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CELEBRITĂȚILE EPOCII ÎSI
PETRECEAU VACANTA LA 2 MAI

între iunie și septembrie, cu cățel, 
cu purcel, boema bucureșteană se 
muta la 2 Mai. Cele aproximativ 500 
de case, cât număra sătucul vecin cu 
Mangalia, erau locuite de ruși lipo
veni, tătari, români. în lunile de vară, 
așezarea de la malul mării avea cea 
mai mare densitate de celebrități pe 
centimetru pătrat din întreaga Ro
mânie. Poposeau în fiecare an la 
aceeași gazdă. Gustau deliciile habi
tatului simplu, fără pretenții, tipic 
țărănesc, compensat de farmecul 
peisajului sălbatic, puțin afectat de 
cuceririle lumii moderne. Căci 2 Mai 
era pe-atunci o așezare rurală cu 
nimic deosebită în privința confortu
lui de „omoloagele" din alte zone ale 
țării: un singur magazin alimentar și 
unul cu „de toate", bazarul, Restauran
tul „Dobrogeanul" - emblema locului 
onorată ca atare pe vederi, poșta și 
cam atât. Deosebit l-au făcut înteme
ietorii satului, cei care-și vor fi ridicat 
primii casele pe țărmul mării. Și, după 
cum consemnează memoria locului, 
poeta Nina Cassian. Povești cu cele
britățile lumii de-atunci ne-au spus 
astăzi localnicii din 2 Mai, deopotrivă 
cu cei plecați prin alte locuri, dar care 
păstrează în memorie farmecul unui 
loc unic.

Poeta Nina Cassian a 

„inventat44 nudismul

Cum de-a ajuns apoi satul 2 Mai 
locul predilect al boemei nu se știe 
cu precizie. Partea de sud a litoralu
lui românesc al Mării Negre fusese 
frecventată de „lumea bună" și între 
cele două războaie mondiale. Ce-ar 
fi „clasa de mijloc" a României inter-

JURNALE PERSONALE

9 SEPTEMBRIE
Deși cu întârziere, au apărut 

cronicile la „Secretul armei... secrete!" 
în mai multe publicații: Contempo
ranul, Cinema, Luceafărul. Toate 
sunt extrem de elogioase, chiar 
entuziaste. Mă bucur. Mai întâi pen
tru faptul că, oricât au vrut ca filmul 
să treacă neobservat, nu au reușit. 
Ceea ce înseamnă că e ceva de capul 
lui, că reprezintă, așa cum s-a spus, 
un moment cu totul insolit în cine
matografia noastră... Sper că într-o

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Comerțul liber în socialism
Vivi locuia pe palier cu noi, la patru camere, cu chirie la stat. Era o femeie foarte 

frumoasă, chiar cool, în limbajul de azi. Avea doi copii: Răzvan, de-o vârstă cu 
mine și Andrei, cu câțiva ani mai mic. De câțiva ani era divorțată și la un moment 
dat, ca să-și sporească veniturile, a început să facă tot soiul de lucruri în afara ser
viciului de laborantă în Politehnică; fiindcă progeniturile ei, ca și mine, aveau 
prostul obicei să mănânce zilnic.

împreună cu Lulu, un student la arhitectură, a făcut mărțișoare. Munceau 
până noaptea târziu, de vândut s-au vândut bine, dar cum, din păcate pentru ea, 
1 Martie nu era decât o dată pe an, banii din două săptămâni de vânzare nu 
puteau ține prea mult. Apoi, în colaborare cu un student astmatic, Vivi a trecut 
la confecționarea de espadrile. Vreo doi-trei ani a fost o adevărată furie cu 
espadrilele, aproape toată lumea purta. Am avut și eu vreo câteva perechi, din 
care unele din raiat negru. O nebunie. Cu espadrilele negre în picioare și cu pan
talonii bufanți mi se părea că semăn cu Bruce Lee, idolul meu de atunci în 
materie de dat cu picioarele. De fapt, în toate materiile.

(Continuare în pag a lla)

în casa din 2 Mai cu nr. 409 au stat de-a lungul timpului actrițele Marga Barbu, Olga Tudorache, 
Ileana-Stana lonescu, Dorina Lazăr FOTO: Christian Silva

belice deținea case de vacanță la 
Mangalia. Puțin mai la sud, în Balti
cul drag Majestății Sale, Regina 
Maria aduna vară de vară elita artis
tică a vremii. în anii ’50, Balticul 
aparținea Bulgariei, iar elita cultu
rală s-a mutat ceva mai la nord, dar 
tot prin zonă. Se spune că Nina 
Cassian a descins prima în sătucul 
dobrogean și că rebela poetă ar fi 
„inventat" nudismul, devenit, în 
timp, „marca locului". „2 Mai, un sat 
de lângă Mangalia. Plajă direct din 
ogradă, cu Aii, femeia noastră Kati - 

bună zi acest film va fi pus, cu voce 
răspicată, acolo unde merită.

Alexandru Tatos, 
Pagini de jurnal. Ediție alcătuită 

de Liana Molnar-Tatos, București, 
Editura Albatros, 1994, p. 539

în acel început de toamnă a 
sosit din SUA, cu soția și doi băieți 
mici, profesorul american de isto
rie Paul Michelson, de la Hunting
ton College (Indiana), un specialist 
in cultura și civilizația româneas
că format la noi, la începutul 
anilor ’70.

(Continuare îh pag a lla) 
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totul dulce și pașnic (afară de înecul 
unei fete). Am scris vreo 20 de poezii, 
regăsindu-mă în sfârșit!!!", confirmă 
poeta în jurnal cunoștința făcută cu 
localitatea dobrogeană în vara 
îndepărtatului 1955. A revenit aproa
pe an de an, probabil a adus prieteni, 
amici, cunoștințe - majoritatea apar
ținând sexului „tare", dacă e să dăm 
crezare bârfelor cu generozitate 
puse-n circuit de confrați. Deși 
trăiește de ani buni în Statele Unite, 
amintirea Ninei Cassian este puter
nică și astăzi la 2 Mai.

Dragostea româno-sovietică, 
între vorbă și fapte

Pentru Iulia Medeleanu, anul 
1989 are o încărcătură cu totul spe
cială. La 29 ianuarie și-a cunoscut 
viitorul soț, de 8 Martie a cerut-o de 
soție, în august i-a cunoscut familia. 
Mai mult ca sigur nu e singura po
veste de dragoste trăită de-un băiat 
și-o fată în anul când evenimentele 
„marii istorii" i-au prins în vâltoarea 
lor pe oamenii obișnuiți. Numai că 
povestea Iuliei și-a lui Florin, simplă 
la prima vedere, apare ca desprinsă 
din romane atunci când ajungi s-o 
cunoști mai în detaliu. Căci prin 
multe încercări au trecut El și Ea 
de-au ajuns să trăiască fericiți 
până-n zilele noastre și multe 
de-acum încolo.

Iulia se numește Medeleanu după 
soț. Anterior căsătoriei se numea 
Kaverina și trăia în Orenburg, un 
oraș de aproximativ 600.000 de 
locuitori situat în Uralii de Sud, 
aproape de granița Rusiei cu Kazah- 
stanul. Avea 21 de ani, lucra la Insti
tutul de Statistică și în paralel era 
studentă seralistă la Științe economi
ce. Până atunci, nu călătorise nicio
dată singură în afara granițelor Uni
unii Sovietice. în vacanțe mergea cu 
părinții la Marea Neagră, la Soci, în 
Ucraina, iar în 1987 se înscrisese 
într-o excursie de grup în Ungaria.

Florin Medeleanu lucra de doi ani 
în Uniunea Sovietică, într-un grup 
de zece români care asigurau ser-

Drumul spre paradis

Drumul către paradisul de la 2 Mai 
nu era tocmai simplu. „Era un chin să 
ajungi, reface mental Irina Damiean 
traseul. Podul care face acum legătura 
cu Mangalia nu exista. Ca să străbați cei 
doi kilometri dintre 2 Mai și Mangalia 
aveai două posibilități: fie mergeai prin 
șantierul naval - calea directă, dar ceva 
mai aventuroasă, fie ocoleai vreo 
10-15 kilometri, prin Limanu.

(Continuare în pag. a lila)

vice-ul pentru sondele din Kazah- 
stan. La Orenburg veneau sâmbăta, 
luni dimineața elicopterul îi ducea 
înapoi în Kazahstan. La 29 ianuarie, 
Iulia și Florin s-au cunoscut la dis
cotecă. „A fost «văzut, plăcut», dea
pănă Iulia începuturile idilei. La noi 
în oraș erau mulți bulgari și numai 
zece români. Din cei zece, unul sin
gur era neînsurat. Așa a fost să fie." 
Peste nici două luni a cerut-o în 
căsătorie. Povestea de dragoste cu o 
rusoaică n-airecut neobservată de 
șefii lui Florin. „S-a aflat la Securitate, 
în luna mai l-au întrebat la partid, el 
a răspuns că e adevărat, că se însoară; 
în iunie l-au chemat înapoi în Ro
mânia, povestește mai departe Iulia. 
Eu am rămas, dar sora lui mi-a făcut 
invitație și în august am venit pen
tru prima oară în România. La 
13 august, mai precis. Mă întreb și 
acum de unde am avut curajul ăsta, 
să plec singură atâta drum... Dar dra
gostea e mare, atunci nu mă gân
deam la nimic altceva. în bani ro
mânești, biletul de tren Moscova- 
București ă costat cât o pereche de 
pantofi - 400 de lei, echivalentul a 
40 de ruble. La București am rămas 
șocată: altă limbă, alte obiceiuri, 
magazinele erau goale, goale, nu se 
găseau de nici unele, pentru orișice 
nimic trebuia să stai la coadă.

(Continuare îh pag. a lila)

La 9 septembrie, Republica Popu
lară Democrată Coreeană (RPDC) 
aniversa 41 de ani de la procla
marea republicii, iar Scînteia a 
„marcat" evenimentul câteva zile la 
rând. Zeci de telegrame s-au trimis 
atunci cu destinația Phenian. 
Toamna, pentru câteva de la cule
sul viilor, în București apăreau 
mustăriile. în plin avânt se afla sud- 
vestul Capitalei, scria Informația 
Bucureștiului. în ultimii ani, în 
zona Ghencea, Drumul Sării, Com
pozitorilor, Lețea Gheorghe se con
struiau cu frenezie blocuri, maga
zine, școli și parcuri.

Rămas-bun, tabără dragă!
Tabăra de copii de la Năvodari pri

mea cei dintâi vizitatori la 1 iunie, de 
Ziua Copilului. Apoi, la 15 iunie ve
neau copii de la gimnaziu și de la 
15 iulie primea liceenii. Erau serii de 
câte 14 și 18 zile, trenurile veneau și 
plecau mereu din Gara de Copii Nă
vodari. La 14 septembrie pleca ulti
mul tren din această tabără.

Există amintiri prinse ca acele de 
siguranță de sufletele noastre. Elevii 
și liceenii de acum 20 de ani își 
amintesc cu siguranță de zilele fier
binți ale verii lui 1989, când adunau 
prietenii în tabăra de la Năvodari. Seri 
calde sau reci, cu dansuri sub cerul 
plin cu stele, cu teama că vor fi prinși 
pentru că au părăsit tabăra fără știrea 
profesorilor imediat după stingere, 
dar cu speranța că seara următoare o 
vor lua de la capăt. își vor aduce amin
te de sala de mese, de ospătăresele 
care le dădeau cacao cu lapte, pâine, 
ou fiert. De gimnastica de înviorare, 
obligatorie... Ne-am adus aminte și 
noi vorbind cu profesorul Octavian 
Rusu, care are 40 de ani vechime în 
tabăra de copii de la Năvodari și a fost 
mult timp directorul ei.

„Prin 1964 profesorul Traian Carta- 
cai, de educație fizică, a avut ideea 
trăsnită să facem o tabără pentru 
copii în cabanele fostei pușcării de la 
canal de prin anii ’53-’56“, spune Octa
vian Rusu. „în acea perioadă, până în 
1969 puteau să vină cam 1.500 de 
copii din toată țara. în 1969 a obținut 
și aprobarea Sindicatelor, pentru că 
această tabără a fost realizată din coti
zațiile membriilor de sindicat care 
făceau parte din UGSR, căci se știe că 
nu exista decât un sindicat până în 
1989. în 1969 a început construcția 
taberelor Delfin și Albatros, 1.100 de 
locuri și Albatros, 1.400 de locuri. în

Dumitru luga a fost eliberat 
din Penitenciarul Jilava

După șase ani de detenție, cal
varul lui Dumitru luga s-a încheiat. 
Sosise, la 9 septembrie 1989, ultima 
zi de detenție, prima zi de libertate 
a fostului tehnician de la TVR. Secu
ritatea începea, în aceeași zi, febri
la acțiune de supraveghere a celui 
considerat, încă, un „element peri
culos". Discuții „lămuritoare" cu fos
tul deținut, filaj, „prelucrarea infor
mativă", ascultarea telefoanelor, 
racolarea informatorilor făceau 
parte din planul de măsuri de izo
lare a lui Dumitru luga.

Planul de măsuri 

al Securității

în luna august 1989, înainte de 
eliberarea lui Dumitru luga, Securi
tatea a elaborat un plan de măsuri în 
dosarul de urmărire informativă 
„Iorgu". Colaborau, printre altele, 
Securitatea Municipiului București 
(SMB), Direcția I și Direcția a IV-a, 
alte secții și unități speciale. Scopul 
acțiunii complexe era izolarea fostu
lui deținut politic. Pe lângă obiectiv, 
au intrat în „malaxorul" informativ 
al securiștiloj rude apropiate și 
îndepărtate, foști colegi de serviciu 
de la Radioteleviziune, prieteni, cu- 
noscuți, vecini de bloc. Cu toții au 
devenit „surse" și „legături".

Din planul de măsuri, special 
alcătuit pentru Dumitru luga, aflăm 
fiecare operațiune a Securității, 
defalcată pe secții și direcții. Astfel, 
SMB a introdus mijloace tehnic-

Felicitări pentru 
Kim Ir Sen

De „23 August", „Nodon Sinmun", 
oficiosul Partidului Muncii din 
Republica Populară Democrată 
Coreeană (RPDC), acordase pagini 
întregi zilei naționale a României. La 
două săptămâni, „tovarășii" români 
s-au revanșat. La 9 septembrie, RPDC 
aniversa 41 de ani de la proclamarea 
republicii, iar Scînteia a „marcat" 
evenimentul câteva zile la rând. Zeci 
de telegrame s-au trimis atunci cu 
destinația Phenian. Au felicitat

1970 s-a dat în folosință la capacitatea 
maximă, partea de lângă Albatros și 
s-a construit hotelul. în 1971 s-a con
struit Gara de copii, unde venea câte 
un tren pe zi, la Cutezători, Delfin și 
Albatrosul. Copiii coborau pe peron și 
se făcea triajul medical. Toată lumea 
era văzută la intrarea în tabără să nu 
aibă rubeolă, rujeolă, pojar, vărsat de 
vânt sau chiar toxiinfecție alimen
tară. Am avut și cazuri de păduchi. 
Chiar râie... Aveam policlinica com
plexului unde orice situație se putea 
remedia, și la ora actuală ea există. 
Două ambulanțe, una antișoc, care stă 
pe plajă, cealaltă la policlinică, pentru 
cazuri speciale. Garniturile aduceau 
16-18 vagoane de copii. în 1974 s-a mai 
construit o tabără, lângă cea veche, 
Cutezătorii, Perla, cu 1.050 de locuri.

Copiii învățau foarte multe cântece 
aici. Cântărețul de muzică populară 
loan Bocșa a stat cu noi ani întregi și 
a învățat mulți elevi să cânte.

Am fost primul director de tabără 
din 1974 până în 1990. Am pornit ca 
profesor însoțitor de grup, pentru că 
am făcut canotaj în facultate, iar pro
fesorul Cartaci m-a văzut cum înot și 
a crezut că sunt profesor de educație 
fizică. M-a întrebat dacă .vreau să ră
mân în comandamentul taberei Cu
tezătorii, i-am spuș că duc copiii acasă 
la liceu și mă întorc. Apoi, am fost pro
movat la funcția de coordonator de 
activități sportive pe plajă și de-abia 
în 1977 au aflat că nu sunt profesor de 
educație fizică, ci de fizică. Activități 
opționale, cercuri de limba română, 
desen, șah. Astăzi se stă, atunci nu 
prea. La 100 de copii era un profesor 
de educație fizică, la 200 de copii era 
un profesor de muzică. Profesorul de 
educație fizică începea la 6:45 gim
nastica de înviorare care era obligato

operative la domiciliul lui luga din 
Bulevardul Bucureștii Noi. Din bloc 
au fost recrutați ca informatori doi 
vecini. Soția și fata cea mare au fost, 
la rându-le, „încadrate informativ" la 
locurile de muncă. Pentru a se pre
veni contactarea membrilor oficiilor 
diplomatice și consulare ale țărilor 
occidentale la București, D. luga a 
fost dat în consemn la Unitățile Spe
ciale „F" și USLA. Și ajutoarele sub 
formă de colete sau valută, trimise 
de organizații din vestul Europei, au 
fost interzise. Unitatea Specială „T" 
trebuia să restricționeze convorbirile 
telefonice internaționale și să le în
trerupă pe cele purtate cu cetățeni 
străini aflați în România. Soția 
„obiectivului" și fiicele sale au fost 
luate în „contact operativ pentru 
influențare pozitivă". Pentru ofițeri, 
începea munca „de educare și descu
rajare". Din plan făcea parte și un 
dialog obligatoriu dintre un securist 
(locotenent-colonelul Vasile Delea- 
nu) și fostul condamnat politic. SMB 
dorea un „control informativ total" 
asupra activității lui luga. Zeci de 
„surse" urmau să dea informații des
pre mișcările sale zilnice.

Implicată în planul de măsuri era și 
Direcția a IV-a, care acționa pe lângă 
deținuții prieteni ai lui D. luga. în fine, 
Direcția I supraveghea cele nouă „le
gături" ale lui luga rămase la Radio
televiziune, necondamnate penal în 
proces. Și cei șase membri ai efemerei 
Mișcări pentfti Libertate și Dreptate 
Socială din România (MLDSR) erau su- 
pravegheați cu sârg. Mai ales Tihenea, 

Coreea de Nord și pe„genialul ei con
ducător", Kim Ir Sen, președintele 
Nicolae Ceaușescu, Constantin Dăs- 
călescu (prim-ministru), N. Giosan 
(președintele Marii Adunări Națio
nale), Ministerul Afacerilor Externe 
(MAE), Ministerul Apărării, Consiliul 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, CC al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
CC al Uniunii Tineretului Comunist 
și alte instituții. Mun Biong Rok, 
ambasadorul coreean la București, a 
oferit, la rându-i, o recepție.

(Continuare în pag a lla)

rie, competițiile pe plajă și după- 
amiază, de la 1730 ș 18:00, începeau 
competițiile la terenurile pe care le 
mai vedeți în tabără acum. Erau pline 
de copii, iar după 19 30 jucau și profe
sorii, că eram și noi tineri. în 1977 
mi-au dat să arbitrez finala pe com
plex la baschet, știam fotbal, știam 
handbal, știam volei. Nu știam bas
chet, nu știam să fluier la trei pași și 
m-au prins. A fost jenant că un profe
sor de fizică poate să facă de toate în 
afară de baschet. Nu m-au dat, afară 
din funcția de director de tabără, dar 
până în 1989 nu puteai să înaintezi 
peste director de tabără. Coordonator 
de activități, comandant de unitate și 
directorul de tabără. Peste tabere era 
comandamentul complexului, în care 
intra cineva de la Consiliul Național al 
Pionierilor și de la UTC. Aceia erau 
șefii noștri.

în 1985 a venit ordin să îmbrăcăm 
copiii noaptea în costume naționale, 
pentru că a doua zi veneau Ceaușescu 
și Poliana Cristescu. în loc să plece 
trenul la 1030 cum era programat, a 
plecat la 16:00. Eu împreună cu alți 
colegi și cu un profesor din lotul de 
aur al handbalului, domnul Horobăț, 
i-am trezit pe copii, adormiți cum 
erau, și i-am îmbrăcat în costume 
naționale ca să-l primim pe Ceau
șescu. Așa erau regulile de atunci. 
Fiecare copil avea o floare în mână. A 
aterizat pe câmpul de aici, dar înainte 
de a se face asta am fost controlați să 
nu avem chei, nimic metalic. Doam
nele profesoare să nu aibă nimic în 
genți nimic în afară de farduri sau o 
sticlă cu1 apă în cazul în care i se făcea 
rău vreunui copil.

(Continuare îh pag. a lila)

stabilit în județul Covasna, care fusese 
vizitat în 1988 de un diplomat ameri
can. Responsabili cu îndeplinirea pla
nului de măsuri, din partea fiecărei di
recții, erau locotenent-colonel Gheor
ghe Marin (Direcția I), locotenent- 
colonel Vasile Deleanu (SMB) și căpi
tanul Marin Burgui (Direcția a IV-a).

„Vom lua măsuri ferme 

și n-apuci 

să faci nimic!44

Conform planului, i-a revenit 
colonelului Deleanu misiunea de a-1 
„influența pozitiv" și „descuraja" pe 
Dumitru luga. Dialogul s-a purtat în 
ziua eliberării. Ofițerul a aplicat 
atunci metoda biciului și a zăhărelu
lui. I s-a promis fostului deținut o via
ță „normală" în schimbul renunțării 
la ideile politice. Altfel, i-a mai spus 
securistul, pe luga îl aștepta din nou 
închisoarea. Și, poate, și mai rău. „Vei 
avea tot dreptul să-ți trăiești viața, dar 
1a prima greșeală, și nu interpreta, 
corect; la prima faptă, încercare de 
faptă, atitudine sau preocupare, repet 
la prima greșeală, faptă, încercare de 
faptă, atitudine sau preocupare anti
socială, ostilă, să știi că va fi represată, 
va fi anihilată din fașă", i-a spus De
leanu lui luga, conform documen
telor păstrate în dosarul de urmărire 
informativă „Iorgu", aflate actual
mente în custodia CNSAS.

(Continuare îh pag. a lla)

COADA (LA MAGAZINE) PENTRU PLECAREA PE MUNTE
în august 1989, Petru Sandu-Andrieș lucra la Com

binatul de Fibre Sintetice Iași. Atunci, ca și astăzi, era 
un mare iubitor al drumețiilor pe munte. Ca să 
ajungă din când în când pe vârfuri, trebuia să-și ia 
câteva zile libere. Mai greu era, spune el, cu procu
rarea produselor și a celor necesare călătoriei și 
petrecerii sejururilor la înălțime. „Pe atunci oamenii 
erau legați mai mult de serviciu și evadau mai rar pe 
vârfuri de munte. întâlneai mai puțină lume acolo 
sus, versanții nu erau ca acum împânziți cu 
chioșcuri, nu existau facilități, alternative de cazare 
și altele. Dar cel mai greu era cu aprovizionarea de 
acasă. Foarte dificil, dar merita. Pentru că, acolo, sus, 
ne simțeam mai liberi. Evadam din lumea în care 
divertismentul însemna un program tv de două ore 
cu Ceaușescu. Așa scăpăm de constrângerile și stu
piditățile cotidiene, toate împănate cu multă propa
gandă comunistă, luată deja în derizoriu de majori
tatea", își amintește el. „De cele mai multe ori ne pro
gramam ieșirile, ne luam mai multe libere. Pe atun
ci se lucra în toate zilele, în foc continuu, în trei 
schimburi, ca la oțelărie. Se dădea liber o zi, două, 
una după alta, și îți comunica data la care puteai 
rămâne acasă încă din cursul săptămânii. Pentru că

eu îmi programam ieșirile, luam mai multe libere 
odată, le legam, cum se spune. Trebuie precizat însă 
că noi lucram și sâmbăta și duminica, chiar și 
noaptea, ca la combinatele siderugice". în 1989, 
Petru a primit șase libere și a făcut o ieșire pe munte, 
în afara concediului. Câteva din aceste zile erau zile 
de „recuperare". „Făceam câte o treabă mai d.eose- 
bită și îmi dădeau o zi liberă, o așa-zisă recuperare. 
Pentru o escapadă îmi trebuiau minimum cinci zile, 
dar depindea și de cum ne adunam cu prietenii sau 
cunoștințele dornice de ieșire, însă, de regulă, eram 
cel puțin cinci oameni". Sandu-Andrieș ajungea în. 
special în Munții Făgăraș, dar mergea și pe Ceahlău 
sau în Munții Rodnei. De ce? „Ajungeam des în Fă
găraș pentru că este cea mai frumoasă zonă alpină 
din țară, cea mai spectaculoasă, mai dificilă, și cu 
posibilități de «aventură»". însă „distracția" începea 
o dată cu aprovizionarea. „După 1982, dar în special 
în 1989, nu se mai găseau alimentele speciale pe care 
le ia cu el un montaniard. Așa ajungeam de stăteam 
săptămâni bune la coadă înainte de plecare pentru 
a ni le procura. Era greu să stai la rând să le obții. Asta 
o făceai în timpul liber de după serviciu. Nici măcar 
conserve nu se găseau. Cu cel puțin o săptămână

înainte, stăteam la coadă și obțineam, pe rând, dacă 
eram norocoși, lucrurile de care aveam nevoie. Cu 
greu obțineam brânză, unt, salam, care nu se găseau 
cum se găsesc acum. Brânza topită era o raritate. Pro
duse conservate pentru călătorii, folosite în turism 
astăzi, nu existau. Nu existau porții pentru o zi, 
ambalate frumos. Pe atunci luam cu kilogramul, la 
pungă. Foarte greu obțineam și ciocolată. Dacă 
prindeam, luam câte 20 odată. De asemenea, nu se 
făcea comerț cu pioleți, colțari, iar sacii de dormit din 
magazinele românești erau de proastă calitate. 
Simțeai că trece vântul prin ele. Nici corturi nu prea 
erau. Mai împrumutam de la cei care făceau rost, 
aduse din străinătate". Pe atunci erau puțini români 
care dispuneau de mașină proprie. Se circula mai 
mult cu trenul care, de cele mai multe ori, era supraa
glomerat. „Mergeam în picioare, urcam și coboram 
pe geam cu bagajul". Și pe atunci cele necesare pen
tru o excursie atârnau mai greu în spate, explică 
Sandu-Andrieș, pentru că nu existau materialele 
ultraușoare de astăzi. Uneori ajungea să pună în 
cârcă la plecare și 35-40 de kilograme.

(Continuare îh pag. a lla)
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CALENDAR
9 septembrie (sâmbătă)

Soarele a răsărit la:
6:47, a apus la 1938
Luna a răsărit la:
16:08
Sărbătoare creștină: Sf. și Drepții 
părinți Ioachim și Ana; t) Sf. Cuv. 
Dimitrie de la Vorona; Sf. Mucenic 
Severian; Cuviosul Teofan Mărturi
sitorul

S-a întâmplat la
9 septembrie 1989
• La Budapesta a avut loc o între

vedere între Rezso Nyers, președintele 
P.M.S.U. și Jose Eduardo dos Santos, 
președintele Angolei, aflat într-o vizi
tă în capitala Ungară, informa agenția 
M.T.I. Au fost examinate relațiile din
tre cele două partide și țări și s-a pro
cedat la un schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale.

Ramona VINTILĂ
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COADA (LA MAGAZINE) 
PENTRU PLECAREA PE MUNTE

DIN ARHIVELE SECURITĂȚII

Prima zi de libertate

(Urmare din pag. I)

„Mergeam cu trenul până la o anumită des
tinație, iar de acolo mai luam uneori câte o 
căruță... în 19 89 am fost în Munții Rodnei. De 
la Ilva Mică am urcat într-o mașină de mineri 
care îi ducea pe aceștia la lucru. Intrau în șut".

Sandu Andrieș și prietenii s-au cazat la o 
tabără de pionieri de pe Valea Blaznei. I-au 
primit cei care îngrijeau tabăra. Acolo, grupul 
și-a aranjat și-ajustat bagajul. Au luat câte o 
gustare în sala de mese a instituției pio
nierești și au înnoptat acolo. „Aveam paturi 
suprapuse, sobe de teracotă, apă curentă. 
Cabaniera ne făcea câte un ceai". Cu alte oca
zii, au tras și la cabanele forestiere din munții 
Rodnei. La cabane, fie ele pionierești sau 
forestiere, suma achitată pentru găzduire era 
aproape una modică. „Lăsam ceva acolft ca 
plată", spune Sandu-Andrieș. în ce privește 
echipamentul pentru munte, de escaladare, 
se recurgea și la o metodă mai simplă, în 
afara-procurării lucrurilor scumpe aduse din 
Occident sau cumpărate de la bișnițarii care 
operau pe la „shopuri". „Găseam câte un 
croitor care se ocupa, ne cosea hamuri, saci 
de dormit, pufoaice, rucsacuri. Rucsacurile 
care se găseau în comerț nu erau atât de 
bune, nu aveau decât un cadru și nu erau așa 
comozi la cărat". De asemenea, unii dintre 
montaniarzi își făceau singuri sau pe la 
cunoștințele din întreprinderi colțari, pioleți, 
care, evident, rareori se găseau de vânzare. 
„Erau unii prin fabrici care cunoșteau fel de 
fel de meșteri, persoane care se pricepeau. 
Mai găseam pe la Brașov, pe la Bacău. Dă
deam și 1.500 de lei pe un piolet bun, în con
dițiile în care salariul minim era tot atât sau 
până în 2.000 de lei".

JURNALUL OMULUI SIMPLU

(Urmare din pag. I) w

Au vândut ei niște saci de espadrile, 
dar cum nu erau de interes pentru 
cumpărători decât în timpul verii, 
trebuia găsit un articol de care să fie 
nevoie mereu. Voila; batistuțe!

Aici a intrat și mama în scenă. Cot 
la cot cu Vivi a început munca de 
tighelire a materialului numit batist, 
cumpărat la metru din comerțul 
socialist. Rimă involuntară.

Drumețiile pe munte erau o adevărată aventură. Nu se găseau alimente în magazine, ambalajele grele 
sporeau kilogramele rucsacilor, iar transportul public era supus economiilor la energie

Inconveniente
Pe lângă faptul că bagajul era pe atunci mult 

mai greu decât astăzi, pentru că nu erau amba
laje ușoare, exista și riscul să se compromită 
toate. „De exemplu, dacă luam cu noi un primus, 
un miniaragaz portabil, trebuia să îl alimentăm 
cu benzină. Combustibilul îl puneam într-o 
sticlă, rareori o căram în bidoane de plastic, mai 
întâi că nu existau de volum mic, pentru can
tități reduse, și apoi apăreau riscuri de aprin
dere". De aceea, benzina era turnată în sticlele de 
sticlă, unice pe atunci, și era purtată în bagaje. 
Exista pericolul să se spargă, să ajungă peste 
mâncare sau haine și să strice totul. „Mai făceam 
noi bidoane din metal, un fel de rezervoare pen

tru benzină. încălzeam mâncarea la primus, că 
pe atunci nu se găseau, cum am spus, porții zil
nice, variate, constând în semipreparate, ca 
astăzi. Nu găseai supă la plic decât adusă din 
străinătate și procurată pe bani grei. Făceam 
mult ceai, cu floare de tei, iar în 1989 dispăruse 
până și zahărul cubic". Pateul, untul lipseau cu 
desăvârșire. Mai luam cu noi carne. Fie o ob
țineam cu pile, fie răbdam și nu consumam rația 
lunară de carne oferită de Ceaușescu și, când 
mergeam la munte, luam cantitatea păstrată 
două luni. Se dădea un kilogram de carne la rație 
și îl țineam în frigider. Nu mai găseam nici halva 
românească sau margarina învelită în ambalaj 
de hârtie". înainte, pe munți, erau doar maga

»

Comerțul liber în socialism
De cumpărat nu găseai batiste să 

dai cu tunul, astfel că batistuțele lor 
colorate și cu marginile ondulate 
erau la mare căutare. Confecționarea 
se făcea la mașina de cusut a lui Vivi. 
Eheeei, dar până s-a văzut ea cu ma
șina aceea cu programe, au curs niște 
ape. Până la Urmă, conform tradiției, 
tot cu o relație a făcut rost de mașină. 
Fratele lui Vivi, mare procuror, a 
intervenit undeva și manufactura a 
mers de atunci ca pe roate.

S-au vândut batistuțe cu baloturile, 
la toți colegii de serviciu ai părinților 
mei, la colegii lui Vivi, la prieteni, 
rude și la colegii prietenilor și rudele 
colegilor.

Astfel mai intrau niște bani în casă, 
dar pentru noi, copiii, nu erau destui. 
Aveam nevoie, mai ales eu cu Răzvan, 
de bani pentru bere.

Descoperisem berea de niște ani și, 
pur și simplu, înțelesesem că pentru 
dezvoltarea noastră e un aliment 

indispensabil. Răzvan mai făcea rost 
de bani de la Mamae. Bunică-sa din 
partea tatălui era coafeză particulară, 
avea acasă un soi de „salon" și bani 
destui cât să mai scape și la nepoți 
ceva. Cine este gata să ne judece tre
buie să afle ce greu era cu berea pe 
atunci, mai ales pentru niște tineri 
slăbuți și în formare, ca noi. Bere se 
aducea puțină la alimentară și ca să 
cumperi atunci, pe loc, trebuia ochi 
ager, să vezi camionul cu marfă când

zine, nu chioșcuri. Apă minerală era greu de găsit 
de exemplu. Costurile unei escapade pe munte 
nu erau foarte mari, deoarece transportul și 
cazarea erau ceva mai ieftine. Cu 300 de lei te 
plimbai toată țara, făceai circuit cu trenul prin 
țară.

Filme pentru adulți

„O cazare la cabană nu costa mai mult de 
15 lei, 20 de lei. Cât trei beri. La unele cabane 
puteai să vezi la televizor posturi străine, în 
unele locuri se prindea. Și pe atunci era foarte 
important, având în vedere că existau doar 
două ore de program. Pe munte se prindeau de 
regulă sârbii. Ne uitam cu toții, grupul de pri
eteni. Uneori stăteam toată noaptea la televi
zor, ca la video. Părea ceva ireal, când știai că 
te întorci jos și nu vezi decât de la 20:00 la 
22:00 ode închinate conducătorului suprem. 
Acolo, sus, parcă erai în altă țară. Ni se părea că 
pe munte suntem privilegiați și îi compăti
meam pe ăștia care erau jos și nu veneau, pen
tru că noi eram puțini sus.

Ne bucuram de libertatea care exista. 
Dădeam uneori peste domeniile lui Ceaușescu, 
cabane ale PCR-ului și alte amenajări păzite de 
civili. Ne întrebau ce e cu noi, de unde venim. 
«Nu știați că e interzis?», ne întrebau și ne 
explicau că este o zonă protejată, că nu este 
accesibilă. în zona Bucegi am găsit așa ceva, dar 
și în Dornei, în Moldova. în zona Puzdrele din 
Rodnei mai era o cabană pe care o preluase 
PCR-ul. Erau și cabane de vânătoare, tot de 
Ceaușescu folosite, ne dădeam seama. Erau 
foarte bine dotate, erau întreținute, și atunci 
cine avea voie să vâneze? Doar ei, și alți respon
sabili comuniști."

Cristinel C. POPA

venea, umeri lăți, brațe vânjoase, 
coate de shaolin și tupeu de măgar, să 
faci față țiganilor care se împingeau 
cu toată familia să cumpere tot.

Dacă nu aveai aceste date trebuia 
ori să te mulțumești cu o poșircă ne
norocită la halbă, de care m-am să
turat în spelunca împuțită de la 
Gara Basarab ori să cumperi de la ți
gani cu 25 de lei sticla, care la ali
mentară era 5,25. Hai noroc!

Dan CÂRLEA

Raport informativ
în urma discuțiilor purtate în ziua 

de 09.09.1989 cu lt. mj. Mihăilă Ma
rian, referitoare la ultima conversație 
pe care a avut-o cu deținutul Iuga 
Dumitru, înaintea punerii lui în liber
tate, mi-a relatat.

Deținutul Iuga Dumitru intențio
nează ca în ziua următoare să înceapă 
să viziteze capitala, în mod special 
noul centru civic cu „Casa Republicii", 
cât și tronsonul doi și trei al metroului 
bucureștean, timp de o săptămână.

După aceea, timp de două săptă
mâni, va merge la fratele său în loca
litatea Topoloveni, „pentru refacere", 
perioadă în care va studia noile in
venții tehnice în domeniul electroni
cii, pentru a putea face față noii „revo
luții" tehnice.

Dorește să se angajeze, dar aspiră la 
o angajare „deosebită", pentru a-și 
profesa meseria.

De asemenea, să pună la punct 
activitatea profesională a celor două 
fete ale sale, în ceea ce privește înca
drarea în câmpul muncii, cât și func
țiile pe care le ocupă în întreprinderi
le unde își desfășoară activitatea.

La întrebarea ofițerului, dacă o să 
mai vină în penitenciar, deținutul 
afirmă că: „Am trecut prin multe pro
bleme, mai ales în ultima perioadă de 
timp, dar...".

Semnează plutonier (indescifrabil).
• ••

Redat din limba română
Strict secret
Postul nr. 7
Exemplar unic
Nr. file 1
Maior Zbârlea Gheorghe
Nr. 001 din 09.09.1989
„Iorgu"
08.09.1989
în prezența deținutului Ionescu 

Gheorghe și a deținutului Gîrju, 
obiectivul afirmă că în penitenciarul 
Aiud a reușit să ia legătura cu deți
nutul Eremia Traian, în prezent în 
același penitenciar, cu ocazia scoaterii 
la curtea de plimbare, camerele fiind 
apropiate.

Susține că Eremia Traian este des
cendent legionar, condamnat CSS 
pentru propagandă ostilă societății 
noastre, cu care a stabilit ca, după pu

Dumitru Iuga a fost eliberat 
din Penitenciarul Jilava

nerea în libertate, să se întâlnească la 
Sibiu sau în luna noiembrie în Bucu
rești, după ce vor lua legătura în pre
alabil prin telefon.

Red. MG/09.09.1989
• ••

Republica Socialistă România
Strict secret
Ministerul de Interne
Exemplar unic
Departamentul Securității Statu

lui
Serviciul independent de filaj
Nr. DI/00198244
SMB Serviciul 110
Notă privind filajul numitului 

Iuga Dumitru „Iorgu" domiciliat în 
B-dul Bucureștii Noi, nr. 58, sc. A, et. 
II, efectuat în ziua de 09.09.1989 de 
la ora 12:20 până la ora 6:00 din ziua 
de 10.09.1989.

Activitatea obiectivului
La ora 12:20, „Iorgu" a ieșit de la 

Penitenciarul Jilava având o sacoșă 
asupra sa, moment în care a fost luat 
în filaj. A mers până în stația ITA Fa
cultativă unde a așteptat circa 15 mi
nute până la venirea autobuzului 171, 
în care s-a urcat. Cu acesta a călătorit 
până la stația ITB „Gara Progresul", 
unde a coborât. După coborâre, a 
mers la un chioșc de unde și-a cum
părat bilete ITB, apoi s-a urcat în 
tramvaiul 12. Cu acesta a călătorit 
până la stația ITB Gara Basarab unde 
a coborât; a traversat pasarela Ba
sarab și din stația ITB N. Titulescu 
s-a urcat în tramvaiul 24. Cu-acesta a 
călătorit până la stația ITB Pajura, 
apoi a mers pe B-dul Bucureștii Noi și 
la ora 14:20 a intrat la Circa de Miliție.

La ora 14:27 „Iorgu" a ieșit de la 
circă, a mers pe jos pe B-dul Bucu
reștii Noi și la ora 14:30 a intrat la 
domiciliu având sacoșa la el.

Până la ora 6:00 din ziua de 
10.09.1989 „Iorgu" nu a mai plecat de 
la domiciliu.

Menționăm că pe trașeul parcurs, 
obiectivul părea dezorientat, privea 
cu interes în jurul său la pietoni și în 
mediul înconjurător.

Filajul continuă.
Șeful serviciului (indescifrabil)

Extras din dosarul de urmărire 
informativă a lui Dumitru Iuga, 

provenit din arhiva CNSAS

(Urmare din pag. I)

Au onorat invitația Ion Dincă (membru al CPEx și viceprim- 
ministru al Guvernului), miniștri, membri de frunte ai MAE, 
generali, șefi ai unor organizații de masă și obștești. La între
prinderea Autobuzul, Comitetul Municipal București al PCR a 
mobilizat muncitorii pentru o adunare festivă. Au vorbit Toma 
Gheorghe Iolando (directorul fabricii gadză) și Mun Biong Rok. 
în paralel, colonelul Pak Zi Săk, atașatul militar și naval al RPDC 
în România, a convorbit cu ofițeri superiori români. La 
întâlnire, s-au vizionat o expoziție de fotografie despre arma
ta coreeană și filme documentare.

întreprinderea Renson, 
fala industriei coreene

Pe baza reciprocității s-au preluat din presa coreeană articole 
despre „realizările" regimului Kim Ir Sen. Funcționa și la asia
tici pasiunea pentru „graiul cifrelor". Aflăm astfel că în 1986 
se îndeplinise, cu succes, al doilea plan sepțenal. Producția glo
bală industrială crescuse de 474 de ori, susțineau activiștii 
coreeni. Etalonul industriei rămânea Centrala constructoare 
de mașini Renson, de la Hambin, specializată în hidrogenera
toare, autovehicule, excavatoare, buldozere, locomotive elec
trice, mașini-unelte. Ca peste tot în lagărul comunist se dez
voltase mai ales industria. 17.785 de întreprinderi și secții indus
triale apăruseră în ultimele decenii. Electrificarea debutase în 
anii ’60. Aveau nord-coreenii și o„Casă a Poporului". în mijlocul 
capitalei Phenian, se înălța alert, după cum asigurau construc
torii, Hotelul Riugen. înalt de 105 etaje, proiectat să atingă 323,3 
metri, colosul sub formă de piramidă urma să fie cea mai înaltă 
clădire din fier-beton. f

Cură balneară la Buziaș
în perioada septembrie-mai, mulți turiști preferau trata

mente în stațiunile balneare ale țării. Câtorva localități li se du
sese faima. La Amara, Lacu Sărat, Sîngeorz-Băi, Ocna Sibiului, 
Pucioasa, Neptun, Eforie Nord, Mangalia, Buziaș, turiștii erau 
atrași de calitatea serviciilor asigurate (cazare, masă, diagnos
tic, tratament). Bunăoară, în Câmpia Banatului, la 35 de kilo-
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metri de Timișoara, se afla stațiunea Buziaș, cunoscută pen
tru apele sale minerale, carbogazoase, feruginoase, bicarbo- 
natate, clorurosodice, hipotone, atermale. în materie de cure 
balneare, Buziașul avea și alte atuuri, cum ar fi emanațiile de 
bioxid de carbon și aeroionizarea negativă foarte ridicată. Alti
tudinea joasă, de numai 125 de metri, părea a fi, de asemenea, 
un avantaj. Medicii recomandau acolo tratarea bolnavilor cu 
ateroscleroză cu localizări cerebrale și periferice, cu sindrom 
de ischemie periferică, a celor care sufereau de miocardiopatii, 
valvulopatii, boli ale venelor, angionevroze, hipertensiune și 

câte și mai câte. Și pentru persoanele cu probleme de greutate 
existau remedii la Buziaș. în numai trei săptămâni, susțineau 
specialiștii, cu ajiîtorul rețetelor alimentare stabilite științific, 
a curelor cu ape minerale, a gimnasticii și a plimbărilor în aer 
liber, kilogramele în plus dispăreau rapid.

S-au deschis mustăriile
Toamna, pentru câteva săptămâni de la culesul viilor, în 

București apăreau mustăriile. Alimentarele erau redecorate 
rustic, cu vase din ceramică, ștergare, snopi de papură și stuf. 
Vânzătoarele, îmbrăcate în costume naționale, vindeau lichidul 
dulce, dar și fripturi la grătar, plăcinte de dovleac, mere și 
brânză. Totul se servea pe platouri mari, de lemn, cu veselă din 
ceramică. Nu era piață în care să nu găsești vreo mustărie. Cele 
mai căutate se aflau în Amzei, Doboranți, Buzești, 1 Mai, Mureș, 
Obor, Pantelimon, Sudului, Reșița, Ferentari, Rahova, Ghencea, 
Crângași și în restaurantele Tismana, Minerva, Panciu, Ulmul.

Sectorul 6, în 1989
în plin avânt se afla sud-vestul Capitalei, scria Informația 

Bucureștîului. în ultimii ani, în zona Gheficea, Drumul Sării, 
Compozitorilor, Lețea Gheorghe se construiseră cu frenezie 
blocuri, magazine, școli și parcuri. Anghel Gogolan, secretarul 
Comitetului executiv al Consiliului Popular al Sectorului 6, 
descria în amănunt transformarea acestei zone a Capitalei. „Mii 
de apartamente și numeroase unități comerciale au fost date 
în folosință în Crângași-ICEM - practic acest mare cartier fiind 
configurat, în Ghencea, în ansamblurile Uverturii, Virtuții, 
Dreptății, în Valea Cascadelor, urmând ca, nu peste mult timp, 
încă din acest an, să înceapă lucrările și la ansamblul de 
locuințe intrarea Drumul Taberei; detaliul de proiect cu această 
denumire prevede construirea a circa 1.800 de apartamente 
și este destinat să închege într-un tot unitar această parte a sec
torului. Dispensarul uman cu 10 circumscripții din Strada 
Dreptății, parcurile Crângași și Grozăvești, noile spații verzi de 
pe cursul râului Dâmbovița, cele de pe centrul Bulevardului 
Armata Poporului-Păcii, amenajările dendrofloricole de la 
stațiile de metrou Grozăvești, Semănătoarea, Crângași sunt 
numai câteva dintre realizările lui 1989.“

Florin MIHAI

(Urmare din pag. I)

Repet. „Nu va avea nimeni nimic cu 
dumneata, țe rog să vii la mine și 
să-mi spui: Uite, domne, m-a supăfat 
careva, sunt obstrucționat în dreptul 
meu de cetățean, vei avea și o să vezi, 
că se vor lua măsuri și cu dumneata 
nu se va întâmpla nimic, atâta timp 
cât vă veți vedea de treabă și vă veți 
astâmpăra. (...) Nu ai nici o șansă din 
punct de vedere al nostru polițienesc, 
să fi convins că prima încercare de a 
face-ceva, repet, de a face ceva, care 
poate fi interpretat, și te rog să fii foar
te atent, chiar să fi grijuliu cu faptele 
dumitale, în afară de viață, de serviciu 
și de familie, te-aș îndruma; să eviți 
contactele care ar putea să fie in
terpretate de noi ca vizând unele pre
ocupări antisociale, va fi repudiată ra
pid. Vom lua măsuri ferme și n-apuci 
să faci nimic, înțelegi? Ți-am spus. (...) 
Și la urma urmei ți-am spus că noi 
suntem un aparat, o instituție, nu 
zece, un aparat. Așa cum este o uzină."

I-a vorbit colonelul și despre medi- 
atizarea cazului Iuga în presa occiden
tală. „Aș vrea doar atât să-ți spun, că 
cei din Vest, pentru ei reprezinți o 
came de tun! Un mic buletin, în loc de 
proiectil, care poate să tragă o dată. 
Ăia trebuie să facă ceva, că așa-i de 
când lumea. Asta e lupta ideologică, îl 
ridică pe unul în slăvi, care se și oferă 
bineînțeles, unul din ăștia care se 
numesc așa-ziși protestanți. Ce s-a 
ales din ei, ce s-a făcut, ce s-a dres?!"

Iar spre sfârșit, ofițerul a atins și 
coarda sensibilă, de părinte, a lui 
Dumitru Iuga. „ Astâmpără-te, intră pe 
făgașul vieții, trăiește, că mai ai de 
trăit, bucură-te de viață și dacă chiar

zici așa, că ești om normal, că mai 
mult nu trebuie să fii decât normal, 
ocupă-te de fetele alea, că n-ai făcut ni
mic pentru ele pânăacum, sprijină-le, 
l-a sfătuit Deleanu. Că ătât pentru 
societate, nu vei da două rebuturi, ci 
două produse sociale bune."

încă din ziua de 9 septembrie, data 
eliberării sale, D. Iuga a fost luat în filaj 
de Securitate. Urma să fie suprave
gheat continuu, până ajungea acasă. 
De acolo era „preluat" de microfoa
nele introduse, cu mult timp înainte, 
prin mai toate ungherele apartamen
tului. Cum s-a desfășurat prima zi de 
libertate a lui„Iorgu", după 6 ani, știm 
din rapoartele urmăritorilor. „La ora 
12:20 «Iorgu» a ieșit de la Penitencia
rul Jilava având o sacoșă asupra sa, 
moment în care a fost luat în filaj. A 
mers până în stația ITA Facultativă, 
unde a așteptat circa 15 minute până 
la venirea autobuzului 171, în care s-a 
urcat. Cu acesta a călătorit până la 
stația ITB Gara Progresu, unde a 
coborât. După coborâre, a mers la un 
chioșc de unde și-a cumpărat bilete 
ITB, apoi s-a urcat în tramvaiul 12. Cu 
acesta a călătorit până la stația ITB 
Gara Basarab, unde a coborât, a traver
sat pasarela Basarab și din stația ITB 
N. Titulescu s-a urcat în tramvaiul 24. 
Cu acesta a călătorit până la stația ITB 
Pajura, apoi a mers pe Bulevardul 
Bucureștii Noi și la ora 14:20 ă intrat 
la Circa de Miliție. La ora 14:27 «Iorgu» 
a ieșit de la circă, a mers pe jos pe Bule
vardul Bucureștii Noi și la ora 14:30 a 
intrat la domiciliu având sacoșa la el. 
Până la ora 6:00 din ziua de 
10.09.1989 «Iorgu» nu a mai plecat de 
la domiciliu."

Florin MIHAI

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Eram mai mare decât el cu circa un dece
niu și contribuiseră în decursul stagiilor lui 
aici la formarea lui ca istoric al românilor, 
cu specialitatea epoca modernă și contem
porană. Devenisem prieteni nu numai prin 
afinități științifice, ci și prin relații de fa
milie. în ciuda interdicțiilor oficiale și 
supravegherii securiștilor, înseși familiile 
noastre se întâlneau uneori. Ne făceam re
ciproc vizite acasă și discutam cu sinceri
tate diverse aspecte ale vieții noastre.

Michelson venea frecvent la București. 
Dar mai ales în anul universitar sabatic (la 
șapte ani orice profesor american era scu
tit de prezența la catedră, spre a-șifolosi 
timpul pentru reînnoirea informației în 
vederea unor cursuri speciale), Michelson 
și-l petrecea cu familia în România. Pe de 
altă parte, el urmărea să dea un nou suflu 
colaborării între istoricii români și ameri
cani prin călătorii și comunicări în reuni
uni științifice, antrenând în atari contacte, 
inclusiv români din emigrație. Căci, alături 
de alți intelectuali americani interesați de 
România, Michelson întemeiase în SUA un 
American-Romanian Heritage Center, cu 
un buletin intitulat Newsletter, difuzat cu 

greu la noi. în plus, toți acești scholars se 
întâlneau periodic în conferințe, prezen
tând comunicări, scriind recenzii și articole 
despre producția istoriografică și culturală 
românească, inclusiv despre perioada co
munistă. Michelson exercita în acea or
ganizație funcția de secretar general, lui 
revenindu-i responsabilitatea redactării și 
publicării buletinului informativ, dar și a 
altor materiale, în reviste de specialitate. în 
1988, cu ocazia marcării revoluției române 
de la 1848, Michelson îmi trimitea o invi
tație de a participa la un colocviu, în SUA. 
Nu am primit însă pașaportul, astfel încât 
am rămas acasă.

Reîntâlnindu-l pe Michelson în acea 
toamnă a anului 1989, l-am prezentat unui 
grup de colegi mai puțin cunoscuți. Printre 
aceștia se afla Nicolae Stoicescu, unul din
tre medieviștii buni, remarcat de profesorul 
american pentru scrierile lui. De data 
aceasta îl cunoștea în ipostaza inedită de 
critic al politicii lui Ceaușescu de „sistemati
zare" a satelor. O atare atitudine îi adusese 
lui Stoicescu pensionarea și supravegherea 
de către Securitate, dar și colaborarea cu 
Europa Liberă, intermediată de Michelson.

Apostol Stan, Revoluția română 
văzută din stradă. Decembrie 1 989 - 

iunie 1 990, Curtea Veche, București, 
2007, p. 126-127

/articolul zilei

Obiecte de colaj frumoase
Scrierile despre arta colajului izbutesc 

adeseori, datorită îndeosebi stereotipiei 
materialului ilustrativ, să acrediteze ideea 
că, de fapt, este exagerat să vorbim despre 
o artă a colajului. Mai ales că, pentru o 
mulțime de moderni, colajul n-a repre
zentat decât o etapă într-o operă cu ca
racter îndeobște speculativ. Un Joseph 
Cornell, în SUA, un Jiri Kollar, în Europa, 
colajele din tinerețe ale lui Max Ernst (și 
revenirile periodice la o tehnică devenită, 
prin forța personalității sale, metodă și 
filosof ie), în fine, autoritatea cu care o 
seamă de graficieni de prim rangfolosesc 
tehnicile combinate au făcut mai mult 
pentru prestigiul operei bazat pe un mon
taj de imagini decât toate scrierile dedi
cate genului. La noi, Corneliu Petrescu a 
creat un tip de tablou în care inserțiuni de 
textile, tipărituri felurite - de preferință 
vechi și străvechi-, timbre ori înscrisuri de 
epocă vin să pună în valoare suprafața 
pictată în tehnici tradiționale. Operele 

sale nu sunt în întregime colaje, ci picturi, 
cum singur le definește, în„tehnici mixte". 
De altfel, e nevoie de o anumită finețe a 
percepției și chiar de o cultură a colajului 
ca să deosebești nepictatul de pictat. Cor
neliu Petrescu a ajuns la o adevărată 
măiestrie în această privință, iar expli
cația o aflăm într-un talent susținut de 
dragoste stăruitoare pentru obiectul per
fect integrat și, deopotrivă, în felul meto
dic prin care epuizează posibilitățile unei 
tehnici. Atelierul lui Corneliu Petrescu îți 
deschidă ochii asupra ciudatelor și stimu
latoarelor funcții pe care le pot căpăta 
într-un tablou cele mai banale aplicații: 
un petic colorat, un fragment dintr-o 
reproducere, un capăt de fotografie. Se 
petrece o scurtcircuitare a sensurilor și 
impresia se îmbogățește, fără să-ți poți 
explica prea bine ce a declanșat pasio
nanta modificare. în chimie, acest rol îl 
joacă materiile catalizatoare. La Corneliu 
Petrescu, intervențiile de tip colaj au rol

catalitic.
în expoziția pe care a deschis-o la 

„Simeza" cunoaștem totuși extrem de 
puțin din întregul creației lui Corneliu 
Petrescu. Selecția reține 53 de piese, veri
tabile capete de serii ori, mai bine zis, 
eșantioane de problemă. Iată un „Auto
portret" realizat cu un minimum de 
mijloace și care, parcă spre a ilustra buta
da că arta adevărată înseamnă mini
mum de mijloace și maximum de sens, 
favorizează considerații bogate, cu dense 
trimiteri la istoria autoportretului. Or, 
Corneliu Petrescu este autorul celei mai 
complete galerii de „portrete ale artistu
lui făcute de el însuși"din toată arta noas
tră: zeci și sute de imagini într-un efort 
continuu întru realizarea tuturor pre
miselor plastice. Corneliu Petrescu ar fi 
putut deschide la „Simeza “ o expoziție de 
autoportrete sau una de „compoziții 
bizantine", tot așa cum vederile inspirate 
din lumea teatrului i-arfi îngăduit să

onoreze o sală întreagă. Artistul e harnic. 
Mânat de atâta dorință de a înfățișa pu
blicului obiecte cu statut de orfevrerie. Ter
menul expresiv tinde de regulă să discre
diteze termenulfrumos. E drept că frumo
sul e atât de greu de definit, încât eprefe
rabil să apelezi la nuanțe șiperifraze. Fru
musețea însă nu se produce în afara 
expresivității. Corneliu Petrescu lasă pu
blicului libertatea de a reformula, cu 
amintirea înfățișării tablourilor de gen 
din muzee, ideea de frumos în felul în care 
se pricepe fiecare. El își conduce însă pu
blicul în cuprinsul unei idei de expresivi
tate inconfundabilă ca un scris de perso
nalitate accentuată. închei elogiind din 
nou ambiția pictorului de a clădi tabloul 
astfel încât să fie limpede că opera de artă 
e o sumă de măiestrii, unele care se învață 
și altele care se născocesc și rămân ini
mitabile.

T.O. 
Flacăra, nr. 36/1989
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Celebritățile epocii își petreceau vacanța la 2 Mai
(Urmare din pag. I)

Circula autobuzul 24, tipul vechi, cu burduf, era ca 
vai de el. Dacă aveai mașină, era ceva mai conforta
bil, dar oricum ocoleai, că alt drum nu era." Pentru 
că autobuzul trecea prin localitate, considerată de 
graniță, grănicerii opreau autobuzul și făceau un 
control pasagerilor. „Varianta prin port era ceva mai 
directă, povestește mai departe Irina Damiean, scur
tai mult, dar și să duci bagajele de la gară, care este 
la celălalt capăt al orașului, să traversezi tot portul- 
se trecea pe pontoane, apoi de un podeț de bârne, 
dedesubt se vedeau vapoarele - nu era chiar lesne." 
„Să treci prin port nu era nici o problemă, confirmă 
Carmen Costea. Scurtătura «la picior» era, teoretic, 
pentru angajații portului. Dar nu te întreba nimeni, 
paznicii erau tot de-ai satului, te vedeau că mergi să 
iei pâine de la Mangalia, te lăsau, nu era cu intrare. 
Dacă veneai ca turist, cu bagajele, era greu. Alt
minteri, treceam de câte ori voiam."

Mâncat, băut și plajă nonstop

Ajunși în sat, fiecare tragea la gazda „lui". „La noi, 
ca la toată lumea, spune mai departe Carmen Costea, 
erau familii care veneau an de an. Ne anunțau prin 
vederi, prin scrisori, «Rezervați-mi între data cutare 
și cutare, camera de la stradă, că vin». Sau ne scri
au. Aveam zeci de vederi, le foloseam apoi pe post de 
făraș, că n-aVeam ce face cu ele, la câte primeam. în 
plus, se cam știa care când vine. Fiecare își găsise câte 
o gazdă unde se simțea bine, se obișnuise. Mai 
veneau împreună, mai multe familii, se cazau îm
preună, la modul cameră lângă cameră, nu se deran
jau. Erau și oameni care stăteau mai mult, dar, de 
regulă, stăteau cam două săptămâni. Nu era vacanță 
de zece zile ca acum, lumea își împărțea concediul 
în două, două săptămâni la mare, două la munte. 
Sigur că erau și excepții, unii stăteau și vara întreagă. 
La cașa de peste drum stătea Nina Cassian. Zăcea pe 
poartă nonstop, venea în mai și mai pleca în oc
tombrie, făcea parte din peisaj. Când dispărea Nina 
Cassian, clar nu mai era sezon. A venit vreo 40 de ani 
la rând, a vehit la tinerețe, și a plecat la 75 de ani." Alt 
obișnuit al locului era actorul Jorj Voicu. „Era o 
apariție, și-a amintit și Nicolae Algiu. Avea niște kilo
grame în plus - mai multe, așa -, noi râdeam, 
spuneam că, dacă intră în apă, crește nivelul mării. 
Localnicii se cam fereau să-l găzduiască, le era frică 
să nu le rupă patul! Umbla îmbrăcat într-o chestie 
albă, un fel de cămașă foarte lungă, arăta ca o chestie 
albă care se mișca. Tot așa intra și în mare. Dar era 
simpatic."

Tot turistul făcea primul drum la poștă, să dea tele
fon acasă. „Se stătea la coadă cu orele, și-a amintit în 
continuare Irina Damiean. Erau două telefoane cu 
îse, dacă se strica unul, coada se muta toată la 

celălalt." Nimeni nu era scutit de coada la telefon. 
„Când m-am făcut mai mare mă șmecherisem, 
povestește amuzată și Carmen Costea: trebuia să sun 
acasă să spun că am ajuns, dar sunam din gară de la 
Mangalia imediat ce ajungeam. «Bună, am ajuns bine, 
pa, că nu pot să mai vorbesc!», și închideam rapid. îmi 
ziceam că mai sun eu altă dată. Dar în 2 Mai, dacă 
vedeam o coadă de zece persoane, mi se părea că-s 

multe - «Paaaa, altă dată!». Și uite așa mă trezeam că 
se face 15 septembrie și nu mai sunam." Nimeni 
n-avea telefon la 2 Mai. A fost epoca de glorie a veder
ilor. „Era o nebunie cu vederile, un fel de tabiet, con
tinuă Carmen. Toată lumea trimitea, imediat ce ajun
gea, a doua zi era la poștă să pună vederi. La mama, 
la bunica, la mătuși, unchi, prietenelor, colegelor."

Pentru unii, „programul" zilei consta în... relaxare 
pe toată linia. „Era libertate, rezumă Carmen Costea 
șirul vacanțelor la 2 Mai. Doar de asta veneau, să se 
relaxeze. Ce făceau toată ziua? Mâncau, fumau, beau 
și făceau plajă nonstop. în curte la Babica au fost 
numai familii de medici. Mai venea o familie de diplo
mat. Aterizau de la New York, aveau o vilă în Bucu
rești, dar soseau, lăsau bagajele și se cărau direct la 
2 Mai. Se săturaseră de atâta cravată, cămașă la dungă. 
Aici era un loc unde nu-i cunoștea nimeni, aveau și ei 
voie să stea în slip, să-și ia un băț și să dea la pește pe 
dig, nu se uita nimeni, în 2 Mai era doar domnul și 
prenumele, atât." Toată lumea făcea nudism la 2 Mai. 
Plaja, lată și... ferită de privirile indiscrete, s-a îngustat 
an de an după apariția Șantierului,Naval de la Man
galia. „Șantierul ăsta a fost într-un fel o nenorocire 
pentru 2 Mai, este de părere Toma Toader, a stricat 
farmecul sălbatic al locului. Construcțiile din șantier 
au deviat curenții, s-a produs oricum un fenomen, că 
plaja s-a tot micșorat an de an."

Dar nu chiar toți musafirii stăteau ziua-ntreagă 
tolăniți la soare. în solitudinea camerei sau în văzul 
tuturor, scriitorii și pictorii îmbinau utilul cu 
plăcutul. Bunăoară, pe Nina Cassian locul trebuie 
c-o inspira. Zilele petrecute la 2 Mai, nota adesea în 
jurnal, erau propice creației. Multe dintre versurile 
sale au fost create în ambianța unică a satului dobro
gean. Mai ușor depistai cu ce se ocupă pictorii. „Pic
tau cu apă de mare, pe dig pictau, și-a amintit Car
men Costea. Aveau borcănele cu apă de mare, pictau, 
cică ieșea altfel. Eu, copil fiind, ziceam: «Ia, uite, mai 
mâzgălește una, mai e o nebună!». Noi, copiii, care 
bântuiam de la un dig la altul, ne luam la întrecere, 
normal că îi consideram nebuni. Să stai tu patru ore 
în fund și să mânzgălești, să aștepți să treacă șalupa 
sau să prinzi momentul când se întorc pescarii. Ni se 
părea că stau acolo de-o veșnicie."

Mesele zilnice erau asigurate tot de gazdă. „îmi aduc 
.aminte de-o actriță de mâna a paișpea, destăinuie și 
Toma Toader din hachițele vedetelor de-odinioară, 
care-o chinuia pe mama îngrozitor, voia șapte feluri 
de mâncare pe zi, avea tot felul de pretenții." Meniul 
era pe bază de pește, în principal, de care locul nu 
ducea lipsă. în plus, fiecare se descurca cum putea. 
Bărbații lucrau în turism, în stațiuni, povestește Car
men Costea. „Atât timp cât făceai aprovizionare la 
hotel, îți făceai și ție parte, cu bani, firește. Se mai găsea 
și la alimentară, lumea se descurca. Mătușă-mea, tanti 
Moți, se descurca chiar bine. Soțul ei era șofer, aveau 
mai mulți bani, mai multe posibilități, mulți se cazau 
la ea. Avea și 30 de persoane la masă. Țin minte că 
m-a chemat să o ajut cu un grup mai mare venit din 
Tel Aviv, cel mai mic avea 1 an și cel mai mare 80 de 
ani. O doamnă mai în vârstă m-a chemat într-o zi și 
m-a rugat să mă duc la alimentară să îi cumpăr fix un 
cubuleț de unt, din acela mic, cum sunt acum pentru 
micul dejun. Că îi trebuie neapărat, să mă duc să îi 
cumpăr. M-am uitat la ea, am crezut că e nebună. De

Celebritățile ajunse în vacanță la 2 Mși aveau aceleași condiții de trai ca și localnicii: mâncau la fel, se spălau la butoi, dormeau în camerele folosite peste an de săteni FOTO: Christian Silva

unde să îi găsesc eu unt, și încă un cubuleț mic? Aveam 
unt, cumpăram, i-a și găsit tanti Moți, dar nu așa ime
diat. Trebuia să se întoarcă cineva, fie de la Constanța, 
fie de la București, să facă aprovizionare."

Idile de-o vară

Nina Cassian o numea pe gazda ei de la 2 Mai 
„femeia noastră, Katy". Despre cum îi priveau local
nicii pe vizitatori, ce impresie le produceau, cum și cât 
intrau în relații cu ei ne-au explicat mai departe inter
locutorii noștri. Iar relațiile localnici-,,vedete" erau de 
tot felul: spontan se înfiripau idile; musafiri și gazdă 
își mai treceau împreună zilele lungi de vară; se tratau 
cu politețe distantă și, de ce nu, se mai și ignorau. La 
2 Mai, regula casei era că nimeni nu dădea socoteală 
nimănui, pentru nimic. Apoi tace, zâmbește „conspi

rativ" și ne lasă să înțelegem ce vrem. „Localnicii 
nu-i băgau în seamă, își amintește Carmen Costea. 
Foarte puțini aveau televizor, nu existau atâtea televi
zoare, în toate curțile mormăia Radio Vacanța. De fapt 
aveau, dar nu ca acum, când totul de întâmplă la tele
vizor, totul se anunță la televizor. Mai recunoșteai un 
actor, un cântăreț. Localnicii nu-i întrebau nimic. Nu 
tăbăra nimeni pe ei. Eu îi mai știam, locuiam la Bu
curești și veneam în vacanțe. Dar la fiecare casă era 
câte-o vedetă. în plus, localnicul nu făcea plajă, nu 
s-a pomenit așa ceva, deci mai toată ziua nu se întâl
neau." Să dai nas în nas cu o „vedetă" era ceva obișnuit. 
Elena Algiu și-a amintit că a stat la o coadă cu Emil 
Hossu. „Familia mea se conversa pe plajă cu loan Chiri- 
lă, venea cu soția și copiii, își amintește Irina Damiean. 
Eram mici, mă jucam cu Tudor în nisip, tata vorbea cu 
loan Chirilă despre fotbal. Mama era mai «în temă» 

cu vedetele. La bunicii mei în curte au stat mulți - 
actrițele Marga Barbu, Olga Tudorache, Ileana Stana 
Ionescu, Dorina Lazăr. De regulă, nu erau probleme, 
unul singur, fiul unui regizor, Andrei Șerban dacă nu 
greșesc, era mai... zbuciumat, așa, avea mai multă per
sonalitate, ai mei s-au gândit dacă să-l mai primească. 
Dar astea erau excepții. îmi mai aduc aminte de Ro- 
dica Popescu Bitănescu, Alexandru Paleologu, Iurie 
Darie, Alexandru Arșinel."

„Au fost vremuri frumoase, conchide Carmen Cos
tea. Acesta este un sat care aparține de comuna Limanu, 
dar toate se întâmplau la 2 Mai, nu în centrul de co
mună, turismul aici era în floare. Cine venea avea ace
leași condiții ca și oamenii locului, mâncau la fel, se 
spălau în curte la butoi, dormeau în camerele folosite 
peste an de săteni. Oamenii erau parcă «mai egali»".

' Cristina DIAC

(Urmare din pag. I)

Acolo, la comandamentul unde primim 
copii, iar astăzi este internetul și Sala Priete
niei, eu eram la distanță, nu am auzit prea 

ine că era nu o stație de amplificare puter
nică, dar am aflat după aceea ce a spus 
Ceaușescu: „Totul, totul pentru copii". Astfel 
a dat din mâini și a doua zi am aflat că acel 
camping nu va mai fi pentru civili, ci pentru 
copii... și așa s-a construit tabăra pentru copii 
Lebăda. în primul an a funcționat numai cu 
un fel de corturi militare, unde intrau 10-12 
copii, anul următor au început să constru
iască căsuțele. Până în 1989, chiar 1990 au 
fost făcute căsuțele moderne, de câte două, 
trei locuri în camere. în 1989, s-a aprobat de 
la Canalul Dunăre-Marea Neagră să se con
struiască Tabăra Victoria. De prin 1985 nu au 
mai fost cazați elevi, ci brigadieri și soldați 
care munceau la Canalul Midia-Năvodari. în 
contrapartidă pe terenul viran s-a construit 
Tabăra Victoria cu 2.400 de locuri, 10 pavi
lioane, mai frumoase decât cele din Delfin, 
Albatros.

în felul acesta am ajuns în 1989 la capaci
tatea maximă de 11.000-12.000 de locuri. Pe 
serie. Seriile erau de 14 zile la elevi de gimna

Dragostea româno-sovietică, 
între vorbă și fapte

(Urmare din pag. I)

Eu nu știam în românește decât «Bună 
ziua», «Cât costă?», apoi arătam cu dege
tul ce vreau să cumpăr și să număr până la 
zece. Florin știa rusește la perfecție, stătuse 
doi ani în Rusia. Locuia într-o garsonieră 
unde-avea o canapea și o măsuță. Cât era 
plecat el la serviciu stăteam în casă și 
așteptam, mai mergeam la piață, dar mare 
lucru n-aveam ce să fac. Mi-a fost greu, dar 
când dragostea e mare nu vezi neajun
surile. Vecinii erau drăguți, vorbeau cu noi, 
dar eu nu înțelegeam nimic-nimic. Cum
natul meu, viitorul meu cumnat pe 
atunci, lucra de mulți ani în turism, la Cos- 
tinești, la Olimp. Așa că am fost câteva zile 
la el, la mare. Am stat cu toții grămadă în 
apartamentul muncitorilor, dar a fost 
foarte frumos. în acest timp, Florin era 
supus unui fel de anchetă, i se puneau fel 
și fel de întrebări la uzină. în septembrie 
mi-a expirat viza și a trebuit să mă întorc 
în Rusia. Eu la serviciu n-am avut nici o 
problemă, dimpotrivă, când am plecat 
prima dată mi-au spus să nu-mi fac lichi
darea, să îmi iau concediul de odihnă, întâi 
să merg, să vad dacă îmi place, dacă mă 
adaptez, să nu mă grăbesc. Dar am decis să 
mă întorc în România. Părinții mei nu s-au 

ziu și liceu și 18 zile, coloniile de preșcolari. 
La 1 iunie, de Ziua Copilului veneau 
preșcolari, după 15 iunie veneau școlile gen
erale, apoi liceele. La 14 septembrie pleca 
ultimul tren din Năvodari. Plecau cinci zile la 
rând. După eu eram director adjunct pe com
plex, colegul meu, Dumnezeu să-l odih
nească, profesorul Sandu Vasilescu, care era 
și coleg de școală, îmi spunea: „Tăvi, tu rămâi 
anul ăsta ultimul, că la anul rămân eu". Așa 
că plecam cu ultimul tren, la 14 septembrie. 
Țin minte că prin 1985 eram director la Perla 
și copiii se pregăteau de plecare cu o garni
tură specială, se bloca șoseaua, erau aduși cu 
autobuze, apoi se urcau în tren și cântau „La 
revedere, tabără dragă!".

Din cauza unui proces să-i spunem fan
tomă, Tabăra Victoria nu mai face parte 
astăzi din Complexul SIND România. A fost 
vândută. în 2004 am avut capacitatea de 
4.200 de locuri, s-au restructurat dormi
toarele mari, care aveau 24 de locuri, s-au 
recompartimentat și au ajuns la 8 și 10 locuri. 
Din 2007 s-au recompartimentat și s-a rein- 
vestit de SIND Romania circa 7 miliarde de lei 
vechi, s-au făcut pavilioane de circa 720 de 
locuri, 7,10 și 6.

Cererea a fost pentru anul acesta pentru 11 

Românii plecați în URSS nu făceau numai 
schimburi de experiență. Uneori se și 
căsătoreau cu frumoasele rusoaice

opus. Târziu am aflat că mama plângea 
nonstop, dar mie nu mi-au spus niciodată 
nimic. în noiembrie eram din nou la 
București. Cam atunci pe Florin l-au dat 
afară de la uzină, lucra la 23 August, 

serii la 520 de locuri în 7 și 10, plus hotelul. 
Facem aerobic în fiecare zi, seri de dans, con
cursuri de dans...

Pe plajă, tot felul de concursuri. Au venit de 
la Poliție pentru o campanie împotriva trafi
cului de persoane, s-au folosit de povestea 
Scufiței Roșii, ca să dea un exemplu copiilor. 
Așa cum lupul a profitat de inocența fetei, așa 
sunt și oamenii care pot părea prietenenoși, 
dar care ascund altceva în spatele unei fețe 
prietenoase. Este necesară o astfel educație 
în zilele noastre", ne-a spus profesorul Octa
vian Rusu. Dacă se pierde tabăra aceasta ar fi 
o crimă.

Nu mai avem pe litoral alt loc unde să-i 
ducem pe copii. Ar fi păcat să-i schimbăm 
destinația. De 40 de ani, trei luni pe vară, vin 
aici. Fac muncă patriotică, voluntară, mi se 
pare prea puțin, dar nu mai găsim profesori 
tineri care să facă ceea ce facem noi. Ieșim 
la pensie și voluntariatul nu există la noi. Nu 
știu ce va urma. Dacă vom pierde tabăra, iar 
copiii nu vor mai avea unde să facă mișcare, 
vor deveni obezi, vor sta numai la calculator, 
nu vor știi să socializeze. De aceea cred că tre
buie să le prezentăm alternativa", a încheiat 
Octavian Rusu.

Loreta POPA

spuneau că e «trădător al patriei» dacă se 
însoară cu o rusoaică. Venisem să mă in
teresez ce acte trebuie exact pentru căsă
torie. Ne-am dus la Ministerul Justiției, ne- 
âu dat o listă foarte lungă, cu tot felul de 
hârtii, care mai de care: acordul de la 
mama, de la tata, de la părinții lui, ade
verință de la Primărie, că pot fi luată în 
spațiu. Și toate trebuiau traduse. Florin 
n-a stat mult fără loc de muncă, în decem
brie a venit Revoluția, am ieșit și noi pe 
stradă, ne-am bucurat, am zis c-am scăpat. 
N-a fost chiar așa. După ne-au spus că tre
buie alte acte, că s-a schimbat situația. în 
fine, pentru căsătoria mea am avut nevoie 
de un geamantan de hârtii, nu exagerez, 
dar până la urmă am reușit. După dru
muri București-Moscova-Orenburg, caută 
traducător de română, și de unde să gă
sești traducător de română la Orenburg?, 
timp, bani, nervi. Până la urmă s-a termi
nat cu bine." Iulia Medeleanu, născută Ka
verina, s-a stabilit în România. Astăzi este 
mama adolescentei Marina. Teama de a 
nu greși, întâlnită la cei care trăiesc în altă 
țară și în altă limbă decât cea în care s-au 
născut, vine din timiditate și bun-simț: 
pentru că vorbește limba română poate 
mai corect decât mulți nativi.

Cristina DIAC

ECONOMISEȘTI si CITEȘTI!
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Gorbaciov: reîntoarcere dificilă la post
Cotidianul Le Soir, din Belgia, 

scria, la 9 septembrie 1989, despre 
atmosfera tensionată și despre si
tuația economică sumbră de pe ter
itoriul întregii URSS ca despre cele 
mai importante probleme cu care 
trebuia să se confrunte Mihail Gor
baciov la întoarcerea din concediul 
în Crimeea.

„Reîntoarcerea lui Mihail Gorba
ciov la lucru, zilele următoare, după 
cinci săptămâni de vacanță, se anunță 
dificilă. Agitația naționalistă din toate 
colțurile URSS-ului și riscul de noi 
conflicte sociale au luat o amploare 
atât de mare, încât dificultățile eco
nomice trec practic pe planul doi. A 
fost o vară fierbinte în republici, cu 
mobilizarea fără precedent a peste un 
milion de oameni în țările baltice cu 
ocazia sărbătoririi a 50 de ani de la 
pactul germano-soyietic care a per
mis în 1940 anexarea lor de URSS și 
confruntările dintre rusofoni și mol
doveni, la care se adaugă tensiunile 
din Caucaz. «Este uimitor că în această 
situație principalii conducători își 
permit să dispară de pe scena publică 
timp de peste o lună», subliniază un 
diplomat occidental. Pe frontul penu- 
riei generale nu se înregistrează nici 
un progres. în august, a fost anunțată 
decizia de a aproviziona salariații pri
oritar, prin intermediul întreprinde
rilor la care lucrează. Pe această temă 
s-a ținut joi o ședință a Comitetului 
Central, sub conducerea lui Viktor 
Nikonov; s-au reclamat «lentoarea și 
lipsa de dinamism» pentru punerea 
în practică a acestei decizii. Dintr-un 
coș zilnic de 1.200 de produse, doar 
200 sunt disponibile în cantități sufi
ciente, anunța IASS recent. Pe termen 
scurt, mai gravă este paralizia care a

RESTITUIRI

înaintea congresului, forțele reformiste 
dominau partidul comuniștilor maghiari
Informarea Ambasadei Româ

niei la Budapesta
Către Ministerul Afacerilor 

Externe
Tovarășului Constantin Oancea, 
Tovarășului Lucian Petrescu, 
în ultimul timp se constată o 

intensificare a activității diferitelor 
grupări din PMSU care își propagă 
pe larg poziția și punctele de ve
dere referitoare la proiectul progra
mului propus de congresul din 
octombrie a.c.

» 1. în contextul acestor acțiuni, 
gruparea reformistă a reușit să 
domine în ultimele zile situația din 
interiorul PMSU și încearcă să 
determine orientarea de viitor a 
acestuia conform concepțiilor re
formiste promovate de Rezso 
Nyers, Miklos (Nemeth) și de Imre 
Pozsgay. Sunt semnificative în acest 
sens afirmațiile recent făcute de 
Imre Pozsgay (05.09.89), la întâl
nirea cu conducerea Frontului 
Popular Patriotic), respectiv:

-„Congresul partidului va fi con
gresul victoriei cercurilor refor
miste";

- „Se va schimba și concepția

ORIZONTAL: 1) Mașină de treierat 
- Grăunte. 2) Loc de treierat - Inflo
rescență caracteristică plantelor 
graminee. 3) Mare de spice - Unealtă 
agricolă. 4) Pe malurile Oltului! - 
Prefăcut în făină. 5) Erbacee perenă 
în formă de spic. 6) Zburător legen
dar (pl.) - Ultima prașilă! 7) Aici - 
Ape! - Găsit! 8) Mașină agricolă.
9) Trage la căruță - Punct culminant 
la recoltat - Cooperativă agricolă de 
producție (siglă). 10) Mașini agricole 
de recoltat

VERTICAL: 1) Pachete de paie - 
Trecătoare. 2) Pregătit de cultivat - 
Carnet de muncă. 3) Primii tineri! - 
Fântână pe roți. 4)lnimă de poet! - 
Tulpini de păioase după recoltat! 
5) Se umplu cu boabe - întreprin
derea „Optica Română" (siglă). 6) A 
evacua apa din teren - Sat în județul 
Harghita. 7) Pază contra incendiilor 
(abr.) - Prefix. 8) Durează doi ani - 
Primele acoperișuri! 9) Culoare gal- 
ben-brună - Ține de agricultură.
10) Fir - La spicele cerealelor. •

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
Circul Globus, Aleea Circului 15, 

Sector 2 încadrează tâmplar univer- 
sal categoria VI/2.

întreprinderea de Electronică 
industrială încadrează ingineri elec- 
troniști și paznici (bărbați). Solicitanții 
vor avea domiciliul stabil în București.

Caut persoană în etate îngrijire și 
menaj la o persoană vârstnică.

Căutăm persoană serioasă, pri
cepută,pentru îngrijire băiețel trei 
ani, program lejer.

Caut femeie externă pricepută

«ScinleiaWS
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La întoarcerea din vacanță, liderul de la Moscova, Mihail Gorbaciov, trebuia să țină piept pretențiilor autonomiste 
ale mișcărilor naționale din Uniunea Sovietică FOTO: Arhivele Naționale

cuprins rețeaua de căi ferate din sudul 
URSS-ului cauzată de greve - 300 de 
trenuri de marfă blocate în Azerbaid
jan, 150 în Moldova - care ar putea 
induce efecte în lanț în toată zona. Și 
recolta de cereale ar putea fi afectată, 
cu atât mai mult cu cât transportul 
este deja foarte complicat din cauza 
lipsei de carburanți în unele regiuni. 
Dar primul hop pe care trebuie să-l 
treacă Gorbaciov va fi întâlnirea în 
plen a Comitetului Central pe tema

PMSU despre rolul său, întrucât va 
trebui să-și desfășoare activitatea 
în contextul unor circumstanțe 
parlamentare, nu hegemoniste ca 
până în prezent";

-„Fără PMSU nu se poate asigura 
depășirea pașnică a actualei si
tuații, dar șansa recâștigării încre
derii zdruncinate o are numai un 
partid reînnoit";

- „Frontul Popular Patriotic tre
buie să se prezinte în Parlament fie 
ca forță politică, fie ca partid".

în cadrul tratativelor tripartite de 
după plenara CC din 01.09.1989, de
legația PMSU condusă de I. Pozsgay a 
făcut din nou o serie de concesii. Din
tre acestea, reține în mod deosebit 
atenția faptul că, la presiunile opo
ziției, Pozsgay s-a angajat să rediscute 
problema posibilității suspendării 
activității organizațiilor de partid la 
locul de muncă. De asemenea, tot 
sub presiunea opoziției, s-a convenit 
asupra următoarei formulări de 
compromis privind denumirea și sis
temul social ce va fi constituit în 
Ungaria și va figura ca atare în noua 
Constituție: „Republica Ungară este 
stat juridic, independent, democra

AGRICOLE

pentru menaj.
Căutăm femeie cunoscătoare 

limba germană, îngrijire copii 3 ani.
Căutăm persoană ajutor menaj și 

îngrijire bolnav.
Caut femeie îngrijire copil, internă 

sau externă, cu program de 6 ore.
Căutăm femeie îngrijire 2 copii (3, 

4 ani) program normal, cunoscătoare 
engleză, franceză, zona Vatra-Lumi- 
noasă.

VÂNZĂRI
Vând Dacia 1300. Aștept provincia. 
Vând Videocameră Mouvie Națio
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naționalităților, întâlnire reprogra- 
mată de țnai multe ori.

Numărul unu sovietic va trebui să 
dea un răspuns strigătelor de inde
pendență care se aud aproape peste 
tot în URSS, dar și contraatacului 
conservatorilor, care cer Guvernului 
măsuri concrete pentru reafirmarea 
«autorității Moscovei». Calendarul 
intern foarte încărcat și situația 
incertă au dus deja la amânarea 
vizitei lui Gorbaciov la Helsinki, 

tic, în cadrul căruia se afirmă deopo
trivă valorile democrației burgheze 
și ale socialismului democratic".

Din formularea de mai sus se 
desprinde clar modul formal în 
care este notată și prezentată no
țiunea de socialism în legea su
premă a țării.

2. Paralel se înregistrează și unele 
acțiuni ale „Mișcării pentru re
înnoire a PMSU", din care face parte 
și Jănos Berecz, fost secretar al CC al 
PMSU. Astfel, în luna septembrie a.c. 
vor organiza mai multe adunări de 
activ în diferite orașe din provincie. 
La 24.09.1989 preconizează organi
zarea unei mari adunări, la nivel 
național. în acest scop au discutat 
deja - pentru colaborare și sprijin- și 
cu alte grupări de stânga și cu sindi
catele. Doresc să adreseze membrilor 
PMSU chemarea ca „toți cei care 
doresc socialismul să nu părăsească 
PMSU".

Referitor la proiectul de progam 
pentru congres, poziția mișcării 
este foarte critică, susținându-se 
necesitatea existenței unor preve
deri care să asigure menținerea 
caracterului muncitoresc al par

nal M7 sigilată, cu accesorii.
Vând videorecorder VHS, Sanyo 

4100 E.________ _____________
Vând convenabil apartament mic, 

cu două camere mobilate și telefon.
Vând pui Dog german, cazane, 

calorifer.
Vând convenabil bibliotecă corm 

pletă.
Vând Dacia 1100, Renault 16, tele- 

vizoare, lenjerie bărbătească, boxe, 
canistre.

Vând electromotor, transforma
toare diverse, polizor electric, stabi
lizator rețea.

prevăzută inițial pentru sfârșitul 
lunii septembrie. Vacanța petrecută 
la Marea Neagră, în Crimeea, nu a 
fost deloc liniștită pentru Gorbaciov, 
iar întoarcerea la lucru este extrem 
de agitată."

InfoMina

tidului.
S-a accentuat asupra necesității 

creării consiliilor muncitorești și 
înființarea controlului munci
toresc.

A fost criticată politica greșită a 
guvernului, al cărei preț politic îl 
plătește în prezent PMSU, iar prețul 
economic îl suportă populația.

Berecz J. a suplinit în intervenția 
sa necesitatea ca mișcarea să fie 
deschisă și că trebuie stabilite le
gături cu grupările județene, cu 
delegații din minerit, căi ferate etc. 
Mișcarea dorește să apere PMSU. 
Pentru reînoirea sa, PMSU are ne
voie și de sprijinul și colaborarea 
cercurilor reformiste, mai puțin 
membrii lor cu vederi extremiste.

în legătură cu unele aspecte de 
mai sus, menționăm că, în cadrul 
unor discuții purtate la 06.09.89 cu 
diplomați cehi și chinezi, s-a des
prins ideea că cercurile reformite 
dețin ponderea în ansamblul acti
vității interne a PMSU, Pozsgay, 
Nyers și Nemeth dirijând de fapt 
orientarea activității de partid în 
direcția victoriei în congres a 
forțelor reformiste. în ciuda acestui

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Neplăceri cu locurile 
de parcare plătite

De circa trei luni, autobasculanta cu 
numărul de înmatriculare 35-B-3538, 
ce aparține Unității de Mecanizare, 
Transporturi și Construcții Forestiere 
Militari, pendinte de Centrala de 
industrializare a Lemnului, parchează 
zilnic la domiciliul conducătorului 
auto, în Str. Caporal Anghelache Ivan 
nr. 6, bl. M-26, începând de la orele 18 
până a doua zi, orele 7:30, inclusiv 
duminica. Pe lângă faptul că ne ocupă 
locurile de parcare pentru care noi 
plătim anual ADP Sector 5, la plecare 
ne deranjează prin ambalarea exage
rată a motorului și fumul pe care-1 
scoate. Mă întreb, cine suportă costul 
carburanților și uzura autovehiculu
lui; sau șoferul are repartiție pentru 
folosirea în interes personal a auto
basculantei? Aștept răspunsul pe 
adresa: Dumitru Bădescu, căsuța 
poștală 56, oficiul poștal 51, cod 
76550." De răspuns nu vă poate 
răspunde decât mai sus menționata 
unitate, sau Centrala de Industri
alizare a Lemnului, aflată în subor- 
dinea MILMC. •••

Semnalând ceea ce mulți dintre 
dumneavoastră știați prea bine, 
stimați cititori - faptul că este foarte 
greu să găsești un timbru fiscal de 
3 lei, articolul apărut în Flacăra de la 
23 iunie se încheia astfel: „îi lăsăm pe 
cei în drept să ia urgent măsurile 
cuvenite".

Cei în drept, cu alte cuvinte Di
recția Generală Comercială a muni
cipiului București, n-au rămas ne
păsători la acest semnal de alarmă. 
Dovadă, rândurile sosite de curând 
la redacție: „Referitor la articolul 
«Taxă la timbru» realizat de Roxana

DIN PRESA EXILULUI

„în disputa româno-maghiară nu 
poate fi vorba despre frontiere"
Ziarul maghiar Nepzadsag a pu

blicat un interviu acordat de Karoly 
Kiraly, ungur din România, trăind în 
continuare în țară, cunoscut ca unul 
dintre primii responsabili ai con
ducerii de la București care și-au ex
primat deschis dezacordul cu politi
ca regimului Ceaușescu, mai ales în 
ceea ce privește naționalitățile.

Interviul, tradus de Gaspar Biro, 
a fost transmis la Europa Liberă. 
Publicăm mai jos câteva frag
mente.

„...Cred că în disputa româno- 
maghiară nu poate fi vorba despre 
frontiere. Nu mă refer la poziția 
oficială maghiară, fără echivoc în 
această problemă. Sinceritatea 
acestei poziții nu este j?usă la în
doială nicăieri în Europa, cu ex
cepția României. Disputa româno- 
maghiară trebuie să rămână la 
toate nivelurile ceea ce este astăzi, 
o problemă a drepturilor omului, 
cu referire la drepturile fundamen
tale ale omului și naționalităților.

(...) Sentimentul lipsei de perspec
tivă începe să ia proporții în rân
durile maghiarilor din Transilvania, 
ceea ce a declanșat valul de refugiați 
din ultimii ani. Conducerea i-a vân
dut aproape pe toți evreii din Ro
mânia, în 10-15 ani vor avea aceeași 
soartă germanii. E un proces ce pare 
ireversibil. Noi suntem mai nume
roși, vreo două milioane, și, atât din 
cauza numărului, cât și a limbii și cul
turii, suntem bucata cea mai greu de 
digerat în procesul de formare a «na
țiunii române omogene». Dispariția, 
asimilarea noastră nu se pot face 
ușor, cer timp îndelungat.

fapt, diplomatul chinez aprecia că 
asociația „Munich Berencs" are 
popularitatea și baza de masă nece
sară care la nevoie i-ar permite să 
se transforme în partid de sine 
stătător, ca principală forță de 
stânga din Ungaria.

Diplomatul ceh, precum și unii 
localnici apreciază că la ora actu
ală cariera politică, de lider al 
PMSU, a lui K. Grosz este apusă, el 
nemaiavând șanse la apropiatul 
congres.

Interlocutorii au menționat însă 
că, în perspectiva existenței în 
viitor a unui sistem parlamentar, 
partidele nu vor avea nici un rol de 
conducător (asemănător ca în Ori
ent) și în consecință, după congres 
și alegerile parlamentare, și PMSU 
va deveni un „club de discuții".

însărcinat cu afaceri,
loan Chira

Document din volumul: 1989 - 
Principiul dominoului. Prăbușirea 
regimurilor comuniste europene, 
Ediție de: Dumitru Preda și Mihai 

Retegan, București, Editura 
Fundației Culturale Române, 

2000, p 188-189

Paicu, vă informăm că deși ICL 
«Tutunul» s-a aprovizionat conform 
contractului încheiat cu DPMB, 
totuși, din cauza populației atrase 
pe numeroasele șantiere ale Capi
talei, cererea a crescut foarte mult, 
ceea ce creează greutăți în apro
vizionare. ICL «Tutunul» a luat 
acum măsuri de aprovizionare su
plimentară pentru satisfacerea în 
cât mai bune condițiuni a cererii 
populației". •••

„Mă numesc Costenciuc Silvestru, 
am 26 de ani și locuiesc în Iași, Bd. 
Dacia nr. 57, bloc D D-6, ap. 1. Sunt 
alergic la praf și la puful de găină. Cu 
toate că am înlocuit toate pernele de 
puf cu unele de burete, crizele sunt 
foarte dese. De aceea, am citit cu 
foarte mare bucurie în revista dum
neavoastră la rubrica «cu simțul 
datoriei față de cetățean» de la 
12 mai a.c., articolul semnat de Liviu 
Timbus, intitulat «Le veți lua după 
sfatul medicului», prin care ni se 
aduce la cunoștință crearea de un 
merituos colectiv de cercetători, a 
medicamentului cu efecte antialer- 
gice «Ifodigrel». Ceea ce aș dori de la 
semnatarul articolului, este să ne 
specifice adresele exacte ale uriită- 
ților medicale ce tratează astmul 
bronșic cu «Ifodigrel»."

Așa cum, de altfel, se arăta în arti
colul menționat, tratamentul cu 
„Ifodigrel" se face la Spitalul oră
șenesc din Aleșd, județul Bihor și la 
Hotelul Lotus din stațiunea „Felix" - 
Oradea. Se recomandă ca, în prea
labil, să vă adresați acestor unități 
sanitare telefonic sau în scris.

Flacăra, nr. 32/1989

în perspectivă, omenirea nu are 
decât o singură alternativă: demo
crația, care e inseparabilă de res
pectarea drepturilor omului, a 
libertăților cetățenești în regiuni 
din ce în ce mai largi, inclusiv în 
țările numite socialiste, și schim
bările rapide din URSS, Ungaria, 
Polonia dovedesc acest lucru. 
România nu se poate sustrage dacă 
nu vrea să ajungă la periferia isto
riei. Lucrul acesta e știut de foarte 
mulți oameni, numărul lor este în 
creștere, cum o dovedesc luarea 
publică de poziție a unor intelectu
ali renumiți, precum și declarația 
celor șase foști conducători de par
tid. într-o Europă pluralistă, cu 
granițele deschise, pe calea uni
ficării, din care vor face parte, 
deopotrivă, Ungaria și România, ca 
țări democratice și libere, își va 
pierde sensul orice dispută na
țională.

(...) Unii cunoscuți de-ai mei, 
români (până și oficiali), mi-au re
proșat, și nu numai mie, ci și altor 
transilvăneni care luptă pentru 
respectarea drepturilor noastre, că 
ne ocupăm numai de noi înșine și 
nu ne pronunțăm în numele în
tregii populații a României, că doar 
trăim cu toții la fel de greu și de 
lipsiți de drepturi. La aceste re
proșuri nu pot să răspund decât 
următoarele: în România, transfor
mările democratice trebuie înfăp
tuite de membrii majorității națio
nale. Două milioane de maghiari 
nu pot democratiza o țară de 22 de 
milioane și jumătate de suflete. în 
situația dată, noi, reprezentanții
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13:00 Telex
13:05 La sfârșit de săptămână
La treisprezece și cinci... Prefața 

emisiunii
Reportaj din actualitatea socialistă 

a țării
Poarta Soarelui
Două premiere muzicale pe adresa 

dv: „Baladă pentru țara mea" și „Nu 
vreau să fug de tine, dragoste". Mu
zica Vasile V. Vasilache. Versuri Eugen 
Rotaru. Cânță Denis Ștefănescu

Moment poetic în interpretarea 
actorului Mircea Albulescti

Armonii lirice. La pian Mihai Un- 
gureanu, acompaniat de Orchestra 
Simfonică a Radioteleviziunii. Dirijor 
Paul Popescu

Desene animate
Cinci minute la... Grădina zoolo

gică
Melodii populare interpretate de 

Irina Loghin, Elena Jurjescu și Ion 
Bocșa

Din Fono-Filmoteca de Aur
Telesport
în pași de dans cu Alma Munteanu 

și George Postelnicu, soliști ai Operei

vremea
Vremea a fost rece, cu cerul înnorat, 

în toate regiunile țării au căzut ploi cu 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice. Vântul a bătut slab până 
la moderat, prezentând intensificări 
în zonele de munte. Temperaturile 
maxime au fost cuprinse între 15 și 
20 de grade în vestul, centrul și nordul 
țării și între 17 și 22 în restul teritoriu

amintiri

Articole de lenjerie din bumbac și bumbac în 
amestec, bluze pentru femei, bărbați și copii, articole 
de îmbrăcăminte sport și pentru voiaj, articole pen
tru nou-născuți, realizate de ÎNTREPRINDEREA DE ' 
TRICOTAJE „ZIMBRUL- SUCEAVA, se găsesc de 
vînzare în toate magazinele din țară.

Pagini realizate cu o» pnu
sprijinul AGERPRES AGERPREȘ

minorității maghiare din Transil
vania, trebuie să ne limităm la 
situația noastră specială, care ne 
doare pe noi. Națiunea majoritară 
nu simte această durere, eventual o 
înțelege în parte. Acestea sunt două 
lucruri diferite. Natural, dacă 
lucrurile evoluează într-un anumit 
fel, nu numai că suntem gata, dar 
considerăm de datoria noastră să 
luăm parte la rezolvarea greu
tăților comune. în afară de asta, 
?ste în interesul nostru o democra
tizare cât mai profundă și reală a 
României. Așa cum am amintit și 
înainte, noi numai într-un aseme
nea cadru ne putem închipui ega
litatea reală, păstrarea și cultivarea 
identității, a limbii și culturii 
naționale."

întrebat dacă nu e prea optimist 
în privința transformărilor demo
cratice în Est și excluzând o posi
bilă restaurare, K. Kiraly a precizat:

„Nu o exclud și cu atât mai mult 
nu, cu cât în China deschiderea s-a 
produs mai devreme decât în URSS, 
ritmul ei în viața social-politică a fost 
mai lent și totuși s-a produs restau
rarea. Ne-a surprins pe mulți, ne-a 
luat pe neașteptate. Cheia transfor
mării socialiste în Europa este Uni
unea Sovietică. Să fim realiști: dacă 
glasnostiul și perestroika lui Gorba
ciov vor eșua, atunci, după părerea 
mea, s-a terminat, și încă pentru 
mult timp, și cu transformările din 
Polonia si Ungaria."

Lupta, nr. 127/1989 
Arhiva Institutului Național 

pentru Memoria Exilului 
Românesc, Fond Dan Culcer

Române din București
Autograf de portativ: Corina Chiri- 

ac
Redactori coordonatori: Marin Tra

ian, Ana Potra
14:45 Săptămâna politică
15:00 închiderea programului
19:00 Telejurnal
19:25 Sub tricolor, sub roșu steag 
Versuri patriotice, revoluționare 
19:40 Teleenciclopedia
Redactori: Cornelia Rădulescu, 

loan Ionel
20:10 Concursul de creație'și inter

pretare de muzică ușoară româ
nească - Mamaia ’89

Selecțiuni
Redactor Mariana Șoitu
21:05 Film artistic
Ocolul
Producție a studiourilor bulgare
Cu; Nevena Kokanova, Ivan Ando- 

nov, S. Iliev, K. Paskaleva, D. Tonceva, 
T. Gulabova, L. Gellazkov, D. Markova, 
S. Peev

Regia Peter Kalșev
22:20 Telejurnal
22:30 închiderea programului 

lui, cele minime între 6 și 12 grade.
în București, vremea a fost rece, cu 

cerul înnorat pe tot parcursul zilei. 
Temporar a plouat sub formă de 
aversă și s-au semnalat descărcări 
electrice. Temperatura maximă s-a 
situat îmjurul valorii de 19-20 grade, 
iar cea minimă în intervalul 17-19 
grade.
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