneavoastră sunteți profesorul Einstein, îi răspunse nedumerit por

tarul.
- Atâta lucru mai știu și eu. Am uitat însă la ce etaj stau!

JURNALUL ROMÂNIEI 1989 - ACUM DOUĂZECI DE ANI

AICI RADIO EUROPA LIBERĂ!

La mitingurile de la Chișinău se deplânge 
anexarea sovietică a republicii

Frontul Popular Moldovenesc a 
organizat cel mai mare miting de 
până acum, la 25 iunie, pentru a de
plânge anexarea sovietică a Moldovei, 
în 1940. A urmat o succesiune de alte 
asemenea manifestații care au blocat 
celebrările oficiale ale aniversării ane
xării, dar și o demonstrație a grupului 
rival „Interdvijenie". Mitingurile au 
reflectat recenta radicalizare a stării 
de spirit a opiniei publice din RSS 
Moldovenească, dar și radicalizarea 
revendicărilor Frontului. Pentru pri
ma dată, integrarea Basarabiei în 
URSS a fost denunțată pujplic, s-a cerut 
eliminarea conducerii republicii și 
retrocedarea teritoriilor pierdute de 
către RSS Ucraineană. în ciuda acestei 
ultime revendicări, vorbitorii ucrai
neni, care au punctat țeluri comune, 
ucrainene și moldovenești, au fost 
aclamați cu entuziasm.

Mitingul este cel mai amplu din 
republică de pană acum. Potrivit orga
nizatorilor, aproximativ 70.000 - 
80.000 de persoane au participat la 
eveniment, în ciuda ploii torențiale 
(autoritățile au dat cifra de doar 
40.000 de participanți). Mitingul a 
fost autorizat pentru piața centrală 
din Chișinău, din fața clădirilor par
tidului conducător; spre deosebire de 
alte câteva alte demonstrații și mitin
guri din Chișinău, din ultimele luni, 
nu s-au înregistrat incidente. Presa 
moldovenească a acoperit sumar 
evenimentul; purtătorul de cuvânt al 
Frontului Popular a furnizat mai 
multe detalii, telefonic, pentru Radio 
Europa Liberă.

Radicalizarea 
obiectivelor

Pentru a sublinia că mitingul este 
unul de doliu, panglici negre au fost 
atașate sutelor de pancarte și de dra
pele în culorile naționale, roșu, galben 
și albastru, purtate de mulțime. Tri
colorul, care a apărut pentru prima 
dată pe străzile Chișinăului la demon
strațiile neautorizate din martie, anul 
acesta, a devenit de atunci prezent la 
toate evenimentele politice și cultu
rale neoficiale. (Purtătorul de cuvânt 
al Frontului Popular a subliniat că nu 
este vorba despre drapelul românesc, 
ci de cel al Republicii Moldovenești de 
la 1917 și 1918, ale cărui culori sunt 
identice cu cele românești, dar care 
poartă stema Principatului Moldovei).

Basarabenii s-au radicalizat FOTO: ITAR-TASS/INTACT IMAGES

Demonstranții au denun-țat „aca
pararea pământului" și „ocuparea"-de 
către URSS, în 1940 a ceea ce era pe 
atunci Basarabia și au cerut „libertate" 
și „suveranitate" pentru republică. O 
largă varietate de alte lozinci, scrise pe 
pancarte, atestă escaladarea mișcării 
și au exprimat clar cererile publicului 
pentru drepturi naționale și democ
ratice. Pancartele purtate de mulțime 
afișau texte precum: „Iunie 28 - o zi 
neagră pentru Moldova", „Stalinis- 
mul - un etnocid al poporului mol
dovenesc", „Să punem capăt colonial- 
izării și rusificării", „Jos cu neocolo- 
nialismul", „Cerem suveranitatea 
Republicii", „Poporul cere demisia 
guvernului", „Vrem lideri naționali" 
și „Moldova - zonă demilitarizată" - 
pentru a cita doar câteva exemple.

Condamnarea J 
stăpânirii rusești

Principala temă a discursurilor a 
fost „impactul politicilor staliniste 
asupra destinului poporului moldo
venesc". Aproape douăzeci de vor
bitori li s-au adresat demonstran
ților. Printre ei s-au aflat scriitori 
proeminenți care au fost aleși, de 
curând, în Congresul Deputaților 
Poporului al URSS cu sprijinul miș
cărilor neoficiale din Moldova; câți
va membri ai Comitetului Executiv 
al Frontului Popular; câțiva istorici; 
mai mulți vorbitori ucraineni care 
și-au exprimat simpatia pentru re
vendicările moldovenilor. Pactul 
Molotov-Ribbentrop din 1939 și ane
xarea de către sovietici a Moldovei

în 1940 au fost discutate de majori
tatea vorbitorilor. Așa cum rezuma 
într-un articol neprietenos agenția 
de știri oficială a republicii, vor
bitorii au „descris evenimentul de la 
28 iunie 1940 drept punctul de por
nire al tuturor necazurilor poporu
lui moldovenesc",

într-adevăr, vorbitorii au spus că 
anexarea din 1940 a condus la pro
cesul de asimilare etnică forțată, la 
alungarea țăranilor de pe pământul 
natal, la migrația forțată a locuito
rilor în zone îndepărtate ale URSS și 
a grupurilor de străini în Moldova, 
la privare și izolare culturală, la ata
carea religiei tradiționale, la devas
tarea mediului și la supunerea repu
blicii de către o conducere centrali
zată, birocratică, insensibilă la ne
voile cetățenilor. Vorbitorii au fost 
unanimi în a afirma că aceste pro
cese, inițiate sub Stalin, au continuat 
în timpul erei de stagnare și unele 
continuă și în prezent. Ei au spus că 
societatea moldovenească încă tre
buie să recupereze în urma impac
tului acestui tip de acțiuni. Dacă 
restructurarea mai are vreo sem
nificație în Moldova, au spus majori
tatea vorbitorilor, atunci toate aces
te procese vor trebui inversate.

Vladimir Socor
Radio Europa Liberă

(Munchen)- Raport al secției de 
cercetare, condusă de dr M. Shafir.

Document din „Arhiva 1989",
Universitatea Babeș-Bolyai, 

Cluj-Napoca 
(Traducere din limba engleză de 

Eliza DUMITRESCU)

JNUI

ierației de consum se află in 
le bilete a Sălii Palatului din 
:a este deschisă zilnic între 
ilefon : 14 52 09.

EXCURSII IN
Agenția*de turism a c 

la toate unitățile coopera) 
mai pitorești focuri din țai 
în orice anotimp.

Agențio de turism o c 
București, în holul case 
str. 13 Decembrie nr. 2< 
orele 10 și 17. Informații I
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Primăvară
ORIZONTAL: 1) Gingașe și frumoa

se semne ale renașterii naturii - Dă 
lumină și căldură pământului. 2) Scor
monitoare părtunzând adânc în pă
mântul reavăn - Făurar de viață nouă. 
3) Măduvă... parcursă până la capăt! - 
Buchet de flori alese. 4) Deșteptată la 
o nouă viață, irupe în culori și sunete 
amețitoare - Cu miresme îmbietoare 
și cu albul florilor de primăvară (reg.). 
5) Scoși din zid în final! - Plecare cu 
familia în mijlocul florilor-A pregăti 
o nouă cultură... de primăvară! 6) Ver
dele ce-acoperă pământul c-un covor 
moale - Cercuri-cercuri. 7) Perioadă ce 
se sfârșește o dată cu venirea primă
verii - Primii puieți! 8) începe să 
vuiască. 9) - Atâta e și nimic în plus! 
- Lipsit de apă și vegetație. 10) Un ră
sărit anume - Albastrul cerului senin. 
11) Primele mărțișoare! - O scurtă 
plimbare prin împrejurimi - Dau 
prospețime pământului.

VERTICAL: 1) Un covor rămas din 
toamnă - își îmbracă haina de flori 
în toiul primăverii. 2) împărăția flo
rilor, pregătind rodul bogat al 
toamnei - Sora mai mare și 
călduroasă a primăverii. 3) Mantia 
albă ce dispare la venirea pri
măverii - își umflă apele la ieșirea 
din iarnă. 4) Soare de.:, sfârșit de 
primăvară! - Orașul cel vechi - 
Albastrul zilelor senine. 5) O gre
șeală oarecare - Semănături în zona 
centrală! 6) Depozite de furaje - Se 
micșorează cu trecerea timpului, 
primăvara. 7) A. fi în temă - In
trarea... principală! 8) Urcă la munte 
până-n toamnă (sing, dim.) - 
Pregătită pentru o nouă coasă. 9) 
Pus în gardă - Mesagerul călduros 
al soarelui. 10) Primele roade! - 
înalță păsările-n zbor - împlinire la 
trup! 11) Rectificarea de la cules - 
Ploile artificiale.

Almanah Scînteia Tineretului
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