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JURNALUL ZILEI
Dezvoltarea științei românești a fost una dintre 

ambițiile declarate ale conducerii superioare de par
tid și de stat a României socialiste. La 24 de ani de la 
aniversarea Congresului al IX-lea, presa vremii 
susținea că „Proiectul Directivă privitor la dezvoltarea 
cercetării științifice, dezvoltare tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic pe anii 1981-1985, precum 
și direcțiile principale de evoluție a acestui domeniu 
până în anul 2000, a fost elaborat cu aportul deosebit 
al tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu". în rest, reieșea că țara toată s-a ocupat de 
depășiri de plan.

Hibrizii de la Fundulea
Institutul de cercetări pentru cereale și plante 

tehnice „Fundulea" împreună cu stațiunile de profil 
au pus la dispoziția unităților agricole peste 200 de 
soiuri de hibrizi rezistenți la agenții patogeni, 
dăunători, dar și la condițiile climatice nefavorabile. 
Datorită eforturilor cercetătorilor, în prezent 87% din 
suprafața cultivată cu porumb a țării se folosesc hi
brizi românești.

(Continuare m pag. a ll-a)

CONCEDII DE Li LENINGRAD, 
LA SĂRATA MONTEORE

ROMÂNIA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Criticul 
lui Ceaușescu, 
redus la tăcere

Vitrinele îi sunt pline cu tot felul 
de amintiri. Păpușile nemțești sau 
rusești cu ochii perfect rotunzi, între 
care o superbă matrioșka. Mă uit 
admirativ spre poza în ceramică re
prezentând Țarskoe Selo și doamna 
Aurora îmi spune că l-a vizitat de 
trei ori. Vederea cu Berlinul este cam 
jerpelită, dar în amintirea ei veche 
de 35 de ani a rămas drept un oraș 
interesant, mai ales că în perioada 
aceea mulți și-ar fi dorit să treacă 
granițele țării. Unii de tot. Istanbulul 
este prezent în casa ei prin câteva 
basmale cu model oriental, în mare 
vogă pe când eram eu mică, deci 
cam atunci când doamna era o tu
ristă înrăită. Alte brizbrizuri cu aer 
neromânesc, vechi, prăfuite, dar 
pline de sens pentru posesoarea lor, 
stau tăcute pe policioare, oglindin- 
du-se în geamul din spatele dulapu
lui și din când în când în ochii 
stăpânei lor.

Pe doamna Aurora Bărcănaru anul 
1989 a prins-o la a 63-a aniversare. 
Când are ocazia, povestește cu mare 
entuziasm despre concediile sale de 
altădată. „Sunt plimbată, nu glumă!" 
Are ce povesti pentru că a lucrat în 
Ministerul de Interne, ca jurist, iar 
problema banilor nu și-a pus-o 
niciodată, având un salariu bunicel. 
Copii nu a avut, așa că a văzut lumea.

Ermitajul, o atracție pe care unii români și-o permiteau chiar și în 1989 FOTO: REUTERS

La 17 iulie 1989, Crocker Snow Jr, redactor-șef al The World Paper, pu
blicația internațională la care colabora Silviu Brucan, scria despre situația 
acestuia, persecutat de Securitate în urma semnării scrisorii celor șase.

„Leonard Silk îl citează pe jurnalistul și savantul român Silviu Bru
can (articol din «Economic Scene», 30 iunie) ca fiind unul dintre puținii 
care au prevăzut faptul că liderul Chinei, Deng Xiaoping, nu va tolera 
disidența politică ca pe un simplu reziduu al reformelor economice înro
bitoare pe care le-a promovat.

Trebuie observat că nici propriul său lider politic, Nicolae Ceaușescu, 
nu îi tolerează pe disidenții politici. Brucan a fost unul dintre cei șase 
membri de seamă ai Partidului Comunist care i-au solicitat lui Ceau
șescu, în luna martie, intr-o scrisoare deschisă, să corecteze o parte din 
dezastruoasele măsuri politice și sociale adoptate. De atunci, la fel ca și 
ceilalți semnatari - printre care fostul ministru de Externe, Corneliu 
Mănescu Brucan se află în detenție «incommunicado» la domiciliu.

Brucan, distinsul nostru asociat editor pentru Europa de Est, a fost 
practic redus la tăcere. Departamentul de Stat și alte surse indică fap
tul că domnul Brucan, fostul ambasador al României în Statele Unite, 
delegat ONU și vicepreședinte al Asociației Internaționale a Științelor 
Politice (IPSA), a fost ridicat de la domiciliul său din București și mutat 
undeva în provincie, fără a avea acces la lumea de afară. Se pare că și 
ceilalți oponenți ai lui Ceaușescu au suferit aceeași soartă.

A fost plăcut să îl văd pe Silviu Brucan citat în problema Chinei. Este 
însă trist să îl văd pe el și pe colegii săi privați de libertate din cauza 
exprimării unor opinii asupra situației din propria țară. Intoleranța 
politică, abuzul și intimidarea nu sunt arme rezervate doar lui Deng 
Xiaoping."

Tot la 17 iulie, cotidianul El Pais scria despre arestarea și perse
cutarea altor disidenți români, încă din ianuarie 1989, și încerca să 
mobilizeze opinia publică internațională în scopul eliberării aces
tora.

(Continuare îh pag. a lll-a)

CALENDAR
18 iulie (Marți) 

Soarele a răsărit la 5:48, a apus 
la 20:55
Luna a răsărit la 21:06, a apus la 
4:56
Sărbătoare creștină: Sfântul Mu
cenic Emilian de la Durostor; 
Sfinții Mucenici Iachint, Pavel și 
Valentina

S-a întâmplat la
18 iulie 1989

• Și-a deschis porțile cea de-a 
11-a ediție a Târgului Internațional 
de la Kinshasa- FIKIN ’89. Din țara 
noastră, întreprinderi de comerț 
exterior au expus produse ale in
dustriei construcțiilor de mașini, 
electrotehnice, chimice și petro
chimice, produse de ceramică 
și articole sanitare, produse ale 
industriei ușoare etc. Pavilionul 
României a fost vizitat de repre
zentantul personal al președinte
lui Mobutu Șese Seko, primul mi
nistru al Republicii Zair, Kengo Wa 
Dondo, și de ministrul comerțului 
exterior, care au apreciat în mod 
deosebit produsele expuse.

• Ansambul folcloric „Plaiuri 
argeșene" din Pitești,’aflat în Tur
cia, a obținut diploma de laureat 
„Marele Premiu de Argint" la cea 
de-a 28-a ediție a festivalului con
curs internațional de la Bursa, la 
care au participat formațiuni artis
tice din 15 țări din Europa, Asia și 
America. în cadrul manifestărilor 
prilejuite de marcarea în Turcia a 
sărbătorii României Socialiste de 
la 23 August, ansamblul a prezen
tat, de asemenea, mai multe spec
tacole la Ankara. Cântecele și dan
surile românești s-au bucurat de 
un mare succes.

Ramona VINTILĂ

DE-ALE GAZETĂRIEI

Schimb de experiență în „țările frățești"
Televiziunile din țăfile „frățești" au avut obiceiul binecuvântat al schim

bului de echipe de filmare. Timp de zece zile un reporter și un operator de 
imagine filmau, la cererea lor sau la sugestiile colegilor de la televiziunile 
naționale gazde, lucruri interesante din zonele respective. Cazarea, tran
sportul cu autoturisme, translatorii, sunetiștii și electricienii, aceștia din 
urmă la solicitarea expresă a vizitatorilor, erau în sarcina televiziunilor din 
țările vizitate. Bașca, o diurnă cam de șase ori mai mare decât aceea cuve
nită deplasărilor curente prin patria „mumă". Călătoriile erau precedate de 
documentări firești bazate atât pe frecventarea unei biblioteci, cât și, mai 
ales, pe consultarea directă a colegilor care vizitaseră mai înainte 
destinațiile în discuție. Dacă primele vizau, desigur, găsirea celor mai „apeti
sante" obiective de filmat, ultimele aveau în vedere, în principal, obținerea 
unor informații privind cam ce ar fi de cumpărat, de unde și cu cât. în 
funcție de cele aflate, urmau să fie puse în funcțiune pilele pentru a adăuga 
valutei pomenite mai înainte, sume provenite din schimbarea banilor per
sonali, operațiune deloc dificilă pentru „băieții de la televiziune", care aveau 
relații și pe la bănci. Chestiune mult înlesnită de faptul că nu era vorba de 
păcătoșii de dolari. Dintre cele trei destinații la care am ajuns grație acestui 
schimb de echipe de filmare, bani suplimentari au fost necesari doar pen
tru Ungaria. în Bulgaria și la Kiev în special, recomandabil era să cari cu tine 
tot felul de borfăraie pe care să o comercializezi pe unde apuci. Ceea ce s-a 
și întâmplat. (...)

Deplasarea în Ungaria am făcut-o cu trenul. (...) Contrastul dintre socia
lismul mioritic și cel al gulașului era izbitor. Vizibil chiar de la primii pași 
făcuți pe peronul gării Kelet j - parcă așa se numește - unde soseau trenurile 
din România. La fel de civilizată ca oricare altă gară din Vestul sălbatic pe care 
aveam să le văd mai târziu, cum ar fi cele din Viena, Firenze, Miinchen, 
Stuttgart, ca să amintesc doar câteva dintre ele. Cochetele spații comerciale, 
în special cele cu specific alimentar, erau câtă frunză și iarbă atât în incinta 
gării, cât și în preajma ei. Bucatele frumos ambalate îți făceau cu ochiul mai 
ales că prețurile erau modice. Vitrinele magazinelor arătau, în mod cât se 
poate de vizibil, că benefeciaseră de serviciile unor inspirați designeri, iar 
oferta din rafturi era alcătuită din multe mărfuri cu etichete occidentale, 
ceea ce era o rara avis în România acelor vremuri. Foarte curând, banii din 
buzunare - nu puțini - s-au topit pe diferite „țoale" cu care multă vreme s-au 
fălit atât consoarta-mi, cât și ăla micu'. Nu mai vorbesc de cosmeticăraia și 
de săpunurile Lux care și-au găsit și ele locul cuvenit în bagajul subsemna
tului.

Pe peron am fost întâmpinați de doamna de la relațiile internaționale ale 
televiziunii maghiare, de Iancu, translatorul nostru, un pui de dac de prin 
părțile Olteniei, ai cărui părinți se aciuiseră la Budapesta, și de șoferul auto
turismului pus la dispoziția noastră pe întreaga durată a vizitei. După for
malitățile de rigoare, dintre care elementul cel mai așteptat de noi, adică de

Adrian Moraru - operatorul de imagine - și de mine, a fost înmânarea 
forinților de diurnă, am fost conduși la locul de cazare: casa de oaspeți a tele
viziunii maghiare. Am fost surprinși să aflăm că instituția „soră" avea așa 
ceva, mai ales după ce am ajuns la destinație, unde am avut la dispoziție una 
dintre cele câteva garsoniere cochete, înzestrate cam cu tot ce-ți puteai dori. 
Casa era amplasată în buricul târgului, lipită chiar de imobilul Ambasadei 
chinez^. Prin fereastra garsonierei noastre vedeam curtea ambasadei, unde 
un loc central îl ocupa un teren de tenis adesea utilizat de amploaiați.

în dimineața următoare ne-am început periplul reportericesc conform 
programului stabilit, cu vizita la Institutul Național de Marketing. Pe la noi 
se auzise câte ceva de marketing și de alte „bazaconii" occidentale, dar nici 
vorbă de instituționalizarea mioritică a vreunui asemenea concept de spur
cată sorginte burgheză. Citisem „în dungă" despre înnoirea conceptuală vi
zibilă în practica economică din țara vecină și voiam să aflu direct de la sursă 
în ce măsură se împăcau capra socialistă cu varza capitalistă. Directorul 
adjunct al Institutului, un interlocutor volubil, avea un parapon deosebit 
pe directorii de întreprinderi, cei mai mulți încă robi ai poncifelor economiei 
planificate. Tuna și fulgera împotriva rezistenței bovine a acestora la 
încercările Institutului de a-i sensibiliza cu principiile economice eficiente. 
Calificativul cel mai folosit de directorul Institutului la adresa acestor ber
beci era de „marha". Atât eu, cât și, mai ales, Adrian, mai bâiguiam ceva pe 
ungurește, datorită copilăriei noastre petrecute în bună parte pe meleaguri 
ardelene, cunoștințe lingvistice suficiente pentru a ști că marha înseamnă 
dobitoc, cretin și alte astfel de sinonime. Am filmat câte ceva, mai mult în 
dorul lelii, căci mă îndoiam serios că așa ceva ar fi putut fi prezentat la Tele
viziunea Română, bănuială adeverită atunci când, acasă, am prezentat 
subiectele filmate. între timp secretara ne-a adus „tratația", adică o cafeluță 
de căciulă, însoțită de câte un pahar cu apă minerală. Nu am spus întâmplător 
cafeluță, pentru că ceașca era ceva mai mare decât un degetar, iar cafeaua nu 
o umplea în întregime. Mă întrebam uimit care este explicația acestor 
liliputane recipiente. Băștinașii, în cap cu Iancu, nu dădeau vreun semn de 
mirare, așa că mi-am zis în barbă că ăsta o fi obiceiul casei datorat - poate - 
unei epuizări premature a fondurilor de protocol. Prima sorbitură mi-a 
demonstrat falsitatea supoziției. Cafeluța era atât de concentrată încât nu 
cred că o a doua ceșcuță ar mai fi fost binevenită. în ce mă privește, în ziua 
aceea âm fost foarte vioi, moș Ene întârziindu-și mult vizita pe la gene în 
seara cu pricina.

Terminându-se ziua de muncă, am fost luați în primire de Iancu. S-a lipit 
de noi pe toată durata vizitei, fapt care ne-a fost deosebit de util întrucât, 
datorită lui am cunoscut multe locuri, care altfel ne-ar fi rămas străine. 
Primul popas a fost la o piață specializată în preparate de porc.

„Mihai Creangă, 47 de ani, critic teatral la revista România Pitorească, 
a fost arestat în luna ianuarie, în București, pentru că era suspectat ca 
fiind autorul manifestului «Răul puterii».

După cum se pare, manifestul făcea apel la rezistență pașnică în fața 
administrației președintelui Nicolae Ceaușescu și acuza Guvernul de 
reprimarea drepturilor fundamentale ale omului, tolerarea corupției, 
înfometarea populației și întreținerea cultului personalității lui 
Ceaușescu și a soției sale.

Alte trei persoane au fost arestate: Petre Mihai Băcanu, redactof la 
ziarul România liberă, Anton Uncu, de asemenea ziarist, și Alexandru 
Chivoiu, maistru tipograf.

Se pare că au fost conduși la sediul poliției secrete din București, unde 
au fost supuși unor presiuni psihice și fizice pentru a mărturisi. Li s-a 
refuzat dreptul la avocat și vizitele din partea rudelor. De altfel, se crede 
că și rudele lor au fost interogate, iar în locuințe li s-au instalat instru
mente de ascultare.

Vă rugăm să adresați scrisori președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în care să cereți eliberarea 
lui Creangă și a celorlalți deținuți, cu adresa 
Calea Victoriei numărul 49, București, Repu
blica Socialistă România."

JURNALUL OMULUI SIMPLU

(Continuare In pag. a ll-a)

InfoMiija

Cum m-a pus
ucureștiul în fund

Terminasem clasa a XH-a și veni
sem să mă înscriu la facultate în 
București. Era iunie 1989. Abia îm
plinisem 18 ani, visam să cuceresc 
lumea (simptomele vârstei), dar 
mi-era teamă să intru în vorbă cu Un 
străin (asta ținea de latura mea in
trovertită). Tocmai de aceea m-am 
ambiționat să descind în Capitală 
singură. Șă învăț să mă descurc. La 
Gara de Nord am ajuns cu trenul. 
Cum ieșeai din gară, prima pe stâm 
ga, mi se dăduseră indicații, era gura 
de metrou. Simplu. Eu trebuia să 
ajung în stația Titan. Pe vremea 
aceea eram doxă de integrale, geo
metrie în spațiu, optică, doar urma 
să dau examen la Politehnică, așa că 
schema cu metroul mi se părea o 
copilărie. Mecanică. - un corp X 
ajunge din punctul A în punctul B, 
apoi, în intervalul de timp delta t, în 
C. Corpul meu purta o rochie albas
tră, de o lungime incertă, la mijlocul 
distanței dintre genunchi și gleznă, 
fără talie, în formă de sac, cu un pliu

uriaș în zona, bustului. Mi se părea 
că-s elegantă. Ca să desăvârșesc pă
rerea, mă încălțasem cu niște san
dale decupate la spate, care aveau o 
nenorocire de tocuri, de 4 cm înăl
țime. Cu flecuri de metal.

Țoca-țoca, pe peronul Gării de 
Nord, zgomotul devenise pentru 
mine insuportabil, mă simțeam ca 
un cal nepotcovit scăpat în par
fumul din buricul țării. Picioarele 
mele, obișnuite cu espadrilele, îna
intau pe tocuri prudent, ca printre 
mine ascuns îngropate, și fiecare 
pas scotea zgomot de pușcătură. Și, 
ca să fiu cea mai tare din parcare, pe 
umăr purtam un bagaj elegant, o 
geantă de voiaj Capris. LUnguiață, 
din cârpă, cu fermoar. Maro (mai 
aveam una bleumarin acasă, cu 
astea două am făcut naveta toată 
facultatea, iar în buzunarele lor la
terale mama îmi punea borcanele 
pline cu mâncare gătită).

(Continuare în pag. a ll-a)
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Lidia a plecat la Turda pentru două zile. Recitesc 
poemele lui Pierre Reverdy, dar din păcate nu mă 
entuziasmează. Nu e un mare poet, cum sunt, de 
exemplu, spaniolii Machado, Jimenez, Lorca sau 
portughezul Pessoa, care pot să impresioneze chiar 
și in traducere (franceză sau română). Aceștia au 
în poezia lor o substanță spirituală bogată, diversă 
și profundă, ca toți liricii adevărați, și nu îți înșeală 
așteptările. Cu ei te afli în plin univers al poeziei, 
unde orice inflexiune te surprinde și te încântă.

Un nou volum de poeme de Marin Sorescu, „Ecu
atorul și polii", apărut la Facla. Are o copertă 
îngrozitor de urâtă; parcă și-au bătut joc de autor. 
Nu înțeleg cum poate cineva să promoveze o atât 
de vădită lipsă de gust. Poetul Sorescu nu s-a schim
bat. Pare a fi într-oformă bună. La sfârșitul cărții, 
câteva poeme ocazionale (de călătorie) îmi par 
mai puțin reușite.

Victor Felea, Jurnalul unui poet leneș. Ianuarie 
1 955-martie 1 993, Ediție îngrijită de Lidia Felea, 

București, Editura Albatros, 2000, p. 730-731

Sfântul Ilie (...) să fie bun cu noi! Un sfânt țăran 
pe care îl iubesc pentru ploile cu care ne alină 
secetele pământești și pe acelea ale sufletului.

La o săptămână după Lotrioara... Ce minunăție 
de singurătate acolo, zile care m-au bucurat 
mult-și nici nu are importanță că ceea ce am scris 
acum nu mai atinge revelațiile din „Sărbătoarea 
Solstițiului" de acum trei ani...

întoarsă la București, am făcut o intoxicație 
gravă, din cauza unei conserve de pește rusesc, veche 
de cine știe când. Drumuri continue la Spitalul 
Berceni, un tratament ambulatoriu dur, de aproape 
două luni, printre afișele despre sifilis și SIDA și prin
tre acești medici nemaipomeniți, exemplari, care 
riscă totul, îngrijindu-și pacienții de aici. (Dr Elena 
Naumescu). Și, Doamne, câte am mai aflat despre 
mizeriile, bolile Bucureștiului nostru de azi!

Florența Albu, Zidul martor 
(Pagini de jurnal) 1 970-1 990, București, 

Cartea Românească, 1 994, p. 41 7

Dimineața unei alte zile fără Rene. Toți prietenii 
noștri din Elveția telefonează plângând la telefon. 
La micul dejun, Yvesplângea în hohote. I-am con
dus la gară pe prietenii din Italia, apoi împreună 
cuLisabeth, Yves și Alain ne-am dus să cumpărăm

♦

4

flori și apoi la Fridendal pentru a vedea din nou 
corpul. Miros greu de flori. Răceala locului și reve
derea lui Rene care devenise un străin, cineva care 
își pierduse căldura, și fără ea totul se îndepărtase 
de noi. Alain plângea în brațele mele. Apoi avea 
impresia că Rene mișca pleoapele și buzele, că ne 
vorbea, ca și cum i se făcuse milă de noi.

A venit de la Bruxellesfamilia lui Rene. Prietenii 
din Suedia mă sună tot timpul plângând la tele
fon. I-am dat lui Yves stiloul lui Rene și lui Alain 
ceasul de aur pe care eu i-l dăruisem o dată cu 
banii primei burse.

Tante Elise, care 1-a cunoscut pe Rene copil, pri
etena veche a familiei, mă consolează spunând 
că-mi înțelegi durerea, soțul ei Theo a murit la fel. 
Sora lui Christine, Gunde,mă consolează spunând 
că toți au vorbit întotdeauna bine despre mine, 
chiar și sora ei, Christine, rugăndu-mă să am grijă 
de băieți, mai ales de Yves, care e extrem de fragil, 
împreună cu Yves și Alain ne ducem să cumpărăm 
sicriul; acolo, în fața costisitoarelor sicrie, am avut 
un moment de amnezie, neputând să răspund la 
întrebarea când m-am căsătorit cu Rene, a 
răspuns în locul meu Yves.

(Continuare în pag- a lll-a)
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Mircea Diaconu, îngrozit de 
„festivalul" raportărilor la hectar

Actorul Mircea Diaconu a fost martor fără voîe la umflarea producției la hectar FOTO: Victor Stroe
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Schimb de experiență 
în „țările frățești"

(Urmare din pag. I)

într-un spațiu foarte asemănător cu bucureșteana 
Hală Traian, erau vreo 30 de spații alipite unul de altul, 
15 de o parte, 15 de cealaltă, cu un culoar de circa 2 metri 
între ele pe care circulau virtualii clienți. Cârnații și 
„friptanele" la cuptor erau vedetele mai tuturor du- 
ghenelor, unele dintre ele oferind și pește prăjit. Deși 
toate preparatele erau la fel de îmbietoare, Iancu ne-a 
târât, literalmente, până la prăvălioara lui Zsuzsi neni, 
care, zicea el, are cele mai gustoase preparate. Nu știu 
cum erau celelalte, dar cârnații și friptanele de la Zsuzsi 
neni erau senzaționale. I-am rămas clienți fideli în cele 
câteva zile petrecute la Budapesta. Iancu ne-a prezen
tat și vreo câțiva dintre prietenii lui, băieți tineri care, 
ca și el, nu împliniseră încă 25 de ani. Toți erau oameni 
plăcuți, cu care am îndrăznit să abordăm și subiecte 
mai delicate, pe care bunul-simț ne sfătuia să le evităm.

în fruntea lor, maghiarimea din România și, bi
neînțeles, Ardealul. Am fost foarte surprins să observ 
la acest segment al populației din țara vecină că 
Ardealul este un nonsubiect, neinteresându-i deloc 
agitațiile înfierbântatelor capete naționaliste din 
România și nici Trianonul. Și mai mult m-a surprins 
percepția lor despre conaționalii din România și reven
dicările lor teritoriale. Ba, unul dintre ei i-a numit pe 
aceștia „țiganii noștri din România". Sigur că afirmația 
era cu totul deplasată, dar nu am găsit potrivit să intru 
într-o discuție în contradictoriu. Aveam multe argu
mente cu țâre să-l contrazic. Prieteniile mele cu câteva 
familii de maghiari din Ardeal, printre care la loc de 
frunte era amiciția cu orădeanul Biro Zoltan - căsătorit 
cu Tincuța, o româncă get-beget - erau mai mult decât 
elocvente în demolarea aserțiunii deloc politicoase a 
junelui cu pricina.

Valentin VERZEANU

JURNALUL ZILEI

Perioada comunistă a marcat 
mulți oameni. Fiecare, în felul său, a 
fost afectat de cozi, de cenzură, de 
frigul din case, de frica de sistem. La 
fel cum fiecare a fost impresionat de 
un anume fenomen care se petrecea 
în acea perioadă. Actorul Mircea 
Diaconu, de exemplu, a fost îngrozit 
de „cultul minciunii" și de „festiva
lul raportărilor la hectar". „Dacă în 
anii ’50 pe care noi i-am stanțat ca 
fiind staliniști, cu crime efective 
contra oamenilor și cu abuzuri 
incredibile, și cu canalul, și cu tot ce 
știm, aș zice că lucrurile erau mon
struoase, dar clare. Știam sau știa 
cine e dușmanul. în ’89 însă, fiind 
vârful anilor '80 - ani ’80 în care 
cenzura nu mai exista ca în anii ’50, 
se desființase, dar funcționa im
pecabil autocenzura - se ajunsese la 
perfecțiune. Nu existau deținuți

JURNALUL OMULUI SIMPLU

CUM M-A PUS BUCUREȘTIUL ÎN FUND
(Urmare din pag. I)

Țoca-țoca, spre metrou. Corpul X, 
ajuns în punctul B, se îndreaptă spre 
C. Da, da’ trebuie să coboare scările 
la metrou. Țoca-țoca, multe scări, în 
orașul din care veneam lumea trăia 
pe orizontală... O treaptă, două, 
trei..., la a patra mi-alunecă un pi
cior, 'nu mai apuc să fac nimic, 
mi-alunecă și-al doilea și mă trezesc 
coborând, în poziția șezând, scările 
metroului din Gara de Nord.

Tâc-tâc-tâc. Lângă mine, Capris-ul 
scăpat de pe umăr, se duce și el în 
jos, pe scări, din solidaritate și din 
gravitație. Ne oprim, în cele din 

- urmă, împreună. El - cu juma’ de 
metru în fața mea. Preț de câteva 
secunde, stau în fund și nu în
drăznesc să mă uit în jur. Mi se pare 
că toată lumea tre’ sa fie pe jos de 
râs, pe seama mea firește, Caprisul

RADIOGRAFII CULINARE

Majorat cu parizer uriaș
Fata Marianei, colega mea de 

birou, împlinea 18 ani și era musai 
să-i serbeze majoratul. De cum 
ne am adunat în birou, a început a 
se jeli, nevoie mare, că nu are de 
unde să facă rost de nimic și nu afe 
nici o inspirație, că i s-a blocat 
mintea și așa mai departe, de a 
reușit să ne impresioneze. Am făcut 
un plan de bătaie și ne-am împărțit 
zonele de razii. Am stabilit și me
niul, de la aperitive la cafele și pră
jituri. Mie mi-a revenit partea cu 
aperitivele. Aveam ceva relații la 
cantină. Am dat telefon lui Florin, 
șeful cantinei, și i-am zis că am p 
problemă nasoală de rezolvat, așa 
că-i voi face o vizită, după program.

Am discutat cu el și i-am zis 
despre ce e vorba. A doua zi, trebuia 
să meargă undeva, la Popești, de 
unde avea să cumpere mezeluri Și 
pui, pentru masa de la cantină. Mi-a 
promis că mă servește, doar că nu 
știe ce produse au, așa că-mi va 
aduce ce găsește, urmând să mă 
orientez ulterior. I-am dat de grijă că 
aș dori în mod special niște parizer, 
îmi intrase în cap să prepar niște 
rulouri de parizer umplute cu salată 
de legume. Florin a zis că parizerul 
nu le lipsește, așa că nu va fi o pro
blemă și că-mi va aduce marfa joi, ca 

politici, dar închisorile erau pline. 
Și toți erau închiși pentru cu totul 
alte motive. Funcționau perfect 
dedublarea, modificarea realului 
până la demență. în anii '80 le-a 
ieșit, erau perfecți, monstruos de 
perfecți. Iar în ’89 efectiv, fiind 
ultimul an chiar apoteotic al de
menței, se trecuse deja într-un 
absurd total", povestește Mircea Dia
conu.

Actorul a asistat la un moment dat 
la o scenă mai mult decât hilară. în 
plină campanie de recoltări, se 
anunțau depășiri la hectar pe toate 
planurile. „Apăreau la televizor 
județele și cerealele respective. 
Depășisem prin raportări tot ce se 
putea. Cam o dată și jumătate peste 
Statele Unite. Era incredibil, un 
adevărat festival al raportărilor la 
hectar. Și s-a nimerit odată, în tim

n-are sentimente, și mie mi-ar veni 
să râd dacă nu m-ar durea fundul. 
Când ridic privirea, văd pantofii 
celorlalți în sus și-n jos, pe scări, 
oameni care urcă și coboară pe 
lângă mine. Ignorându-mă. Ar tre
bui să mă simt ușurată, dar sunt 
indignată, furioasă de-a dreptul. 
Unul nu se oprește să mă întrebe 
dacă mi-am rupt ceva, dacă respir, 
dacă... Brusc, îmi crește coloana ver
tebrală. Mă ridic, iau Capris-ul și 
merg mai) departe. Săru’mâna 
București, că mi-ai arătat așa de
grabă cine ești!

Țoca-țoca... m-am înscris la exa
mene și în ziua unuia dintre ele, 
orașul ciobanului Bucur mi-a arătat 
un alt chip al său. Când am ieșit din 
sală, în zona Politehnicii ploua cu 
găleata. Până la metrou, eram deja 
udă ciuciulete, și-așa am rămas 
juma’ de oră, când am ajuns la Titan.

să fie proaspătă. Foarte bine! Feri
cită, am plecat acasă. Mi-am pus pe 
hârtie ce doream să le prepar. Multe 
și puțin din fiecare, pentru că nu 
erau mulți invitați.

Joi, de cum am ajuns în birou, a 
sunat telefonul și Florin m-a poftit 
la cantină ca să-mi iau parizerul și ce 
mai era. Au!, îmi zic. Pentru Mariana 
am aranjat, dar pentru mine? Pen
tru ai mei?

Până la cantină era ceva drum dar 
n-am simțit, n-am auzit. Am intrat 
și m-am oprit stupefiată în fața frigi
derului doldora de bunătăți. Cârnați 
„Trandafir", crenvurști subțirei, po
lonez dolofan, purcel afumat, 
costiță împănată, ca-n reclame, 
salam „Victoria"! Rămăsesem mută 
de.uimire. La reacția mea, Florin mă 
puse, rapid, la curent cu situația. 
„Nu-ți pot da mai mult de un kilo
gram din fiecare, pentru că am 
comandă și pentru directori. Numai 
parizerul îl poți lua pe tot". „Dar 
unde e parizerul?", îl întreb. „Uițe-1 
acolo jos!", și-mi arătă ceva acoperit 
cu un halat, într-o lădiță. Ridic hala
tul și-mi apare în fața ochilor o 
dihanie de parizer. Era uriaș! Gros 
de două palme și lung pe o jumătate 
de metru! „Păi ce fac eu cu ăsta?." „Nu 
știu, parizer ai zis, asta ți-am adus!", 

pul uriei audiențe pe care o aveam 
cu o tovarășă de la Slobozia, prim-se- 
cretar pe județ, să intre cineva cu 
raportările lă hectar. Dacă până 
atunci discuția fusese relaxantă, 
veselă, amuzantă, după ce 
funcționarul i-a înmânat registrul 
cu raportări, s-a uitat de sus în jos la 
respectivul, și-a pus ochelarii și 
parcă cineva a apăsat un buton. A 
devenit brusc o altă persoană și a zis: 
«Recalculați!»." Funcționarul s-a 
dus afară, iar discuția noastră a con
tinuat, ca și când nimic nu ne -ar fi 
întrerupt. După vreo câteva minute 
s-a reîntors individul. S-a uitat, a 
semnat și i-a spus mulțumită: «Așa 
da!». Nici minciuna nu era destulă", 
a adăugat actorul.

Și, după cum mărturisește Mircea 
Diaconu, acest mecanism al min
ciunii, a dus la ceea ce suntem astăzi:

Unde era soare, cer senin, asfalt 
uscat și oameni care gogonau ochii 
la mine, ca la o ciudată. Eu, paparu
da ieșită din metrou, îi priveam la 
rândul meu contrariată. Cum Dum
nezeu poate să plouă numai într-o 
parte a orașului? Cât de mare poate 
să fie orașul ăsta? Nici astăzi n-am 
afjat răspunsul la ultima întrebare.

Am luat la facultate prima, la 
secția mea. Corpul X ajunsese deja în 
punctul C. Țbca-țoca. în anul I, 
Bucureștiul mi-a dat o nouă lecție. 
Mergeam dinspre căminele din 
Regie spre Facultatea de Mecanică, 
alături de alți colegi de grupă. Câțiva 
dintre ei erau bucureșteni. Dimi
neața, pe vremea aceea, aleile erau 
pline de studenți sârguincioși (bine, 
și prezența la cursuri era obligato
rie...). Iar unul dintre bucureșteni, 
binevoitor, mi-a atras atenția-„Nu 
mai spune «pardon» sau «scuzați» 

mă execută el scurt. „Și cum îl car?", 
întreb eu de parcă era ultimul lucru 
important. „Ți-1 dau pe Sandu și ți-1 
aduce! Vezi că are zece kilograme și 
două sute. Banii marți, săptămâna 
viitoare, că trebuie să iau marfă!" Și 
mă împinse afară ca să-i pun pe listă 
ce doream să cumpăr din celelalte 
mezeluri, pentru mine. A fost 
nevoie de toată concentrarea ca șă 
fac lista. Mă obseda uriașul parizer!

M-am dus în birou și am vorbit cu 
colegele despre parizerul cel uriaș. 
După ce le-am asigurat că nu le voi 
spune sursa, nici dacă mă amenință 
cu Siberia, le-am zis că sunt dispusă 
să împart prada. Le-am pus să scrie 
ce cantitate dorește fiecare, am luat 
bilețelele și am zburat la cantină. 
Florin a tăiat uriașul în bucăți, după 
cum era nevoie și le-am făcut 
pachete.

Am oprit o bucată mai mare pen
tru Mariana. O altă bucată, pentru 
mine, a intrat în pachețoiul cu cele
lalte produse pe care aveam să le iau 
acasă mai spre seară, când termi
nam treaba. într-un sac, improvizat 
dintr-un halat, am pus toate 
pachetele și, împreună cu Sandu 
care-1 căra, am ajuns în birou cu 
iuțeală.

Sandu a plecat cu halatul și noi 

„Noi am fost obișnuiți cu minciuna. 
Iată că nici astăzi nu ne mai mirăm 
de ceea ce se întâmplă. Acest meca
nism al minciunii perfecte te face să 
înțelegi unde se ajunsese în anul 
1989. Și faptul că populația nici nu 
se mai mira? știind foarte bine că așa 
este. Care era problema?! Era un 
mecanism pe care îl foloseau deli
berat, pe care noi îl acceptam deli
berat. Nici azi nu încetez să mă mir 
de efectele acestor zece ani, anii ’80 
asupra noastră. Da, minte, și dacă 
minte ce?! Nu s-a schimbat absolut 
nimic în mecanismul minciunii. Ce 
mă minunează este că nația nu zice 
Himic. Dacă nu ar fi existat acești ani 
roșii, de pe intervalul până în ’89, 
evident că reacția omului ar fi fost 
cu totul alta. O minciună s-ar fi 
decontat imediat".

Adriana PĂDURARU VĂDUVA

când te lovești, din greșeală, de unul 
pe stradă. își va da seama ifnediat că 
ești din provincie". „Da’ la voi cum se 
spune?", l-am întrebat, dornică să 
devin bucureșteană cât mai repede, 
prin rostirea cuvântului magic. „La 
noi?! La noi nu se zice nimic", a râs el 
cu poftă.

Sunt în București de 20 de ani. 
încă mai spun „pardon" și „scuzați" 
în aglomerația din ce în ce mai mare 
de pe străzi. Probabil că, fără nici o 
șansă de a mă integra în peisaj, n-o 
să devin niciodată, indiferent de 
cum vreți să puneți accentul, 
„mitică". Sincer, nici nu cred că-mi 
doresc asta. Voi rămâne întotdeau
na provinciala cu Capris-ul pe umăr, 
care privește uimită de pe scările 
metroului din Gara de Nord, agitația 
preocupată a oamenilor care trec în 
sus. Si-n jos...

Adriana OPREA-POPESCU

am. rămas cu o masă plină de 
pachete. După bilețele, fiecare și-a 
luat pachetul. Pe rând, erau des
făcute și, invariabil, mirosul înne
bunitor de usturoi emanat de roto
colul uriaș de parizer era inhalat din 
toți rărunchii. Toate stăteau cu na
surile în colile de hârtie care abia 
ascundeau minunea.

Seara, când am terminat ce aveam 
de lucru, am plecat acasă cu sacoșa 
uriașă. Nu mai spun de fericirea 
copiilor!

Vineri seara, am plecat de la servi
ciu împreună cu Mariana și i-am fă
cut cu sculele luate de acasă, sand
vișuri în formă de mici cărți de joc, 
din pâine, unsă cu maioneză din 
cartofi - ouă nu avea - și figurine din 
morcov fiert, boabe de mazăre, 
parizer și frunze de pătrunjel, apoi, 
din felii subțiri de parizer i-am făcut 
rulouri umplutocu legume fierte și 
maioneză, apoi două tăvi mari de 
plăcintă cu blatul din miez de pâine, 
cu umplutura din ceapă, felii subțiri 
de parizer, brânză și felii de roșii. Era 
un fel de pizza socialistă, care a ieșit 
bestială. A tăiat-o felii potrivite și a 
servit-o după ce a încălzit-o în cup
tor. Petrecerea de ziua Mihaelei a 
fost deosebit de frumoasă.

Veronica BECTAȘ

(Urmare din pag. I)

La grâu această suprafață este de 
99%, iar la orz și floarea-soarelui 
procentul este de sută la sută. Dacă 
până în 1975-1976 pomicultura mai 
era tributară importului de materi
al săditor, în prezent s-a ajuns să ex
porte pe piața externă, pomi altoiți 
și port-altoi. Astfel, în 1988 s-au pro
dus peste 2.800 mii de pruni, peste 
1.300 mii de vișini, peste 700.000 
de nuci, 80.000 de aluni de cultură 
și peste 40.000 de castani comes
tibili. Asemenea „realizări deose
bite" erau astfel interpretate pentru 
ziariști de conducătorii Institutului 
de la Funduleâ: „în conformitate cu 
concepția secretarului general al 
PCR nu se poate vorbi de noua re
voluția agrară fără dezvoltarea pu
ternică și aplicarea în producție a 
cuceririlor științei agricole". •

Depășiri de plan 
la Suceava

într-o telegramă adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Comite
tul Județean al PCR Suceava rapor
ta că industria județului a înde
plinit, în ziua de 18 iulie, planul de 
producție- marfă aferent perioadei 
de trei ani și opt luni din actualul 
cincinal. S-a obținut o valoare su
plimentară de 2,2 miliarde de lei, 
concretizată într-o serie de pro
duse destinate economiei națio
nale și exportului între care pirită, 
cupru și zinc în concentrate, che
restea și energie electrică. Planul la 
energie se depășise dar sucevenilor 
li se întrerupea, conform planului 
național, zilnic curentul electric 
acasă!

din recuperabile
La Botoșani, în cadrul „între

prinderii de producție industrială 
și prestări servicii" a fost lansată în 
activitatea de export o nouă secție 
specializată în articole de sport și de 
camping. Datorită solicitărilor, sec
ția înregistrase până acum o depă
șire a planului de producție cu 
peste patru milioane de lei, con
cretizată în livrarea a numeroase 
articole sportive specifice. De men
ționat că nouă secție valorifica, în 
principal, materialele recuperabile 
provenite de la „întreprinderea de 
confecții", „întreprinderea textilă", 
„Integrata de in" și „Filatura de fibre 
melană" din localitate.

RESTITUIRI

luga, un „element" 
ostil reeducării

Ministerul de Interne
Departamentul Securității Statului
Strict secret
Direcția I
Exemplar nr. 1
Nr.H3/da/oO55594 din 17 februarie 1989

Note:
Tov. colonel Iamandi: Să se întocmească plan de măsuri 

în caz. Urmăriți personal evoluția.
Se va exploata în DUI. Semnătură lt. col. (indescifrabil)
V.M. care? Că nu avem. Semnătură (indescifrabil). De ce 

nu avem acest plan? Semnătură (indescifrabil).
Am vorbit cu C.I. să nu-i dăm drumul din detenție până 

nu introducem noi T.O. fix la domiciliu. Semnează Locote
nent colonel (indescifrabil).

Către Securitatea Municipiului București,
Tovarășul colonel Goran Gheorghe
Din datele obținute de către Direcția IV-a rezultă că luga 

Dumitru, condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de 
complot, aflat în prezent în detenție, se manifestă în con
tinuare ca element ostil și refractar procesului de reedu
care, intenționând ca după punerea în libertate să-și reia 
activitatea dușmănoasă. Astfel, preconizează difuzarea de 
înscrisuri ostile printr-un dispozitiv electronic de propul
sare și împrăștierea acestora de la înălțime, redactarea 
unui material ostil pentru a fi difuzat în străinătate, pre

24 de ani de la Congresul el IX-loa al partidului
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NICOLW CEAUȘESCU
I

Canalul Dunăre-
Marea Neagră

Motonava „Donau Printzes" din 
RFG, venind pe Dunăre de la 
Regensburg, a străbătut Canalul 
Dunăre - Marea Neagră și a acostat 
în Portul Constanța. Cei 240 de 
turiști din numeroase țări euro
pene, participanți la croazieră, 
s-au declarat încântați atât de 
călătorie cât și de escala făcută în 
Portul Constanța, precum și de 
posibilitatea de a vizita stațiunile 
turistice de pe malul Mării Negre. 
La întoarcere, nava a optat pentru 
același traseu, pe Canalul Dunăre- 
Marea Neagră, mai scurt cu 400 de 
kilometri decât cel clasic.

Sunet și lumină
Teatrul Mic a prezentat, în am

bianța evocatoare a Rotondei Scri
itorilor din Parcul Cișmigiu, spec
tacolul de sunet și lumină „Cân
tăm România de astăzi". Scenaris
tul și regizorul Constantin Dines- 
cu a ales pagini din creația unor 
clasici ăle căror statui se află în Ro
tondă: Alecsandri, Eminescu, 
Creangă, Caragiale, Hașdeu, Vla- 
huță, Maiorescu, Șt. O. îosif, Coș- 
buc, Odobescu. Și la care s-au 
adăugat versuri semnate de către 
poeți contemporani. Au recitat Ol
ga Tudorache, Leopoldina Bălănu
ță, Mariana Cercel, Maria Ploaie, 
Dan Condurache, Mitică Popescu, 
Vistrian Roman. Banda sonoră, 
alcătuită de Andrei Ghiorghiu a 
reunit cântece îndrăgite care 
evocă „munca eroică a constructo
rilor socialismului, ai marilor cti
torii ale anilor noștri."

IN TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
Oameni ai mumii de ptmțuate rapst» 

încheierea recitării griului 
și realizarea unor protecții mari laheetai 

JuM fteges - am In ta teaar
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Pretutindeni, 
totul la export!

întreprinderile industriale și uni
tățile economice din județul Timiș 
„înscriu noi și prestigioase fapte de 
muncă dedicate întâmpinării zilei 
de 23 August și a celui de al XIV-lea 
Congres al Partidului". „Detaliile" 
erau astfel consemnate: „de la în
ceputul anului și până în prezent, 
oamenii muncii timișeni au realizat 
un volum de producție-marfă in
dustrială, peste plan, de 346 mili
oane lei din care, peste o sută cin
cizeci de milioane o reprezintă pro
ducția oferită la export."

Să tot cânți și să 
dansezi!

Sub genericul „Izvor de viață rodi
tor", Centrul de Creație și Cultură 
socialistă„Cântarea României" al în
treprinderii „23 August" din Bucu
rești, în colaborare cu Ansamblul 
„Hațegana" din Hunedoara, a pre
zentat un amplu spectacol muzi- 
cal-coregrafic. Au evoluat formațiile 
artistice de amatori ale mega-firmei 
bucureștene, dintre care ansamblul 
folcloric „Faur", sub conducerea mu
zicală a lui Traian Târcolea și core
grafia lui Marian Barbu și Gheorghe 
Pancu. N-au fost uitate orchestra de 
muzică ușoară „Acord" și grupul de 
dans modern „Ritmic". Stelele spec
tacolului (regizat de Gheorghe Cor- 
can) au fost Ion Dolănescu, Tiberiu 
Ceia, Ileana Constantinescu, Mihae- 
la Runceanu, Trio Expres, Stela Po
pescu, Ștefan Bănică și Alexandru 
Arșinel.

Vasile SURCEL

cum și reluarea contactelor cu alți foști condamnați, 
cunoscuți în detenție, pe care îi consideră capabili să-l spri
jine și să „lupte pentru realizarea scopurilor propuse".

Având în vedere că cel în cauză urmează ca în scurt timp 
să fie liberat, conform planului de măsuri nr. 00227524 din 
02.11.1988, aprobat de șeful Direcției I al Securității 
Municipiului București și Serviciului Independent de Con- 
trainformații Militare, rugăm dispuneți luarea în lucru a 
rudelor sale apropiate și intensificarea măsurilor infor- 
mativ-operative pentru prevenirea antrenării lor în 
âcțiuni ostile. Totodată, apreciem că se impune inițierea 
încă de pe acum a măsurilor complexe care să asigure 
cunoașterea în profunzime și prevenirea preocupărilor și 
intențiilor dușmănoase ale acestuia.

Reamintim că pe raza capitalei domiciliază fosta soție - 
Șalâga Elena, magazioner - distribuitor la Autobaza-marfă 
nr. 6 București, fiicele: Maria - Argentina, neîncadrată în 
câmpul muncii, Elena-Columbia, muncitoare la întreprin
derea „Marmura", precum și frații: luga Teodor, tehnician 
la Institutul de Proiectări și Automatizări București, și luga 
Gavril, șofer la întreprinderea de Transport București.

Locțiitor Șef Direcție
Locotenent colonel Anastasiu Gabriel
Șeful Serviciului
Locotenent colonel Marin Gheorghe

Extras din dosarul de urmărire informativă a lui 
Dumitru luga, provenit din arhiva CNSAS

V
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Și înainte de '89 îți puteai petrece concediul la Cozia sau la alte mănăstiri, acestea fiind trecute în lista obiectivelor turistice

CONCEDII DE LA LENINGRAD LA SĂRATA MONTEORC
(Urmare din pag. I)

„Am fost în aproape toate stațiunile 
românești, dar îmi plăcea mult la mare, stăteam 
la Eforie Nord, până când am făcut o boală de 
inimă și n-am mai avut voie să stau la soare. Pe 
urmă am început să merg prin ONT în tot felul 
de excursii în străinătate. Unde era voie, în țările 
foste comuniste", ne spune jurista pensionară. 
„Cel mai mult dintre toate mi-a plăcut Rusia. 
Dacă aveți ocazia, să mergeți neapărat în Rusia. 
Moscova este extraordinar de frumoasă. N-o 
egalează nimic din ce am văzut eu. La Leningrad 
am fost de trei ori, o dată am luat bilet în vremea 
nopților albe, a fost o splendoare, ce să vă spun! 
Am vizitat Ermitajul, palatul de iarnă al țarilor, 
toate frumusețile. O dată am nimerit chiar de 
Paște la Moscova și ghidul ne-a spus: «Aveți grijă 
să nu mergeți la biserică la noapte că o să aveți 
probleme când vă întoarceți în țară!». Dar nu 
l-am ascultat, am mers la Catedrala Iisus Mântu
itorul, am luat lumină și pe urmă am plecat, la 
hotel ne-a întrebat unde am fost și i-am spus că 
am luat aer. Știa că intrasem în biserică, dar n-a 
mai zis nimic". De la Ruși, doamna Bărcănaru 
și-a adus un aspirator „sănătos", un robot de 
bucătărie și a cumpărat și un inel de aur cu o- 
piatră de rubin. Mi-1 arată, e frumos, cu piatra 
în formă de romb. La turci i-a plăcut evident cel 
mai mult Agia Sofia, dar și bogăția Istanbulului.

Mâncarea lor, „fadă". A cumpărat aur din belșug 
și l-a vândut rudelor, deși nu bișnița o îndemna 
să călătorească în străinătate. Berlinul a fost 
ceva deosebit de restul orașelor străine, a fost în 
trecere, a văzut mai multe țări atunci. A 
cumpărat de acolo o duzină de sutiene Triumf, 
toate femeile din anturajul său fiind fericite de 
fapta sa.

Auzind poate destul de des reclama de la 
radio care spunea că „La Cabana Trej Brazi/ La 
Cabana Trei Brazi..." este așa de minunat, la fel 
și în alte colțuri pitorești ale patriei, familia Calu 
din Ploiești a devenit una tipică pentru turismul 
românului pe vremea lui Ceaușescu. An de an 
mergeau în concediu invariabil o săptămână la 
mare, la Eforie Sud, și altă săptămână, la 
sfârșitul verii, într-o stațiune montană. „Ne 
cumpăram bilete de primăvara și mergeam la 
Băile Herculane sau la Olănești ori la Băile 
Tușnad. Mai mergeam în câte un an și la Căciu- 
lata. Aveam mașina noastră, Dacia 1300, și mai 
făceam plimbări și în jurul stațiunilor. Ne per
miteam să facem concedii frumoase, luam tot
deauna și fetița cu noi, doar un copil aveam!", 
ne-a spus doamna Alină Calu, pe care am 
întâlnit-o în trenul BraZi-Buzău. Mergea la 
nepoata ei, care este educatoare într-un sat de 
lângă Buzău.

Domnul Alexandru Blidaru, fost profesor de 
matematică în Constanța, ne-a spus că fiind pri

eten bun cu un coleg profesor de geografie nu 
și-a făcut niciodată concediul în mod „clasic", 
cum făceau ceilalți vecini de bloc. „Am mers an 
de an în drumeții montane, cu cortul, stră
bătând trasee în munți. O luam și pe soția mea 
cu mine, am corupt-o și pe ea la astfel de ex
cursii. Stăteam și câte două săptămâni pe 
munți. Când a crescut băiatul nostru, a luat și 
el microbul muntelui. E montaniard «înrăit» și 
el. După părerea mea, cele mai frumoase va
canțe sunt cele petrecute în mijlocul naturii. Nu 
se compară nimic cu sentimentul pe care îl ai 
când ești sus, pe creasta muntelui. Să știți că și 
acum, chiar dacă am 62 de ani, mai urc pe 
munte, e adevărat că stau doar 2-3 zile", ne-a 
spus profesorul constănțean.

La cei 74 de ani, domnul Constantin S. nu se 
poate lăuda că a avut niște concedii în 
adevăratul sens al cuvântului. Locuind la țară, 
în comuna buzoiană Sărulești, vara îl așteptau 
pogoanele de fâneață de cosit și multe alte tre
buri prin curtea sa plină de copii. „Dar de vreo 
două ori tot am plecat, am fost la băi la Sărata 
Monteoru și la Lacul Sărat. îmi mai tratam 
reumatismul în felul ăsta. Mi-am luat bilet prin 
sindicat, în preț aveam asigurate și masa, și pro
cedurile. Nu stăteam la hotel prea luxos, erau 
astea mai pentru țărănime, dar eu am fost 
mulțumit, aveam nevoie de tratament atunci, 
nu de distracție", a spus pensionarul care încă

mai trage câte o coasă pe lângă casă pentru a nu 
lăsa buruienile să năpădească gospodăria.

Pe doamna Georgeta am întâlnit-o la bise
rică. Am rugat-o să-mi povestească despre con
cediile de acum douăzeci și ceva de ani și a 
acceptat: „Nu plecam în concedii la hoteluri sau 
mai știu eu pe unde... Mergeam să văd mă
năstirile. Se putea și pe atunci, nu te oprea 
nimeni. Mergeam cu mașina noastră până s-a 
stricat, pe urmă cu un frate. Ne făceam un pro
gram în așa fel, încât să vedem și locuri fru
moase, dar și să stăm câteva zile la mănăstiri. 
De exemplu, treceam pe Valea Oltului și ne 
cazam la Cozia. Stăteam trei zile și pe urmă ple
cam, mai erau și altele de văzut și eram bine 
primiți peste tot. Dacă mergeam în Moldova, 
ne cazam l a Agapia. Acolo aveam deja măicuța 
noastră, ne cunoștea, pentru o sumă modică, 
stăteam toată săptămâna. Știți că acolo e să
tucul lor cu case și multe dintre ele primesc 
turiști. Ne numeam turiști, dar noi eram pele
rini pentru că ne plăcea să stăm și la slujbele bi
sericii. La Agapia era tare frumos de hram, la 
15 august. Venea lume puhoi! Cumpăram bră- 
țărele împletite de măicuțe, iar mai jos, pe alee, 
erau țărani cu zmeură și afine... Pe urmă 
făceam plimbări spre Agapia din Deal, spre 
Văratec. P lecam și cu mașina, iar seara ne 
întorceam, la mănăstire".

Daniela CÂRLEA ȘONTICĂ

ARTICOLUL ZILEI

Con-secvențe
Am în față colecția „Con-secvențe" de 

la ultima gală a filmului pentru tine
ret - Costinești ig88. S-a scurs, deci, un 
an, au trecut 365 de zile, 8.760 de ore, 
525.600 minute, peste30 de milioane 
de secunde, de clipe! Și cât de lungi sunt 
clipele, secundele la Costinești în mo
mentele acelea de mare tensiune când 
te afli în fața publicului așteptând, 
sufocat de emoție, o reacție, un verdict, 
o premiere, un interviu „cu clenci"; cât 
de cumplite sunt incertitudinile unui 
final de proiecție, cât de devoratoare 
sunt momentele confirmării sau 
infirmării unui film. Timpul se scurge 
după orologii diferite. Un an de viață, 
de profesie este una, o clipă la Costinești 
pentru unii este o eternitate. Timpcon- 
densat, așa Cum unele stele au masa de 
milioane de tone pe centimetru cub de 
materie. Privit și înțeles astfel, Costineș- 
tiul ne apare ca o stare de excepție. în 
fond, e firesc să fie așa. Căci are drep
tate Stefan Zweig, nu poți săfii artist 24 
de ore din 24. Bufiei ii trebuie un an să 
proclame arta unorfilme, Costineștiu- 
lui o săptămână să o aclame. Dar cât 
de tonică este această stare de grație; 
meritul incontestabil al „galei", dia
logul cu tineretul, publicul majoritar al 
sălilor de cinema, tineri„în slip și la cra
vată" deloc comozi, dimpotrivă, intran
sigenți, duri în fața unor pelicule anos
te, exuberanți, generoși la contactul 
direct cu creația autentică. Confrun
tare și confirmare atât pentru cine
matografia profesionistă, de institut, 
cât și pentru cea de amatori. Și rezul
tatele nu au întârziat să apară. Gala de 
la Costinești a devenit centrul anual al 
unei critici pozitive și spontane, lipsită 
de prejudecăți, „consecventă".

Poate, tocmai de aceea se pune 
întrebarea: ce s-a întâmplat cu lau- 
reații galei ’88? Au fost numai niște 
apariții fulgurante de-a seară sau, 
dimpotrivă, răgazul dintre două sta
giuni le-a dat aripi, confirmându-le 
valoarea și apetența pentrufilm?Răs
punsul este, in general, pozitiv.

Bunăoară, Stere Gulea, autorul „Mo- 
romeților" pe 35mm, meditează. își

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Familia lui Rene s-a reunit la Lucer
na și pentru prima oară Lionel e obli
gat să doarmă in aceeași cameră cu 
soția lui, Linnea. Din tot ce spun ei 
reiese că Rene' ar fi putut fi salvat dacă 
ar fi fost dus imediat la spital. Mă simt 
singură și arătată cu degetul ca o vino
vată, deși toți știu că nu arfi fost posi

scrie scenariile cu sărguință, așteaptă 
vânt favorabil in pupa, își savurează 
triumful unui film cu proporții de 

frescă. Afăcut parte din jurul unui fes
tival din Portugalia și, ironie, acest 
juriu a premiat „Miracolul" lui Tudor 
Mărăscu, care a trecut neobservat la 
Costinești. Deh, oameni suntem! în 
schimb, regizorul neconsolat se con
solează lucrând la „Misiune de sacri
ficiu", un proiect de prestigiu despre 
eroismul aviației noastre în cel de-al 
doilea război mondial. Film greu, film 
de răspundere intrat de pe acum în 
calculele galei din tggo.

Laureații premiului de imagine își 
fac meseria cu conștiinciozitate, pregă- 
tindu-sesă dea primul tur de manivelă 
la două noi filme ale acestui an, respec
tiv „Lacrima cerului", regia Adrian 
Istrătescu și „Misiune de sacrificiu", 
regia Tudor Mărăscu. Aude apărat un 
prestigiu dobândit la Costinești, con
firmând, astfel, că „norocul surâde 
numai celor înzestrați". Melania 
Oproiu, inepuizabilă monteuză, taie 
alert și lipește inspirat, vrând, parcă, să 
demonstreze că ,foarfecă de aur" a 
senioarelor a încăput pe mâini bune.

Emilia Popescu. Ei, aici, jurnalul Cos- 
tineștilor greșește de două ori: în pri
mul rând, tânăra actriță nu debutează 
în filmul lui Gheorghe Vitanidis „în 
fiecare zi mi-edorde tine", ci în...„Mo- 
romeții" da, ați auzit bine, în filmul lui 
Stere Gulea unde joacă rolul Ilincăi, 
fata CatrineiMoromete și, doi, Gala nu 
lansează „o nouă, excelentă actriță de 
revistă", ci o actriță completă, capablă 
de interpretări subtile, grave, cu pro
funzimi încărcate de emoție reținută. 
O dovedește, cu prisosință, in „Liliacul 
înflorește a doua oară", ultimul film 
pe tg8g, în regia Cristinei Nichituș, 
într-un rol principal de remarcabilă 
ținută artistică. Defrumoasă, tot fru
moasă e, așa că titlul care a lansat-o 
„în fiecare zi..." rămâne valabil!

în rest... Noutățile la Gala XII-Cos
tinești tg8g.

Constantin Pivniceru 
Cinema, nr. 7/1989

bil să fie salvat. Mama lui Rene, ca să 
repare cuvintele negândite aruncate 
in vânt, îmi povestește despre naș
terea lui Rene, cum a scos capul la ora 
șase dimineața, născându-se „sec". 
Doctorii-au strigat în cor: „C’est un 
specimen!". Cum Rene, abia născut, 
dormea adânc și nu se speria nicio
dată când fulgera și tuna...

Gabriela Melinescu, 
Jurnal suedez II (1 984-1989), 

lași,'Polirom, 2002, p. 258-259
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Prelucrarea informațiilor pentru mesajele 
cu structură complexă

Scrierea știrilor: informația 
nu este suficientă

Scrierea este arta gândirii ulterioare. Ceea 
ce răsare în minte este arareori suficient de 
bun, talentul nu constă într-o revărsare 
grăbită de cuvinte, ci în selectarea lor. Uneori, 
acest proces este rapid, alteori durează mai 
mult, dar gândirea ulterioară trebuie să existe 
chiar și - sau mai ales - în condițiile de pre
siune de timp din ziaristica zilnică.

Prin destul de bun înțeleg un text clar, pre
cis, succint și expresiv. Să oferi informații nu 
este suficient; informația trebuie prezentată 
la subiect, cu impact direct asupra cititorului.

Claritatea, precizia și restul sunt calități 
înnăscute ale stilului limpede. Ele se 
întrepătrund și se susțin reciproc, dar rareori 
ne vin în ajutor nechemate. Ele trebuie con
vinse prin „mângâieri" și trebuie cultivate.

Ziariștii trebuie să-și pună cel puțin trei 
întrebări înainte de a da drumul unui articol:

1. Am spus ceea ce am avut intenția să 
spun? Cel pe care-1 cităm aici a crezut, greșit, 
că da:

„Bethlehem, Pa (prescurtarea pentru Penn
sylvania - stat în SUA) - Perspectivele de lo
curi de muncă pentru unii absolvenți de fa
cultate - mai ales cei cu diplome tehnice și 
femei - s-au îmbunătățit în al doilea an con
secutiv, declară Centrul Universitar de Pla
sare".

2. M-am exprimat cât se poate de concis? 
Autorul următoarei propoziții dintr-un arti
col despre un incendiu de pădure în Califor
nia, o fi crezut că da:

„Douăsprezece ambulanțe de salvare s-au 
aflat în apropiere ca să-i ducă în goană pe cei 
răniți la spitalele apropiate".

Dacă te gândești mai bine, devine clar că 
opt din cele nouăsprezece cuvinte sunt ca 
niște bondari care zumzăie. Ambulanțele 
sunt vehicule de salvare; ele nu merg ca mel
cul, totdeauna îi duc pe răniți, nu pe cei zdra
veni și sănătoși și rareori caută spitalele în
depărtate. Șase cuvinte ar fi fost pe deplin 
suficiente:

Douăsprezece, ambulanțe se aflau în 
apropiere.

3. M-am exprimat cât se poate de simplu?
„Relația dintre Congres și birocrați este una 

de simbioză".
Acum bineînțeles că știți ce înseamnă sim

bioză. Termenul provenit din biologie se 
potrivește ca sens, dar folosirea lui aici este, 
totuși, discutabilă. Este acest cuvânt, opac 
pentru mulți cititori, realmente necesar?" 
„Congresul și birocrații trăiesc unii pe seama 
celorlalți" exprimă aceeași idee, într-o limbă 
pe care oricine o poate înțelege.

Amănunte, ați putea spune. Dar atenția la 
amănunte se află chiar în inima scrisului bun. 
Așa cum ar spune un comentator sportiv, este 
un joc de milimetri. Fiți neglijenți cu pro
pozițiile și fraza devine o gaură neagră din

care nu scapă nici un pic de lumină.
Plasați greșit un determinant și un pasaj 

serios devine o formă carete face să zâmbești. 
Lăsați un pronume indefinit să plutească 
liber de la locul său de ancorare și veți crea un 
mister despre cine face, ce, cui?

Nu este o ușurare gândul că mulți cititori 
vor fi în stare să se dumirească citind o frază 
încâlcită. Nu trebuie să le cerem așa ceva. Nu 
trebuie să li se ceară să ghicească, să privească 
înapoi sau să înainteze cu greu printr-o 
mlaștină de cuvinte Superflue.

Nicăieri nu este mai convingător expri
mată nevoia economiei în cuvinte ca în „Ele
mentele stilului" de W. Strunk și E.B. Abite;

„Scrisul viguros e concis. O propoziție nu 
trebuie să cuprindă cuvinte inutile; un para
graf nu trebuie să aibă propoziții inutile, din 
același motiv pentru care un desen nu tre
buie să conțină părți inutile. Aceasta nu 
înseamnă că un scriitor trebuie să-și facă 
toate propozițiile scurte sau că el trebuie să 
evite orice detaliu și să-și trateze subiectul 
doar în general, ci că fiecare caz trebuie să fie 
expresiv".

Cuvinte inutile; spațiu risipit

Nu există ziarist, practicant onorabil al 
meseriei sale în zilele noastre, care să nu-și 
dea seama, teoretic, de nevoia de a economisi 
timpul cititorului și spațiul ziarelor și, totuși, 
când un principiu nu este atât de ignorat, 
practic, ca acesta.

E o chestiune de obișnuință, începând cuc 
sintagmele sau propozițiile mici, inofensive: 
în eventualitatea că, în loc de „dacă"; „înciuda 
faptului că", în loc de „împotriva"; „condiții 
meteorologice neprielnice", în loc de „vreme 
rea"; „a avea un impact negativ asupra", în loc 
de „a dăuna".

Multe propoziții pot fi îmbunătățite 
printr-o ajustare la suprafață. în exemplul ur
mător, eliminați cuvintele subliniate:

„Washington-Administrația Reagan ela
borează noi reglementări menite (ca) să eli
mine mulți ani de birocrație acumulați și să 
lase guvernele locale să hotărască ele însele 
cum să foloseacă fondurile majore de ajutor 
urban".

Adesea o ușoară modificare produce rezul
tate dramatice. Comparați propoziția ințială 
cu forma ei revizuită:

1) Este neobișnuit, în legislatură, să existe 
un comitet al conferinței alcătuit din mai 
mult de patru membri.

Un comitet al conferinței cu mai mult de 
patru membri este neobișnuit.

2) IRS a spus că un număr de plângeri din 
Oregon au fost primite până vineri. Ancheta
torii sunt în procesul verificării posibilelor 
violări ale legilor.

IRS a spus că un număr de plângeri din Ore
gon au fost primite până vineri. Anchetatorii 
le verifică.

Se economisesc mai multe cuvinte de 
fiecare dată. Scopul nu este doar de a eco
nomisi cuvinte, ci de a îmbunătăți scrisul. Ver
siunile mici, scurte sunt invariabil mai vioaie. 
Iată cum eliminarea monotoniei și econo
misirea de cuvinte'merg mână în mână în 
aceste exemple:

Beijingul n u este in favoarea vânzărilor de 
arme către Taiwan. (... se opune...)

Comitetul Etic al Senatului poate vota pen
tru expulzarea lui... (... exclude...)

Iranienii speră in reechiparea forțelor lor 
armate. (... să-și reechipeze...)

Repetiția, cea mai grosolană formă a ver
balismului, apare dintr-o proastă organizare. 
Pericolul este mai mare la folosirea citatelor:

„Miami - Confruntate cu o depresiune a 
călătoriilor de vară, eastern Airlines a pornit 
un război al prețurilor când a reintrodus 
bonurile de reducere, scăzând prețul unei 
călătorii de la New York până în California la 
134 de dolari.

Două dintre concurentele principale ale 
companiei Castern, American Airlines și Pan 
American World Airways, au anunțat imediat 
că se vor adapta noilor prețuri.

Am fost și vom rămâne competitivi a de
clarat purtătorul de cuvânt al companiei Pan 
An Harvey Berman la New York. Vom face tot 
ce putem pentru a rămâne competitivi.

Purtătorul de cuvânt al companiei Ame
rican Airlines, Becker, a adăugat: „E corect să 
spunem că vom reveni cu propriul nostru 
program. Pur și simplu trebuie să fim com
petitivi și o vom face".

Fiecărui purtător de cuvânt i se permite să 
spună de multe ori ceea ce este deja exprimat 
în paragraful precedent. Exemplarul zilnic al 
oricărui ziar varsă o mulțime de scurte care, 
dacă te gândești mai bine, se dovedesc a fi 
grosolan umflate. Iată exemple tipice - ceea 
ce ziariștii au spus și în context, au intenționat 
să spună:

-„au anunțat numele proprietăților imo
biliare și rezidențiale din zona Detroitului" 
adică „au identificat casele din zona 
Detroitului".

-„răspunde în mod specific incidentelor" 
adică „răspunde incidentelor".

- „pentru întreaga distanță a zborului" 
adică „pentru zbor"

- „își folosește forța de persuasiune în 
favoarea", adică „sprijină"

-„încă neștiut, poate produce degenerarea 
ficatului", adică „necunoscut, poate dăuna 
ficatului"

-„ca să-și poată permite să-și re-echipeze 
flotila cu avioane noi, eficiente", adică „ca să 
poată cumpăra avioane eficiente"

- „cere acum relaxarea", adică „vrea să 
relaxeze"

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

de teoria pi practica presei a Academiei 
de Studii Social-Politice, p. 78-82
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GENERALUL WOJCIECH JARUZELSKI 
S-A AUTONUM IT PREȘEDINTELE POLONIEI
Cariera militară a lui Wojciech Jaru

zelski a fost permanent legată de co
laborarea sa cu sovieticii. Generalul 
polonez a constituit pentru liderii mi
litari de la Kremlin un partener im
portant, care a reușit să acceadă în 
cele mai înalte funcții militare din 
țara sa - șef al Marelui Stat Major 
(1965-1968), apoi ministru al Apărării 
Naționale.

Antisemitismul 

liderilor comuniști 

polonezi
Contextul în care a avut loc numi

rea lui Wojciech Jaruzelski în funcția 
de ministru al Apărării a fost extrem 
de tensionat. în iunie 1967, armata 
israeliană a înregistrat o succesiune 
de victorii împotriva unor state arabe 
(Egipt, Siria și Iordania). „Războiul de 
șase zile" din Orientul Mijlociu au 
avut efecte negative în Polonia, unde 
se înregistrau deja tensiuni și nemul
țumiri sociale. Pe acel fond, simpatia 
manifestată de'anumiți cetățeni po
lonezi de religie mozaică față de suc
cesul armatei israeliene a contrastat 
cu atitudinea lui Wladislaw Gomulka, 
liderul Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez (PMUP). Acesta a urmat linia 
politică indicată de Moscova, con
damnând „agresiunea săvârșită de 
armata israeliană împotriva statelor 
arabe". Totodată, relațiile diplomatice 
ale Poloniei cu Israelul au fost între
rupte.

A urmat, la foarte puțin timp, 
declanșarea unei vaste campanii anti
semite, mulți cetățeni polonezi de 
religie mozaică fiind forțați să emi
greze din Polonia. Alături de aceștia 
au avut de suferit personalități ale 
lumii culturale poloneze care criticau 
regimul politic al lui Wladislaw 
Gomulka (de exemplu, Karol Mod- 
zelewski, Jacek KuroO, Adam Mich- 
nik). Istoricul Joseph Rothschild 
menționa la un moment dat faptul că 
epurarea antisemită pe care a lan
sat-o Wladislaw Gomulka în iunie 
1967 a fost cauzată de presiunile 
exercitate de Moscova și de o frac
țiune a partidului comunist polonez, 
condusă de ministrul de Interne, 
Mieczyslaw Moczar - care s-a făcut 
remarcat prin brutalitate, severitate 
și xenofobie.

Epilogul campaniei antisemite 
declanșate în vara anului 1967 s-a con
sumat în luna martie 1968, când a 
avut loc o mișcare studențească de 
protest. Represiunea ordonată de 
autorităților de la Varșovia s-a soldat 
cu numeroase arestări din rândurile 
tinerilor demonstranți și cu con
damnări la închisoare pe diferite 
termene. în același timp, aparatul de 
partid și principalele instituții ale sta
tului polonez au suferit o nouă epu
rare. Persoanele considerate „revo
luționare" sau „nesigure din punct de 
vedere politic" au fost îndepărtate de 
la conducere. Totodată, a fost schim
bat din funcție ministrul Apărării 
Naționale, mareșalul Marian Spychal- 
ski. în locul acestuia a fost numit, la 
propunerea lui Wladislaw Gomulka și 
cu asentimentul Moscovei, generalul 
Wojciech Jaruzelski.

amintiri SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Surprize de la Loto-Pronosport
Din răspunsul Direcției pentru probleme de muncă și 

ocrotiri sociale Cluj, trimis lui Ștefan Bukos și altora de 
la TAGCM care au solicitat unele precizări privind pen
sionarea reținem: Conform art. 8 din Legea nr. 3/1977, 
personalul muncitor cu o vechime de muncă de mini
mum 30 ani bărbații și 25 ani femeile are dreptul la pen
sie pentru munca depusă și limită de vârstă la împlinirea 
vârstei de 62 ani bărbații și 57 ani femeile. Persoanele 
încadrate în muncă și care au vechimea minimă arătată 
mai sus pot fi pensionate la cererea lor și la împlinirea 
vârstei de 60 de ani bărbații și 55 de ani femeile. Potri
vit articolului 51 din lege, pensiile se plătesc celor care la 
data cererii de pensionare erau încadrați în muncă, de 
la data la care li s-a aprobat pensionarea prin decizia 
comisiei județene de pensii.• ••

Un fapt neplăcut ne semnalează Ioana Postârnăceanu 
din satul Ibrianu, comuna Gornești, județul Dâmbovița. 
Fiul meu, Gheorghe - ne scrie femeia - a efectuat servi
ciul militar la o unitate din Timișoara. La data eliberării 
i-am expediat de la Oficiul poștal Gornești u n colet de 4,4 
kg, în valoare de 2.500 lei, conținând obiecte de 
îmbrăcăminte și încălțăminte, colet care nu a fost 
înmânat fiului meu, dar nici reexpediat acasă, la Ibri
anu, Oficiul din Cornești a telefonat Oficiului din 
Timișoara care a confirmat predarea coletului la maga
zia unității; eu am scris tovarășului comandant al respec
tivei unități o recomandată prin care solicitam 
rezolvarea cazului, însă nici coletul și nici răspuns n-am 
primit până acum, când, iată, vă scriu și dvs., sperând 
să-mi întindeți o mână de ajutor, spre a da de urma cole
tului meu poștal." • ••

Reținem din răspunsul trimis de Procuratura 
județeană Călărași la plângerea adresată de Vasile Mitu 
din comuna Dorobarițu: Prin Ordonanța , nr. 
16975/1985/1989 din 21.04.1989, Procuratura Generală, 
Direcția I, a infirmat soluția dată de procuror, apreciin- 
du-se că actele și dovezile existente la dosar nu sunt sufi
ciente pentru a se trage concluzia că cel decedat s-a 
înecat în lacul Mostiștea și, drept u rmare, s-a dispus con
tinuarea și completarea cercetărilor.-După adminis
trarea tuturor probelor, cauza va fi soluționată temeinic 
și legal.

Lui loan Bogdan Bărbieru din Iași, str. Trei Ierarhi nr. 
16, norocul doar i-a surâs și... atâta tot. Nu e o glumă, ci 
adevărul adevărat: Participând la tragerea Loto- 
Pronosport din 17 februarie a.c., la Agenția nr. 22/20 din 
localitate, Str. Piața Unirii nr. 11, i-au ieșit 3 numere 
câștigătoare. I s-a eliberat adeverința cu seria L nr. 
1629830, dar, prezentându-se la agenție, a aflat cu 
stupoare că fusese omis de pe lista câștigătorilor. Trei 
contestații a făcut omul de la AS Loto-Pronosport 
București, dar până astăzi n-a primit nici câștigul și nici 
măcar răspuns de consolare.

Ca să vedeți și dvs. cum devine chestia cu norocul!• ••
Răspuns lămuritor, de mai larg interes Cetățenesc, 

primim din partea autorităților orașului Năvodari, refe
ritor la memoriul Cristinei Măcelaru din aceeași locali
tate, Stț. Delfinului nr. 7, care solicită restituirea părții 
sociale: Potrivit prevederilor art. 8 din Legea 3/1982, 
depunerile oamenilor muncii ca parte socială se fac pe 
o perioadă de cel puțin cinci ani. După această perioadă, 
la cererea depunătorului, dacă depunerea totală este de 
cel puțin 10.000 lei, partea socială se poate restitui, inte
gral sau în mod eșalonat, în răstimp de cel puțin 2-5 ani, 
potrivit hotărârii adunării generale a oamenilor muncii, 
în cazul în care schimbarea locului de muncă s-a făcut 
fără acordul unității sau contractul de muncă al de
punătorului a fost desfăcut din vina acestuia, termenul 
de cinci ani, după care se poate cere restituirea părții 
sociale, curge de la data încadrării în noua unitate.• ••
. Mă numesc Atmei Gheorghe din Târnăveni, Str. 
Mioriței nr. 4, județul Mureș, și vin la dumneavoastră cu 
o mare rugăminte. Așa după cum se cunoaște, electro
nica a făcut progrese extraordinare, mai ales în ultimii 
ani, venind în sprijinul omului. în consecință, vă solicit 
bunăvoința și ajutorul spre a intra în posesia unei 
perechi de ochelari cu proteză auditivă electronică, cu 
baterie și microfon încorporate în ramă, fiind de indis
pensabilă necesitate pentru existența mea. Costul mă 
oblig să-l suport personal și integral, indiferent dacă sunt 
de producție internă sau externă. Vă mulțumesc.

Mihai Merișanu 
Flacăra, nr. 26/1989
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După victoria „Solidarității" la alegerile parlamentare, la 19 iulie 1989, Wojciech Jaruzelski s-a autonumit primul și singurul președinte 
al Poloniei comuniste FOTO: Daniel Janin/AFP/MEDIAFAX

Armata poloneză, 

sub conducerea 

lui Jaruzelski
în anii care au urmat, generalul 

Jaruzelski s-a preocupat de moder
nizarea tehnicii de luptă din înzes
trarea unităților militare poloneze. 
Totodată, prin ordinele sale a deter
minat dezvoltarea capacității de du
cere a acțiunilor de luptă ale armatei 
poloneze, în caz de război, pe teritori
ile unor state membre NATO (Repu
blica Federală Germania, Olanda, Da: 
nemarca și Norvegia). în operațiunile 
respective, Polonia era ajutată de mari 
unități sovietice și est-germane.

De asemenea, în conformitate cu 
ordinele generalului Jaruzelski; arma
ta poloneză a intervenit în decembrie 
1970 împotriva muncitorilor din 
Szczecin și din principalele orașe po
loneze aflate pe țărmul Mării Baltice 
- GdaOsk și Gdynia. Aceștia au prote
stat după ce autoritățile comuniste de 
la Varșovia au anunțat creșterea pre
țurilor la produsele alimentare - în 
mod cu totul neinspirat și fără o con
sultare prealabilă cu populația. O ast
fel de măsură, impusă cu două 
săptămâni înainte de Crăciun, a de
clanșat ample demonstrații în orașele 

din nordul Poloniei. în replică, maifii- 
festanții au fost atacați pe străzi de 
forțele de securitate (inclusiv de uni
tăți ale armatei poloneze) începând 
de la 15 decembrie 1970. După cinci 
zile de confruntări, ordinea comu
nistă a fost restabilită.

Drumul spre 

impunerea 

Legii marțiale
O nouă serie de mișcări sociale 

a survenit în anul 1980. Pe fondiul 
acutizării crizei economice, guvernul 
de la Varșovia a majorat substanțial 
prețurile la produsele din carne' 
(cu 6o%-go%), la 1 iulie 1980. Este 
posibil ca decizia respectivă să se fi 
bazat pe faptul că majoritatea munci
torilor plecau în luna iulie în concediu 
de odihnă și nu erau interesați să-și 
sacrifice timpul liber pentru decla n- 
șarea unor greve.

Reacția muncitorilor a fost neaștep
tat de rapidă și energică. Ei au înființat 
la locurile de muncă „comitete de 
staționare" și au început negocierile 
pentru mărirea salariilor. Deoarece 
cuvântul „grevă" nu era recunoscut în 
mod ofieial de autorități, muncitorii 
au apelat la cuvântul „staționare" pen

tru a-și defini, în discuțiile cu liderii 
administrațiilor întreprinderilor, ati
tudinea de protest pe care o adoptau. 
Colectivele de muncitori întrerupeau 
în mod voluntar lucrul, dar rămâneau 
la locurile de muncă, „staționând".

Pus în fața unei situații pe care nu 
o mai putea controla, Edward Gierek, 
liderul PMUP, a realizat o schimbare 
la nivelul conducerii guvernului, pre
mierul Piotr Jaroszewicz fiind obligat 
să demisioneze. Decizia respectivă nu 
a blocat însă formarea sindicatului 
„Solidaritatea" și recunoașterea sa de 
către noul guvern, condus de Jozef 
Pinkowski. în lunile următoare, aces
ta nu a reușit să restabilească ordinea 
în țară și, la 9 februarie 1981, a demi
sionat. în locul său, Stanislaw Kania, 
noul lider al PMUP, l-a desemnat pe 
generalul Wojciech Jaruzelski, care a 
pă strat și portofoliul Apărării.

La trei zile după numirea în funcție, 
noul prim-ministru a solicitat repre
zentanților muncitorilor să nu mai 
declanșeze greve în următoarele trei 
luni. Jaruzelski a explicat faptul că 
economia. Poloniei era în pragul 
prăbușirii.

încercând să obțină pacea socială, 
necesară refacerii țării, generalul Woj
ciech Jaruzelski a apelat și la senti
mentele naționale ale poporului său. 

Astfel, acesta a menționat în mod 
voalat despre pericolul declanșării 
unei intervenții militare sovietice în 
Polonia. Pentru a demonstra că 
amenințarea respectivă este reală, 
generalul Jaruzelski și Stanislaw 
Kania au acceptat desfășurarea în 
Polonia și Republica Democrată Ger
mană a unor manevre militare orga
nizate de Comandamentul Forțelor 
Armate Unite al Organizației Tratatu
lui de la Varșovia (jocurile operative 
de război „SOIUZ-81" și „DRUJBA" - 
17-25 martie 1981). Mai mult decât atât, 
durata exercițiului „SOIUZ-81" s-a 
prelungit de la 25 martie până la 
7 aprilie 1981, ca urmare a solicitărilor 
făcute de Wojciech Jaruzelski și 
'Stanislaw Kania. Aplicația ar fi conti
nuat și după acea dată, dacă în perioa
da respectivă nu ar fi scăzut drama
tic moralul militarilor polonezi. 
Comandanții acestora au semnalat 
acest aspect sovieticilor și au expri
mat deschis dorința de a nu implica 
în acel moment trupele lor în ac
țiunea de impunere a legii marțiale.

Eforturile generalului polonez de a 
salva ceea ce se mai putea salva, fără 
să decreteze legea marțială, au fost 
anulate de situația în care se afla eco
nomia țârii sale. Forțat de împreju
rări, acesta a anunțat la 26 martie 1981 
că înceta temporar plățile externe și 
solicita creditorilor reeșalonarea tutu
ror datoriilor externe ale Poloniei.

După ce a preluat de la Stanislaw 
Kania conducerea PMUP (octom
brie 1981), generalul Wojciech Jaruzel
ski s-a pregătit pentru marea provo
care. Concentrarea întregii puteri 
politice și militare în mâna sa a per
mis instituirea legii marțiale în 
noaptea de 12 spre 13 decembrie 1981 
și arestarea rapidă a majorității lide
rilor sindicatului „Solidaritatea". Din 
acel moment, lupta anticomunistă 
din Polonia a trecut într-o nouă fază.

Ieșirea din scenă

La începutul anului 1989, Wojciech 
Jaruzelski s-a pregătit pentru ultima 
dată să țină piept liderilor „Solida
rității". Spre deosebire de Nicolae 
Ceaușescu, generalul polonez a accep
tat să intre în dialog cu contestatarii 
regimului său. Această atitudine a 
permis inițierea celebrelor „Convor
biri de la Masa Rotundă" (Varșovia, 
6 februarie-4 aprilie 1989) și stabilirea 
de modalități comune de acțiune, în 
scopul organizării și desfășurării ale
gerilor parlamentare. Acestea au avut 
loc în iunie 1989 și s-au încheiat cu 
victoria zdrobitoare a opoziției anti
comuniste.

Ieșirea din scenă a lui Wojciech Ja
ruzelski s-a produș treptat, după ce a 
devenit, cu de la sine putere, primul și 
singurul președinte al Poloniei comu
niste (19 iulie 1989). Negocierile și dis
cuțiile care au avut loc în primăvara și 
vara anului 1989, între general și re
prezentanții sindicatului „Solidari
tatea", au condus în cele din urmă la 
numirea lui Tadeusz Mazowiecki, 
lider anticomunist, în fruntea guver
nului (24 august 1989) și la supra
viețuirea fizică și politică a lui Woj
ciech Jaruzelski.

Dr Petre OPRIȘ

anunțuri
VÂNZĂRI
Vând video Schneider, casete noi, 

Dacia 1300 excepțional^. Cumpăr 
Telecolor, aragaz, noi și vas de sticlă 
stratificată. Aștept provincia.

Vând videorecorder JVC cu teleco
mandă, două viteze. Cumpăr inte
grate Dolby.

Dacia 1300, model 1’981, 60.000 
km, stare foarte bună. Aștept provin
cia. Cumpăr radiocasetofon auto, 
model deosebit.

Orgă Casio CT. 807,5 octave, clape 
mari, sintetizator Roland D. 10 profe
sional.

Vând apartament 3 camere, două 
grupuri sanitare, achitat 95%, liber, 
etaj 3, covor persan 2,50 x 3,50, bi
bliotecă completă, birou.

Rulotă bagaje, motor Fiat 13D0 nou, 
cutie viteze, pute față - spate, picupuri, 
discuri, casete video.

Picup Tesla 2 x 10 W, cu boxe, doză 
MGNT Din sigilat, casetofon Walk
man, ambele stare excepțională, dis
curi noi, ceas electronic, saltele Re
laxa, fier de călcat (cărbuni), siguranțe 
automate.

Butelie aragaz, cazan aramă 60 ltr., 
cauciucuri Dacia, televizor Elcrom si
gilat.

tv 18 iulie 1989

19:00 Telejurnal
19:25 Gloriosul drum al revoluției
Opera tovarășului Nicolae 

Ceaușescu despre lupta necurmată 
a poporului român pentru afir
marea ființei proprii, pentru liber
tate, independență și unitate

Redactor Horia Vasiloni
19:50 Industria - programe prio

ritare
în spiritul sarcinilor subliniate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu la Ple
nara CC al PCR

încadrarea în normele și re
partițiile energetice prin în
locuirea tehnologiilor mari con
sumatoare de curent electric și 
agent termic

Redactor Radu George Serafim

vremea
Vremea a fost predominant fru

moasă, dar răcoroasă mai ales în 
cursul dimineții. Cerul a fost vari
abil, cu înnorări mai accentuate 
după-amiaza în nordul țarii și la 
munte, unde, pe alocuri, au căzut 
pipi care au avut și caracter de aver
să. în restul teritoriului aversele de 
ploaie au fost izolate. Vântul a suflat 
slab până la moderat, cu unele in
tensificări în zona de munte și în 
sud-vestul țării cu viteze de până la 
55 de kilometri pe oră. Tempera

Furtuna
ORIZONTAL: 1) Scriitor român, 

autor al volumului „Poarta furtu
nilor" (Eusebiu) - Poetă contempo
rană, pentru care „Amintirile par/ 
Așa de frumoase când te uiți în jur/ 
Și afară furtuna/ Vuiește întruna". 2) 
Liric clujean, semnatarul poeziei 
„Furtuna" (Emil) - Femela calului - 
Plantă textilă. 3) Capră în geto-dacă - 
„Furtuna stârnește"..., volum de 
proză aparținând lui Șerban Nedel- 
cu (neart.). 4) Apreciat actor francez, 
protagonistul filmului „Taifun la 
Nagasaki" (Jean) - Semnatarul 
dramef istorice „Furtuni de pri
măvară" (Nicolae). 5) A apare - Curs 
de apă umflat de ploi. 6) Acești (reg.)
- „Furtună de...", film în regia lui J. 
Geret, cu Maria Vlady în rolul princi
pal - Argint. 7) Asemenea - „în... fur
tună", documentar de lung mertaj 
semnat de francezul Jean-Paul le 
Chanois. 8) A semnat, alături de 
Andrei Blaier, regia filmului „Furtu
na" (i960) - Pară! 9) Produs gali- 
naceu - „Furtună în...“, piesă de 
teatru aparținând lui Tudor Șoimaru
- Supus. 10) Accelerat - Notă muzi
cală - Repaus. 11) „Furtună de...", 
roman de Henry Gastillov, inspirat 
de lupta din Rezistență franceză — 
Scriitor român, semnatarul trilogiei 
istorice „Zile și nopți în furtună". 12) 
„...furtuni", volum al poetului eston 
sovietic Johan Smool (pl. neart.) - 
Furtună (pop.).
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Canapea și fotolii, bibliotecă pentru 
hol, mobilă bucătărie. Televizor Dia
mant, toate noi.

Stațiunea Covasna, centru/vând 
apartament confort 1, cu 3 camere, 
gaze, două grupuri sanitare, două bal
coane, parchet stejar, preț convenabil.

Mașină spălat Alba Lux 8 (cu 
storcător), transformator casnic 1.000 
Wați, mașină de spălat mică (carcasa 
spartă), radio-tranzistori Selga.

CUMPĂRĂRI
Videorecorder nou JVC sau Pana

sonic, derulator, carburator dublu, ga
lerie Renault 12 TS. Vând sacou piele.

Apartament în vilă, 4 camere, gaze, 
garaj, ultracentral. Cedez apartament 
mare în vilă ultracentral, 3 camere pe 
hol, gaze, chirie.

Bicicletă medicinală, programe 
noutăți, manuale Commodore 64, 
hârtie Azocolor.

Casă de Ajutor Reciproc a Pensio
narilor din Rm. Vâlcea cumpără masă 
de biliard cu placă de marmură com
pletă și în stare perfectă de folosință - 
prin Magazinul de Consignație. Po
sesorii se pot adresa telefonic sau în 
scris la CAR - Pensionari Rm. Vâlcea 
din Str. Argeș, bloc N1.

20:10 Teatru TV
Dragostea din adâncuri
De Liviu Timbus
Premieră pe țară
în distribuție: Marioara Sterian, 

Emil Hossu, Valeria Gagialov, Ștefan 
Radof^orado Negreanu, Gelu Nițu, 
Ana Ciontea, Anca Pandrea, Adrian 
Titieni, Ștefan Hagimă, Violeta 
Berbiuc

Redactor Ioana Prodan
Regia artistică Olimpia Arghir
21.30 Să trăim și să muncim în 

spiritul normelor eticii și echității 
socialiste

Munca, temeiul demnității
Redactor Emilia Diaconu
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului 

turile maxime s-au situat între 20 și 
30 de grade, iar minimele din cursu' 
nopții între 7 și 17 grade. Dimineața 
s-a produs ceață pe alocuri în partea 
centrală a țării și la munte. în capi
tală a predominat vremea frumoa
să, dar răcoroasă mai ales diminea
ța. Cerul a fost variabil. Condiții 
reduse de ploaie după-amiaza. Vân
tul slab până la moderat. Tempera
tura maximă a urcat pănă la 28 de 
grade, iar minima din cursul nopții 
a fost cuprinsă între 15 și 17 grade.

VERTICAL: 1) Regizorul cunoscutei 
pelicule „Taifun la Nagasaki" - Poet 
român, autor al poeziei „Furtuna" 
(Ștefan Octavian), 2) „Furtună dea
supra!'... film de război în regia lui R. 
Oswald (nom.) - Poetă contemporană, 
care în „Poezia livrească", afirmă „Și 
nu văd cum în rulota furtunii/ come- 
dianții rătăcitori studiază/ legile ta
lionului" (Cornelia Maria) - Ulpiu 
Ionescu. 3) Pictor belgian contempo
ran, autorul pânzei „Furtuna" (Rene)
- Localitate în URSS. 4) Pană - Teme
rarii cuceritori ai înălțimilor, ce tre
buie să dea dovadă de curaj în caz de 
furtună. 5) Podgorii - Poet rus, sem
natarul volumului „Prin furtună și 
zăpadă". 6) Erou grec din războiul 
troian, pedepsit de zei pentru urmă
rirea CaSandrei prin sfărâmarea co
răbiei de către o furtună, la întoarcere
- Omul de alături. 7) Zgomot al respi
rației - Piesă de harnașament - Noroi
- Jean Niculescu. 8) Prozator român 
contemporan, semnatarul volumului 
„După furtună" (Ion Popescu) - Piesă 
de contact electric. 9) înfruntă în 
deșert teribilele furtuni de nisip - 
Mașină românească de teren. 10) Un
de (arh.) - Din nou - Afirmație 11) Cap 
de biban! - Triburi antice din In
donezia - Urbe 12) Pasărea - furtună, 
pasăre fabuloasă în mitologia Meso- 
potamiei - „Furtună...", volum al 
prozatorului chinez Lao She.
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