JURNALUL ZILEI
Faptele de muncă și telegramele adresate lui Nicolae Ceaușescu au fost subiecte incontinente de presă.
Egon Krenz, noul lider al comuniștilor est-germani, a
declarat că socialismul este singura alternativă a ca
pitalismului.
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Ceaușescu, reales!
Presa a publicat telegrame adresate lui Ceaușescu de
participanții la conferințele de dări de seamă și alegeri
ale organizațiilor comunale și orășenești de partid.

DISTRIBUIT ÎMPREUI^j^Ug^LUL NAȚIONAL

Realegerea lui Ceaușescu în funcția supremă la Con
gresul al XIV-lea al PCR a fost decizie unanimă la
Huedin (Cluj), Aței (Sibiu), Filiași (Dolj), Buțimanu
(Dâmbovița), Baia Sprie (Maramureș), Vutcani (Vaslui),
Bustuchin (Gorj), Aleșd (Bihor), Hațeg (Hunedoara),
Ianca (Brăila), Băneasa (Galați), Panciu (Vrancea),
Crăciunești (Mureș), Olănești (Vâlcea), Plopiș (Sălaj),
Racova (Bacău), Dersca (Botoșani), Gheorghe Doja
(Ialomița), Plăieștii de Jos (Harghita) ș.a.m.d.
(Continuare în pag a IFa)
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MODA TOAMNEI 1989
La mijocul lunii octombrie, toamna își intrase în
drepturi și în 1989. Revistele Femeia și Moda
prezentau ultimele tendințe în modă pentru
sezonul toamnă-iarnă. Cât timp temperaturile de
afară încă mai permiteau, era recomandată
purtarea tricotajelor, în diverse modele și culori.
Multe dintre doamne și domnișoare „țin să le
croșeteze singure", asigura Aneta Popescu în
revista Femeia, iar pentru cele care nu aveau
îndemânare sau timp, exista „Tricotextil". Atri
butele noilor tricotaje erau „finețea, subtilitatea
coloristică în care sunt îngemănate culori vii".

Tricotaje vesele și colorate
Culoarea dominantă a toamnei lui 1989 era
bejul, prezent în compleurile fustă-jachetă pentru
toate vârstele. Pentru fustă negru, ca o culoare de
fond, dar și nuanțele deschise de crem, ivoar sau
chiar și alb. Albul se pare că nu s-a demodat nicio
dată. Era prezent și în creațiile toamnei, chiar și
pentru un compleu elegant cu încrustații în
aceeași culoare. Restul modelelor - „adevărate
mozaicuri de culori, dar cu o artă desăvârșită a
alăturării lor. Fie că e vorba de pete de culoare,
albastru și roșu pe un fond alb, fie că e vorba de
uriașe flori, aruncate cu grija de a nu încărca, sau
pur și simplu de rozete «desenate», pretext doar
pentru a aduce o pată de culoare, și jachete în alb
și negru, tricotate în «picior de cocoș» inspirate din
creația contextorilor de stofe și mătase".
Pentru zilele mai reci, dar uscate ale toamnei,
revista Femeia prezintă la „Lucru de mână" o
jachetă tricotată într-o sumedenie de motive jacard. „Lucrată separat, fiecare parte a jachetei se
începe pe un elastiv dublu, două ochiuri pe față,
două ochiuri pe dos, după care se așază motivele
dorite.
Bine echilibrate, tonurile din gama de marouri
se asociază cu alb, ornamentele realizând un
interesant joc de triunghiuri, zigzaguri, motive
geometrice și chiar florale. Umerii, respectând
linia modei, sunt mari, dau amploare. Jacheta are
o imitație de guler cu o frumoasă nuanță de oliv,
închisă bord-ă-bord, jacheta se poartă cu o bluză
călduroasă pe dedesubt și cu un fular din tricot
subțire sau din stofă într-o singură culoare, legat
lejer peste decolteu". Pentru doamnele care vor
această jachetă în alte nuanțe, se recomandă
asocierea de alb cu tonuri de albastru, de la bleu
marin până la bleu stins, alb cu tonuri de verde,
de la verde crud la verde întunecat spre negru etc.
întotdeauna însă albul trebuie să fie absolut ima
culat, numai așa reușind să dea strălucirea nece
sară, care să evidențieze culoarea alăturată.
Aflăm că pentru o reușită desăvârșită firele tre
buie să fie de aceeași calitate, să aibă aceeași
grosime. Asocierea culorilor poate fi și: alb cu
tonuri de gri.
Ca o lecție de culoare, aflăm că roșul și galbenul,
nuanțe calde, sunt potrivite în timpul iernii, iar
bleul și albastrul au tentă rece și sunt mai nimerite
în anotimpul ploios.

stofe subțiri, într-o singură culoare sau în carouri.
O jachetă cu umeri largi, închisă într-un mod
aparte, completează nota de tinerețe a întregii
ținute. Bascul jachetei (dintr-un compleu jachetă
și fustă), croit pe bie, se armonizează cu platca
tăiată pe aceeași linie, dând ținutei un ușor aer
retro". Aceasta este o ținută recomandată
tinerelor fete. O prezență permanent de câteva
sezoane în garderoba tinerelor era pelerina.
„Mereu elegantă, comodă, amplă, lejeră, cu apli
cații gen volan pe față, pelerina se confecționează
din țesături ușoare și se dublează cu mătase."

Compleuri retro pentru tinere

Redingote, dantele și broderii

Casa de Modă „Venus" din București prezenta
ultimele modele de jachete, sacouri și pardesie:
„Confecțiile acestei toamne, păstrând linia mo
dernă, sunt realizate din țesături în amestec, din

Ultimele zile de octombrie, mai răcoroase, pre
vesteau zilele reci ale iernii. Pentru a le întâmpina
cum se cuvine întâi pe cele ale lunii noiembrie,
colectivul de la „Arta Texilă" a creat colecția de

Există o singură soluție de
supraviețuire, o singură posiblitate de
adaptare: integrarea în marea mas
caradă. Pentru că devalorizarea,
golirea de sens și de substanță operate
la scara întregii vieți sociale
românești la acest rezultat au dus: la
instituirea bâlciului ca unică și
atotcuprinzătoare realitate. Ca o rea
litate permanentă, de zi cu zi, insinu
antă și infiltrată până în cele mai
intime zone ale existenței. Bâlciul,
această suspendare temporară a re
gistrului normal de viață, prilej și pre
text de exorcizare a pornirilor ele
mentare zăgăzuite în adâncurile
ființei, era îngăduit la date anume și
nu ținea mai mult de câteva zile. La
Moși, de Rusalii, de Sfântul Ilie, la
Sântămaria mare sau la cea mică, mai
erau și carnavalurile de iarnă - și apoi
se revenea la normal. Acum însă,
bâlciul este continuu. Și nu e vesel, ci

crispat, sumbru, amenințător; un
bâlci dirijat de toroipan.
„Bâlciul" și „toroipanul" sunt
realități care pot rezuma simbolic
viața românească de astăzi, și prin
ele se exprimă cele două funcții
active ale sistemului. Singurele efi
ciente. Emanație a prostiei abisale de
a cărei viziune Caragiale a fost fasci
nat, bâlciul continuu, bâlciul fără
sfârșit, dar tot mai epuizant, tot mai
greu de suportat, este întreținut cu
toroipanul autohton specializat în
străinătate, la școală - sau la acade
mia - de înalte studii staliniste. „Jos
cu veselia/ trăiască numai hărnicia"
- aceste versuri inepte, pe care copi
ii dintr-o școală bucureșteană au fost
nevoiți să le învețe și să le cânte,
exprimă esența sinistră, esența
macabră a bâlciului susținut de
toroipan. „Jos cu veselia": de acum
gata, s-a sfârșit, vom plânge, poate,

dacă vom mai avea lacrimi, dacă nu
ne vor fi pierit și ele de groază. De
groază și de repulsie.
Literaturii, și ei îi revine un rol în
monstruoasa mascaradă. Nu a fost
uitată. I se dă toată atenția.
Literatura, s-a spus de atâtea ori ulti
mativ, „trebuie să cânte". Să cânte, să
însuflețească, să mobilizeze. Să înfru
musețeze, s-a mai spus. Și nu oricum,
ci după criteriile fumuseții de bâlci. Și
se produce, într-adevăr, o literatură de
bâlci. Devine un reper, se transformă
într-un model. Este recomandată. Și,
cum nu oricine reușește să producă
literatură de bâlci, se ajunge până și la
eliminarea treptată a profesioniștilor
în oportunism și entuziasm de
porunceală: locul lor va fl luat, tot mai
mult, de grafomani, diletanți, de așaziși „amatori".
(Continuare 1h pag. a IFa)
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GEONI DE CINCI DAN
Până să-l cunosc, Geoni stătuse
numai în lanț. La numărul 56 bis de
pe strada bucureșteană Hagi Ghiță
era un imobil în formă de U, cu cele
două laturi lungi despărțite de un
gard. Tot imobilul avea un singur
proprietar, care stătea pe o latură a
clădirii, iar pe cealaltă erau trei
apartamente, închiriate. între noi,
chiriașii amărășteni, și proprietar,
un gard. Ai mei închiriaseră partea
care forma o bucată din adâncitura
literei, iar dincolo de gard, viitorul
meu prieten cu botul ca de liță,

Geoni - o corcitură de fox terrier și
javră pură românească, un câine
extrem de iubitor și, se pare, după
prietenia cu care m-a împodobit de
la început, cam nejucat la viața lui.
Stăpână-său era pensionar, locuia
cu fiica lui, o femeie la vreo 40 de
ani; nimeni, deci, nu avea chef de
Geoni, cum eram eu convins că se
scrie numele lui.
Cum dorința mea dintotdeauna
era să am câine, dar problemele
mele de sănătate ne-au împiedicat să
ținem animale la bloc, prietenia a

fost gata. Geoni a cunoscut mărețele
aripi ale lipsei de lanț și putea marca
în voie orice părticică din cei cam
200 de metri pătrați de curte. Toate
bune, până într-o zi, când a reușit să
iasă pe stradă, tocmai când treceau
bravii hingheri comuniști. Care, cam
în lipsă de obiectul muncii - fiindcă
în acea zonă nu se făcuseră mari
demolări, ca să fie haite pe străzi puneau lațul de gât și câinilor cu
stăpân, dar nesupravegheați.
(Continuare în pag. a ll-a)

Acasă la familia prezidențială
în lipsă de reprezentanțe ale mărcilor vestimentare occidentale,
româncele își croșetau haine „ultimul răcnet" după schemele găsite în reviste

mantouri și taioare, care aduce noi idei, bazate pe
modele vechi - inspirate din arta populară
românească. Pentru mantouri și jachete, s-a folosit
abaua călduroasă, în culori vii, cu predilecție roșu
și negru. „I-au dat acestui material, țesut din
vechime, forma mantoului, comod, amplii din
umeri, sau al redingotei pentru jachete, înscriindu-se în acest fel în tendința ce se vehiculează
astăzi de a readuce moda într-o lumină mai sobră,
ușor masculinizată." Ultimul secol adusese mult
în modă materialul pepit - tipic pentru stilul cla
sic, fie că e vorba de tăietura dreaptă, fie amintind
și ea de redingotă. „Gulerele mari, în stil marinar,
într-una din cele două culori, care se combină, alb
sau negru, precum și lizierele aduc nota aceea
inegalabilă de eleganță, netrecătoare, îndrăgită
întotdeauna de femeia fără vârstă."

JURNALE PERSONALE

CALENDAR

Printre persoanele care se aflau
permanent în apropierea lui Nicolae
și Elena Ceaușescu se numărau
ofițerii de Securitate. Unul dintre
aceștia, Dumitru Burlan, nu-i asigu
ra numai paza, fiindu-i și sosie, după
unele informații. Adesea, șefii de
stat apelează la astfel de soluții pen
tru a nu se expune unor împrejurări
periculoase. Din memoriile lui
Dumitru Burlan, publicate sub titlul:
„După 14 ani - Sosia lui Ceaușescu se
destăinuie" la Editura Ergorom din
București, aflăm și alte aspecte ale
„muncii de informații" în apro
pierea cuplului prezindețial. Spre
exemplu, fiecare membru al perso

Soarele a răsărit la 737,
a incendiului. în accident și-au
20 octombrie (vineri)
a apus la 18:23
pierdut viața 57 de persoane
Luna a răsărit la 2233,
• Două avioane militare bel
a apus la 14:15
giene de tip „F-16" s-au ciocnit în
Sărbătoare creștină: Sfântul Mare Mucenic Artemie;
zbor, la puțin timp după ce decolaseră de la baza militară
Cuvioasa Matroana; Cuviosul Gherasim cel Nou
din Konya, Turcia. Ambii piloți și-au pierdut viața.
Avioanele urmau să fie realimentate la baza de la Manisa, înainte de a zbura spre Belgia
• Trei cutremure secundare, cel mai puternic având ’
5 grade pe scara Richter, s-au înregistrat în Golful San Fran
cisco, provocând avarii clădirilor din zonă. Puternicul
seism care a avut loc la începutul acestei săptămâni din
• Un avion sovietic IL-76, ce transporta militari, s-a
această zonă a Californiei - cu epicentrul la 16 kilometri
prăbușit în Marea Caspică, la numai 700 de metri de mal
depărtare de localitatea Santa Cruz - a cauzat moartea a
și la 5-6 km de Aeroportul Nasosnaia, unde pilotul
275 de persoane și rănirea a circa 1.000. Daunele au fost
intenționa să efectueze o aterizare forțată. Accidentul s-a
estimate preliminar la circa un miliard de dolari
Ramona VINTILĂ
produs din cauza aprinderii unui motor și evoluției rapide

20 OCTOMBRIE
Ieri afost anunțat laureatul pe anul
acesta al Premiului Nobel pentru lite
ratură. E vorba despre prozatorul
spaniol Camilo Jose Cela, în vârstă de
73 de ani. Un scriitor aproape necunos
cut în România. Dintr-un articol al lui
Paul Alexandru Georgescu (din„Valori
hispanice") aflu că prozatorul cultivă
un „realism viguros, violent, sumbru,
apropiat uneori de naturalism". Sunt
amintite două dintre cărțile sale: San
Camilo 36 și Mazurcă pentru doi morți
(1983).
Victor Felea, Jurnalul unui poet
leneș. Ianuarie 1955 - martie 1993,
Ediție îngrijită de
Lidia Felea, București, Editura
Albatros, 2000, p. 736
(Continuare m pag. a ll-a)

nalului de protocol era drastic veri
ficat, pentru a preîntâmpina anu
mite „incidente". Reproducem în
continuare amintirile lui Dumitru
Burlan referitoare la acest aspect,
care se regăsesc în cartea amintită la
paginile 28-42:
Persoanele din imediata apropiere
a familiei Ceaușescu erau în perma
nență în atenția noastră. Este o prac
tică internațională ca agenturile să
încerce să racoleze astfel de per
soane.
Din suita prezidențială făceau
parte obligatoriu: un croitor, un
bucătar, doi ospătari, o coafeză, un
doctor. Pe lângă aceștia, la casa

prezidențială mai existau și alte ca
tegorii de personal ca: femei de ser
viciu, spălătorese, lenjerese, surori
medicale, electricieni, administra
tor, operator de film...
în cadrul vilei (pe care o numeam
„obiectiv") exista o sală de proiecție
unde în special Elena Ceaușescu
viziona diferite filme care intrau în
țară ca urmare a unor protocoale sau
convenții și care nu puteau fi intro
duse în circuitul cinematografic din
lipsă de fonduri. Familia Ceaușescu le
viziona, după care, pelicula era
returnată Arhivei Cinematografice.
(Continuare în pag a lila)

AGENDA ELENEI CEAUSESCU

(Continuare Tn pag. a IFa)
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S-a întâmplat la
20 octombrie 1989

Bâlciul și toroipanul

Vineri, 20 octombrie 1989, între
orele 930 și 1O:O$, la Cabinetul 2 a
fost secretarul CC cu probleme orga
nizatorice Emil Bobu. în timpul
întrevederii a fost solicitat și secre
tarul CC cu propaganda, Constantin
Olteanu. Discuțiile fuseseră legate fie
de temele ședinței CPEx din acea zi, fie
de Plenara Consiliului Național al
Științei și învățământului, din ziua
următoare.
Ședința CPEx (orele 1030-1130) a
„dezbătut" diverse. De la recolta de
toamnă, „programul autoconduce'rii
și autoaprovizionării" populației pâ
nă la analiza ședințelor de dare de sea
mă și alegeri din organizațiile de bază.
După ședință, la Cabinetul 2 a fost
chemată Suzana Gâdea (12:00-12:10).
în cumulul funcțiilor deținute de
această ingineră chimistă, cea mai
înaltă era aceea de președinte al Con
siliului Culturii și Educației Socialiste.
Ca și în întrevederea cu Ion Ursu,
prim-vicepreședinte al Consiliului
Național pentru Știință și Tehnologie
(orele 12:25-1235) discuțiile au fost pe
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tema aceleiași plenare a Consiliului
Național al Științei și învățământului.
Cine va fi în prezidiu, ultimele
retușuri pe textele „cuvântătorilor" și
mai ales cuvântarea Tovarășei erau
chestiuni la ordinea zilei.
După-amiaza, la Cabinetul 2 au fost
rechemați Emil Bobu și Constantin
Olteanu (orele 16:00-16:25).
O ședință de lucru la săliță cu Nico
lae Ceaușescu, între orele 1630 și
1930, a încheiat programul zilei.
Tema ei - „problema uleiului" - ar
putea inspira teatrul absurdului. Care
ulei? De consum alimentar sau

industrial? Ori poate de întreținerea
parcurilor de mașini și tehnologii
agricole? Să fi constatat Ceaușescu, în
ședința CPEx, că nu s-a produs cât să
acopere producția de export și rațiile
alimentare ale populației? Nici presa
oficială, nici Europa Liberă n-au aflat
că ar fi vreo problemă de plan la indi
catorul „ulei".
După 20 de ani însă, ireale par
asemenea ședințe ale „gospodarului"
Ceaușescu, care adună, împarte și
chivernisește, în amănunt, toate
bunurile economiei naționale.
Lavinia BETEA

Ceaușescu dixit: din cauza unei singure nunți,
40.000 de oameni au rămas fără carne
în anii ’80, președintele României a intervenit în
repetate rânduri pentru îmbunătățirea aprovi
zionării municipiului București cu produse agroalimentare. Din păcate, reorganizările pe care le-a
impus - începând cu Ministerul Comerțului Interi
or și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimenta
re și terminând cu abatoarele din capitala României
- au complicat și mai mult problemele care existau.
Sistemele de organizare în ministerele mențio
nate erau bulversate de hotărârile lui Nicolae
Ceaușescu privind raționalizarea consumului de ali
mente. De exemplu, liderul PCR declara la
20 octombrie 1989, în ședința Comitetului Politic
Executiv: „La Capitală, spre exemplu, numai carnea
reprezintă 100 kg pe an de locuitor, la care se adaugă
soia, ceea ce asigură circa 140 kg, împreună cu
preparatele, daf echivalentul în came, ceea ce, după
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datele și cerințele unei alimentații raționale,
depășește cu mult necesarul. (...)
După normele internaționale, noi ar trebui să
consumăm 2.650 calorii. în realitate, până acum, am
consumat aproape 3.300 de calorii, și cu aceasta vom
crește mult consumul de calorii! în general, normele
OMS (Organizația Mondială a Sănătății - n.r.)
prevăd, pentru toate țările, consumuri care sunt
între 2.500 și 2.700 de calorii cel mult la unele. Noi
suntem la 2.650!
în general, în Capitală, este proastă organizarea,
începând de la ministerele industriei alimentare și
comerțului, care nu s-au ocupat în mod corespun
zător ca produsele (alimentare-n.r.) care sunt repar
tizate pentru Capitală să poată fi desfăcute cum tre
buie. Sistemul însuși de organizare a comerțului
este necorespunzătoare în Capitală!". Evident, Nico

lae Ceaușescu îi blama pe subordonații săi, dar nu
își asuma răspunderea pentru propriile sale greșeli,
în definitiv, el a fost cel care i-a promovat „pe bandă
rulantă" pe miniștrii criticați și destituiți după
câteva luni de la instalarea lor în funcții, cu acordul
tacit și la fel de vinovat al tuturor membrilor CPEx.

Produsele din carne și

„acțiunile contrarevoluționare 44
Comercializarea de produse alimentare pe
„piața neagră" a fost doar o consecință a deciziilor
eronate adoptate de Nicolae Ceaușescu de-a lun
gul anilor.
(Continuare în pag a lila)
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întâlnim și la acest modele
broderii, asemănătoare cu cele ale
lenjeriei, „lucrate cu rafinament și
marca unicatului, care constituie
accentul, voga momentului". „Firește,
nota de feminitate, pe care o prețuim,
o aduc în mare parte pe o bluză sau
o haină în genere dantelele și
broderiile. Și oricât ar fi acum ele de
ultimă oră, le vom păstra mereu în
garderobă, fără a avea sentimentul că
sunt vreodată demodate."

de toamnă
Chiar și în modă erau sugerate
recuperarea, recondiționarea și
refolosirea. Astfel, dintr-un pardesiu
vechi se putea creea o rochie mantou,
care avea în talie un basc ce imită
taiorul și era închisă cu două rânduri
de nasturi. „Când pardesiul a rămas
prea scurt, se poate face din el o
scurtă elegantă. Partea de jos a con
fecției se ridică atât cât trebuie pen
tru a deveni terminația scurtei și pen
tru a avea lejeritatea necesară. Linia
de talie este asigurată prin realizarea
unei pense care, pornind de pe
umeri, să cambreze talia. închiderea
se face cu brandenburguri" sfătuiește Mioara Oglindă, șefa com
partimentului de creație al Casei de
Modă „Venus" din București.
Nici hainele care păreau terne și de
nepurtat nu trebuiau aruncate sau
stricate. Pentru un tricot lucrat în
punct simplu sau pe un tricot mai
vechi se puteau oricând „presăra"
flori croșetate: flori de maci, imitații
de dalii pitice, margarete, bujori,
rochița răndunicii. Decorurile florale
erau lucrate separat din resturi de
fire, din bumbac sau din ață de
croșetat apoi se prindeau de îmbră
cămintea dorită cu punct de cusătură
ascunsă. Unei fuste rămase prea
scurte i se putea croșeta o terminație
din bumbac asortat, lucrată tot sepa
rat și prinsă apoi cu punct de feston.
Chiar dacă ieșiseră din modă, se
recomanda păstrarea rochiilor și
bluzelor din țăsături de fire naturale.
„Unei rochii ce a avut un rever cu
guler închis faceți-o următoarea
modificare: decoltați-o ușor și lejer
pe lângă gât, apoi adăugați-i un guler
gen coleretă din material asortat și
plisat mărunt. într-o altă variantă,
prindeți pe fața bluzei, de la un umăr
la altul, un voîan tăiat pe bie, care să
acopere un eventual decolteu în V
sau o platcă ce s-a deteriorat. Fixat în
cusătura mânecii, acest volan lejer,
inegal ca lungime, acoperă doar
jumătate din celălalt umăr și este
asortat culorii bluzei."

(Urmare din pag. I)

Ținute colorate
pentru sportivi
Personelor active li se recoman
da „o ținută sport, practică, decontractată și tinerească, compleuri
din tercot sau stufe fantezi cu gar
nituri asortate din același tercot,
catifea sau alte materiale în desene
și culori coordonate". La modă erau
bluzoane de diferite lungimi, atât
funcționale cât și estetice: buzu
nare, gulere mari, manșete, nas
turi, plătci, epoleți, etc., asortate cu
pantaloni moderni, cu diverse
croieli sau fuste „mini" ori „maxi".

Accesoriile care însoțeau acest
tip de îmbrăcăminte trebuia să fie
în același stil și includeau ciorapi și
șosete multicolore, șaluri, căciuli,
mănuși, diferit colorate, dar bine
asortate.
„Culorile vor fi în tente de maro,
negru, kaki ? înveselite de tonurile
accesoriilor sau în combinații
foarte vii: ciclam, roz, galben,
verde, violet ș.a. «temperate» de
astădată de tonurile neutre ale
accesoriilor. Va fi o trecere plăcută
și necesară spre mantourile
«grele» și monotone ale iernii ce se
apropie."
Alexandra ZOTTA

„POVESTEA VORBEI": INTRE APATIE Șl EXASPERARE (8)

Bâlciul și toroipanul
(Urmare din pag. I)

Un pas, încă un pas, și prin ziare și
reviste încep să apară compoziții
versificate anonime. Viitorul va fi,
viitorul este al lor.
într-un roman publicat în urmă
cu vreo io ani și al cărui autor fusese
cândva mare demnitar, în gura unui
personaj episodic, un artist de pro
fesie, este pusă o reflecție cinică
despre menirea pozitivă a artiștilor
oportuniști. Dacă n-ar exista artiști
oportuniști, susținea acest personaj,
și probabil, prin intermediul lui, și
autorul, adevărații artiști, artiștii
veritabili, n-ar mai putea fi cruațați
și ar fi chiar ei constrânși, obligați să
producă pseudoartă, artă opor
tunistă. Este o idee care a circulat și
în mediile artistice și s-a concretizat
într-o anumită strategie a con
servării, a detașării, dar și a ac

(Urmare din pag. I)

Krenz și neamestecul
în treburile interne
Schimbările din conducerea co
muniștilor est-germani n-au avut
nici pe departe interpretările
actuale.
Discursul noului lider Egon
Krenz i-a plăcut atât de mult lui
Ceaușescu, încât i s-au acordat spa
ții substanțiale în presa română.
„Urmăm fără șovăială legea isto
riei, anume că socialismul este sin
gura alternativă umană la capita
lism", spusese acesta.
Mărturisea că simțise o „înăs
prire a contradicțiiloră, dar scopul
i-a rămas clar: „construirea în con
tinuare a socialismului în RDG",
care „este și rămâne un stat suve
ran".
Pe placul lui Ceaușescu a fost și
luarea de poziție a lui Krenz
împotriva amestecului în pro
blemele interne ale RDG.
Scînteia îi citează astfel protes
tul: „Dau aici glas solicitărilor și
protestelor cetățenilor RDG, expri
mate în numeroase convorbiri
avute în ultimele zile și săptămâni,
care cer guvernului de la Bonn și
mijloacelor de informare în masă
de acolo să nu se mai amestece în
treburile interne ale RDG".

Radioreceptoare portabile
și staționare

JURNALE PERSONALE

Casele de modă autohtone propuneau îmbrăcăminte sobră, cu fusta „sub genunchi"

ceptării falșilor artiști. O acceptare
temporată, o acceptare tacită pentru
că, nu-i așa, au și oportuniștii o jus
tificare, o rațiune de existență: ei
răspund prompt „cerințelor" ofi
ciale și, deci, adevărații artiști sunt
sau vor fi lăsați în pace. La adăpostul
oportunismului falșilor scriitori, cei
autentici își vor putea scrie nest
ingheriți marile opere.
Dar falsul artist, falsul scriitor, la
început umil, nevoind decât să fie
admis în apropierea adevăraților
artiști și scriitori, asumându-și înda
toritor ceea ce evită să facă artiștii și
scriitorii veritabili, ei bine, acest fals
artist, dotat câteodată și cu o brumă
de talent nu este decât o ipostază a
omului de la margine. Și, odată pri
mit sau ajuns într-o redacție, într-o
editură, într-o uniune de creatori, se
va lepăda și de umilință, și de
inhibiții, și de complexe și se va

proclama „el" adevăratul artist, marginalizându-i, șantajându-i, îndepărtându-i pe cei realmente înzes
trați, nesfiindu-se la nevoie, să-i delcare chiar și adversari ai puterii.
Fiindcă și în artă, și în literatură
omul de la margine produce vid,
generează neant, pustiește.
Tactica alianței cu oportunismul
a dat, dă întotdeauna greș. Este un
adevăr amar, de atâtea ori verificat
- și cu câtă, vai, pierdere de timp, de
energie, cu cât consum de energie
vitală. înțelegi greu, dar până la
urmă înțelegi.
Și înțelegi că și falșii artiști, oarbe
unelte ale puterii, vor fi în scurtă
vreme, după ce au fost manipulați,
aruncați la gunoi. îmbrățișați azi,
eliminați mâine: cine-și mai
amintește de celebritățile literare
din anii '50?
Mircea IORGULESCU

Cozi la librăria „Cartea Ro
mânească". Adr. Păunescu publică
volumul „Sunt un om liber". Bravo
lui! Cine mai poatefi liber azi? A fi
liber în acest context politic
înseamnă a face jocul celor mari și
a avea totce-ți trebuie, ca să te simți
„un om liber". îngâmfare! Infatu
are! Ostentație! Bizar: să strigi în
jurul unei mulțimi înlănțuite cu
forța „Sunt un om liberi". Un volum
imens,format mare, nu „cărămidă",
cum zice Barbu despre ultimele cărți
ale lui A.P., ci două cărămizi lipite
una de alta, 582 de pagini,
205poezii, copertă neagră, numele
autorului, titlul, editura și anul
apariției, scrise chiar de mâna
autorului. Un lux pe care nu și-l
poate permite nimeni astăzi. Cartea
se vinde într-o pungă de plastic la un
loc cu alte cărți care nu prea se vând,
într-una din pungi, lângă întuneca
tul volum al lui A.P. văd și cartea
poetului Crănguleanu,„Omagiu lui
Ceaușescu". „Sunt un om liber",
spune Păunescu. îi răspund: „Și nu
ți-e urât atât de singur?".
Se spune că afost oprită vânzarea
cărții lui A.P. „Martiriul" lui e
pregătit. După ce toate lucrurile
lumii vorfi puse la punct și în țara
asta, A.P. vafi primul care se va bate
cu pumnii în piept că a suferit, că a
fost chinuit, că e un martir, apostol
al libertății și dreptății. E un cazfor
midabil de bizar, vaface orice, abso
lut orice să iasă înfrunte. Suntem
martorii unor întâmplări neve
rosimile: o țară devenită cuibar de
viespi numai pentru că afost tolerat

face parte din programul .acestui
aparat funcțional cu audiție
deosebită, cu design modern. De
asemenea, aparatul «Golf» are per
formanțe similare cu cele ale cunos
cutului aparat «Mamaia»". Dinco
lo de aceste radioreceptoare, aceeași
întreprindere are în procesul defa
bricație radiocasetofoanele RC1310
și RC 2240, precum și sistemele mu
zicale SM 27100, SM 26070 și HiFi.
Electronica bucureșteană se înscrie
pe linia noutăților menționate cu
un televizor alb-negru «Sirius 111»,
aparat simplificat și îmbunătățit.
Firește, alături de noutățile men
ționate, raioanele specializate ale
comerțului de stat și unitățile de
profil dispun de cunoscutele
radioreceptoare «Solo 500», «Glo
ria», «Iris», «Terra», «Juniro»,
«Duo» etc. Numai în Capitală, de
pildă, 60 de unități ale între
prinderii «Tehnometal» comercia
lizează produsele amintite. La uni
tatea nr. 71 a întreprinderii
menționate, Ion Neacșu, șeful
unității, recomancdă «Solo500», cu

4 lungimi de undă, și «Gloria», cu
5 lungimi, aparate le căror perfor
manțe sunt bine cunoscute. Dintre
radioreceptoarele de mici dimensi
uni, portabile, cu două lungimi de
undă, cu alimentare la baterii,
«Iris», «Terra», «Duo» (acesta din
urmă cu posibilități de alimentare
și la rețea) s-au dovedit a fi printre
cele mai solicitate, mai cu seamă de
tineri. Ca aparate staționare bine
primite de cumpărători s-au dove
dit afi cunoscutul «Club», produs al
întreprinderii ieșene, și «Nostalgic»,
aparat retro lansat de «Electronica»
de pe platforma Pipera.
Fiabile, toate pe circuite inte
grate, cu design modern, cu carcase
ușoare din plastic, în afara celor
staționare, aceste aparate potfi în
orice împrejurare o companie
agreabilă, de neînlocuit. Ele se află
la vânzare în toate raioanele spe
cializate ale magazinelor comer
țului de stat și în unitățile de profil
din întreaga țară."
Maria Cuibuș
Scînteia, nr. 14.667

(cine e de vină?) să ne conducă des
tinele un analfabet nebun, exaltat,
sinistru.
Se mișcă lumea. în Polonia, în
Ungaria, Partidul Comunist dispare
(de necrezut!), nu mai sunt organi
zații de partid, se distrug monu
mentele comuniste, se încearcă ceva,
oamenii respiră și altfel, în Germa
nia de Est, manifestații, greve, treziri
de conștiință. Noi, nu! Nu! Nu! Sun
tem duși de mână ca niște orbi de
acest neam afurisit de Scornicești-Petrești, nu crâcnim, nu
mișcăm în front. Cât o să mai țină,
Doamne? E absurd! Absurd! Absurd!
Titel Constantinescu, Frica și...
alte spaime, București, Editura
Victor Frunză, 1996, p. 332

chestiunile de principiu - cum e
acesta - sunt intratabil. Interesant
că rectorul a sărit ca ars, spunându-mi că nimeni nu face presiuni
asupra mea! Atunci, e foarte bine,
i-am răspuns. Discuția era, cu sigu
ranță, înregistrată sau ascultată?
nici el, nici directorul meu nu intrau
în discuție, vorbeau cât mai puțin.
La un moment dat a apărut,
foarte voalată, amenințarea - ce voi
face eu dacă propriii colegi de ser
viciu vor refuza să mă mai
primească la slujbă?!?Bineînțeles că
am râs și i-am întrebat - cum ar
putea să știe, eu lucrez cât vreo
cinci-șase colegi de-ai mei și public
cât vreo zece din ei, deci, sub care
motiv aș putea fi dat afară din ser
viciu? N-au insistat nici în acest
punct. Am profitat ca să le amintesc
că rectorul precedent, care a stat și
el pe scaunul ocupat cândva de
Maiorescu, a acceptat săfie dat Luca
Pițu afară din Universitate și că acest
lucru „nu se va uita". M-am amuzat
să adaug: „Sper că dumneavoastră,
Domnule Rector, știți ce înseamnă să
stai pe scaunul pe care a stat
Maiorescu!" Directorul meu, în
câteva momente cel puțin, de-abia se
stăpânea să nu înceapă să râdă,
înseamnă că am avut și umor! Bun.
Deci, cam asta afost discuția cu con
ducerea Universității-cum știam că
e ascultată/înregistrată, am încer
cat să fiu cât mai echilibrat și chiar
detașat. Sper săfi reușit. Probabil că
am reușit, dar asta i-a scos din sărite
pe cei de la organe. Altfel, cum să-mi
explic ce a urmat?
Liviu Antonesei, Jurnal din anii
ciumei: 1987-1 989. încercări de
sociologie spontană, lași, Polirom,
1995, p. 102-104

După întâlnire, în care aveam
impresia că m-am descurcat destul
de bine, moralul mi-a crescut și mai
și! Deși aveam o ușoară febră de la
viroză, aveam impresia că plutesc,
îmi imaginam că tot sistemul se
zdruncină din temelii (și) datorită
mie. în această stare de spirit, am
primit vestea că sunt chemat la con
ducerea Universității. O discuție de
vreo oră, destul de politicoasă de
ambele părți, ca să spun așa. Mi-au
„sugerat" (nu indicat) să-mi retrag
semnătura de pe apel. Mi-am debi
tat cele trei argumente care mă
impiedică să fac asta: 1. Faptul că
apelul afost însoțit de declarația că
orice retragere va fi obținută prin
forță. 2. Acela că deja câteva zeci de
persoane și-au manifestat simpatia
față de gestul meu și nu pot să le
dezamăgesc. 3. în sfârșit, argumen
tul cel mai tare, că-l consider pe
Ceaușescu principalul vinovat de
dezastrul în care se află țara și că, în

Ancheta „Aspecte cu plus și minus
din unele unități comerciale din
Târgoviște", publicată în penultima
pagină a României Libere, cam
seamănă cu conținutul emisiunii
„Actualitate românească" de la Radio
Europa Liberă.
Echipa de control al oamenilor
muncii de la întreprinderea pentru
utilaj petrolier Târgoviște a dat un
„raid" prin unitățile comerțului
socialist din localitate. Și iată ce-a
găsit: la magazinul de legume și
fructe din Piața 1 Mai „cumpărătorii
nu prea aveau ce să aleagă", iar la
magazinul de pescărie „congelatorul
în care se află pește se dezgheață lent,
lăsând să se prelingă pe ciment un
lichid dizgrațios"; la toneta CAP Târ
goviște „ceapa este deja încolțită, sfe
cla roșie s-a murat deja de la sine în
lăzi, iar varza albă are „cămașa cam
șifonată"; la unitatea „Gospodina",
„rarii vizitatori" sunt întâmpinați cu
ridicări din umeri, căci „în vitrină se
află doar o porție de salată orientală
aruncată pe un platou răzleț".
Spre comparație apare și o unitate
model: Autoservirea Expres Munte
nia, unde „în vitrinele calde sunt eta
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Echipajul alcătuit din cinci astronauți al navetei ameriane„Atlantis“ a
plasat pe orbită sonda interplanetară
„Galileo" cu propulsie nucleară spre
planeta Jupiter. Oamenii de știință
americani au apreciat că își va îndepli-
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Geoni
de cinci
Dan
(Urmare din pag. I)

Asta pentru recompensele cu care
se târau pe la Ecarisaj stăpânii
încercănați ai animalelor furate.
Să mor și mai multe nu. M-a găsit
mama cu ochii cât cepele de bocit,
nu mai mâneam, nu se mai putea
trăi cu mine. Așa că, împreună cu
fiica proprietarului, ne am urcat în
Dacia ei albă ca zăpada și valea la
Ecarisaj.
Mașina s-a înfipt în norul de
putoare care plutea peste toată
zona unde își găseau iadul o
grămadă de animale prinse la colț
de stradă.
Am rămas în mașină, smiorcăindu-mă, și damele s-au dus să-l
găsească pe Geoni. Nicolae Bălcescu s-a dovedit nu numai revo
luționar, ci și un mare iubitor de
animale, căci mi l-a găsit rapid. La
vederea sutei de lei, un tartore în
salopetă plină de jeg l-a scos din
cușcă și am pornit-o spre casă. Când
l-am dat jos din mașină, Geoni era
absolut șocat, nu reacționa deloc,
nu dădea din coadă, nu mânca, nu
nimic.
Bineînțeles că am avut un motiv
în plus să stau toată ziua bot în bot
cu el - lucru de care mama era
extrem de bucuroasă, ca toate
mamele în această situație - și s-a
refăcut rapid. Un vecin, fotograf
bătrân, ne-a făcut o poză pe spatele
căreia a scris data: 09.06.1981. Iar
eu, de bucurie că suntem iar împre
ună, am scris cu pixul: „Geoni cu
mine". Cu ajutorul unui șablon care
avea litere pe care le imprimai pe
hârtie prin apăsare, am scris, într-o
după-amiază de vară: „Dan, Dan,
Dan, Dan, Dan. Geoni".
Am suferit pentru această
nedreptate. L-aș fi scris de cinci ori
și pe Geoni, dar n-am mai avut
litere.
Dan CÂRLEA

IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE

/ DE TOVARĂȘUL . ■ NICOLAE.... CEAUSESCU
roducția de export-realizată ritmi
la înalt nivel calitativ!

ni misiunea în 1995. Atunci va
fotografia și va efectua o serie de
cercetări asupra lui Jupiter și
sateliților săi. După șase ani, pămân
tenii vor afla noutățile investigate.

Pe urmele lui
Badea Cârțan
„în dezbaterea națiunii, docu
mentele pentru Congresul al XIV-lea“
a fost rubrică de sezon în presa
românească. Iar „Modernizarea loca
lităților - cauză și datorie a fiecărui
cetățean", unul dintre genericele
revistei Flacăra. „Acoperit" cu un
reportaj din Cârțișoara, satul lui
Badea Cârțan. După ce primărița Ana
Trîntor a făcut față intervievatorului,

Declarația televizată a lui Egon
Krenz a dezamăgit populația
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Bucuroși de Bulgaria

„Atlantis" în Cosmos

octombrie
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late patru feluri de ciorbă, tocană de
cartofi, mazăre cu carne și multe
preparate pe bază de pește".

Au continuat „Zilele culturii
românești în R.P. Bulgaria". O expozi
ție de carte românească (nominalizați
au fost doar autorii Nicolae și Elena
Ceaușescu) și una de artă plastică
(„rolul principal revine omului și efor
turilor sale de creație") au fost organi
zate la Sofia. în capitala Bulgariei, Plov
div și Veliko Târnovo au prezentat
spectacolecu ansamblul de balet al
Teatrului de operă din Timișoara,
Teatrul „Maria Filotti" din Brăila și
cvartetul „Serioso" al Filarmonicii
„George Enescu" din București.
Artiștii trimiși să reprezinte
România peste hotare s-au bucurat și
de Bulgaria.
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JURNALUL ZILEI
Expres la superlativ

Marți,

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Radioreceptorul portabil și
staționar a devenit aproapele nos
tru, „însoțitorul" comod și util în
concedii, „piesa" înglobată în
mobilierul de toate zilele, perma
nent la curent cu viața planetei
Pământ, cu noutățile lumii mo
derne, cu preocupările și preferin
țele noastre diurne. Astăzi, electro
nica românească, în pas cu ultimele
cuceriri în domeniu, s-a aliniat
cerințelor pieței mondiale și,firește,
ale pieței interne, lansând noi și noi
modele și tipuri de aparate compe
titive. Iată câteva noutăți pe care
Gheorghe Mareș, șef serviciu la
Direcția Comercială pentru mărfuri
Metalo-Chimice din cadrul Minis
terului Comerțului Interior, le aduce
la cunoștința cititorilor noștri:
„întreprinderea ieșeană «Tehnoton» a conceput și realizat două noi
tipuri de radioreceptoare portabile
«Tempo», cu două lungimi de undă
(medii și ultrascurte), cu ceas elec
tronic înglobat cu afișaj, cu diode
luminiscente. Stabilirea orei cu
rente, a orei de deșteptare și a datei

Cei trei R în colecția

NAȚIONAL

cu cifre și date despre progresul con
tinuu al comunei, reporterul încheie
cu o invitație către cititori: „De vă veți
abate prin Cârțișoara, rezervați-vă o
oră, dacă nu puteți mai mult, și intrați
în Muzeul Badea Cârțan, de fapt un
muzeu al întregii comune.
Veți vedea printre altele liste și
fotografii de tineri, care în 1877, în
1916 și-au părăsit liniștea și rostul de
acasă și au trecut noaptea munții să
pună alături de toți românii mâna pe
armă pentru țară".
Că Badea Cârțan, de dragul
cunoașterii, a hălăduit prin lume,
nestingherit de autoritățile vremii
sale, nu era însă exemplu educativ
în „lumina" documentelor pentru
congres!
Lavinia BETEA

Raportul Ambasadei României la
Berlin
Către Ministerul Afacerilor Externe
Pe baza primelor reacții înregistrate
în corpul diplomatic de la Berlin și a
evoluției situației interne din RDG,
transmitem următoarele concluzii în
legătură cu orientările conducerii
PSUG, după alegerea lui Egon Krenz
în funcția de secretar general:
1. Cuvântarea rostită de Egon Krenz
la posturile de televiziune, în ziua
alegerii sale, și care anunța o „conti
nuare a drumului inițiat de declarația
Biroului Politic de la 11 octombrie" a
creat în primul moment o dezamă
gire în rândul populației interne din
RDG și a determinat marea demon
strație populară din orașul Leipzig.
Mijloacele de informare vest-germane au prezentat, de asemenea, o
imagine mai mult negativă a lui Egon
Krenz ceea ce a sporit nesiguranța și
deruta în rândul cetățenilor RDG.
Afirmarea de Egon Krenz a valorilor
societății socialiste („socialismul este
singura alternativă umanistă față de
capitalism"), precum și a rolului con
ducător al PSUG a determinat inițial
concluzia, pe plan intern și extern, că
Ergon Krenz, crescut și ridicat politic
de Erich Honecker, va continua exact
cursul politic de până acum. Din aces
te motive a apărut ideea, promovată
mai ales în mijloacele de informare
din RDG, dar și din Polonia și Ungaria,
că Egon Krenz ar reprezenta numai o
„soluție de tranziție", până la alegerea
unui secretar general care să facă
reforme cuprinzătoare.
2. Majoritatea diplomaților socia
liști constată între timp că aceste con
cluzii sunt pripite.
Din prima zi a activității sale, Egon
Krenz a început să inițieze o cotitură
radicală în modul de a înțelege edifi
carea societății socialiste.
Prima măsură luată a constat în

transformarea completă a propagan
dei, mijloacelor de informare și, în
general, politicii informaționale. Nu
mai există nici un fel de teme pe care
presa și radioteleviziunea să le
ocolească.
Egon Krenz s-a plasat în fruntea
acestei deschideri a mijloacelor de
informare în reflectarea dialogului
dintre conducerea de partid și toate
categoriile de cetățeni.
Televiziunea RDG a transmis în
direct o întâlnire a secretarului ge
neral al CC al PSUG cu muncitorii
dintr-o mare întreprindere industri
ală din Berlin. în cadrul unei discuții
libere, neorganizate tematic, munci
torii au ridicat toate problemele care-i
preocupă, într-un mod foarte critic
(care sunt cauzele valului de emigrări,
de ce prețurile pentur televizoarele
color și ale altor mărfuri sunt atât de
ridicate, cum s-ar putea aplica mai
bine principiul retribuției după
munca prestată, ce măsuri se vor lua
pentru libera circulație a cetățenilor
etc.). Discuții similare au avut loc cu
prim-secretari ai comitetelor regio
nale de partid, în instituții centrale,
unități agricole etc. Presa redă pe larg
și opinii ale cetățenilor care au o altă
gândire decât aceea a PSUG".
Tot în cadrul programului tv din
seara zilei de 19 octombrie, reprezen
tanți ai academiilor PSUG de științe
social-politice și economice au
răspuns în direct la întrebările tele
fonice ale telespectatorilor. Corespon
denții vest-germani nu mai sunt
împiedicați să filmeze orice doresc.
Gheorghe Caranfîl
Document din volumul: 1989 Principiul dominoului. Prăbușirea
regimurilor comuniste europene,
Ediție de: Dumitru Preda și
Mihai Retegan, București,
Editura Fundației Culturale Române,
2000, p. 244-246
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ACASĂ LA FAMILIA PREZIDENȚIALĂ
*
(Urmare din pag. I)

De obicei, în afară de familie, nimeni.
Foarte rar se mai nimerea câte un invi
tat. Cu siguranță, persoanele din antu
rajul acestor lucrători din vila prezi
dențială îi invidiau pe „fericiții soartei",
pentru că au ajuns așa aproape de
familia Ceaușescu. în realitate, viața
acestora era un calvar. în primul rând,
avea un program de peste 16 ore. Elena
Ceaușescu neadmițând ca acest perso
nal să lucreze în ture, cu toate propune
rile făcute de conducerea sectorului de
Reprezentare și a Direcției noastre de a
limita programul deservenților la opt
ore pe zi. Propunerile noastre au fost
respinse de Elena Ceaușescu. Salariul
era același ca în întreprinderi, benefi
ciau doar de un mic spor de 300-400 de
lei pe lună, orele suplimentare nefiind
plătite. Cu ocazia unor vizite oficiale la
nivel de șefi de stat, de regulă, la ple
carea invitatului, personalul de
deservire primea cadouri și chiar
valută. Cadourile le erau lăsate acesto
ra. Mici cadouri din aur, de exemplu.
Valuta însă li se confisca și li se acordau
prime în lei, mergând până la 500 de lei.
Munca lor nu era niciodată apreciată la
adevărata ei valoare. Se aflau într-un
permanent stres. Elena Ceaușescu, pen
tru a verifica dacă femeile de serviciu au
măturat sau au spălat peste tot punea
semne, ca de exemplu: o bucată de
scotch în cadă, iar sub covor, la mijloc,
câte o frunză uscată. Când aveau câte o
problemă personală aceștia evitau să se
confeseze Elenei Ceaușescu sau șefului
sectorului Reprezentare și apelau la
mine.
Dar cunoscând situația în care se
găseau și pentru a le face viața puțin
mai plăcută, încercam să le rezolv aces
te cereri. De exemplu, neavând posibi
litatea să se aprovizioneze cu produse
alimentare pentru casă, aproape în
fiecare săptămână le procuram prin
întreprinderea de Aprovizionare și Des
facere a Gospodăriei de partid anumite
produse ca: făină, mălai, cafea, țigări,
ness, carne, mezeluri... pe care le tri
miteam la Restaurantul Tolstoi, iar ei
când plecau, în jurul orei 22:00-23:00,
treceau pe acolo, le plăteau și le luau
acasă. Le mai rezolvam și probleme
legate de locuință, medicamente, sta
giul militar al copiilor, încadrarea unor
membri ai familiilor în serviciu,
achiziționarea unor produse electro
nice. încă de la angajare și apoi, de două,
trei ori pe an, cu aceste persoane se
făceau pregătiri contrainformative. Li
se explica importanța muncii lor, fap

tul că anumite persoane străine vor
căuta să intre în contact cu ei pentru a fi
exploatați „în orb" cu privire la activi
tatea lor, sau pentru a fi recrutați. în
acest sens, activitatea mea era foarte
complexă, pentru a putea preveni
asemenea cazuri.
Direct nu, dar am să vă povestesc un
caz care ne-a dat foarte mult de lucru.
Operatorul care proiecta filme în obiec
tiv se numea Radu Ion. Acesta era
căsătorit. Unul din băieții săi a fost
încadrat cu ajutorul nostru la una din
marile întreprinderi de pe platforma
Floreasca.
Era și el căsătorit, soția lui lucrând ca
proiectantă la un Institut de Proiectări
de pe Strada Căderea Bastiliei. Am fost
sesizați că fiul lui Radu Ion și soția aces
tuia au fost văzuți în anturajul unor ita
lieni la Hotelul Continental din
Timișoara. Vă dați seama în ce situație
am fost pus eu când am aflat că fiul celui
care proiecta filme familiei prezi
dențiale era „legătura" unor cetățeni
străini. Imediat, am luat cele mai com
plexe măsuri pentru a afla în ce scop au
fost contactați fiul și nora acestuia. A fost
informată conducerea Direcției și s-au
extins măsurile de verificare. într-o
lună, am stabilit adevărul asupra
situației. Era vorba de o „bișniță" cu
țigări, cafea, bijuterii... pe care italienii
le aduceau în România și prin diverși
intermediari, cum erau membrii fa
miliei Radu, le plasau în Timișoara,
Sibiu și București. Am primit aprobarea
să îl avertizez pe operatorul Radu Ion
despre activitatea ilegală a fiului său și
să-i recomand să intervină pentru
încetarea acestei legături a fiului și
nurorii sale cu italienii. într-o discuție,
l-am informat pe Radu Ion despre acti
vitatea fiului său și a faptului că el nu a
pus în aplicare pregătirile contrainfor
mative ale mele, avertizându-1 că dacă
fiul său nu încetează voi fi obligat să
informez Conducerea Superioară. Radu
Ion, în mod surprinzător, s-a mirat de
cele auzite, ba, mai mult, a negat că aces
te informații ar fi adevărate. Eu totuși
l-am sfătuit să aibă încredere în tot ce
i-am spus și să ia măsurile de rigoare.
Credeam că totul s-a încheiat, dar fiul
său a continuat afacerile cu italienii, ast
fel că, peste o lună, am fost nevoit să-i
convoc la discuție pe tată și fiu. Discuția
s-a purtat la restaurantul Hotelului Tol
stoi la o cafea și un pepsi. Aici l-am pus
pe fiu să relateze în fața tatei cum stau
lucrurile. De la începutul discuției, fiul
povestea corect ce s-a întâmplat, iar tata
făcea „fețe-fețe" și nu-i venea să creadă,
în final, m-a amenințat că o să-i spună

Personalul „civil" care lucra pentru familia Ceaușescu era atent monitorizat de „organele" de Securitate

„tovarășei Elena" că eu am ceva cu el și
îl urmăresc atât pe el, cât și familia sa.
I-am replicat că poate să abordeze cu
„tovarășa Elena" această problemă, dar
să-i relateze și ce a făcut fiul său. Până
la urmă, situația s-a aplanat. Interesant
este că peste ani (după 1989) aveam să
aud din gura unui fost șef al norei lui
Radu, inginerul Andrieș Vasile, o cu
totul altă versiune. în perioada când se
cerceta relația familiei lui Radu Ion cu
italienii, nora acestuia povestea la servi
ciu, colegilor mai apropiați, că este per
manent urmărită de un colonel de
Securitate, Burlan, care o tracasează și o
spionează fără rost. Când i-am spus
inginerului Andrieș că eu sunt colone
lul Burlan și i-am relatat situația ade
vărată, acesta a fost de-a dreptul șocat.
în general, schimbările de personal
erau dese. Nu se acceptau greșeli, erau
preferate fetele tinere, necăsătorite și
fără obligații. Unele dintre ele dormeau
în obiectiv, în camere de serviciu. Exis
tau și persoane cu stagii lungi de acti
vitate în obiectiv.
îmi aduc aminte de doamna Ciobanu
Polixenia, coafeză, care rezista de peste
10 ani în suita „tovarășei Elena" încât, la

un moment dat, „tovarășa" s-a săturat
de ea și a cerut șefului de Direcție să
caute un pretext pentru a o schimba,
fără a părea că schimbarea este inițiati
va ei. S-a întâmplat ca în acea perioadă,
fiica acesteia să rămnă gravidă, iar
Polixenia a contactat o doctoriță care
locuia în cartierul Berceni, pentru a-i
face în mod ilegal un chiuretaj. I s-a
raportat imediat „tovarășei Elena"
cerându-i-se acordul pentru organi
zarea unui flagrant. „Tovarășa" a apro
bat să fie lăsată să i se facă acel chiuretaj
fiicei Polixeniei, după care aceasta a fost
îndepărtată. După intervenția Miliției
și întocmirea procesului-verbal de con
statare, Ciobanu Polixenia a apelat la
„tovarășa Elena" cerându-i protecție.
„Tovarășa Elena" i-a promis că o să
intervină pentru a mușamaliza lucru
rile, dar că Polixenia nu va mai putea să
lucreze la președinte. „Tovarășa" nu
numai că și-a atins scopul îndepăr
tând-o pe Polixenia, dar a apărut și ca„o
mamă bună".
Asupra tuturor acestor persoane
apropiate de familia Ceaușescu noi
luam măsuri complexe de verificare, de
microfoane în apartamentele lor. Intro

RADIOGRAFII CULINARE

Ulei scârbos și zahăr viu!
Astrele, în acel octombrie, aveau o influ
ență nefastă asupra mea. De la începutul
lunii am avut tot felul de probleme. Am
umblat bezmetică, după smochine, am stat
trei ore la telefon ca să prind casa de
comenzi, am făcut cozi pentru slănină și o
jumătate de „calculator", adică de cap de
porc, iar acum am pobleme cu rația! Pila
mea de la magazinul unde eram arondată,
de la Complexul Covasna, avea băiatul bol
nav și se internase cu el în spital. Eram dis
perată! Eu și toți vecinii mei. Jenica se dădea
de ceasul morții și apelase la Felicia, de la
blocul vecin, pentru a face o partidă de
înnoptat lângă zidul magazinului, pentru
ca după-amiază să putem lua rația.
lenica și șase vecine, pensionare mai
vechi, sprintene și cu experiență în „cozi",
s-au instalat, de la ora 1O:OO seara, cu
schimbul de la ora 5:00 asigurat, urmând
ca acestea să se întoarcă pentru show-ul de
la ora 14.00, când avea să vină marfa. M-am
învoit de la serviciu, ca să ajung la timp.
M-am prezentat la coadă, în locul reținut de
Jenica. Nici n-am apucat să schimbăm ceva
rețete sau informații privind cremele pen
tru popourile copiilor mici, că a și venit
mașina cu ulei. Navetele din sârmă groasă
ne-au arătat că uleiul mult așteptat era ulei
de soia! V-am spus că luna aia a fost cu ghi
nion! Nu puteam suferi uleiul de soia! Poate
unor gospodine le plăcea, dar pe mine mă

oripila. Avea o consistență mai groasă decât
cel de floarea soarelui, era puțin tulbure și
avea un gust, oribil, după părerea mea. îmi
întorcea stomacul pe dos. Dar rația era rație
și nu aș fi lăsat-o în magazin nici moartă!
Cu durere în suflet așteptam să se deschidă
„porțile fermecate" și să intrăm în maga
zin. Nici nu m-am consolat bine că apare și
mașina cu zahăr! Altă surpriză neplăcută!
Zahărul nu era la pungi de un kilogram, ci
la saci, și se cântărea! Ghinion pe toată linia!
Mi-am ținut firea. în jurul meu nu erau
comentarii! Omenirea de acolo era mul
țumită pentru că primea rația. Numai eu
nu! Doream și calitate! Eram de-a dreptul
obraznică! Mă ocăram în gând. Jenica și-a
manifestat zgomotos bucuria că venise și
zahărul. Dacă venea mai târziu noi, cei care
am luat deja uleiul și făcusem coada de
aseară, urma să ne instalăm în aceeași
ordine la coada pentru zahăr. Lucru ce ar fi
putut duce la învălmășeală și chiar
îmbrânceli, în cazul intrușilor care abia
așteptau ocazia, pe lateral. Am ajuns în fața
tejghelei, am semnat în lista din dosarul
„Blocul CiA" și am pus în cele două sacoșe
sticlele cu oribilul ulei, iar în rucsac cele
șase kilograme de zahăr.
Am pornit la drum, precum soldatul
sovietic căruia nu-i stătea nimic în cale, și
am ajuns acasă plină de sentimente con
tradictorii. Sticlele mozolite, unsuroase,

le-am pus pe un raft în cămară, pe un ziar.
Iar săculețul în care am luat zahărul l-am
pus pe masă, în bucătărie, cu gând să-l
depozitez ca de obicei în cutiile metalice,
mari, cu reproduceri de pe tablouri cele
bre, moștenite de la mama. Am luat o cană,
pe post de scafă, și am început să torn
zahărul într-o cutie. Mi s-a părut ceva mai
închis la culoare și l-am studiat mai de
aproape. Mi-a venit ideea să pun puțin pe
o hârtie albă ca să-1 cercetez mai bine. Am
făcut o moviliță de cristale. Erau mai puțin
albe și, spre uluirea mea, micuțele cristale
se mișcau! Nu se așezau una peste alta, ci
se roteau, lipite, mai multișoare, ca apoi să
se desprindă ușurel una de cealaltă, rostogolindu-se. Am luat o lingură și am ridicat
iar pe cele de la bază. Am constatat că se
mișcau și în lingură, de parcă erau vii!
Nu-mi venea să cred! Am luat zahăr mai
vechi. Era alb și cu el am reușit să fac o
moviliță. Cel nou nu se lăsa „țuguiat", se
rotunjea și se rostogolea de la vârf la bază.
Chiar și în strat plat, el tot se mișca! Măcar
două-trei cristale. Am gustat din el și mi s-a
părut bun. La naiba! Am luat ulei scârbos
și zahăr viu! Plină de obidă, l-am îndesat în
cutiile metalice și l-am pus în cămară, cu
gândul să-l vânez, în caz că vrea să evadeze,
și să mă interesez de fenomen. Bucuroși de
rație?! Daaaaa!
Veronica BECTAȘ

Ceaușescu dixit: din cauza unei singure nunți,
40.000 de oameni au rămas fără carne
(Urmare din pag. I)

Penuria de bunuri de strictă necesitate era
evidentă în toate magazinele din țară. Cu
toate acestea, președintele României dorea
să mențină pentru concetățenii săi un regim
alimentar raționalizat, la fel ca într-un
război. Putem presupune că atitudinea sa a
fost influențată de soția sa, de persoanele
aflate în apropierea cuplului prezidențial,
precum și de propriul regim de viață, ca
urmare a diabetului de care suferea.
într-un acces de furie, președintele Româ
niei a recunoscut faptul că presiunile spe
culanților asupra sistemului de repartizare
a alimentelor, mai ales carnea, erau pericu
loase. „Noi avem, de exemplu, pentru came
de porc un trust special pentru Capitală- afir
ma Ceaușescu la 20 octombrie 1989, într-un
discurs dogmatic susținut la ședința Comite
tului Politic Executiv. Acum, când am făcut
controlul, inclusiv cu Ministerul de Interne,
care și ei au dormit și unii din miliție - încă
nu iau descoperit, cred că au fost părtași la
tot ceea ce s-a întâmplat - s-a constatat că nu
au livrat în Capitală și pe baza unor ordine

date de la comerț, de la industria alimentară
și de la agricultură, au trimis în toată țara,
deși, conform legii, ei nu trebuie să livreze
porcii decât în Capitală, fiind trust special
pentru Capitală, tocmai ca să asigurăm buna
aprovizionare! Au ajuns și la Brașov, și la Iași,
și la Pitești, peste tot, inclusiv la diferite
unități din agricultură, în afară de sistemul
menținut la Ministerul Agriculturii și la
Casele de comenzi de comerțul interior, care
au câteva centre, care de fapt au fost cuprinse
tot în fondurile care erau repartizate pentru
Capitală, dar nu s-a asigurat controlul. Eu
le-am spus tovarășilor că, dacă ei au asigurate
produsele și dacă cei care le dau telefoane le
asigură ce cer și cât cer, nu-i mai interesează
ce găsesc (în magazine -n.r.) cetățenii Capi
talei!
Am stabilit și propun să se aprobe de
Comitetul Politic Executiv ca toate între
prinderile care depindeau până acum de
Ministerul Agriculturii, inclusiv întreprin
derea „30 Decembrie", să treacă la Trustul de
aprovizionare al Capitalei! Toate! (...)
Inclusiv magazinul pentru diplomați trece
la Capitală, rămânând să servească numai

diplomații, fără a mai putea cumpăra de la
aceste magazine de la Ministerul de Externe
și nici de la Comerțul Exterior! Nimeni! Sunt
un număr nu prea mare și, chiar dacă ar lua
câte un kilogram de carne zilnic, cât sunt ei,
200 și ceva de persoane, dacă îi prindem că
se ocupă de speculă, să le spunem și lor!

„Circul foamei44
Preocupat de problemele deosebite cu care
se confruntau cetățenii Bucureștiului, Nicolae Ceaușescu a inițiat construirea în
București, după 1984, a șase complexuri co
merciale, botezate ad-hoc de cetățeni „circuri
ale foamei", din cauza marilor cupole
prevăzute în planurile de construcții. Pentru
identificare, Nicolae Ceaușescu a aprobat de
numirea lor în funcție de strada sau de zona
în care erau amplasate. în anul 1988,
președintele României a inaugurat noul com
plex comercial de produse agroalimentare
din cartierul Floreasca. Altele urmau să fie
date în folosință în 1990 (Lujerului, Dudești,
Rahova, Timpuri Noi și Mureș)
Dr Petre OPRIȘ

FOTO: Arhivele Naționale

ducerea tehnicii operative de ascultare
în locuințele personalului de serviciu,
ne aj uta pe noi în a afla dacă aceștia dis
cută cu familiile despre activitatea Con
ducerii Superioare de Partid și de Stat,
despre comportametnul acestora și
despre programul lor. Cu toate că noi
făceam pregătirea contrainformativă a
acestor persoane, unii dintre ei nu
respectau sfaturile noastre, și în familie
sau în cercurile lor de relații apropiate
dezvăluiau cu lux de amănunte ce se
întâmpla în obiectiv. în acest sens, un
caz aparte îl reprezintă bucătarul Vasile,
care era foarte cunoscut și apropiat de
familia prezidențială. Din ascultările
noastre a rezultat că acesta povestea
soției sale tot ce se întâmpla în obiectiv.
Aceasta, la rândul ei povestea, după ple
carea soțului la serviciu, unor cunoscuți
intimi relatările soțului. Totodată, am
aflat și că Vasile sustrăgea cantități mari
de produse alimentare din obiectiv.
„Tovarășa Elena" a fost informată
asupra acestor lucruri și a dispus
îndepărtarea acestuia, cu indicația de
a i se da un loc bun de muncă. A fost
numit bucătar-șef la un mare restau
rant din București.

Dacă era cazul se făceau percheziții la
domiciliu. Spre exemplu, dacă per
soana locuia la bloc, trebuia ca pe
palierul respectiv, precum și deasupra
și dedesubtul apartamentului să nu fie
nimeni acasă. De aceea, se obțineau
informații despre toți vecinii și prin
diverse superfugii se acționa într-un
moment al zilei când instalarea apara
turii era posibilă. Se realiza în secret
mulajul după cheile casei, folosindu-se
chiar de cheile persoanei vizate. Aceste
chei erau sustrase prin diverse tertipuri
chiar din haina sau geanta urmăritului
și repuse acolo după realizarea mulaj ului. Un ofițer proba dublurile când
urmăritul nu era acasă, să vadă dacă
sunt bine executate, după care se sta
bilea ziua și ora când o echipă de spe
cialiști instala tehnica operativă în casă.
Am avut și un caz deosebit, când la
instalarea unei astfel de tehnici în
locuința administratorului Arsene de la
obiectivul din Strada Primăverii a
apărut ceva neprevăzut. Fără să știm, în
noaptea premergătoare acțiunii, la
locuința acestuia a sosit o nepoată de
14-15 ani din provincie, care a rămas să
dormă după plecarea la serviciu a

administratorului și a familiei sale. Cel
care a intrat să verifice apartamentul a
fost superficial, fata a auzit că a intrat
cineva în casă și, de frică, ș-a ascuns
după ușa din bucătărie. Dându-se liber
echipei operative, aceștia au intrat în
casă și în mai puțin de trei ore au insta
lat microfoanele. în tot acest timp, fata
a stat ascunsă după ușă, în bucătărie. La
venirea unchiului de la serviciu, aceas
ta i-a relatat că două-trei persoane au
intrat în casă și au făcut găuri în pereți
(așa a auzit ea). Administratorul a doua
zi a mers la „tovarășa Elena" și i-a rapor
tat că niște persoane necunoscute, pro
babil de la Securitate, i-au violat apar
tamentul. „A dispărut ceva din casă?",
l-a întrebat „tovarășa". „Nu", a răspuns
Arsene. „Poate i s-a părut fetei", a con
tinuat „tovarășa" apărându-ne pe noi.
Acest lucru se făcea de o echipă de
specialiști de înaltă calificare, dotați cu
unelte sofisticate. Microfonul se intro
ducea în perete, gaura era astupată atât
de artistic, încât nu puteai să-ți dai
seama de locul unde a fost implantat
microfonul. Se cunoștea dinainte
culoarea peretelui sau a tapetului. Totul
era făcut cu mare artă.
Mai existau și suspiciuni de furt, dar
mai deosebite au fost două, trei cazuri.
Așa cum relatam mai înainte, Elena
Ceaușescu nu accepta ca în casă să
lucreze fete căsătorite. Pe una dintre
aceste fete a cunoscut-o între timp un
bărbat și l-a informat pe șeful sectoru
lui reprezentare că se căsătorește cu un
băiat care lucra în Timișoara, fapt pen
tru care dorește să plece din obiectiv. La
o lună după plecarea ei, o colaboratoare
de-a noastră ne-a informat că această
fată a sustras anumite bijuterii și arti
cole de cosmetică, pe care le-a dus la
sora ei. A trebuit să verificăm informa
ția. Sora mai mare era cofetar la între
prinderea de Aprovizionare și Desfa
cere a Gospodăriei de Partid. într-o dis
cuție cu ea am întrebat-o dacă în perioa
da cât sora ei a lucrat la obiectiv i-a adus
bijuterii sau diverse articole de cosme
tică. Ea a negat. în această situație am în
trebat-o dacă este de acord să mergem
la ea acasă și să efectuăm o percheziție.
I-am solicitat o declarație că este de
acord cu percheziția și ea a acceptat. în
locuința acesteia, în urma unui control
mai atent, s-au găsit mai multe parfumuri, detergenți de proveniență
străină și câteva bijuterii. S-a întocmit
un proces-verbal de constatare și lucru
rile au rămas în continuare în aparta
ment, deoarece aceasta susținea că biju
teriile îi aparțin, întrucât fuseseră cum
părate de soțul ei.
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La 20 octombrie 1989, Radio
Europa Liberă difuza analiza
Monicăi Lovinescu asupra disi
denței intelectuale românești și a
poziției tot mai singulare a regimu
lui de la București.
„Pe biroul - sau în cine știe ce do
sar dosit, în ce sertar, în ce safe al pre
ședintelui Uniunii Scriitorilor din
România, D.R. Popescu, se află de o
lună de zile o scrisoare emanând de
la o instituție pariziană prestigioasă,
Centrul Georges Pompidou. O scri
soare care nu e semnată de vreo
secretară oarecare, ci de însuși pre
ședintele Centrului căruia parizienii
îi spun, mai curent și mai familiar,
Centrul Beaubourg. Helene Ahrweiler e numele președintei, o intelec
tuală de cert renume în Franța", care
scrie la data de 25 septembrie
următoarele lui D.R. Popescu. Cităm:
„Am plăcerea să vă informez că
Centrul Georges Pompidou, în
cadrul programului său literar
Revista vorbită, a prevăzut o zi con
sacrată poeziei românești, la data de
8 decembrie. Cum o arată progra
mul anexat, vrem, în același timp, să
aducem un omagiu marilor dispă
ruți și o mărturie asupra vitalității
poeziei românești contemporane,
încă prea puțin cunoscută în Franța.
Iată de ce, cu această ocazie, am
plăcerea de a invita, în semn de
omagiu, de la 7 până la 10 decembrie
1989, cinci dintre poeții ale căror
opere vor fi citite la Centrul Georges
Pompidou: Ana Blandiana, Sorin
Mărculescu, Ștefan Augustin Doi
naș, Ileana Mălăncioiu și Mircea Dinescu. Această alegere nu este, desi
gur, exhaustivă, dar se justifică în
măsura în care poeții pe care i-am
numit au fost publicați în Franța în
reviste ca Les Temps Modernes, Les
Cahiers de l’Est, Poesies sau Lettre In
ternationale. Cât despre Mircea Dinescu, prima sa culegere de versuri,
în traducere franceză, va apărea la
Paris, la sfârșitul lui noiembrie, la
Editura Albin Michșl sub titlul
«Mirages postumes».
Natural că toate cheltuielile de că
lătorie și de ședere în Franța ale celor
cinci poeți români vor fi acoperite de
Centrul Georges Pompidou cu aju
torul Asociației Dialog între Culturi,
însărcinată cu organizarea acestei
manifestări.
E o mare premieră în istoria rela
țiilor dintre cele două țări ale noas
tre și aș fi, personal, fericită ca ea să
se desfășoare în prezența celor cinci
poeți despre care am pomenit.
Trimit această scrisoare expres,
sperând că-mi veți răspunde tot atât
de rapid". Urmează o formulă de
politețe și semnătura. Speranța dnei
Arhweiler a rămas, ca atâtea altele,
suspendată în gol. Până în clipa în
care înregistrăm aceste rânduri, nici
un răspuns n-a parvenit la Centrul
Georges Pompidou, după cum fără
răspuns rămăsese și scrisoarea tri
misă de directorul editurii germane
Surkampf pentru a-1 invita pe
Mircea Dinescu la Târgul Cărții de la
Frankfurt, cu prilejul lansării unei
alte culegeri de versuri, de data asta
în limba germană (Mircea Dinescu
fiind, probabil, poetul român cel
mai tradus în clipa de față).
Evident, nu ne mai facem iluzii
asupra reacțiilor posibile ale unui
președinte al Uniunii Scriitorilor ca
D.R. Popescu. Că scrisoarea citată e
blocată la el - ca atâtea altele din in
teriorul și exteriorul țării - sau la
organismele de control, sau la cele
de represiune, sau la cele de condu
cere, la urma urmei nici nu mai are
importanță, din moment ce la toate
nivelurile dăm de același tip de exe
cutând, supralicitanți ai hotărârilor
puterii. Supuși, supralicitanți, nu
neapărat și eficienți: pentru că
oricine, chiar cu o inteligență medie,
ar atrage atenția puterii asupra
șansei aproape unice pe care o con
stituie pentru ea invitația de la Cen
trul Pompidou. în momentul în care
mediile din Occident nu au atenția
îndreptatată decât asupra disidenților care asumă riscul discursului
răspicat, Mircea Dinescu, bine
înțeles, dar în ultima clipă cele mai
multe articole sunt consacrate lui
Dan Petrescu, care alături de Doina
Cornea, de alți colegi de la Iași, print
re care Luca Pițu și Liviu Antonesei,
sau de la Cluj, iau prin interviuri și
petiții poziții răspicate, când toate
invitațiile le sunt adresate celor
reprimați de putere sau celor soli
dari cu ei (dovadă că cei 7 care au
semnat protestul față de tratamen
tul la care este supus Mircea Dines
cu, invitați cu toții în Franța de însuși
ministrul Culturii, Jack Lang), în
momentul deci când îndrăzneala
atică și politică iau precădere asupra
esteticului pur (și cum ar fi altfel în
vâltoarea de libertăți de care a fost
cuprins Estul Europei?), Centrul
Pompidou organizează o seară de
poezie românească necoincizând cu
un recital al disidenței. Desigur, este
invitat Mircea Dinescu (dar cum ar
putea să nu fie el, devenit, cum
spuneam, cel mai cunoscut poet
actual peste hotare?), desigur, Ana
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Români refugiați în
Franța. 160 de țigani

vor fi relocați într-un
sat de vacanță
Le Monde de la 20 octombrie 1989
scria despre încercările vesticilor de a
le oferi refugiaților români condiții
decente de supraviețuire.
„Bernard Kouchner, secretar de stat
însărcinat cu acțiunile umanitare, a
anunțat miercuri, 18 octombrie, că cei
160 de țigani, refugiați români, care se
instalaseră din iulie în condiții precare
pe un teren viran din Tourville-la-Riviere (Seine-Maritime), vor fi cu toții
relocați, începând de săptămâna
viitoare, într-un sat de vacanță din
Barneville-Carteret (Manche). Asocia
ția Medecins du Monde lansase deja în
august un plan de urgență pentru
acești refugiați, dintre care unii dintre
ei au cerut
azil politic
de aproape
r~~t

InfoMina

doi ani."

DIN PRESA EXILULUI
Monica Lovinescu milita pentru dreptul scriitorilor de a fi lăsați să participe
la evenimente culturale în țările occidentale
FOTO: AGERPRES

Blandiana, interzisă de semnătură,
dar care n-a reacționat în mod pu
blic și, în orice caz, nu la modul disi
dent. în afară de faptul că a protestat
profesional față de sancțiunile la
care a fost supus Mircea Dinescu,
nici Ștefan Augustin Doinaș n-a fă
cut nici un gest politic. Pentru a nu
mai vorbi despre Sorin Mărculescu
sau despre Ileana Mălăncioiu. Dacă
recitalul poetic de la Centrul Pompi
dou ar fi avut semnificația unei soli
darități politice, una dintre primele
invitate ar fi trebuit - natural - să fie
Mariana Marin, care s-a alăturat pro
iectului lui Dan Petrescu și... curaju
lui său. Absența ei de pe lista inyitaților - ca de altminteri și a lui Dan
Deșliu - arată clar că seara de la Cen
trul Pompidou se situează pe alți pa
rametri decât cei ai disidenței, cu
toate că tocmai prezența unor scri
itori printre disidenții români chiar și în ceasul al 11-lea - reprezintă
unul dintre fenomenele cele mai
pregnante ale situației actuale din
România. Desigur, nu e prima oară
când scriitori români și pe alt porta
tiv decât acela pur artistic sunt puși
în lumină. Au existat Paul Goma și
mișcarea lui pentru drepturile omu
lui, a existat revolta declarată a unui
Dorin Tudoran. Dar alături de
primul n-au stat decât doi intelectu
ali, Ion Negoițescu și Ion Vianu,
alături de al doilea bunăvoința mai
multora, o intervenție curajoasă în
cadrul Uniunii a lui Dan Deșliu, dar
atât. De data aceasta, solidaritatea s-a
dovedit mai largă (dovadă cei cărora
li s-a luat dreptul de semnătură,
șapte cu Al. Călinescu și fără Geo
Bogza, singurul îngăduit de regim
să-și mai publice o casetă în
„România Literară, în timp ce
cosemnatarii lui pe scrisoarea către
D.R. Popescu sunt interziși".). Chiar
dacă nimic nu e concertat, actul lui
Dinescu nu mai rămâne izolat. Să
spuneam că cei șapte n-au
reacționat decât pe plan de etică pro
fesională și colegială: Ștefan Augus
tin Doinaș, Dan Hăulică, Andrei Pleșu, Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Mihai Șora, Geo Bogza, cărora
li s-a adăugat și Al. Călinescu. Riscu
rile nu au fost însă proportionate cu
această măsură de protest; nu nu
mai că li s-a luat dreptul la sem
nătură, dar Andrei Pleșu a fost stră
mutat într-un post ridicol de ajutor
de bibliotecar la Tețcani, când orice
cultură europeană n-ar putea decât
să se fălească cu un filozof al artei de
talia lui. Mai toți au fost microfonizați, un timp, urmăriți. Pe lângă ei,
protestul direct, decis, marcat și de
greva foamei la Dan Deșliu, greva
foamei la Dan Petrescu. Familia pe
depsită la Aurel Dragoș Munteanu.
Greva foamei și amenințările pla
nând asupra lui Gabriel Andreescu,
intelectual de primă mărime în spe
cialitatea lui, dacă nu scriitor. Radi
calizarea e atât de evidentă, încât nu
poți decât să te miri, așa cum a
făcut-o Doina Cornea, așa cum o fac
cei mai mulți dintre specialiștii occi
dentali ai Răsăritului în fierbere, că
deocamdată contagiunea morală și
politică se oprește aici. Când, con
stată acești comentatori, ar fi de
ajuns ca alți șapte scriitori să
protesteze față de interzicerea celor
șapte care protestaseră și astfel din
șapte în șapte refuzul să se lărgească
pentru ca puterea să nu mai poată
publica o presă literară fără nici o
semnătură de scriitor adevărat.
N-am amintit acest tip de comen
tariu, din ce în ce mai curent, și după
care doar solidaritatea intelectuală
poate fi o barieră împotriva avântu
lui antiintelectual al puterii decât
pentru a insista, o dată mai mult,
asupra faptului că hotărârile Puterii
merg împotriva propriilor interese.
Ce se poate dori în vârful piramidei
la București? Imposibilul. Se nădăj
duiește, presupun, ca epidemia de
libertăți, contestația care a început
să transforme peisajul în Uniunea
Sovietică, în Polonia, în Ungaria, mai
recent în Germania de Răsărit, să nu
se întindă și asupra regimului prezi
dențial familist din România, care să
rămână ca o „insulă de anacronism

istoric", așa cum o definește Ion
Negoițescu într-un recent interviu
din „Dialog" sau un „fanariotism
intern", cum completează, în aceeași
revistă, Ion Vianu. Ca profilaxia
represiunii să mențină la adăpost de
reformă sau revolte totalitarismul
neo-stalinist din această insulă în
spațiu și în timp. Numai că insula
face, în fond, parte dintr-un arhipe
lag: acela al comunismului. Care-și
trăiește nu Gulagul, ci și mutațiile
atât de spectaculare.
Nădejde pe care nu noi, ci eveni
mentele ce împresoară țara azi din
toate părțile, ca niște curente de aer
cutrat, par a o dovedi, dintru început
vă spun că ne e imposibil să ne
punem în locul celor care nutresc
astfel de speranțe. Ceea ce, în
schimb, ne e lesne să constatăm este
neconcordanța dintre acest vis de
stabilitate totalitară și măsurile luate
pentru a-1 realiza care, dimpotrivă,
par menite a-1 submina.
De pildă, e prima oară în ultimele
decenii când protestul sub o formă
mai benignă sau mai decisă conta
minează cercuri scriitoricești. Ce-ar
face, în mod logic, puterea dacă și-ar
dori supraviețuirea? I-arda, de pildă,
drumul lui Dan Petrescu să se îngri
jească, așa cum cere, în străinătate,
și l-ar reintegra în postul său de bi
bliotecar de la Iași. L-ar șocate din
domiciliul forțat pe Mircea Dinescu
și l-ar lăsa să se ducă pe cele patru
meridiane unde i se publică azi
cărțile. Nu s-ar mai compromite în
văzul atâtor ziariști străini, punând
echipe turnante de securiști să ve
gheze la porțile celor disidenți și mai
puțin disidenți, împingând ridicolul
până la a posta astfel de purtători de
epoleți până și la grădinița de copii
unde învață și se joacă una dintre
odraslele lui Mircea Dinescu.
Și chiar, în afara sferei pur scri
itoricești, n-ar mai amenința cu
aruncare departe de București pe un
Gabriel Andreescu. Ar lăsa-o pe
Doina Cornea să meargă liniștită la
mormântul mamei sale, fără a o mai
brusca și amenința cu moartea. Și
așa mai departe. Adică ar avea mi
nima prudență de a-și ascunde fața
represivă, singurul fenomen cu
adevărat multilateral dezvoltat din
România de azi. Nu pretindem că o
astfel de schimbare de tactică i-ar
asigura unui asemenea tip de regim
supraviețuirea. (Cât timp poate fi
imobilizată istoria?) Dar cel puțin
puterea și-ar pune în concordanță
năzuința cu faptele, interesele cu
mijloacele de a și le asigura. Ar fi
logică cu ea însăși.
Cum însă ceea ce pare a caracteri
za regimul șefului unic (șefului,
deoarece despre partid, chiar unic,
nu mai poate fi vorba) este ilogis
mul, irealismul absolut, ne putem
aștepta ca el să continue a-și săpa,
mai departe, fragilele temelii.
Scrisoarea de la care am pornit nu
e decât un exemplu. Dar simpto
matic. Puterea, prin președintele
Uniunii, care o slujește cu o
devoțiune demnă de mii de cauze
mai puțin absurde, ar avea prilejul,
răspunzând la invitația apolitică a
Centrului Georges Pompidou, șitrimițând cei câțiva poeți pentru
câteva zile la Paris, nu numai să dea
impresia că face, ca orice țară, schim
buri culturale normale, salvând ast
fel aparențele, dar ar da satisfacție
câtorva scriitori, ușurând astfel ba
lastul nemulțumirilor de breaslă.
Simplu, nu? Atât de simplu, că
doamna Helene Arheiler, direc
toarea Centrului Georges Pompidou
de la Paris, n-a primit, până azi, nici
un răspuns de la D.R. Popescu.
Și un post scriptum. Ziua de
poezie românească se va desfășura
sub patronajul ministrului francez
al Culturii, Jack Lang. Care nici el n-a
primit vreun răspuns când a invitat
personalități culturale românești la
sărbătoarea de 14 iulie. Puterea în
România s-a transformat într-un
„adrisant necunoscut".
Arhiva Open Society
(Budapesta), Institutul de Cercetare
al Radio Europa Liberă,
secția română

MOSCOVA NU VA MAI INTERVENI
ÎN ALTE ȚĂRI SOCIALISTE
Varșovia - „Politica de Glasnost și
Perestroika, instaurată de președin
tele Gorbaciov, a schimbat funda
mental relațiile dintre țările din
lumea comunistă și în viitor nu vor
mai exista intervenții ale Moscovei în
problemele acestor țări", a comunicat
ministrul de Externe, Eduard She
vardnadze, la Varșovia, la încheierea
Conferinței miniștrilor de Externe din
Pactul de la Varșovia. „Uniunea Sovi
etică - a subliniat el - a renunțat pen
tru totdeauna să-și impună concep
țiile țărilor lumii socialiste".
Cele șapte state membre în Pactul
de la Varșovia au declarat că își
însușesc principiile conform cărora
fiecare popor din cadrul blocului
răsăritean are dreptul „să hotărască
singur soarta sa, în mod liber, fără nici
o intervenție din exterior".
într-un comunicat publicat la în
cheierea Conferinței de la Varșovia,
miniștrii de Externe au declarat:
„Vom acorda o importanță de prim
rang relațiilor de respect reciproc
între țările noastre. Fiecare dintre
popoarele noastre are dreptul la imu
nitate politică totală, la granițe sigure

în cadrul existent, la independență și
suveranitate".
Cele șapte state membre în Pactul
de la Varșovia sunt: Uniunea Sovie
tică, Germania Răsăriteană, Polonia,
Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia și
România.
Miniștrii de Externe au mai
declarat: „Orice încercare de a face să
se tulbure situația, de a se acționa în
vederea schimbării granițelor sta
bilite după cel de-al doilea război
mondial, va leza echilibrul Europei".
Observatorii sunt de părere că prin
aceasta sovieticii au vrut să sublinieze
nu numai democratizarea în relațiile
țărilor Pactului de la Varșovia, ci să se
asigure, de asemenea, că nu se va
schimba nimic în privința stăpânirii
de către ei a celor trei țări baltice: Litu
ania, Letonia și Estonia.
Noul conducător al RDG promite
schimbări, deși e cunoscut ca adept al
liniei dure Berlinul Răsăritean. Egon
Krenz, noul conducător al Germaniei
Răsăritene, care l-a înlocuit miercuri
pe E. Honecker în toate funcțiile pe
care le-a deținut acesta, a declarat în
prima sa apariție la televiziunea

amintiri

20 octombrie 1989
19:00 Telejurnal
19:30 Partid și țară- o unică voință
Deplină aprobare de către întregul
nostru partid și popor a propunerii
privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de
secretar general al Partidului Comu
nist Român și a documentelor pen
tru Congresul al XIV-lea
19:45 Glorie, nepieritoare glorie!
Cântece patriotice, revoluționare
20:00 România în lume. Docu
mentar
Redactor Nicolae Melinescu
20:20 în dezbatere: Documentele
pentru Congresul al XIV-lea al Par
tidului Comunist Român
Creșterea continuă a volumului
exportului, baza asigurării unei
balanțe comerciale active
Emisiune realizată la TIB '89
Redactor Alexandru Popescu

20:40 Copiii cântă patria și par
tidul
Program literar-muzical-coregrafic în interpretarea unor formații
pionierești și ale șoimilor patriei,
laureate ale Festivalului național
„Cântarea României"
Redactor Petre Magdin
21:00 în dezbatere: Documentele
pentru Congresul al XIV-lea al Par
tidului Comunist Român
„Comunismul înseamnă știința!
Știința la nivelul cel mai înalt!" mobilizator îndemn pentru tânăra
generație
Redactor Elena Crețu
21:20 Univers, materie, viață
Emisiune de educație materialistștiințifică
Redactor Andrei Banc
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

vremea

anunțuri

în țară, vremea a fost în general
frumoasă pentru această dată, iar
cerul, variabil în regiunile estice și
sud-estice și mai mult senin în rest.
Vântul a suflat slab până la mode
rat. Temperaturile maxime au fost
cuprinse între 14 și 24 de grade, iar
minimele nocturne, între 4 și
12 grade.
în București, vremea a fost caldă
pentru această dată, iar cerul vari
abil. Vântul a suflat în general slab.
Temperatura maximă a fost
cuprinsă între 20 și 22 de grade, iar
minima nocturnă, între 7 și 9 grade.

răspundă cu sensibilitate la eveni
mente". Cancelarul Germaniei Fe
derale, Helmut Kohl, a lansat un apel
noului conducător al Germaniei Răsă
ritene, cerându-i să aplice reforme și
să nu eternizeze monopolul Partidu
lui Comunist la putere.
Președintele George Bush a declarat
la Washington: „Este prea devreme ca
să stabilim dacă această schimbare
exprimă o dorință de a se derula o
politică mai deschisă în Germania
răsăriteană. Nu sunt convins că așa se
va întâmpla. Krenz a fost întotdeauna
de acord cu politica lui Honecker".
Egon Krenz și-a început cariera ca
lider al tineretului comunist din Ger
mania de Est și-a trecut apoi la Secre
tariatul partidului. El a fost, de aseme
nea, responsabil de problemele cu
securitatea.
Viața noastră (Israel),
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Articol primit prin bunăvoința
doamnei Ditza Goshen,
coordonatoare a Centrului de
Studiu și Cercetare a Istoriei
Evreilor din România de la
Universitatea Ebraică din Ierusalim

est-germană: „Știu că mă aflu în fața
unei misiuni grele, într-o lume com
plicată. Nu am știut să apreciem
situația în mod adecvat și nu am tras
concluziile necesare. Acum partidul
nostru va porni la un atac ideologic și
în același timp vor interveni
schimbări". Krenz a adăugat: „Eva
darea în masă din statul nostru repre
zintă un vot de neîncredere pentru
conducere". El a criticat conducerea
anterioară care se autoelogia în per
manență și a spus: „Este de preferat să
ne comportăm cu modestie decât să
ne autoelogiem".
Comentatorii se îndoiesc că succe
sorul lui Honecker, cunoscut drept un
adept al liniei dure, este omul potrivit
să aplice reformele de care are nevoie
Germania Răsăriteană. Nu ar fi
imposibil ca Krenz să dețină funcția
numai până la cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist est-german, care va avea loc în mai 1990.
Președintele Uniunii Sovietice, Mi
hail Gorbaciov, a trimis o telegramă
de felicitare noului conducător al Ger
maniei Răsăritene, în care-și exprimă
certitudinea că „Krenz va ști să

CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
întreprinderea Transport Bucu
reștii Noi, cu sediul în Bulevardul
Bucureștii Noi, numărul 40, Sector
1, încadrează revizori tehnici în
conformitate cu articolul 144 din
Regulamentul pentru aplicarea
Decretului 328/1966 republicat. De
asemenea, impiegat auto cu liceul
industrial - profil transport sau
economic, conform prevederilor
legale.
întreprinderea Confecții și Trico
taje București, Bulevardul Armata

Vând guler, căciulă astrahan
bărbătești, gulere, căciuli damă de
nurcă, nutrie, iepure Siberia, glugă
manșetă imitație, cuvertură in,
rochii de teatru, mașină de cusut
Phaff, toate noi.

CUMPĂRĂRI

VÂNZĂRI

Cumpăr Dacia 1410, îmbunătățiri
CN 1, nouă sau mai puțin rulată,
video casete JVC.
Cumpăr televizor color sigilat,
monitor, congelator, rochie jeans.
Cumpăr Dacia 1310 și echipament
schi.

Vând apartamente decomandate,
trei camere, zona Pântelimon și
două camere Beller.
Vând videorecorder Toshiba, sis
tem Betamax, casete, derulator.
Vând cimpoi, nai din bambus.
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ORIZONTAL:
1) întreprindere bucureșteană a industriei de vârf. 2) Ocrotitori ai
casei la romani - Mare cartier al Capitalei. 3) Institut de. proiectări pen
tru automatizări (siglă) - Vechi așezări urbane. 4) Reflexiv - Număr
scurt - Restaurantul „Mureș". 5) Transmitere a anumitor caractere
de la o generație la alta (art.). 6)... Traian, stradă în Sectorul 3 - Ani
mal cu o pată albă în frunte (pop.). 7) Aspirație (fig.) - Prefix. 8) A se
alătura - Centrală electrică. 9) Soare mitologic - Așezământ
bucureștean de lectură publică (siglă) - Uneori. 10) Manifestări spi
rituale - Așa e Bucureștiul pentru țară.

VERTICAL:
1) întreprindere comercială cu filiale în fiecare sector teritorial.
2) Uniunea Artiștilor Plastici - Notă muzicală - Donație. 3) Folosite la
calea ferată. 4) Mioare - Parte de vorbire neflexibilă care determină
un verb sau adjectiv (pl.). 5) încăpere de odinioară.
6) Grijuliu - Conjuncție. 7) Posesor al unui titlu universitar. 8) în
industria textilă - Participă cu elan la activitatea economică și socială
a Capitalei (pl.). 9) Strofe - Camă! 10) însuflețit - Mare perioadă de
timp.

Director: Marius Tucă Editori: Lavinia Betea (șef secție Istorie recentă), Cristina Diac, Florin Mihai, llarion Țiu, Alexandra Zotta (redactori secția Istorie recentă) Design: Alexandru Moisă

Poporului, numărul 7, Sector 6,
încadrează urgent controlori poartă
și paznici, care să îndeplinească
următoarele condiții: buletin de
capitală, 7,8,10 clase și cazier pe anul
1988, vârstă între 21 și 50 de ani, cu
stagiul militar efectuat.
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