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Ceaușescu va fi reales în unanimitate! - a fost comuni
catul oficial. Cuvântări, sinteze de ședințe, „dezbateri" 
asupra documentelor Congresului al XIV-lea, telegrame 
adresate lui Ceaușescu au aglomerat presa. în spațiul 
public, suprasaturat de politic, creștea tensiunea.

Toți ca unul
O amplă sinteză a ședinței CPEx din ziua prece

dentă a publicat presa centrală și cea județeană. Con

ducerea partidului discutase următoarele docu
mente: Raportul privind balanțele principalelor pro
duse agroalimentare din recolta anului 1989; Progra
mul privind autoconducerea și autoaprovizionarea 
cu produse alimentare și bunuri de consum pe anul 
1990; Raportul privind modul în care s-au desfășurat 
adunările generale ale organizațiilor de bază pentru 
dări de seamă și alegeri.

(Continuare în pag. a Ha)

LEAUSESIT AVEA ACCES LA 
MARI ZIARE OCCIDENTALE

„POVESTEA VORBEI": ÎNTRE APATIE Șl EXASPERARE (9)

Firescul ca excepție

Fostul ofițer de informații Liviu 
Turcu, care a cerut azil politic în 
Statele Unite în ianuarie 1989, a 
prezentat „lumii libere" metodele 
prin care regimul de la București 
cozmetiza imaginea lui Nicolae 
Ceaușescu. Printre acestea, un loc de 
cinste îl reprezentau manipulările 
prin cumpărarea unor articole în 
ziarele vestice de mare tiraj. în 
urmă cu ceva vreme mecanismul 
slăvirii lui Ceaușeascu în presa 
internațională a fost descris de 
Liviu Turcu și pentru ziarul nostru.

Pentru facilitarea asimilării 
„noului stil" apologetic deschis, sec
ția de propagandă și de presă a CC al 
PCR a trecut la pregătirea de porto
folii tematice cuprinzând articole și 
comentarii în toate limbile de circu
lație internațională potrivit direc
tivelor politice primite. Aceste mate
riale au fost scrise de aceiași ziariști 
care practicau zilnic stilul apologetic 
pentru mass-media românești. Lista 
acestora a inclus majoritatea covâr
șitoare a ziariștilor care și-au desfășu
rat activitatea de dezinformare în 
principalele mass-media românești, 
în funcție de profilul pe care au fost 
specializați. Pentru materialele scri
se, ei au fost remunerați, iar mulți 
dintre aceștia au fost incluși și în alte 
operațiuni informativ-operative. Ne- 
semnarea articolelor și comentariilor 
le-a creat acestora falsa impresie a 
evitării responsabilității morale, unii 
dintre acești autori excelând chiar în 
stilul apologetic sub acoperirea ano
nimatului.

In viteză
Inapetența sau chiar imposibili

tatea unora dintre agenții de influ
ență de a prelucra materialele pri
mite cu menținerea stilului cerut a 
condus în unele situații la degra
darea calității înseși a operațiunilor 
de dezinformare implementate. Nu 
puține au fost situațiile în care, sub 
presiunea termenelor extrem de 
scurte (uneori 48 de ore), materialele 
scrise la București au fost publicate 
simultan în țări diferite și sub 
semnături diferite, dar Cu un 
conținut și sub o formă vizibil uni
tară. Evident că nici unul dintre 
agenții de influență respectivi nu 
și-a imaginat că serviciile de specia
litate românești îi vor expune atât de 
brutal și într-un mod atât de nepro
fesional. Dacă aceste situații au tre
cut neobservate, aceasta s-a datorat 
și faptului că majoritatea lor au avut 
loc în țări în curs de dezvoltare. Pe de 
altă parte, serviciile de dezinformare 
românești au ținut permanent 
seama de regimul juridic specific 
fiecăreia dintre țările vizate și care 
reglementează relațiile mass-media 
autohtone cu interesele străine. Un 
exemplu în acest sens poate fi edifi
cator. în majoritatea țărilor occiden
tale este permisă publicarea sau 
difuzarea unei largi game de materi-

în anii '70, corespondenții ziarelor vest-europene și americane de mare tiraj îl asaltau pe Nicolae Ceaușescu cu interviuri 
„în exclusivitate" FOTO: Arhivele Naționale

ale politice sau politico-economice 
sub titlul de paid advertisment, adică 
reclamă. în alte țări, foarte puține, 
între acestea și Elveția există o con
venție a editorilor ca acest gen de 
materiale să nu fie publicat nici 
măcar în această formă. în SUA, sub 
paravanul legislației care regle
mentează activitățile de lobby, au 
fost publicate și continuă practica 
publicării sau difuzării de materiale 
care fac obiectul operațiunilor cla
sice de dezinformare din țările 
comuniste, foste comuniste sau cu 
regimuri dictatoriale. Ancheta reali
zată de jurnalistul american Weston 
Kosova, publicată în săptămânalul 
City Paper la Washington, este din 
acest punct de vedere extrem de 
instructivă, inclusiv prin referințele 
la unele operațiuni de dezinformare 
românești. Astfel, în ultimii ani, ser
viciile românești au reușit publi
carea în Statele Unite a unui număr, 
este adevărat, restrâns de articole 
prin intermediul firmei de lobby 
„Van Kloberg and Associates", în zia
re ca Journal of Commerce, Wa
shington Times și alte câteva ziare re
gionale, de o mai mică audiență în 
plan federal. Mult diluate propagan
distic, semnatarii articolelor res
pective au plasat de fiecare dată în 
forme subtile idei menite să ridice 
semne de îndoială asupra obiectivi- 
tății pozițiilor critice exprimate de 
contestatarii regimului de la Bucu
rești. Evident, ca raportate la „standar

dele" așteptărilor lui Nicolae Ceau
șescu și având termeni de comparație 
mult mai spectaculari în țările în curs 
de dezvoltare, aceste operațiuni au 
fost apreciate ca realizări minore.

The Times, în plasă
Corespunzător ambițiilor sale 

politice, Nicolae Ceaușescu a dorit ca 
aparatul său de dezinformare să 
creeze canale permanente de acces 
la cele mai prestigioase mass-media 
occidentale. Drept consecință, direc
tivele sale politice pe linia opera
țiunilor de dezinformare au inclus în 
mod automat ziare ca New-York 
Times, The Wall Street Journal, The 
Times, Le Monde, Le Figaro, Frank
furter Allgemeine Zeitung, Neue 
Zurcher Zeitung, Corriere de la Sera, 
ca publicații care trebuia să reflecte 
„performanțele" sale politice fie în 
politica internă, fie pe plan interna
țional. Atenția acordată acestor pu
blicații de o largă circulație interna
țională s-a fundamentat înainte de 
toate pe înțelegerea de către Nicolae 
Ceaușescu a potențialului manipu- 
lativ de excepție al acestor publicații 
și ignorarea cu bună știință a faptu
lui că prestigiul acestora a fost clădit 
tocmai pe respingerea în politica 
editorială a comerțului fără scrupu
le cu informații distorsionate. Pe
rioada analizată lasă puține motive 
de satisfacție serviciilor de dezinfor
mare românești față de aceste pres

tigioase publicații. Furia lui Nicolae 
Ceaușescu față de eșecul penetrării 
informative a acestor publicații până 
la capacitatea de manipulare potri
vit intereselor sale s-a revărsat din 
plin asupra responsabililor operațiu
nilor de dezinformare. Chiar și așa, 
nu toate publicațiile din categoria 
menționată au fost total imune ope
rațiunilor românești. Publicarea în 
anul 1988 în prestigiosul The Times 
a unei întregi pagini cu conținut 
propagandistic s-a realizat sub pre
textul aniversării jubiliare a între
girii statului național român la 
1 Decembrie 1918. Operațiunea a fost 
finalizată prin intermediul unui 
agent de influență occidental cu 
relații în redacția ziarului mențio
nat. în pofida faptului că pagina a 
fost considerată un paid advertis
ment, adică o reclamă plătită, im
pactul politic al apariției materialu
lui respectiv a depășit acest statut și 
a creat un val de reacții negative atât 
în cercurile politice, cât din partea 
opiniei publice britanice și inter
naționale. Acțiunea a fost considera
tă de unii observatori ca o încercare 
românească de a contrabalansa pu
blic criticile guvernului maghiar față 
de situația drepturilor politice, eco
nomice și culturale ale minorității 
maghiare din România, pe fondul 
polemicii tradiționale dintre cele 
două țări.

(Continuare în pag. a H-a)

Nici pentru veritabilii artiști nu 
mai e loc. Ei nu sunt doar eliminați 
cu încetul de invazia și prin inflații 
planificate ale falșiîor artiști; ei 
sunt de fapt eliminați printr-o 
îngrădire sistematică și tot mai 
accelerată a posiblităților de expri
mare.

Nu se restrânge doar de la o zi la 
alta spațiul asupra căruia se pot 
exercita - astăzi nu mai e voie să te 
referi la prezent, mâine la trecutul 
apropiat, poimâine la perioada 
interbelică, pe urmă și istoria e 
interzisă -, dar se restrânge și 
spațiul tipografic, planurile edito
riale se prescurtează de la an la an

JURNALE PERSONALE

21 OCTOMBRIE

Nu mai reușesc să mă văd în oglin
da cuvintelor așa cum sunt sau, poate 
mai bine zis, nu (mai) am putere săfac 
din ele purtătoarele propriului meu 
chip. E o chestiune de magie, care 
acum îmi scapă, deoforță lăuntrică al 
cărei secret mă depășește; apare și dis
pare, conform unui „capriciu" de 
neînțeles. Important e să nu mă 
părăsească definitiv.

Victor Felea, Jurnalul unui poet 
leneș. Ianuarie 1 955 - martie 1 993, 

Ediție îngrijită 
de Lidia Felea, București, 

Editura Albatros, 2000, p. 736

Liana a făcut o conjunctivită la 
ochiul lovit, ceea ce a amânat trata
mentul obișnuit și a supus-o la noi 
suferințe, dar, din fericire, evoluția vin
decării ochiului merge spre bine. A 
început să citească și să se uite la tele
vizor. Să dea Dumnezeu să meargă tot 
așa și să nu apară noi complicații.

Am avut prima vizionare de mate
rial cu Stegăroiu. I-a plăcut foarte 
mult, ceea ce e bine; în sensul că se 
amână scandalul și pot să-mi termin 
filmările liniștit.

Alexandru Tatos, Pagini de jurnal. 
Ediție alcătuită de Liana 
Molnar-Tatos, București, 

Editura Albatros, 1994, p. 542

Mari demonstrații în RDG împotri
va regimului lui Honnecker. Toată 
populația se pregătește să părăsească 
țara. Așa ar trebui să facă și românii. 
Dictatorii să rămână singuri cu lacheii 
lor. Este 21 octombrie și am o hemo
ragie puternică. Din cauza neliniștii? 
Totuși am lucrat mereu la cartea mea 
de nuvele care se va numi „Omul 
pasăre". Deși am pierdut mult sânge, 
m-am simțit ușurată spre seară, fața 
mea arăta cum nu se poate mai 
demnă, față de Penthesileea, cea 
descrisă de Kleist ca nimeni altul în 
piesa cu același nume, chip iubit de 
Ahile, care, deși îndrăgostit de ama
zoană, a trebuit s-o omoare.

Gabriela Melinescu,
Jurnal suedez II (1984-1 989), lași, 

Polirom, 2002, p. 280

(Continuare îh pag. a lla) 

și chiar de la semestru la semestru, 
nu mai e hârtie, nu mai sunt fon
duri, din tipografii lipsește cernea
la, lipsește cartonul pentru coperte, 
lipsește până și cleiul la legătorie.

Și încep să lipsească și scriitorii, 
în București, întâlnirile oganizate 
de librării dintre scriitori și cititori 
au fost de mai mulți ani interzise, 
în provincie încă mai este voie. Dar 
nu oricum. Dacă o instituție cultu
rală mai inimoasă vrea să orga
nizeze un colocviu, de pildă, la care 
să participe mai mulți scriitori, nu 
are dreptul să invite pe cine do
rește. Undeva, sus, la București 
există liste secrete cu nume de scri

N-AU ȘTIUT CA VOR FI EROI

Răzvan Rotta, fotograful care 
a stat față în față cu Moartea

„Sincer să fiu, nu aș putea spune că 
îmi mergea deosebit de rău. Cum să 
spun, trăiam bine, dar urât. Și, mai 
ales, umilitor." Cel care rostește aces
te vorbe, pe cât de amare, pe atât de 
pline de tâlc, este Răzvan Rotta, fost 
asistent universitar la Institutul Poli
tehnic din Cluj. Un om care, datorită 
pregătirii și statutului său social, are 
și acum posibilitatea de a privi și de a 
vorbi, în mod obiectiv, despre anu
mite aspecte ale vieții de acum două 
decenii. Aspecte care, chiar și acum, 
ne învrăjbesc și ne împart în tabere 
deosebit de vehemente, care își 
aruncă argumente pro și contra. Dar 
omul nostru nu este doar atât. El este 
și unul dintre rarii „martori-cro- 
nicari", care, printr-un noroc cu totul 
deosebit, a avut ocazia să participe, 
dar și să înregistreze pentru viitor una

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Școală de reparații 
și construcții navale

„11 Octombrie 1989, Danemarca- 
România, calificări... Realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Congre
sul al XV-lea, amintiri triste ale unui 
șef de secție!", își aduce aminte Eu
gen Tiron. „A fost o zi însorită, care 
urma să se încheie cu vizionarea 
unui meci după telejurnalul de sea
ră. România - Danemarca, calificări 
pentru Mondialul din Italia. Am ple
cat către casă aproape ultimul din 
secție. La ieșirea din hală, l-am 
întâlnit pe unul dintre cei doi ofițeri 
de serviciu care asigurau paza pe du
rata nopții și supravegherea secției. 
Mi-a urat vizionare plăcută. Eu l-am 
rugat să fie atent, ca și până atunci, 
să nu se întâmple ceva în secție!

După ce am ajuns acasă, a sunat 
telefonul. Era un coleg care avea 
televizor color și m-a invitat să 
vedem meciul împreună. L-am 

itori indezirabili și, dacă s-a făcut 
cumva greșeala de a se trimite invi
tații înainte de consultarea fo
rurilor, ei bine, invitațiile vor fi 
anulate și colocviul suspendat. De 
acum înainte, organizatorii trebuie 
mai întâi să trimită listele cu even
tualii participanți la aprobat și abia 
după ce li se comunică de la Bu
curești cine merită și cine nu 
merită să vină se vor trimite invi
tațiile. Cenzura persoanelor, așa
dar. Se practică de prin 1986, dar 
nimeni, după o scurtă febră, nu-i 
mai dă atenție.

(Continuare în pag. a IV-a)

dintre cele mai dramatice pagini ale 
istoriei noastre recente. Și asta pentru 
că, la 21 decembrie 1989, modestul 
asistent universitar a stat față în față 
cu Moartea, care năvălise asupra Clu
jului. Atunci, în doar câteva minute, 
Rotta s-a preschimbat dintr-un om 
obișnuit într-un adevărat reporter de 
front. Un reporter care a înregistrat în 
fidelitatea peliculei succesiunea unor 
evenimente încheiate tragic, cu tru
puri înțepenite în mijlocul străzii. în 
total sunt 21 de fotografii. în primele 
cadre apar niște oameni vii, care 
ieșiseră în stradă doar pentru a-și stri
ga disperarea. în ultimele sunt aceiași 
oameni, dar întinși pe caldarâm, fără 
suflare, ori grav răniți. Toți cei de acolo 
sunt acum eroii Clujului.

(Continuare în pag a lla)

refuzat politicos și am urmărit 
meciul la televizorul meu alb-negru. 
Danemarca a învins România, iar eu 
m-am culcat cu gândul la ziua 
următoare. Pentru mine, calificarea 
«se juca» zilnic, pentru că eram 
șeful unei secții de producție a între
prinderii de Construcții Navale Con
stanța, a cărei activitate se întindea 
pe toate navele din danele șantieru
lui, dar și pe multe alte nave trase la 
danele acvatoriului Portului Con-

V

stanța, iar respectarea termenelor 
de execuție și realizarea lucrărilor 
complexe țineau și de modul cum 
organizam eu activitatea.

A doua zi însă urma să o încep, 
fără voia mea, mai devreme ca de 
obicei. La ora 330 dimineața m-au 
trezit bătăi puternice în ușă.

(Continuare îh pag a Ha)
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CALENDAR
21 octombrie (sâmbătă)

Soarele a răsărit la 7:38, a 
apus la 18:22
Luna a apus la 1433 
Sărbătoare creștină: Cuv. Mărt. 
Visarion, Sofronie și Sf. Mc. 
Oprea; Sf. Pr. Mărt. loan din 
Galeș și Moise Măcinic din 
Sibiel; Cuv. Ilarion cel Mare

S-a întâmplat la
21 octombrie 1989

• Echipajul stației cosmice 
automate sovietice „Mir" conti
nuă realizarea cercetărilor și 
experimentelor prevăzute de 
program. Vineri s-au efectuat 
experiențe geofizice și astrofizice. 
De asemenea, a continuat trans- 
bordarea combustibilului din 
nava automată de transport 
„Progress M" în rezervoarele 
complexului Mir. Aleksandr Vik
torenko și Aleksandr Serebrov se 
simțeau bine;

• La 20 octombrie, în apropiere 
de aerodromul din Leninkan, un 
avion de transport IL-76 s-a 
prăbușit. La bord se aflau șapte 
membri ai echipajului, trei stagi
ari și șapte pasageri. Toate per
soanele aflate în avion și-au pier
dut viața.

Ramona VINTILĂ

Agenda Elenei Ceaușescu
Sâmbătă, 21 octombrie 1989, a fost 

consemnat un singur program în 
agenda șefului de cabinet - Plenara 
Consiliului Național al Științei și 
învățământului între orele 8:30 și 
13:05.

înveșmântată așa cum își imagina 
că trebuie să fie o „savantă militantă", 
Tovarășa a fost elementul central al 
ceremoniei. Cu toate titlurile sale - 
academician doctor inginer, membru 
CPEx, prim-viceprim-ministru al Gu
vernului, președintele Consiliului Na
țional al Științei și învățământului... Al 
doilea om în stat, dar toți știau că e 
mai mult de-atât: în cuplul Ceaușescu, 
bărbatul era capul, iar Elena gâtul.

La ordinea de zi, nu bilanțul Consi
liului pe 1986-1989 a fost partea prin
cipală, ci aprobarea unanimă a pro
punerii realegerii lui Ceaușescu în 
funcția de secretar general. Tovarășa 
și-a citit cuvântarea, a aplaudat elogi
ile vorbitorilor și când s-a dat citire 
telegramei adresate soțului ei.

Și s-a plictisit, fără îndoială, 
prefăcându-se atentă la vorbitori. 
După „desfășurător", mândri că fu
seseră desemnați „să dea glas", au 
urcat pe rând la tribună Aurel Sandu 
(directorul general al Institutului Cen
tral pentru Industria Electronică), Ion 
Anton (directorul Institutului 
Politehnic Timișoara), Nicolae Bărbu- 
lescu (directorul general al Institutu
lui Central de Chimie), Rodica Vâlcu

tL’-— OCTOMBRIE

4. fi
f. Li"--"

(rectorul Institutului Politehnic 
București), Mircea Drăgulin (direc
torul Institutului de Cercetare Știin
țifică și Inginerie Tehnologică pentru 
Sectoare Calde și Metalurgie), Ion 
Dodu Bălan (rectorul Universității 
București), loan Folea (șeful Centralei 
Departament a Geologiei), Cameluța 
Beldie (rectorul Institutului Politehnic 
Iași), Ion Badea (președintele Consi
liului Național al Apelor), Alexandru 
Puiu (rectorul Academiei de Studii 
Economice), Marin Ivașcu (directorul 
general al Institutului Central de 
Fizică), Gheorghe Marcu (directorul 
Institutului de Chimie Cluj-Napoca), 
Florea Tănăsescu (directorul Institu
tului de Cercetare Științifică și 
Inginerie Tehnologică pentru Elec

trotehnică), Corneliu Rizescu (direc
torul Institutului Central de Cercetări 
Metalurgice), Maria Nichita (rectorul 
Institutului Agronomic Timișoara), 
Emanoil Dogăroiu (inspector școlar 
general al județului Brăila), Iulia 
Petrescu (directorul Institutului de 
Cercetări Textile), Cristian Hera 
(directorul Institutului de Cercetări 
pentru Cereale și Plante Tehnice Fun- 
dulea), Doina Ivan (director general 
al Institutului de Biologie) și Vlad Bâl- 
bîie (directorul Institutului „Can- 
tacuzino").

Felicitați atunci de subalterni, peste 
câteva săptămâni, toți aceștia vor fi 
alungați din funcții (și) cu această 
dovadă a „ceaușismului" lor.

Lavinia BETEA
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N-AU ȘTIUT CĂ VOR FI EROI

Răzvan Rotta, fotograful care 
a stat față în față cu Moartea

Răzvan Rotta, fotograf de ocazie al Revoluției din Cluj, a surprins în 21 de cadre drumul de la exuberanță la moarte

(Urmare din pag. I)

Scăpat cu viață și neatins de vreun glonț, Răzvan Rotta 
este și acum martorul cel mai obiectiv cu putință al ace
lei tragedii. Iar fotografiile realizate atunci de el’sunt sin
gurele imagini ale momentelor dramatice în care Moar
tea se dezlănțuise nestingherită pe străzile Clujului.

Excursii turistico-bișnițărești
în anul 1989, Răzvan Rotta era asistent universitar la 

Institutul Politehnic din Cluj. Nu era o poziție socială 
deosebit de înaltă, dar, oricum, îi asigura un standard de 
viață superior, deși nu cu mult, față de cel pe care îl aveam 
cu toții în acea perioadă. Așadar, un om care, datorită 
pregătirii și statutului său social, are acum capacitatea de 
a vorbi în mod obiectiv despre acele vremuri.

„Cum era viața? Banală. Ajunsesem să ne bucurăm când 
aflam că s-a băgat ceva, pe undeva: carne, unt sau ouă. Totul 
se dădea pe bonuri, umblam cu ele prin tot orașul. Pentru 
carne erau niște tichete pe care era tipărit, după caz, un cap 
de porc sau de vită, ori o pasăre. Mergeam la București, de 
unde luam benzină pentru că acolo încă se mai găsea. 
Ajungeam cu ea la Cluj, unde o împărțeam cu măcelarii Sau 
aprozargii. Făceam un soi de troc: benzină contra produse. 
Cum să spun, trăiam bine, dar urât. Și mai ales umilitor." O 
viață banală, dar nu lipsită de bucuriile ei. „Distracții? în 
concedii mergeam la munte sau la mare, cu cortul. Eram și 
fotograf amator, o pasiune care nu m-a părăsit nici acum. 
Făceam și fotografii pe la diverse evenimente, iar de aici 
mai ieșea câte un ban. Soția mea era contabil-șef la 
Poligrafie. în plus, pe atunci citeam foarte mult. Cărți se mai 
găseau. Greu, dar se mai găseau. Apoi, mai erau și meciurile 
de fotbal, unde mergeam împreună cu prietenii. A... da, 
pluș televiziunea ungurilor. Făceam antene care de care 
mai complicate. Iar astea ne aduceau și micile noastre 
mulțumiri: azi a fost mai înnorat și am prins imagine bună, 
fără purici. Apoi, mai visam la vreo excursie în străinătate. 
Dar visul ăsta se realiza doar rareori. Eu am fost într-o 
asemenea excursie prin 1983 și am povestit șase ani despre 
ea. A fost o excursie turistico-bișnițărească, așa cum făceam 
toți. Am luat de acasă fiecare după inspirație: coniac, chiloți 
tetra din bumbac, încălțăminte, eventual obiecte de arti
zanat despre care auzeam că ar avea căutare în țara de des
tinație. La întoarcere... aparatură electronică, blănuri. Eeei, 
cei cu dare de mână aduceau câte un video."

Bancuri cu Nea’Nicu
în 1989, se gândea oare cineva că ne aflăm la un pas de 

niște schimbări fundamentale? Nu prea! Fapt confirmat și 
de Rotta. „Ei, mai înjuram, mai spuneam bancuri politice, 
alea clasice cu Nea’ Nicu sau cu Radio Erevan. într-un fel ne 
răcoream. De fapt nu credeam că se va schimba ceva prea 
curând. Tata îmi spunea că socialismul este un soi de anus 
contra naturii. Și-mi mai spunea: o să vedeți cucuvelele 
cântând pe gardurile fabricilor. Nu l-am crezut, dar până la 
urmă s-a dovedit că el a fost cel care avea dreptate. De fapt 
așteptam doar să crape Ceaușescu. Bineînțeles că ascultam 
Europa Liberă. Iar asta ne producea o dublă satisfacție. Pe 
de o parte ne informam, pe de alta ne închipuiam că sfidăm 
autoritățile. Dădeam radioul tare ca să audă și vecinii. 
Adică, ia uite ce curajoși suntem noi. Bineînțeles că nu am 
pățit nimic. Probabil că «ăia» aveau treburi mai importante 
decât fleacul ăsta." De fapt, de acolo aflam cu toții câte ceva 
despre schimbările care afectaseră deja „lagărul socialist". 
„Da, între prieteni discutam despre Gorbaciov, despre 
RDG-iștii care au plecat în Austria prin Ungaria. Dar, în mod 
real, nu am înțeles cu adevărat ce se întâmplă pe alte 
meleaguri. Eram îndoctrinați. Eu unul aveam pregătire uni
versitară și, pe deasupra, eram și foarte pasionat de isto
rie. Dar nu vedeam posibilă o schimbare majoră. Acum, 
nu-mi vine să cred cât de îndoctrinați eram, cum de 
puteam crede că Ceaușescu este atotputernic."

Benzina cât o artistă
Cei care am apucat acele timpuri ne amintim că, deși era 

greu, nu trăiam zi de zi încrâncenați contra „regimului". 
Și că de fapt mai aveam parte de diverse bucurii care ne 
făceau viață parcă mai dulce. Sau măcar mai suportabilă.

„Erau bucurii mărunte, obținute în urma rezolvării unor 
probleme care pe atunci le credeam deosebit de impor
tante. Spre exemplu, aflam că la benzinăria de pe Feleac 
este o coadă de doar patru kilometri. Plus că de acolo se co
bora în pantă, fără consum de carburant... Bună afacere, 
dădeam fuga! Poate că dacă ai fi avut-o pe cea mai ispiti
toare artistă în pat nu ți s-ar fi părut o realizare la fel de 
importantă ca faptul că ai luat benzină după doar patru ore 
de așteptare." Care era însă starea sufletească printre in
telectualii din Cluj? La fel cu aceea din restul țării. „Eu sunt 
absolvent de Filologie, limba germană, iar la Politehnică îi 
învățam pe studenți această limbă, folosită de toți ingine
rii care se respectă. Eram asistent universitar, poziție destul 
de importantă pentru acele vremuri. Dar aveam un frate 
plecat în Germania. Iar pe atunci asta însemna foarte mult, 
îți marca toată viața. Sunt convins că, dacă situația ar fi 
rămas neschimbată, aș fi ieșit la pensie tot asistent, cea mai 
înaltă poziție la care puteam să visez în aceste condiții. La 
facultate, între colegi nu se prea vorbea, căci fiecare din
tre noi își ferea postul. Dar la cozi ori prin oraș aflam tot 
felul de lucruri, primeam tot felul de informații, unele 
de-a dreptul șocante. Atunci am auzit pentru prima dată de 
SIDA și despre faptul că ajunsese și la noi. Dar, de!, era o 
boală venită din capitalismul decadent care ajunsese 
cumva și la noi."

Pe de altă parte, deși acum multă lume își amintește cu 
nostalgie despre anumite produse pe care le consumam în 
vremea „Epocii de Aur", lucrurile nu erau pe atât de grozave 
pe cât le idealizăm noi acum. Fapt confirmat și de Răzvan 
Rotta. „Ei, cât vin prost se bea pe atunci! Cât coniac sau vodcă 
falsificate. Ce să mai spun de Nechezol, oroarea aia pe care 
o înghițeam în loc de cafea?"

Micile sfidări
Gesturile cu adevărat sfidătoare la adresa regimului erau 

extrem de rare. Dar locul unor luări de poziție ferme era 
luat adeseori de gesturi mărunte de frondă, prin care ne 
închipuiam Că „atacăm" rigoarea regimului. Rotta își 
amintește și el unele dintre acestea. „Vă amintiți că se 
Spunea că tovarășului nu-i place să vadă oameni cu barbă? 
Oare chiar nu-i plăceau? Avea el timp să observe asemenea 
amănunte? Habar n-am, dar așa ne spuneau cei de la par
tid. Motiv pentru care cei mai curajoși își lăsau barbă. Chiar 
dacă unora le stătea ca dracu. Le făceau «ălora» cu sâc. O 
altă chestie era cea legată de circulația în zilele de la sfârșitul 
săptămânii. Știți cum era: o săptămână numerele cu soț, 
una cele fără soț. Eu o rezolvasem simplu: mașina mea avea 
număr cu soț, iar cea a socrului meu fără soț. Așa că, dacă 
aveam nevoie circulam amândoi, unul cu mașina celuilalt, 
indiferent ce soi de număr era la rând."

F otoreporterul
Iată deci un om obișnuit care n-a visat vreodată să intre 

în istorie. Și totuși a intrat. Cum a ajuns Răzvan Rotta 
„reporter de război" pe frontul de la Cluj ? „Totul a pornit de 
la fiica mea, care, auzind că se întâmplă ceva în oraș, a ple
cat împreună cu două colege ale ei« să facă revoluție». Soția 
mea i-a dat voie, dar cu o condiție: «Bine, du-te, dar să nu 
începi tu prima»." „Asta era și un fel de sfidare la adresa 
noastră a bătrânilor care, în condițiile alea dramatice, nu 
făceam nimic. Ceva mai târziu, când s-a auzit că în oraș au 
intrat tancurile Armatei, am plecat după fete. Nu aveam de 
unde să știu ce o să urmeze, dar mi-am zis că o să fie treabă 
serioasă, așa că mi-am luat aparatul foto cu mine. în cen
tru se striga: «Libertate» și «Timișoara, Timișoara». Când 
Armata a intrat în piață, am început să fotografiez. 
Atunci, în clipele alea, n-am prea știut prea clar ce se 
întâmplă. Eram concentrat să fotografiez, să caut distanța 
optimă, claritatea, să aleg diafragma potrivită. Așa am făcut 
cele 21 de fotografii care s-au dovedit a fi martorii cei mai 
fideli ai acelor momente. Când am plecat de acolo, după 
ce mi se terminase filmul, aproape că am avut mai multă 
grijă de aparat decât de fiica și soția mea, ori de mine 
însumi." în lunile și anii care au urmat, fotografiile lui 
Răzvan Rotta s-au dovedit a fi unele dintre cele mai drama
tice mărturii ale Revoluției din Decembrie 1989. Ca om, el 
însuși nu a avut altceva de făcut decât să-și continue viața. 
Viata unui erou devenit iarăși om obișnuit.

Vasile SURCEL

Ceaușescu avea acces 
la mari ziare occidentale

(Urmare din pag. I)

în realitate, ceea ce aveau să rea
lizeze foarte curând editorii prestigio
sului ziar britanic a fost faptul că 
acțiunea aparent publicitară a avut 
un substrat politic mult mai amplu. 
Mai întâi trebuie menționat că 
operațiunea a fost conjugată cu ac
țiuni similare desfășurate în țări ca 
RFG, Italia, Austria, Belgia, Canada și 
altele, pentru a nu pomeni de cohor
ta operațiunilor desfășurate în țările 
în curs de dezvoltare, folosite curent 
ca masă de manevră.

Prin conținutul său festiv și uti
lizarea preponderentă a termenilor 
pozitivi, materialul spărgea de fapt 
blocada politică la care regimul 
Ceaușescu era supus de mai bine de 
doi ani în principalele componente 
ale mass-media occidentale.

Nicolae Ceaușescu, ca și principalii 
organizatori ai operațiunii, a mizat 
înainte de toate pe asocierea 
automată în mintea cititorilor a pres
tigiului ziarului The Times cu 
conținutul materialului întocmit la 
București. Chiar dacă unii dintre citi
tori vor fi observat în cele din urmă că 
pagina era un paid advertisment 
(lucru destul de dificil avându-se în 
vedere modul de plasare tipografică 
în pagină), experții dezinformării au 
mizat corect pe faptul că însăși decizia 
conducerii ziarului de a publica mate
rialul va fi asimilată de opinia publică 
ca pe o acceptare pe fond a conținutu
lui acestuia. în al doilea rând, ope
rațiunea a fost considerată un succes 
cel puțin parțial pentru faptul că dis
credita indirect Ungaria, cu a cărei 
conducere de partid Nicolae Ceaușes
cu se afla în polemică deschisă. Aflată 
în plutonul fruntaș al deschiderii poli
tice pe calea reformismului în Europa 
de Răsărit, dictatorul român vedea în 
Ungaria și orientarea noilor lideri 
politici un avanpost al manevrelor 
antiromânești inspirate de Moscova 
în deplin acord cu principalele puteri 
occidentale. De altfel, operațiunile de 
dezinformare pe această linie au fost 
mult mai numeroase și mai diversifi
cate. Nu în ultimă instanță, operațiu
nea The Times a avut scopul de a oferi 
aparatului de propagandă și dezinfor
mare internă prilejul de a cultiva 
iluzia grandorii și popularității de 
care liderul român continuă să se 
bucure pe plan internațional inclusiv 
în Occident. în acest context, aparatul 
dezinformării a transformat apariția 
unui simplu paid advertisment 

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Școală de reparații și construcții navale
(Urmare din pag. I)

Era ofițerul de serviciu de pe șantier. Mi-a spus agitat că 
hala secției mele e în flăcări și mi-a reproșat că a sunat la 
telefon de la ora 22:00 încontinuu și n-am răspuns! Dar 
telefonul nu sunase. în timp ce mergeam spre șantier, mă 
rodea întrebarea: ce putea să ardă? Hala era o construcție 
metalică. Și mai ales: care era cauza?

Hala Secției a I-a Reparații a Fabricii de Reparații Nave din 
cadrul ICN Constanța (care includea și Șantierul Naval 
2 Mai Mangalia) trecuse prin mai multe etape de moder
nizare. Pe lângă tehnologiile tradiționale utilizate, erau 
acolo aparate de sudură în mediu protector de CO2, aparate 
de sudură WIG, pentru sudarea aluminiului, aparate de 
debitare cu plasmă a oțelului inoxidabil. Un număr însem
nat de dispozitive și utilaje concepute și realizate în cadrul 
secției I, multe dintre ele protejate ca invenții si inovații, 
care erau folosite în activitatea de producție. (Nu se vor
bea atunci de transfer tehnologic, ca astăzi, eram oarecum 
izolați de «tehnologia vestului».) Suprafețele de producție 
ale halei erau organizate conform principiilor ergonomiei 
muncii. Maiștrii aveau cabine suspendate dotate cu inter- 
fon, telefon, biblioteci tehnice și birouri. în cadrul activității 
de producție aveam ultimul tip de bancuri de lucru, mul
tifuncționale, depozite de scule tipizate, depozite interme
diare de materiale. în hală mai era și o linie de construcții 
containere tip internațional, precum și un atelier de tubu
latură dotat exclusiv cu scule și prese concepute în secție. 
Forța de muncă era organizată și funcționa cu brigăzi com
plexe de mecanici, electricieni, tubulatori și brigăzi specia
lizate de lăcătuși navali și sudori electrici. Hala, ca aspect 
interior, era un spațiu vesel și atrăgător. Pereții erau albi, iar 
pentru structura metalică folosisem culori calde: roșu, gal
ben și portocaliu. Nici salopetele personalului nu erau 
albastrul acela spălăcit, ci mov, cu un model confortabil și 
chiar elegant. De asemenea, aveam amenajată o sculărie 
centrală minuțios inventariată și o expoziție cu invențiile

și inovațiile specifice activității de reparații, realizate de 
inginerii, maiștrii și muncitorii secției, unde tinerii angajați 
în secție făceau cursuri practice învățând să le utilizeze. Mai 
erau sala pentru ședințele de analiză, dar și o bibliotecă 
tehnică volantă. Săptămânal se țineau ședințe de brain
storming, o adevarată școală de inventică, în urma cărora 
rezultau teme de invenții. Pregătirea muncitorilor de la 
reparații le permitea acestora să desfășoare activități com
plexe de construcții navale, lucru demonstrat atunci, dar 
și după revoluție. Secția I era de fapt o adevărată «școală 
de reparații și construcții nave»!

Toate acestea le-am putut face pentru că am avut accep
tul directorului general (care, a doua zi după ce-a fost 
învestit în funcție, mi-a spus: «Tinere, de tine nu mă voi 
ocupa, știu ce poți, fă tot ce vrei ca să fie bine. Dacă vei avea 
nevoie de ajutorul meu, apelează-mă!», am avut sprijinul 
directorului de fabrică și, în mod substanțial, susținerea 
întregului personal din secție.

Așa se face că Secția I ocupa primul loc pe șantier în clasa
mentul eficienței și al realizărilor, la fiecare bilanț anual.

Dar asta nu i-a împedicat pe tovărășii de la partid, în 
frunte cu secretarul pe șantier, să-mi impute costul mo
dernizării secției, mai cu seamă după ce acesta a intrat 
în biroul meu și a găsit un spațiu elegant, modern și o 
bibliotecă tehnică. Aș fi fost probabil iertat dacă cea mai 
groasă carte cu coperți roșii ar fi fost unul din volumele 
tovarășului. Din nefericire pentru el, a și exclamat uimit: 
«Uitați-vă! Are și tezele PCR!», iar cartea era, de fapt, un 
tratat în limba rusă «Organe de mașini și tehnologii de 
reparații nave». Povestea e lungă. M-au salvat de o 
imputare și o sancțiune chiar șefii lui: prim-secretarul 
pe județ și primarul municipiului Constanța, care au dis
pus întocmirea unui program de vizite în secția noas
tră ale inginerilor-șefi și directorilor tehnici din între
prinderile din județ. Această hală era în flăcări acum!" 
(va urma)

(a consemnat Paula-Ănastasia TUDOR)

într-un spectacol propagandistic de 
mare anvergură preluat integral de 
mass-media românești. Ignorându-se 
cu bună știință condițiile publicării, 
opiniei publice românești i s-a pre
zentat imaginea deformată conform 
căreia inițiativa publicării ar fi apar
ținut integral ziarului britanic, care 
implicit ar fi elaborat și materialul pu
blicat. Coincidența opiniilor expri
mate în material cu cele diseminate 
zilnic de presa oficială constituia un 
argument în plus în favoarea „jus
teței" și „unanimității" pe plan inter
național a politicii duse de Nicolae 
Ceaușescu, un motiv în plus ca socie
tatea românească să-i acorde girul său 
în continuare în pofida discrepanțe
lor flagrante resimțite în viața de zi cu 
zi. Și, cum lupul, vorba proverbului, își 
schimbă părul, dar nu și năravul, îi in
vit pe cititori să-și amintească tamta- 
mul cu care guvernanții de după 1989 
via mass-media oficioase și-au pre
zentat „realizările" făcând trimitere la 
ample materiale sau suplimente do
cumentare apărute în prestigioase 
publicații occidentale din Franța, 
Marea Britanie și chiar Statele Unite.

Proptea pentru regim
în sfârșit, revenind la anii regimu

lui N. Ceausescu, această atât de 
aparent inofensivă operațiune de 
dezinformare, raportată la standar
dele serviciilor informative occiden
tale, a fost en gros utilizată de 
regimul de la București pentru a 
„denunța" implicit caracterul ten
dențios al comentariilor postului de 
radio Europa Liberă, principala 
sursă alternativă de informare la 
acea dată a românilor. Folosind un 
ambalaj propagandistic pe o temă 
extrem de sensibilă românilor, cum 
este problema națională, aparatul 
dezinformării a reușit prin fina
lizarea acestei operațiuni să mai 
pună o cărămidă de sprijin la un 
edificiu politic menținut artificial 
prin arta celei mai crase manipulări. 
Un alt exemplu care demonstrează 
„rafinamentul metodologic" al 
operațiunilor de dezinformare 
românești îl constituie manipularea 
cu succes în a doua parte anului 
1988 în momente politice apreciate 
ca fiind importante de Nicolae 
Ceaușescu a două prestigioase com
ponente ale mass-media vest-ger
mane: postul de televiziune ZDF și 
cunoscutul cotidian Die Welt. Nico
lae Ceaușescu a dispus lansarea 

celor două operațiuni în contextul 
intensificării campaniei critice a 
mass-media vest-germane față de 
condițiile de viață ale minorității 
germane din România și îndeosebi 
față de pericolul demolării satelor în 
care locuia aceasta, ca urmare a 
începerii vastului program de 
resistematizare teritorială. Prezența 
comunității germane în România a 
fost una dintre pârghiile favorite ale 
lui Nicolae Ceaușesu în diplomația 
relațiilor dintre regimul de la 
București și Guvernul de la Bonn.

Dar nivelul relațiilor și atmosfera 
dintre cele două guverne erau în 
anul 1988 departe de începutul spec
tacular al acestora în anii ’60. 
Relațiile bilaterale româno-vest-ger
mane au fost întotdeauna marcate 
de momentul politic unic al sta
bilirii relațiilor diplomatice în anul 
1967, când nici o altă țară din blocul 
est-european nu risca o astfel de 
manevră politică. încercările guver
nului vest-german de a-1 convinge 
pe Ceaușescu să-și modifice politica 
economică, dar și crearea de condiții 
aparte pentru protejarea economică 
a comunității germane s-au lovit de 
refuzul permanent al dictatorului 
român. Nemulțumirea cancelariei 
vest-germane avea să crească și mai 
mult o dată cu solicitarea lui 
Ceaușescu privind ridicarea sub
stanțială a compensațiilor financia
re plătite de RFG pentru fiecare din
tre etnicii germani cărora li se apro
ba viza de emigrare din România și 
despre care cititorii Jurnalului 
Național au putut citi în ediția de 
marți, 6 aprilie. Pentru prima dată 
după un număr de ani, mass-media 
vest-germane spărgeau tabuul 
impus de Bonn de a aborda deschis 
un subiect tot atât de sensibil ca și 
negocierea de către Guvernul 
israelian a emigrării evreilor etiopi
eni.

Cazul Lindlau
în acest context, Nicolae Ceau

șescu a preluat personal conducerea 
operațiunilor de dezinformare vi
zând dezamorsarea situației explo
zive create de mass-media vest-ger
mane și apreciate de dictator ca fiind 
inspirată direct de Guvernul de la 
Bonn. Operațiunile au vizat deopo
trivă canalele politico-diplomatice, 
ca și cele ale mass-media.

(Continuare în pag. a lll-a)

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Am plecat la institut, dar nu 
aveam astâmpăr, așa că am ieșit să 
mă plimb. Am coborât spre 
Fundație, apoi mi-am amintit că 
trebuie să iau niște ilustrații de la 
Nichita (Danilov) și m-am îndreptat 
spre Casa Topârceanu. Când am 
ajuns aproape de Spitalul de 
urgență, am văzut-o pe Tereza 
(Petrescu) și m-am îndreptat spre ea 
s-o salut și s-o întreb ce face Dan. Era 
deja în a treia săptămână de greva 
foamei. Avea impresia că e singură, 
dar când am ajuns aproape de ea a 
apărut-nici nu știu de unde - un tip 
care-a început să urle Ia mine: „Eu 
o apăr pe Doamna, eu o protejez pe 
Doamna". Nu era greu să-ți dai 
seama ce-i cu el, dar m-am decis pe 
loc-absolut spontan, să intru în joc. 
L-am întrebat de cine o apără pe 
Doamna, dat fiind că eu o cunosc de 
mai bine de 15 ani, iar pe el nu l-am 
văzut niciodată în preajma ei. Mi-a 
răspuns că e de la Ministerul de 
Interne și m-a împins de pe trotuar 
spre stradă. I-am spus că poate să 
mă arunce sub o mașină și mi-a 
răspuns că „E posibil și asta". 
Atunci mi-am exprimat îndoiala că 
e de la „interne" și i-am cerut să se 
legitimeze. A scos o legitimație 
albastră pe care scria, intr-adevăr, 
Ministerul de Interne și mi-a flutu
rat-o pe la nas. I-am cerut s-o 
deschidă, ca să văd fotografia și 
numele, pentru că, după cum se 
poartă, nu pare de la „interne", ci un 
borfaș care a subtilizat legitimația 
de la „un cadru de nădejde" și acum 
i se substituie acestuia. A cam 
început să se enerveze, de unde se 
vede că nu știa cum să se poarte în 
asemenea împrejurări „provoca
toare". Prea sunt obișnuiți să nu 
crâcnească nimeni în fața lor. Mai 
multe persoane care așteptau în 
zona Spitalului au asistat la scenă, 
ceea ce probabil a avut importanță 
în cele ce au urmat. La un moment 
dat Tereza a spus: „Lasă-l, Liviu, nu 
vezi că eprosti", și a luat-o la vale cu 
individul în scurtă de piele neagră 
după ea (tot haine de piele, tot haine 
de piele...). Am dat și eu nervos din 
mână și am luat-o, pe Ralet, spre 
Casa Topârceanu. Și de-acum a 
început infernul. Când mai aveam 
câțiva metri până acolo o mașină a 
oprit brusc, la câțiva centimetri de 

picioarele mele, în spate. Un tip 
brunet, uscățiv, a scos capul pe geam 
și a început să urle la mine: „Du-te 
acasă, du-te acasă!". în mână avea 
un baston de cauciuc mai lung 
decât cele pe care le poartă mili
țienii. Am început să mă cert cu el. 
I-am spus că niciodată nu mi-a 
plăcut să-mi facă cineva programul, 
că am chef să mă plimb ș.a.m.d. 
Bineînțeles că i-am cerut să se legi
timeze să văd și eu cine dorește 
să-mi facă programul de plimbări și 
de stat în casă. A agitat bastonul 
spunând „Asta e legitimația mea", 
apoi cu cealaltă mână mi-a arătat 
ceva de metal - am crezut că e un 
lanț, dar era o pereche de cătușe. Nu 
m-am putut abține și l-am întrebat 
dacă la nevastă și la femei se legi
timează tot cu bastonul de cauciuc, 
în acest moment-separe-am atins 
un punct sensibil. A început să-și 
schimbe culorile și să urleca unapu- 
cat. A aruncat cu cătușele după mine 
și era cât pe ce să mă atingă la cap. 
M-am speriat puțin, părea complet 
ieșit de sub control. Culmea ar fi să-l 
înșele nevasta mi-am spus, sau să fie 
vreun impotent. Oricum, am ocolit-pe 
departe - mașina și apoi am luat-o 
la fugă. Nici acum nu-mi pot da 
seama de ce am procedat așa, parcă 
aș fi vrut să-l atrag într-o capcană. 
Dacă nu cumva el mă atrăgea într-o 
capcană, deși părea complet incapa
bil să facă așa ceva. Părea dement. 
Am luat-o deci la fugă spre Karl 
Marx, el a întors mașina și a luat-o 
după mine. Am început să strig: 
„Sunt scriitorul Liviu Antonesei, mă 
omoară Securitatea!". Speram să se 
oprească, nu s-a oprit. Lumea din 
fața spitalului mi-a făcut loc să trec, 
părea nu doar uimită, dar și speri
ată. El a început să strige: „Prindeți 
hoțul!"și atunci am simțit că mi se taie 
picioarele. Mă și vedeam cu o con
damnare „de drept comun “. E stilul lor, 
au procedat așa de nenumărate ori.

Liviu Antonesei, Jurnal din anii 
ciumei: 1987-1989.
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Cu următorul rezultat: „Exprimân- 
du-și nemărginita și profunda 
recunoștință față de prodigioasa și 
strălucita activitate teoretică și prac
tică desfășurată de secretarul general 
al partidului, consacrată propășirii și 
înfloririi patriei noastre, cei aproape 
3.800.000 de membri de partid, par
ticipant la adunările generale de dări 
de seamă și alegeri, au dat glas, într-o 
atmosferă plină de însuflețire și 
entuziasm, voinței unanime a între
gului nostru partid și popor, ca la cel 
de-al XIV-lea Congres, tovarășul Nico
lae Ceaușescu (...) să fie reales în supre
ma funcție de secretar general al par
tidului...." Fraza are 123 de cuvinte! Din 
ea românii înțeleg un singur lucru: că 
moartea doar îi poate scăpa de 
Ceaușescu!

Democrația cifrelor
Din comunicatul asupra ședinței 

CPEx cititorii au aflat noi date despre 
„perfecționarea mecanismelor de
mocrației de partid". în fruntea par
tidului rămâne veșnic Conducătorul, 
însă la nivelul de jos al organizațiilor 
de bază erau continue mișcări. Circa 
45% dintre componenții noilor 
birouri ale organizațiilor de bază erau 
recent promovați. Iar din cei 375.856 
de membri ai birourilor orga
nizațiilor de bază nou-alese, 49,6% 
erau muncitori, 15,3% țărani, 28,7% 
intelectuali și funcționari, 6,4% cas
nice și pensionari. Crescuse și pon
derea femeilor la 39,1%.

TIB’89
Sub semnătura lui Bogdan Ficeac și 

Eliade Bălan, România Liberă a pu-
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

blicat un fotoreportaj pe tema pro
duselor cu performanțe ridicate 
expuse de România la TIB ’89. „Expre
sie elocventă a înaltului potențial 
tehnico-științific românesc" au fost: 
mașinile-unelte de mare complexi
tate tehnică produse la București, 
Arad, Oradea, Bacău și Iași; tehnologii 
noi în industria rulmenților expuse 
de întreprinderi din Brașov, Bârlad, 
Alexandria, Suceava, Slatina, Ploiești; 
ofertă diversificată de autovehicule
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produse la Mârșa, Brașov, București, 
Mediaș; produse ale industriei aero
nautice; utilaj petrolier de înaltă 
complexitate și mașini de ridicat per
fecționate.

Exemplul luminos al 
cercetătorilor

Cu promptitudinea radioului și 
televiziunii, Scînteia, organul CC al 

PCR, a informat despre Plenara Con
siliului Național al Științei și învă
țământului, prezidată de Elena 
Ceaușescu. Cu finalitatea adoptării 
unei hotărâri potrivit căreia „per
soanele care activează în cercetarea 
științifică" au decis realegerea lui 
Nicolae Ceaușescu în funcția de se
cretar general al PCR.

Elita învățământului superior și 
cercetării științifice din România 
oferea astfel un luminos exemplu 
de gândire creativă.

Noutăți în lagărul 
socialist

Paginile de externe au prezentat 
știri din țările socialiste. Noutățile 
au fost redactate în simetrie cu sim
patia lui Ceadșescu. Știrea numărul 
unu - „succesele obținute de RPD 
Coreeană - rezultat al hotărârii nea
bătute de a înainta pe calea socia
lismului" (după o cuvântare a lui 
Kim Ir Sen).

Vizita lui Egor Krenz, noul lider al 

comuniștilor est-germani, la Combi
natul de mașini-unelte „7 Octom
brie" din Berlin a plăcut, fără 
îndoială, prin respectul tradiției 
muncitorești. Dar și pentru reluarea 
declarației că RDG este și va rămâne 
un stat suveran. Polonezii ce s-au 
abătut de la calea dreaptă o duceau 
însă mai rău. Nivelul producției lor 
pe primele nouă luni ale anului s-a 
redus în timp ce prețurile cu 
amănuntul s-au majorat cu 119,6%. 
Cât despre iugoslavi, se pregăteau și 
ei pentru cel de-al XIV-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Filmul anului
în cinematografe rula și „Cei care 

plătesc cu viața" de Șerban Mari
nescu. Din scenariul conceput pe 
baza a trei lucrări scrise de Camil 
Petrescu a rezultat „un film în care 
rapacitatea și cinismul unor pături 
sociale aflate la conducere încep a fi 
fisurate, fără drept de apel, de către 
o nouă conștiință publică aflată în 
formare, cea socialist-revoluțio- 

nară", consemna cronicarul revis
tei Flacăra, Horia Pătrașcu.

La Festivalul de la Costinești din 
vară, filmul obținuse marele pre
miu pentru regie, iar Ștefan Ior- 
dache premiul de interpretare mas
culină. Pentru prestații artistice 
deosebite au fost elogiați Adrian 
Pintea, Maia Morgenstern, Irina 
Petrescu, Mariana Mihuț și Marcel 
Iureș.

Terenul greu al poeziei 
sociale

Darie Novăceanu, maestrul „Ate
lierului literar" de la Flacăra către 
aspirantul la lumina tiparului 
Valdi Popescu din Piatra Neamț: 
„V-ați ales un teren pe care se 
înaintează cu greu, poezia cu 
conținut social cerându-vă cultură, 
filozofie, curaj etic, obiecte adec
vate. Parțial reușite «O lacrimă» și 
«Parvenire». Rămâneți în același 
teritoriu".

Lavinia BETEĂ
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Ziariștii occidentali erau adesea duși să vadă „la fața locului” realizările socialismului. Printre obiective se număra și Canalul Dunăre-Marea Neagră

CEAUSESCU AVEA 
ACCES LA MARI 

ZIARE OCCIDENTALE

RADIOGRAFII CULINARE

Desert din gutui, nu deșert!
îmi amintesc despre un episod trist și 

hazos, în același timp, ce s-a întâmplat cu 
două săptămâni înainte de Sf. Dumitru. 
Am plecat de acasă spre serviciu și, în stația 
de autobuz, am văzut o bătrână, în- 
cotoșmănită bine, rezemată de gard. 
Femeia avea o sacoșă, cu marginile 
răsfrânte cât să se vadă în interior. în sacoșă 
erau mai multe gutui. M-am apropiat și am 
întrebat-o dacă le vinde. „Da, maică, le 
vânz! Acilea, că la piață îți ia bani pă tarabă 
mai mult dă cât iei pă marfă! Și, alta n-am!“, 
mi-a zis ea cu speranță în glas. Am cercetat 
mai de aproape. Erau gutui abia culese din 
pom, pline de puful blond, unele cu fruze 
și cu miros îmbătător. Avea femeia asta o 
parte din parfumul toamnei vârât în 
sacoșă! Am întrebat-o cu cât le dă. Mi-a zis 
că 15 lei kilogramul. Hm! Nu mi se părea 
scump, așa că am întrebat-o cu ce le 
cântărește. Ea mi-a zis repede: „Dacă le 
luați, pă toate, vă las la zece lei! Mergem 
acilea, la fata asta dă la magazin și ne 
cântărește! Dacă vreți să luați!" M-a asigu
rat că fata de la lapte tocmai a terminat 
vânzarea și ne cântărește gutuile. Ia te uită, 
ce relații are dumneaei!, mă minunam eu.

I-am zis să ne grăbim pentru că nu vreau 
să pierd autobuzul și am intrat în magazin, 
pe ușa din spate. Femeia a discutat cu cea 
de la lapte și m-a întrebat câte gutui vreau. 
I-am zis că pe toate. Uluită, bătrâna a pus

sacoșa pe cântar și mi-a zis: „Doișpe chile, 
maică!". I-am dat banii și în timp ce tran
sferam gutuile în sacoșa mea, bătrâna mă 
întrebă: „Da’ ce faci cu atâtea?” și încep a o 
dumiri, în timp ce mergeam către stație. 
I-am zis că o parte le pun în sufragerie așa, 
ca să miroasă frumos și o să le mâncăm 
crude, o parte le fac dulceață, o parte gem 
și o parte fac un desert deosebit. Bătrâna a 
înțeles tot, mai puțin partea cu desertul. în 
stație se adunase mulțime de oameni 
zgribuliți și nervoși. Bătrâna se ținea de 
capul meu: „Zi bre, de desert!", și i-am zis.

Până a venit mașina, am învățat-o cum 
să-l facă. Adică: „în primul rând îți trebuie 
un kilogram de zahăr, pentru mai multe 
persoane, patru-cinci gutui sănătoase, pe 
care le cureți de puf, le tai în felii groase 
cam de un deget, apoi le cureți bine de 
sâmburi și de partea aia tare. Cum le cureți, 
cum le pui în apă rece. Apoi, torni într-o 
tigaie mai mare puțin ulei și pui feliile de 
gutui, după ce le-ai scurs de apă și le-ai șters 
cu un prosop, la prăjit. Le ții la foc potrivit, 
le întorci mereu și când sunt aproape moi, 
de-ți intră furculița în ele, le scoți în stre
curătoare, ca să se scurgă de ulei. într-o 
cratiță, mare după cât de multe felii ai, pui 
și matale trei-patru linguri de zahăr, tot așa 
«după ochi», lasă-1 să se rumenească puțin, 
doar să fie auriu și-l stingi cu apă fierbinte, 
cam două căni".

Femeia îmi sorbea vorbele. Continui: 
„Dai două-trei clocote și amesteci bine ca 
se dizolve zahărul, apoi pui bucățile de 
gutui și mai pui zahăr, cam trei linguri. Lași 
să fiarbă la foc mic și iei spuma, cât timp 
razi o lămâie de coajă, pui din ea cât iei cu 
trei degete, în cratiță, pui și un plic de 
vanilie și jumătate din zeama de la lămâie. 
E, acu vezi și matale că știi cum s-o 
potrivești de gust și gata!", îi mai zic eu. 
„Este foarte bună, așa... ca un compot, dar 
poți să-l mănânci și cu pâine", îi zic. Ea se 
uita la mine și-și căuta ceva în minte. îmi 
zise: „Bre, da’ asta parcă seamănă cu 
mâncarea de gutui, numai că n-are ceapă, 
n-are carne și e cu prea mult zahăr". „Ai 
dreptate!", îi zic eu ca în bancul cu Bulă 
apatic. A venit, în sfârșit, autobuzul. I-am 
urat sănătate și ea mi-a zis: „Săru’mâna, 
mai viu!"

,A doua zi, la aceeași oră, în stație, lângă 
gard, erau două femei încotoșmănite și cu 
sacoșe pline cu gutui. „Bre!", mi se adresă 
femeia cunoscută, „Am venit și cu vecina, 
că nu crede cum i-am zis de «deșert de 
gutui»! Zice c-am uitat eu ceapa! Mai zi-i și 
ei cum se face!". îmi venea să mor de râs! 
Erau atât de caraghioase! Una serioasă și 
puțin iritată, cealaltă îmi zicea din priviri: 
„Las’ că te prind eu c-ai uitat ceapa!" Le-am 
mai zis odată rețeta de desert, nu deșert!

Veronica BECTAȘ

ARTICOLUL ZILEI

Octombrie mănos și tandru
(Urmare din pag, a H-a)

Tributar concepției conform căreia guver
nul unei țări controlează în mod discreționar 
activitatea mass-media, conducătorul ro
mân a abordat operațiunile de dezinformare 
a opiniei publice ca parte intrinsecă a celor 
vizând influențarea sau, mai bine zis, deter
minarea unei modificări a poziției centrului 
de decizie politic vest-german.

Pentru realizarea primei operațiuni de 
dezinformare a fost selecționat unul dintre 
cei mai cunoscuți reporteri ai televiziunii 
vest-germane, Dagobert Lindlau. Același 
reporter pe care românii l-au putut vedea și 
auzi atunci când postul de televiziune Ante
na t a difuzat recent documentarul Susannei 
Brandstatter pe tema evenimentelor din 
decembrie 1989. Specializat în problematica 
est-europeană, Dagobert Lindlau constituia 
nu numai o autoritate jurnalistică, ci cores
pundea și criteriilor stabilite de Serviciul 
Român de Informații pentru a fi parte a unui 
joc operativ de mare anvergură coordonat 
chiar de șeful statului. Cunoscut pentru 
poziția sa critică față de regimurile comu
niste în general, Lindlau avea totuși o 
afecțiune specială pentru România, unde 
avea un număr de prieteni și chiar relații 
amicale personale cu unele oficialități. în 
condițiile în care timp de luni și luni regimul 
de la București refuzase să acorde vize de 
intrare majorității covârșitoare a ziariștilor 
occidentali, încercându-se în acest fel cel 
puțin diminuarea, dacă nu eliminarea, 
naterialelor critice despre regimul lui Nico- 

lae Ceaușescu, invitația discretă făcută jur
nalistului vest-german reprezenta o tentație 
profesională irezistibilă. în plus, Dagobert 
Lindlau a făcut cunoscut interlocutorilor săi, 
agenți care-și desfășurau activitatea în mod 
acoperit în cadrul Agerpres, că acceptă 
deplasarea doar dacă i se satisface un număr 
de condiții. Libertate absolută de deplasare 
în București și zona Transilvaniei locuită de 
minoritatea germană, alegerea de către 
ziaristul vest-german a interpretului de 
limbă română, precum și contacte libere cu 
locuitorii satelor vizitate. în acest mod, Lind
lau a considerat că va putea evita situația de 
a fi manipulat și încadrat informativ de secu
ritatea română. Implicit, el a promis că nu va 
insista sau încerca să contacteze persoane 
socotite indezirabile regimului politic din 
România. Spre surpriza sa, toate cererile i-au 
fost satisfăcute, iar Lindlau și echipa sa de fil
mare și-au desfășurat vizita în condiții de 
excepție ținând seama de practicile 
obișnuite de supraveghere și hărțuire a 
ziariștilor occidentali vizitatori ai României. 
Obiectul reportajului său l-a constituit cla
rificarea controversei între mass-media vest- 
germană (și occidentale în general) și poziția 
oficială română privind aplicarea programu
lui de resistematizare rurală, cu deosebire 
prin demolarea satelor locuite de minori
tatea germană. De remarcat că întreaga 
operațiune de dezinformare a avut drept 
principal punct de sprijin alegerea unui 
asemenea subiect. Speculând inexactitatea 
informațiilor vehiculate cu o ușurință con
damnabilă de presa vest-germană, dar și rod 
al interzicerii accesului ziariștilor occidentali 
în zonele amintite, aparatul de dezinformare 
s-a bazat înainte de toate în jocul său opera
tiv pe integritatea profesională a lui Dago
bert Lindlau. Rezultatul obținut a fost de-a 
dreptul spectaculos pentru Nicolae Ceau
șescu. Din reportajul filmat și din inter
viurile luate de echipa vest-germană a rezul
tat clar că nici unul din satele locuite de 
minoritatea germană nu fusese demolat și 
nici nu existau argumente serioase care să 
confirme acest lucru într-un viitor apropi
at. Mai mult, întrebând pe parcursul repor
tajului mai mulți locuitori ai satelor vizitate, 
ingrijorați de perspectiva strămutării forțate, 
de unde au informațiile, răspunsul a venit ca 
o bombă: de la postul de radio Europa Liberă. 
Din punct de vedere jurnalistic, Dagobert 
Lindlau a considerat că are șansa unică de a 
destrăma personal o opinie publicată și 
comentată pe larg de toate mass-media 
vest-germane, sub nume dintre cele mai 
prestigioase. O ocazie excepțională pentru 
Lindlau de a-și spori prestigiul și populari
tatea ca „apărător al adevărului, dincolo de 
jocurile politice de culise". Și ziaristul 
vest-german nu a ratat această șansă. Opinia 

publică vest-germană a fost în mod vădit 
șocată de revelațiile lui în contradicție cu 
reportajele anterioare, multe realizate în 
mod clandestin sau pe baza afirmațiilor 
unora dintre opozanții regimului politic de 
la București. Savurându-și succesul profe
sional de a se afla în plină controversă pu
blică a mass-media vest-germane, Dagobert 
Lindlau a publicat, de asemenea, un amplu 
articol în Suddeutsche Zeitung. în acesta, el 
a apărat acuzațiile colegilor săi germani de 
a fi ignorat fie măcar și aplicarea de către 
regim a devastatorului plan de resistemati
zare atât în București, cât și în alte zone adi
acente capitalei României. Justificarea sa a 
fost că astfel de măsuri sunt „inerente" 
oricărei țări în curs de modernizare. Adică, 
exact poziția dorită de București. Mai mult, 
a afirmat Dagobert Lindlau în articolul său, 
planul de resistematizare nu ar trebui să 
îngrijoreze pe nimeni în Occident, întrucât 
este... irealizabil practic în modul cum a fost 
conceput de Nicolae Ceaușescu. Organizarea 
unei mese rotunde la Miinchen sub egida 
ZDF a diminuat prea puțin din efectul 
operațiunii de dezinformare românești, cu 
atât mai mult cu cât Lindlau a continuat să-și 
susțină punctul de vedere prin generalizarea 
incorectă a unui adevăr local la o situație 
politică generală. Operațiunea a fost consi
derată de Nicolae Ceaușescu un succes de 
proporții, în condițiile în care izolarea și cri- 
ticile adresate regimului său politic atin
seseră anterior reportajului lui Dagobert 
Lindlau cote dintre cele mai îngrijorătoare.

Așa încât, fără a fi pe statele de plată ale 
Serviciului de Informații Român, Dagobert 
Lindlau a acționat ca unul dintre cei mai 
sârguincioși agenți de influență ai acestuia. 
Ca urmare, lui Lindlau i s-a comunicat că, 
datorită poziției sale „obiective" față de 
realitățile din România, el poate reveni 
oricând în țară pentru realizarea de noi 
reportaje. Fie doar și această atitudine 
neobișnuit de favorabilă a unui regim dic
tatorial, cunoscut pentru idiosincrazia sa 
față de jurnaliștii occidentali, ar fi trebuit să-i 
amintească lui Lindlau de dictonul antic con
form căruia „mă tem de greci chiar și atunci 
când fac daruri"!!! Evident că aparatul de 
dezinformare intern a exploatat la maxi
mum prin intermediul mass-media româ
nești atât prezența în țară a echipei televiziu
nii vest-germane, cât și celelalte evenimente 
declanșate de difuzarea de către ZDF a repor
tajului acestuia.

Folosirea ziarului Die Welt
Cel de al doilea exemplu îl constituie 

operațiunea de dezinformare în care a fost 
atras și folosit redactorul-șef al cunoscutului 
cotidian Die Welt. între tehnicile de dezinfor
mare folosite cu precădere de Nicolae 
Ceaușescu, atunci când mass-media sau 
cercurile politice internaționale îl criticau 
deschis, s-a numărat și cea a accordării de 
largi interviuri unor interlocutori cu un pres
tigiu recunoscut. Puțini politicieni și, mai 
ales, șefi de state au folosit această tehnică 
atât de eficient precum șeful statului român. 
Avantajul lui Ceaușescu a fost acela că, dată 
fiind prezența sa îndelungată la conducerea 
României, el a putut exploata experiența 
acumulată în perioada în care circum
stanțele politice internaționale i-au fost 
deosebit de favorabile. Valorificând regulile 
protocolului internațional, Ceaușescu a 
folosit prilejul acordării de interviuri ca pe 
o tribună mondială pentru plasarea propri
ilor idei sau pur și simplu ca instrument în 
jocurile operative la care a decis să participe 
direct. în anii ’80, o dată cu degradarea 
situației politice, economice și sociale în 
România, solicitările mass-media occiden
tale de a-i lua interviuri lui Nicolae Ceaușescu 
s-au rărit și, totodată, au devenit ocazii de a 
răspunde unor întrebări din ce în ce mai 
incomode. Din aceste considerente, aparatul 
de propagandă și-a îndreptat atenția 
aproape exclusiv asupra mass-media țărilor 
în curs de dezvoltare, în care dispunea de 
agenții de influență necesari și putea să-și 
finalizeze operațiunile fără riscuri sau difi
cultăți deosebite. în contextul politic inter
național deja menționat cu ocazia pre
zentării operațiunii Dagobert Lindlau și 
cronologic urmând acesteia, Ceaușescu a 
decis să folosească într-un mod cât mai efi

cient breșa creată în cadrul mass-media 
vest-germane. Alegerea redactorului-șef al 
cunoscutului cotidian Die Welt s-a făcut în 
baza informațiilor obținute de Serviciul de 
Informații Român privind relațiile sale per
sonale și accesul direct la cancelarul vest-ger
man, Helmut Kohl, și vicecancelarul și mi
nistrul de Externe, M. Genscher. Ping-pongul 
propunerilor și contrapropunerilor lansate 
pe canalele diplomatice ale relațiilor bila
terale era considerat în acel moment de Nico
lae Ceaușescu ca fiind nesatisfăcător din 
punctul de vedere al părții române. La Viena, 
locul unde se desfășurau lucrările CSCE, pre
siunile asupra delegației române se intensi
ficau pentru deblocarea obiecțiilor României 
în finalizarea documentului deja acceptat de 
celelalte delegații participante. Folosindu-se 
canale confidențiale, i s-a transmis, în acest 
context, redactorului-șef Manfred Schell 
disponibilitatea lui Nicolae Ceaușescu de a 
acorda un interviu care să includă elemente 
spectaculoase în relevarea viitoarei politici 
interne și externe a României. Interviul a fost 
perfectat într-un timp relativ scurt, ca 
urmare a presiunilor părții române, dar a 
impus acesteia și un compromis neobișnuit. 
Manfred Schell a limitat prezența sa pe teri
toriul României din cauza programului său 
de lucru perfectat anterior la sub 24 de ore. 
în circumstanțe obișnuite, nimeni din antu
rajul lui Ceaușescu nu ar fi îndrăznit să-i 
aducă la cunoștință așa ceva. De obicei, ast
fel de întâlniri se lăsau la latitudinea perso
nală a dictatorului, care, în stilul de lucru al 
Porții Otomane, făcea ca așteptarea să dureze 
cel puțin câteva zile. în decembrie 1988, 
Ceaușescu, încurajat de succesul operațiunii 
anterioare, nu dorea să piardă o ocazie unică 
de a-și aplica propriile planuri politice 
într-un context politic internațional care-i 
era cât se poate de nefavorabil. Singura con- 
tracondiție - de altfel, regula de fier în proto
colul românesc - a fost ca ziarul să publice 
integral interviul, iar dacă se considera nece
sar de către conducerea ziarului, să facă 
unele comentarii pe marginea acestuia, 
comentarii care urmau sa fie făcute separat 
și într-un număr ulterior al ziarului.

Luat la data de 20 decembrie 1988, amplul 
interviu a fost publicat integral la data de 
30.12.1988. Evenimentul i-a oferit lui Nicolae 
Ceaușescu cea mai importantă ocazie din 
ultimii cinci ani ai regimului său de a-și pro
mova fără restricții ideile prin accesul direct 
la mass-media occidentale. Comentând 
desfășurarea cursului politic din URSS și, mai 
ales, din celelalte țări ale blocului est-euro- 
pean, Ceaușescu și-a atins deopotrivă mai 
multe obiective: exprimarea unei poziții sin
gulare, elaborată în mod diversionist, 
urmărind scoaterea sa din izolare și 
relansarea pe scena politică internațională; 
folosirea acestei ocazii pentru încurajarea lui 
Honneker și Husak de a conștitui împreună 
cu el o axă politică menită să oprească valul 
reformist declanșat de politica de glasnost și 
perestroika a lui Mihail Gorbaciov; reafir
marea doctrinei naționaliste, ca avertisment 
public menit să descurajeze orice încercare 
externă venită din Est sau din Vest de a sti
mula procesul reformist în România.

Curier pentru Kohl
Evident că Nicolae Ceaușescu a folosit, de 

asemenea, întâlnirea cu Manfred Schell pen
tru a-i transmite cancelarului vest-german 
unele propuneri neoficiale menite să renor- 
malizeze relațiile bilaterale și să faciliteze 
procesul de diminuare a atitudinii critice a 
aliaților săi occidentali. Reacțiile negative ale 
mass-media vest-germane după publicarea 
interviului în Die Welt demonstrează că aces
tea au sesizat rapid substratul propagandis
tic urmărit de Ceaușescu, iar scurtul comen
tariu justificativ semnat de Manfred Schell a 
fost considerat de confrații săi ca tardiv și 
minor. Evident, aparatului dezinformării 
interne i-a revenit din nou sarcina de a va
lorifica în mod corespunzător, prin inter
mediul mass-media românești, un eveni
ment pe cât de rarisim, pe atât de important. 
Coincizând prin planificare cu sfârșitul anu
lui, perioada de bilanțuri de orice fel în 
România comunistă, mai mult ca oricând, 
opinia publică a fost obligată să înghită o 
nouă și dureroasă pastilă a visurilor deșarte.

Liviu Turcu

Culeg din această palmă încărunțită de 
scris ultimul bob al soarelui. îl urc pe un 
nor și fac din el scutul de lumină ce va tre
bui să ne apere de nostalgia verii. Cel puțin 
poeții caută chiar pe lună plină urma 
soarelui. Sărutarea lui este înfocată și 
pătimașă într-atât, încât o alta nu mai 
doresc până la sfârșitul sfârșitului.

Culeg cu privirea îmbrobonată roa
dele câmpului mănos, de rară fru
musețe acum, după o vară cum parcă 
nicicând n-a mai fost. Alerg pe firul 
gândului în livezile culese, Ce încă se mai 
bucură de acest mijloc de toamnă splen
didă, fără cețuri cenușii, fără dimineți 
apăsătoare, fără înserări tulburate de 
gândul frigului.

Octombrie mănos și cald, tandru și 
ocrotitor cuprinde marginile țării, 
vestind cu bogăția lui pământul că 
niciodată o lacrimă nu va rămâne pe 
obraz și își va lua zborul sub forma unui 

lăstun chemând soarele.
E vremea culesului. Culesul. Acest 

cuvânt care îmi spune atât de multe 
despre viața noastră, mai ales despre 
ceea ce va fi în viața noastră. Căci o 
veche zicală ne îmbracă în aura severă a 
așteptării: „Ceea ce ai semănat vei 
culege". Grav, aspru, hotărât. Nu încape 
îndoială: viitorul îți va fi așa cum mintea 
ta va gândi. Așa cum faptele întregii 
ființe vor urma firul vieții tale. Și e ca o 
așteptare. Aștept și sunt sigură că 
sămânța ce am pus-o în pământ va da 
roade bogate. E ca și cum aș aștepta o zi 
de aur. Ziua culesului meu.

Mă visez într-un lan de porumb din 
care știuleții au fost culeși. Tulpinile 
uriașe și frunzele de un verde suav mă 
acoperă. Mai departe, o vie imensă se 
întinde de la o margine la alta a 
pământului. Tineri și tinere adună rodul 
ei bogat. în altă secvență mă visez la 

rădăcina sfeclei de zahăr. Sunt mică, o 
furnică ocrotită de rădăcina dulce.

Vise de octombrie. Un octombrie ciu
dat, cu ploi torențiale, de primăvară, 
alternând cu soarele cald, arzător, 
neverosimil, pe un cer albastru, cald, 
învăluitor. Aș opri aici toamna. Aș opri 
aici lumina ei clară și ocrotitoare, 
răsăritul ei ce nu ascunde altceva decât 
soarele copleșitor, plin de speranțele 
noastre cuprinse acum în razele lui 
măiastre.

Roadele pământului au fost culese. Pe 
pământ e cald și bine. Ies aburi după 
ploaie, miroase a piatră, a lujer, afum 
apăsat de ploaie. Brume subțiri și cețuri 
timide se insinuează. Binecuvântat fie 
acest mijloc de toamnă ce poate opri 
clipa în loc. Clipa noastră cea norocoasă 
care, desigur, o să se arate.

Ioana Diaconescu 
România literară, nr. 43/1 989
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AICI RADIO EUROPA LIBERĂ!

ÎNROLAREA EST-VEST
La 22 octombrie 1989, postul Radio 

Europa Liberă difuza o analiză a 
structurii militare din Est compa
rativ cu structura armatei vestice și 
o scrisoare venită din țară, anonimă, 
care exprima amărăciunea unui 
privilegiat al regimului față de 
situația în care se afla România.

O comparație a politicilor de înro
lare din statele membre NATO și a 
celor din țările membre ale Pactului 
de la Varșovia releva câteva dife
rențe semnificative. Anumiți factori 
economici, politici și sociali din Est 
ar putea aduce schimbări care ar 
mai diminua diferențele.

în cadrul forțelor armate din 
Pactul de la Varșovia, cu greu este de 
găsit un voluntar. Majoritatea 
bărbaților din armată efectuează 
serviciul militar obligatoriu. în 
armata Pactului de la Varșovia mili
tarii petrec în armată mai mult timp 
decât colegii lor din cadrul NATO. 
Serviciul militar voluntar a devenit 
o chestiune socială, economică și 
politică atât în Est, cât și în Vest.

De exemplu, un soldat din armata 
bulgară petrece în marină 24 de luni, 
la aviație tot pe atâta spre deosebire 
de un soldat belgian care petrece aici 
câte 12 luni. Un soldat român trebuie 
să se aștepte la 16 luni de armată, la 
24 de luni dacă face armata la 
marină și la 16 luni, la aviație. Un 
spaniol este înrolat doar câte 12 luni 
în oricare dintre aceste arme.

în vreme ce patru țări membre 
NATO - Statele Unite ale Americii, 
Marea Britanie, Canada și Luxem
burg - nu au deloc sistemul servi
ciului militar obligatoriu, fiecare 
membru al Pactului de la Varșovia 
se bazează pe bărbații țării pentru a 
le completa forța militară. Uniunea 
Sovietică, Bulgaria, Cehoslovacia și 
Polonia, de exemplu, cer ca tinerii 
bărbați să-și servească patria vreme 
de doi ani.

Domeniul absurdului
în peisajul dezolant al României 

de azi, în care funcționează în mod 
deosebit dezeuropenizarea pre
meditată, numeroase aspecte sunt 
în atenția comentatorilor și a obser
vatorilor fenomenului est-euro- 
pean. Deseori însă se face eroarea de 
a include și România în acest

în 1985, liderii Tratatului de la Varșovia nu întrezăreau nici o schimbare în raportul de forțe militare ale lumii. 
Tocmai semnaseră prelungirea acordului cu douăzeci de ani FOTO: Arhivele Naționale

fenomen, când în realitate în țara 
noastră este ceea ce se numește spi
rit accidental și de aceea pretinzând 
caractere cu totul specifice și mai 
ales dramatice.

Comentatorii străini ai realităților 
românești - realități din păcate foar
te greu de cunoscut și de înțeles pen
tru un om al lumii normale, chiar 
intelectual fiind el - compară ceea ce 
văd sau aud cunoscutelor metafore 
deja depășite: lume kafkiană sau 
orwelliană, sau ubuescă, epuizând 
toate deja clasicele universuri 
absurde sau suprarealiste.

Părerea mea, poate puțin prezum- 
țioasă, este că tot ce se petrece în Ro
mânia e bine gândit, e preconceput 
(stricto sensu), e „planificat", e mai 
ales bine condus spre scenariul final, 
desființarea deplină a normalității, a 
individului, a demnității clasice.

Aparentele măsuri contradictorii 
sunt - cred eu - intenționat ondula
torii, pentru derutare, o acoperire de 
moment a unor lacune, pentru obnu
bilarea opiniei publice (externe, căci 
de cei interni nu se poate vorbi), into
xicarea gândirii interne și externe.

Nu mai există nici măcar decența 

sau puțina demnitate, doar dispera
re și egoism familial, știind că prin 
îngroșarea rândurilor partidului, 
bineînțeles nu mai trebuie numit, 
există numai unul, imensa majori
tate a colegilor mei nu fac decât să 
participe la subscrierea anonimă la 
rău. Uluitor, chiar și în aceste 
momente când mizeria, minciuna și 
represiunea au devenit fățișe.

O viață obscură, banală, o viață de 
filistin ce nu se evidențiază prin ide
aluri, nici prin pasiuni adevărate, o 
viață caldă, comodă și infinit 
scumpă. Dar nu e pentru mine nici 

caldă, nici comodă și nici măcar atât 
de scumpă, chiar dacă am un salariu 
de peste 4.000 de lei și o poziție 
socială oarecum privilegiată. Nu 
poate fi atât timp cât trăiesc o viață 
care este a altuia, nevoit să mint și să 
mă mint, blestemat să-mi trăiesc 
propriile minciuni, până la anularea 
definitivă a adevărului.

Arhiva Open Society 
(Budapesta), Institutul de 

Cercetare al Radio Europa Liberă, 
secția română 

(Traducere din limba engleza de 
Eliza DUMITRESCU)

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
întreprinderea de preparate și 

conserve din carne București din 
comuna Popești-Leordeni, Strada 
Leordeni, numărul 120, încadrează 
contabil-șef profilat pentru abator.

ICR numărul 1, cu sediul în Strada 
Mihail Maxa numărul 9, Sector 1, 
încadrează șef birou comercial, 
tehnician principal, vânzători, con
form prevederilor Legii 12/1971. De 
asemenea, încadrează în conformi
tate cu art. 5 din Decretul 367/1980 
șef birou financiar și dactilograf.

întreprinderea confecții și tricota- 
je București încadrează direct sau 
prin transfer gestionari, care să 
îndeplinească însă condițiile Legii 
22/1969.

VÂNZĂRI
Vând videocasete imprimate

tv 21 octombrie 1989

13:00 Telex
13:05 La sfârșit de săptămână
Muzică populară interpretată de: 

Mariana Drăghicescu, frații Chiriță, 
Eugenia Nedișan

Repere ale modernizării
Redactor Mădălina Tudor
Desene animate
Melodii în premieră cu formația 

„Savoy"
Toamna în parcurile bucureștene. 

Poezie și muzică cu: Cornelia 
Pavlovici, Dan Claudiu Vornicelu

Armoniile clapelor: Fr. Chopin. 
Interpretează Viniciu Moroianu

Din Fono-Filmoteca de aur
Farmecul dansului cu Delia și 

Călin Hanțiu, soliști ai ansamblului 
de balet clasic și contemporan „Fan
tasia", din Constanța

Telesport
Autograf pe portativ: Horia Mocu- 

lescu
Redactori coordonatori: Ana 

Potra, Ovidiu Dumitru
14:45 Săptămâna politică
15:00 închiderea programului
19:00 Telejurnal

vremea 
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 moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 
13 și 23 grade, iar minimele nocturne între 3 și 11 grade.

în București, vremea a fost caldă pentru această dată, iar cerul variabil. 
Vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost cuprinsă între 
19 și 21 de grade, iar minima nocturnă între 6-8 grade.

impecabil, noutăți, teleobiective, 
superangular, teleconvertor, diverse 
accesorii foto noi.

Vând garsonieră confort II, zona 
Orizont.
' Vând mobilă sufragerie, dormitor, 
bibliotecă, covoare românești și per
sane, mașină de cusut, frigider Zill, 
butelie, aragaz cu patru ochiuri, 
reșou, lustruitor parchet, diverse 
obiecte.

Vând video player Goldstar 4200 
sigilat cu telecomandă, Compact, 
discuri sigilate.

CUMPĂRĂRI
Cumpăr casă Domenii, 1 Mai, 

Aviatorilor, Kiseleff, Televiziune.
Cumpăr Renault 11.
Cumpăr video player, eventual cu 

înregistrare.
Cumpăr televizor colbr, video- 

casete sigilate, derulator.

19:30 Partid și țară - o unică 
voință

Deplină aprobare de către întregul 
nostru partid și popor a propunerii 
privind realegerea tovarășului Nico- 
lae Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român și a documentelor pen
tru Congresul al XIV-lea

19:45 Sub tricolor, sub roșu steag
Versuri patriotice, revoluționare
19:55 Șlagăre ’89
Redactor Titus Munteanu
20:35 Film artistic
Al doilea start. Producție a stu

diourilor cehoslovace
Cu: Karel Hdger, Jiri Bartoska, 

Eliska Havrânkova-Balzerovă, Vla
dimir Mensik, Zora Bozinova, Jana 
Rihâkova, Harel Hermanek, Vla
dimir Kratina, Jan Harți, Jaromir 
Spăl, JosefLangmiler

Regia Stepan Skalsky
22:05 Telejurnal
22:15 Romanțe și melodii de neui

tat
Redactor Florentina Satmari 
22:30 închiderea programului

„POVESTEA VORBEI": ÎNTRE APATIE Șl EXASPERARE (9)

Firescul ca excepție
DINBANCOTECA „EPOCII DE AUR"

FENOMENUL CODAL
amintiri

(Urmare din pag. I)

Interdicția se banalizează, intră în 
obișnuit, începi să accepți; ai și accep
tat. Mai trece un timp și se intră parcă 
în anotimpul musonic: în literatură 
plouă. Plouă cu interdicții: e interzisă 
Ana Blandiana, e interzis Aurel Dra- 
goș Munteanu, e interzis Dan Deșliu, 
e interzis Mircea Dinescu, sunt inter
ziși Ștefan Augustin Doinaș, Octavian 
Paler, Andrei Pleșu, Alexandru Paleo- 
logu, Mihai Șora, Dan Hăulică, Ale
xandru Călinescu. Până acum erau in
terziși scritorii care trăiau în afara gra
nițelor țării; acum, de acum înainte 
sunt excluși și scriitorii care trăiesc în 
țară. Mai poți oare scrie, mai poți pu
blica netulburat de vreme ce atâția 
dintre colegii tăi nu au drept de sem
nătură și nu e voie să li se pomenească 
numele? Mai poți oare face abstracție 
de ceea ce se petrece cu literatura, go
lită de nume, de ceea ce se petrece cu 
atâția scriitori ale căror cărți înseam
nă infinit mai mult decât inutilele 
canale și bulevarde? Și de unde știi că 
mâine sau poimâine nu vei fi și tu ex
clus fie pentru că îți dai seama că nu 
faci decât să ratifici puterea conti
nuând să scrii și să publici ca și cum 
nimic nu s-ar fi întâmplat - așa cum, 
se va tot spune și repeta, în Piața Tia
nanmen nu s-a întâmplat nimic, n-a 
fost ucis nici un student - fie pentru 
că nu vei mai putea răbda și nu vei 
face nimic altceva decât ceea ce e fi
resc să faci - să spui „nu" bâlciului, să 
te detașezi de mascaradă? Dar, poate, 
e totuși mai util să continui, să întreții, 
pe cât se poate, pe cât „se mai poate", 
pe un teritoriu din ce în ce mai înghe
suit, o stare de firesc, o stare de norma- 

SALUTĂRI DIN... BORSEC!

litate. Da, sigur, „firescul ca excepție"...
Sunt zece ani, exact zece ani de când 

ai dat unei cărți acest titlu. El conținea 
un program și o regulă de viață. Dar 
tot acolo, într-un eseu despre epoca 
fanariotă și postfanariotă, ai scris că 
sistemul își înglobează formele și 
forțele de opoziție. Firescul nu mai 
este o excepție: devine un alibi al nefi
rescului. îi asigură, prin prezența lui 
tolerată, plauzibilitate. Este, de fapt, 
un mod aparent inocent de a fi com
plice. Iar imaginea mareleui poet 
arestat la domiciliu te obsedează. Este 
un pușcăriaș, dar un pușcăriaș în pro
pria locuință. Casa i-a fost prefăcută 
într-o închisoare al cărei regim este 
chiar mai dur decât al închisorilor 
propriu-zise: aici nu sunt zile de vorbi
tor, aici nu sunt zile de vizită, aici nu 
sunt zile de pachet. I-ai spus asta - 
„Bine, dar și la pușcărie sunt zile de 
vorbitor" - unuia dintre cei care îi pă
zeau poarta: și nu-i vei uita niciodată 
privirea.

O privire care te va urmări obse
dant de-a lungul călătoriei din care, 
încă nu știi, nu vei mai reveni. Unde să 
revii? Și ce te așteaptă acolo? Satul în 
care te-ai născut nu mai există. îl porți 
în memorie. Cartierul bucureștean în 
care ai trăit mai mult de jumătate din 
viață nu mai există. îl porți în memo
rie. Vei păstra în memorie și țara, țara 
care a devenit și ea de nerecunoscut. 
Nimeni nu-ți mai poate răpi memo
ria. Cântarea României, această eti
chetă mincinoasă care astăzi ascunde 
asasinarea culturii române, este titlul 
unei cărți scrise inițial în limba fran
ceză și publicate prima dată la Paris.

în exil.
Mircea IORGULESCU

Sintagma amar-glumeață „feno
menul codai" a fost scornită și a cir
culat prin redacțiile bucureștene în 
perioada premergătoare Congresu
lui al XIV-lea. Vorba asta-n dungă și 
cu tâlc anume s-a iscat atunci când, 
în perspectiva „evenimentului 
istoric" (firește, congresul partidu
lui) s-a cerut „de sus" presei să pre
zinte așa-numitele fenomene și pro
cese specifice etapei de dezvoltare 
economico-socială a patriei.

Doar că, la acea oră, numai de 
entuziasm creator nu mai ardea 
cuiva. A rămas de pomină vorba cu 
care colegul și prietenul meu Cornel a 
răspuns atunci când s-a recomandat 
jurnaliștilor„să îi convingă pe cititori 
de faptul că măsurile de economisire 
a energiei electrice îi ajută pe bunii 
gospodari" (?!). Cu privirea lui senină, 
Corneluș a răspuns cu o candoare 
bine jucată: „Păi, dacă nici eu nu sunt 
convins de lucrul ăsta, cum pot să-i 
conving pe alții?".

Acesta ar putea fi genericul 
momentelor premergătoare Mare
lui Forum al Comuniștilor! Păi, la ce 
fel de entuziasm se mai putea 
aștepta cineva cu scaun la cap 
atunci când vedeai că, și după 
achitarea integrală a datoriei 
externe, cozile rămâneau la locul 
lor, ba chiar creșteau văzând cu 
ochii? Iar aceasta era doar una din
tre atâtea și atâtea cauze ale 
dezamăgirii naționale. De aceea nici
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Este rândul comunelor 
să intre în joc

Catherine Moreau scria în Le Soir 
din 21 octombrie 1989 despre 
primele concluzii ale inițiatorilor 
Operațiunii „Satele românești". S-a 
hotărât ca satele românești „adop
tate" de comunele belgiene să 
primească un ajutor concret din 
partea acestora.

„Sâmbătă la Ottignies, reprezen
tanți ai proiectului au făcut bilanțul 
acțiunii. Este momentul să ne coor
donăm.

Momentan rolul nostru se li
mitează la a răspândi materiale pen
tru expoziții, la a ajuta școlile și par
ticularii să difuzeze informația. 
Organizația răspunde concret tutu
ror cererilor de informare și docu
mentare venite din partea școlilor. 
Cât despre comunele din Brabantul 

că ne-am mai mirat prea tare atunci 
când și nouă, celor de la Scînteia 
tineretului, ni s-a cerut „să venim cu 
idei curajoase". Aproape reflex, s-a 
iscat vorba asta: „fenomenul codai- 
un fenomen specific al actualei eta
pe de dezvoltare economico-socială 
a patriei". De prisos să adaug că era 
vorba despre cozile care creșteau- 
creșteau-creșteau.

Tot pe atunci, a fost în vogă anec
dota care a exprimat foarte bine 
cauzele și efectele „fenomenului 
codai". Iat-o:

Pe Bulevardul Magheru, la o 
aruncătură de băț de sediul CC al 
PCR, se formase, în numai un sfert 
de oră, o coadă cât toate zilele. Vă 
puteți închipui ce belea căzuse pe 
capul „organelor"? Păi, ce or să 
spună „Tovarășul" și „Tovarășa" 
când vor vedea că, în loc să se afle în 
primele rânduri ale muncii pentru 
țară, cetățenii Capitalei stau la 
coadă? Vigilent nevoie-mare, plu
tonierul Potoroacă merge la fața 
locului. Adică la magazinul cu pri
cina. Merge direct la țintă: îl identi
fică pe primul venit la coada buclu
cașă. Un bătrânel sfrijit, speriat 
parcă și el de ceea ce era în spatele 
lui. îl extrage din rând cu mână ca
lificată, îl ia la o parte și îl ches
tionează:

- Măi tovarășe, îți dai seama ce-ai 
făcut? Ai creat o coadă la magazin și, 
prin asta, ai încercat să semeni între

Valon (inclusiv comuna liberă 
Ceroux), care au adoptat câte un sat 
român, ele sunt pregătite în prezent 
să înceapă să caute noi informații, 
să înoade legături cu satele lor, să 
provoace reacții concrete în rândul 
populației.

S-a menționat și «lipsa de vlagă» 
a unor comune, cât și dinamismul 
altora. Ittre și Tubize și-au îndeplinit 
perfect rolul de legătură între orga
nizație și populație.

Organizația a venit cu sugestii 
pentru menținerea sau relansarea 
interesului populației în opera
țiunea «Satele românești». Printre 
altele este vorba despre crearea unui 
centru de informare, distribuirea de 
cărți poștale în școli la fiecare șase 
luni, trimiterea către Radio Europa 

oameni neîncredere în politica par
tidului și statului nostru față de om. 
Asta ai făcut!

Bietul om se pieduse de tot::
- Vai de mine, tovarășe milițian! 

Nici prin gând nu mi-a trecut așa 
ceva.

Neclintit, milițianul își continuă 
activitatea specifică:

- Și, atunci de ce ai provocat 
această coadă?

- Uitați cum s-au petrecut 
lucrurile, dă să se explice omul nos
tru. Eu sufăr cu inima și, mergând 
pe stradă, mi s-a făcut rău, aici, în 
fața magazinului ăsta. Ce era să fac? 
M-am sprijinit de bara de la ușa de 
la intrare, mai ales că nu era nimeni 
prin jur. Când mi-am revenit, în 
spatele meu era coada pe care o 
vedeți.

- Să zicem că te cred, îi răspunde 
milițianul. Dar de ce nu ai plecat 
imediat după ce ți-ai revenit? De ce 
ai mai rămas pe loc?

Pensionarul îl privește, ușor 
nedumerit de întrebare, după care îi 
răspunde, clipind șiret:

- Asta-i bună?! Ce, sunt nebun să 
plec tocmai acum, când am prins loc 
în față la ditamai coada?

De prisos să adaug că istorioara 
asta nu și-a aflat locul în anchetele 
de opinie politică dedicate „mă
rețului eveniment istoric: Congresul 
al XIV-lea al PCR"!

Șerban CIONOFF

ECONOMICE
ORIZONTAL: 1) înzestrați cu mașini. 2) Profesie. 3) Element chimic - 

Fără aer - în trafic. 4) Intermedieri. 5) în bloc! - Voiciune (pl.). 6) A repro
duce - Cuprins în cincinal. 7) Etapă a planului săptămânal - Unitate a 
industriei turistice. 8) Piesă de fixare. 9) Distribuit după norme econo
mice. 10) Mare perioadă de timp - Compactate

VERTICAL: 1) Chemare la activitate. 2) Buni gospodari - Capăt de fier! 
3) Indice în circulația monetară ? în instalații hidraulice. 4) Cupă! - A efec
tua sondaje. 5) A călătorii pe apă sau în aer- Curent (abr. uz.). 6) Apărute 
- Indice economic. 7) Construcții - Fisură fină. 8) La intrarea și la ieșirea 
din ateliere! - Produse artizanale - Loc fertil în deșert. 9) La treierat - 
Acute! 10) Puse în funcțiune.

Liberă de mesaje ale consiliilor 
locale care își justifică decizia de a 
adopta un sat românesc... Ajung 
cărțile poștale la destinație? Răspun
sul responsabililor a fost afirmativ: 
cele mai multe ajung la destinație.

Seara s-a terminat cu un recital de 
poezie. Este vorba despre poezii 
scrise special pentru această ope
rațiune și un spectacol de dansuri 
românești. Expoziția cu fotografii 
din România, cu poeziile și desenele 
copiilor, va mai fi deschisă pentru 
public, la centrul cultural, în această 
miercuri, de la ora 13:00 la ora 
17:00.“
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