
Simpozion științific
Joi, 3 septembrie a.c., ora 10, la sala festivă a Primăriei 

municipiului Deva are loc un amplu simpozion științific pe tema: 
"Iluminism și aufklărung în Europa central-răsăriteană" organizat de 
către Consiliul județean Hunedoara și local Deva, Inspectoratul 
județean pentru Cultură și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. 
Participă cunoscute personalități ale vieții cultural-științifice românești, 
în frunte cu dr. Pompiliu Teodor, membru corespondent al Academiei 
Române, prof. univ. la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 
(MB.}
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Adunare generală a primarilor 
de municipii la Deva

Interesant de consemnat 
că toate cheltuielile ocazionate 
de întâlnirile periodice ale fede
rației în diferite municipii din 
țară sunt suportate de... Parla
mentul Marii Britanii.

Potrivit informației furnizate de 
Mircia Muntean - primarul Devei, în 
zilele de 2-5 septembrie a.c., orașul 
reședință a județului Hunedoara va 
găzdui adunarea generală a Federației 
Primarilor de Municipii din România.

APARE LA DEVA

O nouă bancă în municipiul Deva

SUCURSALA WEST 
BANK SI A ÎNCEPUT 

ACTIVITATEA
Luni la Deva a avut loc festivitatea de naugurare a sediului 

noii bănci - West Bank. După slujba religioasă de sfințire a 
localului, președintele Centralei West Bank cu sediul în Arad, 
dl Cornel Pitea, a relevat considerentele pentru care această 
bancă cu capital integral privat a apărut de doi ani în peisajul 
bancar, orientându-se îndeosebi spre atragerea ca și clienți a 
firmelor mici și mijlocii, care constituie sectorul cel mai dinamic 
al economiei. Sucursala de la Deva este cea de-a cincea 
unitate de acest tip a centralei, urmând ca în viitor să fie des-

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

începe toamna
parlamentară

Politicienii din linia întâi, cei 
care fabrică în retorte încălzite la 
cele mai înalte temperaturi legile 
țării, se întorc din vacanță. Fără 
îndoială, o vacanță binemeritată 
și măcar numai pentru faptul de 
a face săptămânal travaliul pros 
vincie - Capitală și de a gândi ce 
foloase să-și mai tragă. Că, de, 
vin alegerile, s-ar putea chiar mai 
devreme decât le este sorocul și 
nu se știe. Dacă se ajunge la 
votul uninominal! Dar oare nu tot 
ei hotărăsc dacă da sau nu?!

Oricum, începe toamna par
lamentară. O sesiune grea, cu 
multe legi restante, cu destule 
altele care trebuie ajustate și 
îmbunătățite, ori a căror adop
tare se cere urgentată pentru ca 
țara să aibă toate instrumentele 
necesare care s-o poarte mai 
lejer și mai repede prin labirintul 
dureros al reformei și tranziției la 
economia de piață, să-i înles

nească drumul spre structurile 
euro-atlantice, la care tânjim atât 
de mult.

Unii se reîntorc în fotoliile lor 
încăpătoare și călduțe cu idei și 
speranțe, cu agende încărcate de 
propuneri și sugestii culese din 
contactele avute în vacanță cu 
alegătorii și vor încerca, firește, să 
le aducă în atenția colegilor spre 
luare aminte și soluționare. Alții 
vor fi meditat poate singuri la dife
rite probleme și nevoi ale popu
lației, ale țării și vor face din ele 
subiecte de dezbatere în înaltul 
sfat al țării. După cum se anunță 
deja și alte preocupări parlamen
tare. Opoziția nu ve pregeta să-și 

manifeste și în cadru legislativ 
organizat nemulțumirea față de 
starea gravă a națiunii în care a 
adus-o cu crasă inconștiență 
actuala putere, împotriva căreia 
se pregătește deja și o moțiune 
simplă, care s-ar putea trans
forma într-una de cenzură, cu 
adresă exactă Cabinetul Radu 
Vasile. Se vor accentua și vocile 
pentru alegeri anticipate, ceea 
ce, spun toți oamenii cu scaun la 
cap, ar fi un act catastrofal pen
tru țară, pentru evoluția ei la 
sfârșit și început de mileniu.

Și nu în ultimul rând, reîntâl
nirea zilnică a liderilor de partide 
le-ar ușura dialogul în perspectiva 
unor apropieri, fuziuni, coaliții, 
demarate deja în lunga perioadă 
de relaș în timpul verii (între PSDR 
- ApR, între PDSR - PUNR) sau

Dumitru GHEO^EA
(Continuare în pag. 2)

Presa trebuie lăsata să-și exercite 
misiunea firească, dar în același timp are 
obligația să-și aleasă mai bine "martirii"

In exclusivitate pentru 
"Cuvântul liber"

Prezența la Deva a minis
trului Justiției, domnul Valerlu 
Stoica, ne-a oferit posibilitatea 
obținerii în exclusivitate a 
unor răspunsuri la câteva în
trebări care frământă destul de 
pronunțat nu doar mass-media 
din România ci și pe toți cei 

care nu concep democrația fără 
garantarea în fapt, nu doar de 
iure, a dreptului neîngrădit la 
exprimare. Așadar:

- Domnule ministru, întâmplări 
din ultima perioadă lasă impresia 
că trăim un atac concertat al pute
rii la adresa presei. Proces la Cluj 
împotriva unui ziarist, cu condam
narea acestuia. Proces la lași, de 
asemenea, cu condamnarea a doi 
jurnaliști la închisoare și la mili
arde de lei daune morale. Proces 
la Bistrița împotriva unui ziarist de 
la Baia Mare, tot cu condamnarea 
și întemnițarea ziaristului, ca să nu 
mai vorbim de procesul intentat 
unor ziariști de la Târgoviște, unde 

presa locală este implicată pen
tru faptul de a fi dezvăluit o parte 
din afacerile necurate ale poten
taților județului, aceștia absolut 
din întâmplare nepoți ai preșe
dintelui Camerei Deputaților. Ce 
părere aveți despre toate aces
tea, domnule ministru?

- Lucrurile se văd diferit dacă 
le privești de pe partea baricadei 
unde se află puterea. De pe 
această parte, citind presa mie

Au consemnat 
ton CiOCLEi 

Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 2)

La Densuș, cu ochii și REFORMA - 0 PROBLEMA DE
speranța Spre mileniul trei

Chiar și la această peri
oadă de sfârșit de vară fier
binte, când se pare că la țară 
este oarecare acalmie, pro
blemele sunt multe și nu prea 
ușoare, pentru "gospodarii 
șefi" care le cunosc și ar vrea 
să le rezolve. Iar primarul co
munei Densuș, Sorin Ștefoni, 
este unul dintre aceștia, l-am 
călcat pragul instituției zilele 
trecute și tocmai când încer
cam regretul că lipsește a co
borât dintr-o "Dacie" și ne-a 
invitat în biroul său. "Vedeți, ca 
într-o anecdotă hazlie, și pe 
noi drumurile ne omoară", 
spune Sorin Ștefoni, după ce 
își trage puțin sufletul și își 
îmbracă haina peste cămașa 
albă, imaculată. Afară este 
destul de cald, dar în sediu nu- 
i de stat cu mânecile suflecate.

"Ați fost pe teren, die primar? 
Care mai e starea lucrurilor la 
această oră?" "Da, pe teren, însă 
dacă vă referiți la terenurile agri
cole, unde bănuiesc că bateți, 
mai bine chem inginerul agro
nom. Nu că n-aș cunoaște situa
ția din domeniu, dar e bine ca 
fiecare să știe că răspunde de 
ceva concret și că trebuie să se 
achite de obligațiile ce-i revin."

"în agricultură nu prea sunt 
pauze, ori nu sunt pauze prea 
mari, subliniazâ’inginerul Petru 
Micloșoni. lată, nu s-a terminat 
bine cu recoltatul grâului, că s-a 
trecut în forță la. strânsul fânului, 
unii au început chiar scosul car
tofilor, să nu mai spun că treaba 
cu vitele nu încetează niciodată."

Inginerul Petru Micloșoni ne 
spune, iar primarul îl aprobă sau îl 
completează, că din cele 340 de 
hectare semănate cu grâu cam 72 

la sută au fost calamitate de 
grindină și ploi. îndeosebi la Peș- 
teana și Peștenița. Producția 
medie de grâu la hectar a fost 
slăbuță, de circa 2150 de kilo
grame. Și jumătate din cultura de 
cartofi, de vreo 140 de hectare, a 
fost distrusă. Nu vor ieși mai 
mult de 8000-9000 de kilograme 
la hectar. Sigur, sunt și sole cu 
12000 de kilograme și poate 
chiar mai mult. Porumbul a fost 
și ei în parte afectat. Cel care a 
rămas e bun. O să adunăm ceva 
de pe cele 267 de hectare. Acum 
se coace în voie.

Știam că Densușui este o 
comună mare și frumoasă, cu 
oameni gospodari și întreprin
zători. Ni s-a mai spus că în 
ultimii ani aici au apărut câteva 
societăți agricole care lucrează 
mecanizat și eficient însemnate 
suprafețe de pământ, că mulți 
țărani au utilaje proprii cu care își 
lucrează terenurile arabile cu 
randament ridicat, că sunt nume
roase familii care cresc efective 
mari de animale.

Probleme sunt, ca și în alte 
localități din țară, cu redarea

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Ieri, la Deva, a avut loc o 
conferință de presă inițiată de 
Filiala județeană a Partidului 
Democrat. Au participat 
Gheorghe Barbu, președintele 
Biroului permanent județean 
al P.D., președintele Consi
liului județean, și Ciprian Alic, 
purtător de cuvânt.

Ca tematici supuse aten
ției gazetarilor prezenți au fost 
"Puncte de vedere privind pro
cesul de restructurare în in
dustria mineritului, siderurgiei 
și a regiilor autonome de inte
res național - RENEL, 
ROMGAZ, SNCFR", precum 
și "Opinii privind viațe> politică 
actuală în județul Hunedoara".

în opinia dlui Barbu, 
această toamnă este decisivă 
în ceea ce privește reforma în 
domeniile economic și insti
tuțional. Se așteaptă mult de 
la actuala sesiune parlamen
tară care, se pare, va marca 
"o reformă serioasă”, dacă nu 
se va pierde în dispute politice 
deloc dorite.

în anul 1999, consideră 
Gheorghe Barbu, toată lumea 
se va gândi la reformă într-un

CURAJ
mod mai conciliant. Foarte 
important este ca partidele din 
coaliția majoritară să gândeas
că la modul lor de colaborare, 
pentfu realizarea unei coeziuni 
în materializarea programului 
de reformă. Măsurile care tre-
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buie luate sunt nepopulare și 
dureroase. Ele vor determina 
opinii diferite, lată în esență și 
alte chestiuni afirmate în cadrul 
conferinței de presă. «Când se 
vorbește de reformă, orice miș
care făcută la București se sim
te în județul Hunedoara. Acest 
lucru, întrucât există minerit, 
siderurgie și alte instituții națio
nale foarte bine reprezentate în 
județul Hunedoara. «Pentru 
unii dintre salariații acestor so
cietăți comerciale este destul 
de greu de acceptat sau chiar 
nu admit o seamă de măsuri 
dureroase necesare mersului 
reformei. «Cu toate acestea, un 
partid și un ministru "și-au luat 

‘‘inima în dinți pentru a pune în 
practică programul de re
formă".

Este vorba de Partidul De
mocrat și ministrul, Berceanu. 
• Toate partidele din coaliția 
guvernamentală sunt de 
acord cu procesul de reformă, 
dar nimeni nu se exprimă în 
mod concret: "da domnule, 
suntem de acord cu progra
mul propus de ministrul Ber
ceanu". «De ce? Pentru că, 
din punct de vedere electoral, 
este o pierdere de popu
laritate. «Când s-a pus pro
blema grevei SNCFR-ului, mi
nistrul Băsescu a rămas sin
gurul care nu a semnat proto
colul privind majorarea sala
riilor. «Degeaba se începe un 
proces de reformă numai în 
câteva domenii. Ea trebuie 
făcută în ansamblu. Altfel, nu 
va avea viață. Este o ches
tiune de curaj. «Reforma în 
finanțe este definitorie pentru 
ceea ce trebuie făcut. «Parti
dele din coaliție nu susțin sufi
cient reforma în învățământ.

Valentin NEAGU
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Presa trebuie lăsată să-și exercite misiunea firească, 
dar în același timp are obligația să-și aleagă mai bine

Z.

"martirii"
(Urmare din pag. 1)

îmi face impresia unui atac con
certat, dacă e să dau crezare 
unor zvonuri - al presei la adresa 
puterii. Cum însă nu sufăr de 
scenarită, eu cred că presa își 
face datoria. Ea trebuie să critice 
guvernul pentru că dacă l-ar lă
uda, ac-muri a doua zi. Presa își 
exercită misiunea firească, mi
siunea care este una critică și 
trebuie lăsată să și-o exercite. 
Avem nevoie de un "medic" care 
să ne vadă boala, nu de unul 
care să ne amăgească spunân- 
du-ne că suntem perfect sănă
toși. Prefer un medic curajos 
care să ne spună ce boală avem 
și cum ne putem trata, unui in
competent care nu vede ce boa
lă avem. Presa este acest "me
dic". Bineînțeles că și reacțiile 
sunt diferite. Unii consideră că 
leacurile sunt prea amare și le 
scuipă. Alții au tăria să le înghită 
și poate se mai fac și bine. N-aș 
vrea să puneți semnul egalității 
între toți cei care se află la pu
tere și reacțiile lor.

Am senzația că sunt unul 
dintre cei mai atacați miniștri (de 
către mass-media, s.n.), dar 
sper să am luciditatea să apre
ciez just criticile acolo unde ele 
exprimă un adevăr.

Cred că nu trebuie să trans
formăm câteva cazuri concrete 
într-o cruciadă a puterii împotriva 
presei. Mai ales în ce mă pri
vește, vreau să vă spun că am 
fost de partea presei. Vă reamin
tesc că eu am inițiat proiectele 
de lege favorabile libertății de 
exprimare.

Atunci când jurnalistul de la 
Cluj a fost condamnat definitiv 
am cerut Procurorului General 

L-

(Urmare din pag. 1)

clarificarea anumitor inconsec
vențe și disensiuni, unele latente 
(în cadrul PNȚCD), altele decla
rate, între aliați (PNȚCD - PD).

Ceea ce ar trebui să pre
valeze sunt însă interesele nați
unii, soarta țării, care se deterio
rează pe zi ce trece, sub ochii 
opaci ai unei coaliții măcinate de 
orgolii și sete de putere. Aș

Miercuri 
2 septembrie B TVR 1

9.10 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Sensul tranziției 
(r)13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Tradiții 16.30 Tribuna par
tidelor parlamenatre 17.00 
Chaplin unicul (do) 17.30 
Medicina pentru toți: „Re
cuperarea funcțională ac
tivă” 18.10 Simba, regele Leu 
(d.a) 18.35 Hollyoaks (s) 19.00 
Sunset Beach (s) 20.00 Jur
nal, meteo, sport 21.00 Fotbal 
Preliminariile CE din anul 
2000 Romania-Liechtenstein 
(d) 22.50 Jurnalul de noapte 
23.05 Un secol de cinema 
(do): Cary Grant 0.00 Cultura 
în lume

TVR 2
8.25 Pelerinaje (r) 9.00 

Teleenciclopedia (r) 10.00 
Avocatul poporului (r) 11.00 
Comorile lumii (do/r) 11.30 

să promoveze recurs în anulare. 
Recursul a fost promovat și sen
tința a fost desființată.

Există însă un caz despre ca
re se discută foarte mult, cazul 
ziaristului Sabău de la Baia Mare, 
condamnat de instanța de la Bis
trița. Am cerut hotărârea (de con
damnare, s.n.) Tribunalului Bistrița 
- Năsăud, să văd ce scrie în ea. 
Re de o parte erau inserate în ea 
faptele care, așa cum erau pre
zentate, întruneau cerințele unui 
proces de calomnie - o judecă
toare a fost acuzată de fals și uz 
de falș, iar ancheta a stabilit că ea 
nu a săvârșit asemenea fapte. Am 
luat sub beneficiu de inventar 
ceea ce scrie în hotărâre și am 
cerut procurorului general să vadă 
dacă ceea ce scrie în hotărâre 
este justificat cu probe în dosar.

în hotărâre mai scrie și faptul 
este de necontestat, că acest 
jurnalist care are 9 clase, fapt de 
mai puțină importanță, a săvârșit 
până în 1992 9 spargeri de maga
zine, școli etc, fapte pentru care a 
fost condamnat la o pedeapsă de 
4 ani închisoare. încorporat - a 
dezertat din armată și de ase
menea a fost condamnat.

Veți spune, "bine, dar ce impor
tanță are trecutul?" Are pentru că în 
Codul penal, în judecarea unui fapt, 
starea de recidivă constituie o 
agravantă. Judecătorul care pro
nunță sentința în cazul judecat, 
este încorsetat de această stare. 
Unui alt ziarist, implicat în același 
proces dar care nu era în stare de 
recidivă, i s-a aplicat pedeapsa 
amenzii penale nu a închisorii.

lată de ce, eu aș dori ca presa 
să-și aleagă "martirii" cum trebuie, 
căci dacă și-i alege prost nu are 
de câștigat în prestigiul ei.

- Domnule ministru, inamovi
bilitatea judecătorului face parte 

începe toamna 
parlamentară

teaptă la rampă legi importante, 
între care și cea privind regimul 
concesiunilor, care a trecut de 
Camera Deputaților, dar a fost 
blocată în sesiunea extraordinară 
de acum câteva zile a Senatului, 
sau Legea energiei, care ar aplana 
diferendele dintre sindicatele din 
domeniu și Executiv, pe tema re
structurării sistemului energetic 
național sau Legea funcționarului 
public, sau Legea răspunderii mi
nisteriale, sau... sau...

Mapamond (r) 12.00 Nicolae 
Grigorescu, pictorul de 
icoane (do, p. I) 12.45 Doar 
o vorbă... (r) 13.00 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (r) 
14.00 Em. în limba maghiară 
15.00 Ziua națională a 
Vietnamului; Vitenam, un 
nou tigru asiatic? 15.10 
Limbi străine. Germană 
15.35 D.a. 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 16.50 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs)
20.10 Natacha (s) 22.00 
Noaptea bengaleză (dramă 
Franța ’88)

ANTENA I
10.00 Planeta vie (do) 

10.25 Animal show (s) 11.00 
încredere trădată (f/r) 12.55 
Roată de rezervă (r) 13.25 
Denver, ultimul dinozaur 
(d.a) 14.00 Știrile amiezii
14.10 Tarzan, stăpânul 
junglei (s) 15.10 Iluzii (s, ep. 
2) 18.00 Decepții (s, ep. 15) 

din reforma în justiție, iar dreptul 
ridicării ei vă aparține, ca mi
nistru al Justiției. Ați inițiat pro
cedura de ridicare a inamovi
bilității vreunui judecător pentru 
incapacitate profesională sau 
alte acte?

- Ridicarea inamovibilității 
înseamnă îndepărtarea din ma
gistratură. Nu eu ca ministru cer 
ridicarea inamovibilității. Eu cer 
sancționarea disciplinară. Cel 
care apreciază dimensiunea 
sancțiunii este Consiliul Superior 
al Magistraturii. Deocamdată 
Consiliul n-a crezut că este cazul 
să aplice măsura cea mai dras
tică, de ridicare a inamovibilității. 
S-ar putea ca în noua sa alcă
tuire Consiliul să aplice, așa cum 
sper eu, și această măsură.

Nu comentăm în nici un fel 
răspunsurile domnului minis
tru la întrebările noastre. Vă 
lăsăm pe dumneavoastră - 
specialiști în legislație sau 
doar simpli consumatori de 
presă și justiție, să o faceți. 
Doar un fapt vom menționa: fie 
că puținătatea minutelor pe 
care ni le-a acordat pentru 
exclusivitate - trei la număr - 
fie din altă cauză, domnia sa 
nu a făcut nici o referire la 
procesul de presă de la Târ- 
goviște, unde doi ziariști au 
fost chemați în judecată pen
tru calomnie și, potrivit infor
mațiilor din presa centrală, li 
se cer despăgubiri morale de 
miliarde, de către președintele 
Consiliului județean, prefectul 
județului și alții care, tot potri
vit informațiilor din presa cen
trală, sunt rubedenii foarte 
apropiate ale domnului Ion 
Diaconescu. Poate cu prilejul 
altei exclusivități.

A reînceput sesiunea par
lamentară. Ieri, deputății, azi, 
senatorii. Fie ca aleșii noștri să 
treacă peste interese și orgolii, 
să găsească mai ușor calea 
înțelegerii și compromisului, să 
dea măcar speranțe celor care 
i-au trimis în înaltul for legis
lativ, democratic al țării, pe 
care, din păcate, i-au cam ui
tat, au uitat de promisiunile cu 
care le-au câștigat (și înșelat) 
încrederea.

19.30 Dallas (s, ep. 79) 20.20 
Un act de voință (dramă SUA 
1997, p. I) 22.00 Hombres - 
Războiul sexelor (s, ep. 60) 
23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 32)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/ 

r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 10.45 Midnight Run (s/r)
11.30 Fiica oceanului (s) 
12.55 Șurile PRO TV 13.30 
The Comfort of Strangers 
(dramă SUA/lt. ’91) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.10 
Nano (s, ep. 111) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Suflet de 
femeie (s) 18.00 Familia 
Bundy (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Familia Bundy (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Mireasa 
însângerată II (thriller 
Canada/ltalia/SUA ’93, p. II) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 148)22.45 
Știrile PRO TV

SUCURSALA WEST BANK 
SI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA ♦

(Urmare din pag. 1)

chise alte unități la Timi
șoara, Sibiu și Târgu Mureș. 
De sub-liniat este faptul că 
dotarea cu tehnică de calcul 
a băncii se situează la nivel 
mondial. Serviciile diverse 
oferite în relațiile cu clienții, 
dobânzile practicate la cre
dite, comisioanele percepute 
și solicitudinea personalului 
constituie garanții sigure că 
noua sucursală se impune 
ca o certitudine în peisajul 
bancar al județului nostru.

Merită relevată și contri
buția constructorului - execu
tant firma Ferm Construct con----

La Densuș, cu ochii și 
speranța spre mileniul trei

(Urmare din pag. 1) 

pădurilor, conform Legii 169. Din 
cele 7000 hectare de pădure 
înscrise în registrele Primăriei 
sunt revendicate nu mai puțin de 
5500 de hectare. S-au depus 
deja 620 de cereri. "înțelegem că 
dreptul omului la proprietate e 
sfânt, opinează primarul. Sun
tem pentru respectarea rigu
roasă a legilor. însă trebuie să 
vedem exact cine și câtă pădure 
a avut. Ca urmare, așteptăm să 
se stabilească exact registrul și 
regimul silvic al pădurii. La rân
dul nostru, am solicitat celor care 
au depus cereri să aducă acte 
doveditoare clare, documente 
precise, legale. Pentru ca acest 
inestimabil patrimoniu național 
să fie în continuare riguros gos
podărit și primenit."

Intrăm cu Sorin Ștefoni într- 
un perimetru spinos, cel al buge
tului local. Face o grimasă. îl 
indispune subiectul. "E mic bu
getul; banii sunt cu totul insu- 
ficienți pentru câte ar trebui fă
cute, precizează interlocutorul. 
De asemenea, lipsesc legi im
portante care să întărească au
toritatea administrațiilor locale, 
să le asigure pârghiile necesare 
de autonomie, de colectare a 
taxelor și impozitelor, de valo
rificare a unor resurse locale. Și 
m-aș întoarce la problema 
drumurilor - cartea de vizită cea 
mai importantă a unei localități. 
Noi am dat și dăm în continuare 
mare atenție acestui domeniu. 
Direcția județeană de drumuri -

ACASÂ
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s/r) 9.45 
Misterioasa doamnă (s/r)
10.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Marielena (s/r) 12.00 
Din toată inima (s/r) 13.30 
Călărețul electric (f/r) 16.00 
Omul mării (s) 17.00
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
ACASĂ 18.45 Din toată 
inima (s) 19.30 D. a. 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
161) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă! (s/r) 22.30 Soldier of 
Fortune (f. a. SUA ’55)

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 
Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 

dusă de dl Sabin Mîndruț, care 
a efectuat lucrări în condiții 
ireproșabile.

La festivitatea de des
chidere au participat dl pre
fect Pompiliu Budulan, sub
prefectul Nicolae Segesvari, 
primarul municipiului Deva, 
dl Mircia Muntean, invitați.

Director ai sucursalei este 
dl Dorin Mihai.

Nădejdea clienților este 
aceea că vor fi depășite greu
tățile perioadei de tranziție, 
băncile constituind un real 
sprijin în susținerea eforturilor 
agenților economici în com
petiția pentru relansarea eco
nomiei românești.

RA Deva lucrează la moderni
zarea drumului Peșteana - 
Peștenița pe un segment de 600 
de metri, care sperăm ca la anul 
să fie gata, la asfaltarea celor 5 
kilometri de drum între Densuș și 
Ștei, pentru care s-a cheltuit deja 
suma alocată în acest an, de 
300 milioane de lei, mai trebuie 
reparate, puse la punct ulițele 
satului, rigolele, șanțurile. Toate 
costă bani. Și nu puțini. Și nu 
sunt."

O doamnă de la sus-numita 
DJD - RA Deva continuă ideea 
primarului. Ne spune că există 
aproape toate aprobările pentru 
începerea lucrărilor la drumul 
Ștei - Criva, care ar putea începe 
în 1999 și a cărui finalizare ar 
nominaliza comuna Densuș ca 
prima din județ cu toate dru
murile modernizate. Și ne mai 
spune doamna că s-a cerut orga
nelor abilitate'reclasificarea dru
mului Ștei - Lunca Cernii ca 
drum comunal, urmând a fi și el 
modernizat. Ar fi un mare ajutor 
dat locuitorilor pădureni de la 
Lunca Cernii. Bani, bani și iar 
bani. Cine știe dacă vor fi găsiți 
ei acum, la durerosul sfârșit al 
mileniului doi. Primarul, însă, are 
răbdare. Este optimist. "Vom 
face și drumurile, vom introduce 
și gazul metan, ne vom muta și 
în noul sediu al primăriei (în 
cursul anului viitor), vom res
taura și biserica - monumpnt 
istoric din comună (lucrările în
cep deja în acest an). Lumea nu 
începe și nu se sfârșește cu noi. 
Să fim sănătoși."

17.15 1999 (s) 18.00^
Călătorii în lumi paralele (s) 
19.00 Știri 19.45 Alo, 
Costinești! (div.) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 Un 
alt început (s) 21.20 
Conspirația reclamelor (co. 
SUA 1981) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe; Foc 
încrucișat (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 "No 

comment”(r) 06.30-06.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri locale 
(r) 10.45-11.30 Program 
comercial PRO TV Deva 
22.05-22.20 Știri locale

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale (r) .

Miercuri, 
2 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Se întrevăd mari posibilități 
de câștiguri. N-ar fi exclus să 
primiți, pe neașteptate, o sumă 
de bani sau un cadou. în rest, 
manifestați răbdare în tot ce 
doriți să întreprindeți.

Z> TAUR 
(21.IV - 21.V)

Doriți neapărat să vă afirmați, 
dar este ceva care vă împiedică, 
făcându-vă mai rezervat. N-ar fi 
exclus ca o persoană necu
noscută să vă sară în ajutor, 
ceea ce vă va face mai mulțumit 
și mai relaxat.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Un prieten care este în 
străinătate vă va trimite o sumă 
de bani, pe care ar fi bine să o 
păstrați. încercarea de a o 
investi nu va da rezultatul pe 
care îl doriți.

O RAC 
(22.Vi - 22.VII)

Mare atenție la felul în care 
manevrați banii. Ați putea face o 
investiție ce se va dovedi în 
curând foarte perdantă sau s-ar 
putea să vi se fure portmoneul. 
Mai bine faceți niște cumpărături...

O LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Copiii au nevoie de un sfat, 
de un îndemn, așa că faceți 
bine și rezervați-vă mai mult 
timp pentru ei. Păstrați-vă 
măcar o oră pentru a vă relaxa, 
iar un film amuzant ar fi exact 
ceea ce v-ar trebui.

2 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Aveți unele probleme de 
sănătate, dar nu este cazul să 
vă alarmați - câteva ore de 
odihnă vă vor ajuta să fiți ca 
nou. Este posibil să fiți invitat 
într-o călătorie.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X) ’

Dacă veți continua să fiți atât 
de perfecționist, căutând nod în 
papură colaboratorilor sau 
asociaților, veți sfârși prin a 
rămâne singur. După-amiază 
veți cheltui ceva bani pentru 
casa dv.

2 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

O zi agitată, în care prudența 
ar trebui pusă pe primul loc. Nu 
luați nici o decizie, deoarece 
este puțin probabil să fie dintre 
cele bune.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 2O.XII)

Vă preocupă diverse probleme 
care nu au legătură directă cu dv., 
dar care vă stârnesc curiozitatea. 
Dacă aveți de gând să inițiați o 
nouă activitate, faceți-o cât se 
poate de discret.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Sunteți tentat să faceți 
schimbări în viața dv. sentimentală 
și ați dori să discutați cu cineva 
pentru a vă pune gândurile în 
ordine. Un câștig important vă 
intră în buzunar.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Evitați orice discuție în 
contradictoriu cu partenerul de 
afaceri sau cu cel de viață, căci 
rezultatul s-ar putea să fie 
defavorabil, Aveți ocazia să vă 
simțiți bine într-un grup de prieteni. 

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Dacă aveți probleme de 
sănătate, astăzi s-ar putea să 
găsiți soluții pentru a le rezolva. 
Problemele bănești pe care le 
aveți s-ar diminua dacă ați 
asculta sfaturile celor din jur.

jiepesceș,
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'Astă seară, începând de la 
ora 21,00, se desfășoară prima 
partidă a tricolorilor în prelimi
nariile Campionatului European 
de fotbal ce va avea loc în anul 
2000, în compania mai vechii 
noastre cunoștințe, Liechten
stein. Este meciul de debut, într- 
un meci oficial, la cârma repre
zentativei României fiind Victor 
Pițurcă. Cu toții așteptăm să se
sizăm o schimbare în bine în jo
cul tricolorilor îndeosebi în ce 
privește creșterea vitezei de 
joc, îmbunătățirea registrului tac
tic și a concentrării jucătorilor la 
finalizare, dar și în apărare. în 
primul meci cu Pițurcă la timonă,

cel amical cu Norvegia, am re
marcat cu satisfacție că noul 
antrenor a început să împros
păteze forțele naționalei cu ti
neri, că a crescut numărul acțiu
nilor spre poarta adversă într-un 
regim sporit de viteză. Dănciu- 
lescu după o criză de apendicită 
a fost operat și a fost înlocuit 
cu dinamovistul Mihalcea. Fili- 
pescu și Stelea erau ușor acci
dentați, iar Bătrânu și Denis 
Șerban au suferit contuzii.

Jocul de astă seară se poa
te încheia cu o victorie lejeră a 
românilor și ar putea oferi spec
tatorilor și telespectatorilor și un 
agreabil spectacol fotbalistic.

"Ne dorim în primul 
rând evitarea 
retrogradării"

în perioada 28-30 august 1998, la Sala spărturilor din Deva, a avut 
loc Turneul de handbal feminin "Cupa bobocilor". Intitulată până nu de 
mult "Cupa Remin" acum s-a trecut la această denumire, datorită 
faptului că o mare parte din jucătoare sunt studente ale Universității 
Ecologice Deva.

Acest turneu a reunit echipe atât din Divizia A, cât și din Liga 
națională: Rapid București, Universitatea ILSA Timișoara, DWAR 
Craiova, Autonova Satu Mare, Artego Târgu Jiu și Universitatea Remin 
Deva.

în prima zi a turneului jocurile s-au desfășurat la Sala sporturilor 
din Deva, iar următoarele partide s-au disputat la Hunedoara.

Premiile constând în cupe, diplome și cadouri au fost înmânate de 
către dl ing. Gheorghe Crișan, dl prof. Ion Mătăsaru și dl Nicolae Bar. 
Sponsorii care au făcut ca acest turneu să se poată desfășura sunt 
Exploatarea Minieră Vețel, Universitatea Ecologică Deva și nu în ultimul 
rând Inspectoratul Județean pentru Tineret și Sport.

"Cupa bobocilor" a fost câștigată de echipa Universitatea ILSA 
Timișoara. Au mai fost atribuite următoarele premii:

* cel mai bun portar: Carmen Pelin - Univ. ILSA Timișoara;
* cea mai eficace jucătoare: Melinda Toth, Univ. Remin Deva;
* cea mai tehnică jucătoare: Alina Dobrin - Rapid București;
* Miss turneu: Monica Marin - DWAR Craiova.
Echipa Universității Remin Deva: Simona Buză, Cerasela Harșani, 

Claudia Cetățeanu, Georgeta Pătru, Lăcrămioara Alunge, Dana 
Catargiu, Simona Bozan, Clara Ciucea, Melinda Toth, Cosmina Rus, 
Codruța Zavragiu, Laura Avram, Laura Crăciun, Violina Hențiu, 
Georgeta Dascălu.

Conducerea tehnică: antrenor: prof. Marcel Șerban; director 
tehnic: prof. Ion Mătăsaru.

Universitatea Remin Deva - Autonova Satu Mare 36-21
Jocul cu echipa Autonova 

Satu Mare a fost la discreția 
echipei gazde, cu excepția pri
melor 5 minute, când scorul era 
strâns 3-2 în favoarea echipei 
devene. Universitatea Remin 
reușește să se detașeze, ajun
gând ca în final de repriză să 
aibă 10 puncte diferență (19-9). 
în final de joc realizează un re-

zultat de 36-21 fără prea multe 
comentarii. în acest meci echipa 
tehnică a rulat întregul lot de 
jucătoare.

Realizatoare: Laura Crăciun 
9; Melinda Toth 8; Clara Ciucea S; 
Laura Avram 4; Codruța Zavra
giu, Georgeta Dascălu, câte 3 
Simona Bozan 2; Cosmina Rus,. 
Georgeta Pătru, câte 1.

UNIVERSITATEA REMIN DEVA DWAR CRAIOVA 35 221
în meciul de debut din cadrul 

Turneului de handbal feminin "Cu
pa bobocilor", desfășurat vineri 28 
august a.c. la Sala sporturilor din 
Deva, Universitatea Remin Deva a 
avut ca adversară echipa craio- 
veană, ambele în divizia A.

Meciul a fost echilibrat doar în 
primele 10 minute, după care Uni
versitatea Remin Deva a preluat 
controlul asupra jocului până la 
fluierul final al arbitrului. Obiectivul 
acestui joc a fost verificarea sta
diului de pregătire a jucătoarelor 
pe factorii antrenamentului și

compartimente de joc. Motiv pentru 
care conducerea tehnică a intro
dus pe parcursul meciului toate 
jucătoarele. Principala preocupare 
la ora actuală este realizarea unei 
omogenități de joc a echipei, a 
relațiilor dintre jucătoare pe posturi, 
precum și a disciplinei de joc.

Marcatoare: Melinda Toth 9; 
Simona Bozan, Codruța Zavragiu 
câte 6; Lăcrămioara Alunge, Laura 
Crăciun, câte 3; Georgeta Pătru, 
Georgeta Dascălu, câte 2; Simona 
Buză, Clara Ciuda, Oana Catargiu, 
Cosmina Rus, câte 1.

Imediat după încheierea 
partidei Aurul Brad - Minerul 
Mătăsari 2-1, am stat de vorbă 
cu Virgil Stoica, noul antrenor 
al brădenilor.

- Domnule Stoica, sunteți 
mulțumit de lotul de jucători al 
echipei pe care tocmai ați pre
luat-o?

Convorbire cu Virgil Stoica, antrenor principal 
la Aurul Brad

- Deocamdată Aurul Brad 
are un lot foarte "subțire" 
atât numeric cât și valoric, 
în loc să fie întărită echipa 
care a reușit promovarea a 
mai pierdut în vară câțiva 
jucători. După cum ați văzut, 
și în meciul de azi aproape 
că n-am putut efectua 
schimbări, iar odată cu ieși
rea lui Aslău, ușor acciden
tat, randamentul echipei a 
scăzut.

- Atunci cum de ați acceptat 
această provocare?

- Am în primul rând pro
misiunea fermă a conduce
rii clubului că în cel mai 
scurt timp echipa va fi întă
rită cu câțiva jucători din di
viziile superioare. Pentru că 
suntem doar în faza de dis
cuții, deocamdată nu vă pot 

da nici un nume.
- în afara aducerii unor jucă

tori experimentați ce alte mo
dificări intenționați să faceți?

- Evident că voi schimba 
așezarea în teren și concep
ția tactică a jocului. Doresc 
să imprim siguranță și 
agresivitate - pozitivă - apă

rării și mai mult curaj și vi
teză jucătorilor din atac. Voi 
încerca de asemenea să 
schimb mentalitatea jucăto
rilor spre disciplină, serio
zitate și profesionalism.

- Ce așteaptă conducerea 
de la antrenorul Virgil Stoica?

- Toți - conducerea clu
bului, antrenori, jucători, 
suporteri - ne dorim în pri
mul rând evitarea retrogra
dării. Sper deci ca prin ex
periența și munca mea să 
contribui decisiv la atinge
rea acestui obiectiv. Iar pe 
viitor, dacă echipa va dispu
ne de jucători valoroși, iar 
sprijinul financiar va fi mai 
substanțial, cred că la Brad 
e loc și de mai bine.

Cîprian MARINUȚ

Universitatea Remin Deva - Artego Târgu-Jiu 18-18
în acest joc, conducerea teh

nică a Universității Remin Deva a 
fost interesată mai mult de jocul 
efectuat de jucătoarele nou trans
ferate. De aceea, pe parcursul 
întregii partide, cu excepția ultimelor 
3 minute când adversarul con
ducea, au fost introduse în teren

Universitatea ILSA Timișoara - Universitatea 
Remin Deva 23-25

Remin, în jocul cu ILSA Timi
șoara a folosit echipa de bază în 
dorința de a se identifica asupra 
jucătoarelor de bază pentru prima 
etapă din campionat. S-a ținut cont, 
bineînțeles și de faptul că întâlnea 
o echipă din Liga națională.

în acest joc s-a urmărit înde
osebi jocul prestat în apărare la 
situații ale atacDIui advers. S-a 
încercat ca din aceste faze să 

Rapid București - Universitatea Remin Deva 31-28
Ținând cont de valoarea echi-

pei Rapid și locul acesteia în Liga 
națională, corpul tehnic al Univ. 
Remin Deva a luat măsuri deosebite 
pentru jocul în apărare, un joc pre
cis în atac pozițional. S-a urmărit 
îndeosebi evitarea posibilității de 
contraatac a echipei Rapid.

A fost un joc foarte disputat 
al cărui rezultat a fost echilibrat. 
Doar min. 42, 46 au făcut ca Ra
pidul, de la scorul 21-20, să se 

jucătoarele de bază. Situația s-a 
echilibrat, tabela de marcaj arătând 
la fluierul final 18-18.

Realizatoarele: Laura Avram 
6, Georgeta Dascălu 3, Oana Ca
targiu, Clara Ciucea, Laura Cră
ciun câte 2, Georgeta Pătru, Vio
lina Hențiu, Melinda Toth, câte 1.

se realizeze primele două faze 
ale contraatacului și atacul pozi
țional cu accent pe îmbu
nătățirea combinațiilor tactice în 
diferite situații de atac împotriva 
diferitelor situații de apărare.

Realizatoare: Lăcrămioara 
Alunge 9, Melinda Toth 7, Codruța 
Zavragiu 3, Simona Bozan 2, 
Georgeta Patru 3 (repriza a ll-a pe 
contraatac), Georgeta Dascălu 1.

desprindă la 25-20. In min. 55,

REZULTATELE TURNEULUI
Universitatea Remin Deva - DWAR Craiova 35-22; Rapid București 

- Universitatea Remin Deva 31-28; Rapid București - Universitatea ILSA 
Timișoara 20-23; Universitatea Remin Deva - Artego Tg. Jiu 18-18; Rapid 
București - Autonova Satu-Mare 39-25; Artego Tg. Jiu - DWAR Craiova i 
22-23; Universitatea ILSA Timișoara - Universitatea Remin Deva 23-25; | 
Universitatea Remin Deva - Autonova Satu Mare 36-21; Artego Tg. Jiu - j 
Universitatea ILSA Timișoara 24-28; DWAR Craiova - Rapid București ’ 
22-23; DWAR Craiova - Autonova Satu Mare 29-20; Rapid București 1 
Artego Tg. Jiu 40-10; Universitatea ILSA Timișoara - Autonova Satu Mare . 
40-24; Artego Târgu-Jiu - Autonova Satu Mare 22-23.

CLASAMENTUL
1. UNIVERSITATEA ILSA TIMIȘOARA 13p.
2. RAPID BUCUREȘTI 13p
3. UNIVERSITATEA REMIN DEVA 12p
4. DWAR CRAIOVA 9p
5. AUTONOVA SATU-MARE 7p.
6. ARTEGO TÂRGU-JIU 6p

Cristina CÎNDA

devencele au echilibrat din nou 
situația, obținând 26-28, 27-29 
în min. 56. Ratarea unei lovituri 
de la 7 metri în min. 60 a dat posi
bilitatea Rapidului de a ajunge la 
31-28 la finalul de joc.

Realizatoare: Melinda Toth 11, 
Lăcrămioara Alunge 7, Laura 
Crăciun 3, Codruța Zavragiu, 
Georgeta Pătru, câte 2, Simona 
Bozan, Georgeta Dascălu, câte 1.

((

DIVIZIA C3
Minerul Berbești - 

Minerul Certej 2-4 (1-2)

Rezultatele etapei a V-a: Petr.Drăgășani - Min. Uricani 3-1; 
Min. Berbești - Min. Certej 2-4; Horezu - Constr. "U" Craiova 3-0; 
Pandurii Tg. Jiu - Min. Lupeni 4-0; Gl. Reșița - Petr. Țicleni 7-1; 
Aurul Brad - Min. Mătăsari 2-1; Electro Craiova - Al. Slatina 2-0; 
Record Mediaș - Șoimii Sibiu 2-3; Petr. Stoina - Forestierul 
Stâlpeni 2-0; Progresul Caracal - FI. Moreni 1-2.

©• DIVIZIA 81

La finalul partidei din etapa a 
patra Minerul Certej - FI. Horezu 
4-0.1. Petcu, antrenorul minerilor, 
ne spunea: "Megem la Berbești 
să jucăm fotbal și să câștigăm. 
Sperăm ca sancțiunile și aver
tismentele date de F.R. Fotbal 
să-i determine pe cei din Ber
bești să renunțe la durități și la 
jocul la intimidare." Când am 
aflat rezultatul întâlnirii de la 
Berbești l-am contactat tele
fonic pe loan Petcu pentru amă
nunte. "Jocul s-a desfășurat în 
limitele regulamentului. O con
tribuție importantă în acest 
sens a avut-o și maniera de 
arbitraj a intransigentului ar
bitru timișorean V. Igna." Avan
tajați de terenul greu îmbibat cu 
apă jucătorii gazdă au început 
mai bine. Ei au deschis chiar 
scorul în minutul 25 când Nica a 
șutat puternic din marginea ca
reului iar mingea a lovit pământul 
și l-a păcălit pe Dobre. Dar în 
continuare fără arma lor secretă 
- "jocul la intimidare" - gazdele s-

au dovedit vulnerabile. Datorită 
unui joc tactic mai bun și valorii 
lor superioare, băieții au trecut la 
cârma jocului. Presiunea pe care 
au exercitat-o asupra careului 
gazdelor s-a concretizat în urma 
a două faze fixe. Pisoiu a exe
cutat ca la carte două cornere iar 
Țibichi (min. 36) și Rădos (44) au 
înscris cu capul stabilind scorul 
la pauză: 1-2.

După pauză, în minutul 52, 
Pulpan a speculat o aglomerație 
în careu și a reușit egalarea. 
Apoi, în min. 76, Fartușnic a exe
cutat înalt în careu o lovitură 
liberă, iar Rădos a reluat cu ca
pul din interiorul careului și 2-3. 
în final, în min. 85, același Pisoiu 
a executat perfect o lovitută de 
colț și Tăgârță a înscris din nou 
cu capul: 2-4.

MINERUL: Dobre - Fartuș
nic, Stroia, Țibichi, Bozga - 
Banc, Polverea, Pisoiu, Han- 
ganu, Tăgârță, Rădos (Rădu- 
cănescu).

Ciprian MARINUȚ

CLASAMENTUL
1. GLORIA REȘIȚA 5 4 1 0 17-2 13
2. PANDURII TG.JIU 5 4 0 1 13-4 12
3. ȘOIMII SIBIU 5 4 0 1 9-3 12
4. ELECTROPUTERE 5 3 2 0 14-4 11
5. MINERUL CERTEJ 5 3 1 1 11-6 10
6. FL. HOREZU 5 3 1 1 10-6 10
7. PETR. STOINA 5 3 0 2 6-5 9
8. FL. MORENI 5 3 0 2 6-6 9
9. ALUMINIU SL. 5 2 0 3 4-5 6
10-11. AURUL BRAD 5 2 0 3 7-8 6

PETR. DRĂG. 5 2 0 3 7-8 6
12. FORESTIERUL S. 5 2 0 3 8-10 6
13. MIN. URICANI 5 2 0 3 9-11 6
14. CONSTR. CRAIOVA 5 2 0 3 7-12 6
15. PETR. ȚICLENI 5 2 0 3 6-15 6
16. MIN. MĂTĂSARI 5 1 2 2 5-8 5
17. MIN. LUPENI 5 1 1 3 6-13 4
18. MIN. BERBEȘTI 5 1 1 3 7-16 4
19. RECORD MEDIAȘ 5 1 0 4 9-10 3
20. PROGRESUL C. 5 0 1 4 3-12 1

în etapa viitoare: Minerul Certej - Petrolul Drăgășani, 
Aluminiu Slatina - Aurul Brad.

Rezultatele etapei a V-a: Chindia Târgoviște - Metrom Bv. 1- 
0; Precizia Săcele - Petrolul Moinești 1-0; Dacia Brăila - Dunărea 
Galati 1-1; Nitramonia Făgăraș - Sportul Stud. 1-0; Laminorul - AS 
Midia Năvodari 2-1; Cimentul Fieni - FC Brașov 1 -1; Rocar Buc. - Poli 
lași 2-0; Tractorul Bv. - Gloria Buzău 2-1; Rulmentul - Poiana 
Câmpina 2-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Sportul - Tractorul; Metrom - Nitramonia; Petr. 
Moinești - Chindia; Gl. Buzău - Rulmentul; Dunărea Galați - Cimentul 
Fieni; Poiana - Dacia Brăila; FC Brașov - Laminorul; Midia - Rocar; 
"Poli" lași - Precizia.

1. FC BRAȘOV 5 4 1 0 10-2 13
2. PRECIZIA SĂCELE 5 3 1 1 9-4 10
3. CHINDIA TÂRG. 5 3 1 1 8-4 10
4. MIDIA NĂVODARI 5 3 0 2 9-5 9
5. PETR. MOINEȘTI 5 3 0 2 10-8 9
6. ROCAR BUC. 5 3 0 2 9-7 9
7. TRACTORUL BV. 5 3 0 2 6-6 9
8. POIANA CÂMPINA 5 2 2 1 5-4 8
9. NITRAMONIA FG. 5 2 1 2 4-4 7
10. CIMENTUL FIENI 5 2 1 2 9-11 7
11. DUNĂREA GAL. 5 2 1 2 5-9 7
12. GLORIA BUZĂU 5 2 0 3 7-6 6
13. RULMENTUL ALEX. 5 2 0 3 5-4 6
14. POLI IAȘI 5 2 0 3 7-8 6
15. LAMIN. ROMAN 5 2 0 3 6-9 6
16. METROM BV. 5 1 0 4 5-8 3
17. SPORTUL STUD. 5 1 0 4 3-9 3
18. DACIA BRĂILA 5 0 2 3 2-11 2
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Cuvântul liber
x

im pumn
Ritmul privatizării continuă 

să fie lent. Investitorii români nu 
dispun de atâția bani pentru a 
cumpăra o întreprindere pe care 
nu au certitudinea că o vor re
dresa prea repede și cu mare 
profit, iar străinii se apropie tot 
mai greu de România. Chiar îmi 
spunea zilele trecute un între
prinzător german care a deschis 
o afacere în județul nostru că 
dacă știa că va fi supus atâtor 
presiuni fiscale și atâtor acte 
birocratice renunța la demersul 
său și se orienta spre altă zonă 
europeană sau poate asiatică.

Criticat din toate părțile pen
tru lentoarea privatizării, ministrul 
Sorin Dimitriu a lansat o idee 
care a tăcut mare vâlvă și anume 
așa-zisa privatizare pe un dolar, 
ca fiind cea mai facilă în con
dițiile actuale din România. Meto
da nu este originală, ea a dat bu
ne rezultate în alte țări fost comu
niste, care au aplicat-o la mo
mentul potrivit. Se pare însă că 
poate fi viabilă și în România, cei 
mai multi specialiști și oameni 
politici considerând că ar fi bine 
să o încercăm. Sigur că dacă se 
va ajunge la un consens trebuie 
elaborată și o strategie cores
punzătoare de aplicare. Este de 
înțeles că acela sau aceia care

vor cumpăra o societate, chiar 
sub prețul pieței, deși normal ar fi 
ca vânzarea să se facă la prețul 
pieței, să garanteze menținerea 
obiectului de activitate și a sala- 
riaților și să preia integral da
toriile respectivei unități.

Numai că, dacă metoda a 
avut succes la alții, unde și statul 
i-a ajutat pe investitori (vezi 
exemplul Germaniei de Est), la 
noi apar anumite probleme. Este 
vorba că banii proveniți din pri
vatizare trebuie să întregească 
bugetul de stat, atât de șubred și 
de care trag toți cu dinții. Or, pri
vatizând întreprinderile pe un 
dolar, sau pe o marcă, ori pe un 
leu, bugetul va fi și mai sărac. 
Referindu-se la această situație, 
cu simțul său temperat, care nu 
întotdeauna ajută, premierul 
Radu Vasile sublinia că “dacă 
acest lucru se aplica din 1992 
sau din noiembrie 1996, era alt
ceva, azi privatizarea ar fi fost 
poate încheiată, ori acum trebuie 
să mergem pe prețul pieței sau 
utilizând și schemele de priva
tizare pe piața de capital".

Deci, temporizare, sau, 
altfel spus, privatizare nu pe un 
dolar, ci pe un pumn de dolari. 
Să vedem cine dă. Noi nu ne 
vindem țara...

,z

Privatizare și protecție socială
La "Chimica" Orăștie

O gură de aer Pentru mineri
Guvernul le-a reeșalonat datoriile 

pe o per sada de cinci ani
Ministerul Industriei și Comer

țului și Ministerul Finanțelor au 
aprobat cererea Regiei Autonome 
a Huilei Petroșani, a Companiei 
Naționale a Lignitului Tg. Jiu și a 
Societății Naționale a Cărbunelui 
Ploiești de reeșalonare pe o peri
oadă de 5 ani a datoriilor către 
bugetul de stat (aproximativ 1600 
de miliarde de lei) și anularea majo
rărilor de întârziere a acestora (de 
1013 miliarde de lei).

Datornicii motivează neplata la 
termen a creanțelor bugetare (în
deosebi neplata TVA și a impo
zitului pe salarii) prin existența 
blocajului financiar (facturi neîn
casate de 1484 de miliarde de lei), 
prin menținerea prețului de livrare a 
cărbunelui la un nivel cu mult sub 
costurile de producție (dar nu

spun și de ce asemenea costuri de 
producție exagerate), prin pier
derile mari (îndeosebi la RAH Pe
troșani) și chiar prin efectele re
structurării din minerit.

Guvernul le-a dat astfel mine
rilor o gură de aer, dar este puțin 
probabil ca ei să-și poată achita 
vreodată imensele datorii înre
gistrate. Mai ales că soarta mine
ritului este din ce în ce mai critică. 
La această oră ei au în stocuri 
șapte milioane de tone de cărbune, 
care însumează cam 800 de mili
arde de lei. Iar restructurarea în 
minerit continuă. La Ministerul Fi
nanțelor se află, spre avizare, 
proiectul de înființare a societății 
de închidere a minelor, urmând să- 
și înceapă activitatea încă din 
acest an.

SC "Chimica" SA Orăștie 
și-a valorificat pozitiv șansa de 
privatizare, pachetul majoritar 
de acțiuni fiind deținut de sala- 
riații unității. Și se anunțau zile 
bune pentru colectivul de aici, 
mai ales că la OLTCIT Craiova 
veniseră coreenii cu intenția de 
dezvoltare a capacității de pro
ducție și trecerea la fabricarea 
pe scară largă a autoturismelor 
DAEWOO, ceea ce ar fi fost o 
importantă piață pentru "Chi
mica" Orăștie, specializată în 
repere auto de mase plastice.

Din păcate, proiectul inițial 
al OLTCIT-ului cu coreenii a 
căzut, năruindu-se și frumoasa 
perspectivă a fabricii din 
Orăștie. Conjunctură nefericită, 
însă întreprinderea trăiește, oa
menii lucrează, își iau salariile. 
E drept că în condiții grele, cu

mari eforturi. Și asta din mai mul
te motive. Ni le detaliază direc
torul general al SC "Chimica" SA 
Orăștie, dl Filișan lancu.

- Pe lângă reducerea con
siderabilă a cerințelor de repere 
auto din mase plastice (noroc cu 
"Dacia", care ne ține în viață, cu 
producții de 5-6 miliarde de lei pe 
lună), nu mai sunt cerințe, ca altă
dată, nici de fitinguri, urmare a 
diminuării drastice a construcției 
de locuințe.

De asemenea, și oxid de fier 
producem mai puțin și numai pen
tru nevoile interne, iar bunurile de 
larg consum, cu pondere însem
nată în totalul producției, trec și ele 
mai greu ca înainte. E drept că a 
apărut și concurența, însă motivul 
principal este că lumea are tot mai 
puțini bani. Și încă și mai grav, 
fiscalitatea excesivă și blocajul 
economico-financiarîn lanț, care, 
pur și simplu, ne ruinează.

Această situație, care a ridicat 
volumul creanțelor fabricii, "la zi", 
la peste 17 miliarde de lei, i-a im
pus să ia credite pentru aprovi
zionarea cu materii prime și ma
teriale și pentru unele dotări, cre
dite ce însumează aproape 5 mili
arde de lei de la începutul anului. 
Se pare că nu e mult la nivelul 
producțiilor lunare de 9-11 miliarde 
de lei. însă dobânzile sunt înro
bitoare.

Sigur că unitatea are și datorii, 
la stat, reeșalonate până în anul 
2000, îndeosebi la neplata TVA, 
C.A.S și a impozitului pe profit, 
precum și la unii furnizori de ma
terii prime,însă angajații sunt mul
țumiți că au de lucru și iau salariile 
la timp, lună de lună.

- E greu și într-o unitate pri
vatizată, spune dl Filișan lancu, 
atunci când nu ai piață de des
facere a produselor. Dispunem de 
spații corespunzătoare, de o bu
nă dotare tehnică, avem mese
riași valoroși, însă cererea de 
produse este mică. Lucrăm cu 
mult sub capacitatea fabricii. 
Soarta unității ar fi mai bună dacă 
am disponibiliza din personal. 
Avem 1800 de angajați. Am putea 
renunța la 600, chiar la 800 dintre 
ei fără să sufere producția. Dar ce 
vor face acești oameni? Din ce 
vor trăi? Mai ales într-un oraș 
care produce continuu șomeri nu 
locuri de muncă. Trebuie să-i înțe
legem și pe ei. Pentru foarte mulți 
noi facem o reală protecție so
cială, asigurându-le servicii chiar 
și cu salarii mai modeste. Eu știu? 
O fi bine, o fi rău?

în atare situație, conduce
rea unității se preocupă de di
versificarea producției, de cău
tarea unor parteneri care să 
dezvolte noi activități în spațiile 
"Chimicii", pentru a da de lucru 
celor care nu^ji mai motivează 
locurile de m^pcă. De câteva 
luni, "Chimica" Orăștie colabo
rează cu o firmă franceză la

fabricarea de patine pe rotile 
și clăpari. "Chimica" a pus la 
dispoziție spațiile de producție 
și personalul muncitor, iar 
firma franceză a venit cu do
tarea și tehnologia de lucru, 
cu materia primă și materialele. 
Și tot ea asigură desfacerea 
produselor. Activitatea este la 
început, dar se pare că va fi 
benefică pentru ambele părți, 
că se va dezvolta. Din iulie 
a.c., o firmă italiană fabrică la 
"Chimica" Orăștie un model 
interesant de fiare de călcat 
de uz industrial. în aceleași 
condiții de parteneriat ca și cu 
francezii. S-au mai creat niște 
locuri de muncă.

Oricum, fabrica arată bine. 
Pe dinăuntru și pe din afară. 
S-au făcut investiții pentru reno
varea halelor și atelierelor, s- 
au adus două mașini noi de 
eroziune, una de insuflare și 
una de injecție, activitatea 
sculăriei a fost trecută inte
gral pe calculator, benzinăria 
funcționează non-stop, incinta 
este scăldată în verdeață, to
tul pulsează viață și speranță. 
Iar speranța cea mare a di
rectorului general Filișan lancu 
este însănătoșirea economiei 
naționale, ruperea blocajului 
financiar și reducerea fisca
lității, îpcât întreprinderile Via
bile să se poată mișca mai le
jer pe drumul reformei și al 
tranziției la economia de piață 
reală, autentică.
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53 dolari/MWh
Secretarul de stat la Minis

terul Industriei și Comerțului, 
Nicolae Stăiculescu, a anunțat 
că prețul energiei electrice pro
duse la Unitatea 1 de la Cerna
vodă este de 44 dolari /MWh, 
fără TVA, și de 53 dolari/MWh, 
cu TVA inclus. Prețul a fost cal
culat pe o durată de viață de 30 
de ani și cu un tarif de transport 
de 10 dolari/MWh.

S-a mai afirmat că prețul 
energiei electrice furnizate de 
Unitatea 1 de la Cernavodă este 
mai mare decât cel al energiei 
produse în hidrocentrale, dar mai 
mic decât cel al energiei pro
duse în centralele pe combustibili 
clasici-cărbune, păcură, gaze 
naturale. Lucru de mult verificat 
și cunoscut, privind eficiența 
centralelor nuclearo-electrice.

HL 
l| 
îl

I

!
I 
j L

Banca Nordică de Investiții 
este o instituție înființată de cinci 
țări nordice - Norvegia, Dane
marca, Suedia, Finlanda și Is
landa - și se axează în special 
pe finanțarea proiectelor de in
vestiții. în cursul săptămânii tre
cute, BNI a semnat un acord de 
cooperare financiară cu Guver
nul României, acord care sta-

bilește strategia de sprijinire a 
proiectelor de investiții în țara 
noastră, îndeosebi în sectoarele 
energetic, transporturi, industrie, 
comunicații.

BNI finanțează aproximativ 
50 la sută din valoarea unui pro
iect, împrumuturile, cuprinse 
Intre 10-30 de milioane de dolari, 
fiind acordate pe termen lung.

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA 
Fof'>: Traian MÂNU
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Directorul general al Sucur
salei Râu Mare-Retezat, din 
componența S.C. "Hidrocon- 
strucția" SA București, inginerul 
loan Radu, nu-și vede capul de 
treburi. Vorbește la două tele
foane, ba îl mai sună și pe celu
lar, se interesează de anumite 
situații, dă soluții, semnează ac
te, solicită o aprobare de la o 
bancă, roagă să fie primit la fi
nanțe etc. etc. Ne ia abrupt de 
cum îi călcăm pragul biroului din 
colonia Brazi: "N-am timp, nu 
sunteți programați să stăm azi 
de vorbă. Măcar dacă dădeați 
un telefon. Trebuie să plec. Am 
o mie și unu de lucruri de rezol
vat". Insistăm și cădem la învo
ială. îl știam bărbat conciliant. 
Reușim să-i punem rar câte o

Br4ă,ss •*—>le pe Râu Mare și pe Strei
• în curând, barajul de la Gura Apelor va fi gata
• Pe aducțiunea secundară se inaintează vertiginos
• Constructorii hidroenergeticieni fac drumuri și poduri
■ Blocajul financiar și cercul lui vicios: creanțe, datorii, credite, 

compensări încrucișate
• Atenție sporită pregătirii muncitorilor și condițiilor lor sociale

întrebare, că ne scrie singur, 
cursiv, întregul reportaj.

- Deci, ce mai lucrează 
Sucursala?

- Foarte multe. Aici, pe cea mai 
mare amenajare hidroenergetică 
din-țară, suntem aproape de un 
succes deosebit în vremurile as
tea grele pe care le trăim; și le răb- 
dăm. în următoarele două luni în
cheiem umpluturile la barajul de la 
Valea Apelor - cel mai mare baraj 
de anrocamente din România, 
(înălțime -168 metri, lățimea la bază
- 622 metri, lățimea la coronament
- 12 metri, lungimea la coronament
- 460 m, volumul de depuneri - 
10,27 milioane metri cubi de anro
camente și argilă, volumul total de 
apă în lac - 210 milioane metri 
cubi). Ne aflăm în faza depunerilor 
pe ultimii doi metri în zona centrală, 
la argilă, și pe ultimul metru la pris
mele laterale, de rezistență. De 
fapt, barajul, la care primele depu
neri au început în anul 1980, și-a 
îndeplinit cu bine rolul și până 
acum, în cei 12 ani de când a fost 
pusă în funcțiune amenajarea de 
pe Râu Mare, în 1986.

- Punct ochit, punct lovit. 
Aducțiunea secundară?

- Derulăm un amplu program 
de betonare și excavare pe fron
turile Râușor, Nucșoara și de- 
bușare-baraj. Prin fronturile Râu
șor și debușare-aval realizăm 
străpungerea tronsonului de 13 
kilometri dintre Râușor și baraj, 
punând în valoare o galerie de 20 
de kilometri de aducțiune secun
dară, cu un important aport de 
apă din zonele Păroși, Obârșia 
Nucșoarei, Nucșoara, afluent 
dreapta Râușor și Râușor și trans
portul ei în lacul de acumulare de 
la Valea Apelor. Intră astfel în 
funcțiune două treimi din aduc
țiunea secundară, în lungime to
tală de 30 de kilometri, care va 
avea un aport de apă în lac de 33 
la sută. Lucrăm, de asemenea, la 
obiectivele de pe Râu Mare-aval; 
se fac retușuri,se decolmatează 
rigolele centrale de scurgere a 
apelor, se periază malurile, avân- 
du-se în vedere că șenalul de 
ape mari va prelua debite mai 
mari decât cele necesare pentru 
circuitul energetic.

- Știm că aveți lucrări 
Importante și în Valea Jiului.

- Puțintică răbdare. Dacă vom 
avea bani, că până acum am chel
tuit integral cele 10 miliarde de lei 
pe Strei în acest an, s-ar putea ca 
în 1999 să finalizăm prima centrală 
prevăzută a se construi pe acest 
râu - cea de la Bucium, de 11 MW. 
Să trec acum la Valea Jiului. Exe
cutăm volume mari de lucrări la. 
aducțiunile de apă de la Polatiște, 
Jieț și Câmpu lui Neag (Valea lui 
Lazăr), prin care se va îmbunătăți 
considerabil alimentarea cu apă a 
tuturor localităților din acest mare 
bazin carbonifer. Asemenea lu
crări, foarte grele, dar și foarte 
importante, executăm, împreună 
cu alte patru șantiere, la Brașov. 
Noi suntem pe locul doi ca valoa
re a investiției și pe locul întâi ca 
dificultate a lucrărilor. Și încă un 
punct de lucru, în comuna Petrești 
- Argeș, unde vreo 40 de salariați 
ai noștri vor realiza două tron
soane de câte cinci kilometri de 
reabilitare a autostrăzii București- 
Pitești și 20 de kilometri de cale.

- Nu e greu, die director 
general, cu atâtea puncte de 
lucru, cu organizarea și exe
cuția, cu deplasarea oame
nilor și asigurarea condițiilor 
lor de viață, cu transportul 
utilajelor și materialelor?

- Nu e greu, e al dracului de 
greu, însă noi suntem obișnuiți cu 

asemenea condiții de lucru și de 
trai. Iar oamenii noștri sunt extra
ordinari. E drept că le și asigurăm 
condiții dintre cele mai bune. Avem 
scule și unelte corespunzătoare, 
ne-am completat dotarea cu o 
serie de mașini și utilaje moderne, 
de înalt randament, oamenii locu
iesc în spații încălzite, cu apă cal
dă și rece, iau masa la cantinele 
special organizate pentru ei. Nu 
astea-s problemele noastre cele 
mai mari, cele mai grele.

- Dar care?
- Fiscalitatea excesivă, blo

cajul financiar, lipsa banilor, lată, 
avem în acest an un volum de lu
crări de 79 de miliarde de lei, din 
care 50 de miliarde de lei la 
RENEL. Ei bine, eu le fac lucrările, 
dar cei de la RENEL îmi sunt da
tori cu 14 miliarde de lei de la înce
putul anului. Dacă pun la soco
teală și alți datornici, văd că mi se 
adună creanțe de 22 de miliarde 
de lei. Este enorm. Și ca să-mi pot 
continua activitatea, a trebuit să 
iau credite, vreo opt miliarde de lei, 
la limita admisă, care presupun 
dobânzi și nu chiar mici. Până de 
curând, cu unii furnizori de mate
riale rezolvam plata datoriilor prin 
ordine de compensare cu energie 
electrică, însă acum s-au săturat 
toți de energie. Este din ce în ce 
mai greu. Păi dacă asta-i reformă 
în România, mai bine lipsă.

- Dar dv nu aveți datorii?
- Vreo două miliarde de lei la 

furnizori și ceva mai puțin la stat. 
Oricum, pe șapte luni din an, încă 
nu am situația pe august, Su

cursala RMR a obținut un profit 
de 9,1 la sută. Este o situație 
economică bună. Numai că, re
pet, rodul muncii noastre este în 
volumul mare al creanțelor. Or, 
eu nu-mi pot plăti oamenii cu 
creanțe sau cu ordine de 
compensare.

- Și perspectiva, die 
director general?

- Eu n-o văd. Dacă nu scade 
fiscalitatea, dacă nu se instituie 
măsuri ferme de achitare a plă
ților pentru produsele, pentru 
lucrările realizate, dacă nu se 
rezolvă acest blocaj financiar în 
lanț, va fi în continuare greu. 
Dacă ar fi soluționate cele de 
mai sus, am putea lucra cu toții, 
nu numai constructorii, cu ran
dament ridicat, la parametri cali
tativi superiori, contribuind mai 
substanțial la întregirea buge
tului statului. Referindu-mă din 
nou la sucursala noastră, vreau 
să concluzionez că suntem pre
gătiți și dotați tehnic de ase
menea manieră încât să exe
cutăm orice tip de lucrări din 
segmentul nostru de activitate: 
obiective hidroenergetice, hidro
tehnice, drumuri, poduri, șosele 
etc. Chiar și în condițiile disper
siei mari a punctelor de lucru. 
Cei 1200 de angajați ai su
cursalei și parcul auto complet 
și permanent activ sunt în mă
sură să facă dovada operativă 
și calitativă a oricărei solicitări, 
pentru orice investiție în con
strucții. Acum chiar că trebuie 
să plec.



E
ficiența, Echilibrul și 
Raționalitatea sunt trei concepte 
fundamentale ce caracterizează 
instituția bancară West Bank. întemeiată 

pe principii economice solide, asigurând 
o elasticitate și rentabilitate oricărui 
plasament bancar s-a afirmat pe piața 
financiară încă de la început prin calitatea 
serviciilor oferite.

m

OoO bancă sigură 
într-o lume nesigură
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Vârsta marilor ambiții si a afirmării
T W

La 22 de ani e firesc să ai 
vise, să-ți făurești proiecte pen
tru viitorul tău și să te zbați să 
le realizezi. O asemenea tânără 
ambițioasă, animată de dorința 
de a avea o profesie dar și o 
carieră artistică este și Carmen 
Daniela Muntean din Hășdău 
(comuna Toplița). Am cunoscut- 
o anul trecut și am reîntâlnit-o 
recent la concursul de inter
pretare "La izvor de cânt și dor", 
Iș care a obținut o mențiune.

Cântă de mai mulți ani și se 
poate lăuda deja cu un palma
res: premiul III la "Narcisa de aur" 
de la Pitești, premiul II la con
cursul de muzică populară de la 
Cîmpeni și premiul special al ju- 

mulu^ent^^e^Țaifrumosși 

autentic costum, anul trecut, la 
spectacolul - concurs "La izvor de 
cânt și dor". Cum se poate vedea 
și din fotografie, costumul este 
așa cum îl purta bunica și stră
bunica sa: încălțată cu opinci și 
toloboni, încinsă cu sumnă și că- 
trânță peste ea, are straiță și co
joc. Intenționează să-și continue 
aparițiile scenice și visează să 
urmeze conservatorul. Deocam
dată pentru perfecționarea sa în 
plan artistic a urmat și absolvit 
Școala de Artă Populară Deva.

Carmen Daniela Muntean este 
angajată la Leagănul de copii Hu
nedoara și urmează cursurile de 
medicină generală ale școlii sani
tare postliceale. Dar i-ar plăcea ca 
ulterior să studieze dreptul. Aspi

rațiile și preocupările sale sunt 
multiple și ambițioase, în concor
danță cu vârsta. Dacă vor fi du
blate de eforturi pe măsură, reali
zările vor fi cele sperate.

"La izvor de cânt și dor", con
cursul din cadrul "Sărbătorii pădu- 
renilor", a avut majoritatea laurea- 
ților din partea de sud a țării. Cu 
excepția Danielei, printre laureați 
au mai fost doar doi ardeleni, ambii 
sibieni: Vasile Chișiu,-câștigătorul 
Marelui premiu, și Bogdan Filimon, 
care a obținut un premiu special 
oferit de Casa-muzeu din Poienița 
Voinii. Daț indiferent de zona fol
clorică pe care laureații au repre- 
zentat-o ei au avut în comun tine
rețea, respectul pentru autentici- 
tatea cântecelor și costumelor și 

nu în ultimul rând certe calități 
vocale și o prezență scenică 
apreciată de public. Toate aceste 
elemente constituie certitudini 
pentru soarta de mâine a folclo
rului. Iar faptul că tinerii interpreți 
doresc să se perfecționeze în 
cadru 'instituționalizat în arta 
interpretativă, așa cum a făcut și 
vrea să continue și Carmen 
Daniela Muntean, e un motiv de 
bucurie întrucât vom auzi și ve
dea pe scenele noastre soliști 
valoroși a căror calitate îi va 
înlătura - sperăm - definitiv pe cei 
care ne chinuie și ne ofensează 
bunul gust cu muzică de tarabă, 
pe cântătorii după ureche.

Viorica ROMAN

Pentru un medic stagiar 
trecerea de la atmos
fera facultății la cea a unei insti

tuții sanitare nu este deloc ușoa
ră. Munca într-un spital implică 
mult mai multă responsabilitate. 
Iar contactul direct cu pacientul 

Stagiul - un pas în cariera de 
medic

naște sentimentul unei preocu
pări aparte. "Te gândești mereu 
ce așteaptă acel bolnav de la 
tine. Mai ales că, de cele mai 
multe ori, omul merge la doctor 
doar în ultimul moment, când 
cere să se facă minuni. Și 
minunile uneori se înfăptuiesc, 
alteori nu", mărturisea o foarte 
tânără domnișoară, medic re
zident la Spitalul municipal Brad.

într-o seară când se în
torcea de la serviciu, o prie
tenă a ta a fost bătută și vio
lată de doi băieți. Mă întrebi 
ce sfat ai putea să-i dai prie
tenei tale.

în primul rând prietena 
ta trebuie să consulte un 
medic ginecolog și să anun
țe poliția. Violul nu este doar 
un act fizic extrem de 
dureros dar presupune și o 
bulversare sufletească, un 
adevărat traumatism, de 
aceea ar fi indicat să caute 
și un psiholog. Desigur că 
acest incident în viața ei a 
lăsat urme adânci pe care, 
dacă le ascunde nu face de
cât să le accentueze. Gine
cologul în urma consultului îi 
va putea pune diagnosticul, 
ar putea fi și o eventuală 
sarcină... Ar fi bine să-și facă 
și un test HIV. Niciodată nu 
se știe... Poliția va căuta, cer
ceta și poate va găsi vinovății 
care își merită pedeapsa.

Stagiul înseamnă, practic, pri
mii pași în carieră. Și poate tocmai 
de aceea este atât de folositor 
oricărui medic. Pentru cei care 
vor să facă stagiatura, spunea 
interlocutoarea noastră, timpul 
pentru învățat devine foarte scurt, 

deoarece, pe lângă orele de 
muncă și problemele cotidiene, te 
preocupă și problemele de spital.

Din discuție am reținut și un 
neajuns care izvorăște din lipsa 
banilor. Salariul unui medic sta
giar s-a dovedit a fi insuficient, 
în vreme ce cărțile de specia
litate sunt pe cât de necesare, 
pe atât de scumpe.

Cristina CÎNDA

Tăcerea, nedeclararea vio
lului va duce doar la sufe
rință și vinovății vor trăi li
niștiți, poate chiar făcând 
alte violuri, bazându-se 
tocmai pe rușinea femeii de 
a declara un viol. Psihologul 
o va ajuta să-și descarce du
rerea sufletească, rușinea, 
traumele și o va ajuta să

DIALOG^*1 î))
treacă cumva peste această 
groaznică întâmplare. Amin
tirea însă nimeni nu o poate 
șterge. Sfătuiește-ți prietena 
în nici un caz să nu treacă 
sub tăcere trauma suferită. 
Ea are nevoie de ajutor iar 
făptașii trebuie să-și pri
mească pedeapsa, chiar 
dacă pedepsele sunt prea 
mici față de suferințele 
victimei.

ina DELEANU

Mica vacantă
9

A mai rămas puțin din vacanța mare a școlarilor. Vreo 10 zile. 
Ce se mai întâmplă pe ultima sută de metri din recreația verii?

în grădina bunicuței Zenovia de la Șoimuș, spațiu în care 
florile ocupă locul de cinste pentru că stăpâna casei e meș
teră în creșterea lor, Ramona Farca a petrecut multe zile din 
vacanța mare. Acolo a citit o parte din cărțile recomandate la 
școală pentru lectură suplimentară.

- Acum nu mai am răbdare. Abia aștept să înceapă 
cursurile. Mi-e dor de școală - recunoaște Ramona care, 
peste câteva zile, va păși în clasa a Vl-a la Școala generală 
nr.1 din Deva. Cu un an în urmă, în vacanța mare, Ramona 
își pusese mereu întrebarea: "Cum va fi în clasa a V-a, când 
la fiecare obiect vom avea un alt profesor?" Acum știe și e 
bucuroasă că a început numărătoarea inversă până va păși 
din nou pragul școlii gimnaziale.

Pe Lăcrămioara Avram am întâlnit-o în fața unui teanc de 
rechizite școlare din magazinul S.C. "Dana" din Ilia.

- Așa multe caiete?
- Da. Nouă cu 140 de file, cinci cu 80 de file, șase cu 20 

de file și un vocabular. Sunt în clasa a Vlll-a!
- Cum a fost în vacanța mare?
- Bine. M-am bucurat de ea, am făcut și gospodărie, mi-am 

făcut și temele. La matematică aproape am umplut un caiet 
studențesc, iar la I. română am citit majoritatea cărților celor 32 
de autori pe care i-am avut la lectură suplimentară. Sâmbătă a 
fost foarte frumos la nunta verișoarei mele Viorina, iar acum 
plec la Timișoara, la nașii mei. Să închei tot plăcut vacanța 
mare - conchide, zâmbind, frumoasa Lăcrămioara.

Și tot acolo, în Ilia, îmi vorbește despre apropierea anului 
școlar o păpușă de 3 anișori: "Și eu melg la glădiniță, la 
toamnă. Acum nu-i nimeni acolo - îmi spune Teodora Alina 
Hermenescu, o frumoasă fetiță care știe să se prezinte și să- 
și prezinte și părinții - pe mama Liliana și tata Marius, cu care 
seamănă la chip ("dar și cu bunicul Nelu").

- De ce dorești atât de mult să mergi la grădiniță?
- Ca să mă joc cu difelite jucălii, să învăț cântece și poezii, 

și povești multe. Stați aici să vă spun "Tlei iezi cucuieți" și 
"Scufița loșie". O fetiță flumoasă a plecat în pădule să ducă 
mâncale bunicuței. Și cine clezi că i-a ieșit în cale?...

Lucia LiC/U

îndrăzneala poate proveni dintr-un meșteșug 
omenesc, din nebunie sau mânie, ca și puterea, pe 
când curajul e datorit firii și bunei întrețineri a 
sufletului".

Piatons.
z

- Am auzit că Lizica se mărită. Cine e fericitul, 
muritor?

- Tatăl ei.
- Cum așa?
- Fiindcă scapă de ea.

Van Halen (XIII)

"A Little Ain't 
noua realizare a 
Lee Roth. La doi 
ultima apariție în

incurajați de succăsul 
miniturneului american cei 
din Van Halen reintră în stu
diourile 5150 alături de pro
ducătorii Ted Templeman și 
Andy Johns și inginerul Mi
chael Scott pentru a începe 
înregistrările unui nou 
album.

Când nimeni nu se mai 
aștepta, la 15.01.1991 apare 
albumul 
Enough", 
lui David 
ani de la 
public, "Diamond” Dave nu 
și-a pierdut farmecul reve
nind cu un album exploziv și 
cu o trupă nouă. La realiza
rea albumului "A Little Ain't 
Enough" alături de Roth au 
participat: Jason Becker 
(chit., ex-Cacohony), Steve 
Hunter (chit, ritm), Brett 
Tuggle (keyboards), Matt 
Bissonette (bas), Gregg 
Bissonette (bat.), John 
Webster (keyboards), Jim 
McGillvera (percuție), Marc 

MUSIC BOX

LaFrance, David Steele 
(background vocals) și Derry 
Byrne, Paul Baron, Ian Putz și 
Tom Keenlyside (bass). Albu
mul realizat cu producătorul 
Bob Rock și inginerul de su
net Randy Staub a fost înre
gistrat în studiourile Little 
Mountain din Vancouver.

A
Little 
Ain't 
Enough 
a figurat pe locul 18 în 
Billboard la 16.02.1991. La 
realizarea pieselor au contri
buit compozitorii Robbie Nevil 
și Preston Sturgess, care în 
ciuda eforturilor nu au reușit 
să egaleze energia perioadei 
de glorie Van Halen. Deși al
bumul a fost înregistrat cu o 
trupă nouă soundul nu exce
lează, el neatingând perfor
manțele instrumentale de pe 
Eat 'Em and Smile și nici pe 
cele pop comerciale din 
Skyscraper, ci se limitează la 
riffuri neconvingătoare și greu 

I
I 
în

The 
It's 
the

ex-

memorabile. Pe A Little Ain’t 
Enough figurează piesele: A 
Little Ain't Enough / Shoot It / 
Lady Luck / Hammerhead 
Shark / Tell the truth I Baby's 
on fire / 40 Below I Sensible 
Shoes / Last Call 
dogtown shuffle 
showtime! și Drop

Bucket.
Primul 

tras pe single A 
Little Ain't 

Enough a figurat pe locul 3 în 
Album Rock Tracks, grupul 
pornind într-un turneu 
promotional nord american.

La 30.06.1991 grupul Van 
Halen lansează albumul "For 
Unlawful Carnal Knowledge" 
(pentru a fi reținut cu ușurință 
el a fost trecut pe copertă pre
scurtat F.U.C.K.) ce a intrat di
rect pe locul 1 în revista 
Billboard. F.U.C.K. este cel mai 
reușit album al grupului de la 
despărțirea de David Lee Roth. 
Pe el găsim atât piese comer
ciale cât și piese instrumentale 

elaborate. într-un interviu 
Eddie Van Halen spunea: 
"După turneul OU812 am 
făcut o pauză de un an, după 
care am început să com
punem piese noi. Perioada 
de odihnă și-a spus cuvântul, 
muzica de pe F.U.C.K. este 
mai directă și mai clară. Echi
pa tehnică a fost profesionistă: 
Donn Lăndee (a produs albu
mele 5150 și OU812) a cola
borat cu noi din 1978. Ted 
Templeman ne-a produs 
primele albume, iar inginerul 
de sunet Andy Johns este un 
tip cu o experiență extraordi
nară, el colaborând cu legen
darul grup Led Zeppelin. Nu 
pot să spun că F.U.C.K. este 
cel mai reușit album al 
nostru, însă odată cu trecerea 
anilor am devenit cel mai as
pru critic al muzicii Van Halen 
și de aceea cred că fiecare 
album nou trebuie să răsplă
tească așteptările fanilor." ( va 
urma)

Horia SEBEȘAN
.zV



2 SEPTEMBRIE 1998 Cuvântul liber

VANZARI
CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil 21,5 ari, 
în Deva. Tel. 216548 (9324) '

• Vând teren cu construcție, 
fost CAP Leșnic. Tel. 213409, 
222376 (5658)

• Vând apartament 2 ca
mere, îmbunătățit, Dacia, preț 
40.000.000 lei.Vând Opel Ka- 
dett, neînmatriculat, 1,6 D și 
Mercedes 200 D. Tel. 621400 
(5546)

• Vând /schimb apartament 
2 camere, zona pieței, cu 
apartament 4 camere, aceeași 
zonă. Tel. 211258, după ora 18 
(5543)

• Vând garsonieră tip apar
tament, Eminescu, posibilități 
privatizare, 48 milioane. Tel. 
627157 (5541)

• Vând casă, anexe, grădină 
mare, teren agricol, livadă, 
pădure. Tătărăști, nr. 126, 
Burjuc (5529)

• Vând /schimb apartament 
trei camere, parter, cărămidă, 
telefon, b-dul Bălcescu. Tel. 
723274,-620777 (5300)

• Cumpăr casă 6-7 camere, 
ultracentral Deva. Tel. 
0049893085789 (5656)

• Vând casă, grădină, în 
centrul comunei Beriu. Infor
mații tel. 241972, familia Ti- 
văruș. (6072)

• Vând tractor L 445, U 650 
M, utilaje agricole. 625941, 
după 17 (5528)

• Vând remorcă pe o axă,sat 
Banpotoc, nr. 13 (5535)

• Vând Skoda 120 L, stare 
perfectă, preț negociabil. Tel. 
625528 (9325)

• Vând trailer transport pă- 
ioase, remorcă monoaxă 3 
tone, circular adaptare tractor. 
Dobra, tel. 283283 (1)

• Vând tractor U 650, cu plug. 
Informații tel. 247935, 646176 
(6070)

• Vând Dacia 1310, break, 
fabricație 1986, stare excep
țională, preț convenabil. Tel. 
092283539, Orăștie. (6073)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1996, Orăștie, tel. 094515452 , 
stare excepțională. (6074)

• Vând camion Saviem, ca
pacitate 6 tone, Hațeg. Relații 
la tel. 777063 (7246)

• Vând motocultivator, con
gelator, televizor, vibrator, bi
cicletă medicinală, uscător 
rufe. Tel. 212463 (5545)

• Vând telefon celular Nokia. 
Tel. 094 859958 (5540)

• SC Ana Exim SRL comer
cializează sobe teracotă la 
comandă. Tel. 620411. Asi
gură transportul la domiciliul 
clientului. (5536)

• Vând un car și țiglă. Deva, 
str. Horea, nr. 160 (5531)

• Vând tobe Amati Imperial. 
Tel. 671622 (5532)

• Vând dozator suc 4 capete. 
Tel. 625735, 217888 (5534)

• Vând telefoane celulare, la 
prețuri interesante. Tel. 094 
822898 (6400)

• Vând parchet stejar, fag, 
diverse, uscat, preț negociabil, 
cantități nelimitate. Tel. 
241468,’după ora 18 (6064)

• Vând oțel beton diametrul
6 - 2965 lei/kg, diametrul 8, 
10, 12 - 2805 lei/kg. Tel. 
213637 (5523)_____________

• Vând planșetă proiectări, 
biciclete, motor bicicletă, moto
retă Simson, Jawa. Tel. 054/ 
242723 (6070)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (95.000 lei), 
video, satelit. 092368868. (OP)

• Vând mobilă tineret, Orăș
tie, Dacilor, nr. 10. (6071)

MCHIRIERI
• Vând calorifere aluminiu, 

noi, din import, sub prețul 
pieței. Tel. 094812879 (6075)

• Vând mașină de scos 
cartofi,'sat Sarmizegetusa, 
număr telefon 762285 (7245)

• Vând caroserie Audi 80, 
Deva, tel. 211802, după ora 17. 
(5603)

• Familie serioasă căutăm 
apartament de închiriat, 
exclus Micro 15. Tel. 223076. 
(0448492)

OFERTE DE
SERVICII

VREMEA

• Societate particulară de
construcții angajează urgent 
ing. constructor. Relații la tel. 
216795, între orele 7-15 
(5547)_____________________

• Economist țin contabilitate 
pe calculator. Tel. 213417, 
213735, orele 19-22 (5539)

• Societate comercială 
angajează vânzătoare. Tel. 
213201, orele 8-19 (5537)

• Tânără, studii medii, cu
noscătoare spaniolă scris-citit, 
operare PC, caut loc de muncă 
în Deva. Tel. 217688 (5533)

• Transport persoane Be-
kescsaba. Tel. 069 222259 
(5508)____________________

• SC angajează pentru stație 
benzină în Petroșani persoane 
cu vârste cuprinse între 20-30 
ani. Trimiteți CV și referințe .pe 
adresa Vîlceanu Remus, str. 
Buciumului, nr.125, Craiova, 
Dolj, 1100. (8992)

■

• Doriți 2 milioane lei/lună 
în buzunar? Sunați azi, start 
imediat. DS Max Canada 
deschide în România 30 de 
noi divizii de marketing-pu- 
blicitate. Pregătire gratuită 
pentru formare. Experiența 
nu este necesară. 054/ 
627527 (6474)

DIVERSE

• Medic tratez disfuncții 
sexuale, impotență, ejaculare 
rapidă, tratamentul 189000. 
01/6376273, 092 342629. (f)

Vremea va fi în general 
frumoasă, dar răcoroasă în
deosebi noaptea și dimineața. 
Cerul va fi variabil, iar vântul 
slab la moderat, cu intensi
ficări temporare în zona 
montană. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 2 și 
12°C, mai coborâte în estul 
Transilvaniei, unde vor fi 
condiții de apariție a brumei, 
iar maximele se vor situa în
tre 15-25° C.

8927 lei B 
5115 lei ■ 
6494 lei ■ 

15008 lei ■
6226 lei"
1526 lei B 

517 leig

■

■

■

1 SEPTEMBRIE -
Idolar SUA
1 marcă germană 
100 yeni japonezi 
1 liră sterlină
1 franc elvețian 
1 franc francez 
100 lire italiene

Cursurile incluse în a- " 
ceastă listă au la bază co- ’ 
tații ale societăților bancare B 
autorizate să efectueze ope- B 
rațiuni pe piața valutară. Pre- B 
zenta listă nu implică obli- B 
gativitatea utilizării cursurilor B 
în tranzacții efective de ■ 
schimb valutar și înregistrări. ■ 
■■■■■■■■■■■■■■

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Hunedoara, cu sediul social in Deva, 
anunță, urmare ORDINULUI nr. 640/25.08.1998 al 
MA.P.P.M., că s-au aprobat cotele de recoltă la mis
treți pentru sezonul de vânătoare 1998/1999. Țață 
de situația de mai sus, se vor organiza acțiuni de 
vânătoare, cu predilecție in zonele In care s-u 
constatat pagube la culturi.

Participanții, membri vânători ai AJVPS Hune
doara, cu cotizația plătită la zi, pot obține informații 
suplimentare prin membrii comitetelor de filială, 
organizatorii de grupă și paznici.

Manager SCHONMETZLER EDGAR
str. Luceafărului 21, bl. D1, sg. A, ap. 4, 2500 Alba lulia

Ofer posibilitatea să porniți o afacere 

proprie!

Lucrați acasă în timpul liber, fără investiții.PcntniInformații suplimentare pe caseta-audio, trimiteți 15 000 lei prin mandat poștal.
SC CEREALCOM SA

Vinde vaci de lapte cu viței, preț negociabil.
Informații la baza de recepție Orăștie.

Telefon 241896

Școala Sanitară Postliceală "Carol Davila" București - 
Filiala Călan, str. Independenței, nr.10, la Casa de Cultură 

fote înscrieri pentru anul școlar 1998-1999 începând cu data de 
01.sept. 1998, pentru următoarele specialități: • asistent generalist 

•asistent social• asistent laborator• asistent igienă și 
sănătate publică. Informații suplimentare la telefon 730668 sau 730601.

Angajează
SECRETARĂ

Condiții:
•studii medii sau superioare;
• vârsta maximă ■ 30 ani;
•cunoștințe limba engleză - nivel mediu;
•cunoștințe operare PC (Word. Excel, Power Point).
Cererile se depun la sediul din Deva, str. Depozitelor, nr.5, până la data de 8 

septembrie.
Informații suplimentare la tel: 225076, fax: 227110.

Lider mondial pe piața de băuturi răcoritoare
Dacă sunteți o persoană dinamică, dar cu toate acestea 
nu vi s-a oferit oportunitatea desăvârșirii carierei dv 

adresați-vă companiei noastre care angajează: 
AGENT VÂNZĂRI SI DEZVOLTAREA PIEȚEI

Condiții:------------------y------

pregătire universitară; 
vârsta maximă - 30 ani; 
stagiul militar satisfăcut; 
permis de conducere; 
disponibilitate la călătorie; 
calități organizatorice, inițiativă, moralitate* 
abilități în promovarea și comercializarea 

unui produs. 
Compania noastră vă oferă: 

perspectiva unei cariere solide într-un mediu deschis 
oricăror idei noi;

salariu atractiv;
> cursuri de perfecționare profesională;
' posibilitatea de a deveni membru al unei echipe tinere și

dinamice.
Cererile se depun la sediul din Deva, str. Depozitelor, nr.5, până la 

data de 8 septembrie a.c.
Informații suplimentare la tel: 225076, fax: 227110.

Casa de Cultură a municipiului Deva
Universitatea Populară

Piața Victoriei, nr.4, tel: 216882
Anunțăîncepând cu data de 7 septembrie 1998 se fac înscrieri pentru următoarele cursuri de calificare:

1. Fochiști medie-presiune 8. Croitorie damă
2. Macaragii, grupele I și II 9. Contabilitate
3. Laboranți-operatori C.T. 10. Bucătari
4. Secretar-dactilograf 11. Ospătari
5. Operator mașini electrice de contabilizat și facturat 12. Cofetari-patiseri
6. Cosmetică 13. Zidari
7. Coafură 14. Tâmplari-dulgheri
Cercuri, cursuri și activități de divertisment

1. Balet copii 7-12 ani
2. Gimnastică ritmică copii
3. Curs intensiv limba engleză copii preșcolari cu regim de grădiniță
4. Limba engleză
5. Limba franceză
6. Limba italiană
7. Gimnastică de întreținere (Aerobic) cu aparatură modernă
8. Cerc numismatică, filatelie
9. Cerc instrumente de suflat
10. Cerc foto color
11. Cerc pictură
12. Cerc chitară
13. Pregătire limba engleză pentru ciclul primar
14. Cerc pregătire dansatori pentru Ansamblul "Silvana"
15. Cerc manechine adolescenți și copii
16. Dans modern

Cursurile și cercurile se deschid în data de 01.10.1998, ora 16, când se stabilește și 
orarul de funcționare.

Cursurile de calificare se realizează în colaborare cu Centrul de calificare al 
DGMPS - care de altfel și eliberează actul de calificare.

Actele necesare pentru cursurile de calificare:
act de studii, copie legalizată;
act de naștere, copie legalizată;
act de căsătorie, copie legalizată (pentru doamne); 
adeverință de sănătate.

% 
*
*



Cuvântul liber 2 SEPTEMBRIE 1998

VICTOR CIORBEA DECLARA GA NU EȘTI
IR CAMPANIE ELECTORALA

Aflat într-o vizită în județul nostru, vicepreșe
dintele Partidului Național Țărănesc Creștin 
Democrat, dl Victor Ciorbea, a participat dumi
nică, 30 august a.c., la serbările tineretului de la 
Costești. Domnia sa a avut amabilitatea de a 
răspunde câtorva dintre întrebările pe care i le- 
am adresat.

Rep.: D-le Victor Ciorbea, mai înainte de orice 
spuneți-mi cărui fapt se datorează vizita dumnea
voastră în județul nostru?

Victor Ciorbea: Vreau să vă mărturisesc că 
principalul scop pentru care mă aflu în Transil
vania este dorința de a-mi vizita părinții, lucru pe 
care l-am și făcut deja. De asemenea, mi-am vizitat 
și rudele de la Hunedoara.

Rep.: Și totuși, pe agenda dumneavoastră ați 
avut și.câteva întâlniri cu organizațiile teritoriale 
PNTCD.

Victor Ciorbea: Da, este adevărat. M-am 
întâlnit cu colegii mei de la câteva dintre organi
zațiile teritoriale PNȚCD, însă aceste vizite au avut 
un caracter de informare, mai mult în scop personal.

Victor Ciorbea îșirecunoaște Za Deva greșelile

"Prima și cea mai mare greșeală a mea a fost 
acceptarea postului de premier"

Rep.: Nu se poate spune că, într-un anumit fel, 
ați început deja campania electorală?.

Victor Ciorbea: Nu, nu cred că este cazul 
să vorbim despre așa ceva. Acest turneu transil
vănean are un caracter pur personal și țin în mod 
deosebit să menționez acest lucru. Nu se poate 
pune problema unei campanii electorale, iar ale
gerile sunt de-abia în anul 2000.

Rep.: Ați ținut în mod special să veniți la 
Costești sau ați fost sfătuit să o faceți?

Victor Ciorbea: La Costești revin după multă 
vreme. Este o zonă minunată și sunt convins că 
se va reuși păstrarea tradițiilor De altfel, acestea 
sunt o componentă foarte importantă a dimensiunii 
naționale. în drum spre Orăștie, Costeștiul era un 
popas obligatoriu, cu atât mai mult cu cât îmi aduc 
aminte de vizitele din timpul liceului. Am fost de 
multe ori aici și îmi era dor să mă reîntorc. Trebuie 
să îmbinăm utilul cu plăcutul, nu-i așa?

Rep.: Domnule Victor Ciorbea, vă mulțumim 
pentru amabilitate.

A consemnat Andrei NISTOR
/

întâlnirea avută, la Deva, de fostul prim-ministru 
al. României, dl Victor Ciofbea, cu sindicaliștii hune- 
doreni din minerit, siderurgie, electricitate, a dat 
prilejul vicepreședintelui PNTCD să caute pulbere 
de stele prin glodul perioadei sale de mandat, 
întrevederea a decurs după un anumit tipic format 
deja cu ocazia unor întâlniri similare sindicate- 
politicieni "scăpătați" din tăriile unor funcții de 
maximă putere executivă: unii repetă mereu șirul 
de necazuri cu care se confruntă etalând o listă 
de revendicări, ceilalți forțează pe iaeea.câști
gurilor pe care le-ar fi avut țara dacă ei s-ar fi 
păstrat în funcție. Valoarea lucrativă a momentului 
tinde la zero, dacă nu luăm în seamă bruma de 
popularitate pe care politicianul scontează să o 
obțină din imaginea lui proiectată pe micile ecrane.

Dl Ciorbea știe exact cât a pierdut țara din 
cauza mafiei economice și din administrație care, 
zice fostul premier, au forțat debarcarea lui de la 
Palatul Victoria. Este vorba de 11 miliarde de dolari 
ce reprezentau credite pe care România le-ar fi

primit de la organismele financiare internaționale 
pentru susținerea a nu mai puțin de 37 de pro
grame menite a scăpa țara de înapoiere și sărăcie. 
Punând vina pe criza politică declanșată la finele 
anului trecut, dl Ciorbea declară că suspendarea 
sa din funcție a dus la înghețarea tuturor acestor 
relații ca și cum F.M.I., Banca Mondială sau B.E.R.D. 
încheie înțelegeri cu persoane private și nu cu 
premierul României, oricine ar fi el. Și nici n-ar conta 
prea mult cine e acesta, dacă situația economică a 
țării în cauză ar dovedi maturitatea politică a guver
nanților ei. Ex-prim-ministrul se face că nu vede 
adevăratele cauze care au îndepărtat organismele 
financiare internaționale și investitorii străini de 
România. Este vorba de stoparea măsurilor refor
matoare la ușile marilor agenți economici ai căror 
sindicaliști erau ieri față în față cu dânsul cerând 
protecție pentru ineficiența întreprinderilor lor și 
"embargo", prin taxe vamale, pentru mai competitivele 
produse similare ale concurentei vestice.

Adrian SĂLĂGEAN

Bill Clinton la
Moscova

Președinteie american 
și-a întrerupt concediul 
pentru a face o vizită ia 
Moscova într-un moment 
extrem de dificil nu atât 
pentru Boris Eițîn cât pen
tru Rusia în generai. Un co
los care se află la mare 
ananghie - salariile n-au 
mai fost plătite de luni de 
ziie, rubla s-a prăbușit, iar 
după demiterea primului 
ministru Kirienko, țara a 
rămas și fără guvern. 
"Ursul" este rănit, dar mai 
umblă doar în virtutea iner
ției, fără să vadă nimic în 
față. în drumul său dărâmă 
tot, speriind chiar și țările 
occidentale ale căror burse 
stârnesc derută.

într-o astfel de atmos
feră a sosit ia Moscova Bill 
Clinton. Cu cine va sta de 

<-— -------------- ----------—,—

vorbă aici? Probabil cu Boris 
Eițîn ale cărui prerogative 
Duma ie vrea tot mai mici 
sau care poate sa și demi
sioneze pentru a liniști apele 
atât de tulburi. Nu va mira pe 
nimeni făptui dacă peste cât
va timp președinte interimar 
ai Rusiei va fi Cernomîrdin, 
iar prim-ministru Aiexandr 
Lebed.

Așadar, de ce vine 
Clinton ia Moscova? Surse 
din anturajul Casei Albe, 
destul de derutate și ele, 
spun că se intenționează o 
informare ia fața locului. 
Cine însă îi va da certitudi
nea că această țară mai ur
mează calea reformei? Niște 
oameni care azi sau mâine 
nu vor mai fi în funcții?!

Se va discuta, fără îndo
ială, situația internă și inter-

națională sau, poate, pani
ca stârnită de Duma de 
Stat, care a respins candi
datura la funcția de prim- 
ministru a iui Victor Cer- 
nomirdin. Boris Eițîn și Bill 
Clinton vor semna o serie 
de declarații privind secu
ritatea, dezarmarea și rela
țiile economice, precum și 
un protocol anexă privind 
interzicerea armelor bio
logice.

Deocamdată, cam atât. 
Ce va fi, vom vedea! însă 
după cum merg treburile 
deloc bine, nu există spe
ranțe, deși analiștii noștri 
politici și economici spun 
că valurile trec pe lângă 
România fără să o afecteze 
prea mult.

Minei BODE A
- -

IN ATI-MIA AIJTOMOBILISTILOR!
---------------------------------------- 9-------------------------------

Inspectoratul de Poliție al județului 
Hunedoara informează că în perioada 
01.09,1998-15.09.1998, între orele 10.00- 
13.00, circulația rutieră este întreruptă 
pe DN 66 (Defileul Jiului) datorită unor 
lucrări de derocare a versantului 
muntos.

---------------------------------- 9 --------------------------------

Se recomandă ca automobiliștii 
care intenționează să se deplaseze de 
la Hațeg, Petroșani spre Tg. Jiu să 
aibă în vedere această închidere, iar 
între orele când se poate circula să se 
deplaseze cu atenție întrucât sunt 
create restricții de circulație în zonă.

----------------------------- —IU. " ..1----

Conectarea e neprețuită. 
De aceea, acum e gratuită!

CONECTARE
GRATUITA

Până la 17 octombrie,
ai conectare gratuită

pentru orice tip de abonament CONNEX GSM. 

Ești ca și conectat!

Vino la cel mai apropiat magazin sau dealer CONNEX GSM.

www.connex.ro

http://www.connex.ro

