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SĂNĂTATE PSIHICĂ: ROMÂNIA ’89
„Bă, Ceașcă ăsta a înnebunit de 

tot, fir-ar mama lui a dracu' de para
noic. Dar las' că nici nevastă-sa nu-i 
mai teafără. Aia măcar a fost 
nebună dintotdeauna." Vorbe pline 
de năduf, care începuseră să se audă, 
din ce în ce mai des, în ultimeleoluni 
ale „Epocii de Aur". Dar, în același 
timp, și Ceaușescu însuși afirma 
adeseori că doar nebunii nu cred că 
socialismul este cea mai bună și cea 
mai dreaptă orânduire din istoria 
omenirii. Două opinii aflate la 
extremele unui soi de folclor care, 
pe atunci, făcea din ce în ce mai des. 
trimitere la psihiatrie. Pe de o parte, 
la psihiatria „lor". Dar pe de altă 
parte, la cea a poporului obligat să 
participe de voie, de nevoie la con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Știm cu toții ce 
credeam despre„nea Nicu" și despre 
„Leana". Dar oare noi, oamenii 
obișnuiți, poporul muncitor cum 
stăteam din punct de vedere al 
sănătății mintale? Este o întrebare 
pe care atunci, la fel ca și acum, 
ne-o punem foarte rar. O întrebare 
probabil neplăcută, al cărei răspuns 
poate fi dat doar de specialiștii care 
au muncit în acest domeniu al 
sănătății publice.

Studii și analize 
psihiatrice

Astăzi, prof, dr Radu Mihăilescu 
este directorul medical al Spitalului 
de psihiatrie „Al. Obregia". Conform 
spuselor sale, a început să lucreze în 
acest domeniu încă din anul 1983. 
De atunci și până în 1995 a partici
pat la diverse studii de specialitate, 
deosebit de complexe, care au fost 
derulate în cadrul singurului insti-

RESTITUIRI

Dan Deșliu considera că 
Nicolae Ceaușescu devenise 

proprietarul României
Departamentul Securității Statului
Unitatea Specială „R"
Secret
Aprilie 1989
Vă raportăm că postul de radio Vocea Americii a 

difuzat în cadrul programului în limba română din 
data de 6 aprilie 1989 partea a doua a comentariu
lui lui Dorin Tudoran despre scrisoarea de protest 
a poetului Dan Deșliu. Redăm, în continuare, inte
gral, materialul difuzat:

Dorin Tudoran: „Așadar, care sunt lucrurile pe 
care, cum singur afirma Dan Deșliu, considera că 
are dreptul și obligația să le spună președintelui 
Nicolae Ceaușescu?"

Domnule președinte, suntem la capătul pute
rilor, al răbdării, al absurdului multilateral dez
voltat.' De ce? După mine, din cauza unei viziuni 
aberante asupra realității. Nu împăratul sau părin
tele patriei, dumneavoastră vă socotiți pur și sim
plu proprietarul României. Proprietar absolut al

solului și subsolului, al apelor dulci și sărate, al 
aerului, al celor vii și chiar al răposaților din ci
mitirele de la sate. Ba, în plus, al adevărului și 
dreptății. Ei bine, asta nu se poate. Nimeni n-a fost 
vreodată proprietarul unei țări. Că dumneavoas
tră vă situați în atare postură o dovedește mai tot 
ce vă îngădiți a dispune să se facă. Fără urmă de 
temei logic și normal.

(Continuare în pag. a lll-a)

Democrație patologică: bolile psihice îi afectau în mod egal și pe nomenclaturiști și pe oamenii simpli FOTO: Victor Stroe

tut de cercetare specializat în acest 
domeniu. Iar în 1989 acumulase 
deja o experiență deosebit de vastă. 
Experiență care îi permite acum să 
vorbească obiectiv despre starea de 
sănătate mintală a românilor de 
acum douăzeci de ani, cu puțin timp 
înainte de încheierea Epocii de Aur.

La o analiză sumară am putea 
crede că acum două decenii bolile 
psihice erau deosebit de frecvente. 
Trăiam într-un stres continuu, pro
vocat, pe de o parte, de condițiile de 

trai din ce în ce mai precare, iar pe de 
altă parte, de ura aproape generali
zată față de reprezentanții unui sis
tem social și politic pe care-1 resim
țeam din ce în ce mai greu. Totuși, 
situația nu-i chiar atât de simplă pe 
cât pare la prima vedere. Iar această 
primă impresie nu este chiar reală. 
Asta, pentru că în privința bolilor 
psihice, nu pot face pur și simplu 
niște statistici, rezultat al simplei 
„numărători" a cazurilor și a pacien- 
ților și împărțirea lor pe categorii și 

rubrici.'Sau, după cum spune prof. 
Mihăilescu, „în psihiatrie, statreâ de 
boală este mai greu de detectat decât 
în orice altă ramură a medictnei. Mo
tiv pentru care metoda de bază este 
tehnica interviului clinic. Iar studiul 
epidemiologie, care urmărește să 
stabilească starea de sănătate min
tală a unui segrpent de populație, 
poate fi efectuat doar de specialiștii 
psihiatri".

(Continuare îh pag. a lila)

1989 a fost anul în care izolarea 
României, în primul rând a lui Nico- 
lae Ceaușescu, pe plan internațional 
devenise o dureroasă certitudine. 
Din prestigiul și din încrederea de 
care se bucurase din partea cercu
rilor politice occidentale eroul de 
necontestat al acelui 21 august 1968 
nu mai rămăsese decât o palidă 
amintire. Firește, propaganda ofi
cială nu recunoștea asta nici în rup
tul capului, iar presa de la București 
continua să publice ample grupaje 
despre „înaltul prestigiu" și „larga 
recunoaștere" a „proeminentei per
sonalități" și „sava*ntei de renume 
mondial". Numai că, ecourile (câte

Preoți cu crucea-n frunte
în cinstea achitării datoriei exter

ne, Consiliul Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
s-a întâlnit în ședință plenară. Con
form statului, în componența FDUS 
intrau Partidul Comunist Român, 
Organizația Democrației și Unității 
Socialiste, organizații de masă, 
obștești, profesionale, cooperatiste, 
consilii ale oamenilor muncii apar
ținând naționalităților conlocui
toare, uniuni de creație, asociații și 
societăți științifice, culturale și spor
tive, reprezentanții cultelor recunos
cute oficial. Respectând compoziția 
„globalizatoare"a FDUS, la Plenara 
amintită au fost desemnați să cu
vânteze, printre alții, Alexandrina 
Găinușe, prim-secretar al Comi

CALENDAR
14 aprilie (vineri)

Soarele a răsărit la 6:34, a 
apus la 19:59

Luna a răsărit la 13:24, a apus 
133:52

Sărbătoare creștină:
Sfântul Martin Mărturisitorul, 

Episcopul Romei; Sfânta 
Muceniță Tomaida

S-a întâmplat Ia
14 aprilie 1989
• Sesiunea Adunării Naționa

le a Irakului și-a început lucrările 
la Bagdad în noua componență 
după alegerile legislative de la 1 
aprilie. Saadi Mahdi Saleh, mem
bru al Comandamentului regio
nal al Partidului Baas Arab Socia
list din Irak, a fost ales în funcția 
de președinte al Adunării Na
ționale. în respectiva sesiune, de
putății au dezbătut proiectul noii 
Constituții a Irakului și probleme 
referitoare la dezvoltarea eco
nomico-socială a țării;

• Plenara CC al Partidului Co
munist din Austria, desfășurată 
la Viena, a dezbătut probleme le
gate de lupta partidului în apă
rarea intereselor oamenilor 
muncii austrieci. Raportul pe 
această temă a fost prezentat de 
președintele PC din Austria, 
Franz Muhri;

• La Nicosia a avut loc o întâl
nire între reprezentanții organi
zațiilor de tineret și studențești 
ale comunităților greacă și turcă 
din Cipru, prima de acest gen 
după evenimentele din 1974, 
informa agenția cipriotă de 
presă CNA. Cu acest prilej au fost 
discutate aspecte ale problemei 
cipriote și contribuția orga
nizațiilor respective la soluțio
narea pașnică a situației din 
insulă, preciza sursa citată.

Ramona VINTILĂ 

mai erau...) veneau din partea unor 
autori și publicații de o slabă re- 
prezentativitate, ba chiar în anu
mite cercuri, bine informate, se 
povestea cum că foarte multe dintre 
aceste „dovezi de stimă și prețuire" 
erau redactate în țară și trimise spre 
publicare, pe bani buni, la redacțiile 
care mai acceptau asemenea ofertă 
publicitară. >

Firește, situația nu putea scăpa 
folclorului oral, acest ultrainteligent 
și hipersensibil barometru al 
opiniei publice. Bancul despre Gică 
de la sculărie stă mărturie.

Vine, așadar, în România Mihail 
Sergheevici Gorbaciov. Conform

tetului Județean Ialomița alPCR, Cor
nel Rudi, maistru minier la întreprin
derea „Vulcan" din județul Hune
doara, Ion Mușat, președinte al CAP 
Pecineaga, Cornel Rizescu, director 
general al Institutului Central de 
Cercetări Metalurgice, Nestor Vorni
cescu, mitropolitul Olteniei, loan 
Robu, episcop-conducător al Arhie
piscopiei Romano-Catolice Bucu
rești. Informați, probabil, de in
teresantele implicări politice făcute 
de capii cultelor în țările vecine, 
responsabilii cu presa de la Comite
tul Central au decis să reproducă în 
ziarul partidului discursurile lui » 
Nestor Vornicescu și loan Robu. 
Vizate ori scrise, desigur, de activiștii 
înalți ai partidului.

JURNALE PERSONALE

14 APRILIE
Doina Cornea i-a adresat lui Ceau

șescu încă o Scrisoare deschisă, un re
chizitoriu sever, în care declară că 
apreciază și susține pe semnatarii 
ultimelor „apeluri". Unde găsește atâ
ta curaj și clarviziune!1 în credința ei, 
fără îndoială. Este gata de orice sacri
ficiu, nu-i este frică de nimic.

Sanda Stolojan, Nori peste 
balcoane. Jurnal din exilul parizian.

Traducere din franceză de 
Micaela Slăvescu. 

Revizuită de Sanda Stolojan, 
București, Humanitas, 1996, p. 295

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„în concedii nu am mers niciodată"

Floarea Florică avea 31 de ani și 
locuia în București în 1989; primul 
lucru care-i vine în minte atunci 
când vine vorba de acel an este 
naveta chinuitoare pe care o făcea 
în fiecare week-end, pentru a-și 
vedea fiul de 1 an. „Lucram la Fa
brica de instrumente muzicale de 
pe Cascadelor, care s-a și dărâmat 
acum. Era în incinta fabricii de

JURNALUL ZILEI
Vineri, 14 aprilie, a fost o zi 

plină. Se petrecuse ceva impor
tant - cu mari eforturi din partea 
populației, supusă la fel și fel de 
sacrificii, România plătise inte
gral și înainte de termen datoria 
către băncile occidentale. După o 
perioadă grea sosise ceasul biru
inței. Pentru a-1 marca așa cum se 
cuvine, autoritățile „de partid și 
de stat" au făcut un adevărat tur 
de forță. 

protocolului, înaltul oaspete sovie
tic vizitează și Uzinele „23 August", 
puternică citadelă a spiritului mun
citoresc și al cărei deputat în Marea 
Adunare Națională era însuși „Tova
rășul". După derularea „ca la carte" 
a ritualului vizitei, Mih^Il Ser
gheevici își exprimă dorința, strict 
personală, de a revedea un bun și 
foarte drag prieten, pe Gică de la 
sculărie. Pe fază, băieții de bine se 
mobilizează exemplar și, în numai 
câteva minute, Gică este adus în fața 
liderului Perestroikăi. întrevederea 
este emoționantă:

(Continuare îh pag. a lll-a)

Cuvântul Mitropolitului 
Nestor Vornicescu

Prin misiunea noastră, prin 
comandamentele de cunoștință 
patriotică românească, ne expri
măm și astăzi, în cadrul Plenarei 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
adeziunea noastră totală și partici
parea activă la realizarea gran
dioaselor programe care se dezbat 
în înaltul forum al democrației 
noastre, programe de dezvoltare 
economico-socială multilaterală a 
scumpei noastre patrii, România 
Socialistă.

(Continuare in pag. a !Fa)

Lidia, într-o stare sufletească 
„neagră". Ea face parte dintre cei ce 
nu se pot resemna prea ușor. Faptul 
că revoltele sale nu ajung să se exte
riorizeze în mod public o duce la 
exasperare și în cele din urmă la 
depresie. Și numai pentru că se 
gândește la noi (la familie), nu iese în 
arenă să își proclame nemulțu
mirile.

Victor Felea, Jurnalul unui 
poet leneș. Ianuarie 1955 - 
martie 1993, Ediție îngrijită 

de Lidia Felea, București, 
Editura Albatros, 

2000, p. 724

(Continuare în pag. a lila)

mobilă Mobins. Meseria mea era 
de constructor instrumente mu
zicale și făceam toate operațiile, de 
la asamblare acordeoane până la 
cașerat stații de amplificare. Am 
fost o singură promoție calificată 
în meseria asta la Grupul Școlar 
Profesional.

(Continuare în pag. a Ha)

Copii la indigo
Plecat de la București la 12 aprilie, 

până la finele lunii, bulgărele 
recunoștinței și bucuriei „poporu
lui" s-a rostogolit încet și sigur în 
toate județele țării. Primșle au 
intrat în „hora bucuriei" puzderia 
de comitete, comiții și consilii cre
ate în anii '80, pentru a arăta că 
populația este de partea regimului.

(Continuare în pag. a lla)

CRONICA NEAGRĂ

în seara asta am poftă 
să bat pe cineva

La 21 martie 1989 a fost trimis în judecată cuțitarul brăilean Ghe- 
lase, iar procesul a fost foarte scurt și cuprinzător. Faptele s-au petre
cut în fața Căminului Cultural din Movila Miresii, unde autoritățile 
și organizațiile obștești organizaseră o seară distractivă. Pentru 
fiu-meu și pentru generația lui, seara distractivă de la discoteca din 
Moara Miresii trebuie că ar fi fost cea mai plictisitoare seară din viața 
lor, dacă s-ar fi teleportat în timp cu 20 de ani înapoi. Vă închipuiți o 
sală groaznic de rece și întunecoasă, cu trei becuri: roșu, verde și gal
ben, care clipocesc superpenibil pe muzica formației Azur, care se 
aude ca un cur la unicul difuzor din spatele scenei, în vreme ce fete 
și flăcăi, plătitorii biletului de 6 lei, bâțâie din fund cu țigările în mână, 
iar sticlele de bere sunt aliniate soldățește de-a lungul peretelui, să 
mor io că doar o crimă ce mai înveselește atmosfera, și crime erau, 
slavă Domnului, nu lipseau.

Așadar, Alexandru Ghelase s-a dus cu nevasta la seara distractivă și parcă 
presimțea distracția ori, tocmai, o pregătea, că o luat la el ditai cuțitoiu', 
bine-bine ascuțit. Așa cum e în multe sate de pe la noi, Căminul cultural se 
află pe lângă dispensar, în apropierea Primăriei și a școlii, în preajma 
terenului de fotbal. La toarta nevestii, nu departe de destinație, Ghelase îl 
vede pe consăteanul Balaban că îl mustră deloc prietenos chiar pe fratele 
său mai mic, Lascu. îi zicea: „Scoate, potaie, plasa de la poarta de fotbal, 
pe care-ai furat-o, că te duc la Miliție chiar acum", și jap una după ceafă. 
Adevărat, fratele mai mic al lui Ghelase furase acea plasă, cumpărată din 
eforturile obștii care renunțase, de dragul unui meci civilizat, la niște 
navete de bere.

Agenda Elenei Ceaușescu

(Continuare îh pag. a lila)

în mai puțin de zece minute a 
împărțit ordine și dispoziții, pe 
rând, generalului Marin Neagoe, 
lui Emil Bobu și lui Silviu Curti- 
ceanu (8:36-8:45).

După „golul" din agendă, tre
cuse și pe la Cabinetul 1 înainte de 
începerea ședinței finale a Ple
narei CC al PCR (orele 9:30 -11:55). 
Demnitarii care aveau acces la ca
binetele 1 și 2 cunoșteau depen
dența lui Nicolae Ceaușescu de 
tovarășa-i de viață. Nu le părea 
nicidecum a-i fi și de moarte to
varășă, sănătoasă și inepuizabilă 
în energie cum o vedeau. în tine
rețe fusese ea mai bolnăvicioasă, 
în primăvara lui 1958 zăcuse mai 
mult de o lună și jumătate în Sana
toriul Otopeni, chinuită de crize 
intermitente de sciatică. I-au folo
sit curele balneare începute la 
Ioachimov și continuate an de an 
în stațiunile de odihnă ale Crimeii, 
echipate cu mijloacele de cură și 
tratament pentru nomenclatura 
sovietică și invitații săi, între care 
se număra și familia Ceaușescu.

La asemenea întruniri precum 
Plenara CC al PCR observau și 
înalții activiști județeni cum influ
ența ei asupra „Tovarășului" se 
preschimbase într-un control 
căutat de acesta. Când secretarul 
general citea discursul de des
chidere și închidere al vreunor

„lucrări" - tot mai scurt și mai fără 
vlagă de la o întrunire la alta - îl 
urmărea atentă, așteptând, dacă 
s-ar poticni, să-i sară în ajutor. 
Când termina dș citit o filă dactilo
grafiată cu litere mari, ca ochii lui 
să le poată vedea fără ochelari, „To
varășul1' se întorcea către ea. „încă 
e bine?!" - ar putea fi interpretată 
acum pantomima dintre cei doi.

Imediat după plenară, la Cabine
tul 2 au fost chemați Silviu Curti- 
ceanu și Constantin Olteanu, secre
tarul CC al PCR cu propaganda.

Și după prânz, Elena Ceaușescu 
a revenit la birou, chemându-1 
iarăși pe șeful Cancelariei CC al 
PCR, Silviu Curticeanu. Pentru 
câteva minute a fost apelat și mi
nistrul Armatei, generalul Vasile 
Milea.

La 15:45 s-au încheiat în acea zi 
primirile la Cabinetul 2. Ceea ce nu 
însemnă că „Tovarășii" nu și-au 
continuat „activitatea" cu vreo vi
zită pe șantierul Casei Poporului 
ori cel de la metrou.

Lavinia BETEA

f
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„UNCHIUL VANEA" - 
UN SPECTACOL 

CU PERSONALITATE

JURNALUL ZILEI

„«Unchiul Vanea» este singura din
tre piesele cehoviene în care moartea 
nu apare. Nimeni nu moare, nimeni 
nu ucide pe nimeni, nimeni nu se si
nucide. Toate personajele supravie
țuiesc. Moartea este un fel de rezo
luție, o soluție. Toată această tragedie, 
fiind absolut serioasă, este absurdă și 
comică în același timp*1, spunea regi
zorul Iurii Kordonski.

Piesa „Uanchiul Vanea" a Teatrului 
Național craiovean, pusă în scenă în 
ultimul an de comunism în regia lui 
Mircea Cornișteanu, a făcut în același 
an turul României într-un turneu care 
a rămas în amintirea a mii de specta
tori care au aplaudat frenetic la tra
gerea cortinei. Au aplaudat atunci 
„evoluția dramatică" (Ludrriila Pa- 
tlanjoglu) și „remarcabilul rol" (Silviu 
Purcărete) al actorului Vaier Dellakeza 
- „Vanea", scenografia Ștefaniei Ce- 
nean, care a transformat astfel de
corul, într-un rol principal, un Tudor 
Gheorghe meticulos în rolul lui 
Astrov Mihail Lvovici și un regizor 
care a știut să pună în valoare un 
Cehov fără vârstă.

Scenografia, devenită 
actor principal

Piesa lui Cehov „Unchiul Variea" 
figura frecvent în anii comunismului 
târziu în repertoriul teatrelor din 
România. Situația era aceeași și la 
Teatrul Național din Craiova, care 
figura printre cele mai bune instituții 
de teatru din toată țara, unde se 
pregătea noua punere în scenă a pie
sei lui Cehov. La sfârșitul anului 1988, 
imediat după premiera cu „O 
scrisoare pierdută" încep repetițiile. 
Directorul Teatrului Național din 
Craiova de la acea vreme spune că 
scenografa Ștefania Cenean a primit 
încuviințarea „tacită" de a cheltui 
pentru decoruri și pentru costume 
orice sumă are nevoie, deși pentru 
depășirea unui anumit plafon trebuia 
cerută în scris o aprobare specială din 
partea Consiliului Culturii. Această 
aprobare era obținută de obicei cu 
mare dificultate și numai dacă mem
brii Consiliului o considerau suficient 
de justificată.

Pregătirea spectacolului trece 
printr-un moment de criză, atunci 

» când părerile unora din teatru și din 
afara lui erau împărțite în ceea ce 
privea distribuirea unui actor de 
comedie în roul principal din „Un
chiul Vanea". Vocile cârcotașe ar fi 
reclamat rămânerea în urma celor
lalți a actorului Vaier Dellakeza și ar 
fi sugerat oportunitatea unei schim
bări a acestuia din distribuția specta
colului. „Distribuirea lui Vaier Del
lakeza, un excelent actor de comedie, 
în rolul lui Vanea mi s-a părut încă de 
la început o mare «găselniță» a lui 
Mircea Cornișteanu. Acesta își con
struise spectacolul pornind de la 
datele actorilor, iar o eventuală schim-

Preoți cu crucea-n frunte
« •

(Urmam din pag. I)

La unison cu toți cei care sunt pre- 
zenți aici, vă rog să-mi permiteți ca, 
în numele Bisericii Ortodox-e Româ 
ne, al tuturor cultelor din țara noas 
tră, care, ca o expresie a înaltului 
democratism al societății noastre, 
sunt membri ai Consiliului Național 
al FDUS, să dau glas celor mai alese 
sentimente de profund respect și 
înaltă prețuire pe care le nutrim față 
de dumneavoastră, eminent condu
cător al națiunii noastre și ctitor al 
României moderne, promotor neo
bosit al păcii în lume, al înțelegerii și 
colaborării între oameni și popoare.

Aducându-vă cel mai vibrant oma
giu acum, cânâ națiunea românească 
aniversează alegerea dumneavoastră 
ca întâiul Președinte al României, vă 
rugăm să primiți și cu acest prilej 
sărbătoresc profundele noastre mul
țumiri pentru grija permanentă pe 
care personal o acordați dezvoltării 
economico-sociale multilaterale a 
țării, creșterii continue pe această 
bază a nivelului de viață materială și 
spirituală a poporului, concretizată, 
între altele, în modernizarea tuturor 
localităților țării, în majorarea re
tribuțiilor și pensiilor de care au be
neficiat și vor beneficia milioane de 
oameni ai muncii, precum și în 
amplele programe de construcții de 
locuințe și edificii social-culturale 
care pun în lumină, în mod elocvent, 
umanismul ce caracterizează socie
tatea contemporană românească.

Vă asigurăm, mult stimate dom
nule Președinte, că, în ciuda cleveti
rilor ce se fac auzite în anumite cer
curi răuvoitoare din străinătate, din- 
totdeauna ostile poporului român, 
noi sprijinim cu toate forțele noastre

Valer Dellakeza, în rolul cehovianului Vanea, alături de Natașa Raab (foto sus) și Tudor Gheorghe (foto jos) 
FOTOGRAFII: Arhiva Teatrului Național „Marin Sorescu" din Craiova

actuala modernizare a comunelor și 
satelor de pe plaiurile românești, 
modernizare care contribuie, evi
dent, la ridicarea nivelului de trai al 
.țărănimii muncitoare, spre un grad 
de civilizație care să-reducă tot mai 
mult deosebirea dintre oraș și sat.

Procesul de modernizare a loca
lităților rurale din țara noastră, apro
bat de forurile democratice ale 
poporului, este determinat de nece
sitatea creării unor condiții adecvate 
pentru o viață înfloritoare, pentru 
învățământ, cultură, asistență me
dicală și confortul locuitorilor satelor. 
Susținem prin cuvânt și prin faptă 
acest proces, știind că el asigură, pe 
lângă modernizarea vieții, sub toate 
aspectele ei, păstrarea a tot ce trecu
tul nostru glorios a creat mai valoros 
în artă și în arhitectură, inclusiv cea 
bisericească, în tot ceea ce constituie 
patrimoniul nostru cultural național.

Am luat cunoștință cu deosebită 
bucurie și cu un profund sentiment 
de mândrie patriotică de faptul că, 
începând de la sfârșitul lunii martie, 
țara noastră nu mai are de plătit 
datorii externe. Este acesta un fapt de 
uriașă importanță, cu larg ecou 
intern și internațional, pe care noi 
toți îl vedem, mult stimate domnule 
președinte, ca pe încă un strălucit 
succes al politicii dumneavoastră 
înțelepte, pentru afirmarea și apă
rarea independenței și suveranității 
depline a României.

întreaga conduită și bunul-simț 
exemplar al poporului nostru, prin 
principiile sale morale, stau mărturie 
că dorința și efortul nostru de unitate 
în spirit și în lucrare nu pot nicide
cum reprezenta o simplă declarație.

Noi, cei de astăzi, știind de unde 
venim și încotro ne îndreptăm, 

bare a lui Vaier ar fi adus probabil 
după sine și o modificare a concepției 
regizorale, ceea ce mi se părea a fi o 
reală pierdere", spune Emil Boro- 
ghină.

Universul cehovian creat de întrea
ga echipă a primit un contur accentu
at și prin ceea ce a devenit laitmotivul 
spectacolului lui Mircea Cornișteanu, 
și anume „Moartea vânătorului", 
parte a Simfoniei nr. 1 de Gustav 
Mahler, precum și prin punerea în 
lumină a decorului creat din perdele 
de Ștefania Cenean și de Vadim Levin- 
schi, astfel încât atmosfera devine 
completă.

conștienți de valorile trecutului și 
având o perspectivă limpede a viito
rului, cum se dovedește și prin pro
gramele prezentate și discutate as
tăzi, prin fapta fiecărei zile, ne 
afirmăm și reafirmăm adeziunea 
totală, în calitate de slujitori și cre
dincioși ai cultelor, în nobila cali-tate 
de cetățeni loiali ai României socia
liste, la țelurile patriotice ale întregu
lui nostru popor.

Dorim să folosim și acest prilej pen
tru a vă încredința, mult stimate dom
nule președinte Nicolae Ceaușescu, că 
ierarhii, clerul și credincioșii Bisericii 
Ortodoxe Române, animați de senti
mente de profundăJftiândrie patrio
tică pentru marile realizări ale po
porului, pentru viitorul luminos 
deschis progresului societății noastre 
și puternic mobilizați de chemările și 
exemplul de viață și muncă al Dom
niei voastre, aprobând unanim toate 
documentele supuse Plenarei noas
tre, vom acționa cu devotament și 
abnegație, împreună cu întregul 
popor, aducându-și contribuția la 
înălțarea continuă a scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România, 
la afirmarea ei tot mai puternică în 
ansamblul națiunilor lumii.

Cuvântul episcopului 
loan Robu

Este pentru mine o deosebită 
onoare ca în acest forum, în care sunt 
reuniți toți reprezentanții societății 
noastre să vă aduc, mult stimate 
domnule președinte Nicolae Ceau
șescu, în numele clerului și credin
cioșilor catolici din România, omagiu 
fierbinte pentru tot ceea ce faceți 
pentru binele și prosperitatea patriei, 
ale întregului popor.

„întâmplarea face ca, într una din 
dimineți, la repetiție să participe 
Alexandru Repan și Lucia Mureșan, 
cunoscuți actori ai Teatrului „Nottara" 
din București, veniți la Craiova pentru 
a participa la premiera craioveană a 
unui film în care erau interpreți ai 
rolurilor principale. A fost o repetiție 
extraordionară, în care totul se lega, 
în care fiecane dintre cei distribuiți 
făcea eforturi să se autodepășească. 
Cel care a realizat însă în acea repetiție 
un salt absolut uluitor a fost nimeni 
altul decât Vaier Dellakeza. Acesta 
crea, moment după moment, scene 
de haz, de duioșie și chiar tragism,

Suntem cu toții fii ai acestei țări, 
indiferent de naționalitate, de con
cepțiile noastre filozofice sau reli
gioase și avem cu toții aceleași drep
turi și aceleași îndatoriri. Patria noas
tră ne crește și ne hrănește pe toți 
după contribuția pe care o aducem la 
dezvoltarea și propășirea ei. Biserica 
noastră Catolică își aduce în acest sens 
contribuția Specifică pentru binele 
poporului român. Cu cât țara este mai 
puternică, mai înfloritoare, cu atât 
viața noastră, a tuturor laolaltă, șfi a 
fiecăruia în parte este mai bună. De 
aceea, mult stimate domnule Pre
ședinte al Republicii, noi toți sus
ținem programele de dezvoltare mul
tilaterală, economică și socială a țării, 
supuse dezbaterii și aprobării Ple
narei Consiliului Național al FDUS. 
Dar, așa cum pe bună dreptate s-a 
spus și aici, aceste programe, oricât de 
bune ar fi, nu reprezintă nimic dacă 
nu sunt și înfăptuite. De aceea și noi, 
slujitorii Bisericii, împreună cu cre
dincioșii noștri, ne integrăm muncii 
întregului popor pentru ca toate aces
tea să devină realitate.

Prin grija statului nostru, a pre
ocupării Domniei Voastre neobosite, 
permanente, mult stimate domnule 
Președinte al Republicii, în România 
toți cetățenii au de muncă, toți își pot 
pune în valoare capacitățile lor crea
toare. Ca unul care, prin natura 
funcției pe care o dețin, am umblat și 
umblu mult prin lume, am văzut 
chiar și în cele mai dezvoltate țări 
oameni căutând de lucru, zile și ani, 
flămânzi și goi, dormind sub cerul 
liber. Suntem deci îndreptățiți să 
respingem pe cei care - rău in
formați, răuvoitori sau de-a dreptul 
dușmănoși - ne calomniază sau 
încearcă să ne dea sfaturi asupra 

reușind să transmită unda de ome
nesc a personajului și făcându-ne să 
simțim dimensiunea marelui său ta
lent, așa cum nu o mai făcuse cred 
niciodată până la acest rol", continuă 
Emil Boroghină. La finalul repetiției, 
atât Alexandru Repan, cât și Lucia 
Mureșan au fost copleșiți de specta
colul lui Cornișteanu și emoționați de 
un Vaier Dellakeza a cărui valoare 
încă nu o cunoscuseră.

„«Bravo! Bravo!» 
De la stal, de la lojă, 
de peste tot44

Despre rolul lui Vaier Dellakeza, 
Alice Georgescu scria în revista 
Teatrul: „îndrăgostit, umil sau răz
bunător furibund, cabotin ieftin sau 
filozofastru ironic, mahmur sau 
lucid, Vaier Dellakeza întrupează un 
Vanea așa cum ni l-am închipuit 
unii, poate așa cum l-a vrut Cehov". 
Regizorul Silviu Purcărete, cel care 
urma să regizeze pe scena craio
veană spectacolul „Piticul din gră
dina de vară", spunea după ce a asis
tat la spectacolul regizat de Mircea 
Cornișteanu: „Bineînțeles, cea mai 
mare surpriză, de fapt, cea mai mare 
revelație este Vaier Dellakeza, care 
mi se pare absolut remarcabil în 
rolul unchiului Vanea și greu îmi va 
fi de acum încolo să-mi închipui pe 
altcineva în acest rol".

Marele actor George Constantin, 
interpret în două puneri în scenă al 
rolului Vanea, i-a adresat o scrisoare 
lui Vaier Dellakeza imediat după 
vizionarea spectacolului craiovean, 
în care și-a arătat emoția redescope- 
rindu-1 pe Vanea prin rolul actorului 
crâiovean:'„(...) de cele două ori când 
am încercat și eu să mă apropii de pri
etenul nostru Vanea, am avut destule 
greutăți, mai ales la actul doi, pe care 
dumneavoastră l-ați rezolvat exce
lent, cu măsură și simplitate (...)".

Urmând unei „Scrisori pierdute" 
și precedând „Un pitic în grădina de 
vară", spectacolul „Unchiul Vanea" 
a atras atenția asupra Teatrului Na
țional din Craiova, care începuse să 
„devină periculos: aft personali
tate", după cum spunea la vremea 
respectivă Dumitru Radu Popescu. 
Tot el continua: „E a doua oară când, 
în decurs de nici un an, aud în ma
rea sală a Teatrului Național din Bu
curești (n.r. - spectacolul «Unchiul 
Vanea» se afla deja în turneu prin 
țară, ajungând astfel în Capitală) 
strigându-se pentru ’ craioveni: 
bravo! bravo! de la stal, de la lojă, de 
peste tot". Scriitorul Alex. Ștefă- 
nescu completa: „Cu tot complexul 
lor de superioritate, bucureștenii 
i-au aplaudat minute în șir pe craio
veni și l-au chemat la rampă pe regi
zor".

Andreea TUDORICÂ 
Ivan VOINITKI

modului cum să ne orânduim tre
burile în grădina noastră, dar nu se 
uită în grădina lor.

Iată dar că, în ciuda tuturor acestor 
clevetiri, țara noastră a reușit o per
formanță la care cu siguranță jindu
iesc mulți: România n,u mai are da
torii externe. Mă alătur și eu, împre
ună cu slujitorii și credincioșii Bi
sericii noastre catolice, tuturor fiilor 
țării care vă adresează pentru aceas
ta și pentru tot ceea ce faceți pentru 
progresul și prosperitatea țării, pen
tru bunăstarea întregului popor, cele 
mai alese mulțumiri.

în calitate de cetățeni loiali ai țării, 
reafirmăm din nou, în acest cadru, 
sprijinul nostru la toate programele 
supuse dezbaterii Consiliului. Aș dori 
să subliniez ceea ce este evident pen
tru noi toți cei care trăim în România, 
că planul de modernizare a loca
lităților și sistematizare a teritoriului, 
așa cum îl știm că se înfăptuiește de 
mai mulți ani, urmărește să creeze 
condiții mai bune de muncă și viață 
pentru toți locuitorii lor, demne de 
epoca de civilizație în care trăim.

Susținem, de asemenea, fără re
zerve, politica externă de dezarmare 
și pace, de largă colaborare cu toate 
popoarele lumii, cu toți cei care iubesc 
viața, cei care doresc ca minunata 
creație care este omul să supra
viețuiască și să aibă viitorul asigurat 
în liniște și bună înțelegere cu 
semenii lui.

Ploua când am venit la această 
întâlnire și vreau, cu permisiunea 
dumneavoastră, să împărtășesc 
gândul pe care l-am avut privind 
ploaia, gând pe care îl transform în 
urarea: „Să plouă mereu cu har și feri
cire asupra țării și poporului nos
tru!".

(Urmam din pag. I)

Vineri, 14 aprilie, era ultima zi a 
Planarei Comitetului Central al PCR. 
După modelul partidului, în aceeași 1 
zi, membrii Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste (FDUS) și ai Comitetului 
Central al Organizației Democrației 
și Unității Socialiste (ODUS) s-au 
reunit în câte o ședință „plenară". 
Sigur, tot undeva „sus" s-a decis că 
n-ar strica și o ședințți a Camerei Le
gislative a Consiliilor Populare (struc
turile locale ale puterii și adminis
trației de stat). Toate - cu aceeași 
ordine de zi ca la Plenara CC. S-au dis
cutat aceleași lucruri, s-au luat ace
leași angajamente.

Vânătorii, 
compozitorii, pionierii, 
sârbii, veteranii - sub 
umbrela FDUS

Conform statutului din 1982, 
Frontul Democrației și Unității 
Socialiste era „cel mai larg organism 
politic, patriotic, revoluționar, cu 
caracter reprezentativ, în cadrul că
ruia se afirmă unitatea tuturor ce
tățenilor țării, fără deosebire de 
naționalitate, în jurul Partidului Co
munist Român, se realizează unirea 
și coordonarea eforturilor întregu
lui popor în procesul de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului în patria 
noastră, prin participarea organi
zată a maselor populare la condu
cerea treburilor obștești, la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a RSR".

De la grădiniță și până la finele 
vieții active, tot românul era membru 
în „ceva": în Organizația Șoimilor 
Patriei, a pionierilor, în sindicat sau în 
Asociația Crescătorilor de Albine. 
Ce-au în comun compozitorii cu 
apicultorii, vânătorii și pescarii cu 
oamenii muncii de naționalitate 
sârbă din județul Caraș-Severin, 
preoții cu sportivii, ori membrii Soci
etății de Cruce Roșie cu veteranii din 
„războiul antifascist"? Erau cu toții 
membri FDUS.

ODUS - partidul celor 
fără de partid

Printre „componentele" FDUS se 
număra și Organizația Democrației și 
Unității Socialiste (ODUS), care a ținut 
o „plenară" la 14 aprilie. Ce făcea și cu 
ce se ocupa organizația nu era prea 
clar nici chiar membrilor săi. Iată cum 
descrie o ședință a ODUS scriitorul 
Livius Ciocârlie: „La ODUS, așa îi zice 
mai nou partidului celor fără de par
tid. Profesorul Papuc, de la catedra de 
geometrie, Mia, de la cercetători, o 
funcționară și persoana mea. Habar 
nu avem despre ce ar trebui să vor- 

„ bim. Decidem că, în condițiile astea, 
am stat destul. La plecare, cu profe
sorul Papuc, bârfim. Regimul, 
bineînțeles".
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„în concedii nu am mers niciodată"

(Urmam din pag. I)

Instrumentele ajungeau pe piața noastră, la magazinul Muzica, dar mai 
făceam câte o comandă și pentru export. Era moda diplomatelor și ne ocupam 
și cu îmbrăcarea lor în pluș. Executam câte o comandă pentru cei de la partid 
și îmbrăcam diplomatele pe interior în pluș roșu, grena sau mov. Lucram într-un 
singur schimb, câte opt ore pe zi, iar pentru că la cașerat era mediu toxic bene- 
ficiam de un spor de toxicitate. Cred că aveam salariul în jur de 3.000 de lei.

Era frumos la serviciu, mai ales atunci când sărbătoream vreo zi de naștere 
sau de nume. Aveam un atelier unde se acordau acordeoanele și acolo lucrau 
niște țigani care la petrecerile astea ne cântau. Aveam un director foarte 
petrecăreț, Dumnezeu să-l odihnească, Iliescu Constantin îl chema. Cumpăram 
mici și beam câte o bere. Eram în echipă vreo șapte-opt fete și aveam o șefă foarte 
de treabă. Dar, ca și acum, în colectiv unul trăgea și altul se uita la stele. Mă mai 
supăram uneori, plus că ne băteam pe prime, care se dădeau cam la două’luni 
și erau de 500-700 de lei. Aveam și noi rate la mobilă și la altele.

Nu ne permiteam să ieșim din București decât pentru a merge la țară, la 
părinții mei, în localitatea Șelaru din județul Dâmbovița. Băiatul meu, al doilea, 
pentru că primul mi-a murit în spitalul Fundeni, mi-a fost crescut de mama mea 
până la 4 ani. Tata era cojocar, iar mama-croitoreasă, iar mie, cât am stat acasă, 
nu mi-a lipsit nimic. Mama, sărăca, avea grijă și de copil, mergea și la câmp și 
pusese și tutun în curte, să mai scoată un ban. Cu tutunul era muncă foarte multă 
și, în plus, trebuia să îngrijească și de animale, că aveam porci și vaci. Pătulul 
era plin cu grâu și cu porumb, iar la fiecare Crăciun tata ne dădea un porc. Une
ori mergeam și cu prietenii la țară, pentru că toți cei din București iubeau petre
cerile pe care le făceam la ai mei.

Soțul meu lucra la Ascensorul și nu câștiga nici el cine știe ce; norocul nostru 
a fost că el avea apartament și măcar nu mai plăteam și chirie.

în fiecare sâmbătă, după serviciu, că atunci se lucra și sâmbăta, plecam să 
vedem copilul. Mergeam la autostradă, la «ia rnă nene», că nu aveam mașină 
și nici autobuze nu prea erau, sau erau la ore nepotrivite. Deși nu e foarte departe 
de București, dura destul de mult până ajungeam. Mă duceam cu mâna goală, 
n-aveam eu ce să le duc de la oraș, că ei aveau acolo tot ce le trebuie de mâncare. 
Ba încă îmi mai dădeau și bani de drum. în concedii nu am mers niciodată; 
nu-mi era bine nici atunci, nu-mi e nici astăzi bine."

(a consemnat Irina MUNTEANU)

Ceaușescu favea 
„program flexibil44

Nicolae Ceaușescu a avut dn nou o 
zi încărcată. Dimineața, până mai 
spre prânz, a condus lucrările din ulti
ma zi a Plenarei Comitetului Central 
al PCR. S-a mutat apoi la altă Plenară, 
de data aceasta a Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. La fiecare dintre ele a ținut 
câte un discurs. Rezistența fizică a 
unui om trecut de prima tinerețe 
le-a atras atenția și jurnaliștilor străini 
care l-au intervievat pe Ceaușescu în 
ultimul an al puterii sale. „Câte ore 
lucrați pe zi?", l-a întrebat un ziarist 
din Iugoslavia. „Este greu de spus, a 
răspuns intervievatul, este greu de 
măsurat în ore. Depinde de pro
blemele care, din păcate, sunt tot mai 
multe".

Plenara Comitetului Central al PCR 
era pe ultima sută de metri. în dimi
neața celei de-a treia zile, participanții 
au aprobat documentele propuse pe 
ordinea de zi-desigur, în unanimitate
- și au ascultat discursul lui Ceaușescu.

Etapa națională a 
„olimpiadelor44 
studențești

în centrele universitare București, 
Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, 
Crafcva, Galați, Petroșani începea 
etapa națională a „olimpiadei studen
țești", denumită pe atunci „Concursul 
profesional științific studențesc". 
Organizatori - Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România și 
Ministerul Educației și învățămân
tului. Participau studenții - dacă tre- 1 
cuseră celelalte etape ale concursului, 
firește - din toate profilurile de învăță
mânt superior. Se concura la discipline 
fundamentale și de specialitate. între
cerea s-a desfășurat sub lozinca „Fie
care asociație a studenților comuniști
- colectiv de educație prin muncă și 
pentru muncă a studenților". Partici
parea la astfel de concursuri nu era 
obligatorie, dar „dădea bine" la CV, 
ajuta în viitoarea carieră.

Până în iunie, 
pescuitul interzis

Asociația Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi își informa membrii că de la 
14 aprilie până la 12 iunie sunt obligați 
să pună undița în cui. Pescuitul indus
trial și sportiv al oricăror specii de 
pește, crustacee, moluște și alte vie
țuitoare acvatice în apeîe colinare, de 
șes și în Delta Dunării era interzis.

Institutul pentru Relații Culturale 
cu Străinătatea și-a făcut datoria, la 14 
aprilie organizând „o manifestare" cu 
ocazia zilei naționale a Siriei. Cu ajuto
rul Asociației de Prietenie Româno-Si- 
riene și în prezența lui Bahjad Dough- 
man, însărcinatul cu afaceri al Siriei 
la București, au fost prezentate impre
sii de călătorie din această țară și un 
film documentar sirian.

Cristina DIAC
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RESTITUIRI

DAN DEȘLIU CONSIDERA CĂ NICOLAE CEAUȘESCU 
DEVENISE PROPRIETARUL ROMÂNIEI

DIN BANCOTECA „EPOCII DE AUR“

Gică de la sculărie - 
cel mai cunoscut român

(Urmare din pag. I)

Această perspectivă eronată se agravează printr-o particularitate a naturii 
dumneavoastră. La care presupun că nu v-ați gândit niciodată. Sunteți, dom
nule președinte, un mistic ireductibil. Pare greu de crezut de un ateu 
înverșunat. Sunteți profund convins că o putere supranaturală y-a dăruit 
cu harul de ca?e n-a mai avut parte nimeni pe pământ. Cum altfel vă puteți 
explica faptul că dvs., care n-aveți pregătire de specialitate chiar în toate 
direcțiile, îi învățați pe agricultori cum să însămânțeze, pe constructori cum 
să construiască un bloc cu 13 etaje, de pildă, pe fundația unuia plănuit să aibe 
doar 8. Pe metalurgiști, pe pictori, pe lucrătorii din comerț, pe fotbaliști, pe 
profesori, dar pe cine nu? Folosind un citat dintr-o cuvântare pe care ați ros
tit-o cândva, prin 1965, sper că vă amintiți, n-a existat, nu există și nu va exista 
nicicând un ins atotștiutor, infailibil în toate domeniile. Iată că ați ajuns la 
ideea că acest fenomen a devenit o realitate în persoana dumneavoastră.

Dorin Tudoran: „Să vedem, în continuare, care ar fi, după opinia lui Dan 
Deșliu, efectul acestui fenomen?"

Rezultatul? Un adevărat dezastru național. Am ajuns să facem economie 
la lipiciul pentru plicuri și timbre poștale. Umblăm năuci după un tub de 
pastă de dinți, după o cutie de chibrituri sau de detergenți, după rufărie de 
corp suportabilă. Mă jenez să intru în amănunte. Iar dumneavoastră susți
neți că mai bine n-am dus-o nicicând. Am ajuns să plătim kw cu 3 lei, să 
bâjbâim la căderea serii în Bucureștiul modern ca prin Codrii Vlăsiei, să 
ne luminăm cu becuri cât un opaiț, în timp ce pe șantierul faimoasei Case 
a Republicii se revarsă zi și noapte torente de energie electrică. Cozile 
mănâncă bună parte din viața cetățenilor, pentru procurarea unor alimente 
adesea de nemâncat, ca să nu mai vorbim de tragedia localităților mari și 
mărunte din provincie, iar dumneavoastră îi criticați pe bieții români că 
sunt lacomi, că mănâncă excesiv. Televiziunea, ca și presa nu ostenesc ca să 
vă închine programe, pagini și fotomontaje, iar cei ce se zbat zilnic cu 
bucuriile existenței nu au parte de un meci săptămânal, de un film intere
sant, de un program de varietăți sau de niște informații la zi. Nici măcar din 
țări prietenești vecine, ca Polonia și URSS. Oare de ce? Practic, și televiziunea 
și presa sunt tot proprietatea dvs. și a familiei. Ce să vă mai spun? Că lipsesc 
tot mai acut produsele farmaceutice esențiale pentru existența tuturor, 
tineri și bătrâni, căci maladiile nu ocolesc pe nimeni, că am ajuns, ați ajuns 
mai exact, la vânzarea de oameni contra mărci, dolari etc. Asta înseamnă, 
probabil, definitiva rezolvare a problemei naționale. Dar copiii?

Dorin Tudoran: „Ei bine, detaliile despre situația acestor opinii le veți 
afla mâine, când vom continua difuzarea textului integral al scrisorii poe
tului Dan Deșliu".

Cartea Albă a Securității, Istorii 
literare și artistice (1 969-1 989), București, Serviciul Român de 

Informații, 1996, p. 432-433 Prin intermediul postului de radio „Vocea Americii", Dan Deșliu îi aducea grave acuze lui Nicolae Ceaușescu 
FOTO: llie Bumbac/AGERPRES
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Plecați cu sorcova, psihopați și nevrozați - 
buletin de sănătate psihică: România ’89

(Urmare din pag. I)

Procedurile de determinare a stă
rii de sănătate psihică a unei popu
lații sunt deosebit de laborioase. „Nu 
se poate merge pe teren, unde un 
operator străin de acest domeniu să 
întrebe în stânga și drapta «Bă, care 
ești nebun?». Și apoi să-i bifeze pe 
un tabel. Un asemenea studiu por
nea de jos, din policlinici, unde un 
anumit număr de pacienți erau \te- 
rificați prin chestionare de specia
litate. Dintre aceștia se alegea un 
eșantion considerat, după cum se 
spune acum, reprezentativ. Apoi, cei 
incluși în eșantion erau consultați 
amănunțit de specialiști psihiatri." 
Deosebit de laborios, un asemenea 
studiu durează câțiva ani la rând. 
Mctiv pentru care datele statistice 
privitoare la starea de sănătate 
mintală a românilor nu se pot con
centra doar asupra unui singur an, 
fie el chiar și 1989. Dar imaginea de 
ansamblu obținută prin studiile 
anterioare era valabilă și în ultimul 
an al Epocii de Aur.

Titan și Centaur
Conform opiniei specialiștilor, 

pentru a fi cu adevărat semnifica
tive, studiile privitoare la patologia 
psihiatrică din sânul unor comu
nități extinse trebuie să se deruleze 
la 10-15 ani distanță unul de altul. 

Iar unul dintre cele mai complete 
studii de acest tip a fost „Titan I", 
desfășurat între 1972 și 1973. Un pro
gram deosebit de complex, în care 
au fost incluși 11.729 de pacietiți, 
locuitori ai cartierului omonim din 
Capitală.

Un alt studiu epidemiologie de
osebit de important a fost proiec
tul „Centaur", dedicat psihiatriei 
infantile, în care au fost investigați 
15.000 de copii cu vârstele cuprin
se între o și 15 ani, atât din Bucu
rești, cât și din alte localități, inclu
siv rurale.

Ulterior, studiul „Titan I" a fost 
reluat, în 1987- 88, sub numele de 
„Titan II", care a avut ca scop verifi
carea persoanelor investigate în 
„Titan I". Datele obținute în cadrul 
acestuia erau valabile și în cursul 
anului 1989.

Ce s-ar putea spune despre starea 
de sănătate psihică a românilor din 
acea vreme? Prof. Mihăilescu ne-a 
relatat că „Rezultatele tuturor acelor 
investigații erau consemnate în 
studii de sinteză. Dar acum acestea 
nu mai spun prea mare lucru. în 
ultimele două decenii, psihiatria a, 
început să abordeze acest tip de 
afecțiuni după alte concepte clinice. 
Spre exemplu, acum nu se mai 
vorbește de „psihoze exogene" ori 
de „neurastenie". Acum, termeni 
precum „nevroze" și „nevroze 
mixte" sunt incluse în categoria 

„tulburări de adaptare" sau „de tip 
anxios". Conform studiului „Titan 
II", demențele senile (maladia 
Alzheimer) afecta în jur de 3% din 
pacienții investigați. Astăzi, pro
centul pare a fi cu mult mai mare. 
Această creștere a incidenței bolii 
poate fi însă explicată prin faptul 
că, pe atunci, bătrânii mureau din 
alte cauze, înainte de instalarea 
acestei boli, extrem de grave. Afec
țiunile psihice înregistrate cu oca
zia acestui ultim studiu, valabile 
deci și în 1989, erau catalogate con
form codurilor de atunci ale Orga
nizației Mondiale a Sănătății. în 
acest sens, „sindroamele mixte (ne
vrotice și psihopatice) afectau 
46,39% din pacienți, iar nevrozele, 
în jur de 25,09%. Specificăm că 
aceste cifre se referă la numărul pa- 
cienților luați în studiu. Dar, fiind 
vorba despre un eșantion reprezen
tativ, ele pot fi extrapolate pe în
treaga populație a țării. 25,09%? 
Așadar, peste un sfert dintre ro
mâni sufereau de diverse forme de 
tulburări nevrotice? Probabil că 
pare mult, dar același procent este 
întâlnit și în restul lumii, chiar și 
acum, în zilele noastre. Mai ales că 
în categoria „tulburărilor nevro
tice" sunt incluse cele mai diverse 
manifestări, de la insomnii rebele 
ori depresii și stări de anxietate 
până la marile psihoze invalidante. 
Iar acestea din urmă afectau în jur 

de 16,87% dintre cei investigați. în 
această categorie intrau o gamă 
întreagă de afecțiuni, de la psiho
zele declanșate pe fond de alcoo
lism cronic fa schizofrenie, deliruri 
sistematizate, psihoze maniaco-de- 
presive ori psihoze paranoide reac
tive. Tot în această categorie erau in
cluse și stările de debilitate mintală 
de diferite grade. în plus, studiul a 
confirmat datele deja existente în 
literatura de specialitate internațio
nală. Si anume că schizofrenia era 
prezentă mai ales printre persoa
nele cu un nivel scăzut de educație, 
în schimb, persoanele implicate 
într-o muncă intelectuală erau mai 
vulnerabile în fața așa-ziselor „ne
vroze informaționale", cauzate, în 
general, de suprasolicitarea minții 
în cadrul proceselor de asimilare și 
prelucrare a unor cantități sporite 
de informații.

Terapii de șoc
Referitor la tipurile de tratament 

aplicate acum două decenii, prof. 
Mihăilescu ne-a relatat că, la un 
moment dat, s-au folosit un grup 
restrâns de medicamente, ceva mai 
vechi, descoperite de mult timp, 
dintre care unele aveau și destule 
efecte secundare. în unitățile spita
licești din București se utilizau însă 
mai ales medicamente noi. Tar în 
1989, chiar și unele „de ultimă orâ“. 

în acea perioadă se mai foloseau și 
terapii zise „de șoc", care uneori erau 
deosebit de dure. Dintre acestea, 
electroșocurile se aplicau pe scară 
largă. Dar se utilizau fără „con
simțământul informat", adică fără 
acordul expres al pacientului. As
tăzi, deși în foarte multe cazuri s-a 
dovedit a fi eficient, acest procedeu 
nu se mai aplică deloc în Spitalul 
Obregia.

Studiile epidemiologice cuprin
deau populația obișnuită. L-am mai 
întrebat pe prof. Mihăilescu dacă și 
nomenclaturiștîi ajungeau pe mâ
na psihiatrilor. „Boala psihică este 
democratică și nu are nici un res
pect pentru granițele de clasă so
cială: îl lovește și pe cel sărac, și pe 
cel bogat, și pe cel slab, și pe cel pu
ternic. Bineînțeles că se mai îm
bolnăveau și „tovarășii". Dar, când 
ajungeau în necaz, apelau la mările 
somități, la profesori. Ori pe 
atunci eu eram la începuturile ca
rierei, așa că..." Am încercat să aflăm 
dacă psihiatria a fost într-adevăr 
utilizată și ca „armă represivă". în 
această privință, prof. Mihăilescu 
ne-a relatat: „Probabil că da, dar nu 
în proporțiile despre care s-ft vorbit 
după 1990. Au existat cazuri, dar, 
până la urmă, fiecare psihiatru tre
buie să răspundă în fața lui însuși 
pentru modul în care a înțeles să-și 
facă meseria".

Vasile SURCEL

(Urmare din pag. I)

- Mă Gică, mă băiatule, da' tu nu 
mai îmbătrânești? Tot așa de tânăr 
ești?

- Păi cum să îmbătrânesc, măi 
Mișa, dacă trăiesc și muncesc în 
„Epoca de Aur", cea mai glorioasă 
epocă din întrega istorie multimile
nară a patriei?

- Hăi, măi Gică, lasă textele, 
spune mai bine ce face Măria, ne- 
vastă-ta, ce mai fac ăia mici?

- Mă, Mișa, mulțumim de între
bare, toți suntem bine sănătoși. 
Dar Raisa ta ce mai face? Știi, 
Măria mea i-a făcut rost de rețeta 
aia de plăcinte cu poale-n brâu pe 
care i-o promisese când am vorbit 
noi la telefon.

Peste o vreme, vine la București 
Ronald Regan. Firește, este dus în 
vizită la „23 August"! Spre sfârșitul 
vizitei, are și el o dorință perso
nală: să revadă un bun și drag pri
eten, pe Gică de la sculărie. Cu 
lecția de-acum învățată, băieții de 
bine nu pierd vremea și mintenaș 
îl aduc pe Gică.

- Mă Gică, ia spune-mi și mie 
cum faci tu de nu îmbătrânești? 
Că ăsta vorbeam zilele trecute cu 
Mișa Gorbaciov, „măi frate, cum 
face Gică al nostru de nu îmbă
trânește?"

- Păi cum să nu fiu tânăr, dragă 
Ronny, dacă trăiesc și muncesc aici, 
în această minunată citadelă a spi- 
ritfalui muncitoresc, revoluționar?

- Măi, Gică, lasă-mă pe mine cu 
replici de-astea, mai bine spune-mi 
ce face Măria ta, ce vă fac copii?

^JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag. I)

Crăița vine pe la mine și mă simt 
bine cu ea. Am făcut diverse cum
părături și la plecare îi dau tot 
ce-am cumpărat ei, îndeosebi ali
mente și cafea. Se bucupă și mă 
bucur și eu. Vrem urile sunt grele și 
ne descurcăm tot mai greu... Cu 
prilejul unei plenare a CC al PCR, 
Ceaușescu anunță că România 
și-a plătit până la sfârșitul lunii 

martie 1989 întreaga datorie 
externă. Din 1975 până în martie 
1989 România a plătit circa 21 de 
miliarde de dolari, numai dobân
da reprezentând peste 7 miliarde 
de dolari. Să vedem ce se va întâm
pla de-acum încolo...

Marian Ștefan, Trăite, văzute, 
auzite (1967-1989), 

București, Editura Oscar Print, 
2004, p. 189-190

Lucrurile se complică cu Voica, 
cu o zgaibă la gleznă: o mică rană 
ce nu se închide.

Ștefan J. Fay, Caietele unui fiu 
risipitor. Fragmente de jurnal, 

București, Humanitas, 
1994, p. 281

Diana pleacă la București la Vio 
și. la o prietenă de-a ei, unde se 
relaxează în tot acest sfârșit de 
săptămână. Ce m-aș duce și eu, 
dar nu pentru destindere, ci pen
tru a vedea ce se mai întâmplă cu 
cartea mea despre Creangă de la 
editură și să adun ceva despre 
„mit" la Eminescu, doar pentru un 
eseu. Am mai spus, poetul mă 
inhibă, deși admirația ar putea să 
fie de bun augur, bine stăpânită 
de spiritul critic... VineMihaela să 
stabilim reperele pentru lucrarea 
ei despre proza lui Eminescu. 

l Plouă. Numai bine de reconfor-

-Bină, măi Ronny, suntem sănă
toși. Și mulțumiți. Dar Nancy a ta 
ce mai face? Că uite, vorbeam și cu 
Măria mea, zicea „să nu-i fie de 
deochi lui Nancyilica noastră, tot 
tânără și frumoasă se ține. Că des
pre Ronny, ce să mai spunem? Fru
mos ca o cadră a fost, când era ar
tist, frumos este și ca președinte".

După vizită, Gică de la sculărie 
este chemat, firește, la cadre.

- Tovarășe Gică, ia spune-ne și 
nouă de unde cunoști atâtea per
sonalități?

- De unde, de neunde, vorba e 
că le cunosc! Poate că mă puneți la 
ambiție și vorbesc direct cu Papa 
de la Roma.

Zis și făcut! Peste câteva zile, 
Gică de la sculărie, împreună cu 
șeful de cadre, pleacă spre Vatican. 
Ajunși în piața din fața Basilicii 
San Pietro, Gică îi spune înso
țitorului său:

- Eu intru, iar tu mă aștepți. Re
vin peste un sfert de oră cu loan 
Papa.

Peste exact un sfert de oră, în 
piață apare Papa loan Paul al II-lea 
ținându-1 de braț pe Gică de la 
sculărie. Buimăcit de ceea ce vede, 
șeful de cadre îl întreabă pe unul 
dintre turiștii aflați în pișță:

- îi cunoașteți pe cei doi care au 
ieșit adineauri din San Pietro?

- Domnule, răspunde cel între
bat, pe cel mai în vârstă l-am mai 
văzut la televizor, dar nu știu cum 
îl cheamă. în schimb, celălalt, cu 
bască și cu salopetă albastră, pre
cis că este Gică de la sculărie!

Șerban CIONOFF

tare. Văd filmul „Francois Villon", 
cu Florent Pagny și Cecile Magnet. 
Aventuros, intensități de„policier 
politic", poezie și asperități de ev 
mediu începător. Lui Iosifescu 
nu-i place... Luptele din jurul ora
șului Djalalabad continuă. Ana
liza unei cărți despre noi și„Iel“, 
apărută la Paris și semnată de 
două doamne, Durandain și To- 
mescu (dacă am înțeles bine). E 
tare. Lech Walesa nu acceptă să 
candideze pentru un post înalt în 
conducere. Aplauze, urale nestă
pânite. Plouă. Doina Cornea mai 
scrie o scrisoare de protest, bună 
de pus în ramă. La emisiunea li
terară, despre Matei Vișiniec, 
Andrei Pleșu, Ion Negoițescu. Mai 
avem și noi scriitori despre care 
auzim ceea ce nu auzim pe aici. La 
televiziunea română, Geniul în rol 
de primadonă. E ceva de vis. 
Adorm greu, dar adorm că mă 
ajută ploaia...

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

Tot mai aproape de idealul 
meu absolut. în afară de ce le 
privește pe fete, nu mai vreau, 
nu-mi mai pasă, nu mai sunt în 
stare de nimic. începând cu casa 
în care trăim, sau nu, începând cu 
propriile noastre oase, totul se 
ruinează și nu reacționăm. M-am 
resemnat să nu mai scriu articole 
pentru Orizont. Erau bune, mai 
făceam câte o sută, două de lei, 
dar nu pot să le scriu. Cred că am 
să renunț și la curs, deși m-am 
obligat singur, din scrupule pros
tești, să-l redactez. Rămân și așa 
destule obligații de neevitat. încă 
mai citesc, încă-mi mai vin idei. 
Nu le mai notez.

Livius Ciocârlie, 
Paradisul derizoriu. 

Jurnal despre indiferență, 
București, Humanitas, 

1993, p. 39 J

CRONICA NEAGRA

în seara asta am poftă să bat pe cineva
(Urmam din pag. I)

Harș, o făcut Ghelase cu cuțitul în 
piept la Balaban, vezi, știa el de ce l-a 
luat de-acasă, ba încă a mai crestat pe 
încă doi flăcăi care căutau să-i 
despartă. Martorii Ciupercă și Cotigă 
ț-au reținut pecuțitar. Deznodământ, 
șapte ani închisoare, pentru că Bala
ban a scăpat cu viață.

La 22 februarie 1989 s-a trimis în 
judecată Robu’ lu Dumnezeu Mircea, 
pentru omor. Aceasta e urmarea fi
rească a întâmplării din Gara de Nord, 
când inculpatul Mircea Robu avea 
mare chef să bată pe cineva, și o 
spunea sus și tare amicilor săi, că erau 
o cireadă întreagă care se legau de lu
me prin gară, șapte flăcăi puși pe 
harță și, lucru de mirare, nici un mi
lițian prin preajmă. Le-a picat cu tronc 
un grup de trei inși, doi băieți și o fată, 
au intrat îrt ei, au luat-o și pe ea de păr, 
iar pe victima Emil a pocnit-o Robu cu 
pumnu-n gură de câteva ori, până a 
căzut, a dat cu capul de ciment și aia 
a fost. Făptașul a încasat opt ani pen
tru lovitură cauzatoare de moarte, cu 
atât mai mult cu cât i se găsise la cazier 
și un furt. Partea civilă a cerut să mai 
fie condamnat la plata cheltuielilor de 
înmormântare 15.000 lei, plus 8.278

lei costul estimat al pomenilor ulte
rioare. Instanța și-a însușit numai 
înmormântarea, nu și pomenile.

Povestirăm deunăzi de omorul din 
familia Broască, acum o să ne aple
căm asupra ultrajului de la Brotăcel, 
se întâmplă tot în Brăila, unde referi
rile batraciene abundă ca și batra- 
cienele însele. La Brotăcel, popas tu
ristic, a năvălit o hoardă de inculpați 
însetați, ăăă, de muncitori însetați vo
iam să zic, și respectivii s-au întâmplat 
tocmai când descărca berea din ca
mion, zdrăngănea berea Azuga sau ce 
draci de poșircă va fi fost în navete. 
Muncitorii au secretat instantaneu și 
s-au repezit la bar să cumpere. Par
don, primim marfă, nu se vede? Bine 
bre, primiți-o, da' până terminați de 
primit, dați-ne din ea să bem, că ne 
stafidim aici! Canei! Le-o sărit oame
nilor muștarul, să iru te pui cu clasa 
muncitoare când o frige lingurica, au 
încercat să se aprovizioneze cu ana- 
sâna din navete, huși de-aci, i-au gonit 
chelnerii și șoferul de la camion, aveți 
și voi răbdare juma’ de ceas, vulturilor 
și butoaielor fără fund ce sunteți.

Inculpatul Stoica era cel mai însetat 
și mai nerăbdător, a intrat ca ghiol- 
bahul în bucătărie, a luat satârul de 
tranșat carne, da, ați citit bine, la

Brotăcel se mai servea carne încă, 
bucătarii au protestat cu ibricele și 
polonicele, cineva i-a smuls satârul, 
Turbatul a ieșit. Mai mulți inculpați au 
solidarizat cu ei, se punea de-o mică 
revoltă la Brotăcelul, orăcăiau în cor' 
deja, Vrem Bere, Vrem Bere! Președin
ta Cooperativei de Producție, Achiziție 
și Desfacere a Mărfurilor, prezentă la 
fața locului, a cerut sprijinul Miliției. 
Miliția era prezentă, zice la rechizito
riu că era prin preajmă locotenent 
colonelul Nicolae, scârț, era în câr
ciumă, dă-1 dracu', aștepta și el să des
carce berea, și se legitimează colone
lul și cere să se facă ordine, dar incul
patul Stoica și cu inculpatul Olteanu 
l-au tras de cravată și i-au smuls nas
turii de la cămașă. Acum abia m-am 
prins, era un autobuz întreg de mun
citori însetați acolo la Brotăcel aștep
tând sărăcia aia de bere, am aflat asta, 
pentru că milițianul a vrut să ia cheile 
de la autobuz, să nu fugă nimeni de la 
fața locului, n-a fugit, răzmerița a fost 
înăbușită în fașă, acum citim sentința 
în recursul formulat de trei inculpați. 
Ei au cerut să le fie comutată pedeap
sa de unul, doi și cinci ani pușcărie în 
muncă forțată într-o unitate socia
listă. Recurs respins.

Valentin ZASCHIEVICI

ARTICOLUL ZILEI

Laserul, în slujba vieții
Necesitatea asigurării unor noi metode 

operatorii, din ce în ce mai complexe și mai efi
ciente, a făcut ca încă de la apariția dispo
zitivelor laser, atenția biologilor și medicilor să 
fie atrasă spre descoperirea modalităților prin 
care acest nou instrument capabil să asigure 
radiații optice de înaltă coerență, monocro- 
maticitate, intensitate și direcționalitate, ar 
putea fi utilizat pentru elaborarea unor teh
nici medicale inedite, care să înlocuiască efi
cient unele dintre metodele convenționale sau 
să deschidă noi posibilități instrumentale, ina
bordabile anterior de către chirurgie.

Dezvoltarea unor echipamente medicale laser 
specializate cu grad ridicat de adaptibilitate și 
manevrabilitate, capabile să răspundă într-o 
măsură cât mai adecvată actului terapeutic sau 
chirurgical, s-a dovedit încă de la început o pro
blemă tehnică de mare dificultate, atât datorită 
cerințelor tehnice impuse dispozitivelor laser 
(miniaturizare, grad ridicat de automatizare și 
protecție, înaltă fiabilitate etc.), cât și datorită 
necesității cunoașterii în detaliu a procesului de 
interacție radiație laser țesut biologic.

Acum, când primul bisturiu laser românesc 
Bilas-10 a devenit o prezență din ce în ce mai 
des întâlnită înclinicile bucureștene, când sute

de pacienți sunt tratați anual prin proceduri 
chirurgicale cu laser în afecțiuni neurovascu- 
lare, oftalmologice și ORL, când rezultatele 
științifice ale activității de cercetare în dome
niul tehnicii laser și medicale sunt prezentate 
și audiate cu viu interes în prestigioase con
ferințe de specialitate din țară și străinătate 
(Tendințe în Electronica Cuantică - București 
1988. A 7-a Conferință, Aplicațiile laserelor în 
medicină - Los Angeles, 1989), am satisfacția 
alături de colegii din secția Laser - Institutul 
de fizică și tehnologie a aparatelor cu radiații 
din Institutul Central de Fizică din București, 
care au contribuit în mod direct la realizarea 
acestui produs de vârf Dan Dumitraș, Petre 
Chițac, George Bucur, Nicolae Comaniciu, 
Vasile Drăgănescu și de unele reputate cadre 
medicale ce ne-au îndrumat pașii spre această 
direcție aplicativă a laserilor, prof, dr Constan
tin Arseni și prof, dr Mircea Olteanu, sau care 
își aduc o contribuție permanentă la dez
voltarea tehnicilor chirurgicale laser: drLeon 
Dănăili, dr Dorin Sarafoleanu, dr Benone 
Cârstoca, de a fi adus în sălile de operații din 
spitalele noastre o tehnică de ultimă oră în 
folosul medicinei, de a fi finalizat și aplicația 
scară socială o utilizare a laserelor de larg

umanism ce contribuie la ocrotirea sănătății 
și vieții oamenilor.

Tehnicile chirurgicale laser dezvoltate în 
ultimii ani în clinicile spitalelor „Gh. Mari
nescu", „Grivița", „Spitalul Militar Central" etc., 
au demonstrat, alături de minuțioasele inves
tigații anatomopatologice din laborator, că 
prin utilizarea laserului cu dioxid de carbon 
în actul chirurgical se asigură o chirurgie de 
înaltă sterilitate, fără contact, cu câmp ope
rator uscat, fără săhgerare sau cu sângerare 
redusă, cu acces ușor în zone profunde și de 
secțiuni mici, cu distrugerea minimă a țesutu
lui învecinat și o vindecare rapidă cu compli
cații postoperatorii minime. Animați de rezul
tatele obținute și bucurăndu-ne de un sprijin 
larg din partea Comitetului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Comitetului de Stat pen
tru Energie Nucleară, Ministerului Sănătății și 
Academiei de Științe Medicale, în prezent sun
tem angajați în realizarea unor aparate 
chirurgicale cu laser de înaltă tehnicitate, 
BILAS-20 și BILAS-100, ce vor contribui alături 
de BILAS-10, la extinderea potențialului 
aplicativ al laserilor în medicina modernă.

Doru C.A. DUÎU 
Flacăra, nr. 1 5/1 989
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ÎNOTĂTOAREA LIVIA (OPARIIIA
STABILIT IIHOII RECORD MOOIAL

Ultima reuniune a Campionatelor 
Naționale de înot, bazin acoperit de 
25 metri, a fost marcată de un eveni
ment important, la fel cum se petre
cuse și în precedentele trei zile. Ast
fel, în proba de 50 metri liber, si- 
bianca Livia Copariu, 16 ani, a stabilit 
un nou record mondial, cu timpul 
de 24 secunde și 81 de sutimi, în 
același timp cea mai bună perfor
manță din toate timpurile. Prin 
acest rezultat, Copariu devenea li- 

< derul autoritar al vitezistelor din 
lume, după ce reușise un alt rezultat 
extraordinar la 100 metri liber, 53 de 
secunde și 48 de sutimi. Vechiul 
record stabilit în bazinul din Ploiești 
de eleva antrenorului emerit Mihail 
Gothe îi aparținea tot unei înotă
toare românce, Tamara Costache, 
timpul ei fiind 24 secunde și 94 de 
sutimi, pe care îl deținea din anul 
1987. Recordul Liviei Copariu a venit 
să întregească alte rezultate de 
excepție obținute la aceste Cam
pionate Naționale. Au existat șapte 
tentative de stabilire a unor noi 
recorduri naționale, toate reușite, 
printre protagoniști aflându-se 
Ionuț Mușat-Harabagiu, Flavius Vi- 
șan, Anca Pătrășcoiu sau Patricia 
Orășteanu, cu toții mari speranțe ale 
natației din România. Revenind la 
Livia Copariu, încă junioară, tânăra 
înotătoare a mai reușit și alte perfor
manțe, pe lângă amintitul record 
mondial mai existând patru titluri 
naționale la junioare și tot atâtea la

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII
»• <

Abateri de la 
normele de 

conviețuire socială 
e

într-o noapte de la sfârșitul anului trecut, liniștea locatarilor din 
blocul C70, de pe Strada Lățea Gheorghe, a fost tulburată de ocupanții 
a trei apartamente de la scara a Il-a. Cauza, ca de obicei, alcoolul con
sumat fără măsură. în finalul „spectacolului", unul dintre huligani 
și-a dat totuși seama că sunt pasibili de sancțiune dacă se apelează la 
organele de ordine. Ca să împiedice aceasta, a... rupt toate firele din 
nișa telefonică a blocului, reducând la tăcere aparatele telefonice ale 
locatarilor. De a doua zi, la serviciul de înregistrare a deranjamentelor 
s-au adunat reclamații peste reclamații.

între timp, electromecanicii se străduiau să refacă legăturile tele
fonice ale instalației devastate. I-am văzut, la fața locului, în această 
migăloasă acțiune. Au lucrat timp de zece zile, iar apoi au fost nevoiți 
să mai intervină de câtevâ ori.

Era firesc să încercăm să-l aflăm pe autorul acestui act iresponsabil. 
N-am reușit. Un locatar ne-a relatat ce s-a petrecut și, când a fost vorba 
de nume, s-a grăbit să plece... La circumscripția de Miliție ni s-a spus 
că distrugerea legăturilor din nișa telefonică nu a fost reclamată de 
nimeni. Nici de la telefoane, nici de comitetul asociației de locatari. 
Ion Cioată, maistrul care răspunde de funcționarea telefoanelor din 
zona respectivă: „Ne străduim să nu avem multe reclamații la 021 și 
să le rezolvăm repede. Pe noi ne privește partea tehnică, nu facem 
reclamații la Miliție". Administratoarea blocului C70: „Ocupanții a 
trei apartamente ne tulbură liniștea și nu ne lasă să conveițuim ci
vilizat. De ce nu-i reclamăm? După incidentul cu distrugerea le
găturilor telefonice, comitetul asociației a avut o ședință în care a 
hotărât ca eu, administratoarea, să reclam. Nu la Miliție. La Direcția 
de telecomunicații, în legătură cu dernajamentul telefoanelor. Ca 
să fac reclamația, cei lezați trebuiau să semneze alături de mine. O 
parte - nu dau nume - au refuzat. De teamă? Nu știu. Adică numai eu 
să risc, să mă zbat? Așa că..."

Cu alte cuvinte, un locatar dezaprobă, dar nu se implică, celălalt îi 
cere altuia să sesizeze, dincolo se așteaptă ca altcineva să reclame ofi
cial ș.a.m.d. Sunt „soluții" cu marca „indiferentism", mai degrabă în 
măsură să îi încurajeze pe cei care nu înțeleg să respecte normele de 
conviețuire socială, pe cei care atentează la integritatea avutului 
obștesc. Semnalăm cazul, convinși fiind că, în cele din urmă, lucrurile 
vor fi puse la punct prin aplicarea fermă a legii, demonstrându-se că 
societatea noastră nu tolerează nici un fel de abateri de la regulile sale. 

Liviu NISTOR 
Informația Bucureștiului, nr. 10.968 din 1989

AICI RADIO EUROPA LIBERĂ!

Ceaușescu pretinde că România ar putea fabrica arme nucleare
Nicolae Ceaușescu a declarat pu

blic că România ar putea produce 
arme nucleare. în timp ce a dat asi
gurări că, din chestiuni de principiu, 
România nu se va folosi de această 
capacitate, Ceaușescu a subliniat că 
decizia era legată de viitoarea de
zarmare nucleară și că, pentru Ro
mânia, este o chestiune de opțiune, 
fără a menționa de obligațiile țării 
sale din cadrul tratatului de neproli- 
ferare nucleară. Recentele afirmații 
ale lui Ceaușescu despre dreptul de a 
deține arme chimice arată că a mai 
reflectat asupra chestiunii armamen
tului național. Pretențiile sale cu 
privire la potențialul nuclear pare 
foarte puțin plauzibil având în ve
dere capacitățile economice și teh
nice ale țării.

în cuvântarea din plenul CC al 
Frontului Unității Socialist-Demo- 
cratice la 14 aprilie 1989, liderul par
tidului și statului, Nicolae Ceaușescu, 
a pretins că România are capacitatea 
de a produce arme nucleare. El a dat 
totuși asigurări că România nu va 
utiliza această capacitate. „Putem 
produce orice fel de echipament... 
f xistă totuși un sigur domeniu în 
care nu vrem să întreprindem 
nimic: cel al armelor nucleare. Da, 
avem și această capacitate tehnolo

Livia Copariu (dreapta) a stabilit recordul mondial după care a rămas ilegal în Franța FOTO: Revista SPORT

senioare. Ulterior, Copariu a părăsit 
România ilegal, lucru confirmat de 
un cetățean român stabilit în acest 
moment în SUA, pe numeStelian A.

gică; dar nu vom porni pe această 
cale pentru că noi ne opunem ferm 
armelor nucleare al căror uz ar 
însemna distrugerea vieții de pe 
planeta noastră; și noi cerem eli
minarea armelor nucleare din toate 
statele din lume și vrem o lume fără 
arme și războaie." Declarația lui 
Ceaușescu face din România singu
rul stat din Est care afirmă deschis că 
are capacitatea de a face arme 
nucleare. Se știe că liderul român a 
mai afirmat acest lucru, anterior, cu 
cel puțin două ocazii, dar nu s-a făcut 
multă publicitate asupra acestui 
lucru. într-un interviu pentru Hearst 
Newspaper Group și pentru BBC în 
1984, din care s-au publicat extrase 
în SUA. Potrivit citatelor din Ceau- 
șesca, dezvoltarea industrială și 
tehnologică a României a atins o 
culme în care „dacă noi am vrea să 
fabricăm arma nucleară astăzi, am 
putea-o face". Liderul Român a 
repetat acest lucru la întâlnirile cu 
Kâroly Grosz și alți lideri ai partidu
lui maghiar, la Arad, în august 1988. 
Președintele Adunării Naționale 
Maghiare, Mâtyăs Szurbs era la vre
mea aceea Secretar pentru relații 
externe al CC-ului maghiar și a luat 
parte la întâlnire în acea calitate. El 
l-a citat pe Ceaușescu, care ar fi spus 

Acesta, fost înotător, povestește: „în 
primăvara anului 1989, mai expct în 
luna martie, am aflat de la o 
înotătoare care se chema Livia

DIN PRESA EXILULUI

„Prin mijloace proprii"
La plenara de la 12-14 aprilie, 

Ceaușescu a parafrazat lozinca Par
tidului Liberal de la începutul se
colului. Numai că, între timp, lucru
rile s-au schimbat și formula nu mai 
corespunde realității.

A trebuit regimului 14 ani -1975- 
1989 - să plătească 21 de miliarde de 
dolari, din care 7 miliarde dobânzi. 
Au fost deci împrumutate 14. mi
liarde, și nu doar 10-12, cum scria 
presa străină sau au afirmat unii din 
funcționarii de la București.

Totalul ar fi reprezentat anual, în 
medie, 1,5 miliarde pe an, ceea ce 
n-ar fi fost peste posibilitățile țării, 
dacă industriile și echipamentele 
importate cu ajutorul creditelor ar 
fi dat, chiar și parțial, rezultatele 
prevăzute. Cum însă oțelurile, alu- 
miniumul, produsele chimice, pe
trochimice și cele ale industriei grele 
s-au vândut prost și chiar în pier
dere, plățile au trebuit reeșalonate 
în urmă cu 5-^ ani, cu adăugarea a 
noi dobânzi, iar achitarea lor între 
2,5 și 3 miliarde pe an s-a făcut în 
mare parte prin vânzarea pro
duselor de consum, inclusiv cele ali
mentare.

în tot acest timp, industriile și 
echipamentele importate s-au uzat 
cu atât mai repede cu cât lipseau 
piesele de schimb, iar cele fabricate 
în țară nu aveau caracteristicile 
necesare și erau cel mai adesea 
livrate cu mari întârzieri. Economia 
de valută s-a dovedit astfel dezas
truoasă. Unicatele sau seriile mici 
costă cu mult mai mult decât ar fi 
costat chiar plătite în devize, și nici 
măcar nu permit stabilirea pe viitor 
a unor fluxuri tehnologice ren
tabile. ,

După plata datoriilor, RSR-ul se 
află azi cu o industrie uzată și 

că România „e capabilă să producă 
orice, inclusiv componente nu- 
cleare". Potrivit lui Szuros, delegația 
maghiară nu era sigură „dacă aceas
ta era o insinuare sau doar un mod 
de a ilustra dezvoltarea industrială a 
României".

Afirmația de atunci a lui Ceau
șescu nu era nouă. Totuși, anumite 
aspecte ale ei erau noi. în plimul 
rând, Ceaușescu a ales pentru 
prima dată să pretindă acest lucru 
public. Apoi, elementul de con- 
diționalitate care pare a fi implicit 
în modul în care Ceaușescu a expli
cat de ce România a ales, în loc „să 
meargă pe acel drum", să opteze 
pentru dezarmarea nucleară. Pre
zentând această decizie ca o alegere 
proprie a României, Ceaușescu nu a 
făcut referire la obligațiile Româ
niei din cadrul tratatului de nepro- 
liferare nucleară (TNN). într-un in
terviu cu un cotidian de largă circu
lație populară în Brazilia, țară care 
face parte din cele câteva state non- 
nucleare (dintre care unele sunt 
semnatare ale TNN) despre care se 
crede că fac cercetare nucleară, 
Ceaușescu a spus că ar trebui să se 
treacă la „îndepărtarea tuturor 
armelor nucleare de pe teritoriul 
statelor (nonnucleare). Dacă acest 

Copariu, că vrea să rămână în Franța 
cu ocazia unui turneu ce urma să 
aibă loc în aprilie. Mai avea și o altă 
variantă, cu Germania, în luna iulie

> 
depășită, care are nevoie mai mult 
decât oricând de noi investiții pen
tru a putea produce concurențial pe 
piața internațională. Ne aflăm 
într-o situație asemănătoare de'cea 
de acum două decenii, cu diferența 
că celelalte state, chiar și cele din jur, 
au făcut progrese, și mai ales locui
torii lor n-au îndurat ani în șir lip
suri istovitoare.

Rezultatele n-au fost mai bune în 
formarea personalului industrial. 
Fie că e vorba despre ingineri, maiș
tri sau muncitori necalificați, vari
etatea de produse pe care industria 
din țară trebuie să o producă pentru 
a întreține iluzia unei independențe 
economice, a dus la dezvoltarea gen
eralizată a seriilor mici - adesea cu 
rezultate haotice asupra personalu
lui. în plus, înmulțirea seriilor mici 
nu înlesnește automatizarea) cu 
mult mai avansată în celelalte țări 
europene, și nici specializarea per
sonalului. De unde calitatea me
diocră, dacă nu de-a dreptul proastă, 
a produselor.

Decizia anunțată de Ceaușescu de 
a interzice prin lege luarea de noi 
credite, cu pretextul de a garanta 
astfel independența națională, va 
menține subdezvoltarea României 
și va duce la integrarea ei accelerată 
în sistemul sovietic. URSS, care nu 
dă credite, dar propune trocuri pe 
termen lung, este principala piață a 
RSR-ului.

Fără credite care să permită mo
dernizarea și reorientarea indus
triei românești spre produse noi, ea 
va rămâne în continuare depen
dentă de piața sovietică, de CAER, de 
lumea a treia - care n-are devize și 
plătește prin compensație. Cum 
RSR-ul nu dispune de circuite co
merciale internaționale care să-i 

lucru nu se întâmplă, nu este nici o 
îndoială că unele dintre aceste state 
ar fi pe deplin justificate să își re
considere poziția din cadrul trata
tului".

Ultima declarație a lui Ceaușescu 
cu privire la armele nucleare ar tre
bui, de asemenea, pusă în legătură 
cu declarația sa de Anul Nou refe
ritoare la armele chimice. Cu acel 
prilej, el și-a exprimat preocuparea 
României și a altor state nonnu
cleare care se simt „la discreția celor 
care au arme nucleare". El a mai 
spus că aceste state au dreptul de a 
deține unele forme care să com
penseze. Acestui rol, a argumentat 
Ceaușescu, l-ar putea servi armele 
chimice; și a anunțat că România 
nu va renunța la armele chimice 
până când armele nucleare nu vor 
fi eliminate de pe tot Globul. Puse 
împreună, aceste declarații par să 
indice că, din anumite motive, 
Ceaușescu reflectă în prezent la 
problema capacității militare națio
nale. în ultima sa declarație, nu 
departe de pasajul în care a vorbit 
despre capacitatea de a produce 
arme nucleare, Ceaușescu a adău
gat că de-a lungul istoriei României 
„poporul nostru a pus mâna pe 
arme ori de câte ori a fost nevoie 

1989. I-am spus că dacă dorea să 
rămână, momentul era în Franța. 
Am întrebat-o de ce discută cu mine 
despre acest aspect și mi-a răspuns 
că are încredere. La 12 aprilie a ple- 

‘ cat împreună cu Tamara Costache și 
cu lotul național în Franța, apoi Livia 
m-a sunat la data de 15 aprilie și 
mi-a dat de înțeles că a rămas în 
Franța. La întoarcerea în țară, lotul 
de natație a fost arestat pe Aeropor
tul Otopeni de colonelul Roșu și 
ținut două zile în București. Peste 
două zile am fost chemat la Ploiești 
de locotenentul de securitate Minea, 
care mi-a spus că trebuie să dau o 
declarație despre Livia Copariu, care 
tocmai rămăsese în Franța. Ei do
reau ca eu să declar cu mâna mea că 
știam despre faptul că Livia va ră- 

r mâne în Franța. Rămăsesem singur 
în cameră, nu am scris nimic, secu- 
riștii s-au întors beți și, după ce au 
văzut că nu am scris nimic, m-au 
luat la pumni și m-au amenințat că, 
dacă mă sună Livia, să o conving să 
s'e întoarcă în țară. Nu m-a sunat și 
oricum nu aveam de gând să încerc 
sa o conving". Fosta recordmenă 
mondială și-a continuat cariera în 
Franța, după care, conform unor 
surse neoficiale, s-a stabilit în Italia, 
unde trăiește și în prezent. în 2007, 
unul dintre recordurile stabilite de 
Copariu în 1989, în proba de 100 
metri fluture în bazin scurt, a fost 
doborât de Ionela Cozma.

Daniel STAN

permită să valorifice produsele 
obținute prin compensație, exce
dentul la export care ar trebui să 
atingă 3,5 miliarde de dolari (nu 35, 
cum din greșeală, s-a publicat în 
Lupta nr. 120 din 22 aprilie, p. 2, col. 
3) rămâne în bună parte în devize 
neconvertibile și deci nefolosibile 
pentru modernizarea economiei. 
Devizele convertibile vor fi obținute, 
ca și în trecut, cu precădere din 
exportul de alimente și bunuri de 
consum în dauna populației. Sau 
vânzând arme Orientului Mijlociu, 
ceea ce va dăuna țării pe plan inter
național.

A crede că o economie „multilate
ral dezvoltată" care produce de toate, 
în serii mici și se autofinanțează, fără 
a recurge la credite, este viabilă în 
zilele noastre, este absurd, dar și 
dăunător. în felul acesta, peste 5 șau 
10 ani, RSR-ul va fi total dependent 
de piața sovietică în aceeași măsură 
în care Basarabia și Bucovina de 
Nord sunt de pe acum dependente 
de restul Uniunii Sovietice.

Chiar și acum un secol, când statele 
naționale erau pe câle de a se consti
tui în centrul Europei, lozinca „prin 
noi înșine" nu avea decât o valoare 
relativă. Atât căile ferate, cât și indus
tria petroliferă nu s-au putut realiza 
decât cu capitaluri străine. Astăzi, 
schimburile au luat dimensiuni con
tinentale și mondiale, iar viitorul 
cadru geopolitic este Europa, nu sta
tul național. „Prin noi înșine" nu are 
decât scopul de a izola România pen
tru ca regimul să se mențină la pu
tere. Această veleitate trebuie combă
tută prin toate mijloacele.

Lupta, nr. 122/1989
Arhiva Institutului Național 

pentru Memoria Exilului Românesc, 
Fond Dan Culcer

pentru a apăra libertatea și inde
pendența țării. Sperăm să nu fim 
forțați din nou să recurgem la 
arme". Nu a oferit însă-nici un indi
ciu cu privire la o amenințare po
tențială la adresa României. Avertis
mentul pare trimis în toate di
recțiile și poate fi văzut ca expresia 
unei mentalități asediate ca răs
puns la izolarea internațională 
crescândă a regimului.

Este greu de luat în serios afir
mația lui Ceaușescu despre capa
citatea României de a face arme 
nucleare. Până la urmă, România 
este singura dintre cele două țări 
ale Pactului de la Varșovia care nu 
dețin instalații nucleare. Un me
canism importat din Canada este în 
construcție la Cernavodă (la est de 
București), dar e cu mult în urma 
proiectului, având în vedere slaba 
performanță a românilor; primul 
reactor se așteaptă să devină dispo
nibil la începutul lui 1990.

Vladimir Socor
Radio Europa Liberă (Munchen) - 

Raport al secției de cercetare, con
dusă de dr M. Shafir. Document din 

„Arhiva 1989", Universitatea 
Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

(Traducere din limba engleză de 
Eliza DUMITRESCU)

anunțuri
CERERI SI
OFERTE DE SERVICIU
întreprinderea de Nutrețuri. Con

centrate Ilfov, corn. Periș, Sector Agri
col Ilfov, încadrează prin concurs con
form legii: contabil-șef pentru sub
unitatea sa FNC Sabaru Sector Agricol 
Ilfov.______________________

întreprinderea de transport „Bucu
reștii Noi", cu sediul în Bd. Bucureștii 
Noi nr. 40, Sectorul 1, încadrează în 
condițiile Legii 12/1971 un contabil și 
un economist cu experiență în dome
niul financiar-contabil și șoferi pen
tru autoturisme și autoutilitare, po
sesori ai permisului de conducere 
gradele B, C și D, având categoria I sau 
a Il-a și o vechime minimă în profesie 
de cinci ani.

întreprinderea Mecanică Poligrafi
că încadrează ingineri TCM și auto- 
matiști, strungari, borverkiști, elec- 
tricieni, turnători, formatori.

IDMS București, Bd. Magheru 6-8, 
Sector i,- încadrează de urgență 
vânzători pentru magazinul de arti
cole sport și accesorii numai absol

tv 14 aprilie 1989

19:QO Telejurnal. 1 Mai - Raport 
muncitoresc

19:25 Tezele și orientările formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu - 
program de muncă și acțiune re- 

• voluționară. Creșterea calității - con
diție a sporirii competitivității pro
duselor românești. Redactor Florica 
Rădulescu

19:45 România în lume. Docu
mentar de Victor Ionescu

20:05 Copiii cântă patria și par
tidul. Program literar-muzical-core- 
grafic, în interpretarea unor for
mații pionierești și ale șoimilor 
patriei, laureate ale Festivalului na
țional „Cântarea României". Redac
tor Eugen Patriche

20:20 învățământ, cercetare, pro
ducție. Revoluția tehnico-științifică 
contemporană - noi exigențe în 
modernizarea și perfecționarea 
învățământului. Redactor Ion Chi- 
țulescu .

20:40 Rolul familiei în societatea 
noastră. în numele dragostei de țară. 
Redactor Mădălina Tudor

20:55 Cinecluburile - prezență 
activă în munca politico-educativă. 
Redactor Bob Călinescu

21:10 Imagini din RPD Coreeană. 
Documentar

21:20 Univers, materie, viață. Emi
siune de educație materialist-știin- 
țifică istoria Pământului: Episodul 
VI. Deformarea rocilor și formarea 
munților. Modelarea suprafeței te
restre. Prezintă dr ing. Mircea Săn- 
dulescu de la Institutul de Geologie 
și Geofizică București. Redactor Ion 

» Ruș
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

vremea

Duel
ORIZONTAL: 1) Doctor fără voie - Spumă de mare. 2) Procedură de apel - 

Fruntași ai opoziției. 3) De-o seamă n toate cele - Deschisă la fire. 4) Cocoașa 
cămilei! - Hotare de stat! - Unde merge suta merge și mia (!). 5) Un fel de a pune 
problema - Constructor de castele în Spania. 6) Marea pasiune. 7) Aflat într-o 
situație limită. 8) Steaua litoralului - Specialitate din aspic. 9) Produs de elec
trotehnică - Fază de gol. 10) Prinse la butonieră - Cu dinți de cal.

* /
VERTICAL: 1) Timp schimbător (fem.) - A scoate din apă. 2) Masca de fier - 

Specialitate de pasăre (dim.) 3) Se dau în leagăne! - Exemplu de continuitate. 4) 
Conțin toate datele însemnate dintr-un an. 5) Curent alternativ de mare inten
sitate. 6) Trag în jos! - Teorie în matematică! 7) Are proprietăți deosebite. 8) 
Câștigător la licitație - A face ca și noi. 9) Cap sec- Favorit la proba de îndemânare. 
10) Reprezentativa țării peste hotare.

Revista Rebus, nr.20/1989
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Deși temperatura aerului a mar- « 
cat o scădere față de ziua prece
dentă, vremea a rămas caldă, iar 
cerul mai mult noros.

Pe arii relativ extinse, în sud-ves- 
tul și centrul țării, și pe alocuri în 
celelalte regiuni, urmau să cadă ploi 
cu caracter de aversă. Vântul a pre
zentat intensificări în sudul și estul 
țării, precum și la munte.

Maximele au fost cuprinse între 
14 și 22 de grade, iar minimele, între
4 și 12 grade.

în București, vremea a fost în ge
neral caldă, iar cerul mai mult no
ros. Vântul a suflat moderat. Tem
peratura maximă din Capitală a
oscilat în jurul valorii de 18 grade, 
iar minima a fost cuprinsă între 6 și
8 grade.

venți ai Liceului Economic. Solicitanții 
trebuie să aibă domiciliul stabil în 
București.________ _____________

Unitate economică încadrează în 
condițiile Legii 12/1971 muncitori ca
lificați în meseriile: paznic, țesător 
covoare, confecționer, tractorist, 
tipăritor tipar plan, mecanic mașini 
cusut, mecanic mașini tricotat, con
ducător auto, confecționer ștanțe 
poligrafice, brodeze.

VÂNZĂRI
Vând video recorder Philips, video- 

casete sigilate, haină scurtă caracul 
44, mașină spălat fără storcător, 
capete Rotrjng, tabacheră._________

Vând Dacia 1310, alb 13,36.000 km, 
fabricată 1983, două covoare meca
nice, două mașini cusut Singer, cris
tale Bacarat, bibelouri, bancnote 
vechi pentru colecție, obiecte deco
rative, tacâmuri, ceasuri vechi, alte 
obiecte. ____ ________

Vând fierăstrău mecanic cu com- 
bustie internă Drujba.____________

Vând cabluri BNC, RCA, video- 
casete, cojoc damă măsura 44-46, 
scurtă vulpe roșie, astrahan pentru 
modificat.

amintiri

în anii '80, întreprinderea de Produse 
Cosmetice „Nivea" Brașov scotea 

pe piață sute de sortimente
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