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CORNE LI U MANESCU, IN IIII1IIUI.II
OBLIGATORIU LA CHITILA

Dintre semnatarii „scrisorii celor 6" pe plan 
extern, Corneliu Mănescu era cel mai cunoscut. 
Diplomatul român încheiase relații solide în 
înalte cercuri politice prin funcțiile sale de 
ambasador al României la Budapesta (1960-1961), 
ministru al Afacerilor Externe (1961-1972) - timp 
în care a fost ales președinte al celei de-a XXII-a 
sesiuni a ONU - și ambasador al României la Paris 
(1978-1982).

Astfel că a fost monitorizat cu atenție de 
funcționarii ambasadelor din București. Benefi
ciari ai protestelor și încercărilor acestora de a lua 
legătura cu Mănescu au fost și ceilalți semnatari.

Tactici de partid
După citirea scrisorii la Europa Liberă, sem

natarii ei au fost chemați, pe rând, în fața unor 
demnitari de partid. S-a încercat astfel să-i facă să 
se dezică de scrisoare. „Prelucrat" politic a fost și 
Corneliu Mănescu. „Am dat o declarație la CC în 
fața lui Radu și a lui Nicolae Constantin, mi-a 
relatat Corneliu Mănescu (interviu reeditat în 
volumul «Partea lor de adevăr», Compania, 
București, 2008). Ei m-au chemat, cerându-mi să 
retractez. Nu ne-am înțeles. Nu numai că nu 
ne-am înțeles, dar la plecare și unul și altul au 
manifestat mari rezerve de a mai discuta cu mine. 
La sfârșit, Nicolae Constantin m-a prevenit: «Dacă 
nu înțelegeți care e situația, veți fi mutat din casă, 
exclus din partid, s-ar putea să fiți ținta unor 
atacuri personale». Toate s-au adeverit."

Fostul diplomat, împreună cu soția sa, Dana, au 
fost mutați în „domiciliu obligatoriu". De ce toc
mai la Chitila? „Mă bucuram de oarecare notori
etate, mi-a răspuns. 12 ani fusesem ministru de 
Externe al României, fusesem președinte al Orga
nizației Națiunilor Unite, fusesem în Biroul Exe
cutiv al Uniunii Interparlamentare. (...) în acel 
timp de mari greutăți pentru noi, despre nimeni 
nu s-a interesat lumea mai mult decât despre 
mine. Iar autoritățile au fost obligate să răspundă 
prin ambasade. Mi-au cerut să semnez scrisori 
pentru ambasade în care să mulțumesc pentru 
amabilități și să spun că o duc bine cu sănătatea 
și că avem medici excelenți. Cu prezența mea în 
protestul reprezentat de scrisoare, ceilalți sem
natari au avut anumite înlesniri, au avut o șansă 
în plus. Ambasadele au pus în mișcare toate mij
loacele lor și n-au putut să ne atingă. Uneori - 
după cum am aflat ulterior - s-a recurs la mijloace 
rocambolești pentru a putea informa despre noi. 
Fiindcă problema era cunoscută de ambasadele 
străine, n-au îndrăznit să ne facă să dispărem."

Răpit ca-n filme
De fiecare dată când l-am întâlnit pe Corneliu 

Mănescu pentru amintitul interviu, convorbirea 
noastră începea prin rememorarea aceluiași 
moment - mutarea forțată din casă. Semăna mai 
curând a spectaculoasă răpire, șocându-i, pentru 
tot restul vieții, pe el și soția lui. „Am fost mutați 
prin forță e puțin spus, povestea diplomatul care 
conferise vreme lungă prestigiu țării sale. S-a tre
cut atunci peste orice fel de limită. Am fost pur și 
simplu asediați, înspăimântați. Noi baricada
serăm ușa de la intrare. Am pus în ea tot ce-am

Corneliu Mănescu, fost ministru de Externe al României și președinte al celei de-a XXII-a sesiuni a ONU, a fost trimis în 
domiciliu obligatoriu la Chitila la începutul lui mai 1989 din cauza „scrisorii celor șase" FOTO: Arhivele Naționale

avut greu: masă, bibliotecă, dulap. Eram în fami
lie, cu soția, cu fata mea, cu soțul ei. Bubuia ușa de 
drugii de fier, lungi de 2 metri, iar noi strigam în 
gura mare, pe fereastră: «Ajutor!». Curtea era 
plină de armată, strada era blocată. Eram tot aici 
pe Kisseleff și acolo erau ambasadele. Dar nu le-a 
mai păsat de nimic. Ușa a fost spartă și în casă au 
năvălit - nu vă exagerez - 40-50 de oameni care 
ne-au imobilizat, ne-au brutalizat. Eu mă închi- 
sesem și nu mai voiam să stau de vorbă. Culmea 
a fost că pentru prima dată am văzut atunci oa
menii îmbrăcați în negru. Erau o echipă de 
10-12 oameni, îmbrăcați în costume sinistre: căști 
negre, ochelari negri, niște barbișoane negre 
montate și restul, totul negru. Negri de sus până 
jos, nici nu vorbeau între ei. Ei erau așa-zisa bandă 
antiteroristă. Știți cum m-au luat pe sus și m-au 
dus la mașină? Ca pe-un pachet. Ai mei m-au 
așteptat să vin de la sediul Securității, din Rahovei, 
până a doua zi. Cred că am stat atunci cel puțin 20 
de ore în anchetă până mi-au dat drumul să vin 

acasă. Din acel moment, timp de șapte luni, s-au 
terminat relațiile cu alți oameni."

Izolare totală 
într-o casă părăsită

„Cel mai groaznic lucru a fost izolarea totală, își 
amintea Corneliu Mănescu. Apoi faptul că te simțeai 
responsabil de răul de care aveau parte și alții din 
cauza acțiunilor tale. Fiica mea, Alexandra, și soțul ei 
fuseseră mutați din dispoziția soției lui Emil Bobu, 
care conducea Ministerul Justiției atunci, la Piatra 
Neamț. în ceea ce ne privea pe mine și soția mea, una 
e să stai într-o casă cu acoperiș bun, calorifer, apă 
curentă, să poți merge la farmacie și alta să te izole
ze ca pe-un ocnaș. E o diferență. Am aflat mai târziu 
că se căutase vreo săptămână să găsească un aseme
nea loc pentru mine. Casa era pur și simplu infernală.

(Continuare Tn pag. a ll-a)

Yasser Arafat i-a scris prietenului său Ceaușescu o 
scrisoare de mulțumire pentru recunoașterea sa în 
fruntea statului palestinian. Liliana Băjenaru a câș
tigat proba individuală la campionatele de popice 
pentru juniori, desfășurate în Iugoslavia. La Cer
navodă s-a dat în folosință un nou bloc de locuințe.

Scrisoare de mulțumire
din Palestina

Yasser Arafat a transmis lui Nicolae Ceaușescu și 
Guvernului român o scrisoare de mulțumire pentru

îngrijorări la Paris 
și Budapesta

La 11 mai 1989, ziarul francez Le 
Monde, citând afirmațiile unor 
diplomați occidentali aflați la post 
la București, a informat că „domnul 
Corneliu Mănescu, unul dintre cei 
șase foști demnitari comuniști care 
au scris în martie o scrisoare 
deschisă denunțând politica lui 
Nicolae Ceaușescu, a fost arestat la 
domiciliu, la București, la 1 mai".

La 17 mai, același ziar, citând 
Agenția France Presse, a comunicat:

Autoritățile maghiare au anunțat 
luni, 15 mai, că ambasadorul 
României la Budapesta, convocat joi 
la Ministerul maghiar de Externe, a

NE SCRIU CITITORII

Balul de absolvire
Dacă stau să povestesc acum 

unor elevi de liceu vremurile în 
care „unicul partid" în frunte cu 
conducătorul iubit ne crea „toate 
condițiile" pentru a avea un „viitor 
luminos", li s-ar părea povești 
desprinse dintr-o altă lume. Și 
poate că pe undeva ar avea drep
tate. Cum poți să pretinzi unui 
copil care în 1989 nu era sau a auzit 
povești de la părinți și bunici cu 
privire la acele timpuri să înțeleagă 
cum este ca tot ceea ce faci să îți fie 
impus?

Cum să înțeleagă, când acum 
butonează telecomanda, căutând 
ceva „cool", că atunci programul tv 
era de două ore, în care vedeai de 
fapt un soi de odă zilnică, de luni 
până duminică, închinată „condu
cerii de partid și de stat"?

Acum, când „chat-ul“ este de 
bază, iar dacă nu ai „cont pe His" 
ești echivalat cu un „nimeni", este 
greu de imaginat că doar în urmă 
cu două decenii copilăria era pro
gramată până în cele mai mici 
detalii să modeleze caracterul 
„omului nou", care va aduce pe 
„culmi nebănuite" socialismul. 
Pură îndoctrinare pe care unii 
trăitori ai acelor vremuri nu o 
conștientizează nici astăzi.

Și totuși, dacă reușeai, ca și copil, 
să treci peste aceste aspecte și să-ți 
trăiești copilăria și adolescența, 
cred că nu greșesc dacă afirm că, 
exceptând „minunile tehnologiei 
din zilele noastre", te puteai bucu
ra de „frumusețea și unicitatea 
lor", să-ți formezi un caracter 
moral dominat de principii sănă
toase (care tinerilor din ziua de 
astăzi, din păcate, le lipsesc uneori 
cu desăvârșire). 

refuzat să primească un memoran
dum referitor la disidentul român 
Corneliu Mănescu.

Fost ministru de Externe, Cor
neliu Mănescu a semnat în martie 
anul acesta, împreună cu alți cinci 
foști demnitari români, o scrisoare 
deschisă în care se critica politica 
secretarului general al partidului 
comunist și șefului de stat, Nicolae 
Ceaușescu. Autoritățile maghiare au 
ținut să-i reamintească ambasado
rului român că ministrul de Externe 
maghiar, Jânos Peter, l-a invitat în 
Ungaria pe domnul Mănescu pen
tru un tratament medical în aprilie

Gândindu-mă la acea perioadă 
pe lângă rutina care inevitabil 
guverna, uneori, activitatea școlară 
și chiar timpul meu liber, nu pot să 
nu-mi amintesc cu plăcere despre 
unele fapte și întâmplări care 
mi-au rămas întipărite pe „hard" în 
folderul „Remember".

De exemplu, Balul de absolvire 
bineînțeles că era total diferit față 
de cel de astăzi, în primul rând 
ținând cont de faptul că „erau alte 
vremuri". Privind înapoi spre 
inocența acelor ani, câteodată 
chiar aș vrea să retrăiesc acele mo
mente... dacă aș putea înfășură 
zilele pe ghemul timpului...

Așteptam toți cei din clasa a 
XH-a să vedem afișat la Gazeta de 
perete anunțul privind organizarea 
balului. Știam din poveștile care cir
culau că acest bal este un moment 
unic care făcea diferența între ele
vii de liceu și tinerii adulți pregătiți 
să ia vacanța în piept. Despre fre
nezia care ne-a cuprins atunci când 
am văzut anunțul respectiv nu pot 
spune decât că nu cred să aibă co
respondență pentru trăirile ado
lescenților de astăzi. Așadar, după 
afișarea anunțului privind balul, 
„diriga", catalogată ca fiind un ca
dru didactic, ieșit puțin din tiparele 
rigide ale societății ce caracteriza 
un profesor model al regimului 
comunist (ținând cont și de faptul 
că avea în jur de 29 ani), a venit în
soțită de un reprezentant al UTC (o 
doamnă cam acră din pricina 
îndoctrinării), ne-a explicat pe un 
ton autoritar că organizația ce o 
reprezintă cu mândrie se va ocupa 
de organizarea, pentru elevii din 
ultimul an de liceu, a acțiunii cu ca
racter cultural-distractiv denumit

felicitările adresate pentru numirea sa în fruntea 
autoproclamatului stat palestinian. în mesajul oficial 
afirma: „Este o mare responsabilitate pe care mi-am 
asumat-o în această perioadă istorică decisivă a luptei 
poporului nostru contra colonialismului și ocupației, 
luptă care are nevoie de sprijinul și de ajutorul tutu
ror prietenilor. Sunt convins pe deplin că veți fi alături 
de noi, ca întotdeauna, și veți sprijini lupta justă a 
poporului nostru sub conducerea OEP, reprezentan
tul său legitim".

(Continuare în pag a ll-a)

anul acesta.
Autoritățile maghiare i-au rea

mintit ambasadorului român că 
„vârstnicul om politic este supus 
unui exil intern și că îi preocupă 
starea lui de sănătate", a declarat un 
purtător de cuvânt cu ocazia unei 
conferințe de presă la Budapesta.

Ambasadorul român a calificat 
această discuție drept o „ingerință 
în treburile interne" ale țării sale, 
declarând și că „domnul Mănescu 
primește un tratament adecvat din 
partea medicilor români".

(Continuare îh pag a ll-a)

„Balul Absolvenților". După ce ne-a 
ținut circa o oră pledoarie despre 
binefacerile partidului și grija cu 
care acesta se ocupă de tineretul 
patriei, spre sfârșitul „teoriei", ne-a 
„trasat" în linii mari „directivele" ce 
trebuiau urmate cu strictețe pentru 
buna desfășurare a acestei mani
festări. Și-a încheiat monologul cu 
aceleași mulțumiri pe care ar trebui 
să le adresăm și noi partidului și 
conducătorului iubit. După ple
carea ei, diriginta, văzându-ne fe
țele crispate și citindu-ne în ochi 
dezamăgirea, a încercat să ne aducă 
o rază de zâmbet pe chipuri spu- 
nându-ne „măi, copii, să știți că nu 
toți oamenii mari gândesc cu capul 
lor, unii sunt pe post doar de papa
gali".

Evident cuvintele ei au stârnit 
zâmbete. Ne-a spus apoi că balul se 
va desfășura între orele 16:00-22:00, 
dar că va discuta cu conducerea 
liceului pentru prelungirea acestu
ia măcar cu o oră (lucru care bine
înțeles nu s-a întâmplat).

în ceea ce privește ținuta, ne-a 
spus că într-adevăr trebuie să fie 
decentă (deși pentru noi acel lucru 
era normal), dar nu suntem obli
gați să arătăm ca niște viitori pen
sionari. Totuși ne-a atras atenția 
fetelor să nu venim fardate și ru
jate excesiv, pentru a nu-i crea pro
bleme. îmi amintesc de rujul 
acelor vremuri pe care ni-1 puteam 
permite, deosebitul „Atractiv", un 
soi de strugurel, dar cu veleități de 
accentuator pentu buze (era într-o 
cutiuță rotundă albă de mărimea 
unui ceas bărbătesc, cu o tentă 
ușoară de culoare portocalie).

(Continuare în pag a IIta)

Agenda Elenei JURNALE PERSONALE

20 MAI

Ceaușescu
Sâmbătă, 20 mai 1989, între orele 

9:50 și 13:10 au durat întrevederile 
de la Cabinetul 2.

Prima interlocutoare a fost Po- 
liana Cristescu (9:50-10:20). Puțin 
probabil ca Elena Ceaușescu să fi 
petrecut cu oricare dintre cei trei 
copii ai ei, după ce ajunseseră la 
maturitate, un timp comparabil cu 
cel acordat fostei nurori. Poliarta 
avea pe-atunci 35 de ani. Măritișul ei 
cu mezinul familiei Ceaușescu și 
mai apoi relația cu totul deosebită 
cu fosta-i soacră îi confereau un 
statut foarte special. Pe de-o parte 
temută - căci avea ușa deschisă în 
orice moment la Tovarășa -, pe de 
alta, condamnată la singurătate. 
Cine din lumea cunoscătoare a mi
siunilor și tehnicilor de lucru ale 
serviciilor de pază și protecție ale 
demnitarilor ar fi avut curajul s-o 
abordeze din pură simpatie ori din 
dorință de comunicare? Căci nu 
putea altfel decât estimând raportul 
ce-ar fi fost primit la cel mai înalt 
nivel despre interesele apropiaților 
„tovarășei Poliana".

Poliana Cristescu fiind într-un 
asemenea contact direct cu Tova
rășa, oricare ofițer de Securitate ar fi 
căutat să-și dovedească inteligența 
și devotamentul estimând scopuri 
cu ținta periculoasă a „politicii de 
partid și de stat".

Ce avantaje avea Poliana Cristes
cu? Persoane din anturajul Elenei 
Ceaușescu povestesc cum aceasta 
primea tot felul de cadouri de la șefi 
de stat și de partid. Obișnuit, Tova
rășa nu purta bijuterii, mai ales nu
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africane. Le dăruia Polianei ori fiicei 
sale, Zoia. Nu asemenea nimicuri o 
țintuiau însă pe inalta activistă de 
partid de nouă generație lângă 
Elena Ceaușescu. în șirul lung al 
amorurilor mezinului Ceaușescu 
fuseseră și erau încă alte activiste la 
tineret. Nici una însă nu-și cimen
tase ascensiunea ca Poliana, prin 
protecția și simpatia Elenei Ceau
șescu.

Altfel, în ziua scurtă de la birou, 
Elena Ceaușescu i-a primit pe Emil 
Bobu, Gheorghe Paraschiv (fost mi
nistru de Finanțe, „rotit" în martie la 
sucursala Băncii Naționale din Ti
mișoara), Vasile Nicolcioiu, Ion Sto- 
ian și Ion Ursu.

Apoi îl va fi însoțit pe Tovarășul în 
vizita de sfârșit de săptămână pe 
șantierele Capitalei.

Lavinia BETEĂ

Marie-France îmi dă lista definitivă 
a celor care-au răspuns, grație efor
turilor ei, la Apelul Ligii. Scriu rapid, 
deși trudnic, un comentariu de înre
gistrat luni și de trimis expres la 
Munchen. Trudnic, deoarece repetiția 
acelorași termeni, obsesionali și tacti
ci (solidaritate, omagiu, persecuție 
etc.), sfârșește prin a semăna cu un 
clișeu. în plus, nu sunt chiar atât de 
sigură de„trezirea colectivă"a scriito
rilor, și de altminteri n-o pomenesc 
decât în termeni de o prudență bol
năvicioasă. Evident, nu doar din scep
ticism, ci și pentru a-i proteja pe cei 
implicați. Pe de altă parte, trăim de 
câtva timp în entuziasmul stârnit de

imensa manifestație studențească 
din Piața Tienanmen (sic!). Or, ar
matei i s-a poruncit să facă „ordine". 

' Deocamdată, soldații (unii dintre ei) 
par a fraterniza cu studenții. Dar cât 
va dura?

Monica Lovinescu, Pragul. 
Unde scurte V, București, 

Humanitas, 1995, p. 177

Inspecție la Baia Sprie. Amintiri și 
aici, dar mai recente, din vara lui '46, 
când batea seceta, ardeau pădurile, 
iar eu citeam în livadă, întins pe iar
ba galbenă, „Cartea Oltului". Lacul 
albastru. Firiza. Din nou doctorița B., 
frumoasă, inteligentă, insinuantă.

Mircea Zaciu, Jurnal IV, București, 
Editura Albatros, 1 998, p. 442

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Sticle și borcane goale 
contra „Kashtan“

Aveam de câțiva ani niște bani 
păstrați din vânzările de sticle și bor
cane. Bani câștigați cu greu, cu atât 
mai mult cu cât a trebuit să trec și 
peste reproșurile maică-mii că am 
înstrăinat și borcanele cu capac și filet 
în care familia obișnuia către toamnă 
să pună murături. La aceștia s-au 
adăugat și donațiile periodice ale 
rudelor, așa că strânsesem o sumă 
bunicică. Totul avea un scop, evident. 
Casetofonul familiei, un Sanyo mono,

împlinea 10 anișori și începea să dea 
rateuri, așa că trebuia înlocuit cu 
altceva. Cea mai bună soluție era mag
netofonul. Cei cu experiență, care se 
învârtiseră din timp, aveau deja în 
posesie un „Mayak", mono și el. Unii 
se descurcaseră de un „Tesla", fițoșii 
care își deschiseră centre de înregis
trare aveau „Akay" - însă eu râvneam 
la un „Kashtan".

CALENDAR
20 mai (sâmbătă)

Soarele a răsărit la 5:42, a apus 
la 20:42
Luna a răsărit la 22:02, a apus la 5:30 
Sărbătoare creștină: Sf. Mc. Talaleu 
doctorul din Liban; Cuv. Talasie; Sf. 
Marcu Pustnicul

S-a întâmplat la
20 mai 1989

• La Geneva s-au încheiat lucrările 
celei de-a 42-a sesiuni a Adunării 
Mondiale a Sănătății, la care au parti
cipat reprezentanți din cele 166 de țări 
membre ale Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS). în cadrul dezbate
rilor au fost analizate probleme pri
vind realizarea strategiei globale pen
tru asigurarea sănătății tuturor locui
torilor Terrei până în anul 2000, pla
nul de acțiuni al OMS „Tutunul sau să
nătatea", probleme referitoare la 
ocrotirea sănătății tinerei generații.

Roxana VINTILĂ

Pagini realizate cu Mionai* d«
sprijinul AGERPRES AGERPR

(Continuare 1h pag a ll-a) (Continuare 1h pag a ll-a)
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CORNELIU MĂNESCU, 
ÎN DOMICILIU 

OBLIGATORIU LA CHITILA
(Urmare din pag. I)

Stătuseră niște cetățeni acolo care 
plecaseră în Canada. De vreo doi ani, 
casa era pustie. Omul care plecase în 
Canada nu s-a mai gândit să plă
tească lumina, chiria. Și ne-au obli
gat pe noi să-i plătim toate restan
țele. Jumătate din casă era sub pă
mânt. Nu era canalizare, nu puteai 
face baie, apa ieșea de sub scân
durile podelei afară. Nevastă-mea 
umbla cu apa până la glezne, în
cercând să usuce scândurile acelea. 
Când încercam să fac rost de lemne 
- care erau o mare problemă - și 
casa se încălzea, camera se umplea 
de aburi. în fiecare zi, anchetă. Să 
vezi un cârd de mașini în față și cu 
cete de oameni în stânga, cete de 
oameni în dreapta. Localnicii nici să 
se uite la noi nu aveau voie. Singurul 
semn pentru noi era semnalul 
trenului. Mecanicii știau și, când tre
cea trenul, trăgeau de semnal. Și chi- 
tilenii știau, dar nu aveau voie să se 
apropie de această casă. (...) O credin
cioasă din Chitila ne dădea brânză 
de capră, o altă femeie, coana Flori- 
ca, ne vindea câte-o sticlă de vin. 
Șapte luni nu prea am vorbit cu soția 
mea. Casa era înțesată de micro
foane, de aparate de filmat. Ne ui
tam unul la altul, singura corespon
dență, singurul mijloc de comu
nicare între ea și mine fiind privi
rile. Privirile și niște bilețele scrise 
pe sub pătură, în care îi comunicam 
câte ceva. (...) în casa aceea nu aveam 
radio, televizor, telefon."

Tactici ale Securității
în izolarea totală de semeni, zil

nic, până la 22 decembrie 1989, 
venea o mașină a Securității să-l ia 
în anchetă. „Din momentul când 
reveneam acasă, până a doua zi, la 
cealaltă anchetă, nu mă gândeam 
decât cum să continuu, cum să 
rezist, mi-a povestit Corneliu Mă- 
nescu. Tot timpul eram în priză să 
găsesc subiecte, să tergiversez, ceea 
ce era un efort foarte obositor."

Și-a onorat însă și acolo reputația 
de diplomat înnăscut: a reușit să se 
eschiveze de la a da vreo declarație 
scrisă. „în toată ancheta Securității -

pot fi răscolite arhivele ei - nu se 
găsește un rând scris de mine, po
vestea după aceea. De scris, am spus 
că nu pot. îmi tremură mâna. Să 
înregistreze dacă vor."

Nici el, nici vreun altul din cei șase 
semnatari n-au fost agresați fizic. 
S-au folosit alte metode. „Pe fiecare, 
în parte, voiau să ne facă să ne de
zicem de scrisoare. în final voiau să 
acrediteze versiunea că a fost scrisă 
într-o ambasadă străină, de un 
spion străin. Securitatea avea meto
dele ei de a încâlci lucrurile, de a 
crea bănuieli personale, de a-i face 
pe oameni să se dezică de sem
nături. (...) Mi s-au arătat mai multe 
proiecții televizate. Una era cu Bâr- 
lădeanu. Absolut insultătoare pen
tru unul care a făcut ceva în viața 
asta pentru țară. (...) Mi s-au citit și 
declarațiile lui Apostol, mi s-au citit 
și declarațiile lui Brucan, dar vă 
spun, cu toată sinceritatea, că n-am 
crezut nimic. L-am auzit și pe Apos
tol, înregistrat pe bandă de caseto- 
fon. în acele declarații ascultate de 
mine, Apostol îl învinuia pe Brucan 
că e agentul unei puteri străine, că 
e agent american. Nu l-am auzit de- 
zicându-se de scrisoare. De la Bru
can nu mi-au pus nimic, nici înre
gistrări, nici declarații. Dar mă tocau 
cu întrebări de genul cum am putut 
eu, un om atât de respectat, să am 
de-a face cu un asemenea individ ca 
Brucan - spion sovietic, iar după 
aceea spion american. Eu mă miram 
ironic: dar bine, Brucan pleca în 
toată lumea, ținea conferințe, s-a 
întors înapoi, cum a putut avea 
încredere partidul în spioni sovie
tici și americani să-l reprezinte? 
Despre Bârlădeanu, când îmi arătau 
filmul, spuneau: Cum v-ați putut 
compromite cu asemenea oameni? 
(...) Le aminteam de felul în care fu
sesem scos din casă și întrebam de 
ce s-a procedat cu mine atât de bar
bar. (...) Anchetatorii își exprimau 
perfid mirarea: «Cum se poate ca un 
om ca dumneavoastră să adere la o 
asemenea mârșăvie, împotriva in
tereselor statului, a iubitului nostru 
președinte?» ș.a.m.d."

Și așa mai departe, zi de zi, până la 
22 decembrie 1989.

Lavinia BETEA

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Sticle și borcane goale 
contra „Kashtan“

(Urmam din pag I)

într-una dintre zile, vânzătoarea 
de la „Electrice" mi-a făcut cu 
ochiul. Aveau. Printr-o minune pri
miseră două bucăți. Una era deja re
zervată, așa că trebuia să mă mișc 
extrem de repede.

Am ajuns acasă într-un suflet, am 
spart cărămida de sticlă ce-mi servea 
drept pușculiță și am început să 
număr asiduu. 1OO, 200,300... erau! 
Ba îmi ajungeau și de o bandă ORWO 
mică, de o oră, pe care puteam să o 
imprim cu ce vreau eu.

M-am întors, l-am luat. Eram mân
drul posesor al unui „Kashtan -1".

Sistemul se compunea din două 
lăzi imense. Una cu aparatul pro-

priu-zis, cealaltă cu boxele. împre
ună cred că ajungeau la vreo 30 de 
kilograme. Erau scule rusești făcute 
cu conștiință muncitorească de elec- 
troniștii sovietici. La un moment dat, 
când l-am desfăcut pentru a vedea 
de ce naiba era atât de greu, am con
statat că băieții capitonaseră inte
riorul, pe sub cadrul gros de lemn și 
aluminiu, cu un strat de fontă de un 
centimetru grosime. „Să țină."

Iar magnetofonul m-a ținut până 
acum. Numai el știe la câte chefuri 
a asistat și câte bușituri a îndurat. 
Zilele astea împlinește 20 de ani. 
Aveți idee unde aș mai putea găsi 
prin oraș vreo bandă de magneto
fon? ORWO sau BASF, nu contează...

Sebastian S. EDUARD

(Urmam din pag I)

Aur la popice
Liliana Băjenaru a câștigat medalia de aur la campionatele 

mondiale de popice pentru juniori, ce s-au desfășurat la Celje, 
în Iugoslavia. Sportiva româncă a acumulat 1.338 de puncte, 
fiind urmată de concurentele iugoslave Antonia Schafar 
(1.327 puncte) și Damir Dundici (1.320 puncte).

Totdeauna, prezent
La schela de extracție petrol Șandra (jud. Timiș), muncitorii 

au realizat întotdeauna succese, conform raportărilor oficiale. 
Nu era ușor, având în vedere că se lucra în condiții grele și 
insalubre. „Rețeta succesului" a fost dezvăluită de directorul 
unității, ing. Nicolae Petre, într-un dialog cu redactorii ziarului 
județean de partid - Drapelul Roșu: „Activitatea în petrol se 
desfășoară pe o durată mare de timp; noi lucrăm în general de 
la 7:00 la 21:00, cu operative la începutul și la sfârșitul zilei. 
Petrolul este energia țării; fără țiței ar înceta multe activități 
industriale. Conștienți de acest imperativ, impulsionați de 
sarcinile stabilite de Secretariatul Comitetului județean de par
tid în recenta analiză efectuată la Schela noastră, am stabilit o 
serie de programe de măsuri, a căror aplicare va conduce la 
menținerea în funcțiune a sondelor existente, la punerea în 
producție a altora noi, la întărirea ordinii și disciplinei, în așa 
fel încât, laolaltă, să asigure realizarea și a cantităților fizice 
de țiței...

în general, petroliștii sunt oameni harnici și pricepuți. întot
deauna răspund prezent. Valoarea lor iese și mai pregnant în 
evidență în momentele grele: iarna, în avarii, erupții, când spi
ritul de echipă predomină, când toți sar fără o solicitare prea
labilă. Și simpla recompensă a lor este satisfacția datoriei împli
nite".

S-a terminat plantarea răsadurilor
Agricultorii de la CAP Plugari (jud. Iași) au raportat încheierea 

operațiunii de plantare a răsadurilor. Au fost cultivate 45 de 
hectare cu tomate, 10 hectare cu ardei, 10 hectare cu vinete. în
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paralel, usturoiul (10 hectare) a fost prășit de două ori, iar ceapa 
(60 de hectare) o dată. întrucât secția legumicolă a CAP-ului 
își terminase sarcinile de plan în avans, avea posibilitatea să 
ofere sprijin și celorlalte compartimente ale unității. Așadar, 
cei 200 de legumicultori s-au deplasat pe câmp, unde colegii 
lor aveau nevoie de ajutor pentru finalizarea prașilei întâi la 
porumb. Printre fruntașii în muncă s-au evidențiat: Gheorghe 
Cotiugă, Petre Bârleanu, Petre Guraliuc, Dumitru Harhătă.

Locuințe pentru oamenii muncii
Patru blocuri noi au fost date în folosință la Cernavodă, pen

tru angajații centralei nuclearo-electrice din localitate. în

Cu guvernul Maurer (1961-1974), în componența căruia Corneliu Mănescu a fost ministru de Externe, România comunistă a început 
„deschiderea" spre vest FOTO: Fototeca online a comunismului românesc, Cota 37/1968

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Senzația asta de putrefacție, de pro
ces ireversibil în care trăim. Nici 
măcar de așteptare. Așteptarea se 
leagă de un sfârșitul ei, întrevezi clipa 
când se sfârșește și începe altceva. 
Nimeni nu mai așteaptă, deci nu mai 
speră nimic. O ieșire din timp. O respi
rație intr-un spațiu fără dimensiuni, 
dar nu viață. Numai o răsuflare. 
Numai zgomotul trucat al unei respi
rații. Un sfârșit nesfârșit de lume. Ce 
ne-a adus în acest punct terminus? 
Cât ar trebui să ne întoarcem în trecu
tul nostru pentru a afla? Ce trapă?în 
ce capcană ne-a vârât istoria? Și a 
creat impresia că ne-am vârât singuri, 
de bunăvoie:Domnul Paleologu mă 
sună dimineața, după ce nu-l mai 
auzisem de trei zile, îngrijorat să nu 
fi pățit ceva. Firește, folosind frazele 
cele mai banale, ca într-un cifru. Co
dificarea asta pe care o învățăm de 
40 de ani ca să ne apărăm, să nu dăm

altora de bănuit (un terț pe firele tele
fonului), că mai viețuim, că nu ne-am 
uitat unii pe alții, că încă mai avem 
sentimente, onoare, emoții. Ei bine, 
miracol, după aproape jumătate de 
secol, supraviețuim. Infirmi, înjumă
tățiți, chiar dacă apăsați de greutatea 
strivitoare a cotidianului, de manipu
larea lui sinistră și cinică.

Stelian Tânase, Acasă se 
vorbește în șoaptă. Dosar & Jurnal 

din anii târzii ai dictaturii, 
Compania, 2002, p. 89-90

Spiritul sărbătoresc, antioficial, nu 
se sfârșește niciodată. Sărbătoarea la 
români. Păcat că tradiția asta prinsă 
în codul genetic al poporului e 
călcată în picioare de autocrație și 
sărăcia aproape generalizată... întâl
nirea cu absolvenții de acum 10 ani: 
Pătran, Ivonne, Simona lui Biță 
(acum), Adrian Brad, Cosmoiu, Dă- 
nescu, GimbirOtilia (măritată cu un 
arab care ne face poze) etc. A fost una 
dintre clasele cele mai bune din liceul 
cămpinean. îi iubesc și, parcă, și ei pe 
mine. După tot tipicul cu „strigarea" 

la catalog, ce-au făcut și ce fac acum, 
pișcoturile și șampania, mergem la 
casele noastre, ne îmbrăcăm de spec
tacolul cel mare și plecăm la 14:30. 
Familii dăscălești: Găman, Dabija, 
Gavriliță, Mihăilescu, Ioncu. Facem 
un cuplu nostim eu și nea Milică, Stan 
și Bran, cei fără jumătățile noastre 
dragi. Doamnele se gătesc aici înde
lung, parcă acum și-ar confecționa 
straiele. Bărbații ies la o scurtă plim
bare și la o degustare de berică. La bal 
ca la bal. Noi, submontani, suntem și 
mai sus, tot mai sus, conform indi
cațiilor prețioase. Tot ce trebuie, an
tren, cum la domiciliile noastre nu-i 
cu putință. Râdem tot și cu delicatețe. 
La ora 24.00, sărbătoriți Sfinții îm
părați Constantin și Elena. Elene mai 
sunt, dar„Costici" nu. Abuz de vede
tism. Veselie, dans nestăvilit. Numai 
nea Milică șede într-unpeș, admiră și 
se instituie în îngerul meu păzitor. 
Către ora 4:00, mă invită insistent în 
camera noastră hotelieră, Camera 
Comună...

C. Trandafir, Jurnal în curs de 
apariție la Editura Libra

apartamentele acestora s-au mutat 68 de familii. Construcțiile 
fuseseră finalizate în avans, prin „dăruirea" de care au dat 
dovadă muncitorii de la Brigada nr. 6 Cernavodă-TAGCM Con
stanța.

Integrarea documentelor de partid 
în predarea istoriei

în 1989, istoria, ca toate științele umaniste, trebuia să fie 
scrisă după indicațiile lui Nicolae Ceaușescu sau după docu
mentele de partid. Iată cum își alcătuia programa Ana Potra, 
profesoară la școala generală din Huedin: „La lecția «Introdu
cere în istoria antică și medie a României», când am vorbit 
elevilor despre «Locul civilizației noastre românești în cadrul 
civilizației universale», am folosit documentele de partid ca 
bază de la care elevii să pornească în dezbaterea acestei pro
bleme.

în spiritul gândirii științifice, de amplă cuprindere, a secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
excepționalelor sale analize asupra trecutului poporului nos
tru, la lecția recapitulativă «Continuitatea dacică sub stăpânire 
romană și continuitatea daco-romană» am folosit ca izvor 
magistrala Expunere la forumul din noiembrie 1988. însu- 
șindu-și argumentele privind autohtonia și continuitatea 
românească pe aceste meleaguri, elevii și-au format convingeri 
capabile să respingă motivat, cu propriile cunoștințe, influen
țele nocive, tezele și ideile reacționare, combătându-le prin ati
tudini ferme, științifice și patriotice, printr-o conduită de viață 
puternic ancorată în realitățile noastre".

„Mama știe, copilul câștigă “
La nivelul județului Arad se desfășura consursul „Mama știe, 

copilul câștigă", organizat de Comitetul județean al femeilor 
și de Comitetul județean al Crucii Roșii, cu sprijinul Direcției 
Sanitare și al Laboratorului de educație sanitară.

Câștigătoare ale competiției au fost desemnate: Cecilia Titeș, 
din Lipova, Geta Sinaci, Monica Sturza și Viorica Raffai, din 
Arad, Maria Mușat, din Chișinău-Criș, și Mariana Ailoaie, din 
Ineu. .

Ilarion ȚIU

DIN ARHIVELE SECURITĂȚII

Destăinuirile lui 
Dinu Flămând

Departamentul Securității Statului
Unitatea Specială „R"
Notă nr. 0472702
Către Unitea Militară 0625 București
Vă raportăm că, în cadrul emisiunii Actualitatea culturală românească, 

difuzată la postul de radio Europa Liberă la data de 19 mai 1989, s-au 
transmis fragmente dintr-un articol apărut în ziarul francez Liberation, 
semnat de Veronique Soulle. Vă redăm în continuare textul acestui 
material:

„La fiecare început de an, scriitorii români, înarmați cu mașina lor 
de scris, se duc la comisariatul de poliție. Mai întâi batem una câte una 
toate literele alfabetului în două exemplare, ne povestește Dinu 
Flămând, de curând refugiat în Franța. Apoi, recopiem un text, mereu 
același, despre machiavelismul băncii mondiale. Semnăm și putem, în 
fine, pleca. în urma unui decret din 1983, în țara geniului Carpaților, toți 
cetățenii care au o mașină de scris trebuie să o înregistreze la autorități. 
Frigul e mai teribil ca foamea. Te chircește, te înstrăinează de lume, te 
face să te simți învins, ne spune unul dintre cei mai distinși intelectuali 
ai țării, care a ținut să-și păstreze anonimatul. Mi-am scris cărțile înfo
folit în paltoane. Continuând distant și ironic, el ne evocă metodele la 
care sunt supuse mediile culturale de soții Ceaușescu, la ignoranța lor 
totală în ceea ce privește arta și valorile ei, vor să controleze totul și, mai 
ales, vor să strivească tot ceea ce iese din anonimat. Se povestește că 
faimosul conducător ar fi voit să suprime din vocabularul limbii române 
cuvântul imposibil. Acest cuvânt, și multe altele din sfera lui, sunt 
folosite cu multă grijă de cei care scriu. Cuvinte ca insomnie sau absurd 
au dispărut din titlul unor cărți. Este recomandat să nu fie folosite nici 
cuvinte ca mănăstire sau grevă. Cuvântul împărat nu poate fi folosit 
decât într-un context pozitiv. Oamenii de ștință sunt supravegheați de 
cenzorul lor, Elena Ceaușescu, ale cărei cărți despre chimia moleculară 
se înghesuie în vitrinele librăriilor, ea crezându-se savantă. în aceste 
luni, când în țările frățești, cu Uniunea Sovietică în frunte, tabuurile cad, 
în România cenzura atinge cotele delirului. Tot felul de supervizori 
schimbă titluri de cărți, taie pagini sau paragrafe întregi, sparg rimele 
poemelor, rescriu scenarii de film, cer modificarea decorurilor de teatru. 
Negocierile cu un autor pot dura doi ani și reîncep după ce cartea apare, 
tot felul de comisii descoperind fraze dușmănoase. Autorul de piese de 
teatru e în mod special vizat. Un succes trezește toate suspiciunile. Cen
zorii stau la pândă în sală ca să vâneze replicile la care se râde, apoi cer 
scoaterea lor. O piesă poate fi oprită chiar după repetiția generală, scoasă 
de pe afiș de la o zi la alta. Cu toate că cenzura a fost desființată oficial 
în România, aceasta în fapt nu cruță pe nimeni și, firește, mai există 
autocenzura. Scriitorul e invitat să fie responsabil, să judece singur 
înainte de a scrie ceea ce ar putea să dezlănțuie scrisul sau editurile 
însărcinează pe redactorii lor să caute cu lumânarea toate aluziile care 
ar peltea fi perfide, toate metaforele prea transparente, toate șopârlele 
cum li se spune în România. Nivelul decisiv este însă Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste. Puține cărți ies de aici intacte. Conform unor 
mărturii, o lectoră de la acest consiliu a fost scoasă la pensie înainte de 
termen și acuzată că ar fi colaborat cu scriitorii. Dinu Flămând renunțase 
să mai publice. La ce bun această târguială epuizantă pentru un text pe 
care nu l mai recunoști la publicare ca fiind al tău. Alții continuă să se 
lupte. îți trebuie de trei ori mai multă energie decât în Vest pentru a reuși 
să publici. Dar asta ne obligă poate să fim mai fermi, pledează scriitorul 
care a ales să rămână în patria sa. România continuă să aibă o literatură 
bună sau să aibă o revistă bună, cum este Secolul 20, condusă de criticul 
de artă Dan Hăulică. Această revistă a preluat tradiția marilor reviste 
europene și apare astăzi ca o ultimă fereastră spre lume. Datorită ei, cei 
mai de seamă scriitori și curente ale literaturii contemporane univer
sale au ajuns la români. Dar nu o dată numere întregi sunt blocate. 
Revista a trebuit să renunțe la un întreg dosar Pasternak. Cenzura a 
interzis publicarea unor fragmente din „Doctor Jivago", traduse de poe
tul disident Mircea Dinescu. Recurgerea la metafore face victime și prin
tre poeți. Poeta Ana Blandiana a fost sancționată cu intezicerea, pen
tru că ar fi evocat, într-un poem pentru copii, un motan amenințător și 
fudul. Domnule președinte, suntem la capătul puterilor, la capătul 
răbdării, al absurdului multilateral dezvoltat, scria Dan Deșliu într-o 
scrisoare deschisă adresată lui Ceaușescu. Acest poet a fost un adept al 
realismului socialist, este, împreună cu Mircea Dinescu, copilul teribil 
al poeziei române, în fruntea noii contestații a intelectualilor. Prețul 
acestui curaj înseamnă un domiciliu aproape forțat, izolarea, con
cedierea, interdicția de publicare. De ani în șir, departe de disidență, dar 
și de tam-tamul oficial, scriitorii români de valoare încearcă să reziste: 
un Marin Preda, un Augustin Buzura, al cărui recent roman, intitulat 
Drumul cenușii, a apărut după lungi negocieri, el epuizându-se în câteva 
zile. în fața sa îngenuchează munții și câmpiile, el este conducătorul cel 
înțelept al cetății. La lumina epocii sale patria întreagă se transformă. 
Tărie de neclintit. Ion Lilă, autor al unor astfel de versuri, este unul din
tre poeții de curte ai lui Ceaușescu. Dar și alții se pretează la acest cult 
frenetic al personalității. Grafomani ratați și roși de invidie, veleitari 
adunați în jurul principalelor reviste ale hagiografiei prezidențiale: 
Săptămâna și Luceafărul. Tot anul este ritmat după calendarul prezi
dențial: aniversările lui Nicolae și ale Elenei Ceaușescu, congresele și 
conferințele partidului. Ziarele și editurile nu mai prididesc cu pregă
tirea acestor evenimente, ne spune Dinu Flămând. Cultul șefului și al 
soției nu cunoaște întrerupere și nici economie de hârtie. Cele peste 
20 de edituri ale țării publică anual câteva volume de omagii, fără a mai 
lua în considerare operele cuplului prezidențial, publicate în timp-re- 
cord și editate în tiraje enorme. în schimb, numărul cărților de beletris
tică și al tirajelor lor a scăzut continuu. Abonamentele la revistele litera
re străine și importul de carte au fost suprimate. în librării, publicul 
avizat își re-zervă cărțile înainte de apariție, grație pachetului de Kent, 
moneda magică a României. Ne umilesc, cuvântul revine mereu pe 
buzele scriitorilor. Trebuie să scriem despre o societate ideală care nu 
există, să gândim lucruri pe care nu le putem scrie. Suntem niște per
soane fictive. Sfârșești prin a te întreba: cine mai sunt eu? Ne simțim 
pretutindeni de prisos, ne spunea Dinu Flămând. Cu toate acestea, ca o 
trezire după o lungă letargie, o neliniște frământă inteligența română. 
De vreun an, intelectuali dintre cei mai prestigioși, poeți, prozatori, cri
tici și filosofi îndrăznesc să ridice glasul împotriva imposturii. Scriso
rile deschise care ne-au parvenit în Occident ne aduc izbucniri de 
revoltă, exprimate din ce în ce mai articulat. Poate că această tresărire 
întârziată se datorează unei liberalizări permanente. între 1965 și 1970 
apăreau în România cărțile dezgropate cu 20 de ani mai târziu de pere
stroika sovietică. A urmat o nouă strângere a șurubului din ce în ce mai 
accelerată în anii ’80. Limita de suportabilitate pare a fi fost depășită, 
într-un text pătrunzător publicat în Vest, sub pseudonimul Grigore 
Negrescu, text intitulat „Resemnarea" - o formă de sinucidere, puteam 
citi o analiză foarte lucidă a pasivității și complicității concetățenilor săi, 
incapabili să spună nu. Astăzi, cei care fuseseră numiți orfani ai cura
jului se eliberează treptat de frica generală".

Document din volumul: Cartea albă a Securității, Mihai Pelin, 
București, Serviciul Român de Informații, 1997, p. 437-439

Îngrijorări la Paris și Budapesta
(Urmam din pag. I)

Amintim, citând informațiile din 
Le Monde, că Jânos Peter fusese con
tracandidatul lui Corneliu Mănescu, 
în 1967, pentru funcția de președinte 
al celei de-a XXII-a sesiuni a Organi
zației Națiunilor Unite. Conform 
inițiativei Moscovei, înainte de de
punerea candidaturii, la sediul 
Ambasadei Uniunii Sovietice de la 
New York avusese loc o ședință cu 
toate delegațiile la ONU din lagărul 
socialist. „Toată lumea știa că acela 
care candidează este reprezentantul 
Ungariei (...) Ministrul de Externe al 
Ungariei, Jânos Peter, cu care eram 
bun prieten", mi-a relatat Corneliu 
Mănescu.

Sovieticii fuseseră, însă, desigur

informați de contactele pe care le 
inițiase Casa Albă cu Corneliu Mă
nescu, semn al preferinței acestora 
pentru reprezentantul României. Ast
fel a fost acceptată de delegația so
vietică la ONU și candidatura diplo
matului român. Pentru că rațiunea 
principală a unei decizii politice este 
interesul decidentului, a fost aprobată 
candidatura celui care avea mai mulți 
sorți de izbândă din blocul țărilor 
socialiste. Adică a lui Corneliu Mă
nescu. Care a devenit primul comu
nist președinte al Organizației Na
țiunilor Unite.

Cei doi diplomați, după cum se 
vede din demersurile lui Jânos Peter 
în favoarea lui Mănescu, amintite de 
Le Monde, au rămas prieteni.

Lavinia BETEA
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Avortul, o provocare CARTE DE BUCATE

Smântână, frișcă și unt de casă

la adresa regimului

in mod oficial, România avea numai copii frumoși, sănătoși și fericiți FOTO: Arhiva familiei Mihai

îmi amintesc și astăzi, înghițind în 
sec, de cașcavalul, smântână, untul, 
frișca, iaurtul și toate preparatele pe 
bază de lapte pe care mama le făcea 
în casă. Și în 1989 mâneam produ
sele acestea „de lux“, cum spunea 
mama.

Astăzi am descoperit secretul 
reușitei acelor bunătăți. Ghidul ei 
era cartea „Produse și preparate lac
tate obținute în gospodărie", scrisă 
de G. Chintescu și M. Dimitriu, 
lucrare apărută la Editura Tehnică. 
Din cuprinsul cărții aflăm despre 
compoziția chimică a laptelui, 
despre microorganismele din lapte, 
proprietățile și efectele lui, igieni
zarea laptelui prin pasteurizare și 
fierbere, dar și despre modul în care 
se obțin în gospodărie smântână, 
untul, brânzeturile și alte preparate 
pe bază de lapte și produse lactate.

în introducerea cărții, autorii ne 
amintesc faptul că laptele a sim
bolizat întotdeauna bunăstare și 
implicit sănătatea. „Ținând seama de 
calitățile nutritive și de utilizarea lui 
largă în alimentația omului, laptele 
prezintă interes, deoarece oferă con
sumatorilor posibilitățile de a pre
para, în casă sau în gospodăriile din 
mediul rural, unele produse lactate 
pentru nevoile proprii". Autorii mai 
precizează: „Alături de rețete cu ca
racter universal, s-a insistat asupra 
unor preparate având tradiție în 
bucătăria românească, fiind astfel 
mai apropiate de gustul consumato
rilor din țara noastră".

Despre cum se prepară smântână

CARTICOLUL ZILEI 

aflăm din capitolul al doilea al cărții. 
Laptele, lăsat în repaus un anumit 
timp, separă la suprafață un strat de 
grăsime care este smântână. Tem
peratura are un rol important în pro
cesul de smântânire naturală a 
laptelui. în gospodărie se aplică acest 
procedeu: laptele proaspăt muls, 
strecurat, se pune în vase de pământ 
smălțuite sau de aluminiu, cu înăl
țimea de 25-35 cm. Vasele cu lapte se 
așază în perioada caldă într-un loc 
răcoros, iar în timpul iernii, într-o 
încăpere cu temperaturi de 10-14 
grade Celsius. Se lasă una-două zile, 
timp în care la suprafață se separă 
stratul de smântână.

Despre prepararea frișcăi, mama a 
învățat tot din această carte. O ob
ținea din smântână dulce de bună 
calitate, care se bate cu telul sau cu 
agitatorul mixerului în vederea în
globării unei cantități mari de aer, 
adăugând 10% zahăr pudră (la 1 kg 
frișcă se adaugă 100 g zahăr pudră). 
Smântână dulce, înainte de batere, 
trebuie să fie rece, având o tempe
ratură de 5-6 grade Celsius. Dacă 
smântână are o temperatură prea 
ridicată, baterea ei durează mai 
mult, nu se va întări suficient ca să-și 
mențină forma sau se produce sepa
rarea de unt. Frișca bătută se pune 
într-un vas și se păstrează în frigider 
până la momentul servirii.

Untul țărănesc, obținut în casă, era 
un aliment foarte des folosit în 
bucătăria familiei mele. Prin baterea 
smântânii în putinei, printr-o miș
care ritmică pe verticală a bătătoru

lui, se obținea untul. Acesta se aduna 
la un loc cu ajutorul unei linguri de 
lemn și se scotea într-un vas smăl
țuit, unde se frământa ușor prin 
apăsare cu lingura. în gospodărie se 
putea obține și untul topit. „Pentru 
topirea untului se folosește un vas 
smălțuit în care se toarnă apă fier
binte la temperatura de 70-80 grade 
Celsius, circa io%-15% din volumul 
vasului, și apoi se introduc bucățile 
de unt curățate dacă prezintă la 
suprafață urme de mucegai. Untul 
topit se menține la temperatură ridi
cată încă o oră, vasul fiind așezat pe 
o baie de apă. Pentru a grăbi alegerea 
untului se presară deasupra 3%-5% 
sare, care ajută la precipitarea sub
stanțelor proteice și la separarea 
impurităților. După un repaus de 
trei-patru ore, stratul superior de 
grăsime se scurge în borcane, unde 
are loc răcirea untului. Borcanele se 
acoperă cu hârtie celofan, pentru a 
împiedica astfel contactul cu aerul și 
se păstrează în încăperi răcoroase. 
Spuma care se formează la suprafața 
untului se strânge cu ajutorul unei 
linguri, înr-un vas separat, pentru că 
ea reține impurități", precizează 
autorii lucrării.

Cartea propune și moduri de 
preparare a iaurtului, simplu sau cu 
adaos de fructe și arome naturale, a 
laptelui bătut și a chefirului. Nu 
lipsesc nici regulile de preparare a 
brânzeturilor (brânza de vacă, 
brânzeturi aperitiv și desert, brânza 
telemea, cașul).

Carmen DRĂGAN ‘

Copii pe bandă rulantă. Dar și bani 
grei făcuți din provocarea de avorturi. 
Două caracteristici ale anului 1989. 
1.500-2.000 de lei, cât un salariu 
(modest) al acelor vremuri. Atât cerea 
B.A. pentru a le scăpa de sarcină pe 
unele femei care nu-și doreau (sau 
nu-și mai doreau) copii și care apelau 
la serviciile sale „specializate": cablu 
de plastic introdus în colul uterin. 
Banii și valea! Copile neștiutoare îi 
deveneau cliente, dar nu numai...

Dacă și-ar fi pus ambiția, astfel de 
„moașe", improvizate ad-hoc din 
rațiuni evident financiare, și-ar fi 
cumpărat o Dacia 1310 cât ai zice 
„avort", în aceeași perioadă cât aduna 
din „mărunțiș", între sticle goale și 
blugi, un matelot cu dare de mână și 
scrisul cât se poate de citeț. După 
decretul cu interzicerea avortului dat 
de Ceaușescu, speriate de traiul greu 
al acelor ani, după achitarea datoriei 
externe în urma căreia nivelul de trai 
a ajuns aproape de pragul de jos, tot 
mai multe femei încercau orice me
todă pentru a scăpa de sarcină. Unele 
dintre ele, mai în vârstă, erau exaspe
rate, mai ales că din '66, anul când a 
fost „lansat" oficial decretul, și până în 
1989 deja apucaseră să proiecteze 
ceva copii prin ograda familiei. Unele 
chiar depășiseră norma în ceea ce 
privește producția de moștenitori, 
lucru care îi plăcea doar lui Ceaușescu, 
care nu știa sau nu-și dorea să știe 
cum se poate trăi, ca om simplu, într-o 
Românie în care trebuia să stai la 
coadă până și pentru hârtie igienică, 
ce să mai vorbim despre carne ori 
lapte ce trebuiau pentru hrănirea 
copilului! Nu mai vorbim de 
„pempărși", ei nu apăruseră în socia
lism. Pentru înfășarea bebelușilor, 
femeile foloseau încă pelinci - pentru 
cine nu știe, unele erau improvizate 
chiar din bucăți pătrățoase de cârpă 
care, după ce se udau de „pipilică" sau 
erau murdărite de „caca", pentru 

curățire se frecau cu mâna, utilizând 
fie săpunul de casă (făcut din grăsime 
de porc), fie turnând din cutia de car
ton a detergentului Perlan sau Dero. 
Pentru opăreli și alte cele, copilul 
primea în zona fierbinte un strat gros 
din pudră de talc. Ce loțiuni!, ce 
creme!, ele se găseau doar la shop sau 
nici acolo. Nu tu mănuși de plastic 
pentru spălat, ca azi. Femeile de 
atunci aveau acces doar la cele de 
sudor dacă bărbatul practica această 
meserie sau la cele folosite de vidan
jori, instalatori sau electricieni. Cele 
ale portarului Duckadam puteau fi 
folosite doar de Nicu Ceaușescu dacă 
acestuia îi cășuna cumva pe „eroul de 
la Sevilla". Sau pe vreo femeie care 
îndrăznea să-i toarne vreun urmaș 
fără aprobare de la „partidul" dom
niei sale.

Cablu de plastic 
introdus în colul uterin

Dar să ne întoarcem la oițele noas
tre. Cum spuneam, se făceau bani 
frumoși din provocarea de avorturi și 
tot mai multe femei se apucau de 
această meserie, împinse de cerere, 
dar și de lipsa prosperității pe piața 
muncii în societatea socialistă multi
lateral dezvoltată. într-o hotărâre 
judecătorească din 1989 se arată că 
B.A., împreună cu alte „inculpate", 
unele fie în calitate de cliente 
proaspete, altele de recidiviste în ale 
scăpatului de sarcină, au fost pedep
site după cum urmează: B.A., „termi- 
natoarea" de copii pe cale de apariție, 
cum ar putea fi ea numită, o ade
vărată profesionistă în branșă (era și 
ea tot recidivistă, biensur), ca urmare 
a practicării și în trecut a sportului 
național numit „provocare de avort", 
a primit patru ani de închisoare și 
amenzi în sumă totală de câteva mii 
bune de lei.

Una dintre clientele sale, care s-a 
descoperit că își mai făcuse un avort 
ilegal, a fost condamnată la zece luni 
de închisoare. Celelalte domnițe, 
începătoare, care nu folosiseră la timp 
prezervativul pentru că nu prea se 
găsea, având în vedere că erau la 
prima abatere, nu au primit decât 
5.000 de lei amendă, plus 100 de lei 
plata cheltuielilor judiciare. Dar să 
vedem cum s-a ajuns aici! B.A., la 
rugămintea celorlalte inculpate, le-a 
întrerupt „cursul normal al sarci
nilor" introducând în colul uterin al 
fiecăreia o sondă.

Femeile erau cuprinse de hemo
ragie și finalizau treaba la spital. B.A. 
a obținut pentru toate acestea diferite 
foloase materiale, după cum urmează 
- de regulă, 1.500 de lei și 1.000, însă 
de la una dintre ele, ceva mai săracă, a 
acceptat chiar și 100 de lei (să aibă de 
o masă la restaurant!). Iată ce-am mai 
găsit trecut în paginile îngălbenite de 
vreme ale hotărârii judecătorești cu 
pricina: „Inculpata B.A. va fi obligată 
și la plata despăgubirilor către Di
recția Sanitară (având în vedere cos
turile spitalizării după provocarea 
avorturilor pentru unele dintre săr
manele femei - n.r.) și confiscarea 
sumei realizate prin infracțiuni și 
plata cheltuielilor judiciare"... Avoca
ta uneia dintre femeile care a recurs 
la „ajutor" spune că a sa clientă nu este 
decât la prima abatere, astfel încât a 
cerut o pedeapsă minimă (aceasta a și 
fost primită, de altfel - n.r.). Avocata C. 
cere pentru altă clientă, de asemenea, 
amendă, pentru că și ea „este la prima 
abatere și e bine caracterizată la locul 
de muncă, în familie etc.". Infrac
țiunile cu pricina se aflau sub inci
dența art. 33, lit. a) și al faimosul art. 
186, alin. 2, din Codul Penal. în cazul 
B.A., procurorii au descoperit că a 
efectuat șapte întreruperi ilegale de 
sarcină, pe care femeia le-a și recunos
cut, de altfel. Câte nu au descoperit, 

Dumnezeu știe. Faptele se petreceau 
de regulă la domiciliul clientelor, 
după care femeile se prezentau cu 
hemoragie la spital, invocând diferite 
cauze, în cele din urmă însă ele 
recunoscând faptele. Se mai arată că 
B.A. a mai fost condamnată pentru 
aceeași infracțiune, însă a fost elibe
rată ca urmare a unui decret de 
amnistie, dintre numeroasele date în 
mod megaloman de Ceaușescu. De 
remarcat că principalul vinovat, 
„moașa (mai degrabă killerul) im- 
provizat(ă)", inculpata B.A., a fost 
obligată și la plata dobânzii „legale" de 
6% pentru suma datorată spitalizării 
unora dintre femei, bani ce trebuiau 
plătiți Direcției Sanitare. Ca un 
amănunt de culise, B.A. era o fostă 
fetiță din flori, concepută tot acciden
tal, dintr-un tată „natural" și mama V., 
născută într-un sat din județul Vaslui. 
Era, evident, fără ocupație. Dar ce-i 
mai trebuia femeii la cât câștiga cu 
avorturile! în vârstă de 32 de ani, ea 
locuia fără forme legale într-un 
cămin al unei faimoase întreprinderi 
ieșene. De remarcat că printre cliente 
s-a numărat și un alt fost copil din 
flori. Trecută de vârsta adolescenței, 
ea a avansat de la jocul de-a injecția, 
cu doctorul, la jocuri ceva mai seri
oase, mai tehnice. Cum ar fi încer
carea la forța de compresiune a patu
lui, pilotajul cu stegulețul ridicat pe 
sub plapumă, cuplajul bielă-mânivelă 
între două corpuri de aceeași greutate 
și altele. Din păcate, cele ca ea nu știau 
ce consecințe pot fi în urma unor ast
fel de experiențe și nici statului comu
nist nu îi păsa dacă acestea se vor des
curca sau nu cu creșterea odraslelor. 
Ceaușescu dorea să aibă cât mai mulți 
figuranți la spectacolele omagiale, 
dacă se poate la fel de mulți precum 
cele din China comunistă. Toată Ro
mânia. Pardon, Republica Socialistă 
România.

Cristinel C. POPA

Cei mai bogați dintre bogați...
între diversele statistici și clasamente care se alcătu

iesc în țările bogate pe cele mai felurite teme, a intrat 
în tradiție să se întocmească periodic și un top al celor 
mai bogați dintre cetățenii lor bogați. Iar, după statis
tici si clasamente, vin reflecțiile si comentariile de tot 
felul.

Cu câtva timp în urmă, s-a făcut și o situație la zi a 
celor mai bogați din Franța. Parcurgând șirurile de 
nume și cifre, cineva remarca, bunăoară, că lista 
păcătuiește, între altele, prin aproximație. Valoarea 
marilor averi nueprea bine cunoscută - se pare - nici 
măcar de cei care le posedă, căci, pentru a alcătui o 
situație la centimă, trebuie să se țină seama de tot felul 
de complicații - participarea la „societăți paravan", 
„interese încrucișate", investiții în străinătate și câte și 
mai câte alte forme de sustragere de la rigorile impo- 
zabilitățiipe venit. Hotărât lucru, una dintre marile 
probleme ale bogațiloreși aceea de a ști exact ce și cât 
au (nu numai de a disimula cât mai mult și mai bine 
din ce și cât au).

Săracii, în schimb, sunt net avantajați în această 
privință. într-o casă de „noi săraci", sau de șomeri, sau 
de imigranți, nu se face oare bugetul familial mereu 
și mereu, pentru a se putea vedea cum poate fi asigu
rat traiul din casă de azi pe mâine? Lista celor mai 
săraci cetățeni ai țării e, oricum, mult mai ușor de 
alcătuit. Oare i vine greu cerșetorului dintr-o stație de 
metrou sau celui fără adăpost, care doarme sub 
podurile Senei, să-și numere pumnul de monede 
strânse în.pălărie sau primite de la câte o instituție 
filantropică, bani ce reprezintă, adesea, singura sa va
loare... mobiliară sau imobiliară?

Bogății sunt invidiați, și nu-i deloc de mirare. Și sunt 
invidiați din multe motive. De pildă, pentru faptul că 
au putința de a transmite, din generație în generație, 
un capital sustras, cu multă bătaie de cap, unei „triple 
eroziuni", cum o califică „Figaro Magazine": presiunea 
fiscală, inflația și afacerile proaste. „Și să nu mi se 
spună că descendența au mai puțin merit decât înain
tașii lor, căci întotdeauna e mai dificil să păstrezi o 
avere decât să ofaci"-notează, ironic, autorul articolu
lui din săptămânalul menționat.

Foiletonistul Philippe Bouvard cade, la rândullui, în

admirație (ipocrită, desigur) în fața bogaților la 
superlativ, cărora le alcătuiește un sugestiv portret 
colectiv:

„Cât de frumoși, de șic, de curați! Și cu câtă siguranță 
surâzătoare străpung ei obiectivul aparatului de 
fotografiat cu o privire atentă, hotărâtă și străluci
toare! Fie că optează pentru cămașă, pentru pulover 
făcut de mână sau pentru costum sobru, ei apar siguri 
de ei înșiși și dominatori, entuziaști și cumpăniți, 
lansând mai degrabă decât urmând mode... Fotografii 
îi surprind (sic!) în timp ce studiază dosare în avioanele 
lor personale. Se ghicește că, deși au tenul fraged al 
celor în drept să semneze note de plată în marile 
restaurante, nu abuzează de bucate alese... Nu cunosc 
nimic mai reconfortant, în cenușiul și plictiseala din 
jur, decât o fotografie pe plajă a unui patron de între
prindere aflat la apogeul carierei sale. Acest om 
sfidează lenea, moartea, boala, lupta de clasă, impo
zitul pe beneficii, revendicările sindicale și condițiile 
îmbunătățite de muncă... Cravata e sobră, mapa fa
cultativă, biroul debarasat de hârțogăria inutilă. 
Patronul surâde cu toată dantura, uneori falsă, 
partenerilor mai mici de afaceri și presei. Dacă nu fa
brică garnituri de metrou sau Airbus-uri, ține în mână, 
cu un gest degajat, produsul său, atunci când se 
fotografiază. Când boss-ul are spirit de echipă și când 
periodicul specializat are destul spațiu pentru o 
fotografie mare, îi descoperim în ea pe directorul ge
neral și pe directorii generali adjuncți, ajutoarele sale 
fără drept de succesiune, dara căror satisfacție nu e 
mai mică, ținând seama de faptul că au fost admiși să-l 
înconjoare pe nr. 1".

Un singur reproș are de făcut autorul acestui portret 
patronului atât de bine reprezentat foto în ochii pu
blicului: faptul că e constant surâzător. „Capetele 
gânditoare și active ale unei țări cu un important de
ficit al balanței comerciale ar trebui să se străduiască 
să afișeze acea cută de neliniște, care îi distinge pe pe
simiștii lucizi de optimiștii inconștienți".

Surâsul perpetuu e însă, în cazul celor mai bogați 
dintre bogați, apanajul nedisimulat al profitului.

Corneliu VLAD 
Lumea, nr. 20/1989

NE SCRIU CITITORII

BALUL DE ABSOLVIRE
(Urmare din pag. I)

La sfârșitul întrunirii ne-a rugat chiar să nu 
exagerăm să fim noi înșine, să dovedim că suntem 
responsabili de viitorul nostru statut de adulți. Pe 
moment, nu am prea înțeles ce vrea să spună prin 
aceste vorbe, dar mai „târziu..."

Țin minte că am căutat vreme îndelungată să-mi 
găsesc o ținută corespunzătoare cu care să-i impre
sionez în mod pozitiv atât pe băieți (vreo doi dintre 
colegi chiar își manifestaseră dorința explicită tri- 
mițându-mi scrisori - pe atunci era modul cel mai ele
gant de a comunica - de a mă însoți la bal), cât și pe 
profesori. Apăruse atunci un material de „in topit" și 
chiar dacă era scump la vremea aceea (tatăl meu fiind 
muncitor, iar mama casnică), iar pe lângă faptul că 
eram la liceu într-un oraș aflat la câteva sute de kilo
metri, am venit să mi-1 cumpăr, iar rochia mi-a fost 
confecționată de mama unui prieten.

Bineînțeles că nu reușeai să găsești o rochie ele
gantă, pe mărime, decentă, într-un magazin la prețul 
pe care ți-1 puteai permite, iar croitoresele erau la 
mare căutare atunci. Mi-am permis - deși cu tragere 
de inimă - să asezonez la ținută o pereche de pantofi 
cu toc cui și o pereche de dresuri din dantelă pe care 
i-am procurat de la mătușa unei colege care aducea 
marfă de la ruși.

Ziua de bal a debutat cu pregătirile aferente. Diri
ginta ne-a solicitat pe câteva dintre noi să ne ocupăm 
de problemele organizatorice, amenajarea sălii de bal 
și cumpărăturile.

Balul avea loc în incinta Casei de Culură. Am reușit 
să montăm cu chiu, cu vai „un glob" în tavan care era 
„împodobit" cu cioburi de oglindă care era rotit ma
nual (cu un băț) și era luminat de un reflector impro
vizat, agățat în colțul sălii. Eram realmente mândri 
nevoie mare de dotările „moderne" ale discotecii unei 
„epoci mărețe" în care trăiam și care astăzi sigur ar 

stârni zâmbete malițioase.
Masa profesorilor a fost împopoțonată cu tot felul 

de delicatese procurate prin intermediul „pilelor" 
unora dintre părinți: fripturi, vinuri, brânzeturi și 
altele. Toate acestea urmau să umple stomacurile unor 
inși care timp de patru ani ne tocaseră mărunt ado
lescența, cu unele excepții, printre care se număra, 
desigur, „diriga". Pentru noi am luat vestitele băuturi 
răcoritoare: Zmeurel, Frucola și Cico, alături de un deli
cios salam de soia și am reușit să încropim, într-un colț 
al sălii, un fel de „bufet suedez" al zilelor noastre. Desi
gur, mâncarea era ultimul aspect la care ne gândeam 
atunci. Muzica urma să fie asigurată de fratele unui 
coleg de clasă, considerat unul dintre „moderniștii" 
orașului în ceea ce privea noutățile, dotat cu vestitul 
magnetofon „Kashtan". Ne promisese melodii „ulti
mul răcnet".

Așadar, după ce am terminat toate acestea, am ple
cat să ne dichisim pentru bal. Eu, care stăteam la inter
nat împreună cu alte trei colege, porneam din start cu 
neajunsul de a nu beneficia de ajutorul surorii sau al 
mamei, dar am încercat să suplinim asta prin sfaturile 
date de pedagogă, care se lăuda cu experiența pe care 
o dobândise în tinerețe, când, după spusele personale, 
fusese „fotomodel de succes", prezentând hainele de 
la o fabrică de confecții.

Bineînțeles că am renunțat repede la poveștile 
dânsei, deoarece riscam să ajungem împopoțonate la 
bal ca niște băbuțe. Deci, înarmată cu vestitul ondula
tor (pe care îl folosesc și astăzi, la vârsta de 38 de ani), 
am experimentat fiecare meseria de coafeză și, fără 
falsă modestie, surprinzător, freza ne-a ieșit perfect, 
cu toate că atunci nu prea știam ce e acela „fixativ". En
tuziasmate, am continuat cu rujarea buzelor folosind 
celebrul „Atractiv", ne-am întors genele și am în
drăznit să dăm puțin farmec ochilor cu un contur 
negru. Odată „preparativele" încheiate, ne-am îm
brăcat ținutele de gală și am plecat emoționate la Casa 

La sfârșitul liceului, elevele schimbau uniforma 
obligatorie cu ținute elegante realizate, de cele mai 

> multe ori, la croitori

de Cultură, unde eram așteptate împreună cu ceilalți 
colegi de tovarășa „dirigintă".

Nu după mult timp au sosit și tovarășii profesori, iar 
noi, la intrarea în sală, le ofeream acestora celebrele 
garoafe, care erau la modă atunci.

A început astfel balul... DJ-ul s-a străduit ca muzica 
să fie cât mai antrenantă, dar nici unul dintre noi, ele
vii, nu îndrăznea să danseze. Poate aveam repulsii față 
de profesori, nemaifiind puși în postura de a dansa 
alături de ei. Văzând aceasta, tovarășa de la UTC a venit 
la noi și ne-a explicat că tinerii uteciști trebuie să facă 
față cu brio tuturor provocărilor. De rușine, întâi 
timizi, apoi tot mai îndrăzneți, am început să dan
săm... am organizat ad-hoc un concurs de dans la care 
s-au ales perechea cea mai reușită, precum și regina 
balului. Ca un fapt divers, îmi amintesc că regina a fost 
o colegă care avea ținuta adusă din Ungaria (tatăl său 
lucra la Securitate). Balul nu s-a prelungit după cum 
am sperat, iar frenezia și euforia care puseseră 
stăpânire pe noi nu se dădeau duse cu una, cu două. 
Am hotărât de comun acord (oricum planurile erau 
făcute cu o zi înainte) să continuăm petrecerea la un 
coleg care locuia în afara orașului la vreo 6 km. Nu a 
prea contat acest lucru, ne-am organizat plecarea spre 
destinație în grupuri mici de două-trei persoane, 
deoarece la ora 10:00-11:00 noaptea nu îți permiteai 
să te plimbi pe stradă fără a fi luat la întrebări de anu
mite ogane de Miliție. Bineînțeles că la ieșirea din oraș 
ne-am grupat cu toții și am plecat pe un drum de țară 
însoțiți de glume și voie bună.

Pentru noi, faptul că ieșisem din cotidian, că am 
îndrăznit să încălcăm anumite principii era cel mai 
deosebit lucru pe care-1 făceam. Ghinionul de atunci, 
dar farmecul cu care am privit mai târziu întâm
plările, a fost faptul că drumul nu era chiar circula- 
bil, dar a început să și plouă.

Colegii binevoitori s-au descălțat și ne-au dat nouă 
pantofii, deoarece tocurile nu mai puteau lupta cu 

noroiul, ei bineînțeles au mers desculți, fără șosete și 
cu pantalonii de la costum suflecați. Vă puteți da 
seama cât de încântătoare ar fi, chiar și astăzi, trăirea 
unor altfel de peripeții. Nu puteam ajunge prea re
pede, deoarece opririle pline de haz erau foarte dese. 
Acasă la Nicu (colegul nostru), a trebuit să profităm de 
bunăvoința părinților săi de a cotrobăi prin dulapurile 
cu haine și cele cu papuci, deoarece când am ajuns 
eram uzi până la piele și înghețați.

La vederea unor băncuțe și scaune aflate pe prispa 
casei ne-am năpustit spre a ne alina durerea ce ne 
măcina tălpile.

între timp, tatăl coborâse în beciul casei, de unde a 
revenit cu o damigeană cu vin roșu (am uitat să amin
tesc că am făcut liceul îri zona Moldovei, la Dorohoi, 
jud. Botoșani) specific zonei. Nicu a pus în funcțiune 
pickup-ul familiei și colecția de discuri cu muzică 
ușoară și populară românească, am încins un chef de 
pomină care a durat până la 4:00 dimineața. Dacă îmi 
aduc aminte bine, pentru mine, aceea a fost prima dis
tracție din viața mea care a durat atât de mult.

Ne-a fost improvizat într-o cameră, pe jos, un loc de 
„campare" și până Ia prânz am colindat în lumea 
viselor. Ziua respectivă am petrecut-o la țară, bu- 
curându-ne de frumusețea locului, depănând 
amintiri din timpul liceului.

Cam asta a fost... tot.
Privind retrospectiv, îmi dau seama că a fost ceva 

irepetabil. Și cred că sunt în asentimentul multora 
din generația mea că distracțiile acelor ani, chiar dacă 
nu au beneficiat de minunile tehnicii de azi (în care 
chiciul muzical și vestimentația au inundat mintea 
tinerilor), au gravat în memorie amintiri de neuitat.

Poate exprimarea nu este atât de bine plasată. Cu 
toate acestea, am încercat să mă exprim firesc, ca și 
cum m-aș fi aflat în acele locuri acum: „în urmă cu 
douăzeci de ani".

Elena UNGUREANU, Arad
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MARADONA, NAPOLI 
SI CUPA UEFA

Cupa UEFA a fost primul și singurul trofeu european cucerit de Napoli și de vedeta sa, Diego Maradona

Informarea Ambasadei României 
la Budapesta către Ministerul 

Afacerilor Externe

Primăvara anului 1989 a venit cu una dintre 
cele mai spectaculoase finale din istoria Cupei 
UEFA. După 2-1 în prima manșă și 3-3 în retur, 
Napoli a cucerit la 17 mai primul său trofeu 
european, în dauna vest-germanilor de la VfB 
Stuttgart.

Drumul napoletanilor în ediția 1988-1989 
a competiției a început cu victoria asupra gre
cilor de la PAOK Salonic. Apoi, au fost elimi
nate pe rând Lokomotiv Leipzig și Girondins 
Bordeaux. în sferturi, misiunea „albaștrilor" a 
fost ceva mai dificilă. Napoli a avut nevoie pe 
prelungiri pentru a trece de compatrioții de la 
Juventus. în sfârșit, în semifinale, a fost rândul 
lui Bayern Miinchen să devină victima italie
nilor. Cealaltă protagonistă a finalei, Stuttgart, 
și-a început aventura europeană în fața 
ungurilor de la FC Tatabanya, pentru ca în run
dele următoare să-i trimită acasă pe iugoslavii 
de la Dinamo Zagreb și pe olandezii de la 
Groningen.

Nemții au avut emoții în sferturi, unde au 
fost necesare lovituri de departajare pentru a 
trece de Real Sociedad. în semifinale, echipa 
antrenată atunci de Arie Haan a eliminat-o pe 
Dinamo Dresda, formația est-germană care 
„scosese" în runda precedentă pe Victoria 
București.

Prima manșă a finalei s-a disputat la 3 mai, 
pe Stadio San Paolo, în fața a peste 80.000 de 
tifosi, care au înghețat în minutul 17, când 
nemții au deschis scorul printr-o reușită a lui 
Maurizio Gaudino, jucător de origine italiană. 
Peninsularii aveau însă un atu incontestabil: 
Diego Armando Maradona. Cu 20 de minute 
înainte de final, „El Pibe d'oro" a apelat la un 
procedeu mai vechi, „mâna lui Dumnezeu".

El și-a aranjat discret balonul, pentru a-1 șuta 
apoi în brațul unui fundaș german. Arbitrul a 
dictat penalty în favoarea napoletanilor, iar 
Maradona l-a transformat. în ultimele minute, 
tot „Butoiașul atomic" a pasat decisiv către

DIN PRESA INTERNAȚIONALA

Walesa către 
Comisia Europeană: 
„Finanțați Polonia"

„Economia poloneză este în difi
cultate și va fi ajutată de țările care 
o pot face. Dacă acestea nu o vor 
face, dacă nu i se va oferi Poloniei 
posibilitatea de a depăși dificul
tățile, noi polonezii vom pierde 
orice posibilitate de a reuși, ceea ce 
va fi o pierdere pentru toată lumea, 
dat fiind că Polonia se află în frun
tea mișcărilor de reformă”, scria La 
Repubblica în mai 1989, preluând 
declarațiile lui Lech Walesa din 
cadrul convorbirilor cu președin
tele Comisiei Europene, Jacques 
Delors și cu primul ministru bel
gian Wilfried Martens, desfășurate 
la Bruxelles. în discuțiile cu Delors, 
liderul Solidarității a evocat peri
colul pe care îl reprezintă pentru 
Polonia datoria externă de 39 de 
miliarde de dolari. Datoria este 
ghiuleaua atârnată de piciorul dez
voltării economiei poloneze și de 
planul de relansare economică ela
borat de guvern.

Occidentalii, și în special euro
penii, ar putea să sprijine decisiv 
Polonia prin creșterea schimbu

Placebo
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5 ■
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8 ■
9

10 ■
ORIZONTAL: 1) Fel de mâncare. 2) Zeul apelor - Limbă de vacă. 3) Numirea unor 

atașați în posturi de consilieri (sg.). - Preluare dintr-o bucată. 4) Cascadă zgomo
toasă răspândită prin... hăuri! - Somnifer pentru copii administrat pe cale orală. 
5) Mică încăpere într-o gospodărie... anexă—Cele ale rebusismului! 6) Chemare 
la start - Oaza fericirii visată în deșert. 7) Laturile unui unghi! - Tutele în felul lor. 
8) Mușcată din ghiveci - Remiză 100%. 9) Un iubit întors pe dos - Melodii... la 
varieteu! 10) Rase de oameni - Cel care dă ordine în timpul instrucției.

VERTICAL: 1) Prins de mână - Un soi de porumb. 2) Supliment la masă în ali
mentația publică - O despărțire de durată. 3) Incisivul ascuțit - Un fel de sfoară 
ardelenească. 4) Foc în cămin. 5) Crud, fără pic de inimă! - Un fel de mie împru
mutată de la tine - Cerere de suplimentare. 6) Comprimat pentru prevenirea 
șocurilor - Tip de palat din țările slave. 7) Un fel de mâncare de casă (pl.). - 
Vocalele unui diftong! 8) O femeie în genul tău - A... însuși din formulele de 
fizică. 9) Era primitivă. 10) Bun de uz curent - Esență de cer (od.).

Careca, cel care a stabilit scorul final, aducând 
o victorie prețioasă pentru echipa pregătită în 
acea perioadă de Ottavio Bianchi. Returul s-a 
disputat în Germania, la 17 mai, iar cei aproape 
70.000 de spectatori prezenți pe „Neckarsta- 
dion" au avut privilegiul de a vedea un festival 
de goluri. Alemao, Ciro Ferrara și Careca au 
semnat reușitele italienilor, în timp ce pentru 
gazde au marcat Klinsmann, De Napoli (auto
gol) și Olaf Schmaler. Motorul „azzurrilor" a 
fost însă tot starul argentinian.

Meciul s-a încheiat 3-3, iar Napoli a intrat în 
posesia celui mai valoros trofeu din istoria sa, 
desigur, fără a pune la socoteală cele două 
titluri de campioană obținute tot în epoca 
Maradona.

„El Pibe d’oro" era de departe vedeta napo
letanilor, însă echipa italiană mai avea în com
ponență și alte nume „grele" brazilienii Ale- 
mao și Careca, dar și Andrea Carnevale. în 
același timp, de partea cealaltă, se remarcau 
internaționalii germani Jurgen Klinsmann și 
Guido Buchwald.

în ceea ce-1 privește pe Maradona, finala 
acelei ediții de Cupa UEFA a avut o semni
ficație aparte. Corrado Ferlaino, președintele 
lui Napoli la acea vreme, îi promisese argen
tinianului că dacă echipa sa va obține trofeul, 
atunci el îi va da drumul să plece în Franța, la 
Olympique Marseille. Sufocat de dragostea 
fanilor napoletani, „Butoiașul“era tentat să 
schimbe atmosfera, să migreze către un loc 
mai liniștit. Totuși, intențiile lui Ferlaino erau 
altele. „în realitate, el nu voia să mă lase să plec, 
în timp ce eram pe teren și încă țineam în 
mână Cupa UEFA, s-a apropiat de mine și mi-a 
șoptit: «Nu te vând, ți-am spus asta doar ca să 
ai o motivație în plus». în acel moment aș fi 
vrut tare mult să-i sparg Cupa în cap", a 
povestit ulterior Maradona în cartea sa auto
biografică.

Delia GOMOESCU

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Nu-i de joacă cu... jocurile pentru copii!

rilor comerciale. Delors a amintit că 
în cursul săptămânii trecute cei 12 
miniștrii de Externe europeni au 
examinat raporturile pe care le au 
cu țările Europei de Est și au decis 
că aceste raporturi să fie legate de 
respectarea Cartei de la Helsinki, în 
special în ceea ce privește drep
turile omului.

Cu aceeași ocazie au înghețat 
raporturile cu România și au con
venit să amplifice schimburile co
merciale cu guvernul de la Var
șovia. Dacă s-ar putea stabili o or
dine ideală de reluare a relațiilor 
cu țările CAER, România ar fi 
plasată pe ultimul loc și Polonia pe 
primul. Delors a precizat că nego
cierile cu Varșovia se vor accelera 
și Comisia Europeana a fost man
datată să inițieze demersuri pen
tru realizarea unui acord de co
operare economică și comercială 
cât mai larg cu putință.

InfoMina

Unde se joacă în Brăila copiii? Cei 
care au, se joacă în curți, iar la școală, 
în recreații, aleargă pe terenurile de 
sport. în timpul liber, însă, cei mai 
mulți, îndeosebi dintre cei care locu
iesc în blocuri, ies în fața acestora, 
căutând locurile de joc amenajate 
pentru ei. Unde și cum sunt amena
jate aceste locuri? Iată o întrebare la 
care am căutat răspuns, întreprin- 
zând un raid în cele mai populate 
zone ale municipiului.

De la început precizăm că am 
întâlnit foarte puține spații de joc 
amenajate așa cum trebuie. Aces
te excepții sunt cele din Parcul 
Monument, în cartierul Hipodrom 
(în vecinătatea Cinematografului 
„Unirea"), în fața blocului 40 (Stra
da Victoriei) și, oarecum în car
tierul Progresul între blocurile 2,3 
și 6. Atât! în rest, ceea ce am întâlnit 
arată dezolant. în această privință, 
exemplele sunt cu mult mai 
numeroase...

în cartierul Radu Negru, pe Strada 
Milcov, se află un mare spațiu ce s-ar 
vrea, chipurile, loc de joc și de dis
tracții pentru cei aproape 1.000 de 
copii, câți locuiesc la blocurile din 
jur. Acesta are răsfirate pe el câteva 
jocuri (cumpene, un mic tobogan), 
în rest fiind plin de gropi, pietre și 
gunoaie.

Cam tot așa arată și alte spații în 
cartierul Progresul (în prelungirea 
blocului 36), în cartierele Marna și 
Obor (în vecinătatea blocului 37) etc. 
în cartierele Radu Negru și Obor, în 
schimb, există - în locui spațiilor 
amenajate pentru jocul copiilor - 
zeci de „feude" împrejmuite cu fier 
beton. Cine dorește să se convingă 
o poate face lesne, mergând la fața 
locului.

în toate aceste blocuri locuiesc 
mii de copii. Unde să se joace? Mulți 
dintre ei o fac pe stradă, în carosabil, 
expunându-se pericolului de acci
dentare. Nu o dată am scris în pa
ginile ziarului nostru pentru acci
dente în care au fost implicați copii.

E timpul unor eforturi conjugate 
din partea primăriei, asociațiilor de 
locatari, conducerilor de întreprin
deri, a părinților pentru crearea

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
Filarmonica „George Enescu" orga

nizează la data de 1 iunie 1989 concurs 
pentru ocuparea următoarelor pos
turi: solist vocal cor, toboșar. Domici
liu stabil în București. Informații 
suplimentare la sediul instituției.

Caut femeie cunoscătoare de 
limbă germană sau engleză, pentru 
supraveghere copil de 2 ani.______

Caut femeie pentru supraveghere 
copil, vorbitoare de limba engleză. 
Ofer casă și retribuție.

VÂNZĂRI
Vând sufragerie mare, mobilă în 

stare foarte bună, stejar, diverse 
obiecte de mobilier, rafturi, șifonier.

Vând Dacia 1310, stare foarte 
bună. Aștept provincia.__________

Vând Opel 1200, stare perfectă de 
funcționare, radiocasetofon, alte 
piese absolut noi. 

unor spații dotate cu jocuri specifice 
celor de-o șchioapă. Jocuri care se 
pot confecționa și din materiale 
recuperabile, pe care mulți le 
aruncă la fier vechi.

Toți am fost cândva copii și tre
buie să-i înțelegem întrutotul pe 
copii!

Șt. M. MUREȘAN 
înainte, jud. Brăila, 
nr. 9.912 din 1989

Evident, prin chiar statutul nostru 
social-politic suntem profund, per
manent și în mod necesar implicați 
cotidian în dialogul cetățeanului cu 
instituțiile de orice fel și de la orice 
nivele ierarhice ale județului. Facem 
de la început precizarea, pentru a 
risipi orice dubii, că acest dialog este 
ambivalent, reciproc profitabil și, 
desigur, absența acestuia este de 
neimaginat într-un climat social- 
politic cum este cel al societății 
noastre socialiste, în centrul căruia 
este omul și nevoile sale materiale și 
spirituale, drept care prin grija par
tidului și statului nostru s-au 
încetățenit, instituționalizat și le
giferat toate detaliile acestui exer
cițiu profund democratic. Dar să ne 
oprim, deocamdată, aici, pentru a 
face loc dialogului propriu-zis, frag
mentul de azi. Deci:

Asociația de locatari nr. 5 Tere- 
zian, Sibiu: Sesizarea dvs., în le
gătură cu lipsa apei calde, a fost 
analizată de cadre de conducere și 
de specialitate de la „Independența" 
și EPCFL, cele două instituții impli
cate în această problemă - furni
zorul și proprietarul. Din consta
tările de pe teren rezultă, fără dubii, 
că scăderea de presiune se petrece 
pe traseu, din cauza unui racord, 
secțiunii conductei și izolării ter
mice necorespunzătoare. Urmează 
ca EPCFL să rezolve aceste probleme 
de ordin tehnico-constructiv, în ca
litate de proprietar. Cum tovarășii 
din conducerea respectivei instituții 
sunt receptivi la semnalele noastre, 
avem convingerea că problema dvs. 
se va rezolva în limita posibilăților 
reale cu maximă promptitudine.
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noilor modele expuse, în pas cu 
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„De remarcat linia noilor modele expuse", în pas cu moda primăverii lui 1989

Cetățenilor care au sesizat lipsa 
din unitățile comerciale a unor arti
cole tehnico-sanitare și a elasticului 
pentru îmbrăcăminte, conducerea 
ICSMI le mulțumește, pe această 
cale, aducându-le la cunoștință că au 
fost mobilizați lucrătorii comerciali 
să recomande articole înlocuitoare 
- mai puțin tradiționale, precum și 
să depună mai multă insistență în 
aprovizionarea cu asemenea măr
furi, la care, cererea nefiind foarte 
mare, se creează uneori goluri ne
justificate. în ce ne privește, ne pro
punem să revenim, periodic pe 
această temă, ce vizează relația 
necesară dintre ICRM și ICRTI pe de 
o parte, și ICSMI pe de alta.• ••

Maria Bădilă, Str. Câmpului, Sibiu. 
La solicitarea noastră, Comitetul de 
Cultură și Educație Socialistă al Ju
dețului Sibiu a luat act de cele 
sesizate de dvs., precizând că orga
nizatorii spectacolului în discuție au 
fost Casa de Cultură a Tineretului 
Reșița, Ansamblul folcloric „Junii 
Sibiului" al Sindicatului IPA Sibiu și 
că solistele anunțate pe afișe nu au 
putut participa din motive obiec
tive, aspect asupra căruia spectatorii 
au fost anunțați înainte de în
ceperea programului. Din păcare, 
răspunsul CJCES nu precizează pe ce 
cale s-a făcut această anunțare, căci 
una este să anunți publicul prin 
afișe, și alta după ce s-a adunat în 
sală așteptând verificarea zisei 
glumețe, intrate în paremiologie - 
„afară-i vopsit gardul, înăuntru-i 
leopardul". în tot cazul, ni se face 
(pentru dvs. și în beneficiul tuturor 
celor care pot fi asociați sesizării în 
cauză) precizarea că „a fost aten
ționată conducerea Casei de Cultură 
a Municipiului Sibiu, instituția care 
a găzduit spectacolul, ca pe viitor să 
urmărească cu mai multă atenție 
modul de desfășurare a specta
colelor ce au loc în propria insti
tuție...". Vom urmări și noi cum... 
urmărește!

Tribuna Sibiului, 
nr. 9.892 din 1989

20 mai 1989, ora 18:00 
Tovarășului Emil Bobu, 
Tovarășului Ion Stoian, 
Tovarășului loan Totu, 
Tovarășului Iulian Vlad, 
în cadrul ședinței de la 18 mai 1989 

a comisiei centrale de revizie a PMSU 
a fost prezentat un raport referitor la 
situația internă din sânul partidului 
ungar.

Discuțiile pe marginea raportului 
au evidențiat necesitatea înnoirii și 
transformării PMSU într-un partid al 
reformei, pentru a-și putea îndeplini 
rolul în etapa următoare. în docu
mentul intitulat „Punctul de vedere al 
comisiei centrale de revizie asupra 
situației partidului", publicat în presa 
ungară de la 19 mai a.c., se arată 
următoarele: PMSU trebuie să se 
transforme într-un partid de masă, 
care să reprezinte interesele naționale 
și să țină seama de realitățile interna
ționale; el trebuie să acționeze pentru 
dezvoltarea marxismului, manifes
tând totodată, toleranță față de di
versele idei existente în partid, re
nunțând să ridice exigențe ideologice 
nejustificare la primirile de noi mem
bri. PMSU are nevoie de un program 
nou, care să prevadă reforma siste
mului proprietății, stimularea ini
țiativei în economie, modernizarea 
mecanismului economic, a vieții so
ciale, culturii și științei. în conformi
tate cu schimbarea rolului social al 
PMSU, vor trebui modificate strategia 
și practica acestuia, partidul trebuind 
să acționeze în condițiile sistemului 
multipartidic, pentru lărgirea cât mai 
mult a sprijinului pe care îl acordă 
masele. PMSU va trebui să-și modifice 
atitudinea față de organizațiile de 
opoziție, acomodându-se la noua si
tuație, întărindu-și, însă, capacitatea 
de a combate încercările de a-1 dis
credita și consolidându-și poziția în 
mijloacele de informare în masă. în 
cadrul partidului, trebuie să se instau
reze o structură organizatorică de tip 
nou, și un nou mod de funcționare 
democratică, care să permită libera 
exprimare a opiniilor de către mem
brii săi. Comisia centrală de revizie 
consideră existența platformelor în 
sânul partidului drept o situație fi
rească, care nu contravine unității și 
disciplinei partidului.

Membrii partidului nu pot fi făcuți 
răspunzători de greșelile politice ale 
conducerii PMSU; comisia centrală de 
revizie își face autocritică și recu
noaște că pentru curățenia morală a 
partidului și pentru câștigarea încre
derii oamenilor, vor trebui dezavuați, 
politic și moral, cei care sunt cu ade
vărat răspunzători de gravele erori 
care au condus la actuala criză. Co
misia centrală de revizie consideră 
necesară schimbarea conținutului și 
formei activității sale, valorificând 
principiul democratismului și trans
punând în viață „autonomia" sa față 
de Comitetul Central și față de cele
lalte organe conducătoare ale PMSU; 
ea va promova traducerea în viață, 
neștirbit, a drepturilor membrilor 
partidului, conform prevederilor care 
asigură funcționarea democratică a 
partidului. Comisia centrală de revizie 
consideră motivată convocarea, pen
tru toamna acestui an, a conferinței 
naționale a PMSU și apreciază că nu
mai prin pregătirea și desfășurarea 
acesteia, cu participarea delegaților 
aleși în mod democratic, vor putea fi 
risipite principiile de bază ale orga
nizării și funcționării acestuia, orga
nismele sale naționale.

Din cele de mai sus, se desprinde, în 
mod clar, concluzia că PMSU pornește 
de la recunoașterea că în viitor nu va 
mai deține monopolul puterii în so
cietatea ungară și va trebui să-și adap
teze metodele și stilul de muncă, în 
funcție de prezența unor partide de 
opoziție. PMSU a acceptat ca în noul 
proiect de Constituție să nu se mai 
înscrie rolul său conducător, guvernul 
și parlamentul au ieșit de sub con
trolul partidului, inclusiv organizația

tv 20 mai 1989

13:00 Telex
13:05 La sfârșit de săptămână
La treisprezece și cinci... Prefața 

emisiunii
Mugurel de cântec românesc. 

Muzică populară
Cu aparatul de filmat prin țară. în 

casă nouă. Reportaj
Un cântec... pentru Planeta Albastră 

cu Adrian Daminescu
Desene animate
în sunetul muzicii. La vioară Geor

giana Ciobanu, laureată a Festivalului 
național „Cântarea României" 
' Flori albe de cireș. Moment poetic. 
Recită Lucia Mureșan

Armonii lirice cu basul Pompei 
Hărășteanu

Telesport
Din Filmoteca de aur tv
Autograf muzical Aura Urziceanu

vremea
Vremea a fost în general caldă, iar 

cerul variabil, cu înnorări mai accen
tuate în sud-vestul țării, unde pe 
alocuri au căzut ploi sub formă de 
aversă. în rest, averse izolate. Vântul 
a suflat slab până la moderat, cu 
intensificări locale la munte.

Temperatura maximă a fost cu

de tineret (Uniunea Democratică a 
Tineretului Maghiar- Demisz). Biroul 
Politic a renunțat la dreptul său în 
numirea și promovarea cadrelor în 
aparatul de stat. în prezent, se discută 
măsura de renunțare la organizațiile 
de partid din întreprinderi și insti
tuții. Gărzile muncitorești au trecut de 
la partid în subordinea guvernului. 
Politica externă a Ungariei nu mai 
este elaborată și îndrumată de partid, 
trecând și aceasta în sarcina Guvernu
lui și a Parlamentului. Practic, PMSU 
adoptă sistemul partidelor burgheze 
din Occident, care în cea mai mare 
parte a timpului lor sunt niște cluburi 
de discuție.

Zilele acestea, Imre Pozsgay, mem
bru al Biroului Politic al CC al PMSU, 
ministru de stat, care a întreprins o 
vizită în Austria, a declarat că PMSU 
trebuie să se împace cu ideea că ar pu
tea să piardă alegerile parlamentare 
de la sfârșitul acestui an sau primă
vara anului viitor; criticile aduse la 
ultima plenară secretarului general 
Kâroly Grosz, a spus Imre Poszgay, ar 
putea determina schimbarea actualu
lui secretar general la viitoarea con
ferință națională. în cadrul partidului 
au luat ființă diferite platforme și cer
curi ale reformei care în realitate con
duc al subminarea unității PMSU. Re
cent, s-a anunțat formarea unei plat
forme marxist-centriste, care cuprin
de mai multe sute de membri de par
tid, reprezentând mai ales generația 
vârstnică. Potrivit acestei platforme, 
partidul se află într-o gravă criză a 
cărei responsabilitate este pusă în 
seama actualilor conducători. Se apre
ciază că în Biroul Politic personali
tățile influente sunt acelea care, 
împreună cu partidele burgheze în 
curs de renaștere și care se pronunță 
direct împotriva socialismului, preco
nizează trecerea la un sistem burghez 
de tip occidental. Membrii platformei 
se pronunță împotriva reevaluării 
istoriei ultiimilor 40 de ani, motivând 
că aceasta riscă să promoveze disen
siuni fără sfârșit și să conducă în mod 
inevitabil, la o sciziune în partid. Plat
forma se pronunță petnru unitati 
partidului, dar mai mulți fondatori ai 
acesteia susțin instituirea unui „au
tentic" partid comunist.

După alegerea noastră, principalul 
răspunzător de criza prin care trece 
PMSU este secretarul său general, 
Kâroly Grosz, care a dovedit lipsă de 
consecvență și fermitate în apărarea 
și promovarea principiilor și ideolo
giei marxiste, în activitatea teoretică 
și practică a partidului ungar.

Evoluția din ultimul timp a acti
vității conducerii PMSU lasă impresia, 
tot mai mult a existenței unui plan de 
trecere a societății ungare de la socia
lism spre o democrație burgheză. Se 
vehiculează tot mai frecvent ideea 
neutralității Ungariei și adoptarea 
modelului de dezvoltare finlandez, 
prin crearea unei economii de piață și 
a unei societăți pluraliste, care să 
permită integrarea, în anii ce vin, < 
comunitatea economică vest-euro- 
peană. Cercurile guvernamentale un
gare afirmă că încă cu doi ani în urmă 
Ungaria a intrat în contact cu Consi
liul Europei, al cărui parlament ur
mează că în cel mai scurt timp să 
creeze un „statut de invitat special" 
pentru țările din Europa de Est. Acest 
statut urmează să fie acordat în 
primul rând Ungariei.

La Budapesta au început, deja, pre
gătirile în vederea vizitei președin
telui SUA, George Bush. Conducerea 
ungară nutrește convingerea că vizita 
președintelui american va contribui 
la participarea SUA la punerea pe pi
cioare a economiei ungare.
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regimurilor comuniste europene, 
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prinsă între 20 și 28 de grade, iar mi
nima din cursul nopții, între 5 și 15 
grade, mai scăzută în depresiuni.

în Capitală, vremea a fost caldă, cu 
cer variabil. Vântul a suflat slab până 
la moderat, iar temperatura maximă 
a fost cuprinsă între 26 și 28 de grade. 
Minima s-a situat între 11 și 13 grade.
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