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Un ziar
pentru
un milion
de oameni

O sută de ziarişti
scriu î n R om ânia,
în c ep î nd de astăzi,
pentru ca toţi cititorii
lor să se cunoască
mai bine pe ei înşişi.
O sută de ziarişti
vor fncerca să pună
adevărul mai presus
de orice. Vîrsta medie
a acestora, 25 de ani,
23 de săp tâm în ale
răspîndite pe întreg
te rito riu l ţă rii, tipo g rafia p ro p rie, o
reţea de difu zare
c o n stru ită în zece
lun i, to a te acestea
se află în slu jba
d u m n ea vo a stră şi
în seam n ă
„JU R *
NALUL NAŢIO NA L”,
singurul cotidian de
in tro s p e c ţie
din
România.

Adîncirea înnoiînșinesefaceadunîndîntr-oliniecomunătoate celelaltecărări. Dupăgăsireadrumului
unicieșimvictorioși, auroleatideluminaCunoașterii.Introspecțiaeregasiredesine.Regasireadesineestepoartadevenirii.

E c o n o m ia d e p ia ț ă

Legea încălcată
de cel ce o
votează

Un
liberal
de frunte
prins pe
picior
greşit

Juriştii
din Ploieşti
lucrează
in stil mare
Cadre
ale
Inspectoratului de
poliţie al judeţului
Prahova, continuînd
cercetările în cauza
SC „ Ceauşu-Mitan"
SNC-Ploieşti, au luat
măsura arestării pre
ventive a jurisconsultului acestei firm e,
Şăndroiu
Traian
Simion, 55 ani, din
Ploieşti. A cesta, în
perioada iulie-septembrie 1992, a prim it
peste rînd, pentru el şi
membrii familiei sale,
peste 60.000 la sistemul de întrajutorare
financiară, contravaloarea unui ARO1.500.000 lei, un autoturism Ol cit, un televizor color şi a mijlocit
atribuirea peste rînd a
unui autoturism Dacia,
pentru sora sa, Scărlătescu Maria. A fost
reţinut pentru
cercetări. (S. R.)
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Supărat pe elec
toratul care se încăpăţînează cu înver
şunare să fie imatur
politic şi nu i-a permis

După ce americanii

Sorin RUSU

şi-au implementat ştiuleţii In România

Doi directori
au pus-o de mămăligă

în urma cercetărilor efectuate privitor la modul
de distribuire a porumbului primit, sub titlul de
ajutoare din SUA, s-a stabilit că numitul Cî rnu
Mărgărit, director economic la SC Multivita SA,
din Negru Vodă, judeţul Constanţa, şi Voicu llie,
director, au întocmit dispoziţii de plată în valoare
de 24 milioane de lei, confirmînd în fals primirea
a 2000 tone de porumb de ia Asociaţia crescătorilor de păsări şi animale, Constanţa, şi de la SC
Omega SRL. Cei doi sînt în arest preventiv pentru delapidare, fals şi uz de fals. (R.S.)

D a c ă

p r o m

iți m

a r e a

c u s a re a , a ju n g i la o c n a
Ştefan
M arian,
patron SC „ V ic Car
Im pex" SRL B u cu reşti, şi Raja Anton,
din Cluj Napoca, sînt
cercetaţi pentru trafic
de in flu e n ţă . Ei au
promis unor cetăţeni

locuri de m uncă în
stră in ă ta te , fără a
avea contracte de
angajare, pretinzînd
pentru asta şi evident
prim ind peste 6 m ilioane de lei şi 14.000
dolari. (R.S.)

să-şi revigoreze mandatul, ex-parlamentarul naţional-liberal
Nae Bedros s-a gîndit
că n-ar fi rău să se
reprofileze.
Aşa că şi-a deschis o prăvălie. Pînă
aici nimic nelalocul
său, doar se ştiu o
grămadă de cazuri de
demnitari actuali sau
foşti care s-au oprit
asupra acestui aspect
economic. Numai că
de curînd s-a constatat că, deşi era
restant la capitolul
„vărsăm înt capital
social” (17492 dolari),
continua să efectueze
tranzacţii în numele
firmei sale.
Deocamdată e
cercetat doar pentru
încălcarea prevederilor Legii nr.31/1990,
privitoare la societăţile
comerciale. Noi rămînem pe faza lungă şi
vă promitem că vă
vom anunţa în caz de
e/involuţie a situaţiei.
Vorba aia, stăpînul
nostru-cititorul nostru!
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Economia de piaţă
Un suvenir din vechiul regim pentru I.M.G.B.

0 fra u d ă de 12 m ilio a n e le i

Cu 12 ani în urmă, două
fo rm aţiu ni de lucru ale
I.P.P.A. Bucureşti conduse
de C iu b o ta ru V asile și

C io la c
D um itru,
s în t
a p ro v iz io n a te fic tiv cu
materii prime (bronz şi aluminiu), pentru care se emit
avize de expediţie şi facturi
fără acoperire. Lipsa este
substituită prin livrări către
I.M.G.B. de produse finite
cu diferenţe de greutate
„n e se siza te " de beneficiar.
O rga nele de control
de sco p e ră in fra cţiu n e a
abia după 3 ani și pe 17
m a rtie
1987
în ce p e
u rm ă rire a
penală.
R e zultatul anchetelor se
m a te ria liz e a z ă prin tr-u n
nu m ă r im p re sio n a n t de
documente cuprinse în 11
volume şi numeroşi inculpaţi. Aceştia, în frunte cu
C iu b o ta ru
Vasile s în t

pedepsiţi pentru prejudiciul
de peste 12 m ilioane lei
adus
în tre p rin d e rilo r
I.M.G.B. şi I.P.P.A. cu zeci
de ani privare de libertate.
P o vestea în s ă nu se
opreşte aici şi continuă şi în
zilele noastre la secţia 1
p en ală a T rib u n a lu lu i
municipiului Bucureşti.
Aici, onorata instanţă şi
asistenţă aşteaptă îndelung

Sorin IORDĂCHESCU
sosirea avocatului apărării,
dom nul Niculae Cerveni,
decanul baroului de avocaţi
şi deputat PNL-cd. Domnia
sa, după opinia unui coleg
mai tînă r şi mai stresat a
întîrziat din dorinţa de a-şi
savura mai în tîi orezul şi
abia în timpul siestei să-şi

Chiar şi fără autorizaţie,

Un „pescar” cipriot a
„pescuit” in România
35 milioane lei

în 1990, cetăţeanul cipriot între 50.000 şi 100.000 de lei,
Neokiis Pantelides a înfiinţat în chipurile, pentru perfectarea
România Societatea comercială formelor de plecare şi angajare.
„Kaleidoscope" S.R.L. După Totalul celor care au muşcat
apariţia Legii 12/1990, acesta momeala pescarului cipriot se
„omite" să-şi înregistreze soci- ridică la 423 de persoane care au
etatea la Registrul Comerţului, „ donat" 35.000.000 de lei.
afacerile firmei
Pînă în prezent
Irina POPA
devenind din acel
au fost identificate
moment ilegale
65 de persoane
(lipsa unui cont bancar şi tran- înşelate prin acest procedeu,
zacţii comerciale necontabilizate). recuperată suma de 10.000.000
In ciuda acestui fapt, N.P. şi-a lei şi restituită păgubaşilor,
continuat activităţile anunţînd prin autorităţile continuînd să-i explice
intermediul televiziunii că recru- lui N.P. că paradisul din insula
tează muncitori pentru angajare Afroditei nu este totuna cu paîn străinătate. Numeroşilor solici- radisul fiscal românesc, aici pestatori le-a pretins sume cuprinse cuitul în ape tulburi fiind interzis.

susţină pledoaria.
Datorită lipsei unui Cod
penal a c tu a liz a t care să
s p e c ific e
dacă
„a v u t
obştesc" este sinonim cu
„p ro p rie ta te particulară a
sta tu lu i" sau cu „ proprie
etate publică" , s-a cerut
înaintarea dosarului pentru
p re c iz ă ri că tre C urtea
Constituţională.
A c e s t pro ce s care
ju d e c ă fa p te petrecute
acum un deceniu, se pare
că nu are un s fîrş it prea
apropiat. Şi cum inflaţia nu
aşteaptă, sum a eventual
recuperată, va avea peste
ani şi ani o valoare pur simbolică şi se va împlini doar
v is u l d o m n u lu i N iculae
Cerveni ca „justiţia să triumfe" !

Bine organizată

Garda Financiară
are braț de fier

O fiţeri
ai
P oliţiei
Economice împreună cu
com isari
ai
G ărzii
Financiare şi inspectori
din Direcţia de Control
Financiar de Stat, Serviciul pentru Preţuri şi Protecţia Consumatorului au
efectuat controale la 55 de
agenţi com erciali care
desfac produse din categoria celor subvenţionate
de la bugetul de stat. În 5
cazuri s-a constatat încălcarea legii, ocazie cu care
s-au dat amenzi în valoare
de 1.900.000 lei. Numai
de la SC „Apartamentul"
s-au încasat amenzi de

950 de mii lei şi s-a virat la
bugetul de stat suma de
1.277.844
lei,
bani
proven iţi din încasări
necuvenite. La această
societate s-a constatat
comercializarea mărfurilor
în regim de consignaţie
fără a fi declarat înregistrat comisionul practicat la
organele financiare teritoriale. Firma a făcut
încasări în numerar de la
persoane juridice, peste
plafonul legal admis.
A stfel firm a a fost
sancţionată pentru
în că lca re a Legii
12/1990. (I. P.)
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Economia de piaţă
Regele Richard echivala regatul cu un cal

Primarul Bălan se opreşte Ia 10.000
Oniţă Gheorghe, de cînd se ştie, înfipte adinc în buzunare.
a fost ţăran şi tot ca ţăran a şi ieşit
Omul, nemulţumit, se plînge la
la pensie din CAP, la 67 de ani, Prefectura jud. Vaslui şi primeşte
cînd alţii asaltau Parlamentul.
răspuns. De la Consiliul local
La lichidarea patrimoniului fostu- Arsura (nr. 710/1992), care glăsuie:
lui CAP, din iulie 1991,
" pentru căruţă şi calul
comisia i-a stabilit drep- Mircea GEORGESCU
pe care le-aţi predat în
tu! la creanţă în valoarea
CAP la înfiinţare vi s-a
de 10.000 de lei, ţinîndu-se cont şi stabilit dreptul la creanţă în suma
de faptul că Oniţă Gheorghe, din de 10.000" şi semnează, ştiind cu
comuna Arsura, sat Pihneşti, jud. cît s-au vîndut caii, primarul N.
Vaslui, intrase în colectiv cu căruţă Bălan şi secretarul V. Cojan.
Ba ăl Bălan-Năzdrăvan de pri
şi cal.
CAP-ul, la lichidare, avea şi cai. mar, ştia el foarte bine că nu-ţi
Dar lui nu i s -a dat. Caii (fără ajungeau 10.000 de iei (atunci) să
căruţă) fiind apreciaţi la 20.000 de iei măcar o jumătate de mînz, iar
lei/exemplarul au fost vînduţi unora acum 10.000 sînt tocmai buni să îţi
care au intrat în CAP cu mîinile iei un curcan.

În C.A.P.-urile din India s-a intrat cu elefantul?

Fără a avea
un Robin Hood local

La

Incredibil: comerţul de carne vie continuă!

Tineretul încornorat
al ţării a trecut
printr-o m are primejdie

Nagy la n o s şi
F ră ţilă
M a riu s ,
salariaţi ai IAS Şura
Mică, judeţul Sibiu,
au c o n s ta ta t la un
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c îte v a

lu n i

după

M are a

care părăsea ţara începuse să scadă
conside rab il. Nu pen tru că Rom ânia
devenise un rai, ci pentru că barierele
puse de ţările vizate erau din ce în ce
mai greu de tre c u t. Cu to a te astea,
a m b a s a d e le

au fo s t,

s în t şi v o r

ră m în e , m u lt tim p de acum în c o lo ,

Sorin RUSU
m o m e n t d a t că
junele fiinţe cornute
m ari şi m ic i s în t
c u p rin s e , a şa , de
spleen şi s în t ta re
plictisite. Au dedus
ei că nu le mai convin e re g im u l şi o
c ă lă to rie
p e s te
h o ta re a r fi fo a rte
n im e rită
p e n tru
re c ă p ă ta re a to n u sului. P ărerea le-a
fo st c o n firm a tă de
tehnicianul veterinar
A n dre i M arcel
şi de d o c to ru l

La

Mineriadă din iunie, numărul românilor

asaltate.
în acest context, Suditu Carmen şi
D ra g o m ire scu C ris tin a , fu n c ţio n a re
române ale A m basadei G erm aniei la
e p iz o to lo g
lu g a
R a du, aşa că tu s patru au luat legătu ra
cu
C o s te i
Ştefan Dan, patronul
unei
firm e
de
export-im port, care,
cuprins de milă pentru bietele anim ale,
le-a asigurat tra n s p o rtu l. A s tfe l 870
capete tineret taurin
şi 3 .1 8 0 c a p e te
tineret ovin (normal,

Bucureşti, s-au gîndit că n-ar fi rău să
profite de agitaţia şi dezordinea inerente unei instituţii atît de solicitate şi
s-au apucat să falsifice documente de
cu c o rp u rile a fe rente), în valoare de
peste 15,9 milioane
lei, au luat drum ul
p rib egiei, adică au
fost em igrate. Cum
em ig ra ţi au fo s t şi
cei cin ci, dar doa r
pînă la Poliţie.

eviden ţă p rim a ră a o p e ra ţiu n ilo r de
încasare a banilor proveniţi din taxele
pentru vize. Astfel au făcut rost de 1,5
milioane lei pe care, cu re-muşcări de
conştiinţă, şi i-au însuşit.
în m om entul de faţă se ocupă de
ele un mare număr de poliţişti. (S.R.)

Conferinţa de presă a PRM

Politica zilei

C .V . T u d o r in te rv in e
p e n tru e lib e r a re a ro m â n ilo r
ju d e c a ţi la T ria s p o l

Partidul România Mare protestează faţă
de manierele ilegale, de intimidare şi presiune prin care unii pretinşi revoluţionari
încearcă să interzică pătrunderea în incinta
Parlamentului a senatorilor Comeliu Vadim
Tudor şi Adrian Păunescu, a afirmat liderul
acestei formţiuni politice, dl Comeliu Vadim
Tudor la conferinţa de vineri. în opinia domniei sale, aceste acţiuni. ilegale” au fost
coordonate şi încurajate de unii lideri ai PD
(FSN). Motivaţia acestor fapte s-ar afla, după
cum s-a exprimat dl Comeliu Vadim Tudor,
în "mărturiile convingătoare" de care dispune partida naţională privind acte de
corupţie şi jefuire a patrimoniului naţional de
către unii membri marcanţi ai PD (FSN).
De asemenea, liderul PRM a prezentat
demersurile întreprinse în Parlament privind
clarificarea situaţiei absolvenţilor de facultăţi
particulare, afirmînd necesitatea ca noua
lege a învăţămîntului să recunoască valabilitatea diplomelor obţinute la facultăţile şi universităţile particulare, dl. Corneliu Vadim

Săptămîna abia încheiată
a fost, fără discuţie, una
foarte densă, din punct de

Înactualucontext,înR
om
ânia,disputaideolgicăsepoatepurtașiaș.Prea"încorseta"înprincipipen-truncontact"corplacorp",D
ouglasH
urdrăm
îneînpicoare(puținîngrijorat).

Tudor a propus ca examenul final al
absolvenţilor acestei categorii de
învăţămînt superior să fie susţinut în
faţa unor comisii ale învăţămîntului
de stat.
Referindu-se la mult discutata
problemă a atragerii investitorilor
străini în România, preşedintele
PRM a spus că: analizînd cu maximă responsabilitate această problemă, specialiştii şi parlamentarii
PRM au ajuns la concluzia că vînzarea pămîntului către investitorii
străini este inacceptabilă şi ar intra în
contradicţie cu sentimentele
populaţiei". în acest sens, liderii
PRM au propus un amendament la
textul de lege, care prevede că societăţile
mixte „ româno-străine” nu pot cumpăra
pămînt în România, ci pot primi concesionarea pe un număr limitat de ani a unor
spaţii necesare, în exclusivitate, ridicării unor
edificii industriale.

vedere al evenim entelor
politice. Cel care a dominat
însă net arena disputelor
partinice din ţara noastră a
fo st v iz ita
m in istru lu i
afacerilor externe al Marii
Britanii, Sir Douglas Hurd.
Apariţia sa la tribuna celor
două Camere reunite s-a
constituit într-un adevărat
arbitraj al luptelor intensive
din Parlamentul României.
Chiar dacă numai pentru
mement. Ecourile vizitei sale
s-au resimţit însă în modul
de abordare a celui mai
tragic evenim ent petrecut
vreodată în Parlamentul ţării
noastre. Mă refer, desigur, la
disputa pugilistică a cărei victimă a fost deputatul Aristide
Nelu Dragomir. Conferinţele
de presă ţinute pe această
temă de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
şi de către liderii FSN au fost
mult diminuate în amploare
datorită anticipării acestei

In finalul conferinţei de presă, dl Comeliu
Vadim Tudor a făcut cunoscut că Partidul
România Mare a trimis, prin mi j locirea
Ambasadei Rusiei la Bucureşti, o scrisoare
adresată preşedintelui Boris Elţin, în care se
cere eliberarea celor şase patrioţi români
judecaţi în condiţii medievale la Tiraspol.

vizite. Aşa că rezultatul cel
mai important al venirii în
ţara noastră a secretarului de
stat britanic a fost dovada
faptului că forţele politice din
ţara noastră pot fi reunite,
dincolo de interesele personale şi de partid.
Desemnarea celor 13
membri ai com isiei parlam entare de anchetă a
cazurilor de corupţie a fost
Dragoş MOLDOVAN
încă un evenim ent politic
major, aşteptat de către toată
lumea. Dincolo de semni
ficaţia socială, votul acordat
în Parlament are, bineînţeles,
şi o puternică semnificaţie
politică. Majoritatea parla
mentară a membrilor comi
siei este deţinută, şi de
această dată, de coaliţia
guvernamentală (7, din care
4 membri reprezentînd
FDSN, faţă de numai unul al

PNȚ lu i.). Discutată în
aceeaşi zi, problema controlului parlamentar asupra
SRI s-a derulat cu aceeaşi
viteză de „ replay" cu care a
debutat, neajungîndu-se la
sfîrşitul acestei săptămîni
decît la votarea primului artico l., Festina lente" I
începutul săptămînii trecute a fost marcat de cea mai
mare restructurare politică de
la scindarea FSN în FDSN şi
partidul domnului ROMAN.
Intrucît istoria se repetă, protagonistul acestei refigurări
politice a fost tot FSN-ul care
s-a unit, de data aceasta, cu
Partidul Democrat rezultînd
Partidul
Democrat
al
Frontului Salvării Naţionale.
Nu ştim dacă şi în acest caz
este valabil proverbul .Lupul
îşi schimbă pârul, dar năravul
ba." Cert însă, în spectrul
general al acestei săptămîni
p olitice el „se po triveşte mănuşă".
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Politica zilei

Parlamentarul saptamînii
A ris tid e N e lu
D ra g o m ir
"șifonatul"
deputat FSN
inaugureaza
rubrica noastră de
luni, "Parlamentarul
s ă p tă m în ii" .
Hipertensiv,
rănit la cap și
"la orgoliul
m a s c u lin " ,
A r is tid e
Dragomir
se
vede propulsat
cu violență - și
la p ro p riu ș i la
figurat - în
atenția presei.
D u p ă o c a rie ră
parlamentară
banală,domnia sa
se află în pragul
unui r e c o r d
Guiness Book:
bătînd, este bătut.
Irascibilitatea sa
genetică,
grefată pe fondul
e m o țiilo r
prea puternice,
l-a fa c u t p e
deputatul FSN
să aibă nevoie
de asistentă
medicală de
s p e c ia lita te în
urm a unui leșin
"spontan" la
Convenția
Națională
a FSN. Deci,
parlamentarul
săptămânii
trecute: Aristide
N e lu D ra g o m ir
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Delicte, corupţie, abuzuri

în urma aplicării
metodei MEBO

Corupţia triumfă
la „Oltcit” Craiova

de către Direcţia
F inanciară, rezultă
că
o parte
din
a ctivită ţile com une
ale uzinei şi ale
s o c ie tă ţii
. P i r a CAŢAN
metodei
mi da" ,
Mebo
la
uzinele unde dl Petre Surdu
„Oltcit" din Craiova. este patron, a ieşit
S-a apreciat că aici de mult din cadrul
corupţia a acţionat din legilor.
plin, favorizată de fapDirecţia Financiară
a
mai
semnalat şi alte
tul că la conducerea
Camerei de Com erţ ile g a lită ţi cum ar fi
şi Industrie Craiova crearea de reţele de
particulare
se află fostul director firm e
lansate
în
concurenţă
de personal din uzină,
neloială
cu uzina
domnul
Dascălu.
mamă,
.
O
ltc it". Prin
De
asem enea,
aceste
firme,
piese de
vicepreşedintele
aceleiaşi instituţii este im port şi m aşini au
dl Petre Surdu, legat fost revîndute în
printr-un parteneriat comerţul liber, iar fadeja proverbial de brica a fost folosită ca
administraţia „O ltcitu-. paravan al acestor
lui" . Din paginile afaceri.
Firma „ C a ro l", al
unui dosar înto cm it
cărei dire cto r este
Postul de radio
„ Europa Liberă" a
făcut recent referiri la
privatizarea unor firme
particulare prin aplicarea defectuoasă
a Emanoil

ginerele dlui Lucian
Tănăsescu, directorul
general al uzinei, a
preluat recent un lot
de maşini fabricate la
„O ltcit" pentru a le
com ercializa
în
străinătate. Aproape
toate oficiile com erciale ale fabricii sînt
întreţin ute de firm e
particulare, o mare
parte din ele fiind conduse de către membri
ai administraţiei.
Pentru
lin iş tirea
spiritelor,

administraţia a vîndut
cîteva sute de maşini
salariaţilor. S-a înfiinţat,
de asemenea, o firmă
particulară „ S in o l” ,
condusă de către li
derii de sindicat din
uzină şi s-a propus ca
metoda Mebo să se
aplice prin preluarea
de sindicate a 51% din
capital, administraţia
trebuind
să
mai
păstreze doar 49%. Şi
această acţiune se
află în cercetarea
organelor de control a

Prețul de cost al unei
mașini te face să
tla
iv.:m
p
scu
-n
e
ro
E
îC
"zA
d
ș
Ministerului Finanţelor.
Putem conchide că
modul în care s-a aplicat metoda Mebo în
cadrul S.C. „ Oltcit"
din Craiova demonstrează
trium ful,
sperăm temporal, al
corupţiei în această
uzină craioveană.

Fiindcă ardea gazul (altora) pe bani buni

S -a f r i pt pe degete

PECO e curia
h
să
C
ve
-țd
fco
șu
:n
ppompierii.

P oliţia econom ică a prins potrivit!”
asupra faptului pe Nicolae Volcu
Dar în ce mod?
La în c e p u t s-a m ulţum it cu
care a „to c m it" c îţiv a clie n ţi
interesaţi ?n procurarea
ctştiguri mai mici, dar,
Cezar
DUMITRESCU
pe parcurs, în condiţiile
combustibilului lichid de
eco n o m ie i de piaţă,
tip „P” care se putea
procura la d e p o zitu l PECO gustul banului şi-a spus cuvîntul
Bucureşti sud.
pînă-ntr-o zi cînd... s-a realizat fla
Inculpatul, care pînă nu de grantul.
Muşteriii au apărut de pretutin
mult era şef al unităţii PECO din
deni
solicitîndu-i delegaţii pentru
Găeşti, avea relaţii sus puse, iar
afacerile i-au mers din plin, mai Bucureşti parafate, ştampilate cu
ales că nu prea se om ora cu tot ce trebuia, astfel încît treaba
munca - cîştigurile fiind destul de să pară cît mai în regulă... dar,
consistente, căci tipul era avid n-a ţinuţi Acum va avea timp de
după ctştig nem un cit... Vorba gîndire şi va „arde" man
aceea: .O m u l p o trivit la locui galul, dar la rece.
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La „ Bervo - Constructorul” se
lucrează în acord global

15.400 lei pentru
a forma o echipă

Biroul Economic al s a la ria ţi
ai
SC
P o liţie i S e cto ru lu i . Bervo - C onstrucA gricol
Ilfov
a torul" SA Bucureşti,
în ce p u t u rm ă rire a care au s ă v îrş it
penal ă
i nf r a c îm p o tr iv a Cristian SABBAGH
ţiu n e a de
n u m iţ ilo r
luare de
Budeanu Doru, în mită.
vîrs tă de 53 ani,
S u s-n u m iţii
au
domiciliat în şoseaua pre tin s de la 10
A le xa n d rie i nr. 16, muncitori din suborsectorul
5,
şef dine sume de bani,
şantier, şi Constantin p rim ind
în
to ta l
Gheorghe, 55 de ani, 15.400 lei de fiecare,
domiciliat în comuna pentru a-i menţine în
Periş,
se cto ru l echipă (ameninţîndu-i
Agricol Ilfov, şef de că, în caz contrar, îi
echipă,
am bii va concedia).

La Vama
Galaţi

ȘefidelaS.C.Bervo-Constructorullucreazăînm
anieraM
eșterului
M
anole.Pînănupuneiom
ită-nzid,nuselasă.D
arzidulseînalțășifărăei.

A fost prins în fla
grant
L ă ză re scu
Paul, şef de tură la
Vama G a la ţi, care

După „afacerea” Sibiu

Vam eşul
v ă m u it

Sorin RUSU
pretinsese şi primise
de la o p e rso a n ă
bunuri în valoare de
peste 10.000 lei pen
tru facilitarea in tro 
ducerii ilegale în ţară
a unui a u to tu ris m
de fabricaţie străină.
Cu
oca zia
percheziţiei e fe c tu 
ate la d o m ic iliu au
fost g ă s iţi
1847
d o la ri, 200
DM,
180.000 lei şi librete
CEC în v a lo a re de
131.000 le i, to a te
provenite din acte de
corupţie. Cercetările
continuă cu in fra c to ru l în s ta re de
a re s t p re ventiv.
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Manipulînd,
poți face
avere!

Poliţia sectorului 3
a
id entificat
şi
cercetează în stare
de arest pe Maieş
Eugen, 38 de ani, din
Aleea Perişor nr. 5,
sectorul 3, manipulant
la RATB, care în
perioada decembrie
1992-martie 1993. în
schimbul unor sume
de bani, variind între
20.000 - 50.000 lei
sau 100 - 300 $, a
înşelat mai multe persoane, promiţîndu-le
obţinerea
unor
locuinţe. (C.S.)

Un nou scandal al deseurilor
Ne a m in tim

cu

to ţii de e m is iu n e a
televizată, cu scandalul deşeurilor, în
c a re se v o rb e a şi
d e sp re R e ş iţa . Se
pare că lucrurile nu
s-a u lă m u rit în c ă .
Surse aproa pe o fi-

ciale ne-au informat
că la una din s e c ţiile de ia C .S .R .
S .A . c o n tin u ă să
sosească tot felul de
aşa-nu m ite m ate rii
prim e şi m ate riale.
Menţionăm că secţia
nu
lu c re a z ă .

D e u n ă z i, au fo s t
a d u se în s e c ţie
butoaie mari, cu un
conţinut urît m irositor. Cert este că unii
m u n cito ri au sim pto m e
n e p lă c u te
în
a p ro p ie re a
b u to a ie lo r.
E ste

in te re sa n t de văzut
ce are de spus conducerea C.S.R. S.A.
sau o rg a n e le s a nitare şi de protecţie
a m e d iu lu i, fiindcă
re ş iţe n ii nu vor ca
oraşul lor să devină
un al doilea Sibiu.

A

ș a
n u m ite le

m a te r ii
p r im e ș i
m a t e r ia le le
a u
.S
eti,ld
R
șsn
aC
u
ovrîA
P
găfcp
m
zțjD

Dominaţi de o înaltă conştiinţă patriotică

Delicte, corupţie, abuzuri

„G ăin arii” noştri
îi ard pe bulgari
C a v a lc a d a c o ţ c ă r iilo r din

vam a

G iu r g iu

Gelu BREBENEL

c o n tin u ă ,

jumulirea găinii vecinului fiind,

negustînd gluma, i-a depistat

p e n tr u u n ii, o î n d e l e t n i c i r e

în s c u r t tim p şi e x p e d ia t la

d e o s e b it

r e n t a b ilă .

fel de repede, acolo unde le

"Șoferii iadului, sfinții Lazăr și Simion, s-au

tir u l b u lg a r u lu i

este locul, pe Gociu Tinel - 14

pătat cu materia prima a instituției: motorina.

lankov Vassiliev de 800 dolari,

ani şi Tănase Stelian - 22 de

100 de mărci şi 1000 de ruble,

ani. Le-au sărit cu siguranţă

Arhanghelii de azi, cu epoleți și șapcă, pentru
fapta săvârșită le vor da un PREMIUM pe măsură.

găinarii au îndîrjit poliţia care,

fulgii...

de

„ D e p a n în d "

Chiar dacă a fost strîngător

In amiaza mare

Un copil de 13 ani
fură 48.000 de lei
Ioana şi A lb in u ţă

vul

ziua

Marin, păgubindu-i

Ghidănac Virgil, a

m are,

de 19 şi respectiv

doua zi a fost nevoit

re ş e d in ţe le

29 mii lei. Cum o

să

asemenea ispravă

sum ele

nu

e c o n o m i i l e

Un mic hold-up
s-a p ro d u s ,
în
la

am ia za

(com una
de

Jos)

Roata
g h i-

nioniştilor lordache

poa te

tre c e

nesancţionată, ele-

de

13

ani,

re tu rn e ze
su b ţiin d

părinţilor. (G .B.)

Şi mîna greblă se făcu...

Necesarăoricăreigospodării,
grebla e de multe ori
pomenită peiorativ.
Bucureștean,Negri Stelian,
a înlocuit-o cu mîna.
Și-a strîns. Nu prea
mult totuși, căci Poliția
l-a adunat și pe el.

Nu cu m u lt tim p în urm ă, o f iţ e r ii
Biroului Economic din Secţia 7 Poliţie au
depistat şi cercetează în stare de arest
preventiv, pentru delapidare, fals intelectual şi uz de fa ls , pe N e g ri S te lia n ,
bucureştean, gestionar la depozitul de carburanţi al S.C. TRANSUNIVERSAL S.A.,
cu sediul în Bucureşti, şos. Andronache nr.
254, care şi-a însuşit din gestiune, pentru
sine şi pentru alte persoane, cantitatea de
5.768 litri de motorină, în valoare totală de
576.800 lei. Din cercetări s-a mai stabilit
că a înto cm it în fals, pe numele a cinci
c o n d u c ă to r i a u to , c in ci d o c u m e n te de
gestiune în care a menţionat că i s-ar fi
restituit din partea acestora cantitatea de
720 litri motorină în valoare'de 13.585 lei,
scutindu-i astfel pe şoferi de imputarea
contravalorii motorinei.

Domnului Lazăr
lancu ii merge
motoru-n gol

Lazăr lancu, con- In urma cercetărilor
d u c ă to r auto
la făcute a rezultat că
RATB, a fost depis- a ce sta a cum părat
tat de P o liţie că a toată motorina de la
v î n d u t .
mai mulţi
Irina
POPA
m o to rin ă
conducădin a u t o to ri auto
buzul pe care-l con- c a re lu c re a z ă în
ducea.
P re ţu l c a d r u l
RATB
la
m o to rin e i v în d u t e preţul de numai 50
era de 40 lei/l.
de lei litrul.
Cumpărătorul
C e i 580 I de
acestui com bustibil motorină, în valoare
est e S im io n C o n - de 9 0 .0 0 0 lei, au
s ta n tin din corn. fo s t rid ic a ţi în v e Găiseni, jud. Giurgiu, derea cercetărilor.
cond ucător auto la
Lazăr
lancu
S.C. U T I L T R A N S e s te
c e rc e ta t
S.A. în furgoneta pe p e n tr u s ă v îrş ir e a
ca re
S im io n i n f r a c ţ iu n ii de d e C o n s ta n tin o c o n - lapidare, urmînd să
d u ce a , P o liţia a fie
d e p is ta ţi
şi
găsit 580 I de moto- ceila lţi conducători
rină. Pentru această a u to
ce
au
c a n t ita t e
S im io n v î n d u t ile g a l moConstantin nu avea t o r i n a
d o cu m e n te legale. RATB-ului.
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Veşti interne

Din cauza lipsei de bani,

Unităţile sanitare din Capitală
fac eforturi mari pentru tratarea pacienţilor
Dl. dr. Vaieriu Socaciu, director adjunct al
Direcţiei Sanitare a
municipiului Bucureşti şi
S.A.I., în urma unei
întrevederi cu un redactor al Rompres a informat că după apariţia
Legii Bugetului de la 1
aprilie
„ Finanţarea
unităţilor sanitare se face
prin două autorităţiMinisterul Sănătăţii,
respectiv bugetul republiDl.IL.Brătianus-adussăarateparizienilor"cen-avazutParisul",adicăcele50decalitățiîntr-unsingurtrop,baronet,parlam
entar,decorat,omdepresăetc.

Inspirat din filmul, Un şerif la New York” :

Un editor la Paris

Dl fost deputat l.l.
Brătianu, aflăm dintr-o
sursă care doreşte să îşi
păstreze anonimatul, se
află în aceste zile la
Paris, ba este chiar
aşteptat să se întoarcă
de la o zi la alta, într-o
vizită cu caracter de
lucru... în interes perso
nal.
Studierea posibilităţii
aducerii unei maşini
tipografice care să îi per
mită „Baronului de
Ferentari” , decorat cu

„Ordinul
Cartofului
Calitatea l-A şi jumătate" , este motivul principal al vizitei domniei sale.
Motivul aducerii acestei (mici) tipografii îl constituie dorinţa simpaticului personaj politic de a
îşi edita, în regie proprie,
cuvîntările şi interpelările
din Parlament, discursurile şi articolele deja
apărute sau cele care,
din varii motive, vor fi o
premieră. (M.G.)

Afacerea caşcavalul

Caşcavalul „D alia” care se
găseşte de vînzare fa Unitatea Agrocom-legume-fructe SA Prahova la preţul de 2250 lei kilogramul este produs
de întreprinderea de industrializare a
laptelui Bistriţa. Ca o ciudăţenie, pe
actele de atestare a calităţii emis de
producător, la rubrica „ beneficiar"
este înscris numele firmei... SC BARBONE SRL din Constanţa. Pe lîngă
această situaţie s-a mai întîmplat că
acest produs se află la vînzare
„ acoperit de umbrela” unui certificat
de analiză a calităţii emis de laboratorul Agrocom. Produsul îşi depăşise
termenul de garanţie şi continua să fie expus la vînzare.
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(JURNAL PRESS)

care se face de la bugetul local.
Situaţia este critică,
deoarece unele unităţi îşi
epuizează deja stocurile
de iarnă, practic, aceste
stocuri fiind imposibil de
refăcut.
Medicamentele sînt
şi ele finanţate de la
bugetul republican.

Aceasta face ca datoriile
la medicamente să
depăşească zeci de milioane de lei.
Aşadar, întreaga
reţea sanitară este într-o
situaţie critică, explozia
preţurilor de la 1 mai
găsind
practic
nepregătite unităţile de
profil.

Florel MÂNU
can şi Consiliul Local,
respectiv bugetul local,
Conform afirmaţiilor
dlui Socaciu primele
sume care trebuiau primite de la bugetul local
la data de 1 aprilie nu au
sosit nici pînă la momentul de faţă. Astfel, există
unităţi sanitare care au
datorii de peste 90 de
milioane lei, atît la
medicamente, cît şi la
alte capitole finanţate de
la bugetul local. Sînt şi
situaţii în care unele
unităţi nu mai au posibilitatea să-şi plătească facturile de electricitate,
gaze.
O problemă este şi
plata hranei bolnavilor,

Din invidie

octrd
ivșîfațsb
lu
n
p
m

Situaţia bolnavilor din
rcetu
in
.șb
d
sam
îgojă unităţile sanitare
ip
acltăsD
ervou
n
m
d
îf,

Cursul valutar astăzi
7 iunie 1993
1 d o la r a m e r ic a n — 6 7 0 le i
1 d o l a r c a n a d ia n - 5 2 4 ,5 6 le i
1 liră s t e r lin ă - 1 0 3 3 ,5 1
1 f r a n c f r a n c e z - 1 2 4 ,8 9 le i
1 m a r c ă g e r m a n ă — 4 1 9 , 1 1 le i
lO O lire Ita lie n e
4 5 .8 7 le i
1 y e n J a p o n e z - 6 ,2 7 le i

Unelefirmebasarabene
nuaufost primite la TIBCO
S.R.L.-urile din Chişinău care au
venit să-şi expună marfa la Tîrgul
internaţional de bunuri de consum,
nu prea au avut succes, pentru simplul m otiv că în România au
deschis doar cont în valută. „Toţi
români, care au vrut să încheie
contracte cu noi s-au retras cînd au
auzit acest lucru.” ne-a informat
dna Svetlana Chistol, director adjunct la ACVILA SRL. (V. VLAIŞAN)

Ne-amstrăduitcutoțiicanoișiceidinBasarabiasăfor-mămofamilielascarănațională.EpăcatcalaTIBCO'93acceptărilesăfieprefernțiale,
cuatîtmaimultcucîtgrîul, pîininoastrecreștedinacelașipămîntromânescu.OarecinesetemedeS.R.L.-uriledinBasarabia?

--------------------------------- -

Introducerea
TVA-ului

Da la 1iulie
vomasista
la un
nouval
de scumpiri
Surse ale AM
PRESS, consultînd
specialişti în domeniul finanţelor, afirmă
că începînd cu data
de 1 iulie, o dată cu
introducerea taxei
pe valoarea adăugată se va înregistra o creştere a
preţurilor cu circa
25-30 la sută. Astfel
se va trece de la
impozitul pe circulaţia mărfurilor care
este de 3-5 la sută
la TVA-ul de 18 la
sută.
Ca urm are se
vor adăuga şi alte
manifestări financiare greu de controlat.(F. MÂNU)

Dacăînurmăcutreisaupatru
anidezilene minunamlavederea
acestor
peste
n
icidouăteancuri
lunidedebani,
zilenevom
spune:ceputemsă mai
facemșicubani ăștia?

Vesti interne

Pentru a se alinia standardelor occidentale,

Bucureştenii vor plăti
t a x e locale

Primăria Capitalei lucrează efectuate în prezent de
la un studiu privind unificarea către RASUB şi ADP.
Astfel, salubrizarea,
a ctivităţii de salubritate în
starea
drumurilor, canaBucureşti. Conform datelor
' fizarea şi alimenprimite, se studiază
Florei MÂNU
tarea cu apă vor
două variante; exis
fi făcute de o sin- Prim ăria va elabora noul proieci valul
tenţa a şase regii
de sector care să se ocupe cu gură regie. Pentru aceasta
tot ce ţine de salubrizarea se va introduce o taxă
acelui sector sau existenţa unei locală, ca în Germania,
regii unice. Indiferent de vari Japonia şi Franţa. Nu a
tuşi. Poate nu se va începe nuantă, viitoarea regie de salubri făcut dl Halaicu drumuri dege- mai cu taxele, ci şi cu lucrările,
tate va cuprinde activităţile aba în Occidentl Se vede to- dar pe măsura taxelor.

„Pilotes sans frontieres" Ministerul Sănătății1- 0

Ca urmare a actualei
explozii de preţuri

Cetăţenii dinDevaauplătit
peste400demilioanede
lei agentul termic

Numărul consum atorilor de
agent term ic din Deva care nu
şi-au plătit datoriile faţă de Regia
Comunală- de profil este în
creştere. Pînă la începutul lunii
mai, regia de Gospodărie
Comunală tocativă din Deva avea
de primit 153 de milioane de lei de
ta asociaţiile de locatari şi 254 de
milioane de la ceilalţi consumatori.
Neonorarea acestor plăţi se datorează stării în care se află populaţia întregii localităţi. Ca urmare,
uzina de apă va reduce timpul de
furnizare a apei calde în oraşele
Hunedoara şi Simeria. (F.M.)

De c u rîn d , în o ra ş u l deţinea nici acest medicaBaia M are, 8 (o p t) p e r- ment.
Tot L.A.D.O. a aflat de
soane au fost în pericol de,
m o a rte din ca u z a unei e x is te n ţa sa la P a ris,
in to x ic a ţii p ro v o c a te de preţul fiind de 10.000 FF
co n su m u l unor pro d u se care nu puteau fi daţi, afiralimentare altem au cei de la
M.S. - D.F., decît
ra te , sin g u ru Mircea GEORGESCU
medicament
- d e dl d ire c to r
care le putea salva viaţa M ih a i, de la D ire cţia de
fiin d
d oa r
SERUM b u g e t. D o m n ia sa a
A N T IB U T U L IN IC , ce se răspuns cererii telefonic,
fabrică în Franţa.
» M in is te ru l nu are bani
Spitalul nu avea acest pentru aşa ceva" şi îi trim edicam ent, dar cei opt m ite în a p o i la D ire cţia
au fost salvaţi, într-o primă Farmaceutică, care...
La vînătoare de voturi
fază, prin procurarea lui de
la nişte cetăţeni maghiari, pentru U.D.M.R. (sic), sociecare urmau să primească tăţi umanitare din Ungaria
ulterior contravaloarea.
Dar tratamentul trebuia
continuat - şi în disperare
de cauză - s-a apelat la
L .A .D .O . ca re a lu a t
le g ă tu ră
cu
D ire c ţia
F a rm a c e u tic ă
din
Ministerul Sănătăţii, ce nu

au reuşit, prin intermediul
Organizaţiei „Pilotes sans
frontidres" - din Franţa să
trim ită la tim p m e d ic a mentele salvatoare; în timp
ce Ministerul Sănătăţii nici
nu a încercat măcar să le procure.
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Vesti interne

Pleşcarii

Oare negustorul ambulant de aţă,
ace, mosorele, iaurt sau zarzavaturi
care bî ntuia străzile Bucureştilor
acum o jumătate de secol era depozi
tarul unor formidabile secrete ale
meseriei? După ce legi sau reguli
acţionează marii comercianţi din vest
din ale căror magazine nu lipseşte
aproape nimic? Sînt oare negustorii
noştri atît de prost informaţi î ncît
oferă în prăvălii te miri ce prăpădituri,
dar n-au ce se cere? După atîtea
întrebări sîntem datori un răspuns.
Regulile nescrise ale comerţului sînt
poate mai imuabile decît legea graviloan ROŞCA

Cu sprijinul Primăriei Capitalei

Gigacaloria va
costa 6000 lei
în loc de 9000

S-ar părea că întreţinerea ce va trebui să
o plătească un locatar, nu va ti chiar atît de
mare. Acest lucru l-am aflat de la dl Iulian
Creţu, viceprimarul municipiului Bucureşti.
Primăria nu este de acord ca o gigacalorie să
coste 9.000 lei. în urma discuţiilor purtate se
pare că s-a ajuns la o cale de mijloc. Aceasta
însemnînd 6.000 lei. (V. VLAIŞAN)

La Brăila

0unitatede stat
se privatizează
total

Conform metodei standard
de privatizare, Societatea
comercială „ Constar" S.A. din
Brăila a fost cumpărată în proporţie de 30% cu certificate de
proprietate, iar 70% cu bani
lichizi. în atenţia privatizării mai
sînt încă nouă societăţi comerciale din Brăila, care vor
aceeaşi cale stabilită de lege.
(JURNALPRESS)

La Năvodari

Paste 50 da capii
pa cale da a li
abandonaţi

La Leagănul de copii Năvodari, în
perioada 1990-1993, au fost aduşi 50 de
copii abandonaţi fie în maternităţi, fie în
curtea spitalului, informează Rompres.
Întrucît spaţiile de cazare în cămin,
precum şi cele de la centrele de handicapaţi sînt total insuficiente, se impune de
urgenţă construirea unor noi spaţii dotate
corespunzător şi votarea unei
legi care să protejeze copii.
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Deşi România este a filiată la
„ Drepturile internaţionale ale copilului'’ ,
practic nu se poate face nimic pentru
aceşti nefericiţi abandonaţi.(M. IONIŢĂ)

taţiei, doar că trebuie aplicate. Dacă
există cerere, oferta să fie pe
măsură. Comercianţii noştri la cunosc
bine; numai că s-au boierit, sînt
comozi, ca să nu zicem puturoşi. A
mai văzut cineva prin alimentare ulei
de floarea soarelui, făină, zahăr de
producţie românească? Ştim bine că
nu. Comercializare acestor produse
cere efort fizic şl oferă profit mic.
Adaos comercial doar 7 la sută. Nu
merită, gîndesc negustorii de tip nou
care preferă să-şi umple rafturile cu
ulei italienesc, zahăr brazilian şi făină
nemţească scumpe, e drept, dar care
le aduc, dintr-un condei, un profit de
30 la sută. Socoteala e simplistă. Cu
cît marfa e mai scumpă, cu atît cota
de adaos creşte. Aşa că negustorii
noştri stau cu mîinile la piept aşteptînd să vîndă un bidon de ulei italienesc la care cîştigă mai mult decît
dacă ar vinde 10 sticle de ulei
naţional.Şi fabricile noastre gem de
marfă, muncitorii şi mai apoi, agricultorii sînt ameninţaţi de şomaj în timp
ce .experţii" negoţului pleşcar cheltuie valută pentru importul a ceea ce
avem şi în ţa ră într-o " încercare
umanitară" de a salva de la criză
economia occidentală. A noastră?
Ducă-se...
Numai că, chilipirul de azi, mîine
va fi pagubă. Românul sărăceşte pe
zi ce trece şi buzunarul lui va
sancţiona negustorii puturoşi. Vom
trăi şi vom vedea. N-ar fi exclus ca
vînzătoarele cu ifose de ducese care
refuză să care navetele cu ulei şi
sacii cu zahăr indigen să iasă rumene
din indignare în Piaţa Victoriei
plîngîndu-şi soarta care le-a împins în
şomaj şi cerfnd Guvernului protecţie
socială'. Mai e o şansă, la muncă!

Sondaje de opinie
Necesitatea de a fi
„ T a c i in im ă -m p ă c a tă ; d o r m i s o m n u l tă u
d e b r u t ă ” - Baudelaire („Dor de neant" )

Ce credeţi că trebuie să conţină
un ziar de introspecţie?
Cluteru Eugen
(Inginer electronist)

. Eu, unul, citesc foarte multă presă,
la unele cotidiene sînt chiar, .abonat.
Introspecţie? Sună bine pentru un ziar.
Nevoia de a ne cunoaşte pe noi, sinele
nostru, prin intermediul unui «agent
extern», este chiar interesantă, dar foarte
grea. Asta presupune ca cei care scriu la
ziarul respectiv să fie extraordinar de
obiectivi, atît cît poate fi o fiinţă umană
obiectivă. Dacă aşa ceva s-ar întîmpla,
atunci, dincolo de succesul de piaţă, se
va înregistra un succes moral: oamenii
vor citi în pagini ceea ce gîndesc ei şi nu
au curajul să o afirme public. Eu cred că
merge."
Carmen Qolubovlc
(studentă anul II, Psihologie)

„Ce să conţină un ziar de
introspecţie? Cred că ar trebui să citim în
paginile respectivului ziar tot ceea ce ne
e frică să recunoaştem şi tot ceea ce
este bun şi nu avem curajul să le
scoatem la suprafaţă. Din acest punct de
vedere, naţiunea noastră are mult de
pierdut, jena inexplicabilă de a deveni
penibili atunci cînd ceea ce credem noi
ar putea să nu coincidă cu părerea celor
mulţi, dar....iată duşmanul nostru. Aş
vrea să citesc nu despre modul în care
unul sau altul a ucis sau s-a spînzurat, ci
cauzele care l-au adus acolo, dar nu ca
pe o poveste, ci ca pe o ştire din care să
rămîn cu ceva".
Nlcolee Mllitaru
(tehnoredactor)

Ei, da, iată ceva noul Nu ştiu dacă
este ceva bun, dar ceva îmi spune că nu
e în regulă. Cum adică de introspecţie?
Cine scoate un astfel de ziar, vrea să

închidă ciclul informaţiei tot în ziar? Eu
zic că informaţia obţinută din ziar nu trebuie să se întoarcă la ziar, nici să . băltească" în coaja lui. Ideea e bună, dar,
cred eu, nu trebuie să reprezinte frontispiciul unui ziar".
Mihai Viorela
(lucrătoare la Aeroportul
București-Otopenl)

.Ce frumos ar suna: ziar de introspecţiei Dar nu vă supăraţi, de
introspecţia cui sau a ce? Eu zic că trebuie precizat, chiar dacă dvs spuneţi că
tocmai ăsta e chestia. Hai să nu mai
umblăm cu chestii, ci cu adevăruri, chiar
dacă sînt greu de aflat” .
Mihaela Crîşmaru
(şom eră, fostă decoratoare)

. De introspecţie? Dacă aş citi un
ziar î n care cel ce scrie să pară că
vorbeşte cu tine, că-ţi dă un sfat buo,^
util, ca te ajută, că te înţelege... Ce bine
ar fi! Să poţi cumpăra zi de zi un astfel
de ziar, ar fi o şansă să mai ridicăm
moralul acestui popor care nu şi-a găsit
încă matca lui liniştită, chiar dacă lîngă
el spumegă valurile oceanului înfuriat".
Georgescu Oprică
(muncitor, IMGB)

.Domne’, să fie el de orice, dar să
scrie adevărul. Pe timpul lui Ceauşescu
citeai. România Liberă” ş i. Scînteia" şi
dincolo de cultul personalităţii, informaţiile
furnizate, strict de economie sau de orice,
erau exacte. Atunci, nici un ziarist nu
avea curajul să-şi dea cu părerea, ci doar
să scoată la iveală un fapt aşa cum s-a
petrecut el, şl nu alt fel. Eu aşa cred!"

Alexandru BENGA

Trăim probabil drama pierderii propriei indentităţi.
Confruntaţi la fiecare pas cu vălmăşagul de lumini
orbitoare ale unui necunoscut strident, ne întoarcem,
debusolaţi, privirile, întîlnind dezolarea lucrurilor
învechite care nu ne mai aparţin. între lumea minciunii şi cea a necunoscutului, trăim drama pierderii
propriei identităţi.
lată necesitatea introspecţiei.
Fiindcă în spatele oricărui fenomen social, politic,
economic, ne găsim de fapt, în parte, fiecare dintre
noi. Succesiunea, delirant de rapidă, cu care evenimentele ultimilor trei ani s-au perindat prin faţa existenţelor, bietelor noastre existenţe, ne-au creat
senzaţia că societatea nu mai depinde de noi. Trei
guverne, ură şi violenţă, suflete incompatibile etnic şi
apoi ură şi violenţă între sufletele aceleiaşi etnii,
două parlamente încercînd, la fel de neputincioase,
să remonteze acelaşi dezastru şi apoi preţurile
inundînd vitrinele şi cerşetorii inundînd străzile. Şi
apoi noi. Totul se termină cu noi fiindcă de fapt totul
începe cu noi. Şi nu se poate alt fel. Ca într-un
labirint al oglinzilor sîntem pierduţi între imaginile
superficiale care ne reflectă şi din cauza cărora nu
mai putem găsi ieşirea, lată de ce noi vă propunem
un dialog ai regăsirii, în care introspecţia va trebui să
fie radiografia sincerităţii. Fenomenul văzut din interior va duce la înţelegerea faptului că nimic din ceea
ce este aici nu poate fi fără noi. Că aşa cum minciuna există şi va exista şi adevărul există şi va exista.
Trezindu-ne din somnul îngheţat al imaginilor care
ne reflectă superficial şi rece ne vom putea regăsi (la
dimensiunile reale, nici mai mult, nici mai puţin) şi
vom putea hotărî între adevăr şi minciună.
Violenţa, nerăbdătoare şi crudă, cu care o lume
nouă ni s-a impus (cu toate legile şi structurile ei
necunoscute) a obligat societatea românească să
renunţe brusc la identitatea ultimilor 50 de ani. De
aceea este nevoie de introspecţie, pentru a ne
regăsi. Şi regăsindu-ne să depăşim drama pierderii
propriei identităţi. Fiindcă societatea sîntem noi.
Comunicîndu-vă fenomenul văzut din interior, vom
înţelege cu toţii mai bine că individualitatea nu este
sinonimă cu individualismul.Căci individualitatea
înseamnă „ eu” , pe cîtă vreme individualismul înseamnă . nimeni altcineva” . Înţelegînd diferenţa
aceasta totul va fi bine. Privind fenomenele din interi
or, ne va fi mai uşor să înţelegem diferenţa aceasta.
Politica unuia sau altuia dintre partidele de astăzi
sau politica de acum cinci, zece sau douăzeci de ani
a avut şi are acelaşi obiect. NOI. Diferă numai prin
cipiile de acţiune şi felul în care noi înţelegem sau nu
aceste principii. Cei care mor însă sînt numai conducătorii, naţiunile nu mor niciodată, lată necesitatea
introspecţiei.
Aflaţi între două lumi, „ una moartă şi cealaltă
incapabilă să se nască" noi trebuie totuşi să
aparţinem existenţei. Chiar dacă lucrul acesta pare
uneori un stigmat.
lată necesitatea introspecţiei.
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Interviuri

„In timp ce împărţeam cadouri ia azilul

de bâtrîni din Berceni, contabila mea îmi
deturna fondurile”
Interviu cu doamna Liliana Pagu, preşedinte al
„Asociaţiei femeilor din Rominla
"

tituţie, dar trebuie să ştim
să le susţinem. De aici
se nasc o serie de
abuzuri, care, din nefericire, nu-şi găsesc
rezolvare pentru că
justiţia este departe de a
fi a patra putere în stat.

ca să te angajez".
Cu Ministerul SăAsta este un abuz nătăţii este altă propsihic. O femeie la 38,40 blemă. Ei nu vor să
Haffner a deturD o a m n ă p r e ş e doamnă
de ani este perfect aptă accepte învăţămîntul pardinta, cum a lu at ființă nat fondurile spre Liga
de muncă. Ceea ce ticular şi, ca atare, nu
o rg a n iz a ţia p a c a re o Naţională a Femeilor. Tot putem face noi pentru
validează alte diplome în
mobilierul din biroul Anei protecţia socială, facem.
conduceţi?
afară de cele eliberate de
- După ce, atunci, pe Mureşan a fost mutat
Organizăm cursuri de el. Cursuri de asistenţă
30 decembrie, am avut o
recalificare în meserii socială se fac şi prin ei,
întîlnire cu femeile din
practice: croitorie, cos- dar nimeni de acolo nu
Mihaela RADU
ţară, care au venit î n
metică, manichiură, are o plasare în muncă. Paradoxal,
număr mare, am înfiinţat
design vestimentar, asis- Noi prin secretariatul reprezentantele
o formaţie de tip provizo- acolo, peste noapte.
tenţă socială etc. Eu am nostru, căutăm şi locuri sexului frumos
riu, numită " Frontul Deci, asemenea abuzuri umblat mult pe la orfeli- de muncă pentru absoldemocratic ai femeilor se poartă. Din păcate noi nate şi cămine şi este o
venţi. S-a înfiinţat un n-au trecere
din România" . Aici au sîntem şi vom fi, multă lipsă acută de asistenţi institut de patru ani, dar
început acele mici vreme, tributari unei sociali. Aici ar trebui să
ce se întîmplă cu căM a l e x is tă o p ro abuzuri, datorate ele- mentalităţi pe care nu o fie alături de mine
minele care au acum ne- blem a gravă cu care se
mentelor feminine impli- vindecăm uşor. Noi am
Ministerul
Muncii, voie de salariaţi? Le-am confruntă femeile care au
cate alături de mine î n întins mîini de împăcare
Ministerul Sănătăţii, propus, ca, după cursu- mai m ult de doi copii. Ele
mişcarea de femei. spre toate organizaţiile de
Ministerul Învăţămîntu- rile noastre, cursanţii să primeau, încă dinainte de
Foarte multe dintre ele acest tip, pentru că, lui...
dea un examen cu o re v o lu ţie , u n a ju to r de
erau foste activiste, care, indiferent daci ne numim
comisie de la ei, după 400 de lei. Nu vi se pare o
încetul cu încetul, au Ligă, Asociaţie sau
care să fie atestaţi.
n e d re p ta te fa p tu l că
abuzat de încrederea Uniune, contează ţelul.
Nici aşa n-au fost de acest aju to r a rămas la
mea.
Dacă ţelul e acelaşi, e
acord.
aceeași sumă modică ?
în timp ce eu, cu un păcat să nu trecem peste
- Au venit foarte multe
grup de femei, făceam orgolii şi să nu cooperăm.
femei
aici, care s-au plîns
cadouri şl organizam
Asociaţia oferă
de
asta.
Pînă una, alta,
chiar un mic spectacol la
A ţi în c e rc a t a iconsultaţii pe
Femeile
merg
şi
eu
pe sistemul
căminul de bătrîni din
conlucraţi cu el?
democratic
din
alte ţări.
Berceni, altele, sub îndru- de peste 38 de ani
Am încercat şi nu se tema drepturilor
Acolo,
dacă
se
adună
marea unei foste activiste
poate. Ministerul Muncii familiei ______
sînt
inapte_____
10.000
de
semnături,
se
de la Comitetul Municipal
mi-a spus: " Doamnă,
discută
problema
în
Bucureşti,
doamna
faceţi ce vreţi dumneaLa
dum
neavoaatră
Parlament.
Eu
voi
aduna
- C e face A s o c ia ţia voastră, intraţi în contact
Mîndrilă, spărgeau sediul
vin și temei simple care poate 100.000 de astfel
p
e
n
tr u fe m e ile d in
asociaţiei,
furau
cu cîte firme vreţi, din sînt Intr-o atare de dlspede semnături, voi înainta
R
om
ânia?
ştampilele şi, cu ajutorul
străinătate, noi nu ne
rare,
poate
ș
i
pentru
că
această
plîngere la
Chiar
înaintea
dumunei contabile care s-a
băgăm!" Există un acord nu-și cunoac drepturile.
Parlament
şi
mai departe,
neavoastră
au
fost
aici
păstrat în organizaţie, au
semnat cu Germania, dar
Ce taceți pentru ele?
nu
pot
decît'
să sper că
două
femei
din
Moldova
deturnat şi fondurile. Pe
el fiind guvernamental,
De
ia
1
mai,
va
voi
găsi
înţelegere.
care
au
cîte
opt
copii,
nu
atunci, scoteam revista
noi facem totul prin MiDin păcate noi nu sîn" Noi femeile". Fondurile au pămînt şi mă întrebau nisterul Muncii. Oamenii funcţiona la sediul asociaţiei un birou consultativ.
tem reprezentate în
dacă
nu
ar
putea
lucra
în
revistei erau de 600.000
vin la mine, eu le fac
Am angajat trei jurişti Parlament cu problemele
lei şi erau în bancă, pe altă parte. Un alt exem- corespondenţa şi după
care
vor ţine consultaţii noastre deşi domnul
numele organizaţiei, plu: vin la noi foarte ce primesc O.K.I de la
pe
drepturile
familiei, ale lliescu a afirmat că se va
drept de semnătură avînd multe femei şomere, firmele din Germania, şe
femeii,
ale
omului.
Sînt lăsa înconjurat de repreîntre
38
şl
45
de
ani,
doar eu şi acea contabilă
împiedică de minister,
foarte
mulţi
oameni
care
zentanţi ai tineretului, ai
care,
dorind
să
se
angape care eu n-am avut pucare nu vrea să le semnu cunosc Constituţia femeilor etc. El bine,
jeze,
s-au
lovit
de
tere s-o dau
neze contractele. „ Nu se
asta nouă. Noi avem tineretul a avut mai mult
la o parte. răspunsul: .Dumneata poate, nemţii nu mai au
nişte drepturi prin cons- succes. Noi, nu!
eşti
mult
prea
în
vîrstă,
Această
nevoie de oameni*.

Am predicat
c a Moise
în pustiu
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0 bătrină de 61
de ani este condamnată
la 1 an închisoare
-

Interviuri

Parlam entarii români sînt informaţi despre
un (aparent) incredibil abuz judecătoresc şi
poliţienesc -

La 26 noiem brie 1991, în satul Capu Codrului,
procuratura locală Suceava o comuna Păltinoasa, judeţul
trimite în judecată pe inculpa- Suceava. Şi pe grădina
ta Tomuţă Ponoria. în şedinţa aceea, fratele meu a avut o
publică din 8 iunie 1992, casă. Veche. Casa s-a
completul de judecată, con- împărţit în 1988. S-a partajat.
dus de dna Vălean Aglaia, Fratele meu a demolat jumăemite Sentinţa penală nr.475 tate din casă şi şi-a luat
partea lui. Urma ca fosta lui
din dosarul 8971/ 9 1 : . în
numele legii, condamnă pe soţie, despărţită de 33 de ani,
inculpata Tomuţă P., n ă s - din 1960, să-şi ia partea şi să
c u tă la 8 .1 1 .1 9 3 2 , la pe- plece de acolo. Boşca
deapsa de zece luni închi- Elisabeta, fosta soţie, a mers
soare. Condamnă pe aceeaşi pe data de 18 noiembrie
inculpată pentru săvîr şirea 1991 cu şeful de post
Andreoaie Nicolae şi a luat
de acolo sobă, geamuri, uşi,
Dan C. MIHĂESCU
ce-a avut. în lipsa mea, eu nu
eram acolo. După aceea, pe
infracţiunii de nerespectare a data de 4 decembrie 1991,
hotărî rilor judecătoreşti prev. m-a chemat la poliţie la Gura
de art.271 Cod penal la Hum orului dl comandant
pedeapsa de un an în ch i- Apostol Mihai şi m-a arestat.
soare. Prezenta sentinţă a M-a urcat în maşină cu doi
rămas definitivă prin Decizia poliţişti şi m-au dus la poliţia
penală nr.593/17.09.1992 a judeţului Suceava” .
Tribunalului judeţean Suceava ca urmarea a respingerii
recursului declarat de incul- La Poliţia din Suceava, o
pata Tomuţă Ponoria". Nouă fem eie e tratată a la Monte
luni mai tîrziu, bătrîna femeie
Cristo
îşi caută dreptatea pe la uşile
Parlam entului României.
R e p .: D a r n u v -a u s p u s
Inexplicabil, a u to rită ţile nu m o tiv u l a re s tă r ii?

au pus încă în aplicare exe- .Nu mi-au spus nimic.
cutarea propriu-zisă a sen- Numai m-au luat şi m-au dus
tin ţe i J u d e c ă to re ş ti. Con- acolo, la Suceava şi m-au
damnată în lipsă la proces,
dna Tomuţă susţine că totul
nu a fost decît o înscenare
sau un abuz cu acte în regulă.

Din moştenitoare. arestată
R e p .: P o v e s tiți, vă ro g ,
ce s -a în tîm p la t.

Tomuţă P., 1,50 înălţime,
40 k g . : . Eu am căpătat o
moştenire de la părinţii mei,

băgat în celulă. Şi am fost
chinuită acolo. Eram foarte
slab îmbrăcată, In timp de
iarnă, în luna lui decembrie.
Printre gratii la geamuri,
cădea zăpada pe pat. Am stat
acolo într-o singură pereche
de ciorapi, dezbrăcată, doar
într-un balonaş slab".
R e p .: C it tim p a ţi s ta t tn
c e lu lă ?

- .O săptăm înă. în
noaptea de 7 spre 8 decem-

brie, mi-a fost râu şi am
căzut jos pe ciment. Nu pot
să-mi dau seama cît am stat
că era întuneric şi nu aveam
ceas.
M-am tre zit la o
bucată de vreme şi m-am tîrît
pînă la castronul de ciorbă
îngheţată şi m-am udat un
pic pe faţă... După aceea
m-au
scos
şi
mi-au
luat amprentele, aşa ca la tîlhar".

Judecată şi condamnată,
dar tără executarea
p e d e p s e i
R e p .: N u ş t ia ţ i în c ă d e
c e s în te ți a c u z a ţă ?

- Nu. La data de 9
decembrie 1991 m-au scos
la un proces cu Boşca
Saveta, fosta soţie a fratelui
meu. Şi mi-au făcut un dosar
aşa cum au vrut ei. Sigur,
doar eram acum în mina lor.
Au venit apoi poliţiştii acasă
şi m-au ameninţat. Acela de
la Păltinoasa m-a ameninţat
că mă va ţine numai în
dosare şi în procese penale.
Celălalt de la Humor, căpitanul Ursoache Gheorghe, a

Lipsiși de orice sprijin
material, moral, etc.
bătrînii sînt foarte vulnerabili.
Pînă și Poliția îi poate șicana

venit la domiciliu şi m-a ameninţat că-mi va vinde casa şi
mă va scoate pe drumuri...’

R e p .: P în ă la u rm ă v-au
J u d e c a t ş l a f o s t e m is ă o
s e n tin ţă J u d e c ă to re a s c ă .

- In lipsă m-au judecat,
In lipsă m-au condamnat.
Eram acasă, dar nu am fost
anunţată că este proces. Am
făcut apoi recurs şi mi l-au
respins. Totul s-a făcut aşa
cum au hotărît poliţiştii.

R e p .: P ă i d a c ă v -a u re s p in s ș i re c u rs u l, tre b u ie s ă
exe c u ta ți u n a n d e închisoare
c o n fo rm s en tin ţei. D e c e nu
s-a întîm p la t încă nim ic?

- " Eu cred că nu au făcut
nimic. A fost un dosar fals şi
un abuz. De ce? Aşa, ca la
fosta soţie a fratelui meu să-i
dau 660 m.p. de grădină din
cei 1700 pe care-i aveam. Au
şi făcut deja acte false cu
ca d a stru l pentru
cei 660 m.p."
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deotînărăcolaboratoare.
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Criza iugoslavă

Internaţional

Intre terorismul militar...

"EUÎM
IAPĂRSĂRĂCIAȘINEVILE,ȘINEAM
UL"apărutsăspună

Luptele continuă cu înverşunare, ele con-

centrîndu-se în centrul Bosniei, la Travnik şi
Vitez, în pofida semnării acordului de încetare
a focului între croaţi şi musulmani. De cealaltă
parte, sîrbii continuă asaltul asupra oraşului
Gorazde din estul ţării, localitate aflată sub

premierulfrancezEdourdBalladurîncursulconvorbirilor

protecţia Naţiunilor Unite. Doi danezi, trei italieni şi un ziarist belgian au fost ucişi în ultima
săptămînă. Bombardamentele s-au intensific a t chiar şi prin zonele pe unde trec convoaiele um anitare ale ONU. U ltim ul atac
asupra a 4 autobuze cu civili (musulmani)
care se întorceau acasă din Germania s-a
soldat cu doi morţi şi 14 răniţi.

purtatelaPariscunegociatoriiComunitățiiEuropene,SUAși
Canadei,destinatesărezolvedisputeledincadrul Acordului
GeneralpentruTarifeșiComerț(Gatt)"""Franțanuvaacceptanici
oînțelegerecarearslăbicompaniilefrancezesauaramenințalocurile

... şi terorismul politic

A u torităţile de la
Belgrad au profitat de
d e m o n s tra ţiile de
m arţea tre c u tă ale
opoziţiei, pentru a-l
aresta pe lid e ru l
a ce ste ia , s c riito ru l
Vuk
D ra ş k o v ici.
Acesta, împreună cu

demuncă, adeclarat el.

Germania - După moartea a 5 turci
în incendiul criminal de la Solingen,
instinctele primare se propagă rapid

soţia sa, Danica, au
fost inculpaţi în v irtutea acu za ţiilo r de
încercare de răsturnare a ordinii de stat,
riscînd o pedeapsă
de m inim um 10 ani
închisoare (el) şi cel
puţin 5 ani (ea).

Xenofobia e in floare

O femeie şi cinci
copii au scăpat „ in
extremis” dinfr-un nou
incendiu provocat de
extremiştii naţionalişti
la Attingen.
în
„ca zul
Solingen" , trei noi
suspecţi au fost inculpaţi. De altfel, acest
oraş altădată liniştit,
pare că s-a obişnuit cu
violenţa şi cu apelurile
înflăcărate ale manifestanţilor antirasişti.

""ENGLEZII FĂRĂREGINĂARFI
CAPARISULFĂRĂTURNUL
EIFFEL"

Iatăunuldinrăspunsurilelaîntrebarea:"Cumațiconcepestatulbritanicfărămonarhie?",în

cadrul

unui

sondaj deopinierelizat cuocaziasărbătoririi celei de-a41-aaniversari aîncoroării reginei ElisabetaaII-a

Em igranţii turci au
devenit şi ei radicali:
ochi pentru ochi, dinte
pentru
dinte.
Se
vorbeşte
despre
arderea
caselor
unde sînt reperaţi
neonazişti. Legea talionului este singura
bună pentru ei.
Solingen s-a baricadat. C om ercianţii
şi-au înţesat vitrinele
de cartoane sau plăci
de lemn pe care nu au
uitat totuşi să scrie
euvîntul
derizoriu
* Deschis” .
Toată
lumea
cheamă
la
nonviolenţă, dar atmosfera
se m enţine apă sătoare. Cei care, sătui
de tensiunea care
domneşte de o săptăm înă, protestează
de la balcoane contra

m itin g u rilo r zgomotoase, sînt trataţi drept
fascişti. Poliţia a cerut
întăriri, în special pentru punctele de frontieră. Elicopterele care
survolează cerul completează portretul unui
oraş în stare de
asediu. în ciuda acestui tumult oraşul pare
în mod straniu pustiu.
" Stop
cruzim ii
neonaziştilor" a fost
sloganul celor 10.000
de m anifestanţi de
sîmbătă, care invariabil la sfîrşitul fiecărei
dem onstraţii
se
în ca ie ră cu poliţia.
„ Mi-e fric ă ", scrie pe
ziduri. Este sentimentul care îi uneşte probabil cel mai mult în
momentul de faţă pe
germanii şi turcii din
oraş.
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International

Asistenţa japoneză
pentru România
este condiţionată
de participarea Vestului

In timp ce cu o mînă se gîtuiesc reciproc

Irakul şi Iranul Işi
dau cealaltă mînă
(de ajutor) ca să
vîndă petrol sîrbilor

Răsăritul
vine numai
cu apusul
Strict formal, guvernul Văcăroiu
nu s-a confruntat plnă acum cu nici
un eşec politic. A căpătat învestitură,
strategia şi bugetul au trecut de
Parlament, moţiunea de cenzură a
fost respinsă, s-au elim inat
subvenţiile la data convenită, iar
greva generală nu a mai avut loc.
Singura mare nereuşită este
amî narea în obţinerea creditelor
externe, amînare care spune mult
despre credibilitatea actualei echipe
a Executivului. între timp, dl ministru
de stat Mişu Negriţoiu a făcut o vizită
în Japonia, unde a avut o serie de
întruniri pe care le-a caracterizat
drept „ încurajatoare". S-a discutat

lacob VOICHIŢONIU
la diverse niveluri, de la primul-ministru pînă la Asociaţia patronatului
şi firme private, dar dl Negriţoiu s-a
întors, ca şi de la Bruxelles, doar cu
promisiuni. Cele 4 programe de asistenţă pentru România constau în
împrumuturi pentru balanţa de plăţi,
garanţii pentru credite de export,
acces la credite cu dobîndă redusă
pe termen de 25-30 de ani, asistenţă
tehnică, adică întocmirea unor studii
de fezabilitate şi 40 de burse pentru
studenţii români. Ca toţi ceilalţi creditori, Japonia condiţionează acordarea împrumuturilor de aplicarea
practică a programului de reformă.
Din acest punct de vedere, Legea
investiţiilor străine este un element
esenţial. L-am întreba t pe dl
Negriţoiu, la sosirea pe Aeroportul
Otopeni, cum a reuşit să explice
japonezilor de ce, în ciuda programului, reforma nu demarează în
România, cum a motivat lipsa voinţei
politice a Guvernului: .Eu am explicat că reforma demarează, şi
evoluţia acţiunilor de privatizare cu numărul în
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creştere de active care s-au vîndut şi
anul acesta, prin privatizarea unui
număr de societăţi, dar, ca şi la
Bruxelles, şi aici am întîmpinat nişte
impedimente în progresul reformei
inclusiv impedimentele în progresul
privatizării, de natură logistică, instituţională şi operaţională."
Ne-am interesat, apoi, dacă în
cursul convorbirilor, s-a pus problema restructurării întreprinderilor cu
pierderi: „ Problema restructurării am
discutat-o, în principal, şi cu primulministru şi cu industria mare
japoneză, industria mare nu înseamnă, neapărat, toată industria
japoneză sau cea mai mare parte a
industriei japoneze. Japonia preferă
să vîndă, să creeze un cap de pod şi
după aceea să investească. Noi iam invitat să investească şi, dacă
investesc, putem să şi vindem
împreună.
Restructurarea se face pe baza
programelor de asistenţă tehnică
nerambursabile, pe care noi le abordăm la nivel sectorial şi în cadrul
acestor programe de restructurare
sectorială, firmele japoneze participă şi ia investiţii".
în final, l-am întrebat pe dl ministru de stat îi va convinge pe
investitorii şi creditorii japonezi să
vină în România, în ipoteza că ţările
din vestul Europei nu o vor face.
Japonezii nu vin fără Vest.
Discuţiile pe care le-am avut cu
japonezii au fost în cadrul pachetului
de asistenţă de ansamblu.
Japonia participă cu o mare parte
din aceasta asistenţă, ceea ce este
îmbucurător, deoarece Japonia îşi
măreşte contribuţia la asistenţa pentru
România şi vine cu programe noi."

După atacul bom b ardierelor „iraniene Cristian NICULESCU
asupra taberelor militare
ale opozanţilor iranieni din Irak, Bagdadul a
avertizat:. Focul cu care se joacă iranienii îi va
mistui în flăcările aprinse de propriul popor,
înainte de a fi arşi de irakieni".
Duşmănia este cel puţin la fel de mare ca prietenia (interesată) între cele două ţări. Serviciile
de informare americane au " dibuit" încheierea
unui acord irakiano-iranian prin care embargoul
impus Serbiei ar urma să fie " spart” de livrările
de petrol ale Bagdadului şi Teheranului către
Belgrad, ţiţeiul provenind din Irak ar urma să fie
transportat prin Iran (fiind ştiut că şi irakienii sînt
supuşi embargoului de către ONU) restul drumului urmînd să se efectueze pe cale maritimă.
Situaţia apare cu atît mai ciudată, cu cît sprijin u l regim ului iranian pentru m usulm anii
bosniaci (ai căror inamici sînt tocmai sîrbii) este
bine cunoscut. înţelepciunea lui Allah e mare şi
nepătrunse sînt căile sale...

Desenul animat
s-a născut
in Europa
Inventatorul de- că mai tîrziu, tot în
senului animat s-a Europa, au apărut
născut în Europa, personaje ale filmului animat
în Franţa,
Nicu
IEVA-SEVERIN
*>
d
evenite
încă din
celebre în
anul 1878
şi s-a numit Emile lumea întreagă ca:
Donald
Reynaud. înainte răţoiul
chiar de apariţia Duck, Pluto, cîinele
cinem atografului, cu urechile blegi,
cu un aparat con- Popeye-marinarul
struit de Reynaud, cu arma sa secretă,
numit paxinoscop, cutia cu spanac, şi
el a oferit spectato- drăgălaşa Betty
rilor im agini c o - Boop (creaţii ale lui
Fleisher),
lorate în mişcare Max
(animate), care au O livia-O il, iar în
avut succes, în 1953 apare primul
de
special cu aşa- lung-m etraj
numitele
„pan- desene animate
tomine luminoase” . francez „Păstoriţa
O dată cu naşterea şi Coşarul” realizat
cin e m a to g ra fu lu i în maniera „ nemu(primele încercări rito ru lu i rege al
s-au datorat fraţilor desenului animat”
Lumiere), desenul Walt Disney în
animat şi-a continu- America, creatorul
at drumul victorios. unei lumi magice.
După E. Reynaud, „V ră jito ru l” Walt
a urmat Emil Cohl Disney, născut la 5
care a creat p e r- decembrie 1901, a
un
sonajul denumit întem eiat
Fanfoşa.
După imperiu cu ajutorul
primul război mon- unui şoricel (Mickey
dial au continuat: Mouse), a inventat
Andre Vignaud şi o „ţa ră " care-i
numele,
alţii care s-au adap- poartă
tat cerinţelor filmu- „ D isneyland” , a
lui vorbit apărut pus anim alele să
între timp. Trebuie „ dom esticească”
să mai consemnăm pe oameni.

Magazin

Prinţesele Hollywood-ului

Daryl Hannah

„ La nouă ani aveam o pri- tagma „ micilor" săi prieteni:
etenă care făcea fotografii puJackson Browne, multimiliblicitare şi eram atît de geloasă onar al discului, apoi J.
încît am apelat la
Kennedy junior. în
nişte agenţii din Eugen OLTEANU
privinţa
cinemaChicago pentru a mă
tografiei,
blonda
angaja". Rezultatul: doi ani mai Hannah refuză a se cantona în
tîrziu, micuţa Daryl era deja pe „ poveşti amoroase".
coperţile revistelor şi turna în
Astfel, după ce a fost un
clipuri televizate. „ La patru ani android punk în „Blade
Shirley Temple era deja cele- Runner" şi zgripţuroaică în
bră. N-am timp de pierdut!” „ Bîrfeli femeieşti", ea s-a aflat
Ambiţioasă, Daryl? Mai curînd în compania omului invizibil,
da, dacă se ia în considerare căruia John Carpenter
identitatea şi înţelegerea în i-a filmat aventurile.
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Recidivista În lu n a a u g u st a
lu i 1 9 9 1 , D e m i M o o r e - m a d a m e B r u c e
W illis - în s ă rc in a tă în lu n a a o p ta , p o z e a z ă
goală r e v i s t e i a m e r i c a n e " V a n i t y F a i r " . L a
u n a n d u p ă n a ș te re a f iic e i, e a r e c id iv e a z ă ,
p o z î n d p e n t r u a c e e a ș i r e v is t ă . D e d a ta a s t a ,
fru m o a s a D e m i e s te în in tre g im e p ic ta tă
(v e z i fo to ). I - a u t r e b u it 1 5 o r e d e m u n c ă
p e n tru a -și a c o p e ri c o rp u l c u a c e st tro is -p la c e s ,
p ic a ta t în in tr e g im e în u le i, d e J o a n n e G e n ir .
M ai i n c r e d i b i l , D e m i m o o r e a d o r m i t î n
a c e s t c o s tu m , c u o n o a p te î n a i n t e d e a p o z a
î n f a ț a o b i e c t i v u l u i a p a r a t u l u i f o t o ( E .P .J .)

Criminali celebri

„Făcătoarea de îngeri"
sau „Căpcăuna de la Goutte d'or"
Numele
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crim inalei:

victime fiind alţi copii. Şi de
această dată, fiind apărată
Palmares: după unele deacelaşi maestru, iar
aprecieri, uciderea a 10 expertiza efectuată de
copii: Suzane de
acelaşi speciatrei ani, Geor- Toadar ŞUŞTIC
list, justiţia s-a
gette, în vîrstă de-------------- --------------- pronunţat în
18 luni, Maurice de doi ani, sensul achitării bestialei
Germaine, Lude, Auguste (9 criminale.
ani), Louise (11 ani), Marcel
- după eliberare, a fost
(propriul ei copil) şi alții.
angajată la un institut de
Mod de acţiune:
ocrotire a copiilor unde a
- potrivit raportului de găsit un teren propice pentru
expertiză moartea copiilor a-şi continua „ activitatea".
s-a datorat strangulării Aici a fost prinsă în timp ce
efectuate cu o batistă încerca strangularea unui
strînsă sub bărbie şi copil şi a fost dată afară, dar
directorul institutului, de frică
Înconjurî nd gîtul.
- după uciderea prin să nu fie făcut răspunzător,
strangulare a propriului copil nu a denunţat-o la poliţie.
şi trei nepoţi (pe care părinţii
- în sfîrşit, angajată la o
îi lăsase în îngrijirea crimi- familie să îngrijească pe
nalei) a fost trimisă în jude- Marcel (băieţelul familiei),
cată, fiind apărată de cei mai criminala a rugat pe tatăl său
mare avocat al vremi, Henri să-l lase să doarmă cu ea.
Robert care a refuzat ono- Pe la ora zece seara din cararul. Rezultatul cercetărilor: mera unde s-au culcat s-au
nevinovăţia inculpatei din auzit ţipete. Cînd părinţii
micuţului au deschis uşa au
tipsă de probe.
- după punerea în liber- rămas înmărmuriţi: Marcel
tate a continuat să zăcea inert în pat, iar din
„ lucreze" în acelaşi mod, colţul gurii i se scurgea o dîră
căzînd victime alte suflete subţire de sînge. Ucigaşa nu
nevinovate. Se pare că prin- a mai avut timp să
cipalul vinovat al achitării reacţioneze: mîinile şi
criminalei a fost un mare cămaşa îi erau pătate de
specialist al epocii, dr. sînge, iar sub pat au zărit un
Thoinot care în concluziile şervet pin de sînge.
Sfîrșitul: Fiind examinapuse a eliminat varianta că
moartea copiilor s-ar fi tă din punct de vedere psidatorat unor violenţe, ci a hic, medicii o declară irespus totul pe seama unor ponsabilă. Moare într-un
cauze naturale.
azil unde fusese internată
- a fost trimisă pentru a pentru a-şi trata boala. Nu
doua oară în judecată sub şi-a recunoscut nici una din
aceeaşi acuzaţie de crimă, crimele comise.
Jeanne Weber.
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Sport

Fotbal pe glob

U n event p entru
A rsena l

Ezitările
Iui Gullit
Jucătorul lui AC Milan, internaţional olandez Ruud Gullit, nu
s-a decis încă să-şi reînnoiască

contractul cu actuala echipă.
Aflat la form aţia milaneză de
şase ani, Gullit ar dori să-şi prelungească colaborarea cu
echipa lui Silvio Berlusconi, dar
motivul pentru care ezită încă
este cel de ordin financiar.
„Clubul îmi oferă jumătate din
banii pe care eu i-am solicitat şi
cred că trebuie să discutăm
acest lucru foarte serios" a
declarat jucătorul olandez.

In fotbalul britanic s-a ivit anul acesta
o situaţie mai puţin obişnuită: finala
Cupei Ligii profesioniste engleze şi cea a
Cupei Angliei, două competiţii distincte,
s-au disputat între aceleaşi echipe,
Arsenal Londra şi Sheffield Wednesday.
în ambele confruntări au cîştigat
„tunarii" londonezi care au adăugat în
bogatul lor palmares şi acest prestigios
event.
Nume emblematic pentru soccerul britanic, Arsenal Londra are o istorie centenară, dar echipa şi-a aflat celebritatea în
anii ’30, cînd l-a avut ca antrenor pe
Eddie Champman, cel care a imaginat
sistemul de joc „WM" şi sub bagheta
căruia formaţia londoneză a cîştigat trei
titluri de campioană (1931,1933,1934).
Stadionul Highbury, unde juca
Arsenalul, era cel mai populat în acele
timpuri, aducînd la meciurile importante
peste 70.000 de spectatori. Arena
devenise faimoasă şi datorită filmului
„B lestem ul stadionului Arsenal" o

Livarpool este
interesai de Clough
Graeme Souness, managerul
lui Liverpool, ar vrea să-l angajeze
pentru sezonul viitor pe mijlocaşul
Nigel Clough, actualmente la
Nottingham Forest. Valoarea lui
Clough, în vîrstă de 27 de ani,
internaţional englez, este estimată
la 2 milioane lire sterline. Pe de
altă parte, Souness speră să reînnoiască în curînd contractul atacantului John Barnes.

IBFintenţionează săcombatăSIDAin box
Fiecare pugilist care
intenţionează să cucerească un titlu, varianta IBF (International
Boxing Federation), va
trebui să
se prezin-
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peliculă de senzaţie.
Cînd spui Arsenal, nu-i poţi uita pe
marii săi jucători Eddie Hapgood, un
fundaş fără egal, de 30 de ori selecţionat
în reprezentativa Angliei, Alee James,
interul ideal pentru „WM" , centrul atacant Ted Drake, spaima portarilor, un
veritabil tunar, cel care într-un meci de
campionat a marcat 7 goluri în poarta
echipei Aston Villa.
De-a lungul anilor, la Arsenal au
evoluat şi alţi jucători de mare clasă, portarul Wood, m ijlo caşii Arm strong si
Brady, atacanţii Ball, Mariner, Talbot,
Stapleton în perioade cînd a fost antrenor
Don Hawe, adept al sistemelor tactice
moderne. Anul acesta, Arsenal Londra a
avut în formaţie valori autentice: lan
Wright, un golgeter, Alan Smith, Tony
Adams, Steve C lem ents, Kevin
Campbell, la care se vor adăuga noi
achiziţii pentru sezonul viitor, cînd va participa la competiţia continentală „Cupa
Cupelor".

te cu o dovadă medicală din care să reiasă
că nu este purtător al
virusului SIDA, înainte
ca meciul pe care îl va
disputa să fie recunoscut de acest organism

mondial al boxului.
Această moţiune, votată în unanimitate de
către comitetul executiv
al IBF, urmează a fi
dezbătută în cursul
acestei săptămîni.

Leii Britanici
in Noua Zeelandă
In c o n tin u a re a
tu rn e u lu i pe ca re
îl în tr e p r in d e în
N oua Z e e la n d ă ,
echipa de rugby a
L e ilo r B r ita n ic i a
s u s ţin u t cel d e -a l
c in c ile a m e ci în
compania formaţiei

Otago, la Dunedin.
P a rtid a s-a î n c h e ia t cu v icto ria
gazdelor cu scorul
de 37-24 (13-18),
astfel Leii Britanici
s u fe rin d
prim a
în fr în g e r e
din
acest turneu.

Sport

Manuela Derr vrea
să sesizeze tribunalele

Noi
candidaţi
pentru'
„Hall
of f ame”

Trei foşti campio
oni vor candida pentru prima oară, la 21
iunie, pentru a fi
acceptaţi în celebra
„ Hali of Fam e” a
atletismului american. Este vorba
despre Rod Milbum,
medaliat cu aur In
1972 în proba de
110 m garduri, Mac
Wilkins, campion la
disc în 1976, şi de
Jean Shiley, campioană la înălţime în
1932. Printre candidaţi se mai numără
Bob Campbell - pionier al atletismului
american,
Ken
Foreman - antrenor
timp de 42 de ani la
Universitatea
Seattle
Pacific,
Cornelius Johnson campion olimpic la
înălţim e în 1936,
Hery Laskau - de 42
de ori campion al
SUA, după ce în
tim pul celui de-al
doilea război mondial a fost prizonier
într-un lagăr de concentrare nazist şi
Walter Tewksbury campion olimpic la
100 m în 1990.

A tleta germană
Manuela Derr, acuzată
de dopaj cu clenbuterol, la fel ca şi
com patrioatele sale
Katrin Krabbe şi Grit
Breuer,
vrea
să
sesizeze tribunalele,
după ce s-a anunţat că
Federaţia Internaţională de Atletism
(IAAF), mai precis
Consiliul mondial al
acesteia, nu va lua o
decizie definitivă în
ceea ce priveşte cazul
său, înainte de 1994.
Avocatul lui Derr,
Peter W oessner, a
anunţat la Stuttgart că
el va cere tribunalului
de
instanţă
din
Darmstadt să o autorizeze pe clienta sa să
participe sîm bătă la

Chicago Bulls
în finala NBA
C h ic a g o B u lls ,
e c h ip a
la
ca re
a c tiv e a z ă M ichael
Jordan, s-a calificat
pentru finala campio n a tu lu i a m e rica n
p r o fe s io n is t
de
baschet
(N B A ),
e d iţia
19 9 3 . în

u ltim u l m eci al
fin a le i C o n fe rin ţe i
de Est, „B u lls " a
învins cu scorul de
96-88 pe New York
Knicks.
în
fin a lă ,
C h ic a g o , d e ţin ă toarea titlului, care

în c e a rc ă
s ă -l
cucerească pentru
a 3-a oară, va întîlnl
pe în v in g ă to a re a
din
fin a la
Conferinţei de Vest
d in tre
P h o e n ix
Suns şi S e a ttle
Supersonics.

Olimpice

O adevărată campanie a fost
lansată de către un grup de emi-

Alianţa pentru China democratică,
care pare să numere 40.000 de

granţi chinezi din Australia pentru

chinezi ce trăiesc în Australia, a
afirmat de curînd, cu ocazia unei

a convinge Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) să nu încredinţeze organizarea Jocurilor Olimpice din anul 2000 B e ijin g u lu i.
Vațineseam
aCIOdepărereacelor40.000dechinezișiflacăraolim
picănuvaardelaSidney,darnicilaBeijing?

conferinţe de presă, că nu va
su sţin e c a n d id a tu ra o ra ş u lu i
Sydney, dar nici pe cea a
Beijingului, cauza principală fiind
nerespectarea drepturilor omului
de către statul chinez.

Frankfurt la o cursătest pe distanţa de 300
m etri în vederea
Campionatelor
M ondiale
de
la
S tu ttg a rt
(13-22
august).
Comisia juridică a
Federaţiei Germane
de Atletism luase
decizia de a o suspenda pe Derr pentru opt
luni, după ce aceasta
recunoscuse că utilizase clenbuterol, un
medicam ent interzis
datorită proprietăţilor
sale anabolizante.
Această decizie, care
ar trebui să-i permită
sprinterei germane să
participe la mondialele
de la Stuttgart, va trebui să fie confirmată
de IAAF.

B o e ts c h ,
cel m ai
s im p a tic
Tenismanul francez
Arnaud Boetsch a
prim it
de
curînd
tra d iţio n a lu l trofeu
„ Prix Orange 1993",
pentru jucătorul care
întreţine cele mai bune
relaţii cu presa, în timp
ce
tro fe u l
„P rix
Citron" , pentru cele
mai „proaste" relaţii
cu presa de specialitate , a fost atribuit
ju că to ru lu i german
M ichael Stich. De
asem enea, premiul
„ B o urg eon", recompensînd o tînără speranţă a tenisului feminin, i-a fost decernat
croatei Iva Majoli.

Pagină realizaţi de
Cătălin
RADU
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Delirul scumpirilor

Călătoria
cu metroul 50 de lei

Ziua
libertăţii presei

Astăzi se sărbătoresc 43 de
ani de la crearea Asociaţiei
Internaţionale a Presei, celebrată
în acelaşi timp şi ca zi a libertăţii

presei de jurnaliştii din întreaga
lume. Urăm tuturor confraţilor
noştri şi publicaţiilor la care
lucrează VIAŢĂ LUNGĂ!

in

A apărut nr. 24 al singurului
săptămtnal S.F. din Europa

Echipa de serviciu:
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" Tariful pentru o călătorie cu metroul va
creşte la valoarea de 50 de lei, conform
H o tă rîrii de G uvern nr. 179, publicată în
M onitorul O fic ia l" , a d e cla ra t dl Virgil
Daschievici, directorul general al Metrorex
unui reporter MEDIAFAX: problema în aplicarea acestei hotărîri o constituie adaptarea
celor circa 700 de aparate de încasare a monedelor de 50 de lei, precum şi lipsa unei
mase monetare (circa 1.400.000 bucăţi de
monezi de 50 lei). în acest sens, Metrorex a
făcut demersurile necesare pe lînga Banca
Naţională pentru ca aceasta să scoată masa
monetară respectivă. Schimbarea de tarif se
va face, probabil, la 28 iunie sau la începutul
lunii iulie.
De menţionat că RATB intenţionează să
urmeze îndeaproape m ărirea de ta rif a
Metroului, astfel ca cele două tipuri de transport
să aibă tarife apropiate, vizîndu-se chiar şi
crearea unui abonament lunar comun pentru
ambele mijloace de transport urban.
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