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Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu noii ambasadori ai 
Republicii Portugheze și ai Malaieziei în România. Flota 
românească s-a îmbogățit cu un cargou. Senzațional în 
învățământul superior: o nouă sesiune de admitere. 
Femeile aveau liber la asortare.

Musafiri la Snagov
Program de vizită la vila de protocol de la Snagov. Ni

colae Ceaușescu s-a întâlnit cu ambasadorul Malaieziei, 
Zainuddin Abdul Rahman, și cu ambasadorul Repu

blicii Portugheze, Carlos Macieira Ary Dos Santos. în ca
drul întâlnirilor s-a vorbit despre relațiile dintre Româ
nia și țările respective și despre raporturile de colabora- 

• re economică. Ambasadorul Malaieziei a adus în discu
ție vizita cuplului prezidențial din 1982, ,,eveniment deo
sebit de important în evoluția raporturilor dintre cele 
două țări". Țot vineri și tot la Snagov a fost primit și 
Avercenko Boris Efimovici, reporter al ziarului sovietic 
Pravda, căruia Nicolae Ceaușescu i-a acordat un interviu.

(Continuare în pag. a ll-a)

S-A DEZIS APOSTOL DE
„SCRISOAREA CELOR 6“?

în 1989, nici măcar membrii CPEx nu știau că Nicolae Ceaușescu „îl trăsese pe sfoară" pe Gheorghe Apostol, 
succesorul desemnat de Gheorghe Gheorghiu-Dej FOTO: Arhiva personală Gheorghe Apostol

Omagii - da, memorii - ba

Deși „Scrisoarea celor 6“ a fost și 
este apreciată drept cel mai impor
tant act de disidență din România 
anului 1989, în istoriografia actuală 
nu i-a fost consacrat nici măcar un 
singur studiu.

Exact în urmă cu 20 de ani, Nico
lae Ceaușescu îi „informa" pe mem
brii CPEx că Gheorghe Apostol adre
sase o scrisoare CC al PCR. Unde „spu
ne că și-a nesocotit obligațiile de ce
tățean român și față de legile țării, că 
regretă profund și roagă conducerea 
partidului și Consiliului de Stat să-i 
acorde clemență". Dar s-a dezis 
Gheorghe Apostol - contracandidatul 
lui Ceaușescu din 1965 la șefia par
tidului - de „Scrisoarea celor 6"?

Semne de întrebare
Există însă o serie de amănunte ce 

pun sub semnul întrebării acest mo
ment:

JURNALE PERSONALE

18 AUGUST
Primim un exemplar scăpat de rug 

din numărul ars al „Vieții Românești". 
Ni l-a trimis GabrielLiiceanu,prin vărul 
lui Oprescu. Nu e incendiar decât prin 
calitate și substanță. Virgil îi va consa
cra două emisiuni la „Povestea vorbei".

Monica Lovinescu,
Pragul. Unde scurte V, București, 

Humanitas, 1995, p. 200

Imaginea tatei din tinerețe, așa cum 
am sesizat-o din relatările lui, chiar și 
ale mamei, dar mai ales ale prietenei 
lor, Dițuș, nu mai corespundea cu cea 
a bărbatului în vârstă (ajuns la o anu
mită prudență, îmbătrânit poate 
înainte de vreme sub loviturile vieții)

1. „Scrisoarea celor 6“ sau dezicerea 
lui Apostol de ea nu apare ca punct 
distinct al ședinței CPEx din 18 august 
1989. Nici promisiunea pe care Ceau
șescu o face participanților de-a re
veni după 23 august cu informarea în
tregului partid despre caz nu a fost 
respectată. De altfel, conform steno
gramelor consultate, în CPEx nu se va 
mai aminti de „Scrisoarea celor 6“ pe 
parcursul anului 1989.

2. Scrisoarea lui Apostol de de
zicere - pe care ar fi prezentat-o, sin
tetic, Ceaușescu celorlalți - s-a 
păstrat în arhivă. Dar într-un fel ce 
ridică semne de întrebare asupra 
originalității documentului. Căci 
forma dactilografiată nu este sem
nată olograf de (pretinsul) autor, iar 
originalul nu există. De regulă, 
scrisorile adresate de alți demnitari 
secretarului general se regăsesc în 
dublă versiune: originalul trimis de 
autor și forma dactilografiată cu

pe care l-am perceput după ce am 
depășit vârsta inocenței. Când îmi vor
bea despre el, Dițuș nu uita să adauge 
„un om distins, un adevărat domn"și 
nu uita nicifaptul că era incoruptibil 
în poziția lui administrativă. Sub pre
siunea atâtor greutăți (istorice, sociale, 
politice, de sănătate), un fel de echili
bru s-a instalat în familia noastră. Ter
minasem liceul foarte bine. Eram deja 
studentă. Amândoi părinții erau mân
dri de mine. Divergențe mai existau 
între „cele două tabere", dar, dincolo 
de ele, cred că am ajuns din nou să 
ținem mult unii la alții. în serile calde 
de vară, ieșeam toți trei să ne plimbăm 
pe Cetățuie, eu find în convalescență. 
Aceste ieșiri în natură au rămas ca un 
obicei între părinții mei și după ple
carea mea, la Zalău.

(Continuare în pag a lll-a) 

litere mari la mașina de scris special 
adaptată vederii lui Ceaușescu.

3. Stilul pretinsei scrisori de cle
mență e mult prea „elaborat" pentru 
a trece drept mărturia căinței lui 
Apostol. Ca model de discurs, autocri
tica e în maniera noii etape propagan
distice, nu în stilul vremii lui Dej.

4. Apostol a negat întotdeauna dezi
cerea sa de scrisoare. Cu excepția lui 
Brucan, ceilalți „semnatari" care-au 
lăsat mărturii au negat că anchetatorii 
lor le-ar fi spus de „dezicerea" lui 
Apostol.

Brucan, 
„negustorul44 cel bun

Numeroase sunt „înfloriturile" și 
inexactitățile din memoriile grăbit 
scrise și publicate de Silviu Brucan 
(Generația irosită, Editurile Universul 
& Calistrat Hogaș, București 1992).

JURNALUL OMULUI SIMPLU

între două delegații în străinătate, 

„dușman al poporului"
Decembrie 1989 a fost momentul 

în care Tiberiu Klein a, scăpat de eti
cheta de dușman al poporului, așa 
cum fusese numit la ședințele de par
tid. Și totul din cauza unei constatări 
scrise de tânărul inginer asupra slabei 
calități a pieselor livrate de România 
clienților de peste hotare. Care 
plăteau datoria externă a țării în 
valută și nu puteau fi defel pierduți.

„Necazurile au început devreme 

începând cu aceea că l-ar fi avut ca 
legătură superioară de partid pe Foriș 
în ilegalitate și sfârșind cu întâlnirea 
cu Gorbaciov de la sfârșitul anului
1988. Pe lista semnatarilor „Scrisorii 
celor 6", Apostol fusese primul (ilega
listul cu cele mai înalte funcții), iar 
Brucan ultimul.

Fostul redactor-șef adjunct al Scîn- 
teii nu se putea pe-atunci lăuda, nici 
măcar ca Grigore Răceanu, cu calita
tea de „veteran PCR". Dar, la finele lui
1989, invocând curajul amintitei scri
sori și domiciliul obligatoriu în Dămă- 
roaia, Brucan și-a trâmbițat meritele 
de „os de pește în gâtul lui Ceaușescu", 
artizan și maestru al „revoluției ro
mâne", profet al democrației ș.a.m.d.

Din toate sursele reiese clar că 
Apostol fusese inițiatorul protestului. 
Iar beneficiarul numărul unu, Silviu 
Brucan.

(Continuare în pag a lll-a)

pentru mine în acel an. Cu câteva luni 
în urmă fusesem într-o delegație 
străină împreună cu o echipă româ
nească care trebuia să pună pe 
picioare pentru chinezi o linie de 
montaj pentru autovehiculele Roman 
produse la Steagul Roșu Brașov și 
asamblate în orașul Qingdao, China.

La sfârșitul perioadei, după pregă
tirea și deschiderea liniei, m-am în
tors acasă bucuros că îmi pot revedea

Mii, de nu chiar zeci de mii de
pagini despre Nicolae Ceaușescu au 
fost scrise de scriitorii din România 
din 1965 până în 1989. Sunt pagini de 
laudă și proslăvire în versuri și în 
proză, fie aceasta jurnalistică, poe
matică sau eseistică.

în contrast cu proporțiile acestei 
foarte bogate producții și cu nu
mărul celor care au contribuit la 
realizarea ei, sunt însă foarte puțini 
scriitorii care în cei aproape 20 de 
ani trecuți de la răsturnarea lui Nico
lae Ceaușescu de la putere și-au con
semnat și, desigur, publicat aminti
rile cu și despre el.

Ceaușescu este de aceea o absență 
șocantă în memorialistica scriito
rilor din România. Ca personaj cât de 
cât conturat, el apare doar în reme
morările unor foști demnitari. în 
mod bizar, puținii scriitori care l-au 
evocat totuși mai stăruitor (Nicolae 
Breban, Norman Manea) au fost mai 
înclinați să-l proiecteze în abstracții 
sau reprezentări figurate decât să-i 
dea concretețe, „carne epică". Dacă 
însă Norman Manea nu l-a văzut pe 
Ceaușescu decât la televizor, iar 
Nicolae Breban îl va fi întâlnit doar 
de câteva ori și numai la prilejuri ofi-

DIN ARHIVA CC AL PCR

Ceaușeștii, despre 
trădare și trădători

în după-amîaza zilei de 14 martie 
1989, la postul de radio Europa Liberă 
a fost prezentat un document în care 
Nicolae Ceaușescu era criticat într-un 
mod neobișnuit de șase veterani ai 
PCR. Primul dintre aceștia era Gheor
ghe Apostol, prim-secretar al Partidu
lui Muncitoresc Român în anii 
1954-1955 și pretendent la funcția su
premă în partid, în martie 1965, după 
decesul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Cu referire la „scrisoarea celor șase", 
în arhive se găsește o scrisoare de trei 
pagini, dactilografiată, nesemnată și 
datată 31 mai 1989. Judecând, însă, 
exclusiv după documentele din arhi
va CC al PCR. Se pare că Apostol ar fi 
solicitat clemență din partea Comite
tului Central al PCR și a Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
în urma scandalului provocat în luna 
martie 1989 de „Scrisoarea celor 
șase".

în ședința din 18august 1989 a CPEx, 
Nicolae Ceaușescu a făcut referire la 
scrisoarea respectivă și a explicat cum 
s-a acționat, fără ca problema men
ționată să fie trecută pe ordinea de zi

familia. Normal, după cum se cerea 
atunci înainte să plec spre țară, am 
întocmit un raport de activitate pe 
care l-am predat Ambasadei române 
de la Peking. Tânăr și naiv fiind, poate, 
am scris un întreg capitol, descriind 
cu lux de amănunte problemele de 
calitate pe care le aveau produsele 
românești livrate chinezilor.

(Continuare în pag a /Aa)

ciale în cei doi ani și ceva cât a durat
aventura lui în lumea puterii poli
tice, nici fostul înalt activist Dumitru 
Popescu, de asemenea jurnalist și 
prozator, nu procedează altfel.'Cu 
toate că s-a aflat în preajma lui Nico
lae Ceaușescu pe toată durata regi
mului acestuia, inclusiv în ultimele 
24 de ore de putere, tot eseistic și spe
culativ îl tratează și el în memoriile 
sale, ca și cum nu prea l-ar fi văzut în 
carne și oase. Pentru scriitorii din Ro
mânia, Ceaușescu nu este, când to
tuși există în scrierile lor despre pe
rioada istorică încheiată în decem
brie 1989, decât aproape exclusiv o 
„idee", un „concept", o reprezentare 
fantomatică, aproape impersonală. 
Alteori, de fapt rareori - mai ales în 
ce s-a scris îndată după execuție 
(Titus Popovici etc.) -, e o ridicolă ca
ricatură, prin urmare tot proiecție 

* reductivă și descărnată. Ceaușescu 
este omul invizibil al memorialisticii 
scriitorilor din România.

E o enigmă în această atitudine. 
Deși nu a avut o „curte" de artiști și 
literați, expresia „poet de curte al lui 
Ceaușescu" fiind o neghiobie propa
gandistică indiferent cui se aplică, 
deși după toate aparențele ati-

a reuniunii. Redăm în continuare do
cumentul. (P.O.)

Stenograma Ședinței Comitetului 
Politic Executiv al CC al PCR din ziua 
de 18 august 1989

Ședința a fost prezidată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român. (...)

Tov. Nicolae Ceaușescu: Tovarăși, 
ar mai fi o problemă. Gheorghe Apos
tol a trimis o scrisoare recent la Co 
mitetul Central al partidului, prin care 
recunoaște activitatea sa de spionaj și 
acum cere clemență. Am stabilit ca un 
grup de tovarăși să stea de vorbă cu el.

Poate ar fi bine ca tovarășii Constan
tin Nicolae și Ion Coman, care, împre
ună cu un grup de ilegaliști, au stat de 
vorbă cu el, să informeze Comitetul 
Politic Executiv.

Tov. Ion Coman: Să informeze to
varășul Constantin, pentru că materi
alul l-am întocmit împreună și sunt 
de acord cu el.

(Tov. Constantin Nicolae dă citire 
materialului referitor la discuțiile 
avute cu Gheoghe Apostol).

Tov. Nicolae Ceaușescu: Scrisoarea 
adresată de el Comitetului Central tre
buie citită, nu acest material. Dă-mi, 
te rog, mie scrisoarea.

Tov. Elena Ceaușescu: Scrisoarea, 
că în rest nu are nici o importanță.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Printre 
altele, în scrisoare spune că și-a neso
cotit obligațiile de cetățean român și 
față de legile țării, că regretă profund 
și roagă conducerea partidului și Con
siliului de Stat să-i acorde clemență. 
Spune că își dă seama că a încălcat 
prevederile statutului, că a ajuns în 
situația gravă de a se fi pus în slujba 
acelora împotriva cărora a luptat 
cândva.

El însuși recunoaște că a intrat în 
legătură cu serviciile de spionaj 
străine și, pus de acestea, a redactat 
diferite scrisori.

Tov. Elena Ceaușescu: Asta este 
esențialul.

Tov. Nicolae Ceaușescu: A intrat în 
slujba spionajului imperialist și sovi-

tudinea lui față de lumea literară a
fost mai degrabă una crispată, 
mefientă, distantă, poate că în fond 
și oarecum disprețuitoare, au fost 
totuși numeroși literații care l-au 
întâlnit, văzut, ascultat, observat în 
sfertul de veac al prezenței lui în 
fruntea partidului unic și apoi și a 
statului. Sunt mulți cei care l-ar fi 
putut descrie și portretiza după ce 
l-au privit și auzit dintr-o relativă 
apropiere, fie și numai la ședințe, 
congrese, întâlniri oficiale, eventu
al audiențe, nu neapărat în împre
jurări mai destinse.

Sunt cei care au fost în conducerea 
Uniunii Scriitorilor din 1965, când în 
februarie se ținuse o conferință a 
Uniunii, până către sfârșitul anilor 
'80 ai secolului trecut. Sunt cei care 
au fost membri ai Comitetului Cen
tral, unii încă înainte ca el să-i suc- 
ceadă lui Gheorghiu-Dej, și îl știau 
de-acolo. Sunt cei care, membri sau 
simpatizanți comuniști din perioada 
ilegalității ori intrați în partid și în 
funcții îndată după 1944, lucraseră cu 
el sau măcar îl intersectaseră încă 
înainte de a deveni „numărul und“.

(Continuare în pag. a ll-a)

etic. Asta este realitatea. Lucrul este 
recunoscut de el și la cererea cărora a 
redactat, ca orice trădător, tot felul de 
materiale. Acesta este esențialul.

Și acum, după ce se angajează că nu 
mai face, în fața tovarășilor ieri a spus 
că își dă seama ce merită: „pedeapsa 
capitală". Acesta este esențialul în ce a 
pus în scrisoarea lui.

Oricine poate să vină să spună dacă 
are o părere sau alta, dar el este vino
vatul principal. Se știe, Silviu Brucan 
este un agent vechi. S-a pus în slujba 
spionajului străin și a organizat tot 
felul de acțiuni.

Sigur, declară acum că se căiește și 
cere iertare.

Tov. Elena Ceaușescu: Asta trebuia 
să spună.

Tov. Nicolae Ceaușescu: De aceea 
am spus să meargă să stea de vorbă cu 
el câțiva tovarăși care cunosc bine 
aceste lucruri. Asta este problema.

Sigur, până la urmă va trebui să 
informăm - într-o formă sau alta +■ 
partidul despre această trădare și să 
vedem cum trebuie acționat. Trăda
rea este trădare, punerea în slujba și 
în serviciul spionajului străin este 
inadmisibilă cu calitatea de membru 
de partid. Problema cu calitatea de 
membru de partid s-a rezolvat de 
mult, dar vom vedea care vor fi 
măsurile ce trebuiesc luate, ca unde
va, totuși, să nu se considere că cineva 
poate să trădeze țara, poporul, fără a 
fi tras la răspundere.

Aici autocritica nu mai are nici o va
loare. Problemele de trădare nu se 
rezolvă prin autocritică, trădarea țării 
nu se poate s-o rezolvi prin autocritică.

Tov. Elena Ceaușescu: Cine tră
dează răspunde.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Am vrut să 
informăm Comitetul Politic Executiv 
cu această problemă.

Se va continua să clarificăm lucru
rile până la capăt, pe baza recu
noașterii, pentru că ei s-au adresat cu 
scrisori.

(Continuare în pag. a lll-a)

0 scrisoare inedită a lui
Gheorghe Apostol pentru conducerea PCR

„N-am semnat nimic, n-am dat nici 
un fel de declarație scrisă."

Acestea sunt afirmațiile lui Gheor
ghe Apostol, unul dintre celebrii sem
natari ai „Scrisorii celor șase", în fața 
ziaristului Ion Jianu, în cursul intervi
ului acordat în ziua de 7 februarie 
1990, la București. Practic, după o lună 
și jumătate de la evenimentele din 
decembrie 1989, soldată cu condam
narea la moarte și executarea cuplu
lui prezidențial, fostul lider suprem al 
Partidului Muncitoresc Român în anii 
1954’1955 a dezmințit categoric afir
mațiile lui Silviu Brucan, un alt sem
natar al scrisorii publice de protest 
adresate lui Nicolae și Elenei Ceau
șescu în luna martie 1989.

Imediat după decembrie 1989, 
Gheorghe Apostol și-a manifestat in
dignarea și frustrările apărute ca ur

mare a ascensiunii fulminante a lui 
Silviu Brucan în cea mai puternică 
structură politică de conducere din 
acele zile - Frontul Salvării Naționale, 
în opinia lui Gheorghe Apostol, Silviu 
Brucan a utilizat mitul „Scrisorii celor 
șase" în interes personal. „N-avea o 
bază politică - a susținut fostul 
prim-secretar al PMR - și atunci a 
căutat să mă compromită pe mine 
pentru a-și face un loc respectabil în 
Biroul Executiv al Consiliului Frontu
lui Salvării. Astfel a reușit să ajungă 
lângă Iliescu..." Totodată, Gheorghe 
Apostol a afirmat: „Am fost și la ușa lui 
Ion Iliescu. Nu m-a primit!".

De ce președintele Consiliului Fron
tului Salvării Naționale nu a discutat 
cu Gheorghe Apostol după data de 
22 decembrie 1989? Unul dintre mo
tive a fost explicat chiar de Silviu Bru

can, în volumul său intitulat „Gene
rația irosită": „în sfârșit, duminică 
după-amiază am fost escortat în «Ca
mera Philips», plină de aparate și 
instalații electronice. Lt. col. Rădules- 
cu mi-a spus: «Acum ascultă cu aten
ție!» și a pus în priză un magnetofon. 
Era o voce care citea tare un text. Și am 
recunoscut imediat vocea lui Gheor
ghe Apostol. Am avut într-adevăr un 
șoc. El mă acuza ca trădător de patrie, 
vândut imperialiștilor americani, și 
declara că am scris «Scrisoarea celor 
6» la ordinul CIA. Și de aceea ar trebui 
să fiu judecat și condamnat pentru tră
dare și, în mod specific, menționa arti
colele din Codul Penal care trebuiau 
aplicate în cazul meu - o indicație clară 
că citea-un text pregătit de Securitate".

(Continuare 1h pag a lll-a)

CALENDAR
18 august (vineri)

Soarele a răsărit la 6:22, a apus la 
20:16
Luna a răsărit la 20:53, a apus la 7:46 
Sărbătoare creștină: Sfinții Mucenici 
Fior, Lavru, Polien și Leon

S-a întâmplat Ia
18 august 1989

• Guvernul Mexicului a plătit în 
al doilea trimestru al anului 3.2 mili
arde dolari în contul serviciului la 
datoria sa externă. Datoria externă 
a țării se ridica la 107 miliarde do
lari - a anunțat Ministerul mexican 
al Finanțelor.

• Cinci campanii electrotehnice 
din Japonia au anunțat că trec la pro
iectarea și începerea producției de 
serie a unui automobil cu tracțiune 
electrică. Prototipul urma a fi pre
zentat spre aprobare la sfârșitul 
anului 1991.

Ramona VINTILĂ

Pagini realizate cu mm ce
sprijinul AGERPRES AGERPRES
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VERSIUNEA LUI BRUCAN: APOSTOL A TRĂDAT

Silviu Brucan, acuzat de Gheorghe Apostol 
că a redactat „Scrisoarea" la ordinul CIA?

VERSIUNEA LUI ARISTIDE BUHOIU: APOSTOL NU A TRĂDAT

„tn timpul lui Ceaușescu, Gheorghe Apostol și-a riscat viața"

„Scrisoarea celor 6“ a stârnit 
multe controverse atât după publi
carea ei, în martie 1989, cât și după 
caderea comunismului. Care dintre 
semnatari era mai disident decât 
celălalt? Ipoteza „trădării" lui Gheor
ghe Apostol, care ar fi regretat sem
nătura pe textul în cauză, a fost lan
sată de Silviu Brucan în Memoriile 
sale. Reproducem în continuare pa
sajul respectiv, cu mențiunea că se
lecția textului aparține redacției.

în prima lună, interogatoriul a fost 
concentrat asupra relațiilor și convor
birilor mele cu diplomații americani 
și oficiali ai Departamentului de Stat, 
despre care strânseseră numeroase 
dovezi. Vizitele mele în Statele Unite, 
care trec de 40 de-a lungul anilor, pri
etenii americani, politicienii, profe
sorii și academicienii care protestau 
ori de câte ori nu primeam pașaport 
sau eram persecutat de autoritățile 
române, inclusiv cele patru cărți pe 
care le-am publicat în SUA, toate aces
tea erau menite a dovedi că eram un 
agent american recrutat de CIA încă 
de când am fost ambasador la Wa
shington. Cazul meu era într-adevăr 
unic potrivit standardelor românești. 
Există chiar o declarație care protes
ta împotriva măsurilor represive 
luate împotriva mea în '87 semnată de 
George Bush, pe atunci vicepreșe
dinte al SUA.

Pe baza tuturor acestor documente, 
ei au trecut în luna a doua la strategia 
intimidării și înfricoșării, cu amenin
țarea că voi fi judecat și condamnat ca 
spion american, pentru a mă deter
mina să reneg public „Scrisoarea", să 
recunosc că am greșit și să-i cer lui 
Ceaușescu să fiu iertat. în cursul aces
tei a doua luni, ei m-au supus la 
întreaga gamă de amenințări și pre
siuni morale „specialitatea casei": de 
la amenințarea iminentă a unui pro
ces și a unei sentințe de condamnare 
la moarte ca agent american, la 
umilirea publică în fața unor mitin
guri muncitorești înscenate, evacua
rea familiei într-un oraș izolat ca Zim- 
nicea, pe Dunăre (unde te vor mânca 
de viu țânțarii), ruperea familiei în 
două, cu fiica mea rămasă șomer, 
forțată să-l însoțească pe soțul ei la Că
lărași, confiscarea economiilor mele 
bănești și a celor în dolari ș.a.m.d. 
într-adevăr, ei s-au gândit la toate. Ma
dam Ceaușescu era foarte pricepută 
la așa ceva și, după cum a recunoscut 
unul dintre investigatori, ea s-a ocu
pat direct de cazul meu.

Momentul culnjinant a venit 
când It.col. Rădulescu m-a spus la 
ceea ce numea el „testul suprem". A 
pregătit acest moment cu multă gri
jă și cu arta unui psihiatru. într-o joi 
dimineață, m-a avertizat că dumi
nică după-amiază voi fi confruntat 
cu un șoc, adăugând că îi era teamă 
să nu am un atac de cord care ar pu
tea să-mi fie fatal. El a repetat aver
tismentul vineri seara, adăugând că 
toți prietenii din străinătate m-au
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La cireșe
Un drac de băiat. Care face prăpăd prin oalele cu 

smântână. Care stă cu limbă scoasă dinaintea mamei, 
în semn de inocență, dând vina pe strigoaice, - ele-au 
luat mana de la vaci! Un mincinos și-un prefăcut. 
Fățărnic. Fricos. Viclean. Hoț. Obraznic. Ușernic. 
Pârâcios, Lingău... Puțini autori îndrăznesc să se auto- 
portreteze astfel. Numai cei mari, desigur, mizând pe 
faima artistică și nu pe buna părere făcută celor din jur. 
Farmecul însă rămâne farmec și în nemernicie, când o 
mărturisești deschis. Câți scriitori din lumea largă, mai 
ticăloși, n-au scris despre ei ca despre niște îngeri, 
uitând, ori neștiind, din amor-propriu, din mediocri
tate, că ticăloșia însăși era de fapt subiectul gras al vieții 
lor, și că astfel ar fi avut o șansă de izbăvire...

Lasă că și moș Ciorpec Ciubotarul adaugă o pată 
neagră pe chipul autorului, muindu-și feleștiocul în 
strachina cu dohotși trăgăndu-i„unpui de răbuială ca 
aceea pe la bot".

Strigoaiceleî... Calamandros?... Ele făcură?...
Iar auzim vocea Smarandei, retorica ei pustiitoare:
-Doamne, prinde-l-voiu strigoiul cela odată la oala 

cu smântână... ș-apoi las'! Nănașa din grindă are să-i 
știe de știre, de. nu l-or putea scoate din mâna mea tot 
neamul strigoilor și al strigoaicelor din lume!... Se cu
noaște el strigoiul care a mâncat smântână, de pe lim
bă... Urât mi-a fost în viața mea omul viclean și lingău, 
drept să-ți spun, dragul mamei! Și să știi de la mine că 
Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtișag, fie 
lucru de purtat, fie de-a mâncării, fie ori de ce-a fi.

Cuvinte grele. Lecție de morală, pe care băiatul o va 
înțelege, pe viață, abia după cel de-al doilea prăpăd, 
când face calamandros în cireșul mătușii Mărioara.

Operația in sine, tactica folosită, este o pagină 
superbă de prefăcătorie copilărească. Era vremea ci
reșelor. Fructele sângerii, dese, vesele, ademenitoare, pe 
care Cel de Sus anume parcă le-a creat, spre a fi furate. 
Un cireș văratic se înălța în ograda lui moș Vasile,fratele 
mai mare al tatei; mai erau încă vreo doi în sat, dar de 
la neamuri crezi că se ia mai ușor... Planul era gata 
ticluit. Intră și-ntreabă de văr-su, loan, că vrea să-i 
spună să meargă împreună la scăldat. Mătușa 
Mărioara zice nu-i acasă loan, că s-a dus cu moș Vasile 
„sub cetate, la o chiuă din Condreni, s-aducă niște 
sumani". Urmează o scurtă monografie, ce produc 
localnicii, o cronică, o veritabilă dare de seamă econo
mică. E bine să știm. în Humulești„sefac multe giguri 
de sumani, și lăi, de noaten, care se vând, și pănură, și 
cusute; și acolo, pe loc, la negustori armeni, veniți îna
dins din alte târguri: Focșani, Bacău, Roman, Târgu-Fru- 
mos, și de pe aiurea, precum și pe la iarmaroace în toate 
părțile... Cu asta se hrănesc mai mult humuleștenii, 
răzășifără pământuri, și cu negustoria din picioare: vi
te, cai, porci, oi, brânză, lână, oloi, sare și făină de

După ce în „perioada Dej" fusese un aprig comunist, Silviu Brucan era 
în linia întâi a contestărilor lui Ceaușescu în 1989 FOTO: Arhivele Naționale

dat uitării, că nici presa occidentală, 
nici Europa Liberă nu mai mențio
nează numele meu, iar sâmbătă 
seara mi-a spus că toți tovarășii mei, 
toți cinci, s-au disociat de activitățile 
mele criminale și nu vor să aibă de-a 
face cu un spion american. în sfâr
șit, duminică după-amiază am fost 
escortat în „Camera Philips", plină 
de aparate și instalații electronice. 
Lt.col. Rădulescu mi-a spus: „Acum 
ascultă cu atenție!" și a pus în priză 
un magnetofon. Era o voce care citea 
tare un text. Și am recunoscut ime
diat vocea lui Gheorghe Apostol. Am 
avut într-adevăr un șoc. El mă acuza 
ca trădător de patrie, vândut impe
rialiștilor americani și declara că am 
scris „Scrisoarea celor 6" la ordinul 
CIA, și de aceea ar trebui să fiu jude
cat și condamnat pentru trădare și, 
în mod specific, menționa articolele 
din Codul penal care trebuiau apli
cate în cazul meu - o indicație clară 
că citea un text pregătit de Securi
tate. în dosar, scena din Camera 
Philips este descrisă laconic:

„Pe timpul anchetei am prezentat 
banda magnetică cu înregistrarea 
declarației lui Apostol Gheorghe prin 
are acesta îl demască că a furnizat 
informații economice și politice unor 
diplomați spioni americani, englezi, 
olandezi, că este un trădător de patrie 
care trebuie judecat cu toată aspri
mea. A ascultat cu cea mai mare aten
ție conținutul înregistrării, dând sem
ne de maximă nervozitate atunci 
când se pronunțau cuvinte ca «trădă

păpușoi: sumane mari, genunchere și sărdacel ițari, 
bernevici, cămeșoaie, lăicere și scorțuri înflorate, șter
gare de borangic alese, și alte lucruri... “

Tabel de obiecte dovedind sigur puterea de lucru, 
ingeniozitatea, cultul meșteșugurilor, din care răsări 
și minunatul har al zicerii...

BUN. Și se face că pleacă. Sărută mâna mătușii 
Mărioara, mirată de asemenea purtări, și ce rău îi pare 
lui că loan nu era acasă, mult s-ar mai fi bucurat dac-ar 
fi mers la scăldat împreună. Iese smerit, cotește,face ce 
face și hop, sus, în cireșul femeii unde începe a-l jefui de 
cireșe coapte, crude, cum se nimerea. Când colo, jos, la 
rădăcină, - mătușa Mărioara c-o jordie-n mână!... Ce-i 
mai aud urechile! Diavolu și tâlharul, acoloi- gârla? în 
cireș? Să coboare numaidecât, lasă că-i arată ea!... Dar 
cum să te cobori, căci josera prăpădenie! înțelegem. Cum 
să.nu înțelegem? Cu zâmbetul dus către mirificele jafuri 
din pomii copilăriei...

Dă cu bulgări în el, nu-1 nimerește, și dacă vede așa, 
începe să se cațere-n cireș după făptaș, care se lasă 
s-alunece pe o creangă în partea ailalată, și sare jos și-o 
rupe la fugă. Mai avem o fugă antologică. La școală, 
când fusese scos să fie ascultat, și o tulise pe ușă. Dar 
fuga asta o întrece. începe s-alerge prin cânepa „crudă" 
și, până la brâu de înaltă", să scape. Ce să scape?... 
„Nebuna de mătușă Mărioara, după mine, și eu fuga 
iepureșteprin cânepă, și ea pe urma mea, până la gar
dul dinfundulgrădinei, pe care neavând vreme să-l sar, 
o cotigeam înapoi, iar prin cânepă,fugind tot iepurește, 
și ea după mine până-n dreptul ocolului pe unde-mi era 
iar greu de sărit; pe de lături iar gard, și hărșita de 
mătușa nu mă slăbea din fugă nici în ruptul capului! 
Cât pe ce să puie mâna pe mine Și eu fuga, și ea fuga, 
și eufuga, și ea fuga, păn ce dăm cânepa toată palancă 
la pământ.

Mătușa, nu știu cum se încâlcește prin cânepă, ori se 
împiedică, de ceva, și cade jos. Eu, atunci, iute mă 
răsucesc într-un picior, fac vreo două sărituri... mă 
azvârl peste gard, de parcă nici nu l-am atins, și-mi 
pierd urma, ducându-mă acasă și fiind foarte cuminte 
în ziua aceea. "Ah, prefăcutul!

Și vin păgubașii, cu autoritățile. Zgârcit mai era și 
moș Vasile ăsta. Dar mătușa Mărioara!... Cânepa s-a dus 
însă, trebuie să dea ceva. Tatăl plătește gloaba, îi trage 
vinovatului o bătaie să țină minte. Vorba mamei însă, 
că Dumnezeu n-ajută pe cei ce fură, iese la suprafață 
mai vrednică de ținut minte decât orișice chelfăneală. 
Dar, ce curios, și în ciuda oricărei morale rigide: în lipsa 
acestor mici strategii ale existenței, a micilor ei expediții 
de pradă, copilăria, care nu este decât un exercițiu, n-ar 
mai avea nici un farmec, nici un relief.

Constantin Țoiu 
România literară, nr. 33/1989

tor», «vândut imperialiștilor ameri
cani», în final concluzionând că nu 
are nici un dubiu cu privire la auten
ticitatea acesteia. A menționat însă că 
de-abia acum își dă seama că Apostol 
Gheorghe este un om slab, fără per
sonalitate, care, dacă ar fi fost prins și 
anchetat de Siguranță, în mod sigur 
și-ar fi vândut tovarășii de luptă. A 
subliniat că este convins de faptul că 
Apostol Gheorghe va putea lua atitu
dine împotriva lui atât pe timpul unei 
eventuale confruntări, cât și într-un 
proces public. Apreciază declarația 
drept un adevărat rechizitoriu care ar 
putea impresiona opinia publică. A 
renunțat la ideea de a fi confruntat cu 
Apostol Gheorghe întrucât nu poate 
contrazice un om care este în slujba 
autorităților și care conform convin
gerilor lui a devenit «omul Securită
ții». A adăugat însă că Apostol este ter
minat ca om politic". Pe pagina urmă
toare, dosarul spune: „Brucan Silviu a 
subliniat totodată că el nu-și va 
schimba poziția chiar dacă toți sem
natarii «Scrisorii» îi vor cere în cor 
acest lucru".

Aici ar trebui să pomenesc ultima 
și cea mai neașteptată declarație a 
investigatorului șef, deoarece avea o 
notă umană: „prof. Brucan, după 
toate aceste zile, vă respect". Este 
adevărat că n-am găsit această 
declarație în dosar „într-o singură 
copie" pentru Ceaușescu.

Silviu Brucan, Generația Irosită, 
Memorii, București, Ed. Universul & 
Calistrat Hogaș, 1992, p.203-205

înainte de 1990, săptămânalul Universul, tipărit 
în SUA începând cu anul 1985, a fost una dintre 
publicațiile cele mai cunoscute ale exilului 
românesc, cea mai importantă revistă a româ
nilor americani. Universul era editat pe atunci de 
Aristide Buhoiu.

Printre cei care au adresat mesaje publicației 
s-au numărat și doi președinți americani, Ronald 
Reagan și Bill Clinton. în 1988, regretatul Aristide 
Buhoiu a avut o convorbire cu Gheorghe Apostol 
(înregistrată pe reportofon), difuzată la 12 și 
13 martie 1989 la Vocea Americii, publicată parțial 
și în Universul (15 martie 1989). Reamintim, tex
tul „Scrisorii celor șase" a fost transmis de Europa 
Liberă pe 14 martie 1989.

După revoluție, în publicația Zig Zag, sub sem
nătura scriitorului George Stanca, a apărut o con
vorbire cu Aristide Buhoiu în care acesta redă po
vestea acelui interviu din 1988, interviu din care 
reproducem mai jos un fragment.

- Am văzut la Televiziunea Română un interviu 
acordat de domnul Gheorghe Apostol. La un 
moment dat a vorbit despre Universul și despre 
dumneavoastră. Cum s-au petrecut lucrurile?

- Așa după cum am bănuit atunci, dar aveam să 
aflu după Revoluție, ceea ce l-a supărat cel mai mult 
pe Ceaușescu cu privire la modestul nostru ziar a 
fost convorbirea pe care am avut-o cu Gheorghe 
Apostol în 1988, transmisă prin Vocea Americii ime
diat după ce Radio Londra a difuzat în martie 1989 
„Scrisoarea celor șase". Când purtam discuția cu 
domnul Apostol, domnia sa era încă ambasador în 
Brazilia.

La data difuzării, el se găsea deja în țară. Probabil 
că vă amintiți, fostul demnitar și lider de partid îl 
critica vehement pe Ceaușescu acuzându-1 că a dus 
țara la dezastru. îl numea „acest individ", ceea ce 
cred că i-a urcat dictatorului sângele la cap. Cred că 
așa ceva nu se întâmplase în ultimii 40 de ani! După 
cum am aflat ulterior, dictatorul a decis să-l con
damne. La moarte. Domnul Silviu Brucan a susținut 
într-un interviu că domnul Apostol ar fi zis nu știu 
ce la ancheta Securității sau la CC. Pentru mine un 
lucru e clar, dacă vreunul din cei șase s-ar fi dezis

(Urmare din pag. I)

Nu mai erau toți în viață, desigur, 
în decembrie 1989, dar nici în jur
nalele sau în scrierile memorialistice 
rămase de la cei care n-au apucat 
sfârșitul lui Ceaușescu nu există în
semnări despre el. De frică?!

Imposibil nu e, dar nu pare să fie o 
ipoteză plauzibilă. Dacă până în 1989 
teama i-a împiedicat într-adevăr pe 
scriitori să-l portretizeze pe Ceau
șescu pentru sertar și pentru poste
ritate, de ce după aceea, în libertate, 
nu au făcut-o?

Ce i-a inhibat pe literați, ce a oprit 
mâna scriitorilor, de vreme ce până 
și folcloricul „Taraf al Haiducilor", 
atât de cunoscut în Occident, i-a de
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între două delegații în străinătate, 
„dușman al poporului"

(Urmare din pag I)

Lucruri de care ne loveam zilnic atât 
noi, cât și clienții străini. Subliniasem 
mai ales defectele pe care le prezen
tau o serie întreagă de componente, 
produse de industria subcontractoare 
celei auto, care se defectau iremedia
bil după numai câteva zile de funcțio
nare.

Hârtia a ajuns în țară înaintea mea. 
Stârnind un scandal monstru, mai 
ales printre capii conducători de 
atunci. Care nu știau de care lucru să 
fie mai contrariați: de «trădarea» mea

(Urmare din pag. I)

Senzaționalul la 
rubrica de anunțuri

Ministerul Educației și învățămân
tului anunța organizarea unui nou 
concurs de admitere în facultăți în 
perioada 1-6 septembrie pentru ocu
parea locurilor rămase libere după 
sesiunea din luna iulie. Opțiunile din 
sesiunea de toamnă erau: Institutele 
Politehnice din București, Cluj-Napo- 
ca, Iași și Timișoara, Institutul de 
Petrol și Gaze din Ploiești, Universită
țile din Brașov, Craiova, Galați, Iași, Ti
mișoara și Academia de Studii Eco
nomice din București.

Știrea - de senzație pentru institu
țiile din învățământul superior - era 
expediată la rubrica de anunțuri. 
Nicăieri nu se spune că, în fapt, din nu 
se știe ce motive se suplimentaseră 
locurile în respectivele instituții. Ceea 
ce nu se întâmplase niciodată în 
ultimii ani!

Titluri de rupt limba
în țară începuseră „manifestările 

politico-educative și cultural-artistice 
prilejuite de aniversarea victoriei Re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă si antiimperialistă 
de la 23 August 1944, măreț eveni
ment istoric din viața poporului ro
mân, deschizător de eră nouă în deve
nirea socialistă a patriei".

Județul Cluj raporta simpozioane 
cu titluri în care-ți rupi limba precum: 
„Revoluția de eliberare socială și nați
onală, antifascistă si antiimperialistă 
de la 23 August 1944 - începutul unei 
noi ere a istoriei naționale", „Epoca 
Nicolae Ceaușescu, perioadă de gran
dioase realizări în economia Români
ei socialiste". în De j, Gherla și Huedin

Exilat în Statele Unite, Aristide Buhoiu a continuat 
să se intereseze de situația politică a țării, 

editând ziarul Universul FOTO: Arhiva TVR

de scrisoare, tiranul nu ar fi pierdut prilejul să facă 
mare tam-tam din asta. Desigur, nu intervin în 
polemica dintre cei doi. Dar dacă este adevărat că, 
după revenirea din Brazilia, domnul Apostol l-a 
căutat pe domnul Brucan pentru inițierea cunos
cutei scrisori de protest, e tot atât de adevărat că eu 
i-am vorbit domnului Apostol de atitudinea luată de 
domnul Brucan după revolta de la Brașov (când s-a 
opus uciderii muncitorilor, alertând opinia publică 
mondială) îndemnându-1 să-l caute la București, așa 
cum reiese clar din înregistrarea convorbirii. Am 
înțeles imediat că, indiferent de situația dată, eu 
fiind un ziarist în exil, iar dumnealui, ambasador în 
funcțiune, domnul Apostol a mizat pe faptul că țelul 
nostru e comun: înlăturarea odioasei dictaturi 
ceaușiste. Scriindu-mi ulterior că are o totală 
'încredere în mine, mi-a trimis mai multe docu
mente de maximă importanță, din care eu trebuia 
să fac publice câteva. încrederea reciprocă s-a 
păstrat, deși știu că în confruntarea cu inimosul

Omagii - da, memorii - ba
dicat lui Ceaușescu o compoziție pe 
cât de simțită, pe atât de liberă ca vi
ziune („Balada Conducătorului")?! 
Unde, genială expresie a speci
ficității, tribunalul îl condamnă pe 
Ceaușescu fiindcă ar fi „mâncat Ro
mânia", ceea ce situează tematic bal
ada lăutarilor din Clej ani în continu
itatea motivului înfulecării și a devo
rantei obsesii alimentare din „Țiga- 
niada", epopeea lui Budai-Deleanu. 
Obsesie care, în treacăt fie spus, 
poate fi găsită și în alte texte ale Tara
fului, cum ar fi această rugă em
blematică -,,Du-mă Doamne și mă 

sau de întrebările incomode puse de 
chinezi, care erau destul de impor
tanți pentru România la acea vreme.

Adevărul nu cred că interesa prea 
multă lume pe atunci. Ci doar o anu
mită «liniște», care nu trebuia tulbu
rată de fel. în această postură de per
soană ingrată am ajuns în biroul 
primului secretar al Brașovului de 
atunci, loan Radu, care m-a «beștelit» 
de absolut tot ce i-a trecut prin cap.

Tot astfel am fost ridicat în picioare 
și arătat cu degetul în cadrul ședințe
lor de partid din fabrică. Eram la urma 
urmei un «dușman al poporului». Iar, 
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NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU 
IVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN CAPITALĂ 
VOUĂ MAGISTRALĂ A METROULUI, o moderna și remarcabilă 
titorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", a fost inaugurată, ieri, 
intr-o atmosferă de profunda mindrie patriotică și aleasă 

recunoștință față de partid, față de marele său conducător

s-au limitat la „mese rotunde" care 
„au pus în lumină dinamismul fără 
precedent, dezvoltarea multilaterală 
a societății românești, creșterea pres
tigiului României în lume în cei 24 de 
ani de când în fruntea gloriosului nos
tru partid se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu". Nici vasluienii n-au fost 
mai prejos. în top a fost expunerea 
„Partidul Comunist Român - conti
nuatorul celor mai înaintate tradiții 
de luptă ale poporului român pentru 
dreptate socială și libertate națională, 
pentru progres și civilizație", urmată 
de recitalul de versuri patriotice sub 
genericul „Slavă patriei și partidului, 
iubitului nostru conducător tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

Liber la asortare
Revista Femeia își informa cititoa

rele că, în luna august, la modă erau 
comoditatea, confortul și simplitatea. 
Acestea conferă nota de originalitate 
a hainelor destinate doamnelor și 
domnișoarelor. „Fiecare poate alege, 

lasă/Unde e găini mai grase".
Este cert că într-o covârșitoare ma

joritate textele de„omagiu“ scrise de 
literații din România despre Ceaușes
cu între 1965 și 1989 erau rezultatul 
unor multiple obligații, presiuni și 
poate chiar constrângeri, că nu prove
neau din sincere elanuri afective și 
intelectuale. Absența sincerității este 
de altfel Chiar o condiție a producții
lor de acest gen, indiferent unde, 
când și de cine sunt fabricate. Sunt 
texte de supușenie, în definitiv mai 
rușinoase pentru cei care le-au insti
tuit și impus decât pentru autorii lor.

de parcă nu ar fi fost de ajuns, cei de la 
ministerul calității se făceau că nu 
știu de problemele pe care le întâmpi
nă uzina de câțiva ani încoace și con- 
vocau analize și ședințe tot timpul, 
întâlniri la care trebuiau să participe 
toți responsabilii fabricilor care fu
seseră incriminate de mine în raport.

Pentru a scăpa, unii dintre ei au 
venit cu niște buletine de analiză a 
calității falsificate în laborator. Acte 
care, spuneau ei, dovedesc că eu am 
dezinformat partidul și oamenii 
muncii. Am încercat atunci să explic 
că ceea ce au în față ei sunt falsuri și că

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAI 
a primii pe trimisul specia! ai revistei „Oanas" din RJ

ÎN TELEGRAME ADRESA'

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAL

Colectiva de oomenî ai mwncîî d«n ec 
raportează obținerea unor euccesei d< 

in infĂptuîreo și depășirea plano

însemnătatea internă și interna 
a revoluției de eliberare socială și 
antifascistă și antiimperialistă din Au

poate combina după rațiunea și gus
tul său veșmântul, în cazul nostru ro
chia care-i place. Cu funde și cordoane 
late, subliniind o talie fină sau o 
siluetă neobișnuit de subțire, lejere, 
«pe lângă corp»", nota autoarea arti
colului. Cu o asemenea libertate de 
asortare, în prim-plan a trecut, din 
nou, stilul „chemisier", la care se 
adăugau noi caracteristici: umerii 
marcați, mâneci potrivit de largi sau 
chimono. Important este că aceste 
ținute se potriveau unei ieșiri la spec
tacol, mersului în vizită sau la servi
ciu dimineața. în ceea ce privește co
loritul, acesta era cu dominante de 
smarald, ducând cu gândul la moda 
anului ce avea să vină -1990.

Pavilion românesc 
în RD Germană

România participa la expoziția hor
ticolă internațională de la Erfurt, în RD 
Germană. Pavilionul românesc cu
prindea o largă gamă de produse hor-

meu conațional, domnul Ștefan Kizima din Brazilia 
(arestat temporar la București), ambasadorul a fost 
obligat de anchetatorul Securității din Rahova să 
afirme textual că Aristide Buhoiu este agent ame
rican CIA! Sau să declare că i-am cerut documente 
ultrasecrete, ori l-am îndrumat să se abată la 
întoarcerea în țară pe la radio Londra, unde aran
jasem să facă declarații istorice, conservate pe bandă 
până va muri domnul Gheorghe Apostol. Sau 
Ceaușescu. Așa a fost. De altfel, sunt convins că do
cumentele scrise și cele sonore au salvat viața dom
nului Gheorghe Apostol. Securitatea știa exact ce 
hârtii se află la mine și ce declarase el pentru arhi
va BBC. în cazul în care lui Apostol i s-ar fi întâmplat 
ceva grav, presa mondială avea cu ce să fie alimen
tată. Ceea ce nu știau nici Securitatea, nici Ceaușescu, 
nici dumneavoastră - până la dezvăluirea de azi - 
este că a existat o persoană implicată în această 
acțiune, despre care Gheorghe Apostol ținea morțiș 
să nu se știe; soția sa. Ei bine, doamna Adriana 
Codreanu, cu care am vorbit de două ori la telefon, 
după care mi-a scris pe larg, a fost determinată în 
convingerea lui Gheorghe Apostol să facă acel gest 
de mare curaj. Mă înclin în fața acestei femei dintr-o 
bucată, asigurând-o de toată prețuirea mea.

Trebuie să mai precizez că la data respectivă, 
întrebându-1 în timpul aceleiași convorbiri pe dom
nul Apostol pe cine ar vedea domnia sa că ar fi 
potrivit să preia puterea, după eventuala înde
părtare a lui N. Ceaușescu, mi-a răspuns fără ezitare: 
Ion Iliescu. Din motive de securitate personală, pro- 
tejându-1 pe domnul Iliescu, Vocea Americii, prin 
redactorul Horia Pușcașu, a înlăturat din banda de 
emisie acel nume, știind că dictatorul ar putea 
dezlănțui noi represalii contra sa. M-am bucurat să 
aud declarația televizată a domnului Apostol prin 
care își exprimă convingerea că în România partidul 
comunist este compromis pentru totdeauna. Ca și 
nefasta ideologie ce l-a născut. Un avorton ce ne-a 
măcinat decenii la rând.

Ion Jianu, Gheorghe Apostol 
și scrisoarea celor șase, 

București, Editura Curtea Veche, 
2008, p. 115-118

Un memorial, o bibliotecă, o ex
poziție a acestor „omagii", dar strict 
în registrul sobrietății, fără nimic os
tentativ sau demonstrativ, ar pune 
într-o crudă lumină grotesca unifor
mizare de mari proporții în urâțenie, 
prostie și servilism a „epocii", enor
mul kitsch de partid și de stat, 
deopotrivă înfricoșător și ridicol, ce 
constituia idealul celor aflați în frun
tea regimului comunist din România 
de acum 20 de ani. Ar fi o eliberare. 
Una parțială, însă. Fiindcă în lipsa 
memoriilor libere despre cel care a 
fost delirant „omagiat" din supu
șenie, vreme de un sfert de veac, fan
tomele kitschului de altădată se 
insinuează, si cum, încă!, în prezent.

Mircea IORGULESCU

pot dovedi acest lucru cu probele de 
material original, pe care le păstra 
sem din precauție.

Printre acuzatorii mei s-a lăsat o 
tăcere grea și discuția s-a cam încheiat 
în punctul acela. Liniștea a fost între
ruptă însă de o persoană străină, care 
s-a ridicat și a plecat grăbită, scuzân- 
du-se că nu mai are treabă acolo. Am 
aflat mai târziu că era un procuror 
care fusese trimis să mă aresteze.

A fftst o experiență destul de stre- 
santă, dar am avut și sprijinul soției ca 
să depășesc acel moment greu."

(a consemnat lonuț IVAN)

ticole, de pomi și arbori fructiferi, 
legume, fructe, viță-de-vie pentru 
struguri de masă, flori și plante orna
mentale, realizări ale industriei de pre
lucrare a produselor horti-viticole. 
Printre oaspeții de seamă ai pavilionu
lui s-au numărat Horst Sindermann, 
membru al Biroului Politic al CC al 
PSUG, președinte al Camerei Populare, 
Werner Krolikowski, membru al 
Biroului Politic, secretar al CC al PSUG, 
și Bruno Lietz, ministrul Agriculturii și 
Silviculturii, dar și alți membri ai con
ducerii de partid și de stat a RDG.

Români secondați 
de sovietici

Conform unui clasament întocmit 
de Federația internațională de specia
litate, în fruntea celor mai buni hal
terofili din lume se afla, la categoria 
100 kg, românul Nicu Vlad, cu 417,500 
kg la totalul celor două stiluri. Locul al 
doilea era ocupat de sovieticul Ser- 
ghei Kopîlov - 402,500 kg. La catego
ria 60 kg, primul loc era adjudecat tot 
unui român: Atila Csanka - cu 290 kg 
la cele două stiluri, secundat de Mihail 
Suvaev (URSS) - 287,500 kg.

Cargoul „Găești“ 
a fost lăsat la apă

Constructorii de la Șantierul naval 
Brăila raportau construcția - cu trei 
săptămâni mai devreme față de gra
fic - a cargoului multifuncțional „Gă
ești" de 8.750 tdw. Același cargo repre
zintă și cea de-a 120-a lansare din 1972, 
când a fost construit primul cargou de 
4.500 tdw. Noua navă de producție 
românească era dotată cu motor de 
6.000 CP, realizat la întreprinderea 
Constructoare de Mașini Reșița.

Alexandra ZOTTA
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S-Â DEZIS APOSTOL DE „SCRISOAREA CELOR 6"?
(Urmare din pag. I)

„Un negustor bun", îl numea pe Brucan, 
Bârlâdeanu. „Ca un negustor bun, ne-a 
vândut și pe noi" - a conchis public Bârlădea- 
nu într-un timp când toți semnatarii scrisorii 
(cu excepția lui Pârvulescu) erau încă în viață. 
Despre responsabilitățile ce și le-a autoa- 
sumat Brucan în structurile CFSN s-a expri
mat mai târziu ambiguu: „Eu, în general, 
răspundeam de Ministerul de Interne și de 
aparatul de propagandă". Grație acestor „răs
punderi", a fost singurul care și-a salvat 
(parțial) dosarul de Securitate. Din dosarele 
celorlalți semnatari, cel puțin din ce se știe 
până acum, n-a rămas nimic.

Brucan versus Apostol
Dezicerea lui Apostol a fost argumentată 

public de Brucan prin „recompensa" păs
trării domiciliului. Doar jumătate din cei șase 
au fost însă mutați în domiciliu obligatoriu 
-Brucan, Mănescu și Bârlădeanu. Ceilalți trei 
- Apostol, Răceanu și Pârvulescu - au rămas 
-în vechile locuințe. Toți sub interdicția pără
sirii lor, anchetați zilnic și urmăriți continuu.

Ion Iliescu era urmărit de Securitate din ordinul Ceaușeștilor, 
încă nu se știe de ce FOTO: Arvivele Naționale

Despre metodele folosite în anchetă de 
Securitate și acuzațiile aduse lui Apostol, Cor- 
neliu Mănescu mi-a declarat: „Pe fiecare, în 
parte, voia să ne facă să ne dezicem de 
scrisoare. în final voiau să acrediteze versi
unea că a fost scrisă într-o ambasadă străină, 
de un spion străin. Securitatea avea metodele 
ei de a încâlci lucrurile, de a crea bănuieli per
sonale, de a-i face pe oameni să se dezică de 
semnături. (...) Mi s-au citit și declarațiile lui 
Apostol, mi s-au citit și declarațiile lui Brucan, 
dar vă spun, cu toată sinceritatea, că n-am 
crezut nimic. L-am auzit și pe Apostol, înre
gistrat pe bandă de casetofon. în acele decla
rații ascultate de mine, Apostol îl învinuia pe 
Brucan că e agentul unei puteri străine, că e 
agent american. Nu l-am auzit dezicându-se 
de scrisoare. De la Brucan nu mi-au pus ni
mic, nici înregistrări, nici declarații. Dar mă 
tocau cu întrebări de genul cum am putut eu, 
un om atât de respectat, să am de-a face cu 
un asemenea individ ca Brucan - spion so
vietic, iar după aceea spion american. Eu mă 
miram ironic: dar bine, Brucan pleca în toată 
lumea, ținea conferințe, s-a întors înapoi, 
cum a putut avea încredere partidul în spi
oni sovietici și americani să-1 reprezinte?".

Bârlădeanu a fost, de asemenea, categoric 
în interviul ce mi l-a acordat: „în ceea ce mă 
privește, eu n-am fost confruntat în anchetă 
cu nimeni, nici nu mi s-a spus nimic în 
anchetă despre dezicerea lui Apostol. De ce 
nu s-au făcut confruntări, nu știu. Mi s-a ridi
cat doar chestiunea că Brucan e trădător, e 
spion. Le-am spus: «Dacă puteți dovedi, faceți 
ce credeți»". în memoriile sale, Brucan „do
vedește" dezicerea lui Apostol printr-un 
raport al anchetatorului său (deocamdată de 
negăsit în dosarul lui). „A renunțat la ideea 
de a fi confruntat cu Apostol Gheorghe - ar fi 
raportat anchetatorul-șef superiorilor săi 
despre anchetatul Brucan -, întrucât nu 
poate contrazice un om care este în slujba 
autorităților și care conform convingerilor 
lui a devenit „omul Securității". Și ar mai fi 
adăugat, concludent, la final: „Prof. Brucan, 
după toate aceste zile, vă respect"!

„Marele secret de stat din România este că 
Iliescu e un om fricos"

La 25 februarie 1991, Silviu Brucan i-a dat 
un interviu ziaristului Mircea Bunea (publi- 
caț ulterior în volumul „Praf în ochi, Procesul 
celor 241-2", Editura Scripta București, 1994). 
„Profețind" trecutul - cum îi plăcea lui Bru

can să spună -, l-a acuzat în el pe Ion Iliescu 
că n-a fost ferm în condamnarea pentru 
genocid a membrilor CPEx. „El n-a avut cura
jul nici înainte, sub Ceaușescu, n-are nici 
acum. Marele secret de stat din România este 
că Iliescu e un om fricos. Ăsta e marele secret. 
Eu am fost în situații grele lângă el și pot să 
spun. Pot să mă pun martor că-i fricos." Și 
„izbucnește în hohote de râs", menționează 
intervievatorul.

Avea atunci în vedere, probabil, și 
încercările „celor 6" de a găsi mai mulți 
protestatari ai lui Ceaușescu. Unii, ca Fazekaș, 
au zis că sunt prea bătrâni, alții, ca Iliescu, că 
sunt prea sever urmăriți.

Când a apărut la televiziune și Gheorghe 
Apostol, la 23 decembrie 1989, n-a fost primit 
de Brucan și Iliescu. De ce?, l-a întrebat jur
nalistul Ion Jianu în 1990. „Ca să-și facă o plat
formă politică, deoarece Brucan, ca om 
politic, era un necunoscut în țara asta, a 
răspuns Apostol. N-avea o bază politică solidă 
și atunci a căutat să mă compromită pe mine. 
(...) Astfel a reușit să ajungă lângă Iliescu..."

S-a reușit și ca istoria „scrisorii celor 6" să 
fie pe-alocuri riecunoscută.

Lavinia BETEA

0 scrisoare inedită a lui Gheorghe Apostol pentru conducerea PCR
(Urmare din pag. I)

O scrisoare inedită, înregistrată la 
Cancelaria C.C. al P.C.R. (22 august 
1989) și la Arhiva Comitetului Politic 
Executiv al CC al PCR (4 septembrie 
1989), ne poate oferi un indiciu despre 
motivul disensiunilor dintre Gheor
ghe Apostol și Silviu Brucan, după 
difuzarea„Scrisorii celor șase" la pos
tul de radio „Europa Liberă" (14 mar
tie 1989). Documentul în cauză, în
tocmit la 31 mai 1989, nu a fost sem
nat de Gheorghe Apostol, deși numele 
său se află menționat la sfârșitul 
scrisorii. Totodată, nu există alte in
dicii care ar putea să ne ajute în iden
tificarea autorilor săi.

în opinia noastră, scrisoarea respec
tivă nu a fost întocmită de ofițerii de 
Securitate, ci, poate, de către Nicolae 
Constantin sau generalul Ion Coman, 
subordonații lui Nicolae Ceaușescu. 
De altfel, liderul suprem al partidului 
a declarat în ședința din 18 august 
1989 a Comitetului Politic Executiv al 
CC al PCR faptul că „Gheorghe Apostol 
a trimis o scrisoare, recent, la Comite
tul Central al partidului, prin care 
recunoaște activitatea sa de spionaj și 
acum cere clemență. Am stabilit ca un 
grup de tovarăși să stea de vorbă cu 
el". Mai mult decât atât, este posibil ca 

documentul respectiv să fie, de fapt, 
textul citit de Gheorghe Apostol, înre
gistrat de Securitate și auzit de Silviu 
Brucan pe durata anchetării sale de 
către locotenent-colonelul Rădulescu. 

în prezent, amintita scrisoare (ne
semnată olograf) pe care o edităm se 
află în Arhivele Naționale Istorice 
Centrale. (P.O.)

Către
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român și Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

Subsemnatul Gheorghe Apostol, vă 
rog să-mi permiteți a vă supune 
atenției urtnătoarele:

Este de datoria mea să arăt cu toată 
sinceritatea că îmi revine o mare 
răspundere în legătură cu scrisoarea 
trimisă în Occident de către Silviu 
Brucan și citită în luna martie 1989 la 
posturile de radio străine, întrucât eu 
am organizat și atras și pe alții la 
această acțiune.

Deși eram conștient că prin ceea ce 
am inițiat voi susține propaganda 
externă contra țării noastre și am să 
determin unele acțiuni de calom
niere și denigrare a partidului și sta
tului, nu am ezitat să-mi materializez 
intențiile, fiind dominat de ambiții 
personale și interese egoiste.

Prin ceea ce am făcut, am pus la dis
poziția unor cercuri străine și oficine 
de propagandă reacționară materiale 
care, deși nu aveau o bază reală, au 
susținut acțiunile lor dușmănoase.

Sunt conștient că prin faptele mele 
am nesocotit obligațiile de cetățean 
român și legile țării, regret profund 
tot ce am făcut și rog conducerea par
tidului și Consiliului de Stat să-mi 
acorde clemență.

Acum îmi dau pe deplin seama că 
am încălcat grav prevederile Statutu
lui Partidului Comunist Român, con
travenind îndatoririlor de a apăra uni
tatea partidului, de a milita pentru 
înfăptuirea liniei sale politice și a 
manifesta intransigență față de 
acțiunile ostile orânduirii noastre 
socialiste și față de cei care uneltesc 
împotriva intereselor poporului.

Analizând lucid și cu responsabili
tate atitudinea ce am avut-o și faptele 
ce le-am săvârșit, am ajuns la con
cluzia că trăsăturile negative de carac
ter, ambițiile carieriste și orgoliul 
m-au adus în situația gravă de a mă fi 
pus în slujba celor împotriva cărora 
am luptat cândva.

Conștient fiind că poziția și acțiuni
le mele au fost exploatate pentru a se 
încerca discreditarea politicii partidu
lui și statului, a regimului socialist din 

țara noastră, regret profund și în tota
litate actele săvârșite.

îmi dau seama că prin ceea ce am 
făcut am adus o grea rușine și asupra 
propriului trecut, renegând idealurile 
cărora le-am dedicat anii tinereții 
mele. Așa cum am mai arătat, am pus 
mai presus de interesele statului și 
partidului propriile interese, iar pen
tru realizarea unor scopuri personale 
înguste nu am pregetat să colaborez 
cu elemente aflate în slujba dușmani
lor țării.

Acțiunile mele au fost urmarea 
unor concepții și orientări greșite, 
precum și a unor mentalități străine 
de profilul politic și moral ce trebuia 
să mă caracterizeze ca membru al 
partidului.

De asemenea, fără a încerca să mă 
disculp în vreun mod, recunosc că în 
perioada îndelungată de timp cât am 
fost departe de țară, cu o ușurință con
damnabilă, m-am lăsat influențat de 
propaganda reacționară din exterior, 
abdicând în acest fel de la principiile 
și normele vieții și muncii comuniș
tilor. Acum îmi este rușine că la vârsta 
pe care o am nu mai pot ține fruntea 
sus în fața foștilor tovarăși de luptă, a 
cetățenilor țării.

în aceste clipe, fiindu-mi propriul 
judecător, mă angajez ca în tot restul 

vieții mele să dovedesc devotament 
desăvârșit partidului și țării. Rog 
Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul de Stat să-mi 
dea posibilitatea de a mă reabilita 
moral și să demonstrez că pe viitor 
conduita mea nu va contraveni, sub 
nici o formă, intereselor partidului și 
țării.

Mă anga j ez că nu voi mai întreprin
de nimic ce ar putea să dăuneze poli
ticii partidului și statului nostru, că nu 
voi mai întreține nici un fel de relații 
cu persoane care denigrează țara, 
devenind un cetățean loial și luând 
poziție hotărâtă față de orice încer
care de nesocotire sau încălcare a 
legilor Republicii Socialiste România.

Asigur Comitetul Central al par
tidului că mă dezic în totalitate de 
acțiunile întreprinse, iar pentru 
faptele mele cer scuze partidului, 
poporului român, conducerii partidu
lui și statului. Totodată, rog ca, 
avându-se în vedere și vârsta înain
tată ce o am, să mi se acorde clemență.

Cu deosebit respect,
Gheorghe Apostol
31.05.1989

Arhivele Naționale, 
Fond CC al PCR - 
Secția Cancelarie, 
dos. nr. 56/1989

DIN ARHIVA CC AL PCR

Ceaușeștii, despre 
trădare și trădători

(Urmare din pag. I)

Foarte bine am făcut că au stat de 
vorbă tovarășii din ilegalitate, care 
cunosc bine cum s-a muncit înainte 
și au poziție corectă față de partid.

Tov. Coman Ion: Este cu atât mai 
grav la Apostol, cu cât înainte de redac
tare a fost prevenit să nu ia legătura cu 
Brucan, care este spion în slujba impe
rialismului american. I-am atras 
atenția că este pasibil de rigorile legii.

Tov. Nicolae Ceaușescu: El a venit 
din străinătate, a fost recrutat încă din 
străinătate și aici a executat ce i s-a 
spus.

Tov. Elena Ceaușescu: încă de mult 
timp a fost recrutat, în străinătate.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Acolo a 
devenit agent al spionajului străin.

Tov. Elena Ceaușescu: Iar aici și-a 
continuat activitatea.

Tov. Nicolae Ceaușescu: De altfel, el 
când a venit în țară s-a oprit în Anglia, 
în RFG.

Tov. Constantin Nicolae: în Anglia 
a dat un interviu la rețeaua BBC, cu 
condiția să fie difuzat după moartea 
lui.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Acolo, de 
fapt, s-a oprit să fie instruit cum să-și 
ducă activitatea.

Asta este problema și înseamnă că, 
realmente, trebuie să luăm o poziție 
fermă față de tot și de toți cei care 
nesocotesc legile țării. Ați văzut cum 
au procedat în Cuba, inclusiv în China 
față de trădători, că altfel nu putem să 
le spunem. ,

Nu este vorba acum să ne grăbim. 
Trebuie totuși o poziție clară și trebuie 
trase concluzii și luate măsuri ferme.

Tov. Elena Ceaușescu: Trebuie să 
informăm partidul.

Tov. Nicolae Ceaușescu: De aceea 
am vrut să informăm Comitetul Po
litic Executiv și să vedem, după 
23 August, să informăm întregul par
tid.

Cu aceasta tovarăși am putea să 
închidem ședința, să ne facem dato
ria și să întâmpinăm 23 August cu 
rezultatele cele mai bune. Mai sunt 
doar câteva zile.

Bine, cu aceasta ridicăm ședința.
Arhivele Naționale,

Fond CC al PCR - Secția Cancelarie, 
dos. nr. 56/1989
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Prelucrarea Informațiilor pentru 
mesaje cu structură complexă

Când să citezi?
Constrâns astfel, arta ziaristului de a 

mânui citate se reduce la a ști când să citezi, 
când să parafrazezi, când să lași baltă totul. 
Uneori alegerea este simplă. (...)

Dar majoritatea citatelor nu sunt pitorești. 
Când ele coboară sub un anumit nivel, o 
parafrază succintă este o soluție mai bună:

- „Senatorul a spus că în această perioadă 
de timp, care a durat șase ani, acest Sub
comitet a avut în total șase zile de audieri".

- Senatorul a spus că subcomitetul a avut 
șase zile la audieri în tot atâția ani.

Principala diferență constă în numărul 
mai mare al cuvintelor declarației senato
rului.

Citatele bune rezumă ce este în mintea 
unei persoane, cristalizează o emoție sau o 
atitudine, oferă o perspectivă individuală de 
un anumit fel - de preferat într-un mod con
cis și interesant. (...)

Iată un fragment dintr-un articol despre 
închisoarea Maza din Irlanda de Nord, unde 
oamenii IRA erau lăsați să moară de foame:

„Când ajung aici nu mai este nici urmă de

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Mai striga mama la„micuțu„sărăcuțu 
dar avea grijă de el: spăla, cârpea, călca, 
hrănea... Cea maifrumoasă latură a mamei 
a fost devotamentul ei față de cei pe care-i 
considera apropiați (însă - vai! de ceilalți), 
încă la Reghin fiind, s-a făcut luntre, punte, 
pentru a-i salva viața Bertei (fosta noastră 
servitoare), amenințată de septicemie, 
făcându-i rost de penicilină - încă o raritate 
la noi. A îngrijit-o pe „mama Letty" săptă
mâni în șir. A plecat la Brașov s-o vegheze pe 
Dițușpână în ultima ei clipă.

în toată această perioadă, mama se făcuse 
tare blândă, mai ales față de mine, dar oare
cum și față de tată. O iubeam amândoi cum 
nu se putea mai mult și recunoșteam că 
ne-am prăpădifără ea.

(Datorită chibzuinței ei și a bunăvoinței un
chiului Toderică -frateleei-, am putut să-mi 
termin studiile. Tata, mai neîncrezător și 
temător in fața greutăților, renunțasela ideea 
de a-mi duce școlarizarea până la capăt.)

Era perioada când, mergând în vacanțe la 
Reghin, o alintam și pe ea, prostindu-mă un 
pic: „Ești mămuca mea mică" (eufiind ceva 
mai înaltă decât ea), de unde expresia pres
curtată „Muca Mică", preluată de Ada sub 
forma „Mipa". E numele care a supraviețuit 
până azi.

Din păcate, după ce am avut-o pe Ada-de 
care a avut grijă cât timp am stat la sanato
riu - mama s-a înstrăinat treptat de mine. 
După revenirea mea acasă, nu reușea să rea
lizeze că micuța nu era tocmai copilul ei, că

luptă, a spus un însoțitor de la spitalul de un 
etaj, cu zece paturi. Sunt foarte politicoși și 
gata să coopereze în această fază finală. Pur 
și simplu stau, mor fără zarvă".

O parafrază ar fi fost un păcat.
Când ghilimele, cU mica lor darabană 

inconștientă, semnalează o voce omenească, 
cititorul așteaptă un ton diferit de prezentare 
uscat a faptelor. Nimic decât dezamăgire în 
articolul următor:

„Miami - Mai bine de 6.300 de păsări exo
tice, de la micuții cintezoi la papagalii mari, 
valorând 5.000 de dolari bucata, au fost dis
truse la un centru de importare din cauza iz
bucnirii unei epidemii cu boala Newcastica, 
un virus care omoară păsările domestice", au 
spUs reprezentanții federali.

„Toate păsările de aici au fost distruse și 
suntem în plină activitate de curățare și dez
infectare a zonei", a spus Connis Crunkelton, 
purtătoare de cuvânt a Departamentului 
Agiculturii SUA.

Domnișoara Crunkelton a spus că 
reprezentanții federali s-au temut că păsările 
infectate au fost expediate în ultimele 30 de

zile de Pet Farms Inc., compania importa
toare.

„Am anunțat responsabilii cu sănătatea 
animalelor din diferite state, despre care se 
știa că au primit transporturi de păsări", a 
spus ea. „Ei vor merge să vadă dacă se află 
păsări infectate. Dacă acestea vor trebui dis
truse și proprietarilor li se vor plăti daune 
pentru pierderi."

Se numărau 123 de specii și subspecii între 
cele 5.300 de păsări distruse de Pet Farms, a 
spus domnișoara Crunkelton. Proprietarii 
vor primi despăgubiri, a spus ea.

Nu avem încă o estimare în dolari a 
păsărilor, dar așteptăm ca aceasta să sosească 
mai târziu, a spus dra Crunkelton.

Punerea unor astfel de informații co
mune în citate directe asemenea încercării 
de a pune cartea de telefon pe muzică. 
Câteva cuvinte de parafrazare ar fi redat 
detaliile.

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

practica presei a Academiei de Studii
Social-Politice, p. 121-122

aveam și noi, părinții, un cuvânt de spus în 
educația ei, având în vedere totuși că răspun
derea o purtam noi. A fost o perioadă lungă 
și dură pentru mine, din cauza deteriorării 
relațiilor noastre. După ce acestea s-au mai 
ameliorat (în așa măsură, încât primea s-o 
duc cu mașina să-și revadă prietenii în diferite 
localități), a intervenit ruptura între Ținu și 
mine, când mama s-a pronunțat net împotri
va mea - vezi, Doamne, ea garantase de ino
cența mea când m-a încredințat lui. Cu voie 
și fără voie, m-a pus la multe și grele încercări 
afective și evaluări morale. Dar n-are nici un 
rost să mai stărui. Laturilefrumoase ale ca
racterului ei îi întreceau cu mult defectele.

Doina Cornea, Jurnal. Ultimele caiete - 
urmat de o convorbire între Doina Cornea, 
Ariadna Combes, Leontin luhas, moderată 

și consemnată de Georgeta Pop, 
Fundația Academia Civică, Centrul 

Internațional de Studii asupra 
Comunismului, 2009, p. 82-88 

încolțit. în fața blocului, figuri suspecte. 
Telefonul este ascultat permanent. Și azi am 
avut surpriza groaznică să aflu că am mon
tate microfoane în apartament. Sunt tulbu
rat și cel puțin speriat. Mă aștept la tot felul de 
rele, să fiu anchetat, arestat, percheziționat 
etc. Nu mai pot lucra și urăsc casa asta. Ce n-aș 
da să găsesc microfoanele alea! Cine nu a trăit 
senzația asta paralizantă n-a trăit nimic! 
Frica trece din afara ta înlăuntrul tău. Nu mai 
poți să scapi. Ești închis etanș într-o celulă cu 
pereți inexpugnabili, dar transparent. Nicio
dată nu m-am simțit atât de mizer, atât de„ în 
pericol". Ce-am făcut ca să mă bucur de o 
atenție atât de mare că într-o lună am fost

interogat de două ori? Am devenit un „obiec
tiv", dintr-o dată sunt supravegheat strâns. 
Cauza, mi s-a spus, „te amesteci prea mult cu 
străinii! Dacă mai aflu, o pățești". Mereu este 
cineva pe firul telefonului. Certitudinea că am 
microfoane instalate în casă, că sunt un 
cobai. Am observat de două ori o Dacie 
neagră break cu multe antene când m-am 
întâlnit cu John L., dar coincidența numi s-a 
părut suspectă. Acum știu, datorită interoga
toriului luatAncăi, că pereții mei au urechi. 
Ce trebuie să fac? Cât va dura? Să fac o 
curățenie, să scotocesc, să dau jos varul? Ca în 
„Conversația"lui Coppola, să devastez totul, 
până înnebunesc. întâi ar trebui o grevă a 
tăcerii. Tai toate contactele cu prietenii, mă 
feresc de delatori. împuținez apelurile telefo
nice. Tai contactele cu străinii, extrem de pe
riculoase pentru Secu. Secu e cu nervii încor
dați pe străini. Nu mi-au pus gând rău? Ce 
urmează? Cât știu ei din underground-ul 
meu? Mă calcă mâine o mașină sau când mă 
întorc acasă mă atacă niște huligani beți? 
Cum să mă apăr?

Stelian Tănase, Acasă se vorbește în 
șoaptă. Dosar & Jurnal din anii târzii ai 

dictaturii, Compania, 2002, p. 103-104

45 de ani de la 23 August 1944! Ce demență! 
E bine de „neuitat": spectacole omagiale în 
care unii au ajuns ași (Peneș, Nae), ședințe 
(madam Florescu: „Fiecare să-și ocupe lo
curile stabilite" și madam Mioveanu: „Dra
gă în sus, dragă în jos"), expoziții ale unor pic
tori specializați (veziMocanu)... Câte materi
ale, câte forțe umane și câte energii creatoare 
în slujba minciunii...

Adrian Fetecău, Jurnal nepublicat

*El MAI CITIT ȘARDE CALITATE
■
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ROMANIA -CUBA 1-1 IN „TURNEUL
PRIETENIEI 4 LA JUNIORI

Cazul „Pacepa“ 
în versiune poloneză

Ajuns la a 23-a ediție, „Turneul Prie
tenia" la juniori s-a disputat la Gera, 
în fosta RD Germană. Reprezentativa 
României a făcut parte din Grupa A, 
alături de naționala țării gazdă, RDG, 
de Polonia, Bulgaria și modesta echi
pă a Cubei. în Ultimul meci al „tricolo
rilor", care și așa avusese o evoluție 
modestă până în acel moment, adver
sar a fost naționala Cubei, un nume ca 
și inexistent pe harta fotbalului mon
dial. La fel ca și în aceste vremuri. Din 
păcate, România nu a reușit decât un 
rușinos 1-1, în meciul disputat pe Sta
dionul „Heinrich Heine". Surprinză
tor, tinerii jucători cubanezi au des
chis scorul încă din minutul 7, prin 
Crusellas, la singura lor ocazie de pe 
parcursul meciului. Numai că româ
nii au ratat enorm, nereușind decât 
golul egalizator, prin timișoreanul Să- 
voiu, în minutul 69. Forcingul de final 
în speranța unui succes care să mai 
salveze cât de cât imaginea la acest 
turneu nu a adus decât o bară a lui 
Moga. Selecționata României a evolu
at în următoarea alcătuire: Cioacă - 
Crudu, Dicu, Zanc, Lungu - Moga, 
Ungur, Sabo, Moisescu-Gane, Săvoiu. 
Pe parcurs a mai intrat Moldoveanu. 
în urma acestui rezultat, România a 
disputat finala pentru locurile 5-6, în 
fața Ungariei. Din păcate, a fost un alt 
eșec, 0-1, gol Fazekaș, astfel că tinerii 
„tricolori" au terminat competiția pe 
locul 6, deși obiectivul era o clasare pe 
podium. Presa vremii susținea că ro-

DIN ARHIVA CC AL PCR

Stenograma ședinței Comitetului Politic Executiv 
al CC al PCR din ziua de 18 august 1989

Ședința a fost prezidată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Tov. Nicolae Ceaușescu:
Ați văzut ordinea de zi, tovarăși? 
Nu mai aveți alte probleme? Nu.
Punctul 1
Unele probleme privind Congre

sul al XTV-lea al Partidului Comunist 
Român.

Practic, peste 10 zile trebuie să 
înceapă adunările organizațiilor de 
bază și deci, toate pregătirile pentru 
delegații la congres și pentru mem
brii Comitetului Central care urmează 
să fie dezbătute în adunările de par
tide trebuie să fie definitivate.

Comisiile constituite de Plenară 
s-au ocupat de toate aceste probleme, 
au lucrat, au fost aduse o serie de 
îmbunătățiri și, actualmente, propu
nerile pentru delegații Comitetului 
Central în conformitate cu normele 
stabilite de Plenara Comitetului Cen
tral s-au definitivat. Vom avea 3.328 de 
delegați, din care centrali 380, față de 
375 la Congresul precedent. Este o 
creștere mai mică. Pe total la delegați 
este o creștere de 200.

Activiștii de partid rămân la același 
număr 50-50, din aparatul de stat 
165-165, oameni de știință 100, dele
gați locali de la 2.750 a crescut la 2.946, 
la muncitori de la 1.064 la L230 și, în

ROMÂNIA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Semnatarii „Scrisorii celor 6“ în atenția presei europene
în 1989, „Scrisoarea celor 6“ era 

foarte des invocată de mediile poli
tice și gazetărești din lumea capita
listă, fiind o speranță că se putea 
schimba ceva în regimul ultra-con- 
servator comunist al lui Nicolae 
Ceaușescu. Ce știau „vesticii" despre 
semnatarii textului aflăm din ediția 
din 18-19 martie 1989 a ziarului 
francez „Le Figaro":

Gheorghe Apostol, fost membru al 
Biroului politic și președinte al Sindi
catelor, Alexandru Bârlădeanu, fost 
membru al Biroului politic și Pre
ședinte al Comitetului planificării, 
Corneliu Mănescu, fost ministru de 
Externe și Președinte al Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite, Constantin 
Pârvulescu, membru fondator al Par
tidului comunist, I. Răceanu, veteran 
al Partidului comunist, Silviu Brucan, 
fost redactor al Scînteii.

Scrisoarea a fost dată publicității în 
10 martie, a doua zi după condamna
rea guvernului de la București la Ge
neva (v. alăturat). Semnatarii, foști 
înalți demnitari ai partidului și guver
nului, pe vremea cărora încălcările 
Constituției erau la fel de banale ca în 
orice sistem totalitar, nu pot fi bănuiți 
de o subtilă febră disidentă. Ceea ce 
contestă ei este gestiunea falimentară 
a lui Ceaușescu, nu și sistemul care a 
generat-o.

Cei șase semnatari reprezintă un 
evantai semnificativ: Gh. Apostol 
(n. 1913) a fost între 1955-61 prim sec
retar al CC al PMR. El avea rangul cel 
mai înalt în partid, la venirea lui Ceau
șescu, în 1965. De altfel, într-un inter
viu luat, în urmă cu un an, de Aristide 
Buhoiu (directorul ziarului „Univer
sul" din SUA), transmis la Vocea

Fară Răducioiu (stânga), trecut la tineret, echipa de juniori s-a 
făcut de râs la „Turneul Prietenia" FOTO: Revista SPORT

mânii au fost dezavantajați de arbi
traj, care a refuzat un penalty la 
Crudu. A fost și ghinion, Moga ni
merind din nou transversala. Sur
priza a venit din partea gazdelor, care 
au ratat finala, spre dezamăgirea su
porterilor. în finala mică, RDG a în
vins cu 3-1 Cehoslovacia, meciul fiind 
arbitrat de românul Constantin 
Gheorghe. Trofeul a fost câștigat de 
reprezentativa URSS, 1-0 în finala ma
re cu Polonia. Din echipa de atunci a 
României, ulterior s-au remarcat ata- 

mod corespunzător în celelalte sec
toare. La țărani de la 465 la 490. La 
funcționari este o creștere mai mică, 
de la 457 la 460. Am crescut mai mult 
la muncitori.

Activiștii de partid au rămas la 
același număr 450 la 450, în mod 
corespunzător și în celelalte sectoare 
de activitate nu sunt mari schimbări. 
Numărul femeilor a crescut la 38 față 
de 36,25, la naționalitatea germană de 
la 92,05 la 92,06, la naționalitatea 
maghiară 6,65 a fost înainte iar acum 
6,85, astea toate în raport cu numărul 
de membrii de partid.

De asemenea, există o repartizare 
în mod corespunzător pe județe, în 
raport cu numărul membrilor de par
tid. De asemenea, cei centrali sunt 
repartizați pe județe în raportul în 
care au fost înaintate cu creșterile care 
sunt, 5 delegați centrali, așa că nu 
schimbă prea mult.

Din acest punct de vedere am putea 
să spunem să treacă și să se comunice 
la județe, să se treacă la concret, ca în 
organizațiile de bază să fie dezbătute 
propunerile.

în ce privește Comitetul Central, fa
ță de ceea ce am hotărât la Plenară, 
din partea comisiei, este propunerea 
ca să mai mărim cu 10 numărul 
membrilor Comitetului Central, să 
mergem la 465 și o să vedem de ce este

Americii în 12/III, Gheorghe Apostol 
afirma că fusese desemnat de Dej să-i 
urmeze în postul de secretar general, 
dar că, la moartea acestuia, Ceaușes
cu, împreună cu Chivu Stoica și Gh. 
Maurer și-au împărțit rolurile, cu spri
jinul lui Drăghici, șeful Securității.

Constantin Pârvulescu (n. 1895) este 
veteranul partidului, membru fonda
tor și „Micul dicționar enciclopedic" 
(1972) îl situează la „conducerea ope- 
rațiuilor care au dus la insurecția 
națională anti-fascistă!" Este și cel 
care s-a manifestat deschis împotriva 
lui Ceaușescu, încă din 1979.

Corneliu Mănescu (n. 1916), amba
sador la Budapesta (i960), ministru 
de Externe, președinte al sesiunii 
ONU (1967) și ambasador la Paris 
(1977-1982) este cel mai cunoscut pe 
plan diplomatic internațional.

Alexandru Bârlădeanu (n. 1911), eco
nomist, responsabil al planificrii la 
sfârșitul anilor ’50, numele său este 
legat de perioada de „liberalizare", 
fiind membru al Comitetului execu
tiv al prezidiului permanent al CC PCR 
între 1965-68.

I. Răceanu, cel mai puțin cunoscut 
dintre semnatarii, are și destinul cel 
mai marcat de „linia sinuoasă" a par
tidului: ilegalist, fusese exclus din 
partid, reintegrat, pentru a fi din nou 
exclus în 1958.

în fine, Silviu Brucan (n. 1916), fost 
redactor la „Scînteia" și ambasador 
la ONU, este cel care și-a manifestat 
dezacordul cu politica regimului de 
mai multă vreme, reacționând, de 
pildă, imediat după răscoala brașo
venilor din noiembrie 1987. Texte 
renovatoare, interviuri acuzatoare 
i-au fost publicate în Statele Unite. 

canții Ionel „Jerry" Gane, campion cu 
Universitatea Craiova și Dinamo, plus 
câteva partide la naționala mare, și 
Săvoiu, remarcat la „Poli" Timișoara și 
Steaua. De asemenea, Zanc, Ungur, 
Moisescu sau Sabo au fost doar niște 
jucători modești la mai multe echipe 
de primă ligă. Remiza cu naționala de 
juniori a Cubei a reamintit de o altă 
mare rușine suferită de „seniori", la 
turneul final al CM din 1938, 
desfășurat în Franța. Atunci, România 
nu a reușit decât un 3-3 în grupe în 

necesar?
în ce privește candidații centrali se 

propune o anumită reducere față de 
data trecută, de la 183 la 157, crește 
numărul celor locali de la 263 la 308. 
Numărul activiștilor de partid cen
trali de la 39 la 38.

în ce privește cadrele din aparatul 
de partid, având în vedere modifi
cările făcute scad de la 82 la 60, la or
ganizații de masă de la 15 la 13, oameni 
de știință de la 35 la 34, ofițeri au fost 
12 și rămân tot 12.

La candidații locali intervine, în 
afară de creșterea de care am spus, o 
modificare. Față de situația de la Con
gresul al XIII-lea, când muncitori 
direcți care lucrau direct în producție 
au fost 9, acum propunem. 45. Mă 
refer la muncitori care lucrează direct 
în producție. Noi am discutat să 
crească numărul muncitorilor care 
lucrează direct în producție. Numărul 
țăranilor să fie de 20. De fapt, acestea 
sunt modificările. Am avut în vedere 
să asigurăm un număr mai mare de 
muncitori care lucrează direct în pro
ducție. Aceasta a determinat o redu
cere de la 145 la 135 a activiștilor de par
tid în mod corespunzător. Noi vorbim 
de activiștii de partid locali.

S-a menținut numărul de directori 
de întreprinderi și, în mod cores
punzător, există repartiția pe județe,

Ultima sa călătorie în străinătate, 
anul trecut, a inclus Washington și 
Moscova. El este și cel care a confir
mat telefonic autenticitatea scrisorii 
și a semnăturilor, vineri, 10 martie, 
ziua difuzării ei la BBC, după care a 
fost arestat.

Arestați sau izolați la domiciliu sunt 
și ceilalți semnatari, care nu mai pot 
fi contactați prin telefon. Fiul lui Al. 
Bârlădeanu - care locuiește la Paris și 
își sună părinții săptămânal - a avut 
la capătul firului o voce care s-a pre
zentat a fi „un vecin", care l-a informat 
că tatăl său e plecat să se plimbe... De 
atunci telefonul nu mai răspunde, ca 
și telefonul lui Gh. Apostol, chemat de 
fiul său care trăiește în Grecia.

în 14 martie, „Scânteia" publică, în 
colțul paginii 3, un comunicat al pro
curaturii generale RSR, în care Mircea 
Răceanu era acuzat de „gravă acțiune 
de trădare a intereselor țării", „desco
perită de organele securității statu
lui". El „s-a pus în slujba serviciului de 
spionaj al unei puteri străine" (care? 
nu se spune), „recrutat" fiind din 1974! 
S-a folosit de „lipsa de vigilență", „des
fășurând acțiuni de subminare a 
intereselor statului".

„Organele procuraturii și ale secu
rității continuă ancheta pentru sta
bilirea întregii activități a trădătoru
lui și a răspunderii ce-i revine, ur
mând ca, după încheierea cercetă
rilor, să fie deferit justiției pentru ac
tivitate de înaltă trădare..."

Mircea Răceanu, în vârstă de 42 de 
ani, este fiul unuia dintre semnatarii 
scrisorii, diplomat la Washington în 
anii ’70, apoi funcționar la Ministerul 
de Externe, departamentul America. 
A fost arestat, împreună cu soția, pe 

fața Cubei, pierzând în rejucare, scor 
1-2. Era prima mare surpriză din isto
ria Campionatelor Mondiale.

Răzvan Lucescu era 
la „tineret44

Lotul de tineret se reunea la Bucu
rești, sub comanda antrenorilor 
Mircea Rădulescu și Gheorghe Ola, în 
vederea unei perioade de pregătire 
centralizată. în acest răstimp, „tinere
tul" va disputa partide amicale în 
compania Egiptului, „dublă" la Piatra 
Neamț și Suceava, și FCM Progresul 
Brăila. Comparativ cu naționala de 
juniori, din acest lot majoritatea au 
ajuns nume importante în fotbalul 
românesc. Astfel, Florin Prunea, Sely- 
meși, Dorinei Munteanu, Răducioiu și 
Vlădoiu au făcut parte din „Generația 
de Aur" a echipei naționale, în timp ce 
Bogdan Bucur, Adrian Popescu, Luci
an Cotora, Florin Motroc, Silvian Cris- 
tescu, Neagoe sau Negrău au fost 
jucători de bază ulterior, la echipe pre
cum Steaua, Dinamo sau „U" Craiova, 
unde au reușit performanțe impor
tante, o parte dintre ei devenind și 
internaționali. Un alt nume impor
tant în acest moment, dar necunoscut 
pe atunci, era Răzvan Lucescu, un 
tânăr portar de la Sportul Sudențesc, 
în prezent selecționerul echipei 
naționale a României.

Daniel STAN

în raport cu principiile pe care le 
avem. Ceea ce este esențial este 
această creștere de la 10 la sută și pro
punerea pnetru creșterea numărului 
de muncitori și țărani.

Având în vedere toate acestea, aș 
propune ca și în comunicatul nostru 
să se spună că va crește numărul 
muncitorilor și țăranilor, să se spună 
că s-a analizat și s-a hotărât acest lu
cru. Aceasta are o importanță și pen
tru noi și pentru ceilalți, unde se dimi
nuează numărul muncitorilor. Am 
avut în vedere să subliniem necesita
tea de a spune acest lucru, că în partid 
activiștii proveniți din muncitori sunt 
în proporție de 70 la sută, dar trebuie 
să subliniem că crește numărul mun
citorilor care lucrează direct în 
producție, pentru a păstra caracterul 
muncitoresc al partidului.

Aceasta ar fi problema pe are am 
vrut s-o subliniez și problemele pe 
care am vrut să le discutăm legate de 
propunerile pentru delegați și mem
brii Comitetului Central la Congresul 
alXIV-lea.

Dacă sunteți de acord, sau dacă 
aveți alte propuneri?

-Toți tovarășii sunt de acord.
Arhivele Naționale, 

Fond CC al PCR - 
Secția Cancelarie, 
dos. nr. 56/1989

31 ianaurie a.c„ pe când se ducea la un 
dineu la Ambasada SUA, la invitația 
ambasadorului Roger Kirk. Soția a fost 
eliberată.

Comunicatul, în clasica tradiție a 
proceselor stalinsite, dă verdictul îna
inte chiar de a se fi terminat ancheta, 
ca să nu mai vorbim de proces. Graba 
publicării lui, ca și împânzirea țării cu 
forțele Securității, cum s-a aflat din 
surse diplomatice de la București, par 
a fi semnele unei anume nervozități. 
Panică, sau doar furia megalomanu
lui contestat din toate părțile?

Oficialitățile occidentale și-au ma
nifestat ferm îngrijorarea cu privire la 
reacția polițienească a autorităților 
române.

amintiri '

Vizita efectuată la Varșovia de pre
ședintele american George Bush, la 
mijlocul lunii iulie 1989, a constituit 
un eveniment deosebit de important 
pentru națiunea poloneză. Aceasta a 
avut loc în contextul în care reprezen
tanții sindicatului anticomunist „Soli
daritatea" reușiseră să obțină o victo
rie absolută în alegerile parlamentare 
din luna iunie 1989. Prin prezența sa 
în capitala Poloniei, liderul de la Casa 
Albă a oferit un semnal de încurajare 
nu doar polonezilor, ci și altor națiuni 
din Europa Centrală și de Est - aflate 
sub conducerea unor lideri comuniști 
și care doreau să trăiască în libertate.

Statele Unite ale 
Americii, implicate în 
criza din Polonia

La acea vreme, analiștii politici au 
apreciat că președintele George Bush 
acorda o atenție deosebită Poloniei. în 
comentariile lor, aceștia nu au amintit 
despre faptul că administrația ame
ricană a avut informații precise de
spre intențiile militare ale Uniunii 
Sovietice față de Polonia. De exemplu, 
în perioada 1980-1981, colonelul 
Ryszard Kuklinski, adjunct al șefului 
Direcției Operații din Marele Stat 
Major polonez, a furnizat din timp 
Agenției Centrale de Informații (CIA) 
date despre conținutul unor planuri 
militare strict secrete. Acestea au fost 
întocmite cu scopul ca intervenția în 
Polonia a armatelor unor state mem
bre ale Organizației Tratatului de la 
Varșovia să se desfășoare cu succes.

Informațiile puse la dispoziție de 
colonelul Kuklinski au permis servici
ilor secrete americane să-și formeze o 
imagine relativ exactă despre forțele 
și mijloacele militare ce urmau să fie 
angajate de Organizația Tratatului de 
la Varșovia (OTV) în Polonia, înainte și 
după decretarea legii marțiale. Prin
tre altele, colonelul-spion a transmis 
la Washington faptul că invadarea 
țării sale urma să fie realizată cu 18 di
vizii din URSS, RDG și Cehoslovacia.

Pe baza datelor obținute, analiștii 
militari americani au apreciat că 
numărul unităților militare sovietice, 
est-germane și cehoslovace care ur
mau să invadeze Polonia nu era sufi
cient pentru a asigura succesul opera
țiunii respective.

La 3 decembrie 1980, mareșalul Vik
tor G. Kulikov, comandantul-șef al 
Forțelor Armate Unite ale OTV, a soli
citat acordul ministrului polonez al 
Apărării, generalul Wojciech Jaruzel
ski, pentru începerea exercițiului co
mun „SOIUZ-8o“ (8-10 decembrie 
1980). Potrivit informațiilor furnizate 
Agenției Centrale de Informații de 
către colonelul Ryszard Kuklinski, 
manevrele urmau să se desfășoare și 
pe teritoriul Poloniei.

tv 18 august 1989

19:00 Telejurnal. în întâmpinarea 
marii noastre sărbători naționale

19:25 Columnele demnității româ
nești. Mărețele realizări obținute de 
poporul român în anii socialismului. 
Redactor Vartan Arachelian

19:45 România - Ceaușescu - Pace. 
O politică externă activă, dinamică și 
realistă de soluționare, în consens cu 
interesele tuturor popoarelor, a pro
blemelor internaționale. Redactor 
George Marinescu

20:05 Proiectul Programului - Di
rectivă a Congresului al XIV-lea al PCR 
- însuflețitor program de ascensiune 
a României. Factori calitativi ai dez

VIATA
ORIZONTAL: „Această viață..." 

roman de Corneliu Leu. 2. A scris 
romanul „Viața-i frumoasă, băieți!" 
(Dumitru) - Primele iubiri! - Nămol;
3. Leu! - Prozator englez (Laurence) 
autorul operei de viziune realistă 
„Viața și opiniunile lui Tristan 
Shandy, gentlemen" - Primele teste!
4. Cunoscut scriitor indian, autorul 
volumului de memorialistică 
„Amintirile vieții mele" - Text fără 
final! 5. Bir! - „Viața..." roman de J.A. 
de Zunzunegui Y. Loredo - „Din viața 
unui pierde...", și-a intitulat una din 
nuvelele prozatorul german J. 
Eichendorff. 6. Partizan alunei idei 
(fem. pl.) - Poet născut în Martinica 
(Rene), autorul volumului de versuri 
„Viața interioară". 7. Animale de 
tracțiune - Istoric literar francez 
(Paul) care a scris monografia „Viața 
lui Stendhal". 8. Eroină care i-a luat 
viața lui Sisara - A se minuna - 
Sâmburi de pară! 9. „Viața lui...", 
volum al poetului indopakistanez 
K.A. H. Hali. 10. Ustensilă casnică - 
„Viață și...“, pagini autobiografice de 
poetul german Liliencron. 11. Viața în 
careul de față - Persona j feminin din 
opera „Viață scurtă", de Manuel de 
Falia. 12. A confirma un adevăr - 
Autorul scrierii autobiografice: „O 
viață de om, așa cum a fost" (Nicolae).

VERTICAL: 1. Prozatorul și picto
rul italian A. Soffici este autorul volu
mului „..., Vitai" (neart.) -„Ultimii... de 
viață", roman din creația prozatoru
lui norvegian O.J. Duun - Firul vieții.
2. Poet francez (Paul) care și-a intitu
lat unul din volume „Trebuințele vie

Este posibil ca analiștii militari 
americani să fi coroborat datele pe 
care le aveau la dispoziție și să fi con
siderat aplicația „SOIUZ-8o“ drept o 
acoperire perfectă pentru desfășura
rea operațiunii de invadare a Poloniei 
anunțată de agentul CIA. într-un ase
menea scenariu, era evident faptul că 
grupul de forțe militare ale OTV, pla
nificat să execute ocuparea Poloniei, 
putea intra pe teritoriul polonez sub 
acoperirea oferită de aplicația 
comună „SOIUZ-8o“.

Pe de altă parte, dacă se compara 
situația din august 1968, din Cehoslo
vacia, cu cea din decembrie 1980, din 
Polonia, analiștii occidentali puteau 
observa anumite similitudini în pri
vința metodelor și mijloacelor pe care 
le utiliza Kremlinul pentru înăbuși
rea mișcării anticomuniste din Polo
nia. Acestea erau identice cu cele 
folosite în Cehoslovacia: convocarea 
precipitată și în mod repetat a con
ducerii partidului de liderii sovietici; 
exercitarea de presiuni militare indi
recte (avertismente militare lansate 
pe diferite canale oficiale și neofi
ciale), cu scopul de a-i forța psihologic 
pe conducătorii politici ai țării-pro- 
blemă să adopte măsuri radicale pen
tru reinstaurarea ordinii comuniste; 
desfășurarea unei reuniuni a liderilor 
statelor membre ale OTV cu puțin 
timp înainte de data probabilă de 
declanșare a intervenției militare.

Dar o simplă similitudine nu era 
suficientă pentru adoptarea de statele 
NATO a unor atitudini dure față de 
regimurile comuniste de la Moscova 
și Varșovia. Liderii politici occidentali 
aveau nevoie de dovezi clare, iar aces
tea au fost furnizate la un moment 
dat și de colonelul Ryszard Kuklinski. 
în consecință, la începutul lunii de
cembrie 1980, Anatoli Dobrînin, am
basadorul URSS la Washington, a fost 
convocat la Departamentul de Stat de 
secretarul de Stat al SUA, E. Muskie 
pentru a i se aduce la cunoștință îngri
jorarea autorităților americane în le
gătură cu posibila agravare a situației 
din Polonia. La rândul său, Lordul 
George Carrington, ministrul britanic 
al Afacerilor Externe, a declarat în 
aceeași perioadă că o intervenție în 
Polonia a armatelor OTV ar fi însem
nat sfârșitul perioadei de destindere 
dintre Vest și Est.

„Defectorul44 Kuklinski
în cursul lunii noiembrie 1981, pe 

fondul amplificării tensiunilor so
ciale în întreaga țară, serviciul polo
nez de contrainformații a suferit o 
grea lovitură: colonelul Ryszard 
Kuklinski „defectează" și se refugiază 
în SUA (7 noiembrie 1981). Se poate 
presupune că vestea respectivă a 
stârnit la Moscova o reacție deosebit 
de neplăcută. Este posibil ca mare
șalul Viktor G. Kulikov să fi devenit 

voltării economice intensive. Redac
tor Octavian Cepraga

20:25 Copiii cântă patria și partidul. 
Program literar-muzical-coregrafic în 
interpretarea unor formații pionie
rești și ale șoimilor patriei, laureate 
ale Festivalului național „Cântarea 
României"

20:45 Școala în anul 45 al libertății 
noastre. Redactor Ion Chițulescu

21:05 Univers, materie, viață. Emisi
une de educație materialist-științifică. 
Redactor Ștefana Bratu

21:35 Bijuterii muzicale
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului 

ții și consecințele viselor" - Duce o 
viață asuteră. 3. Nu este neam cu dân
sa! - Prozator român care a scris „Via
ța nu iartă" (Ion) - Mereu în față! 4. 
Insulă în Marea Egee - Conducătorul 
spiritual al națiunii elene și-a intitu
lat unul din volume „Viața imuabilă" 
(Kostis). 5. Autorul ciclului de pove
stiri „Viața lui Adrian Zografi" 
(Panait) - îndemn cabalin. 6. Locali
tate în Olanda - A distruge viața cuiva 
(fig.). 7. Irlanda automobilistică - Cap 
de hienă! - Calciu. 8. Martori la 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dicționar: TEX, IAEL, TĂSO, EESE, EIR, UMO, UNER.
Cuvântul nou, 1989

extrem de nervos atunci când a aflat 
că fostul său ofițer de legătură polo
nez fusese, de fapt, spion american.

„Defecțiunea" lui Ryszard Kuklinski 
a pus în pericol planul autorităților de 
la Varșovia de a institui legea mar
țială? Este foarte posibil, deoarece 
Ryszard Kuklinski a fost unul dintre 
cei cinci ofițeri din Marele Stat Major 
polonez care a supervizat pregătirile 
militare privind aplicarea legii marți
ale. Dacă ofițerul respectiv a partici
pat la ședința din august 1981, unde 
s-au prezentat mareșalului sovietic 
Viktor Kulikov detaliile militare ale 
aplicării legii marțiale, este foarte pro
babil ca serviciile de spionaj ameri
cane să fi fost informate din timp des
pre modul cum urma să se acționeze 
în Polonia, în perioada următoare.

Divulgarea planurilor respective a 
creat un avantaj important pentru 
SUA, atât în domeniul diplomatic, 
cât și în cel militar. Cunoscând fap
tul că armatele statelor membre ale 
OTV nu urmau să fie implicate într-o 
intervenție militară în Polonia, atât 
Alexander Haig, șeful Departamen
tului de Stat, cât și Caspar Weinber
ger, secretar al Departamentului 
Apărării, și-au dezvoltat strategii di
plomatice eficiente de contracarare 
a măsurilor de înăbușire a mișcării 
anticomuniste poloneze. Totodată, 
mobilizarea unei părți a armatei 
americane pentru întărirea forțelor 
NATO din Europa nu a mai fost nece
sară, în condițiile în care generalul 
Jaruzelski dorea să impună legea 
marțială fără o intervenție militară 
în Polonia a OTV.

Creșterea dramatică a tensiunilor 
politice din Polonia, în a doua parte a 
lunii noiembrie 1981, și efectele ex
trem de periculoase pe care le puteau 
provoca dezvăluirile agentului Rys
zard Kuklinski au amplificat, în opinia 
noastră, starea de surescitare care 
exista deja în rândul conducătorilor 
militari sovietici. Este evident faptul 
că, atât ministrul Apărării al URSS, 
mareșalul Dmitri Ustinov, cât și ma
reșalul Viktor G. Kulikov nu au fost de 
acord cu politica „pașilor mărunți" 
realizată de Stanislaw Kania și nici cu 
pregătirile îndelungate ale generalu
lui Jaruzelski pentru instituirea legii 
marțiale. în viziunea lor, singura 
opțiune viabilă era folosirea forței 
(armate) și, la un moment dat, cei doi 
mareșali sovietici au încercat să se 
impună apelând din nou la ame
nințarea cu intervenția militară a OTV 
în Polonia.

Informațiile furnizate de colonelul 
Ryszard Kuklinski au fost utilizate 
oportun de serviciile de informații ale 
SUA? în prezent, putem presupune că 
răspunsul la această întrebare este 
afirmativ. Argumentele de ordin mili
tar și diplomatic prezentate anterior 
ne conduc la această concluzie.

Dr Petre OPRIȘ

vremea
în țară, vremea s-a menținut căl

duroasă, cu cerul variabil în nordul 
și nord-estul țării și mai mult senin 
în rest.

Au căzut ploi, mai ales averse, izo
lat și trecător, în nord. Vântul a suflat 
slab până la moderat.

Temperaturile minime au fost 
cuprinse între 12 și 22 grade, iar cele 
maxime între 30 și 35 grade. în 
București, vremea s-a menținut 
călduroasă, cu cerul mai mult senin. 
Vântul a suflat în general slab.

Temperaturile minime au oscilat 
între 18 și 20 de grade, iar cele 
maxime între 33 și 35 de grade.

pornirea în viață a unui cuplu-„Via
ță de...“, povestire inspirată din viața 
spitalelor de campanie, scrisă de G. 
Duhamel. 9. Glastră - Oraș în Japo- 
nia.10. Posed -„Viața la...", primul vo
lum din ciclul Comăneștenilor, de D. 
Zamfirescu - Carte de joc notată cu 
unu (Bucov.). 11. Poetul mexican Luis 
G. Urbino este autorul unor însem
nări de critică „Viața... în mexic" - 
Algebră (abr.). 12. Poet român con
temporan, autorul volumului „Viața 
deocamdată" (Ion) - Asia!
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