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JURNALUL ZILEI
„Buricul pământului", considerat a fi la Ierusalim, s-a 

mutat pentru câteva ore într-un punct din Marea Medi- 
terană: în prima sâmbătă din decembrie, la bordul 
motonavei „Maxim Gorki" acostată în rada portului 
Valetta, lângă coastele Insulei Malta, liderul sovietic 
Mihail Gorbaciov discuta cu George Bush, președintele 
Statelor Unite. Așteptând veștile, lumea întreagă se între
ba ce se petrece în spatele ușilor închise, făcea pre
supuneri și specula. Oficial, Bucureștiul părea aidoma 
unui orășel de provincie unde, proverbial, nu răzbate nici 
un strop din tumultul metropolei. Pe la noi, important 
părea să fie anunțul măririi burselor pentru studenți și

elevi cu zece procente, făcut la ședința Comitetului Politic 
Executiv din ziua precedentă.

Școlarii, devoratori de Scînteia
Mărirea burselor e dovada elocventă a superiorității 

socialismului și semnul puterii economice, s-a citit 
printre rândurile ziarelor. „Ieri dimineața, în amfiteatre, 
în săli de clasă, pe culoare, în toate unitățile școlare - 
medii și superioare - ziarele treceau din mână-n mână.

(Continuam în pag. a ll-a)

PAPA IOAN MUL AL ll-LEA S-A RUGAT DIN ARHIVELE SECURITĂȚII

Și urmărit, și amendat

PENTRU SUCCESUL PERESTRMKĂI
Mihail Gorbaciov intrase în zodia 

întâlnirilor istorice. La 1 decembrie 
1989, cu o zi înainte să dezbată pro
blemele internaționale cu George 
Bush, la Malta, liderul sovietic l-a vi
zitat pe Papa loan Paul al Il-lea. între
vederea s-a desfășurat la Vatican. S-a 
ajuns atunci la un acord privind sta
bilirea de relații diplomatice între 
URSS și Sfântul Scaun, prin trimiterea 
de reprezentanți permanenți. Cei doi 
lideri de origine slavă au vorbit despre 
pace, perestroika și drepturi reli
gioase. Noua orientare politică sovie
tică, de deschidere spre reforme, 
găsise sprijin la înaltul Pontif. Se ru
gase, după cum mărturisise oaspe
telui, pentru reușita perestroikăi. 
Europa „trebuie să respire cu 
amândoi plămânii săi", a spus apoi 
Papa, în cadrul întrevederii, referin- 
du-se la cele două sisteme, capitalism 
și socialism.

Mandatul lui Gorbaciov în fruntea 
URSS schimbase natura relațiilor cu 
Vaticanul. Cardinalul Casaroli, secre
tar de stat, adeptul unui „Ostpolitik" 
(politici estice) în materie religioasă, 
participase, în urmă cu un an, la 
Moscova, la festivitățile de celebrare a 
1000 de ani de la creștinarea rușilor. 
A convorbit atunci timp de 90 de 
minute cu șeful de la Kremlin despre 
dificultățile catolicilor din prima 
„patrie a socialismului". Printr-un 
gest de bunăvoință, Gorbaciov a rein
stalat în funcție doi episcopi catolici 
lituanieni exilați. Pentru prima oară, 
în 1989, bielorușii au primit și ei un 
episcop catolic. A urmat apoi „peleri
najul" lui Gorbaciov la Vatican. Era un 
alt gest de normalizare a relațiilor 
URSS-ului cu lumea necomunistă. 
Dar și cu proprii cetățeni, de vreme ce, 
potrivit unui sondaj efectuat în epocă, 
peste 40% dintre sovietici credeau în 
Dumnezeu. Șapte decenii de ateism

CALENDAR
2 decembrie (sâmbătă)

Soarele a răsărit la 732, a apus la 
1637
Luna a răsărit la 11:01, a apus la 
20:09
Sărbătoare creștină: Sf. Prooroc 
Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. 
Solomon, Arhiep. Efesului

S-a întâmplat la
2 decembrie 1989

• în zona Insulelor Aleutine s-a 
produs un cutremur de 5,7 grade pe 
scara Richter. Nu au fost înregistrate 
victime în rândul populației

• La inițierea Organizației Mon
diale a Sănătății (OMS), la 1 decembrie 
s-a desfășurat, în întreaga lume, ziua 
de luptă împotriva Sindromului Imu- 
nodeficienței Dobândite (SIDA). De la 
apariția bolii în 1981, această maladie 
a căpătat caracterul unei epidemii, 
răspândindu-se în întreaga lume. în 
anii ’80, apreciau experții OMS, 
aproape 600.000 de persoane din în
treaga lume s-au îmbolnăvit de SIDA, 
în cadrul zilei de luptă împotriva SIDA 
au fost organizate dezbateri asupra 
aspectelor științifice, medicale și etice 
ale combaterii SIDA, menite să ducă la 
explicarea și intensificarea eforturilor 
în lupta împotriva acestei maladii

Ramona VINTILĂ 

nu fuseseră de ajuns pentru a slăbi 
credința oamenilor, fie ei ortodocși, 
catolici, musulmani sau baptiști.

Mai multe drepturi 
pentru catolicii din 
URSS

Totuși rămăseseră nerezolvate nu
meroase aspecte religioase, după 
cum a mărturisit, de la început, gaz
da întâlnirii. „Așteptăm cu multă 
emoție și speranță adoptarea de că
tre țara Dumneavoastră a unei legi 
privitoare la libertatea de conștiință, 
a spus loan Paul al Il-lea. Nădăjduim 
că adoptarea acestei legi va avea ca 
efect lărgirea posibilităților vieții 
religioase pentru toți cetățenii sovie
tici. Omul devine credincios în urma 
liberei sale alegeri și este imposibil a 
obliga pe cineva să creadă. în Uni
unea Sovietică și mai ales în Rusia, ca 
și în anumite țări vecine, cea mai 
mare parte a credincioșilor sunt 
creștini ortodocși. Bineînțeles că 
nutrim nădejdea ca frații noștri 
ortodocși să se bucure de mai multă 
libertate. Și aceasta cu atât mai mult 
cu cât ne-am implicat acum într-un 
dialog ecumenic, care se desfășoară 
într-un mod activ, cu Bisericile orto
doxe, în special cu Biserica ortodoxă 
rusă. Căci suntem foarte apropiați 
între noi." Papa loan Paul al Il-lea a 
amintit și despre enoriașii catolici de 
rit roman și rit bizantin, din Lituania, 
Letonia, Bielorusia și Ucraina. îl pre
ocupa lipsa „dreptului fundamental 
al libertății de confesiune". înțe
legerea cu sovieticii referitoare la 
stabilirea de relații diplomatice prin 
trimiterea reciprocă de reprezen
tanți a fost, de asemenea, pe ordinea 
de zi a întâlnirii.

INCINERAȚI PE „RUGUL" REVOLUȚIEI

Alexandru Ferkel: „Uite, Mihaela, au tras în noi. 
Ce fel de oameni sunt ăștia?"

Alexandru Ferkel este unul dintre 
cei 40 de martiri ai Timișoarei care, 
după ce a fost ucis, a fost trimis în 
mare secret la Crematoriul din Bucu
rești. Iar după ce a fost incinerat, ce
nușa sa, la fel ca a tuturor celorlalți, a 
fost aruncată într-un canal din Po
pești Leordeni. Cine a fost eroul-mar- 
tir Ferkel? Un om simplu, acum uitat, 
care mai trăiește doar în memoria 
Mihaelei, soția sa.

Alexandru era sudor, lucra la 
IMAIA, întreprindere timișoareană 
care producea utilaje agricole. Era 
căsătorit, din 1983, cu Mihaela. Cu 
două decenii în urmă, familia Ferkel 
locuia la bloc, undeva pe Calea 
Girocului. înainte de a se căsători, el 
avusese o garsonieră, pe care o 
vânduse, iar cu banii obținuți, ei 
și-au cumpărat un apartament mai 
mare. Soția lui povestește despre el: 
„Era un om deosebit. își iubea fami
lia. în felul său era un patriot, care își 
iubea și țara. Dar asta nu înseamnă 
că nu vedea că lucrurile merg din rău 
în mai rău. «Domne, România este

O întâlnire istorică: Mihail Gorbaciov, ultimul „țar" roșu, și Papa loan Paul al Il-lea

Perestroika, 
în perioada critică

La rândul său, secretarul sovietului 
Suprem al URSS a discutat despre 

atât de bogată și atât de frumoasă, iar 
noi nu putem trăi omenește aici, 
acasă la noi. Nu se poate să nu ai 
dreptul să spui liber ce gândești. Uite 
Germania, acolo poți să vorbești 
liber despre orice. Aici, cum deschizi 
gura, te și ia Securitatea și nu se știe 
dacă te mai întorci viu»". Era pasio
nat de lectură, citea foarte mult. Dar 
asculta și Europa Liberă, de unde afla 
ce se întâmpla în lume. Mai grijulie, 
soția îl tot îndemna să fie atent la ce 
vorbește cu prietenii ori la servicii. 
„Ai grijă ce spui, peste tot există 
«urechi» și în vremurile astea nu 
poți să te bazezi pe nimeni." Viața lor 
era destul de dificilă. Soțul lucra 
noaptea, iar soția ziua, ca să poată 
avea grijă de copii, să-i ducă la școală, 
la grădiniță. El îi ducea dimineața. 
Apoi mergea la cumpărături, în ge
neral strictul necesar. Lua maga
zinele la rând și aducea acasă tot ceea 
ce se putea găsi. Duminicile erau sin
gurele zile în care familia se putea 
reuni, iar cei doi soți discutau tot ce 
trebuia pus la punct pentru copiii 

pace, libertatea de conștiință și, mai 
ales, perestroika. Despre pace, Gorba
ciov nu și-ar fi găsit un interlocutor 
mai potrivit. Papa loan Paul al Il-lea, 
ca mai toți conducătorii Bisericii Cato
lice, militase dintotdeuna pentru 

lor. Nu-și permiteau concedii. Deci 
nici în vara lui ’89 nu s-au dus 
nicăieri. în schimb, în puținul lui 
timp liber, soțul ducea copiii în parc, 
cu bicicletele. Uneori îi mai ducea și 
prin locurile unde copilărise el 
însuși și acolo le povestea despre 
bunicii pe care ei nu-i cunoscuseră. 
Doar în zilele în care „era în bani" îi 
scotea la cofetărie, unde le „făcea cin
ste" cu un suc și o prăjitură. își dorea 
foarte mult ca situația să se schimbe 
și la noi în țară. Și adeseori spunea 
prietenilor: „De ce la noi nu se poate, 
când în alte țări este posibil? De ce în 
Vest se poate, iar aici nu? Nu suntem 
și noi oameni la fel ca și ceilalți?". La 
un moment dat, la începutul lunii 
decembrie ’89 i-a spus nevestei: „De
cât să trăiești așa, ca un un amărât, și 
să fii rob în țara ta, mai bine să nu fii 
deloc pe fața pământului". Era un 
om deosebit de sensibil, deschis, care 
spunea tot ce avea pe suflet. Și, chiar 
dacă situația lui materială era mo
destă, încerca să ajute pe oricine avea 
nevoie de câte ceva.

FOTO: AFP/MEDIAFAX/Derrick Ceyrac

înțelegerea între popoare. „Noi am și 
încheiat un prim tratat asupra unui 
anumit tip de arme nucleare, a 
declarat liderul de la Kremlin.

(Continuam în pag. a lll-a)

„Plutește ceva în aer44
Ferkel își dorea un viitor mai bun, 

nu atât pentru el, cât pentru copiii lui. 
Dar n-a avut nici un fel de viitor. A 
murit la 17 decembrie 1989. Părea o zi 
obișnuită. Fusese de serviciu în 
schimbul II, dar dimineața nu a mai 
ajuns acasă. Lucra undeva în cartierul 
Freidorf și a auzit de la colegi că „la 
Maria" s-au adunat oameni ca să-l 
păzească pe pastorul Tokes. A ajuns 
acasă pe la 14:00-1430 și, fără să mai 
mănânce de prânz, i-a spus femeii că 
pleacă în centru să vadă ce se mai 
întâmplă pe acolo. „Nu știu, plutește 
ceva în aer, se simte ceva. Mă duc să 
văd ce o să fie." Pe la 15:45, s-a întors 
cu gândul să plece iarăși, dar soția i-a 
spus că nu-1 mai lasă singur. Au ple
cat împreună, iar copiii mai mici au 
rămas în grija lui Alin, fiul cel mare. 
Când ieșeau pe ușă puștiul i-a între
bat unde se duc, iar ei i-au spus că se 
duc să le cumpere ciocolată.

(Continuam în pag. a ll-a)

Notă privind filajul numitului 
Iuga Dumitru „Iorgu", domiciliat în 
Bucureștii Noi nr. 58, sc. A, et. II, 
ap. 12, efectuat de la ora 530 la ora 
23:00 (01.12.1989)

La ora 6:10 „Iorgu" având în mână o 
sacoșă din pânză înflorată, a ieșit de la 
domiciliu, a mers pe B-dul Bucureștii 
Noi, str. Pajurei și s-a oprit în stația ITB 
„Pecetei", ora fiind 6:20. La ora 630 
„Iorgu" s-a urcat în autocamionul cu 
nr. 24 B 3214 împreună cu mai mulți 
muncitori din șantier, apoi au plecat 
pe Str. Pajurei, Bd. Bucureștii Noi, Cal. 
Griviței, Str. Turda, Bd. 1 Mai, Str. Dr 
Felix, Pasajul Victoriei, Bd. Ilie Pintilie, 
Șos. Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Str. 
Dristor, Râmnicul Vîlcea, Cal. Vitan 
Bârzești, Șos. Olteniței, Comuna 
Popești-Leordeni și au oprit pe Str. 
Volga, în incinta șantierului centrului 
civic al comunei, ora fiind 730.

Aici „Iorgu" a coborât împreună cu 
ceilalți muncitori și cu toții au intrat 
la serviciu. Menționăm că pe traseul 
parcurs până la serviciu au oprit în 
mai multe puncte de unde s-au urcat 
mai mulți muncitori din cadrul 
șantierului. La ora 930 „Iorgu" având 
sacoșa în mână, a ieșit de la serviciu și

CEAUȘESCU, IN AMINTIRILE LUI GORBACIOV (3)

în fața șemineului
în seara de 26 mai Ceaușescu ne-a 

invitat pe Raisa Maximovna și pe 
mine la reședința oficială. Din nou, în 
șemineu ardea focul. Pretutindeni se 
vedeau flori, iar masa era pusă după 
toate regulile etichetei. Totul indica 
desfășurarea unei cine prietenești, 
fără constrângeri.

Dar în timpul conversației la masă 
Ceaușescu și-a regăsit curând tonul 
său de învățător. El împărțea învăță
turi și prelegeri, relevând în mod spe
cial că s-au întreprins prea multe ini
țiative îndreptate spre Vest. Era evi
dent deranjat de faptul că propriile 
eforturi de politică externă nu gă
siseră ecoul pe care îl sperase. Totuși, 
cauza reacțiilor reci se afla înainte de 
orice în caracterul declarat propagan
distic al propunerilor sale: Ceaușescu 
nu voia sau nu putea să înțeleagă că 
țesătura fină a relațiilor internațio
nale cerea procedee total diferite, ca
re nu se mai cuvenea să fie propagan
distice, ci obiective. Tocmai de aceea 
disprețuia el inițiativele internaționa

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Diagnostic: avort spontan
©

în 1989, Ileana C. avea 32 de ani. 
Veniturile sale erau cu mult sub mi
nimul necesar întreținerii a trei copii, 
când într-o zi i-a picat pe cap o altă 
nenorocire - și-a dat seama că era 
însărcinată. „în alte țări, ca să faci un 
avort, îți trebuiau mulți bani, își 
amintește ea. Dar în România lui 
Ceaușescu nici măcar aceștia nu îți 
foloseau la nimic!" A fost nevoită să 
apeleze printr-o colegă de serviciu la 
o asistentă medicală de la Spitalul 
Caritas, care, sub promisiunea ano
nimatului, a acceptat să vină la domi
ciliu în dimineața zilei următoare. 
„Mi-a cerut să fiu singură acasă!" 
Pentru a simula o banală vizită de 
prietenie, evitând astfel orice suspi
ciune, asistenta a venit însoțită de 
soțul ei. „Am băut împreună o cafea, 
timp în care îmi cerea detalii despre 

din stația ITB „Consiliul Popular" s-a 
urcat în autobuzul 244.

în timp ce se deplasa cu autobuzul, 
„Iorgu" a fost amendat de către un 
controlor ITB deoarece nu a avut bilet 
de călătorie, întocmindu-i proces-ver- 
bal. La stația „P-ța Sudului", „Iorgu" a 
coborât din autobuz și a intrat în stația 
de metrou „P-ța Sudului". Din stație 
„Iorgu" s-a urcat în tren cu direcția 
Pipera, iar la stația „Aviatorilor" a 
coborât. După ce a ieșit din stație, 
„Iorgu" a mers pe Cal. Dorobanților, 
iar din stația ITB P-ța Aviatorilor s-a 
urcat în autobuzul 331, cu care a 
călătorit până la stația ITB „Bucureștii 
Noi". Aici „Iorgu" a coborât, a mers pe 
Str. Jiului și la ora 10:40 a intrat la 
domiciliu, prin intrarea din spate, 
având sacoșa asupra lui.

Până la ora 23:00, când postul de 
fila j a fost suspendat, „Iorgu" nu a mai 
părăsit domiciliul.

Filajul continuă.

Șeful serviciului
Semnează indescifrabil

Extras din dosarul de urmărire 
informativă a lui Dumitru Iuga, 

provenit din arhiva CNSAS

le ale altor state din cadrul Pactului de 
la Varșovia. Involuntar însă citeai în 
cuvintele lui Ceaușescu și'o anumită 
îngrijorare. Nu îi scăpase faptul că 
noua conducere sovietică obținuse 
rapid recunoaștere internațională și 
fusese primită neobișnuit de binevoi
tor chiar și în cercurile cele mai con
servatoare ale scenei publice occi
dentale, și nu în ultimul rând în SUA.

în continuare am ajuns să vorbim 
din nou despre perestroika. Ceaușes
cu considera cu neplăcere criticarea, 
în opinia sa exagerată, a stalinismu- 
lui și vedea și în libertatea presei o 
amenințare. I-am răspuns: „Știi, Nico- 
lae, înțeleg perfect că dumitale nu-ți 
convine ce se întâmplă în țara noas
tră. Te numeri, dintre personalitățile 
de la conducere în țările socialiste, 
printre veteranii care de peste 20 de 
ani se află la putere, și fără îndoială că 
acest lucru reprezintă o experiență de 
neînlocuit.

(Continuam în pag. a //TaJ

vârsta sarcinii și îmi repeta obsesiv că 
mă va ajuta numai în cazul în care nu 
voi sufla o vorbă despre ceea ce avea 
să urmeze." Sentimente contradic
torii se amestecau în sufletul ei: pe. 
de-o parte teama cauzată de ceva 
necunoscut, iar pe de altă parte 
dorința de a întrerupe cursul sarcinii. 
I-a mărturisit asistentei că îi este 
foarte frică, însă aceasta a încurajat-o, 
asigurând-o că totul se va sfârși cu 
bine. Nu era la prima experiență de 
acest gen și nu avusese nici un fel de 
probleme. Era o femeie caldă care-i 
inspira liniște și care voia să ajute nu 
neapărat pentru bani, ci pentru că, 
lucrând într-un spital, înțelegea 
foarte bine consecințele aberante ale 
decretului antiavort.

(Continuam în pag. a ll-a)

Agenda Elenei Ceaușescu
După notațiile agendei de la Cabinetul 2, sâmbătă, 2 decembrie 1989, Elena 

Ceaușescu a sosit la birou de dimineață. înainte de ora 9:00 l-a primit pe șeful 
protocolului de stat, Vasile Nicolcioiu (orele 8:55-9:03).

Pe Nicolae Constantin l-a reținut ceva mai mult (orele 9:16-9:42). Printre alte 
responsabilități (membru CPEx, funcții în Guvern și Marea Adunare Națională), 
Constantin era și președintele Colegiului Central de Partid. Din mulțimea 
comitetelor, comisiilor și organizațiilor păstorite de Nicolae și Elena Ceaușescu 
- cu scopuri și programe identice -, ar fi greu de precizat rolul numitului Colegiu. 
Ori unde sfârșea rolul derivat dintr-un anume status social al numitului Con
stantin și începea altul. O parte din întrevederea cu Constantin a decurs în 
prezența secretarului cu organizatoricul, Emil Bobu (orele 9:25-936).

Neobișnuit de mult a zăbovit la Cabinetul 2 primul-ministru Constantin 
Dăscălescu (orele 933-10:25). Pe linie de Guvern, Tovarășa îi era subalternă, dar 
cine-i mai punea la îndoială puterea?!

A urmat ceea ce ne închipuim a fi un moment de destindere - vizita prelun
gită a Polianei Cristescu (orele 10:25-11:22). Lui Silviu Curticeanu, Elena Ceaușescu 
i-a acordat, de asemenea, o porție copioasă din timpul ei de birou (orele 
12:00-1233), în vreme ce lui Ion Ursu și noului secretar cu propaganda, Ilie Matei, 
le-a rezervat abia câteva minute.

Cum de multă vreme nu mai avusese Tovarășa o sâmbătă după-amiaza și o 
duminică libere, probabil că și le-a folosit vizionând filme. Lucra pentru 
distracția aceasta a ei o întreagă echipă de oameni. Atașații culturali ai ambasade
lor românești în Occident și America procurau pentru soții Ceaușescu filme de 
aventuri și comedii de ultimă oră. Traduse de angajați și colaboratori ai TVR, erau 
proiectate apoi în sala special amenajată din reședința lor. în ultimii ani el gusta

mai puțin plăcerile celei de-a șaptea arte, dar despre ea se știa că, uneori, viziona 
și câte două filme pe zi.

Lavinia BETEA

ia,

AT

JURNALE PERSONALE

2 DECEMBRIE
Ne sosesc scrisoarea și textul lui 

Petru Creția anunțate de Mititelu. 
Sub titlul „Sfârșit de veac în Ro
mânia", e printre mesajele cele mai 
radicale primite până acum. Iar 
dacă lucrurile nu se schimbă și în 
România, sinucigaș. în scrisoare, ne 
liniștește dinainte:

„Știu grija voastră pentru noi; să 
nu vă fie grijă de mine, o să mă de
scurc, iar dacă nu, cu atât mai rău. 
Prețul prea lungii noastre zăbave tre
buie plătit și sunt pregătit s-o fac 
până la capăt".

Iată deci la ce pot duce Platon (al 
cărui cotraducătorafost), Eminescu 
și Norii. în Cehoslovacia s-a desființat 
Miliția. în Germania de Răsărit, 
Krenz a fost huiduit de mulțimea 
coborâtă în stradă pentru a-i cere 
demisia. Și la noi, intelectualii încep 
să facă exerciții de răzvrătire. Dar nu 
e încă o epidemie.

(Continuam în pag. a ll-a)
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INCINERAȚI PE „RUGUL" REVOLUȚIEI

ALEXANDRU FERKEL:
„UITE, MIHAELA, AU TRAS ÎN NOI. 
CE FEL DE OAMENI SUNT ĂȘTIA?"

(Urmare din pag. I)

La Catedrală se strânsese deja 
multă lume. în drum au văzut vi
trinele unor magazine, sparte și de
vastate. în mod ciudat, furia distruc
tivă anonimă se întinsese chiar și 
asupra lampadarelor de pe străzi. 
Ceea ce le-a atras atenția în mod spe
cial a fost un elicopter care survola 
centrul orașului. în scurt timp, pe 
Strada Alba-Iulia au apărut soldați, 
desfășurați în linie de trăgători. 
Soldați care, la un moment dat, au 
început să tragă mai întâi în aer. 
Atunci și-au dat seama că situația se 
deteriorează rapid. Soția a vrut să 
plece, dar la început el n-a prea fost 
de acord. La insistențele ei au decis 
totuși că ar fi bine să se ducă acasă. 
Problema era pe unde, că peste tot 
apăruseră forțe de ordine care blocau 
centrul orașului. în scurt timp, soții 
Ferkel au ajuns în zona Politehnicii. 
„Acolo, pe stradă am găsit o bâtă 
fasonată ca acelea de baseball, pe care 
bărbatul meu a ascuns-o sub haină. 
«O s-o păstrez: cu bâta asta s-a făcut 
ceva, ori s-au spart vitrine, ori s-a dis
trus orice altceva»". Tot ocolind prin 
oraș în căutarea unei treceri mai 
libere, au ajuns pe Calea Girocului, 
unde s-au trezit față în față cu șase 
tancuri care, în mod ciudat, păreau a 
fi fost părăsite de echipaje. în jurul lor 
erau foarte mulți oameni care blocau 
strada. în scurt timp, soții Ferkel s-au 
alăturat și ei mulțimii. Mihaela își 
amintește că protestatarii cântau 
„Deșteaptă-te, române!". Apoi, în 
zonă a apărut un TAB cu servanți care 
păreau mai în vârstă decât militarii 
în termen. Civilii erau pașnici, cântau 
și nu erau deloc violenți. Dar, o dată 
cu apariția vehiculului blindat, 
spiritele s-au încins și s-a început să 
se scandeze „Jos Ceaușescu!". De 
parcă asta ar fi adus mânia milita
rilor, de pe TAB a început să se tragă. 
La început, civilii au strigat către mi
litari: „Nu trageți, suntem ca voi, 
poate suntem rudele voastre". Nu i-a 
ascultat nimeni, iar primul care a 
căzut, secerat de un glonț care l-a lovit 
în cap, a fost Dumitru Jugănaru. 
Trupul lui a fost totuși luat de acolo și 
a putut fi dus acasă. Chiar și față în 
față cu moartea, oamenii au rămas 
pe loc, strigând în continuare la mi
litari: „Nu trageți, suntem frații voș
tri". Bineînțeles că nu i-a ascultat 
nimeni, iar a doua victimă a fost un 
tânăr împușcat în picior. Moment în 
care Ferkel a exclamat: „Uite, Mihae
la, au tras în noi. Ce oameni sunt 
ăștia?". Au fost ultimele vorbe pe care 
le-a mai putut rosti atunci: a fost lovit 
în abdomen de un glonț venit din
spre cordoanele de militari. Asta se 
întâmpla în jurul orei 1930. Deși 

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Diagnostic: 
avort spontan

CĂLĂTOR ÎN RSR (1)

Peripețiile unui britanic în Delta Dunării: 
țânțari, chiolhanuri cu pește și toasturi cu votcă

(Urmare din pag. I)

Trebuiau respectate reguli stricte de igienă. întinsă pe patul din 
dormitor, cu inima bătând nebunește, Ileana privea speriată cum 
asistenta își pregătea o trusă medicală sterilă. „Vedeam pentru 
prima oară o «sondă», un furtunaș subțire care trebuia să mă 
salveze." în timpul intervenției, frica puternică a făcut-o să leșine 
și să aibă o viziune: se făcea că era imobilizată într-un scaun cu 
rotile, împinsă de doi oameni îmbrăcați în alb, pe un coridor lung 
al cărui capăt nu se zărea. Să fi durat câteva secunde, să fi durat mai 
mult? Nu știe, dar când s-a trezit a aflat ca totul decursese bine.

După ce i-a recomandat un antibiotic, pentru a evita orice formă 
de infecție, asistenta a asigurat-o că poate apela liniștită la servici
ile Salvării în cazul apariției unor complicații. Ore grele de 
așteptare, nesiguranță, neliniște și apoi... primele dureri, primele 
sângerări. Se simțea sfârșită din cauza hemoragiei, dar teama o 
făcea să oscileze: să cheme sau să nu cheme Salvarea? în cele din 
urmă a hotărât că trebuie să apeleze la serviciile medicale de 
urgență.

Ajunsă la spital în șoc hemoragie, Ileana, înainte de a fi tratată, 
a fost supusă unui interogatoriu privind cauzele care au dus la 
această situație. „Spune-ne ce ai făcut - întrebau medicii de gardă 
- ca să știm cum putem să te ajutăm! Nu se întâmplă nimic!". 
Gândul că printre medici se putea afla un reprezentant al Procu
raturii sau al Securității, care condiționau acordarea asistenței în 
schimbul colaborării, o determina să nege orice intervenție ilegală.

Cu toate acestea, întrebările insistente nu au determinat-o să 
cedeze. Starea de sănătate se agrava și o intervenție chirurgicală 
era necesară. „Și atunci am trăit viziunea!", povestește Ileana. 
Aceiași oameni îmbrăcați în alb împingeau același cărucior în care 
se afla ea, pe același coridor lung în capătul căruia, de această dată, 
se afla sala de operație. Acolo i-a fost salvată viața de un medic tânăr 
și de o asistentă blândă care a ținut-o tot timpul de mână, 
îmbărbătând-o. Atunci a realizat că mulți dintre medici erau 
oameni de bună-credință și că jurământul lui Hypocrate era pen
tru ei mai presus decât hotărârile de partid și de stat.

Și-a revenit greu. A rămas în spital o lună sub tratament. Alături 
i-a fost familia, care i-a redat siguranța și liniștea de care avea 
nevoie. A fost surprinsă să vadă pe foaia de externare diagnostic
ul: avort spontan.

Acum își aduce aminte cu drag de curajul câtorva asistente me
dicale, care uneori țineau pacientelor adevărate „ședințe cu ușile 
închise" despre metodele prin care puteau fi evitate sarcinile 
nedorite. Cât despre asistenta de la Spitalul Caritas care a ajutat-o, 
nu mai știe nimic, la fel cum nu a știut nimic de la bun început. 
Totuși îi mulțumește.

(a consemnat Miruna-lasmina, studentă la Universitatea 
Creștină „Dimitrie Cantemir" din București)

rănit grav, Alexandru era totuși 
conștient. Soția a rugat pe cineva să o 
ajute să-l scoată de acolo, să-l ducă la 
spital. La început nu i-a răspuns 
nimeni, dar, într-un târziu, s-au găsit 
doi bărbați care l-au dus pe rănit la 
parterul unui bloc din zonă. Acolo, au 
fost primiți de o femeie care avea un 
copil mic. Doamna Ferkel își amin
tește și acum, cu recunoștință, cum 
tânăra mămică a adus niște scutece 
ale copilului, cu ajutorul cărora au 
improvizat niște pansamente. Apoi, 
au vrut să cheme o Salvare, dar tele
fonul de urgență era mut. Văzând că 
timpul trece implacabil în defavoa
rea rănitului, soția sa, împreună cu 
trei vecini ai gazdei au improvizat o 
targă cu care l-au scos din adăpostul 
provizoriu, oferit cu generozitate și 
curaj. Abia ajunși în stradă, Mihaela 
și-a dat seama că rana este cu mult 
mai gravă decât păruse inițial. Au 
ajuns la spital în jurul orei 2130, și 
acolo au văzut Salvările care veneau 
una după alta, pline cu morți și cu 
răniți. Odată ajunși în incinta Spitalu
lui Județean, rănitul a fost preluat de 
o infirmieră căreia nu i-au spus decât 
numele lui, fără alte date de identifi
care. Mihaela își amintește că a stat 
până după miezul nopții și abia acolo 
și-a dat seama că în Timișoara s-a tras 
ca la război, cu muniție adevărată. 
„Abia atunci m-am îngrozit cu 
adevărat și mi-am spus: Bine, l-am 
adus la spital, dar ce o să se întâmple 
cu el peste câteva zile după ce o să se 
facă bine? Sigur îl arestează". în jurul 
orei două dimineața a plecat acasă, la 
copiii rămași singuri. Luni, pe la 630 
s-a întors la spital, să afle noutăți 
despre soț. A apucat să vorbească 
doar cu o asistentă, care nu i-a spus 
decât: „Doamnă, deocamdată nu 
știm nimic. O să aflați mai târziu". 
Dar n-a mai aflat. Ulterior, pe la 1130, 
spitalul a fost înconjurat de Miliție. 
Femeia își amintește că milițienii 
erau conduși de maiorul Iosif Vever- 
ca. Figura acestuia i-a rămas în minte, 
pentru că el i-a amenințat pe toți cei 
de față că, dacă nu pleacă de acolo, își 
descarcă arma în ei și îi împușcă pe 
toți. „Atunci m-a mirat doar ura care 
i se citea în priviri când vorbea cu 
noi". Numele acelui „dur" l-a aflat 
mai târziu, în cursul anchetelor. Fe
meia s-a dus acasă unde, ore la rând, 
a ascultat Europa Liberă. S-a mai în
tors la Spitalul Județean abia la 21 de
cembrie. Ajunsă acolo, a întrebat de 
soțul său, dări s-a spus:„Doamnă, aici 
nu avem nici un Ferkel, încercați și pe 
la alte spitale". Totuși, când a plecat, o 
femeie, probabil o asistentă, i-a spus 
că în noaptea de 18/19 decembrie 
1989, la Spitalul Județean au venit 
două sau trei mașini frigorifice în 
care s-au încărcat mai multe zeci de

cadavre furate din morgă. Dar abia 
după căderea lui Ceaușescu a putut să 
ia legătura cu dr Dressier care, fără să 
vadă vreo poză, i l-a descris pe soțul 
ei, inclusiv hainele cu care fusese 
îmbrăcat. Dressier i-a mai spus că 
soțul său a fost împușcat cu un glonț 
care a explodat în interiorul cavității 
abdominale și i-a rupt organele 
interne. Fapt care, oricum, nu i-ar fi 
dat nici o șansă de supraviețuire. 
Apoi, cu poza soțului în mână, femeia 
a plecat prin spital, să verifice traseul 
medical parcurs de el. La Clinica 2, dr 
Ivan i-a spus că rănitul a ajuns pe 

în prima dintre cele trei vizite ale mele 
în Deltă am locuit în casa unui pescar din 
Murighiol (numele înseamnă în turcește 
„lacul violet"), construit pe locul unei 
cetăți genoveze, Genevis Kaleh, care se 
învecinează cu soluri bogate în sare. Era în 
toiul verii. Pescarul, ca mulți din Deltă, era 
de origine rusească și, în ciuda muștelor și 
țânțarilor, a fost relaxant să mănânc, sub 
o boltă de viță-de-vie, pește proaspăt prins, 
să beau vin făcut de pescar din propria vie 
și să fiu plimbat cu barca lui lungă și joasă 
printre canalele pline de stuf, cu bâtlani și 
alte păsări mai puțin cunoscute, înainte să 
pătrundem într-un lac unde am surprins 
un cârd mare de pelicani. Vizita mi-a lăsat 
așa o plăcută impresie, încât am vrut să 
mă întorc. Dar acest lucru a fost posibil, 
vara fiind pe terminate, abia la sfârșit de 
noiembrie 1981, într-o zi când am plecat 
din Tulcea spre Murighiol pe un drum cu 
mult noroi. Tulcea, deși s-a modernizat 
rapid, are încă aspectul unui oraș oriental.

începuse să plouă, în timp ce treceam 
printr-un sat în care avea loc o nuntă într-o 
biserică ortodoxă. Am tras pe marginea 
străzii, ascultând muzică și, curând, prece
dat de o trupă formată dintr-un toboșar, 
un trompetist, un acordeonist și un vio
lonist, alaiul nuntașilor s-a apropiat; 
mireasa era toată în alb și tânărul ei soț, 
timid, ducea lumânări lungi. Unii dintre 
nuntași purtau basmale colorate și un 
tânăr, cu o cămașă albă, nouă, prinsă la 
spate, probabil un cadou pentru ginere, a 
trecut, potrivit obiceiului local, o cană cu 
vin prin fereastra deschisă a mașinii, ast
fel încât să bem în cinstea tinerilor 
căsătoriți. Căruțe și mașini mergeau încet 
pe lângă alai, ai cărui membri, în ciuda 
ploii torențiale care se întețea constant, 
refuzau să fie supărați și au început să 
danseze hora, un dans popular în formă 
de cerc. Ultimul lucru pe care l-am văzut 
din alai a fost când a părăsit strada pentru 
a merge la una dintre casele din sat, unde 
se continua sărbătoarea. (...)

Am ajuns tot pe ploaie la Murighiol, la

masa de operație, dar era prea târziu 
și nu s-a mai putut face nimic pentru 
el. Cadavrul nu i l-a mai văzut însă 
niciodată.

Ulterior, din diverse mărturii, 
doamna Ferkel a dedus că la morga 
spitalului au fost selecționate cada
vrele care aveau urme evidente de 
împușcare. Aceia au fost furați și în- 
cărcați în dube frigorifice, care i-au 
dus la Crematoriul din București ca 
să fie arși pentru a li se pierde urma 
definitiv. încă de la început, în Ti
mișoara, s-au cunoscut numele ma
jorității morților furați și incinerați. 

întâlnirea cu autoritățile locale, cu pri
marul Ion Vistireanu, în vârstă de 30 de 
ani, mecanic. Ne-a explicat că Murighiolul, 
care are 2.430 de locuitori, este cel mai 
mare centru din comună, care are și alte 
sate, cu o populație totală de 5.064 de 
locuitori, dintre care 50% români, 30% 
ucraineni și restul de origine turcă și 
bulgărească. Erau chiar și câțiva cetățeni 
de origine maghiară, deși Delta este 
departe de zonele cu populație ungară.

Domnul Vistireanu ne-a condus apoi, pe 
un drum noroios și brăzdat de făgașe, la 
casa unui pescar, Feodor Ignat, de 66 de 
ani, ucrainean, cu o soție româncă, Daria. 
Era târziu pentru prânz, dar, cum se 
întâmplă, masa se prelungea mult spre 
seară. Doream să mănânc ca și cum aș fi 
fost la un restaurant sau ca și cum gazdele 
mele ar fi făcut-o dacă erau singure. Tre
buie să îmi fi anticipat decizia, deoarece o 
masă pescărească a fost prompt servită.

Dar în primul rând o sticlă cu votcă ru
sească a fost deschisă, urmată de o alta și, 
la sfârșit, de vinul gazdei mele, fiecare 
pahar fiind însoțit de tradiționalul toast 
românesc „noroc!". Masa a constat din 
pește. Mai întâi a fost crap prăjit, urmat de 
crap românesc și chinezesc fiert, specii 
introduse în Deltă acum 25 de ani (există 
lacuri pentru creșterea experimentală a 
peștilor în apropiere, și crapul chinezesc 
este una dintre speciile care s-au adaptat 
cu succes în apele locale), apoi ciorbă de 
pește și, la sfârșit, din nou, crap prăjit, 
servit cu sos de usturoi cu oțet. (...)

Viața de pescar este grea, mi-a explicat 
domnul Ignat. în martie, aprilie și mai, cel 
mai bun timp pentru capturi, el, împreună 
cu alți membri ai sindicatului pescarilor 
plecau săptămâni întregi, lăsau peștele în 
anumite locuri și, când timpul le permitea, 
făceau mâncare și dormeau pe țărm. 
Pescarii din acea localitate au prins 31 de 
specii de pește, printre care nisetru (cel 
mai important), crap și somon. între două 
și trei tone de pește erau consumate local, 
iar restul era trimis la Tulcea, unde 45 de

Dar timp de câțiva ani s-a tot spus, ofi
cial, că nu se știe cine sunt iar pe 
seama lor s-au lansat tot felul de le
gende. De fapt, identitatea lor a fost 
ascunsă, pentru a masca implicarea 
tuturor factorilor de decizie. „Am tot 
sperat că, în atâția ani de procese 
tărăgănate, se va afla câte ceva despre 
criminali. Nu s-a aflat nimic: proce
sele nu au făcut nimic altceva decât 
să mușamalizeze identitatea celor 
care au dat ordine și au tras aici, la 
Timișoara. De fapt, procesele s-au 
făcut în favoarea ucigașilor".

Vasile SURCEL

tone de pește erau conservate în cutii zil
nic, sau în alte părți ale țării, unde era 
vândut proaspăt.

Ochii domnului Ignat strălucesc când 
îmi descrie pescuitul de nisetru, cel mai 
valoros dintre pești, datorită icrelor sale 
negre. Cea mai importantă captură a sa a 
fost la începutul anilor '30, când a prins un 
sturion cântărind 160 kg, din care 17 kg 
caviar. Grupuri de 15-16 pescari mergeau 
la pescuit de nisetru. Pe când gura Deltei 
a fost deranjată de trecerea vaselor cu 
aburi, au schimbat locul de pescuit pe 
canalul Sf. Gheorghe, în ape mai liniștite, 
dar s-au întors la gură când s-a redus volu
mul traficului. Nisetrul, spunea, era atât de 
greu încât, după ce peștele era omorât, tre
buia tăiat în trei bucăți înainte de a fi cărat 
în barcă. Mi s-a spus că o stație experimen
tală mare a fost construită pentru repro
ducerea artificială a nisetrului la Litcov, în 
Deltă, în cooperare cu rușii, care aveau mai 
multă experiență decât românii în acest 
domeniu.

întunericul s-a lăsat acum peste 
Murighiol și multele toasturi, întrerupte 
de notițele mele, și-au făcut efectul și am 
vrut brusc să mă retrag. Dar vai! Satul nu 
avea canalizare, iar toaleta era în spatele 
unei grădini nămoloase. Ploaia cădea în 
timp ce am lipăit într-acolo. Când o doua 
vizită a fost necesară, după o oră sau mai 
târziu, ploaia curgea în torente și m-am 
întors ud și murdar în casă. în ciuda invi
tațiilor călduroase de a merge la o nuntă, 
nu am vrut să sfârșesc cu o răceală puter
nică, deci, cu toată opoziția, mi-am luat 
rămas bun de la gazde și de la primar, care 
insista să mă întorc. Cum îmi explica fap
tul că de trei ani se pulverizau insecticide 
cu avionul, împotriva înmulțirii țânțarilor, 
perspectiva unei alte vizite era mai atrac
tivă decât oricând.

Andrew MacKenzie, Din volumul 
„Romanian Journey", London, Robert 

Hale, 1983, p. 35-36, 39-42 
(Traducere din limba engleză 

de Florin MIHAI)

JURNALUL ZILEI
(Urmare din pag. I)

Se citea și se comenta, cu aprindere, comunicatul ședinței Comitetului Politic 
Executiv al CC al PCR din ziua precedentă și, mai cu seamă, paragraful privitor 
la majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor ce se acordă studenților și elevilor, 
inclusiv celor din școlile profesionale. (...) Elevi, studenți, cadre didactice se arătau 
impresionați de amploarea acestor măsuri, de această mărturie a politicii înalt 
umaniste a partidului nostru, măsuri ce oglindesc vitalitatea muncii și realizările 
poporului, încrederea lui nestrămutată în viitor, în cauza construirii socialis
mului în țara noastră."

Recunoștința studenților
„Mila Măriei Sale" n-a rămas nerăsplătită. Dinspre miluiți, recunoștința a curs 

valuri-valuri. Ca și cerneala tipografică pentru tipărirea zecilor de „telegrame". 
Pentru că sâmbătă dimineața, cu o promptitudine remarcabilă, Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști din Centrul Universitar București s-a 
reunit în plenară lărgită. Ca să mulțumească pentru mărirea burselor cu 10%. 
Exemplul studenților bucureșteni a fost rapid copiat în toate centrele univer
sitare din țară. Mulțumirile au luat forma telegramelor de mulțumire semnate 
de centrele universitare și de unii studenți, individual.

De veghe la grajduri
Statul mărește bursele pentru că vrea și are de unde părea să fie concluzia zilei. 

Industria merge, agricultura produce, planul se îndeplinește. Ca lucrurile să 
rămână la fel și pe mai departe, grijuliu, Ministerul Agriculturii transmitea un 
ordin în teritoriu. Peste zece județe din sudul țării și alte câteva din nordul extrem 
se așternuse un strat de zăpadă gros de zece centimetri, iar meteorologii anunțau 
scăderea temperaturilor. Ministerul îi învăța pe lucrătorii din zootehnie cum să 
aibă grijă de șeptel: să asigure furajele pe cel puțin trei zile în preajma adăpos
turilor pentru animale, astfel încât hrănirea să se poată face la orele prevăzute, 
fără nici un fel de întârziere; să prepare toate nutrețurile în bucătăriile fura
jere ale CAP-urilor și IAS-urilor; să aibă grijă de instalații, astfel încât văcuțele 
să nu rămână fără apă și căldură; la maternitățile și creșele pentru animale să 
dubleze cu folie geamurile și ușile penru o mai bună etanșeizare și evitarea 
risipei de căldură; să deszăpezească drumurile de acces către grajduri, acolo unde 
este cazul; specialiștii, medicii veterinari și cadrele de conducere să facă „per
manență" 24 de ore din 24 prin rotație până la trecerea urgiei.

Pentru timpul liber
Sâmbăta încheia săptămâna de lucru și sosea vremea relaxării. Teatrul No- 

ttara din București programase premiera „Burghezul gentilom", de Moliere, în 
regia lui Alexandru Dabija, cu George Constantin, Rodica Sanda Țuțuianu, Vic
toria Cociaș, Mircea Diaconu, Emilia Dobrin Besoiu, Dragoș Pâslaru, Diana Lupes- 
cu, Valeriu Preda, Ion Siminie, Valentin Teodosiu, George Păunescu, Stelian Nis- 
tor, George Alexandru. Pentru copii, teatrul de păpuși din Sibiu programa la 
orele 9:15 și 10:15 spectacolul în limba română „Copilul din stele" de Victoria 
Gavrilescu, după Oscar Wilde. După spectacol, mici și mari puteau merge la pati
noarul artificial de la Complexul Sportiv și de Agrement Sub Arini, a cărui 
deschidere fusese programată pentru prima sâmbătă din decembrie. în sfârșit, 
„tineretul" sibian putea merge la „seara cultural-educativă și distractivă" orga
nizată de Centrul de Creație și Cultură Socialistă „Cântarea României" al Sindi
catelor. „Seară cultural-educativă și distractivă" suna mai bine decât cosmopoli
tul „discotecă", pentru că asta era de fapt.

Gorbaciov și Bush, la borul motonavei 
„Maxim Gorki66

„Apele Insulei Malta sunt frământate de o furtună care nu slăbește din inten
sitate", transmitea agenția sovietică TASS. Interesa prognoza meteo din Malta, 
pentru că prin preajmă se aflau șefii celor două superputeri - Statele Unite și 
Uniunea Sovietică. Prima rundă a întâlnirii neoficiale dintre Mihail Gorbaciov, 
președintele Sovietului Suprem al URSS și președintele Statelor Unite ale 
Americii, George Bush s-a ținut sâmbătă dimineața. Cu ușile închise, la bor
dul motonavei sovietice „Maxim Gorki", ancorată în rada portului Valetta. în 
același timp a avut loc o întâlnire între Eduard Șevardnadze, ministrul Afa
cerilor al URSS și secretarul de stat al SUA, James Baker. Din cauza timpului nefa
vorabil s-a hotărât câ locul rundelor următoare ale întâlnirii să fie stabilit în 
funcție de starea vremii. Și vremurile s-au tulburat după întâlnirea de la Malta, 
s-a spus ulterior, cu mai mult sau mai puțin temei.

Cristina DIAC

? dccembr-o 1080 0 PAGltli „ $0 BANt

CU VÎNTA REA TO VA RĂȘUI UI 
NICOLA E CEAUȘESCU 

ședința Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

p»0ir»z»i t»i« rox/r titnt uiiiji-vii
ciwtetaW 

-AM Al C°M|T6TUIU| CENTRAL AL PARUOUlUI COMUNIST ROMÂN 

„,1 LIX N>. 14 700

Sub președinția tovarășului Uiooiae Ceausescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Azi, la Malta afostfurtună. întreve
derea Gorbaciov-Bush nu a putut fi 
continuată după-amiază. Ce mă îm
piedică să văd un semn, acum, când 
semnele par a fi pus stăpânire pe tot 
Răsăritul?

Monica Lovinescu, Pragul. 
Unde scurte V, București, 

Humanitas, 1 995, p. 234

Prima zi... de lucru, la pagina 
externă, în calitatea mea de colabora
tor: elaborez pagina, dar cu condiția 
de a avea în acea zi materiale proprii 
în ea, plătite mai bine decât ale „sim
plilor" colaboratori.

La amiază se sărbătorește ieșirea 
mea la pensie. Pe lângă un discurs, 
redactorul-șefa dat citire unui textfru- 
mos desenat de graficianul redacției, 
N. Oprean. Flori. Două pachete în care 
acasă am descoperit o fructieră de 
cristal roșu, plus o vază din același 
material, de care s-a bucurat Mihaela.

Am dat citire la două epigrame și 
unei„antiepigrame". Prima epigramă 
era adresată lui Eugen Comarnescu, 
care, in cursul dimineții, mă amenin
țase că mă va„ingropa‘‘citindu-mi nu 
Evanghelia, ci o epigramăfăcută chiar 
de dumnealui: s-a prezentat, însă fără 
epigramă. Dar eu i-am dat citire alei 
mele: „Freneticul, prea prompt epi
gramist/ Mi-a spus că pe la prânz va 
să mă-ngroape/ în chefuri păn'mai 
ieri mare artist/Azi din coliva-mi vrea 
el să se-ndoape". Apoi aceluiași: „El 
de-o vreme îșipetrece/Nu pe la petre
ceri timpul;/Dar cu versu-i scris la 
rece/Nu va cuceri Olimpul". Apoi, 
adresată „Tuturor", antiepigramă: 
„Credeam că in această zi/Voi da chiar 
totul, pe nimic/Dar trebuie să-ncerci a 
fi/ Chiar dacă pleci și mori un pic".

Atmosfera a fost deosebit de agrea
bilă. Eugen Comarnescu a încercat 

să-mi dea o replică pe loc, dar nu i-a 
reușit nimic. în această situație, am 
însăilat eu ceva: „Ca să-ți rad țepii 
de-arici/Mă-narmasem cu un brici/ 
Când acolo, fuși doar meduză/Și-mi 
cer cuven ita scuză

Leonard Gavriliu, Jurnalul anului 
revoluționar 1 989, Pașcani, 

Editura Moldopress, 2004, p. 92

Aseară am avut vizita lui Bedros 
Horasangian; era însoțit de Al. Vladși 
de loan Mțireșan. Trei bărbați agre
abili. B.H. a venit la Cluj pentru a-și 
face corecturile la noua carte care 
urmează să-i apară la Dacia. A fost 
găzduit de Mircea Zaciu.

Azi am primit căldură întreaga zi. 
Nu e, din păcate, decât o... abatere de 
la regulă. în schimb, apa caldă a fost 
inexistentă până seara.

La tv, un film iugoslav după o nuvelă 
delvoAndrici, cu un titlu „încurajator", 
„Și asta va trece". Oare chiar și asta va 
trece? Filmul de pe micul ecran (și au 
mai fost câteva de genul acesta) îmi 
sugerează probabilitatea că în redac
ția culturală a televiziunii există un 
spirit „malițios" (dacă nu mai mult) 
care din când în când se „amuză" să-i 
păcălească pe cenzori și în același timp 
să ne transmită nouă, telespectatori
lor, un mesaj cu semnificații foarte 
transparente, vizând situația noastră 
la zi și destinat să ne arate ce trebuie să 
facem și ce trebuie să gândim. îmi pla
ce să-mi imaginez că există intr-ade
văr un astfel de om ciudat, ascuns in 
marea masă a oportuniștilor oploșiți 
la televiziune, un om care, atunci când 
poate, ține să ne avertizeze prin astfel 
de „semne" elocvente (lipsite însă de 
risc pentru el) că e cazul să medităm 
serios la propria noastră soartă.

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

Ediție îngrijită de 
Lidia Felea, București, 

Editura Albatros, 
2000, p. 738
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CEAUSESCU, ÎN AMINTIRILE LUI GORBACIOV (3)

ÎN FATA ȘEMINEULUI
(Urmare din pag. I)

Dar el ascunde și primejdii, de exemplu o anume 
lene în gândire, incapacitatea de a concepe o situație 
schimbată, noile cerințe ale vieții. Părerea dumitale 
despre politica sovietică o accept cu sânge rece, nu mă 
deranjează. Și nici nu îți cer dumitale - cum s-ar fi 
întâmplat în trecut - să urmezi exemplul nostru. Fă 
în țara dumitale ce socotești că este corect și poartă sin
gur răspunderea pentru aceasta. Noi, în schimb, vom 
proceda așa cum o cere situația de la noi, fiindcă țara 
noastră nu mai poate în nici un caz să trăiască mai 
departe ca până acum. Oamenii vor schimbări și le 
sprijină pe toate căile".

Când a auzit Ceaușescu asta, a amuțit. Elena a încer
cat să îndrepte discuția spre altă temă. Raisa Maximo- 
vna a spus însă, pentru a sprijini argumentele mele: 
„Știți, tovarășe Ceaușescu, câte scrisori primește Mihail 
Sergheievici?". „Câte?" „Până la 3.OOO-4.OOO zilnic, și 
din toate regiunile Uniunii Sovietice. în majoritatea 
acestor scrisori este apreciată perestroika, ba chiar se 
cere ca ea să fie dusă mai departe cu mai multă 
hotărâre, pentru că schimbările se produc prea încet."

La acestea Ceaușescu a ripostat furios că el - dacă ar 
fi cetățean al Uniunii Sovietice - i-ar scrie de asemenea 
lui Mihail Sergheievici și l-ar sfătui să se ocupe mai pu
țin de chestiuni internaționale și mai mult de proble
me interne și să dea dovadă de precauție în chestiunile 
democratizării și deschiderii. în acel moment am re
nunțat la rezerva mea și am spus fără ocolișuri: „Ceea 
ce pretinzi în țara dumitale că ar fi o societate a bună
stării și a umanismului nu are, în opinia mea, nici o le
gătură nici cu una, nici cu celălalt, ca să nu mai vorbim 
despre democrație: în realitate ții țara într-o stare de 
frică și teroare, după ce ai izolat-o de restul lumii", (subl. 
n.) Discuția care a urmat atunci a fost dusă pe un ton atât 
de ridicat, încât unul dintre colaboratorii lui Ceaușescu 
a dat indicația să se închidă cât mai rapid ferestrele, 
deschise larg în noaptea caldă de vară, și să se gonească 
gardienii cât mai în fundul parcului: nu trebuiau să 
existe martori. Ceaușescu a căutat să mă contrazică, s-a 
enervat, dar nu a putut invoca nimic convingător. Seara 
a fost total stricată. Totuși am căzut de acord ca soții 
Ceaușescu să ne arate a doua zi Bucureștiul.

Potemkiniada a la România
în centrul Capitalei se construia pe atunci un com

plex de blocuri, în care urmau să fie adăpostite 
instituțiile politice și administrative. în acest scop 
Ceaușescu pusese la dispoziție mijloace considerabile; 
s-au adus chiar și muncitori constructori de la alte 
obiective, care să lucreze aici. Un plan pe măsură: 
președintele voia, prin transformarea Bucureștiului 
într-un port transmaritim, să-și înalțe un monument 
care să dureze peste veacuri ca un soi de Manhattan 
românesc. De aceea a inițiat construcția unui uriaș 
canal navigabil, care trebuia să lege Bucureștiul de 
Dunăre și să aibă o lungime de circa 90 de kilometri.

în timp ce străbăteam orașul, Ceaușescu ne-a relatat

Raisa Maximovna (dreapta), întreținându-se cu „tovarășele" din conducerea Consiliului Național al Femeilor din România FOTO: Arhivele Naționale

despre înființarea așa-ziselor orașe agrare care, în 
imaginația lui, aveau să rezolve toate probleme agri
culturii și le-ar oferi țăranilor un nou mod de viață. Am 
pus întrebarea: „Găsești că este cuminte să desparți 
țăranii de pământ și de țarină, să-i gonești din 
localitățile unde s-au născut, unde se află mormintele 
strămoșilor lor?". I-am vorbit despre experiențele 
amare care s-au făcut la noi când s-au distrus „satele 
lipsite de perspectivă" din zona fără pământ negru.

Dar Ceaușescu nici nu voia să audă despre așa ceva. 
Ochii îi străluceau: „Nu, noi suntem copți pentru o 
nouă revoluție agrară; orașele agrare sunt singura cale 
spre progres". El credea că, în felul acesta, va putea 
rezolva și problema minorității maghiare din țara sa: 
țăranii de naționalitate maghiară aveau să fie 
strămutați; prin ordonanțe trebuiau să fie amestecați 
cu țărani români. Mi-am exprimat părerea că aceste 
metode nu aplanează în nici un caz simțămintele 
naționaliste, ci, dimpotrivă, le ațâță și le ascut.

încă de pe atunci era ușor de observat că se făcuseră 
o serie de greșeli politice și economice care aveau să 
cântărească greu. O politică de investiții falsă ducea la 
importante pierderi de investiții și la un număr con
siderabil de întreprinderi nerentabile. Economia ener
getică rămăsese mult în urmă; s-a ajuns atât de 
departe, încât televiziunea nu mai putea emite decât 
două, trei ore pe zi. Iar plata datoriilor externe, decisă 
de Ceaușescu în mod pripit, a devenit o grea povară 
pentru populație.

Exportul pretindea cele mai bune produse industri
ale și alimentare, în timp ce consumul în interiorul țării 
a fost raționalizat. în schimb, nouă ni s-a prezentat un 
adevărat belșug de produse alimentare, dar nu în piețe 
- acolo nu am avut voie să mergem, pentru că serviciul 
de pază, chipurile, nu era pregătit pentru asta -, ci 
într-un magazin alimentar. în marele magazin nu 
exista nici un singur client, afară însă stătea o mare 
mulțime de oameni. Sortimentul era excepțional, se 

vedeau cel puțin 40 de sorturi de mezeluri și produse 
din carne, diferite sorturi de brânzeturi și multe altele. 
De îndată ce am plecat, majoritatea produselor ali
mentare au fost retrase din magazin; restul l-au 
cumpărat oamenii care au reușit să năvălească 
înăuntru. Salariați ai ambasadei noastre, martori ai 
scenei, mi-au relatat acest lucru mai târziu. Despre ce 
era deci vorba? De o potemkiniadă mobilă.

M-am îndreptat spre Institutul Politehnic București, 
situat într-un cartier de construcții noi. Totul fusese 
bine proiectat și construit: clădiri de studiu, cămine, 
locuințe pentru cadrele didactice. Dar tinerii, care scan
dau necontenit „Ceaușescu - Gorbaciov", prezentau o 
imagine tristă. M-am îndreptat spre ei, am încercat să 
le vorbesc, dar ei strigau mai departe. Am apucat de 
mânecă pe unul dintre ei, am repetat de mai multe ori: 
„Așteaptă! încetează!". Voiam să leg o convorbire. Drept 
răspuns am auzit câteva cuvinte disparate, apoi din 
nou: „Ceaușescu-Gorbaciov!". Nu am reușit să port cu 

ei nici măcar o scurtă conversație deschisă.
O vizită în România mi-a oferit încă un argument ca 

să continuu perestroika: trebuia să se isprăvească pen
tru totdeauna cu încercarea de a se „ferici" societatea 
cu de-a sila. întregul sistem reprobabil al intimidării, 
al îndobitocirii conștiente și al manipulării luase 
sfârșit.

Curând am primit știri din România cum că munci
torii au protestat față de înrăutățirea condițiilor de 
viață și de muncă. Unele acțiuni au primit o susținere 
de masă, de exemplu în întreprinderea de camioane 
din Brașov; participanții - după cum a relatat presa 
românească - fuseseră pedepsiți.

Față de dificultățile crescânde din politica internă 
și externă, Ceaușescu a căutat atunci să lărgească sub
stanțial colaborarea economică cu Uniunea Sovietică. 
Astfel, în noiembrie 1988 a avut loc întoarcerea vizitei 
la Moscova. Și de data aceasta președintele român a 
cerut insistent să se mărească livrările de țiței sovie
tic. Tot timpul s-a plâns de faptul că noi discriminăm 
România, deoarece îi vindem mai puțin țiței decât altor 
țări din cadrul Pactului de la Varșovia. Dar planurile 
ambițioase ale conducerii românești au avut și aici, 
cum am mai spus-o, urmări fatale. Fuseseră înființate 
multe întreprinderi care nu puteau lucra fără țiței 
importat, și nici noi nu eram în situația să acoperim 
aceste nevoi. Printr-o mai bună cooperare și o anumită 
specializare a producției în cadrul Pactului de la 
Varșovia s-ar fi putut eventual minimiza problemele, 
dar pentru aceasta ar fi fost din nou nevoie de alte 
premise: o mare independență a întreprinderilor, 
relații directe între ele și crearea unei piețe comune 
în cadrul țărilor din Pactul de la Varșovia. Tocmai 
această perspectivă îl umplea însă de spaimă pe 
Ceaușescu. Se temea că în felul acesta va pierde con
trolul total asupra țării sale.

Oricum, dacă România ne-ar fi livrat, pentru țițeiul 
nostru, mărfuri în devize și echipamente petroliere și 
ar fi participat într-un anumit cadru la dezvoltarea mai 
departe a regiunilor noastre producătoare de țiței și de 
gaze naturale, s-ar fi putut lega contracte. Dar, deși volu
mul acestor relații trebuia să rămână în mod necesar 
mai degrabă mic, Ceaușescu a propus să mărească cifra 
de afaceri sovieto-română fără întârziere. De la cinci 
miliarde de ruble, la dublu. în plus, voia să mă convingă 
să întăresc acest plan cu hotărâri politice la cel mai înalt 
nivel. Asta corespundea vizibil stilului său: să impună 
vieții propria voință, fără a ține absolut deloc seama de 
realități.

Când mi s-a adresat cu aceste propuneri, probabil că 
punea pe plan de egalitate situația din România cu a 
noastră. în România un lucru era clar: ce ordona 
Ceaușescu, asta se executa. Dar la noi fiecare problemă 
importantă devenea obiect al evaluării specialiștilor și 
al dezbaterilor politice; abia după aceea se ajungea la 
o decizie colectivă. Astfel, i-am explicat lui Ceaușescu 
că vom calcula totul, iar ceea ce va corespunde posi
bilităților noastre ar putea să fie realizat.

Memoria. Revista gândirii arestate, nr. 3 1 
(Traducere din limba germană de Micaela Ghițescu)

Papa loan Paul al ll-lea s-a rugat 
pentru succesul perestroikăi

(Urmare din pag. I)

Iar într-un viitor previzibil va fi posibilă și reducerea cu 50% a 
armelor strategice." Și discursul sovieticului despre sporirea li
bertăților de orice fel, trebuie să-l fi mulțumit pe înaltul pontif. 
Interesant este modul în care a justificat Gorbaciov găselnița sa, pe
restroika. „Trebuie să spun, Serenisime, că am fost uimit constatând 
ce larg ecou a stârnit printre oameni propunerile și ideile noastre. 
Nu emitem pretenția de a fi purtătorii unei înalte misiuni de sal
vare. Noul nostru credo european constă în preconizarea unei 
gândiri comune asupra mijloacelor care să poată clădi o lume mai 
bună. Nu putem revendica deținerea adevărului absolut și nici să-l 
impunem altora. Iată, de pildă, partenerii noștri occidentali, prin
tre care și Statele Unite, declară că se felicită pentru perestroika, 
într-adevăr, majoritatea oamenilor simpli, ca și mulți dintre 
oamenii politici, sunt pentru. Dar încă de pe acum nimeni nu su
gerează că reînnoirea Europei s-ar putea realiza numai în baza va
lorilor occidentale, iar tot ce se deosebește de acestea ar trebui eli
minate. Este de neconceput ca popoarele, istoria, tradițiile și iden
titatea lor să fie tratate în felul ăsta. Se reproșa în trecut Uniunii 
Sovietice că exportă revoluția. Astăzi se fac încercări pentru a fi 
exportate alte valori. Nu aceasta este calea cea bună. Prea amintește 
de războaiele religioase ale trecutului. (...) în legătură cu perestroi

ARTICOLUL ZILEI

Culoarea este idee
Cine n-a ascultat, n-a fredonat, nu s-a bucurat de sprințarul marș 

straussian, devenit emblemafilarmonicii vieneze la fiecare început de 
an, în acele festive concerte când o sală dichisită, cosmopolită, par
fumată și scorțoasă, aplaudă și scandează copilărește în ritmul 
marșului lui Radetzky, o amuletă sonoră ce face, grație televiziunii, 
înconjurul lumii? Prin consens, devenit în timp un fel de superstiție 
colectivă, marșul acesta este sinonim cu însăși bucuria de a trăi.

Filmul nostru nu face excepție de la regulă și debutează cu o ima
gine idilică, tonică, un peisaj de o savoareparadisiacă, acompaniat 
- năstrușnică idee - de acordurile marșului lui Radetzky. Asta pre
supune că lumea, în general, efericită, o tânără șifrumoasă mamă 
se bucură, pe verticala ecranului, de copiii ei, un băiat iubește o fată 
și o dulce pace de amiază târzie se așterne peste natură și oameni 
anunțând, parcă, pe planeta noastră Pământ, vorba unui cântec 
de muzică ușoară; totul este în ordine și la locul lui. Și, totuși, un mic, 
imprevizibil și imperceptibil semnal optic, haloul de difracție a 
luminii ce cade direct pe obiectiv perturbă ordinea naturală a firii, 
prilejuind o vagă și naivă discuție pe marginea fenomenului new- 
tonian, cu metaforice aluzii la însăși „teoria vieții". Acord cuvenita 
atenție acestui cadru de început, imaginii fastuoase a acestui cadru, 
pentru că imediat brusc, ca după o lovitură de ghilotină căzută din 
senin, urmează un cadru șocant, în tonalități alb-negru, ce ne 
informează despre suspecta suferință a eroinei.

Din acest moment un întreg film este construit așa: muzica și ima
ginea premerg acțiunii, punând spectatorul în gardă că „ceva" are să 
se întâmple. Prin aceasta, Dan Pița, acest admirabil și neobosit șlefuitor 
de limbaj, ne propune o nouă tentativă plastic-muzicală. Culoarea 
devine „purtătoare de idee", mă refer la culoarea dominantă a cadru
lui, de care regizorulfilmului se folosește ca de un bisturiu, alternând 
cu „non-culoarea " unor cadre cheie, inspirat compuse, ireproșabilfil- 
mate, o desăvârșită etalare de tonuri deschise, rar întâlnite in filmele 
noastre, pe fundalul căreia se proiectează eroi și destine grave (cameră 
de spital, cabinet medical, sală de radiografie etc.).

Constantin Pivniceru 
Cinema, nr. 1 2/1989 

ka. Se găsește în prezent în punctul său crucial și străbate o perioadă 
critică. Sarcina cea mai arzătoare este schimbarea mentalităților; 
concepțiile vechi dispar cu greu; schimbările afectează interesele 
esențiale ale unor persoane concrete, lucru ce ridică probleme 
grave. Unii încearcă să exploateze confuzia care s-a instalat în minți, 
în urma schimbărilor profunde care se petrec în țara noastră. Tre
buie să ținem seama de toate acestea."

în finalul întâlnirii, primul-secretar al Sovietului suprem a 
anunțat instituirea unei legi favorabile inclusiv catolicilor din Uniu
nea Sovietică. „Marea majoritate a credincioșilor din țara noastră- 
ortodocși, musulmani, catolici-susțin perestroika, a declarat Gorba
ciov. într-un viitor apropiat Sovietul suprem al URSS va vota o lege 
asupra libertății de conștiință. Este în interesul nostru ca diferitele 
confesiuni să contribuie la reînnoire, la umanizarea societății noas
tre. Dar ținând seama de caracterul specific, particular al pro
blemelor abordate, trebuie evitată orice politizare. (...) Am dori să 
nădăjduim că se vor lua inițiative din partea Dumneavoastră pen
tru ca procesul în curs să nu fie însoțit de tensiuni și să fie înlăturate 
dificultățile existente. Am dori de asemeni să se procedeze astfel 
încât structurile Bisericii catolice din țara noastră să coincidă cu 
frontierele de stat. Nu am intenția să vă dau sfaturi, în această pri
vință mizez pe experiența și înțelepciunea Dumneavoastră."

Florin MIHAI

ROMÂNIA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

0 Nadia „foarte fericită" 
ajunge la New York

Robert Mc G. Thomas Jr scria în The New York Times de la 2 decem
brie 1989 că gimnasta română care fugise din țară în noaptea de 
29 spre 30 noiembrie a ajuns la New York la 1 decembrie.

„La trei zile după ce s-a strecurat peste granița închisă cu Ungaria, 
Nadia Comăneci, gimnasta română care a fascinat lumea cu seria de 
execuții perfecte de la Olimpiada din 1976, a ajuns ieri la New York 
și a explicat de ce și-a riscat libertatea pentru a părăsi țara natală și a 
veni în Statele Unite. „Am vrut să am o viață liberă", a spus ea. 
Comăneci, căreia i-a fost acordat statutul de refugiat ieri-dimineață 
de oficialii americani la Ambasada americană de la Viena, unde popo
sise după Ungaria, a dat declarații în cadrul unei scurte, dar zgomo
toase conferințe de presă la terminalul companiei Pan American 
World Airways, de la Aeroportul Kennedy, în după-amiaza zilei de ieri. 
Aterizase cu aproximativ o oră înainte cu un zbor de la Viena.

Trandafiri din mulțime
Ținând în brațe un buchet de trandafiri aruncat de un binevoitor, 

Comăneci, înconjurată de poliția autorității aeroportuare din 
New York și New Jersey și de reprezentanții Departamentului de Stat, 
oficiali vamali și oficiali ai Serviciului de Imigrare și Naturalizare, a 
înfruntat mulțimea de microfoane și camere de televiziune.

„Vreau să spun câteva cuvinte. Sunt foarte fericită." Apoi, făcând un 
semn spre bărbatul de lângă ea, a adăugat: „Acesta este prietenul care 
m-a ajutat".

Bărbatul de aproximativ 30 de ani a spus mai târziu că se numește 
Constantin Panait și că este francez. Nu a oferit alte informații. 
Răspunzând la întrebări, Comăneci a spus că de mult timp avea ideea 
de a fugi din România, că plecarea ei nu are 
nici o legătură cu recentele schimbări politice 
din Europa de Est, iar pentru moment nu a 
luat nici o hotărâre legată de viitorul ei. InfoMina
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în România se 

intensifică 
rezistența față 

de regimul Ceaușescu
La i decembrie, la postul Radio Eu

ropa Liberă se vorbea despre disiden
ța tinerilor intelectuali români, dintre 
care unii, precum poeta Mariana 
Marin, intraseră în greva foamei.

„începem prin a consemna și noi că 
disidenta română profesoara Maria
na Marin (din București) se găsește în 
continuare în greva foamei, pe care a 
început-o la 19 noiembrie. Doamna 
Mariana semnase împreună cu Dan 
Petrescu, Doina Cornea și alții scri
soarea prin care se cerea ca Ceaușescu 
Nicolae să NU fie reales secretar gene
ral al partidului. Greva foamei a 
declarat-o în semn de protest față de 
tratamentul la care sunt supuși 
opozanții și disidenții regimului. Să 
mai consemnăm - am făcut și con
tinuăm să o facem pe larg în alte pro
grame - să consemnăm deci și noi 
faptul că strălucita gimnastă Nadia 
Comăneci s-a refugiat săptămâna 
aceasta din țară, trecând în Ungaria.

După cum ați aflat din nou, în aces
te zile în care răsăritul așa-numitului 
socialism real trăiește evenimentele 
trezirii întru libertate și democrație, 
din nou la Paris s-a auzit glasul lui 
Eugen Ionescu cerând eliberare și 
pentru români. Monica Lovinescu va 
comenta această nouă luare de pozi
ție a lui Eugen Ionescu și ne va rea
minti de altele mai vechi. Nu se pro
testează numai în afara țării, dar - 
ceea ce e și mai important - se protes
tează între hotarele țării; în urmă cu 
câteva zile, una dintre cele mai remar
cate poete din tânăra generație, Ma
riana Marin, declarase greva foamei 
în semn de solidarizare cu alți protes
tatari, cu alți opozanți - acei care, cu 
prețul unor mari sacrificii, vorbesc în 
numele unui popor terorizat. în semn 
de solidarizare și de protest pentru 
felul în care înțelege regimul să 
desconsidere libertățile fundamen
tale - care sunt altfel înscrise în litera 
moartă a Constituției și sunt semnă
tura mincinoasă a lui Ceaușescu pe 
tratatele internaționale. (...) Poeta Ma
riana Marin s-a solidarizat cu tinerii 
scriitori protestatari Dan Alexe și 
Liviu Cangeopol, printr-o scrisoare 
prezentată între timp prin interme 
diul postului de radio Vocea Americii 
și opiniei publice din România. înțe
legem că textul urmează să fie publi
cat și în revista de cultură Agora, edi
tată în Statele Unite de Dorin Tudo- 
ran. Securitatea - suntem informați - 
a reacționat prompt, intervenind cu 
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Ilustrată tipărită de Editura OSETCM și difuzată de Poșta Română

duritate în viața personală a poetei 
Mariana Marin, supunând-o unor și
cane și gesturi de intimidare - ni s-a 
transmis - revoltătoare. (...)

Nu știm - telefoanele nu răspund - 
dacă Mariana Marin mai este în greva 
foamei. Telegramele de presă interna
țională spun că da. Protestul ei se ală
tură celui al lui Dan Petrescu, care 
pare a fi fost eliberat după mai multe 
zile de arestare. Acum, Dan Petrescu 
are același regim de izolare totală la 
domiciliu ca și Mircea Dinescu căruia 
i se interzice de mai multe luni să-și 
vadă prietenii, să circule neînsoțit de 
securiști vigilenți. Și Doina Cornea - 
suntem informați - a încetat greva 
foamei pe care o declarase pentru a se 
solidariza cu Dan Petrescu. Scriitorul 
ieșean a protestat față de mascarada 
realegerii lui Ceaușescu - și nu a fost 
singurul, i s-au alăturat și alții, între 
care în primul rând Doina Cornea, 
apoi scriitorii Mariana Marin, Liviu 
Antonesei, Luca Pițu, în ultimele zile 
Liviu loan Stoiciu, Petre Ilieșiu și Lilian 
Prager. Un astfel de gest nu îi poate fi 
iertat nici lui Dan Petrescu, nici celor
lalți: pentru că ceea ce era, până nu de 
mult, o mascaradă mai mult sau mai 
puțin comună țărilor cărora trupele 
sovietice le-au impus un regim 
nedorit, mascarada congreselor de 
partid, a realegerilor și a parlamen
telor formale, de câtva timp nu mai e; 
în timp ce Ceaușescu își impunea 
voința unui congres care s-a mărginit 
să facă mișcări gimnastice și să 
plătească cu răgușeala atâtea privile
gii, un congres înconjurat de trupe, o 
țară în stare de asediu, la Praga mas
carada se prăbușea în fața voinței mi
lioanelor de oameni care ieșiseră în 
stradă pentru a cere libertate și de
mocrație; partidul însuși, sub presiu
nea poporului, își dezavua conduce
rea antireformistă - cădea cenzura, 
cădea ideea nefastă a rolului condu
cător al partidului comunist - cad 
miturile totalitarismului peste tot în 
est, se prăbușesc în praful lipsei lor de 
semnificație. La Praga, un scriitor, 
Vaclav Havel, stă la masa tratativelor 
cu primul-ministru al Guvernului 
care îl întemnițase cu numai câteva 
luni înainte - numele lui Havel se 
scandează alături de cel al lui Dubcek 
și al libertății; la București se scan
dează Ceaușescu (...)."

Arhiva Open Society (Budapesta), 
Institutul de Cercetare al Radio 
Europa Liberă, secția română

DIN ARHIVA MINISTERULUI DE EXTERNE

FRANȚA SPRIJINEA
UNIFICAREA GERMANIEI
Raportul Ambasadei României la 

Paris către Ministerul Afacerilor 
Externe

2 decembrie 1989, ora 12:00

Tovarășului Aurel Duma, ministru 
secretar de stat,

Tovarășului Dumitru Aninoiu, 
director,

Referitor: Poziția franceză față de 
declarația cancelarului Helmuth Kohl 
privind planul său de reunificare a 
Germaniei.

1. Informăm că la 29 noiembrie, în 
cadrul Adunării Naționale, Roland 
Dumas, ministru de stat, ministrul 
Afacerilor Externe al Franței, 
răspunzând la o întrebare, a prezen
tat poziția Franței în legătură cu 
declarația cancelarului Helmuth Kohl 
privind reunificarea Germaniei. Sem
nalăm aspectele mai semnificative:

Ca și până în prezent, ministrul 
francez a apreciat că nu este de con
ceput soluționarea problemei ger
manilor fără a face referință la eveni
mentele care au loc în Europa de Est. 
El a apreciat că „proiectul", nu planul, 
cum a spus cancelarul Kohl, în zece 
puncte de reunificare a Germaniei 
merită „cea mai mare atenție" din 
partea Guvernului francez.

Roland Dumas a reiterat poziția 
franceză cunoscută că fiecare popor 
are dreptul să hotărască în legătură cu 
destinul său și că dorința de unire a 
germanilor este legitimă, adăugând 
că nu se poate trece peste voința 
statelor (germane), dar cu atât mai 
mult nu se poate trece peste acordul 
statelor garante ale statului german.

A precizat, de asemenea, că nici o 
reunificare nu se va putea realiza de
cât pe cale democratică și pașnică. 
Roland Dumas a subliniat că Guver
nul francez acordă o importață esen
țială declarațiilor cancelarului Kohl, 
potrivit cărora procesul de reunificare 
germană trebuie să fie considerat în 
„cadrul integrării europene".

El și-a exprimat convingerea că, în 
cadrul Consiliului European care va 
avea loc la Strasbourg la 8-9 decem
brie crt., R.F. Germania va face dovada 
atașamentului său față de „familia co
munitară", contribuind la înaintarea 
spre Uniunea Europeană prin spri
jinirea deciziilor concrete în acest 
scop, indiferent că este vorba despre 
spațiul social sau despre Uniunea Eco
nomică și Monetară care vor fi 
dezbătute cu acest prilej.

Ministrul francez și-a exprimat în 
acest context speranța că, „sub acest 
aspect, nu se pune problema pentru 
Republica Federală Germania să facă 
o alegere între comunitate și Republi
ca Democrată Germană, dar că ea se 
bazează pe o comunitate tot mai pu-

AICI RADIO EROPA LIBERA!

Pastorul Tokes, forțat să se mute
„Pastorul de etnie maghiară Laszlo Tokes este obligat să își părăsească 

locuința și congregația în termen de șase zile. Radio Budapesta, care citează 
surse neoficiale, spune că nu este nici o șansă ca hotărârea tribunalului să 
poată fi modificată. Potrivit unor informații recente, clericul român ar putea 
fi acuzat că profită de ajutoare alimentare. La radio s-a spus că, în urma con
damnării, Tokes va fi mutat cu forța împreună cu soția sa, care este însărci
nată, și cu copilașul lor într-un loc necunoscut. Potrivit aceleiași surse, se 
pare că poliția secretă română (Securitatea) ar fi găsit la 20 octombrie niște 
ouă, banane, zahăr și magarină, dar și o notă a lui Tokes prin care acesta con
firma că a primit câteva sute de lei.

Se mai spune că Tokes a fost interogat timp de cinci ore de oameni ai Secu
rității care l-au amenințat că îl așteaptă 15 ani de închisoare.

Luna trecută, Ungaria a protestat formal față de tratamenful la care este 
supus Tokes, alertată de informațiile potrivit cărora acesta a fost bătut rău de 
bărbați neidentificați în casa sa din Timișoara, că telefonul i-a fost tăiat și că 
îi este interzis să-și întâlnească rudele."

Arhiva Open Society 
(Budapesta), Institutul de 

Cercetare al Radio Europa Liberă, 
secția română

Francois Mitterand și Helmuth Kohl au susținut reunificarea Germaniei FOTO: AFP/MEDIAFAX/Phillipe Bouchon

ternică, pentru a facilita relațiile sale 
cu cealaltă parte a națiunii germane".

Roland Dumas a subliniat dimensi
unea internațională a problemei ger
mane, dimensiune care a rezultat 
după al doilea război mondial, și că 
Franța este interesată să cunoască 
reacțiile țărilor cele mai direct intere
sate, așa cum de altfel este și Franța.

2. Tot referitor lâ problema ger
mană și în legătură cu modul de solu
ționare a reunificării, președintele 
Francois Mitterand a repetat, în ca
drul unui interviu acordat principa
lelor cotidiene sud-coreene, poziția 
franceză cunoscută privind „legimita- 
tea aspirației germane la reunificare" 
și a precizat că „nu se teme de această 
eventualitate". După părerea sa, „ea se 
va putea realiza numai pe cale pașni
că și democratică, ceea ce ar presupu
ne acordul statelor germane și al sta
telor garante ale statului german". A 
adăugat că, pentru el, voința poporu
lui german contează, deoarece a re
ținut că „toți conducătorii Republicii 
Federale Germania privesc viitorul în 
contextul construirii Europei".

3. Se observa preocuparea și neli
niștea pe care le provoacă Franței 
fiecare eveniment sau declarație care 

converge spre reunificarea germană. 
Surprinsă de rapiditatea și neprevă
zutul evenimentelor, Franța face efor
turi să nu se opună în mod deschis 
unui vecin potențial foarte puternic. 
Declarațiile Moscovei în problema 
germană, după cum se afirmă în cer
curile diplomatice, par să-i ușureze 
această sarcină. în mod indirect, dar 
constant, Franța se teme de realizarea 
unei Germanii mari, acționând pen
tru ancorarea Republicii Federale Ger
mania în Uniunea Europeană, care ar 
urma să capete contur într-un termen 
cât mai scurt și de a cărei voință 
această țară ar fi obligată să țină sea
ma. Se poate spune că, din luările de 
poziții ale comentatorilor politici, în 
schimbul poziției sale aparent conce
sivă față de apropierea popoarelor 
germane, Franța dorește integrarea 
Republicii Federale Germane în co
munitatea europeană. în cazul în care 
Germania Federală ar îngreuna sau 
chiar împiedica realizarea Uniunii 
Europene, Franța reamintește că pu
terile garante au un cuvânt de spus în 
problema germană.

4. Viața politică și diplomatică a 
Franței și cea ce Germaniei Federale 
pot fi considerate, de asemenea, în 

competiție. După întâlnirea la nivel 
înalt sovieto-americană din Malta, 
Francois Mitterand va face o vizită la 
Kiev, la 6 decembrie a.c., pentru a dis
cuta cu Mihail Gorbaciov, dar cance
larul Kohl se va întâlni cu președintele 
american, George Bush, la Bruxelles, 
la 3 decembrie, iar ministrul vest-ger- 
man al Afacerilor Externe, Hasn Diet- 
rich Genscher, va merge la Moscova la 
4 și 5 decembrie a.c., devansând-1 pe 
Mitterand.

De asemenea, președintele francez 
a convenit să efectueze o vizită în Re
publica Democrată Germană în pe
rioada 20-22 decembrie a.c., pentru a 
fi primul șef de stat occidental care 
merge în această țară după congresul 
partidului. După fixarea datei vizitei 
președintelui francez, Kohl a stabilit 
să facă o vizită la Berlin înaintea con
gresului, deci, din nou înaintea lui 
Mitterand.

Petre Gigea
Document din volumul: 

1989 - Principiul dominoului. 
Prăbușirea regimurilor comuniste 

europene, Ediție de: Dumitru Preda 
și Mihai Retegan, București, 

Editura Fundației Culturale Române, 
2000, p. 376-378

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
întreprinderea de bere București, 

cu sediul în Calea Rahovei nr. 37, Sec
tor 3, încadrează: diriginte șantier, 
inginer constructor, instalator, șef 
atelier bere-băuturi, șef birou CTC, șef 
serviciu investiții, economist, con
tabil, pictor executant, lăcătuș auto, cu 
condiții de revizie tehnică, inginer 
industrie alimentară.

întreprinderea de Bunuri de Con
sum din Cauciuc Jilava, Sector Agricol 
Ilfov, încadrează de urgență mecanic 
locomotivă autorizat pentru circula
ție pe linie uzinală și linie curentă. Re
tribuția se face conform regulilor sta- 
bilite în grupa a V-a.

VÂNZĂRI
Vând Dacia Break 1310, zero km.
Vând Trabant 601.
Vând Trabant 601, motor și piese 

schimb rezervă. Aștept provincia.
Vând Dacia 1100 și televizor color 

nou.
Vând Videorecorder Național și 

televizor color Cromatic, sigilat. 
Aștept provincia.

Vând în comuna Văretec, jud. 
Neamț, casă la curte cu livadă situată 
vizavi de Școala nr. 193.___________

Vând aparat filmat, proiecție film, 
proiecție diapozitive. Confecții damă 
44, confecții fetiță sub 12 ani și costum 
schi, încălțăminte 38.

tv 2 decembrie 1989

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

Florica Duma, Maria Crăciun, Ma
riana Stănescu. Valoarea muncii uni
te. Reportaj. Din cântecele Corului de 
copii al Radioteleviziunii. Dirijor Eu
genia Văcărescu-Necula. Desene ani
mate. Tineri interpreți: Angela Stoica, 
Constantin Bruj. Culori de decembrie. 
Versuri interpretate de Diana Gheor- 
ghian. La vioară Cristina Anghelescu. 
Din Fono-Filmoteca de aur. Canțonete 
de Florin Diaconescu. Telesport. Auto
graf pe portativ: Mircea Baniciu. 
Redactori coordonatori: Ana Potra, 
Ovidiu Dumitru

14:45 Săptămâna politică
15:00 închiderea programului
19:00 Telejurnal. înfăptuim hotărâ

rile marelui forum al comuniștilor ro
mâni!

19:20 E scris pe tricolor unire. Ver
suri patriotice, revoluționare

19:30 Teleenciclopedia. 1918 la ro
mâni. Documentele Unirii. Univers 
subteran. Bio-speologia. Cosmos. Ma
terialitatea universului. Redactori: 
Cornelia Rădulescu, loan Ionel

20:00 Baladă pentru acest pământ. 
Spectacol folcloric. Redactor Marioara 
Murărescu

20:50 Film artistic. Și asta va trece. 
Producție a studiourilor iugoslave. 
Premieră TV. Cu: Fabjan Sovagovic, 
Olivera Marcovic, Velimir Bata Zivoji- 
novic, Branko Vidakovic, Bogdan Dik- 
lic, Milan Puzic, Nada Kasopic, Duson 
Janicijevic, Branko Cvejic, Radina 
Zivkovic, Slavka Stimac, Jadranka 
Selec. Scenariul Abdulah Sidran. Regia 
Nenad Dizdarevic

22:20 Telejurnal
22:30 închiderea programului

vremea
în țară, vremea a fost rece, cu 

cerul variabil, mai mult noros în 
estul «țării. Temporar a nins pe 
alocuri în regiunile estice și cu 
totul izolat în rest. Vântul a suflat 
cu viteze până la 60-70 km/h, iar la 
munte, cu viteze de peste 100 km/h 
din sectorul nord-vestic. Tempera
turile maxime au fost cuprinse 
între -7 și +1 grade. Temperaturile 
minime au fost între -16 și -6 
grade. în București, temperaturile 
maxime au fost cuprinse între o și 
2 grade, iar minimele, între -9 și -6 
grade.

Felurite Andrew MacKenzie, un călător britanic în RSR amintiri
ORIZONTAL: 1) Zi predilectă pentru activitățile cultural-sportive. 2) Entuziast 

- La țesătură. 3) Diviziune de timp - Sunt folosiți în comerț. 4) Traseu. 5) Un 
mosor... alintat. 6) Veac - Miron Costin -- Dânsa. 7) Referitor la știința navigației 
aeriene. 8) Țese! - Semințe. 9) Au concepții materialiste - Instrument de filetat. 
10) Teren de sport - A brăzda pământul.

VERTICAL: 1) Prima parte a zilei. 2) Alăturat - Obiect de îmbrăcăminte. 3) Puțin 
- Pere! 4) Ramură a medicinei care studiază rezistența organismului la diverse 
maladii. 5) Agendă - Pronume. 6) Iașiul rutier - Cântec sentimental. 7) Mică 
ambarcațiune. 8) Asemenea-Stat. 9) Plantă tehnică-Monede-Dar. 10) înștiin
țare-Acră.
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înainte de 1989, cele mai multe 
cărți inspirate de România tratau fie 
despre Dracula, fie despre Ceaușescu. 
Acestea din urmă erau mai ales 
biografii, scrise la comandă, pentru 
îmbunătățirea imaginii conducătoru
lui PCR.

Prin urmare, avem puține mărtu
rii sistematice, extinse despre Ro
mânia ultimului deceniu comunist 
văzută prin ochii unui străin. „Călă
torie în România" de Andrew 
MacKenzie s-a vrut, în intenția de
clarată a autorului, o carte destinată 
turiștilor. Nu însă o carte realizată 
după modelul ghidurilor care dau 
liste de restaurante, de obiective 
turistice și prețuri, ci o carte care să 
îndemne la explorarea locurilor ne
cunoscute și neatinse de turismul de 
agenție, de negăsit în reclamele tu
ristice: o Românie secretă, „adevă
rata Românie". Autorul britanic a 
vrut să reflecte traiul cotidian al oa
menilor din aceste părți: cum mun
cesc, cum își petrec timpul liber, care 
le este nivelul de educație, cât câștigă 
și cum se roagă. Andrew MacKenzie 
nu era la prima carte despre Româ
nia. Mai publicase și „Țara lui Dracu
la", volum de factură istorică, apre
ciat inclusiv în România pentru acu
ratețea informației.

Documentarea pentru „Călătorie în 
România" s-a făcut fără opreliști, scria 
MacKenzie în prefață. I-a vizitat pe 
oameni la ei acasă, a mers în fabrici, 
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școli, universități, la redactori-șefi ai 
ziarelor maghiare și germane, la în
truniri religioase. L-au însoțit perma
nent și pretutindeni un translator 
(profesor român de engleză) și un 
șofer. Pentru bunăvoința regimului 
de la București britanicul avea și o ex
plicație. Fusese perceput drept un au
tor obiectiv, care distinsese clar între 
personajul lui Bram Stoker și figura 
istorică a lui Vlad Dracul. în prefața 
cărții, MacKenzie mai susținea că nu 
a avut nici o clipă senzația că întâlni
rile sale au fost regizate de autorități, 
în timpul vizitelor la o fabrică anume, 
mai spune el, se hotăra pe moment ce 
voia să vadă. I s-a întâmplat uneori să 
aleagă anumite gazde, iar propri
etarul i-a deschis în pijamale. Fapt 
care ar fi atestat autenticitatea expe
rienței.

Despre România ca destinație tu
ristică, MacKenzie a dat câteva repere 
interesante: sute de mii de turiști 
străini în anii ’60, aproximativ opt 
milioane în 1981. Dintre aceștia, 80% 
proveneau din statele socialiste, iar 
restul din Vest. Dintre străini, cei mai 
mulți turiști erau germani și englezi.

Printre locurile vizitate de autor 
menționăm: Delta Dunării, unde 
insistă asupra aspectelor insolite 
legate de viața pescarilor și asupra 
atracțiilor naturale, orașul Constanța, 
de unde relatează episodul exotic al 
prânzului cu imamul, Bucureștiul și 
împrejurimile (o expoziție de cadouri 

primite de președintele Ceaușescu de 
la conducătorii statelor pe care le-a 
vizitat, biserica Patriarhiei grav afec
tată de cutremure și aflată în plină 
restaurare, viața de noapte a Capitalei, 
prilej cu care a remarcat că multe 
restaurante erau prea scumpe pentru 
buzunarele românilor, cluburile cu 
programe ce se apropiau de standar
dele internaționale, mormântul lui 
Vlad Dracul de la mănăstirea de la 
Snagov), bisericile de lemn din Mara
mureș, Sibiul, Clujul, mănăstirile din 
Moldova, Oltenia și centrala de la 
Porțile de Fier.

Pentru cititorii occidentali, Mac
Kenzie a relatat aspecte insolite ale 
vieții de zi cu zi: sacrificarea porcilor 
în preajma Crăciunului, o tradiție 
pentru români (prilej de a compătimi 
bietele creaturi), plăcerea cu care chel- 
nerița Gina primea complimentele 
transmise prin interpret, generozi
tatea multora dintre gazdele sale, 
oameni simpli, anumite caractere, 
precum Ilie Hârcă, a cărui tinerețe 
nonconformistă și agitată a lăsat locul 
unei vieți așezate și confortabile.

Nu cunoaștem gradul de implicare 
al autorităților române în apariția 
volumului. Dar bănuim că a contra
balansat semnificativ imaginea ne
gativă a României în Occident în anii 
’80. Redăm fragmente din această 
carte, apărută în Anglia, la Editura 
Robert Hale.

Eliza DUMITRESCU
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