
1 Mai la Mare. 
litoralul,  
ieri și azi

Comunismul mai trebuie văzut și 
economic, nu numai ideologic. Mulți 
gândesc ca mine, foarte mulți aprecia-
ză organizarea de atunci, dar n-au cu-
raj să recunoască public. Vorba lui 
Humphrey  Bogart despre un ziar de 
scandal. "Toată lumea îl citește, dar 
spune că menajera l-a adus acasă." E 
posibil să mă facă nostalgic tefeloazele 
care zic "Gigel forcastează" în loc de 
"Gigel face un plan sau o prognoză". 
Există și tâmpiți mai culți ca tefeloaze-
le, dar la fel de obtuzi, care vor consi-
deră că eu vin cu o abordare protocro-
nistă. Nu-mi pasă. Ăsta-i adevărul. 

Între 18 și 25 aprilie, tovarășa 
Găinușă sau alți activiști începeau vi-
zitele de lucru pe Litoral. Erau mobili-
zate și puse în ecuație coerentă toate 
industriile și ministerele. Industria 
mobilei și cooperativele meșteșugărești 
- se schimbau dulapuri, covoare, uși. 
Transporturile. Vara, la Aeroportul 
Kogălniceanu, vedeai cozi, de 400 - 
500 de metri, cu autocare care preluau 
turiști străini. Ministerul Agriculturii. 
Aici intrau industria cărnii, legume-
fructe, decorațiuni horticole. Ministe-
rul de Interne. "Era o aventură să ieși 
seara pe plajă. Stelele își lepădau far-
durile în mare, dar n-aveai voie să 
asiști la festivalul furioasei insomnii 
marine. Plaja aparținea milițienilor", 

scriam în textulețul "Comunistul esti-
val", publicat în 2003. După 1985, 
situația s-a înrăutățit, dar mie, cel 
puțin, mi-au ajuns 28 de ani în care am 
înjurat un regim sub care am trăit doar 
19 ani.

În anii '70 și la începutul anilor '80, 
divertismentul și cultura au atins, pe 
Litoral, un nivel ce nu va fi egalat în 
următorii 50 de ani. Spectacole ale tea-
trelor din toată țara la grădinile de va-
ra. Cinematografe în aer liber. Expoziții 
de pictură în holurile hotelurilor. Pe 
spațiile verzi (azi sunt parjolite) ori în 
piațete, statui de Oscar Han, Jalea, Me-
drea, Baraschi, Irimescu. Unele au dis-
părut. Nu-i vorba despre trafic cu ope-
re de artă, ci despre vandali, hoți de 
fier vechi și hotelieri cârnățari.

La restaurante cântau cele mai bune 
formații de la hotelurile din Bucu rești - 
Athenee Palace sau Ambasador. Cât 
despre barurile de noapte, aflați sau 
aduceți-vă aminte că Viorel Păunescu, 
cel mai mai important om din turismul 
nostru, le-a făcut de top european. Me-
lody - Mamaia, Interna țional -  Olimp, 
Acapulco - Eforie Nord, Paradis - Jupi-
ter și n-am epuizat lista. La Melody 
cântau, în aceeași seară, primii zece de 
la Festivalul Mamaia. Angela Similea, 
Corina Chiriac, Aura Urziceanu, Pău-
nița Ionescu, Aurelian Andreescu, Dan 
Spătaru, Gil Dobrică și tot așa. Câteva 
sute de oameni la spectacolul de caba-
ret, încă 700 - 1000 afară.

Cinci vorbe despre azi. Radu Ma-
zăre a început bine, a revitalizat Ma-
maia după 2000, mi-au plăcut și car-
navalurile, și cluburile, și faptul că i-a 
strunit pe hotelieri. Dar i-au scăpat lu-
crurile de sub control. Am multe 
reproșuri. Pe moment, doar trei. 1. Pe 
malul lacului Siutghiol au apărut blo-
curi pe care scrie "Vila nu știu cum". 
Nu există vile de opt sau unsprezece 
etaje. Iar cluburile ar fi trebuit să fie 
izolate, pe malul Siutghiolului, cum a 
vrut inițial, nu să zăpăcească tot nor-
dul Mamaiei. 2. Nu-i deloc bine că au 
fost tăiați măslinii sălbatici de pe du-
nele de nisip aflate la marginea plajei. 
Ne mai mirăm că plaja pierde anual 
câțiva metri. Plus că mai stăteau pensi-
onarii la umbră. 3. Pe bucata aia din 
nordul Mamaiei - care se unește, se tot 
uneeeeește și până voi termina eu tex-
tul deja va fi unită cu Năvodari - s-a 
construit mult, frumos, urât, înghesuit 
și incoerent. Parcă am fi în Pipera. n
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1€ 4.6490 lei
1$ 3.8160 lei
1chf 3.8808 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.796 
Ripple XRP
      $ 0,7995 
Ethereum ETH
  $ 629,71

Scandalul protocoalelor secrete încheiate de 
SRI cu instituții de drept ale statului nu este 
chiar așa de nou precum se crede. Sunt niște ani 
de când s-au tras primele semnale de alarmă. Se 
vorbea de niște înțelegeri secrete, nimeni nu 
știa ce conțin și, la prima vedere, erai tentat să 
crezi că sunt fumigene lansate aiurea pe piață. 
SRI nu recunoștea nimic, iar Parchetul, DNA, 
CSM & Co. erau lovite de o pudibonderie sus-
pectă. Nu fac ele chestii din astea, deci, nici în 
zona asta nu existau asemenea nebunii. Și 
atunci, unde? paginile 4-5
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