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CONFERINȚA DE PRESA Record hunedorean pe piața de capital

Reforma trebuie dusă
până la capăt

de 
de

Combine prea multe,
grâu urea puțin?

sau

Recenta conferință 
presă ce a fost inițiată 
Partidul Democrat la Deva 
a adus în atenția gazeta
rilor prezenți o seamă de 
chestiuni pe care vi 
prezentăm pe scurt.

• Partidul Democrat 
este nemulțumit față de 
ritmul greoi în care se 
desfășoară reforma. Toc
mai de aceea, angajamen
tul politic asumat în a- 
legeri nu s-a respectat.

• Ideca că economia nu 
trebuie 
greșită, 
economică este și un 
gajament politic.
ce
să existe un angajament 
politic ferm

• In actuala coaliție 
guvernamentală există di
ferite discuții, păreri di
ferite. Ele sunt benefi
ce, chiar necesare pentru 
o adeziune politică de 
lungă durată, In plan 
ocal,. în problemele ma

jore există o atitudine 
comună,

• Schimbarea oameni
lor din funcții este un 
proces îndelungat, inclu- 
i ■■

I 
I
I 
I I

le

politizată este 
Responsabilitatea 

an- 
Iată de 

în economie trebuie

din
să

siv de selectare a acesto
ra. Gu unele excepții, 
orientarea este ca oame
nii să lucreze în dome
niile în dare sunt pre
gătiți profesional.

• în mod normal schim
barea unor lameni 
funcții nu ar trebui
aibă o încărcătură poli
tică. Acum însă trebuie 
să existe un angajament 
politic, P.D. punând în 
balanță atât capacitatea 
profesională cât și anga
jamentul politic.

■ Deși un parlamentar 
reprezintă județul, există 
exemple în care unii par
lamentari nici ei nu mai 
știu pe cine reprezintă în 
Parlament.

• în viziunea repre
zentanților PD din județul 
nostru, alegerile anticipa
te reprezintă o formulă 
extremă, iar timpul tre
cut de la alegerile pre
cedente este insuficient

Acțiunile „Siderurgica" 
urcă vertiginos in top 
lntr-un articol publicat 

la jumătatea acestei luni, 
ziarul „Cuvântul . liber1' 
aprecia evoluția notabilă a 
S.G. Siderurgica S.A. Hu
nedoara pe piața de capital 
extrabursieră Rasdaq. A- 
precierea a fost confir
mată după numai câteva 
zile când renumita fir
mă hunedoreană a marcat 
tranzacționarea a aproape 
5000 de acțiuni la o va
loare totală de 96 mii. lei.

Dar evoluția nu s-a o- 
prit aici. Acțiunile „Si
derurgica" au urcat verti
ginos, atingând la 22 și 
23 iulie a.c. . adevărate 
recorduri între cele peste 
3000 de societăți comer
ciale înscrise pe piața 
extrabursieră. S-au vândut 
în aceste două zile 10217 
și respectiv 29500 
țiuni „Siderurgica' 
prețuri de 19000 - 
lei facțiune, 
un volum al 
lor de peste 502 
lei.

Saltul acesta 
culos — care cu 
va continua în 
imediat următoare —

de ac- 
la 

— 22000 
realizându-se 

tranzacții- 
milioane

specta- 
siguranță 
perioada 

are

rezonanțe deosebite. El 
confirmă — nu prin gar
gară: propagandistică, ci 
prin confruntarea dură pe 
piața de capital — forța 
și valoarea siderurgiei hu- 
nedorene și îi îngroapă în 
ridicol pe toți acei „spe
cialiști" și „experți" 
năimiți să croncăne în 
vânt prohodul celor mai 
prestigioase întreprinderi 
românești.

Și nu numai atât. A- 
fimarea autoritară a S.O. 
Siderurgica S.A. 
doara, este efectul 
al bătăliei diurne 
echipa managerială 
aici, puternic susținută de 
sindicatul siderurgiștilor, 
o duce pentru a învin
ge greutățile mari, u- 
neori insurmontabile,
generate de tranziție, de 
a menține Hunedoara la 
locul de prestigiu pe care 
îl deține în siderurgia ro
mânească și europeană, 
Ceea ce, în mod cert, 
consolidează poziția S.G. 
Siderurgica în viitoarele 
acțiuni și tratative de pri
vatizare și restructurare.

I.AUKENȚIU VISKI

Ilune- 
direct 

pe care 
de

Pană în 
frontului 
special în 
rișului, pentru salariații 
de la S.G. Agromec din 
Baia de Griș o repre
zentau terenurile culti
vate în zona Banatului. 
Gum și acolo au apărut 
noi dotări cu utilaje de 
recoltat, aduse în mod 
deosebit din import, chiar 
dacă Ia mâna a doua, 
dar de mare randament, 
iată că activitatea pentru 
cei veniți din alte locuri 
s-a redus până la dispari
ție. In asemenea împre
jurări, conducerea firmei 
amintite a fost nevoită să 
se orienteze spre găsi
rea altor alternative pen
tru acoperirea cu lucrări 
și folosirea combinelor din 
dotare în scopul realiză
rii de venituri și asigură
rii salariilor, precum și a 
sumelor necesare plății ra
telor în contul privatizării.

Discutând despre 
tuația reală întâlnită 
teren, dl ing.
Tabacu, directorul 
Agromec Baia de 
spunea că unitatea 
8 combine care se 
în stare de funcționare, 
dar în zonă nu au suficient 
front de lucru, întrucât 
neliniștea pornește, pc 
de o parte,'de la faptul 
că mult teren rămâne, 
an de an, neiucrât (deși 
I.egca 18/1991 prevede ca 
în astfel de cazuri să se 
aplice și sancțiuni pro
prietarilor), iar pe de- alta, 
deoarece pentru cultura 
grâului s-a 
țitor 
acum 
de ha 
tabile 
canizat. Ca urmare, 
de pe suprafața existentă 
poate fi strâns în ccl mult

acest an 
de lucru, 
perioada

baza 
în 

sece-

si- 
în 

Rcmus 
S.G. 

Criș, 
are 

găsesc

pentru
restrâns siin- 

suprafața, ocupând 
numai câteva 
disponibile și 
recoltatului

zeci 
pre- 
me- 

grâul

de lucrudouă zile bune
în câmp în zona de acti
vitate a Agromec Baia de 
Criș. Pentru a ieși din 
impas, nevoia de folosire 
a combinelor fiind 
având în vedere 
și numai problema 
peririi cheltuielilor făcute 
cu reparațiile, cu combus
tibilul și cu salariile me
canizatorilor, 
unității s-a

acută, 
chiar 

aco-

directorul 
deplasat în 

zona comunei Cârjiți, unde 
s-au mai găsit suprafețe 
ai căror proprietari sunt 
intcî--’ 
grâului mecanizat, 
încredere că oamenii 
h Baia de Griș 
ajuta să-și adune 
recolta, ținând seama 
producătorii agricoli 
confruntă cu mari 
cazuri, acestea fiind 
ncrate de ploile ce. 
frecvent, punând in 
ricol 
ccput 
spic.

Alte 
se ridică și în legătură cu 
alte lucrări mecanizate, în 
mod deosebit cu arăturile 
de vară, lucrare pentru 
care în ultimii ani nu mal 
există solicitări, 
ce nu poate 
aspect pozitiv 
ta recoltei.

In discuție.

recolta care a 
să încolțească

având 
de 

îi vor 
rapid 

că 
se 

ne
ge- 
cad 
pe- 
în- 
în

semne de întrebare

i, ceea 
constitui un 
pentru soar-

In discuție, ci o repli
că la lipsa, de interes 
unor producători agricoli 
față de cultivarea pă
mântului, a revenit șl 
incertitudinea ce există 
în legătură cu valorifi
carea producției de grâu 
la un preț minim garan
tat, care să poată acoperi

a

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2Ja)

Lavinia Miloșovici(Continuare în pag. a 2-a)

spus adioCURSUL VALUTAR
scurt inter-

fipro-

i Ia 
de 

care

Miloșovici, 
șl în acest

de la 
să

cu 
fost 

de o 
ți-au

astăzi,
le mulțumesc la 
care s-au aflat 

dată alături de

V. NEAGU
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25 IULIE 1997
dolar SUA — 7285 lei
marcă germana — 39G8 lei
yeni japonezi — 6265 ici
liră sterlină — 12120 lei
franc elvețian — 4812 Ici
franc francez — 1177 lei
lire italiene — 408 lei

îrsurlle ineluse în această listă au la bază
cotați! ale societăților bancare autorizate să efee- 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu Implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar șl înregistrări

Nici viața lor nu mai este de invidiat.
Foto: ANTON SOCACI

Pe Lavinia am reușit 
să o răpim câteva minu
te dintre admiratorii ei, 
în finalul ceremoniei de 
la Sala Olimpia din Ti
mișoara. Cu ochii.în la
crimi marcată vizibil de 
acest moment a avut 
totuși amabilitatea de »a 
ne acorda un 
viu.

— Lavinia 
iată, ai ajuns 
moment important al ca
rierei unui sportiv, cel 
al retragerii — cu frun
tea sus — din arena 
sportivă. Cum ți s-a pă
rut publicul spectator?

— 4șa cum a fost în
totdeauna: cald și dornic, 
cu aplauzele pe care eu 
le-am așteptat ca o răs
plată a efortului făcut. 
A fost, astăzi, multă 
lume șl 
toți ccl 
încă o 
mine.

— Cum ai trecut peste 
ineditul acestei situații?...

— Să știi că nu a fost 
ușor. Încă nu mi-ani 
revenit. Unii spun

o mare campioana 
competițiilor

este simplu, dar aș vrea 
să ii văd pc ei aici,: 
gândul între ce a 
și ce va fi. Pe 
parte fetele care 
fost colege la greu 
bine, antrenorii, și 
cealaltă parte, ceva 
este de viitor.

— Ce ți-al propus 
pentru atest viitor? Să-l 
luăm pe cel mai 
piat 1

— Păi. mai întâi să în
chei cu examenele
facultate, după care

caut 
care 
club 
manță ,!

— Cum ți s-au părut 
fetele din echipa repre
zentativă.?

— Mobilizate pentru 
lupta tare de la Lausanne. 
Nu o să fie greu. Dom
nul profesor Delu știe 
cum să pregătească fe
tele, să fie în formă. 
Lc-ai văzut și tu și 
cred că poți să spui mai

o grupă de 
să lucrez 
și să fac

fete cu 
pentru 
perfor-

———————————

a

multe decât mine pentru 
cititori.

— Un gând pentru 
toți cei care te-au aplau
dat, au fost alături de 
tine Și ți-au ținut pum
nii atunci când te aflai 
în fața brigăzilor de ar
bitra ?

— Le mulțumesc tu
turor celor ce m-au a- 
jutat și au fost cu inima 
alături de mine. Le mul
țumesc profesorilor de 
la Liceul Sportiv șL de 
la Clubul Cetate, antre
norilor mei, colegilor și 
iubitorilor gimnasticii 
din Deva, că ne-au a- 
gutat mereu pe mine și 
pe fetele din lot și nu în 
ultimul rând presei, te
leviziunii care au făcut 
larg cunoscute succesele 
melc. Nu voi uita pe 
nimeni. Promit să fiu 
alături de gimnastele din 
Deva întotdeauna. Mul
țumesc și cititorilor care 
au fost mereu cu gândul 
la mine.

— Mult succes, Lavinia 
în activitatea viitoare !

A consemnai 
NICOLAE GAVREA
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Combine prea multe, 
sau grâu prea puțin?

(Urmare din pag. 1)

cheltuielile și să dea si
guranță că se va găsi 
piață de desfacere pen
tru întreaga producție 
realizată. Necazurile țin 
însă de cauze mai pro
funde, de lipsa unei stra
tegii clare a producției a- 
gricole, ceea ce nu poate 
duoe decât la descura
jarea- producătorilor agri
coli, în situația cănd nu-și 
văd acoperite și cheltu
ielile ce le fac și nu mal 
au posibilități să reia 
producția pentru anul vii
tor.

Iată probleme fierbinți 
ce-i frământă pe produ
cătorii agricoli ș! mai 
puțin pe guvernanți, a- 
ceștia din urmă nepreo- 
cupându-se de asigurarea 
și disponibilizarea sumelor 
necesare plății recoltei, 
nici cel puțin a celei 
ce a fost contractată cu 
statul. Este o situație grea 
care trebuie să fie depă
șită cu voință politică și 
cu măsuri hotărâte, 
oarece acum este
când producătorul agricol 
trebuie să simtă 
efectiv șl direct al statu
lui.

de- 
vremea

ajutorul

•«••••••••••••••••••«•••••••a
Informații eronate în 

mass-media

pe 
24 

OPC 
de- 

anul

Informațiile privind 
schimbarea directorului 
Oficiului pentru Protec
ția Consumatorului Hu
nedoara — Deva — dr. 
Mihail Rudeanu —, sunt 
eronate, ne-a precizat dom
nia sa într-o discuție 
care am avut-o Joi, 
iulie a.c. Directorul 
Hunedoara — Deva 
ține funcția din
1992, de la înființarea in
stitutului, șl a fost do
bândită în urma unui 
concurs organizat de către 
OPC București.

Dl Mihail Rudeanu ne-a 
mai precizat că numirea 
sa în funcția de director 
al OPC Hunedoara — 
Deva s-a făcut pe crite
rii profesionale, în urma 
rezultatelor obținute la 
concurs, nu pe criterii po
litice, întrucât în PDSR, 
unde deține funcția de 
președinte al Organizației 
județene, a intrat numai 
în vara anului 1995

Informațiile privind

schimbarea sa i 
ție au la bază 
rea concursului, 
ocuparea unui post 
inspector de specialitate, 
post 
fost

Dl 
mai 
până în prezent, problema 
schimbării sale din funcție, 
întrucât rezultatele ob
ținute de OPC Hunedoara
— Deva sunt foatte bune. 
Nu este exclusă 
înlocuirea sa din funcție
— a mai adăugat 
Iul director al OPC —, dar 
aceasta, dacă se va în
tâmpla, va fi o măsură 
exclusiv politică. întrucât 
deține funcția de preșe
dinte al PDSR Hunedoara.

De asemenea, interlocu
torul nu a ascuns faptul 
că s-au făcut unele pre
siuni asupra sa, cât și la 
OPC București, pentru 
eliberarea din funcție.

până Ia
(Urmare din nag. fl

pentru a schimba struc
tura orientării politice 
a alegătorilor.

capăt
2olvate. în acest sens, 
sindicatele trebuie să gă
sească soluții, nu să 
o soluție sau alta.

CAN..,: Evita (25—28); 
roare în Beverly Hills (20 
—31);

nege

din func- 
organiza- 

, pentru 
de

care, de altfel, 
ocupat
Mihail 'Rudeanu 
spus că nu s-a

a și

ne-a 
pus,

totuși

actua

CORNEL POENAR

Apel umanitar
Bota Sebastian, cu do

miciliul în Deva, Aleea 
Romanilor, bloc 6, ap, 7, 
jn vârstă de 41 de ani, 
se află într-o situație foar
te dificilă, sțarea sa de 
sănătate se agravează 
foarte rapid: locuiește sin
gur, are dificultăți moto
rii și pierderea echilibru
lui și este total lipsit de 
posibilități materiale. Face 
un apel umanitar către

cei cu posibilități finan
ciare, pentru a fl spri
jinit financiar în vederea 
efectuării de urgență a 
unei intervenții chirurgi
cale pe creier în 
tate.

Cei doritori a-1 
pot face prin 
459021234001 (în lei) des
chis la B.C.R. Deva,- pe 
numele Bota Sebastian.

Vă mulțumim.

străină-

ajuta o 
contul

• In cadrul conferinței 
de presă s-a apreciat că 
reprezentanții FPS-ului nu 
cunosc ce înseamnă re
forma, nu au capacitatea 
profesională să decidă 
privatizarea unor institu
ții șl nu au o concepție 
politică bine definită.

• In privatizarea unor 
societăți comerciale exis
tă suficient amatorism 
pentru a stârni îngrijo
rarea în legătură cu soarta 
unora după privatizare. Un 
exemplu ar fi ți cel de 
la Avicola Mintia.

• Reforma economică 
trebuie dusă până la capăt, 
Iar consecințele sociale 
alo acesteia trebuie re

Sâmbătă,

CTV*  O
7,00 Bună dimineaja 

de '*  lașii; 8,30 Alfa și 
Omega; 9,05 Micul Yeti (s); 
9,55 Tip-Top, Mini-Top ;
10.45 Pregătiji-vă uatistele!
(f.. Franța); 12,35 Mark și 
Mindy (s); 13,30 Ecranul;
14.45 Turnul Babei; 17,00 
Universul straniu al lui A. 
C. Clarke (s); 17,30 Alo,

Ieșene 
Teleenci- 
Jurnal ; 

sporti-

tu alegi!; 18,30 
animate; 19,00 
clopedia; 20,00 
20.35 Săptămâna

Serial • 
23,05 Perla 

0,05 De
tin l.A. (serial);

vă; 21,00 
Savannah ; 
Coroanei s); 
tectivul din 
0,55 Arena A.S.

t

C TVR 2 ]
8,00 Lupii aerului (s); 

9,30 Ajută-te singur!; 10,00 
Mondo—blitz; 11,00 TVR 
Cluj-N; 13,30 Misterele 
S.P (s); 14,30 Un bunic
fericit (s); 15,30 Desene 
animale; 16,00 Secretele 
nisipului (s); 17,00 Șeicul
R; 18,00 Serata muzicală

f; 19,00 Cazuri și neca
zuri în dragoste; 20,00 
Mincinoasa (film, Italia) ; 
24,00 TVM. Mesager; 30 
Jazz Alive.

[ANTENA 1]
7,00 Știri. Revista pre

sei ; 7,10 Alondra (r);
8,00 Teledimineaja; 10,00 
Desene animate; 10,50 A- 
venturile păsării spațiale

• Sindicatele nu 
în prezent un factor 
Guvernului, ci unul 
zitiv, cu toate că nu 
forță de decizie.

sunt 
ostil 
po- 
au

• „PATRIA" DEVA : 
Doamna șl vagabondul 
(25—28); Dante’s Peak (29 
—31);

• „PATRIA" ORAȘTIE:
Romeo și Julieta (25 — 
28); Evita (29—31);

A

• „FLACĂRA" HUNE- 
DOARA: Daylight — Pa
nică în tunel (25—31);

• „DACIA" 
Nevastă de om 
(24—27); Romeo și 
(28—30); Atacul 
nilor (31 iulie);

HAȚEG ! 
bogat 

Julieta 
marție-

ÎNFRUMUSEȚARE

în scopul de a pune 
cât mai bine în valoare 
peisajul local, în incinta 
Primăriei din comuna 
mos a fost amenajat 
frumos parc,- care 
bine întreținut. De 
ceeași atenție s-a bucurat 
după mulți ani de uitare 
și monumentul eroilor din 
localitate, unde lucrările 
de reamenajare efectuate 
au schimbat înfățișarea 
peisajului din jur. (N.T.),

26 iulie

Ro- 
un 

este 
a-

(s); 11,15 Dragă profeso
re (s); 13,00 Wild Life
(s); 14,20 Polițiștii tn mi
siune (s) ; 16,30 Club Ha
waii (s); 17,00 Misiune
la Chicago (i); 18,00 Se
rial • University Hospital 
(ep. 1); 19,30 Sirenele (s); 
20,30 Observator; 21,00 
Traficantul de arme (film 
SUA '89); 22,50 Draaoste
cu năbădăi (s); 
Hollywood Top Ten; 
Aphrodisia (s).

23,20
0,45

[pro - tv)
7,00 Desene animate; 

9,00 Noile aventuri ale Iul 
Flipper (s); 10,00 Stan și
Bran ; 11,00 Zile cu vin 
și trandafiri (r); 13,00 Film 
• Agatha (SUA); 15,05 
Rugby. Africa de Sud— 
Noua Zeelandă; 16,00 Fiul 
răzvrătit (film SUA); 17,30 
Walker, polifist texan 
(s); --- '
ligi ! (cs); 
Pro TV; 20,00 
lului (film);
zile crimei (s); 23,35 Ne
muritorul (s); 
la minut ; 
(film erotic).

18,45 Te uiți »î câș-
19,30 Știrile 

Ziua Șaca- 
22.30 Stră-

1,00 Sport
1,25 Solitaire

[PEVASAT-Q
Reluări;

17,00
7,00 — 11,30 

13,00 Videotext ; 
Not my home (do); 18,00
Desene animate; T“.“ 
La nord de Paralela 60 ; 
20,00 Număr norocos 
(film); 21,30 Oblivion (film); 
23-90 Zona periculoasă 
(film); 0,30 Film erotic ; 
1,30 Videotext.

19,00

■ „LUMINA" 
Cine

ILIA :
cine iubește (25

(25—27);

• „PARANG" PETRO- —27);
ȘANl: Puterea (25 
Un liceu periculos

— 28)1
(29— • „MUREȘUL" SIME-

31); RIA: Ace Ventura - Un

• „CULTURAL" LU-
nebun în Africa 
27);

(25—

PENI: Eraser (25 
Puterea (29—31);

— 28);
• „RETEZAT" URI-

CÂNI: Reacție în lanț
• „ZARAND" BRAD t 

Caribe (25 iulie); Daylight 
— Panică în tunel (28— 
29); Ace Ventura — Un 
nebun în Africa (30—31);
• „LUCEAFĂRUL" VUL-

.e. •—

• CASA DJ? CULTURA 
GEOAGIU-BAl t Ace 
Ventura — Un nebun în 
Africa <24—97).

Duminicfi, 27 iulie

C tvui )
7,00 TVR Cluj-Napoca ; 

8,30 Lumină din lumină ; 
9,05 De la Apenini 
Ansi (s); 9,35 Desene 
nimate; 11,00 Viața 
tului; 12,30 Ce vrăji 
mai făcut nevasta

ia 
a- 

sa- 
f» 

mea, 
Samantha? (s); 13,00 Se
rial de călătorii; 14,45 
Video—Magazin... în zo- 

17,00 Star 
18,30 Dcse- 

19,00 Robin- 
Jurnal; 20,35

E; 11,00 Muzică popu*
ră; 11,30 Contravene it*  

lorice (do); 
tisment (ij; 
14,05 Dh
14,50
16,50
1
bel 8
tor;
feeți
Dragoste cu năbădăi li);
23,25 Un plan nebunesc 
(co., SUA, 1983).

13,05 Dives- 
14,00 S»iri | 

iivertisment IN) ; 
Politia spațială (i); 
Club Hawaii teți

(s); 20,30 Observe». 
21,00 Oameni oev-

(film SUA); 23,00

dia iubirii; 
Trek (s., SF); 
ne animate; 
go(cs); 20,00 
Duminica sportivă;
Dragoste de mamă 
Anglia); 
dială a circului.

li,10 Gala

C TVR 2 )
8,00 Lupii aerului (s); 

9,00 Pas cu pas ; 9,30 Fe
restre deschise ; 11,00
TVR lași; 13,30 Misterele 
S.P. (s); 14,30 Un bunic 
fericit (s); 15,30 Desene
Onimate; 16,00 Secretele 
nisipului (s); 17,00 Șeicul 
(■); 19,00 Sensul tranzi-
iiei; 20,00 Cum vă place! 
div.); 21,00 Repriza a 

treia; 23,00 Frumoasa și 
Bestia ( d,3t) Varietăți
internaționale.

[ANTENA i)
7,00 Știr,. Revista presei; 

7,10 Misiune la Chicago 
(•); 9,00 Qesene anima
te; 10,00 Animal Show

[pro - TV)
7,00 Desene animate ;

8.30 Fiica oceanului |»h 
9,00 Super Abracadabra ;
10.30 Obraznicii (film SUA);
13,00 News Radio (»); 13,30 
Detectivi de elită 
15,00 Automobilism. For
mula 1 — M.P. al Ger
maniei; 17,00 Lumea fil
mului; 18,30 
Hills (s); 19,30
20.00 O dragoste 
(film SUA); 22,00 
modele (s); 23,20
sul etapei.

Beverly 
Știri | 
tonte 
Fote- 

Proce-

[PEVASAT+j
Reluâri;

17.00
1408
1W

7,00 — 11,30
13,00
Tombik â B.B. ;
Desene
La nord de Paralela 60 ; 
20,00 Film • Condition 
read ; 21,30 Film • Miss 
Mary ; 23,00 Dead badge 
(film); 0,30 Film eratte ; 
1,30 Videotext.

Videotext ;

animate]
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Povara impozitelor

Neimplicare în atentat

: Cota de reducere a im
pozitelor pe profit și pe 
salariu va fi cunoscută, 
probaMI, luni, 28 iulie, a 
declarat Mircea Ciumara, 
ministrul Finanțelor, după 
întâlnirea de miercuri cu 
Poul Thomsen, negocia
torul — șef al FMI pen
tru România,
[ Până atunci vom avea 
toate datele necesare pen- 
;.rr rectificarea bugetu

lui", a menționat Ciuma- 
ra.

Ministrul Finanțelor a 
praeWat că, in cursul In- 
.tliairii cu negociatorul 
FMI, s-a făcut un inven
tar al problemelor și 
a fost stabilit un calendar 
da lucru pentru zilele ur
mătoare. Conform a*  
cestul calendar, vor fi dis- 
cutate proiectele de redu
cere a fiscalității, Înca
drarea fn punctul 8 din 
Acordul FMI, referitor la 
'eonvertlbilttatea leului, 
piuaum șl plafonul. de 
îndatorare a României, ast
fel încât la 28 iulie să 
țjoată ti prezentată Guver
nului o Imagine clară a 
situației financiare.

I Mircea Ciumara și-a 
exprimat speranța că re-

Prima autostradă com
plet computerizată a fost 
prtmttată. marți, publi
cului american, de creato
rii săi de la Național Au
tomated Highwai System, 
informează AP.

Pentru lutostrada com
puterizat ■ sunt necesara 
mașini speciale care nu 
sunt încă accesibile pu
blicului. Mașinile sunt e- i 

Stradă 
computerizată

ehlpatc cu camere- video, 
magneți și radar. Ele au 
parcurs primii 12,2 kilo
metri de autostradă com
puterizată complet, con
struită pe Interstate 15. 
Prototipul acestei auto
străzi va intra în folosin
ță în 2002, dar nu a 
fost stabilită. încă locali
zarea.

In asfalt sunt instalați 
magneți miniaturali, pe 
fiecare parte a căilor de 
circulație, la o distanță de 
1,2 metri pentru a mag- 
netiza constant vehiculul 
care se. orientează, în 
acest fel, singur. Practic, 
odată ce computerul a 
preluat controlul, șoferii 
își pot lua mâinile de 
pe volan, picioarele ' de 
pe pedale șl ochii de la 
drum.

„Primele 15 minute este 
grozav, dar apoi' devine 
plictisitor... Este ca și cum 
<d călători cu șofer. Stai 

• fos șt tți lași mintea să 
zboare", a explicat unui 
din cel care au lucrat la 
proiect. 

zulatele raportului Întoc
mit de Thomsen să intre 
în analiza Consiliului FMI, 
de la Începutul lunii sep
tembrie, ceea ce va consti
tui premisa pentru » 
cordarea celei de-a doua 
tranșe a Împrumutului. 
„La ora actuală stăm foar
te bine și nu cred că e- 
xistă riscuri ca FMI să 
respingă raportul despre 
România", a apreciat mi
nistrul, adăugând că mi
cile întârzieri în apli
carea măsurilor stabilite 
In cadrul acordului cu 
FMI — neadoptarea legii 
pensiilor și Întârzierea k> 
procesele de privatizare, 
din cauza procedurilor ad
ministrative și juridice 
greoaie •— au fost „înțe
lese de reprezentanții 
FM1“.

Acordarea celei de-a 
doua tjranșe din Împru
mutul stand-by ar consti
tui o îmbunătățire a e- 
valuârii riscului de credit 
(rating) al României, ceea 
ce, coroborat cu lansa
rea unei noi emisiuni de 
obligațiuni pe piața de ca
pital externă, ar constitui 
un semnal favorabil pen
tru investitorii străini, a 
mai spus Ciumara.

MU iflĂI SĂ NOI IMPORTĂM 
« MPflRHMĂ Alifii V

U 7ȚT

-

Homosexual torturat
Peste- 50 de polițiști 

brașoveni îi caută pe a- 
sasinii lui Vasile Bercar, 
un homosexual torturat și 
ucis în locuința sa, in
formează PRO TV Brașov.

Homosexualul a murit 
ștrangulat cu un prosop 
după ce fusese lovit cu 
pumnii în cap. Polițiștii 
l-au găsit dezbrăcat, ți
nând în mână o sârmă 
de care avea legate orga
nele genitale.

Polițiștii au luat- am
prente de la locul crimei 
și au Întocmit o listă co

Remus Oprîș, secretarul! 
general al Guvernului, a 
declarat miercuri că ten
siunile din orașul Târgu— 
Mureș privind inscripțiile 
bilingve nu sunt îndreptă
țite, deoarece în munici
piul respectiv minoritatea 
maghiară reprezintă 53 
la sută din totalul popu
lației.

Procentul menționat jus

Inscripțiile bilingve
tifică inscripționarea bi
lingvă, fiind în conformita
te cu Ordonanța de urgență 
22/1997, care prevede, la 
art. 58, asigurarea inscrip
țiilor, de către autoritățile 
administrației publice lo
cale in limba minorități
lor, acalo unde populația 
minoritară este de mini
mum 20 la sută din tota
lul populației, a precizat 
Opriș.

El a afirmat că prima
rul municipiului Târgu
Mureș, Fodor Imre, nu a- 
vea nevoie de avizul
Consiliului local pentru 
inscripționarea bilingvă, 

supune un text de lege 
în ședința Consiliului lo
cal pentru a fi votat este 
echivalent cu absurdul", 
a adăugat șeful SGG.

cuprinde peste 10 suspecți. 
Partenerii de sex ai Iui 
Vasile Bercar au fost deja 
audiați. Ofițerii crimina- 
liști care se ocupă de 
acest caz au lucrat până 
la ora 4,00 dimineața.

Medicii legiști au recol
tat probe de sub unghiile 
victimei, secrețiile buca
le, anale și sânge pentru 
analize care să aducă in
formații despre criminal, 
în premieră, laboratorul 
brașovean de recoltare a 
sângelui va încerca să facă

Remus Oprîș a mal d- 
firmat că tensiunile se pot 
rezolva șî pe calea instan
ței, având în vedere inten
ția primarului Gheorghe 
Funar de a-l da în jude
cată pe Fodor Imre, dar 
un asemenea caz se va 
rezolva doar în raport cu 
legea.

Oprîș a prezentat o sta
tistică. o localităților care 

intră sub incidența Or
donanței de Urgență 22/ 
1997. Conform acesteia, 
procentul prevăzut de ac
tul normativ (20 la sută/ 
este depășit, în cazul 
populaței maghiare în 
1071 de localități din 17 
județe; pentru populația 
germană: —> In 36 de lo
calități; pentru ucraineni 
— în 57 de localități; pen
tru ruși — în 15 localități; 
pentru turci — în 8 locali
tăți; pentru tătari — în 
3 localități; pentru slo
vaci — în 26 de locali
tăți; pentru polonezi — 
în șase localități; pentru 
sârbi și croați — în șapte 
localităț; pentru romi — 
în 112 localități.

1

și ucis
testul SIDA pe cadavru.

Nepotul care a locuit 
până acum trei ani cu 
Bercar a, fost interogat 
timp de cinci ore. Toate 
rudele audiate de investi
gatorii Poliției au povestit 
că bătrânul a mai fost 
bătut de boschetarii pe 
care îi aducea în casă la 
băut. Ghiar și în ziua 
morții sale, Bercar băuse 
câteva pahare cu rom.

Rudele îl părăsiseră pe 
bătrân, din cauză că era 
homosexual.

Bulgaria a solicitat, mier
curi, sprijinul autorităților 
germane în vederea în
cetării difuzării unor in
formații cu privire la 
implicarea Bulgariei în 
atentatul comis în 1981 a- 
supra Papei loan Paul al 
Il-lea, informează Reuter.

Cotidianul german de 
mare tiraj Bild a afirmat, 
în cursul lunii trecute, că 
informații descoperite în 
dosarele fosjelon servicii 
secrete ale Germaniei De
mocrate arată că serviciile 
secrete bulgare au fost 
implicate în comiterea a- 
tentatului.

„Ca urmare a publicării 
unor articole incrimina
toare la adresa Bulgariei 
in presa germană, auto
ritățile bulgare au trimis 
celor germane o- scrisoa
re prin care solicită să se 
facă lumină In această 
problemă'*,  a declarat pur
tătorul de cuvânt ăl Mi
nisterului Bulgar de Ex
terne, Radko Vlaikov. El 
a adăugat că scrisoarea, 
semnată de ministrul de 
Externe bulgar, Nadejda 
Mihailova, și ministru] de 
Interne, Bogomil Bonev, 
solicită autorităților ger
mane să aibă o atitudine 
cooperantă și să prezinte 
documentele citate de 
presa germană. In cazul în 
care acestea există.

Vlaikov a precizat că a- 
ceastă problema nu îi a- 
fectează numai pe politi
cienii bulgari, ci și în
treaga națiune bulgară.

Cotidianul citat a rela
tat, la data de 17 iunie, 
că un magistrat italian a 
efectuat în luna aprilie o 
vizită la Berlin, pentru a 
solicita sprijin în reali
zarea unei anchete cu pri
vire la atentatul comis a- 
supra Papei, și a avut
• •••*•••6*9*9

Extinderea Alianțeii

Nord Atlantice
Ambasadorul american 

la NATO a declarat, mier
curi, că respingerea de 
către Senatul Statelor U- 
nite a ratificării recentei 
decizii de extindere a 
Alianței este un „gând 
intolerabil", care ar de
termina daune incalcula
bile credibilității Statelor 
Unite, relatează Reuter.

Ambasadorul Robert 
Hunter a făcut, în cadrul 
unei conferințe organi
zate de Departamentul de 
Stat, apeluri susținute în 
favoarea sprijinirii efor
turilor administrației de 
a prezenta populației a- 
mericane avantajele ex
tinderii NATO, care , a 
fost decisă la summitul 
Alianței de la Madrid.

La summit au fost in
vitate să înceapă negocie
rile de aderare trei state 
ale fostului bloc sovietic : 
Polonia, Cehia și Unga
ria. Decizia de extindere 
a Alianței va trebui să 
fie ratificată de parlamen
tele tuturor statelor mem
bre.

Un număr mare de par

MEDIAFAX 

c întrevedere cu un oficial 
din cadrul fostei poliții 
secrete Stasi, din fosta 
RDG. Conform relatării, 
fostul ofițer a declarat în 
cadrul ace tei întrevederi, 
că serviciile secrete bul« 
gare solicitaseră celor est— 
germane o cooperare în 
vederea eliminării sus
piciunilor cu privire la 
implicarea autorităților de 
la S-’’ a în a entatul co
mis asupra Papei, care 
s-a soldat cu rănirea gravă 
a acestuia.

„Nu există nici o îndo
ială, că scoaterea la lu
mină a arului va 
demonstra că reputația 
Bulgariei este nepătată. 
Iar dacă există vreo do
vadă cu privire la im
plicarea Bulgariei în co
miterea atentatului a- 
supra Suveranului Pon
tif, atunci cei vinovați 
trebuie să fie aduși în fața 
legii, pentru a fi pe
depsiți", a precizat Viat 
kov.

Mehmet Aii Agca, cetă
țeanul turc care a fost 
condamnat pentru împuș
carea Papei la data de 13 
mai 1981 șl ispășește, fn 
prezent, o pedeapsă de de
tenție pe viață. Intr-o 
închisoare Italiană, decla
rase că guvernul bulgar al 
liderului comunist Todor 
Jivkov și KGB-ul sovietio 
s-au aflat în spatele a- 
tentatului. Agca preciza
se, în timpul procesului, 
că ofițerii KGB solicita
seră serviciilor secrete bul
gare să-l asasineze pe 
Papă din cauza sprijinu
lui pe care Suveranul 
Pontif îl acorda sindica
tului Solidaritatea, din 
țara sa de baștină. Polo
nia, organizație care a- 
menința autoritatea Mos
covei asupra Europei de 
Est.

lamentari republicani și 
democrați susțin extinderea 
NATO, dar. există și par
lamentari care sunt îngri
jorați de modul de acope
rire a costurilor, precum 
și de partea de costuri 
care va fi suportată de 
statele europene membre 
ale NATO și de posibili
tatea ca militarii americani 
să fie obligați vreodată 
să lupte în Estul Europei.

Michael Haltzel func
ționar al Comitetului pen
tru Relații Externe al 
Senatului a declarat că 
voința statelor europene, 
membre ale NATO, de a 
menține trupe în Bosnia, 
după retragerea, anul vii
tor, în luna iunîe, a mi
litarilor americani, ar pu
tea, de asemenea, să In
fluențeze decizia Senatu
lui.

Senatul va dezbate ches
tiunea extinderii NATO 
în primăvara viitoare 
pentru ratificare fiind ne
cesară o majoritate de 
două treimi, adică votul 
favorabil al 67 din cei 
100' de senatori.

------ - -
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mină și limpezime: mun
tele animalelor și muntele 
zeilor. între ei însă se 
află valea crepusculară 
a oamenilor. Când unul 
dintre ei privește în sus, 
îl apucă, premonitiv, un 
dor nestins, pe el care 
știe că nu știe, de cei 
care nu știu că nu știu 
și de cei care știu că 
știu". • Nu încetez a
mă minuna de această 
minune cotidiană: 0“
CHIUL. Zice Empedocle: 
„Sufletul ni se constru
iește din ceea ce vedem". 
Vederea e ceva atât de

Muzica anilor 1930 — 
1950 s a caracterizat prin 
„atotputernicia" marilor 
orchestre de muzică de 
dans (Big Band) conduse 
de celebri șefi de or" 

i chestre precum Duke El
lington (pian), Benny 
Goodman (clarinet), Harry 

1 James (trompetă), Jimmy 
• Dorsey (clarinet), Tommy 

Dorsey (trombon), Artie 
Shaw (clarinet) șl, în 
sfârșit, compozitorul și 
șeful de orchestră Glenn 
Miller (trombon).

Fiecare muzician ams 
bițios, sau orchestră re*  
numită, dorește să aibă 
propriul să „sound" (su“ 
net); clasicul etalon al

The Glenn Miller Sound
propriului stil și sunet, 
este de zeci de ani Or
chestra Glenn Miller. 
Glenn Miller s-a născut 
la L III. 1905 în ©Ia*  
rinda — statul Iowa. 
Prețuit ca trombonist, 
având" și ambiții compo
nistice, în 1937 debutează 
cu propria orchestră, in*  
troducând un clarinet în 
mijlocul saxofoanelor. 
Așa a apărut THE 
GLENN MILLER SOUND 
cu 15 instrumentiști (4 
saxofoane, 1 clarinet, 3 
tromboane, 3 trompete,

pian, chitară, contrabas, 
instrumente de percuție).

In această formă, a 
lansat în 1939 celebrul 
„In the Mood" (,,în bună 
dispoziție") înregistrat i" 
mediat pe primul milion 
de discuri. în anii ’40, 
Glenn Miller compune 
melodiile „Moonlight Se» 
renade", „Sunrise Sere
nade", „String of Pearls", 
„American Patrol" etc., 
în noiembrie 1942, . este 
mobilizat împreună cu 
orchestra în Forțele ae •' 
riene și trimis în Anglia,

orchestra devenind „First 
Armed Forggs Band", 
concertând pentru com ■ 
batanți și răniți.

La 30. VI. 1944 este 
doborât de un MB — 
109 deasupra ©analului 
Mânecii, pe când se 
îndrepta spre zona eli
berată a Franței, ©ine 
a avut curiozitatea să 
urmărească la „Devasat/ 

Tele 7abc“ filmul Sun Val
ley Serenade (Serenada 
din Valea Soarelui), 1941, 
regia Bruce Humberstone, 
difuzat în seara de Cră" 
ciun 1996, a avut ocazia 
să-J vadă la „lucru" cu 
orchestra sa.

ADRIAN CRUPENSCHI

GÂNDURI
■ „în fața lui Dumnezeu 

‘Dumnezeu lucrând nu cu genii.
nu există i 

ci cu oameni".

genii, l

I

libertate, apare 
basculează între

■ „Sând vorbim de 
corectură: moartea. Omul 
bertate și moarte. Singurii oameni care nu pot 
fi suspectați că se înfioară în fața morții sunt 
sfinții".

O' 
li-

■ ,^tm învățat în închisoare că omul c un a*  
nimal stupid, deoarece' confiscă libertatea semenilor 
Iui. Tiranul e un om absurd și lipsit de rușine. Nu 
îi este rușine să-și chinuie semenii. Omul captiv nu 
poate fi fericit. Suntem captivi în univers. Ne ajunge 
această grozăvie..."

■ „Robește» mă Doamne, ca să mă simt 
liberi...". E definiția creștină a libertății. Adică 
ești liber întru Dumnezeu, nu în tine, care 
ești finit, șî mergi la biserică deoarece crezi, 
iar nu pentru că știi".

■ „Seea ce neliniștește metafizic omul e prior 
cipiul apariției și dispariției absolute. Neliniștește 
limitarea și jocul existențial între apariție și dispa
riție ca fiind totdeauna stăpânit de finitudine—“

Selecție de ILIE LEAIIU

I
Un tânăr poet fran" 

cez trimite lui Paul Va*  
Ilery un manuscris cu 

versuri. Valery îl citește 
și răspunde: „Domnule, 

| nu ai talent. Poate ai 
• geniu, dar la așa ceva 
| nu mă pricep". Pe a- 
• ceastă linie, Noica con' 
î sideră că în sânul unei 
’ culturi naționale, tocmai 
> la așa ceva ar trebui să 
• se priceapă măcar câțiva 
• oameni de cultură. Și 
I Noica conchide : „Dacă 
• există sDort de perfor- 
I manță, care ne încântă 
» și atâta tot, cu atât mai 
| mult există cultură de 
" performanță care, fie că 
| ne încântă ori nu. mută 

din loc bolovanii, cu noi 
cu tot". • Paul Klee — 
pictor și desenator, gra- 

i vor și teoretician al ar- 
I tei germane —, nota în 
• jurnalul său un gând 
J neobișnuit: „Există doi 
» munți, unde există lu

minunat încât și un mare 
prozaic precum ©harles 
Darwin a fost nevoit să 
recunoască, resemnat, că 
pe toate a reușit să Ie 
explice prin teoria sa 
evoluționistă, pe toate 
în afară de ochi... • Ce 
minunat spune Thomas 
de Kempis în „Imitatio 
Christi": „ROBEȘTE MA. 
DOAMNE, CA SA mA 
SIMT LIBERI" • Tolstoi 
(„Divinul" — cum îl 
numea Gheorghe Tomo’ 
zei), obișnuia să noteze 
în jurnalul lui — și la 
20 de ani, și la 70 de 
ani —, naiv — misteri

oasa prescurtare „d.v.t." 
(dacă voi trăi). Punea 
totul — operă, iubire, 
proiecte — sub semnul 
acestor trei litere cu 
semnificație implacabi
lă... • La 20 de ani după 
ce filmul „Un bărbat și 
o femeie" a amețit pla" 
neta, protagoniștii filmu
lui au fost eroii unui 
interviu. La un moment 
spune Claude Lelouch : 
„Trebuie să iii prudent 
atunci când vorbești de
spre dragoste, deoarece 
este cel mai important 
lucru în viața unui om, 
iar în același timp cel 
mai uzat... Cred că ar 
trebui să fim inițiați în 
dragoste, să avem o școală 
a iubirii pentru a înțe" 
lege că acest sentiment 
contează cel mai mult 
in viață, și că totuși pe 
ca o ratăm cel mai ușor 
șl cel mai des".

ILIE LEAHU
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(Propuneri pentru în" 
ființarea administrației 
parcului).

Parcul Național Re
tezat, cea mai întinsă și 
mai importantă rezervație 
naturală din țara noastră 
în zona alpină, și Delta 
Dunării sunt recunoscute 
pe plan internațional ca 
rezervații ale biosferei. 
Delta Dunării are o ad
ministrație proprie, parcul 
național nu se bucură de 
o astfel de organizare.

Deși Parcul Național Re
tezat a luat ființă, ca mo
nument al naturii, încă 
din 1935, nu a cunoscut 
măsuri speciale de ocrotire 
a naturii până în anul 
1961. în perioada anilor 
1961—1972, prin numirea 
unui cercetător științifiic 
pentru această rezervație 
și asigurarea unor fonduri 
din partea Academiei Ro
mâne și a județului Hu“ 
nedoara, s au pus bazele 
înființării administrației 
acestui bun natural de 
mare preț, astfel:

Parcul Național Retezat (XII)
— S-’a construit casa — 

laborator Gemenele, din 
centrul rezervației științi
fice, cu fondurile de in
vestiții ale Academiei, 
destinată cercetătorilor, ca 
loc de muncă și cazare.

— S»au construit 4 case 
puncte de observație la 
Gura — Zlata, Rotunda și 
Pietrele ca loc de muncă 
și cazare a celor 5 paznici 
ai parcului. Aceste case 
s au executat cu fondurile 
Consiliului județean Hu * 
nedoara, din care au fost 
salarizați și paznicii;

— S"au procurat mij
loace de transport hipo 
(cai) și inventarul necesar 
caselor construite;

— S au construit po
dețe și poteci și s“au a- 
plicat table indicatoare)

— Sa reglementat prac

ticarea pășunatului în zona 
de protecție, a turismului 
ș.a.;

— S^au desfășurat mul
tiple simpozioane științi
fice, tabere internaționali 
ale tineretului și acțiuni de 
propagandă.

Din nefericire, după a" 
ceastă perioadă, activitatea 
organizatorică cât și de 
ocrotire a naturii a stag
nat atât din cauza lipsei 
fondurilor necesare cât 
și a reducerii postului de 
cercetător științific pentru 
această rezervație. In ca» 
sele construite, pentru care 
nu s^au fixat taxe de ca
zare, au fost primiți tu 
riști protejați de paznici 
sau chiar de organele CMN. 
Cei 4—5 paznici plătiți 
din fondurile Consiliului 
județean Hunedoara au 
depus o activitate extrem 

de redusă, neavând nici 
un organ de îndrumare, 
coordonare și controlul 
activității lor: în timpul 
rece de 8 luni s-au ocupat 
numai de gospodăria lor, 

.iar, în timpul de vară, 
nu s"au ocupat de refa
cerea potecilor, marcaje
lor, respectarea convenții
lor încheiate și a lucrări
lor de ocrotire a naturii în 
general. Mai mult decât 
atât, chiar ei s au dedat 
la acte nepermise (prin
derea de jderi pentru blană 
și păstrăvi în locurj ne" 
permise — rezervația ști
ințifică sau învoiri de pă ■ 
șunat în locuri neautori' 
zate — zona de protecție).

Având în vedere im
portanța șl calitatea aces
tui parc național de re" 
zervațle a biosferei se im
pune, ca o necesitate ur

gentă, înființarea admi" 
nistraței acestuia, altfel 
prestigiul acestei rezerva - 
ții, pe plan național și 
internațional, va scădea 
în detrimentul țării. Până 
la înființarea acestei ad - 
ministrații, în vederea 
realizării lucrărilor pre" 
gătitoare, se propune să 
se creeze la Gura Zlata 
o unitate silvică care să 
aibă următoarele obiective 
provizorii:

— administrarea cores" 
punzătoare a caselor con ■ 
struite în această rezer
vație și îmbunătățirea ac ■ 
tivității paznicilor;

—• realizarea unor lu
crări necesare accesului: 
podețe, poteci, marcaje;

— asigurarea respectării 
regulilor de ocrotire a na
turii, în legătură cu pă" 

șunatul, turismul, proteja
rea florei și faunei; In 
colaborare cu Comisia 
monumentelor naturiij

— valorificarea lemnului, 
vânatului și pescuitului In 
zona de protecție a par
cului.

— prospecțiuni pentru 
înființarea unei mari eres" 
cătorii de păstrăv la Gura 
Zlata și a unor hotele 
turistice moderne (prin 
investiții străine) la Pie
trele, Gura Zlata ș.a.

Se precizează că reali
zarea unei unități silvice 
la Gura Zlata nu com" 
portă cheltuieli suplimen
tare, făcând u se din dez" 
membrarea Ocolului silvie 
Râu de Mori, important 
este că aceasta va con" 
tribui atât la îmbunătă
țirea activității în Parcul 
Național Retezat, cât și Ia 
asigurarea înființării ad
ministrației acestuia.

I
Ing. IACOB TRAIAN, 

OrSștie
—
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înțelepciunea românilor de 
dincolo de veacuri

■
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De ce el spun prog
noza vremii și la noi 
plouă? De ce la el 
sunt trenurile curate 
și la noi e prețul bi
letelor foarte mare ? 
De ce la ei e pâinea 
albă șl la noi e scum
pă? De ce la el e 
vreme bună și la noi 
cade grindina? De ce 
la ei sunt grupări eco- 
logiste și la noi e po
luare? De ce la ei sunt 
asociații pentru pro - 
tecția cumpărătorului 
și la noi „sucuri natu
rale" 
tic? De ce la el 
Întârzie trenul șl 
noi sunt deraieri? 
ce la ei se creează 
locuri de muncă șl 
noi crește șomajul? 
De ce la ei ouă găinile 
iar la noi crește prețul 
ouălor? De ce el pot

preparate sinte- 
nu 
la 

De 
noi 
la

ce?
călători pe alte conti
nente și noi nu mal 
ajungem până la Ma
rea Neagră? De ce 
la el benzina e scumpă 
dar pentru noi e și mai 
scumpă? De ce ei se

Clepsidra)
mândresc cu stațiunile 
lor și «de noastre sunt 
lăsate In paragină ? 
De ce ei spun unul de- 
lușor că e munte 
munții noștri nu 
văzuți de străini?
ce 
pe 
să 
De

Șl 
sunt 

De
Preț 

vrem 
totul?

el pun atâta 
folclor și noi 
modernizăm 
ce el se îmbracă

cu haine de la Paris și 
Londra și noi cu cele 
de ia Istanbul și cu 
cele de la „second 
hand"? De ce ei 
cumpără mai des 
mașină nouă și 
cumpărăm cele vechi? 
De ce ei plantează pă
durile noastre? De 
el au emisiuni 
satelit șl noi avem an
tene parabolice? De ce 
ei își folosesc moneda 
lor și noi ne raportăm 
la mărci și dolari? De 
ce la el crește nivelul 
de trai și Ia noi crește 
mortalitatea? De ce la 
el este democrație și 
la noi tot democrație 
și totuși nu e la fel ? 
De ce ei sunt în NATO 
și la noi a venit Clin
ton?

își 
o 

noi

ce 
pe

INA DELEANU
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• Adevărul pe toate le învinge și le 
stăpânește.

• Pentru adevăr nici a prietenilor cât 
de mari, cât de cinstiți și cât de 
învățafi voia a căuta nu se cade.

• Nici adevărul nu se poate căptuși, 
precum nici soarele cu tină (nu) se 
poate lipi.

• Cât intunerecul este mai des, atâta
lumina se luminează mai tare și mai 
departe își sloboade razele, așa pre
cât se dovedește minciuna mai tare, 
pe atât știința adevărului se cură- 
țește și se luminează.

« mm « a v*  a aaa*  » aaaat

DIMITRIS CANTEM1R despre adevăr
• Cine adevărul de la rădăcină cearcă, 

știința în vârjul înălțime i ațlă și 
cine adeverința de jos întreabă, cu
noștința de sus ii răspunde.

• Unde lumina adevărului lovește, ori
cât de groși ar fi pereții îndărătnici, 
de nu peste tot, dar oarecare zare 
tot străbate.

• Adevărul, deși târziu, însă deșert șl 
nedovedit a rămâne nu poate.

• Cuvintele adevărului, de multe ori 
și peste simțire inimile domolind, 
pleacă urechile spre ascultare.

Din „Divanul" și 
„Istoria Icroglifică".

DESPRE LECTURA

• „Lectura e pentru spi
rit ceea ce exercițiul e 
pentru trup".

Joseph Addison
• „O carte proastă îți 

oferă noțiuni eronate șl 
face dintr-un incult unul 
și mai incult".

V.G. Belinski
• „Nu citi pentru a con

trazice și combate. nici 
pentru a găsi ceva pe

care să-l critici șl de 
care să vorbești de rău, 
ci pentru a cântări și cer
ceta".

Fr. Bacon
• „Când văd cum oa

menii în jurul meu, ne- 
știind ce să facă cu timpul 
liber, inventează cele mai 
jalnice ocupații și distrac
ții, eu caut o carte și-mi 
spun In sinea mea: acest

lucru mi-e suficient pen
tru o viață întreagă".

F.M. Doștolevski
• „Citește 1 Numai ci

tind creierul tău va de
veni un laborator ne
sfârșit de idei și de 
imagini".

M. Eminescu
• „Citiți încet, recitiți 

și mai încetl".
J.G. Herder

Selecție de 
ILIE LEAHU

Legea proverbelor
• Pentru fiecare pro

verb care-și afirmă înțe
lepciunea există un alt 
proverb egal șj opus, care 
să-l contrazică.

Regula lui Rowe
• Șansele sunt de 6/5 

ca lumina de la capătul 
tunelului să fie farul lo-

comotivel care vine spre 
tine.

Legea lui Rudin
• într-o criză care for

țează luarea unei decizii, 
dintre mai multe variante 
posibile, cel mal mulțl 
oameni o vor alege pe 
cea mal proastă.

Regula lui Rosenbaum
• Cel mai simplu mod

de-a găsi ceva pierdut în 
casă este să-i cumperi un 
înlocuitor.

Legea lui A. Ross
• Mersul cu picioarele 

goale, „magnetizează" o- 
biectele ascuțite, de metal, 
ridicându-le cu vârful în 
sus pe podea, în special 
pe întuneric.

Legea lui Runyon
• Cursa de viteză nu 

va da câștig celui mal 
rapid, nici bătălia — celui 
mai puternic, dar așa 
trebuie să parlezl.

Selecție de ILIE LEAIIU

— Cum de nu aveți 
nici un copil?

— Păi, ce ne-am zis i 
dacă am avea băieți, ni-i 
ia soldați..

— Dar puteați avea fete!
— Atunci se luau soi

ri ații după ele...

O
La circa financiară :
— Pentru a înregistra 

apartamentul pe numele 
ambilor, vă rog să aduceți 
șl certificatul de căsăto
rie, zise funcționarul.

— Al meu sau a] so
ției ?

O

rele decât creierul...

— Mloaro, cum se face
că bărbatul pe care mi
1-al prezentat ieri are
părul negru, dar barba
albă?!

— Simplu, tu ! El folo-
sește mai mult maxîla-

O
Doi nebuni se plimbă 

prin parc. Obosiți, se 
opresc sub un copac 6â 
se odihnească. Unul din 
el scoate din desagă un 
burlan drept pernă.

— Nu-Î prea tare?
— Nu, că l-am umplut 

cu paie I
O

— De câte ori se-mbată, 
vecinul de deasupra mea 
se crede Pavarotti. Fre
donează toată noaptea arii 
din opere. Și are o vo- 
ceee !

Cumor)
— încă e bine. Vecinul 

meu se crede motor de 
tăiat lemne. Și are o tu- 
rațieee I

Un cetățean, gâfâind, a» 
junge la casa de bilete a 
gării.

— Vă rog un bilet clasa 
I la rapid !

— Pentru Constanța 3, /
— Nu, pentru mine^Z 

Culese si prelucrate A 
de ILIE LEAIIU f

TABLETE

1 2 3

2
3 i

<■ s rp > .0

4

5

—"la—K

’—r7"
10 Tl'eEE

ORIZONTAL: 1) Volum de știință pen
tru somități în materie ; 2) Ipostaziant 
de facto ca model de prezentare; 3) An
cestral realizator al unor piese rulate 
în turnee — Amintiri de neșters la 
parada anilor ; 4) Indicativ ambiant

sub semnul destinderii — Plagiator ar- 
tistie sub luminile rampei ; 5) Figura de 
bibelou plăsmuită fidel după natură — 
Operatoare subtile pe canavaua intri
gilor ; 6) Urmă adulmecată de nări 
fremătătoare — Susținătoare cu tact în 
pas de defilare — Evaluarea unul con
semn limitată în scris I; 7) Mesagerul 
delicat al gândului altruist — Pream
bul lasciv la o trecere în lumea visu
rilor; 8) Implicat ineluctabil intr-un 
proces de unificare — Atracție irezis
tibilă în brațele fatalității; 9) Elemen
te de transhumantă indo—europeană — 
Lacrimă rece între pleoape pe stânci ; 
10) Remarcate cu înflăcărarea în suflet.

VERTICAL i 1) Părinți naturali al 
marilor așezăminte j 2) Accelerator de 
particule în mișcarea de pulverizare; 3) 
Victima resemnată a complexului de In
ferioritate — Invitație perfidă la un festin 
de adio] 4) Intrat în ambuscadă sub 
semnul Iul Ares — Stropit cu sânge în- 
tr-un act de sacrificiu; 5) Dată pentru 
refacere în regim special prefe
rențial — Măsură redusă aforistic la 
cinstea rămasă de căruță; 6) Clișeul re
strâns al imaginii precedente — Mo- 
nologurl altruiste adresate unor convivi

cinstiți; 7) Refren obsedant în armo
nia mișcărilor — Cupă nonveleitară 
hărăzită amănuntului comercial — E- 
nigma din Teba dezlegată de edipi !; 
8) Făgaș adverbial pentru trecerea 
unor precizări — Cadre adecvate pen
tru prezentarea nudurilor; 9) Eroi ne
celebrați Ia rodnicia stirpei — Tânăr 
protagonist al producției „Mondo cane"; 
10) Noțiuni primordiale exprimate la 
mintea cocosului.

VASILE MOLODEȚ 
DEZLEGAREA CAREULUI 

„ESTIVALA",
A PĂRUT IN ZIARUL NOSTRU 

DE SÂMBAA TRECUTA:
1) MAGI — LAGAR; 2) ADIERE — 

ARU; 3) TIO — ANIMAT; 4) 6 —
BALOT — MA; 5) IMAS — SACI; 6 
ANIN — NAIV; 7) ST — NISIP — I; 
3) NUDIST — ITE ; 9) OSI — TANTAR;
10) PAINE — MARI.

Soluția problemei din nr. trecut i
1. Th6! (Dugzwang) 2. D:h6 mat
1. -----D:g6
2. G:g6 mat
1. -----D:h8
2. T:h8 mat
I. -----D:h6

1. -----D:f7
2. D:f7 mat
!. -----Dgf7
2. D:g7 mat

Controlul poziției :

ALB: Rfl, Df8, TaG, Gb5, Cc4

NEGRU: Re4: p : d4
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„Concurenta constă 
jtnaști să-ți vinzi 

marfa44
I

«societatea Comercială 
țUnivers" S Ari Deva (di" 
(rector dl Mugurel Făcu. 
Tari) este una' dintre ■ cele 
nai puternice societăți co

merciale dintre 
prinse din fosta 
tere comercială 
furi industriale.
mai mare număr de ma*  
gazine — 18 —, situate 
In centrul vechi al Devei, 
pe bulevardul „Decebal" 
și în zona Micro 15. De. 
tpre activitatea concretă 
a firmei, împliniri 
neajunsuri, despre 
proiecte, am purtat 
discuție cu dna 
Croza, contabil 

| — Care este
I societății, după 
care a trecut 
Jan?

cele des" 
întreprins 
de măr- 
Are cel

sau 
noi 

o 
Ancuța 

șef.
bilanțul 

perioada 
din acest

că
am
substanțial,

pozitiv, 
realizat 

I, 
fiind de 
lei. 
cele mai 
magazine 
însemnat

— Apreciez 
de vreme ce 
un beneficiu 
țifra de afaceri 

miliarde de 
i — Care sunt 
oeprezentative 
(și cu aport mai 
îta realizările de ansamblu?

— Magazinul „Electrice", 
^Căminul", metalo-chimi" 
se din Micro 15, cel de 
mercerie din zona pieței, 
„Casnica", „Adam și Eva*.  
Gestionarii acestor maga- 
cine, dar și ai altora, de
pun strădanii pentru ca 
magazinele să meargă bine, 
îă fie profitabile.
| — De unde vă aduceți 
mărfurile, care sunt rela
țiile cu furnizorii?

— Sunt relații bine sta. 
bilite, bazate pe încredere, 
pe cuvântul dat. Colabo" 
râm bine cu Matex Deva, 
Chimica Orăștie, cu fa
bricile de textile și me. 
talochimice din Timișoara, 
eu cele de confecții, țe- 
sături și încălțăminte din 
Arad, cu furnizorii de la
curi și vopsele din Ora. 
dea, iar rechizite școlare 
aducem din Petrești (Alba).

— Vă fac concurentă 
multe SRL' uri, care vând 
și ele aceleași produse

— Acceptăm pasiv con
curența. In fond, suntem 
ea mai puternică socie. 

tatc. Sunt SRL" uri 
practică prețuri mai 
iar aduc mărfuri 

^proastă calitate.
•— Pentru că a

vorba de calitate, cum
părătorii în situația in 
care cumpără produse 
proaste, care se deterio
rează repede, îi acuză pe 
vânzători. Ce poate face 
comerțul pentru a prelua 
numai produse bune, si
gure?

— Căutăm calitatea. A- 
cum stăm mai bine pen
tru că a început sări preo
cupe și pe furnizori a- 
ceastă problemă. Conform 
normelor de comerț, re
cepția trebuie făcută pe 
toc. Acolo o facem can" 
titativ, dar calitativ nu ne 
permite timpul. Dacă pe 
parcurs sunt prob’eme, 
furnizorul este înțelegător.

— Care este relația 
vânzător —- client?

— Nu am avut reclama- 
ții în ultima vreme. Cam 
90 la sută dintre salariate 
au experiență în domeniu, 
fiind foarte bune vânză
toare. In condițiile de 
azi, când oamenii se con
fruntă cu atâtea greutăți 
și stresul este mare, când 
prețurile cresc de la o 
fivrare la alta, nuri ușor. 
Trebuie tact și multă di
plomație pentru aplanarea 
unor nemulțumiri

Concurența constă 
ști să-ți vinzi marfa; 
nu știi să te ocupi
client, nu știi nimic. A- 
ceasta mai lipsește, din 
păcate^ în unele magazine, 

ceva 
„fața"

în a 
dacă 

de

„VL

■

1

*

- •

care 
mici, 

de

venit

— S"a investit 
pentru a schimba 
magazinelor?

— In acest an 
ceput reparațiile 
în unități, care nu 
făcuseră, de ani de zile. 
Multe spații comerciale 
sunt amplasate la parterul 
unor blocuri de locuințe. 
Am mers până acolo în" 
cât am suportat noi chels 
tuielile reparațiilor în u~ 
nele apartamente de Ia 
primul nivel, pentru a nu 
avea infiltrații în unități. 
Acestea le .am finalizat. 
Următorul pas este deco" 
rarea interioarelor, 
exemplu, la „Eva“, 
primenit interioarele, 
dat vitrinelor o față 
vie, ceea ce vrem să fa
cem, pe rând, cu toate 
magazinele.

Convorbire realizată de 
ESTERA S1NA

am în*  
curente 

se

Spre 
s»au 

am 
mai

Viata noastră cea de toate zilele
■

u
,, I ■ I Wl . |

Printre grijile lunare 
ale locuitorilor munici
piului Deva. în cazul de 
față ale abonaților tele
fonici, este achitarea în 
timp util, deci până la 
data de 25 a lunii In 
curs, a abonamentului 
telefonic pentru a nu 
plăti majorări, altele de 
cât cele pentru majoră
rile oficiale aplicate, care 
și așa au crescut consi
derabil facturile.

In data de 21
după — amiază, la ghi
șeul din sediul Romtele- 
com Deva așteptau Ia 
rând peste 40 de persoane 

pensionari, copii, sala" 
riați. Multe alte per
soane intrau, dar văzând 
coada renunțau, gândind 
să revină în zilele ur" 
mătoare, când poate, va

re"
C0-

iulie.

în conformitate cu prevederile legii

fi mai puțină lume. Gân
deam așteptând mai bine 
de 45 de minute, cum e 
posibil ca la noi servi
ciile pentru populație să 
fie atât de deficitar or
ganizate, când am 
marcat voci care
mentau același aspect.

Ajungând la rând, am 
întrebat în termeni po" 
liticoși, de ce după — 
masa, în special în pe" 
rioada după care oamenii 
șrau încasat pensiile sau 
avansurile lunare, nu 
pot fi deschise două ghi" 
șee, pentru a evita co~ 
zile create și timpul de 
așteptare?

Răspunsul salariatei de 
Ia ghișeu a fost concis 
și politicos: „întrebați"'! 
pe cel da sus, de la bi" 
rourî, pentru că nici

mie nu-mi convine să 
lucrez cât pentru două 
persoane'*.

Am promis că o vom 
face, ș încă în mod pu" 
blic: oare nu S'ar putea 
organiza, în perioada de 
după sosirea avizelor și 
până la data de 25, ser" 
viciul la două ghișee, 
pentru a evita aglome" 
rările?

Sperăm ca sesizarea de 
față să primească rezol" 
varea așteptată și să nu 
supere pe cei direct 
vizați. Uitându-mă în 
urmă, după achitarea 
facturii, m-am bucurat 
că nu am renunțat, deoa
rece coada se Ingroșase 
simțitor, Iar dimineața, 
când probabil era 
puțină lume, eram 
serviciu. (M.T.)

mai 
la

f

)

I

Procentul de reducere a... J
________A—. X— I — S

te--

r
Printr'O scrisoare pur" 

tând mai multe semnături, 
probabil ale membrilo» 
comisiei pentru aplicarea 
Legii 18/199L din comuna 
Brănișca, se dă răspuns la 
articolul „Multe se mai 
trag de la pământ", pu
blicat în ziarul nostru nr. 
1920 din 3 Iulie a.c. Re" 
ferind u se la situația
renului ce se cuvenea dnei 
Maria Dane, situat în sola 
numită de către localnici 
„Tău", sunt făcute câteva 
precizări considerate ab
solut necesare. In esență, 
este de menționat că dna 
M.D. a fost pusă în pose
sie cu 7972 mp în sola 
amintită, aplicându-se O 
reducere de • c”i
form prevederilor art. 10. 
al. 2 din Legea 18/1991, 
întrucât în zona respectivă 
s-a realizat o Investiție 
(pescărie), procentul 
reducere aplicându- se 
la ceilalți proprietari 
pământ în această solă.

în conformitate cu pre*

pământului 
vederile legii, ținând sea
ma de posibilitățile exis" 
tente, diferența de 7 ari 
a fost compensată într o 
altă solă, numită „Plopi", 
unde a existat teren dis
ponibil în rezervă.

Având în vedere moda" 
litatea concretă de rezol
vare a cazului amintit, așa

cum se spune în scrisoare, 
rezultă cu claritate că 
s-a procedat corect din 
partea comisiei locale pen" 
tru stabilirea dreptului 
de proprietate asupra pă 
mântuluL Iată, deci, o 
precizare necesară menită 
să clarifice unele suspi
ciuni. (Nicolae Târcobj

PROTOCOL TURISTIC
O delegație a mecanicilor 

de locomotive din-Munte 
negru, Macedonia și 
bia, condusă de către 
ședințele Federației, 
rinko Tubici, a fost 
zentă marți, 22 iul'e 
în Geoagiu Băi, la 
plexul „Borză", 
avut loc un schimb 
experiență cu 
Mecanicilor de Locomotive 
din România, condusă de 
către președintele acesteia, 
Ioan Vlad.

La întâlnirea de tnarți 
seara, au fost prezenți 
primarul comunei Geoa" 
giu, Traian Gherghel, dr. 
Sorin Cazan, directorul 
general al Regionalei CFR 
Timișoara, precum și dU 
rectorul general al com'*  
paniei de Firme „Borza1*,  
Remus Borza. Cu această 
ocazie primarul comunei 
Geoagiu, împreună cu dr 
Sorin Cazan, au prezentg 
oaspeților, în sinteză, prin» 
cipalele date care identi" 
fică zona în peisajul tu
ristic, Istoric și balneocli
materic..

In cadrul întâlnirii de 
la Geoagiu Băi a celor 
delegați s-a semnat un 
protocol de colaborare pe 
linie turistică, prin care j 
se prevăd schimburi tu" 
ristice în contrapartidă în
tre cele două federații.

După semnarea protoco" 
lulul a urmat o cină festin 
vă, unde cunoscutul solist 
de muzică populară Drfi" 
gan Muntean, acompaniat 
de orchestra condusă de 
lulius Bor2a, a prezentat, 
un moment folcloric a- 
parte. (C.P.)

Ser-, 
pre 
Ma. 
pre- 
a.c., 

Corns 
unde a 

de 
Federația

de 
Șl 

CU

După 20 de ani!
Recent Complexul 

<istri ..Aurel Vlaicu" 
Stațiunea Geoagiu — 
— cunoscut sub denumi
rea de Unitate de Trata
ment Balnear pentru A" 
gricultori —, a împlinit 20 
de ani de existență. în 

.prezent, complexul dis
pune de condiții foarte 
bune de odihnă și trata
ment. Investițiile din ul" 
timii ani, după cum apre
cia dna Ioana Iloch, con
tabilul șef al unității — 
realizarea unei centrale 
termice proprii, a uneia 
telefonice, înființarea gos" 
podăriei anexe, precum și 
modernizarea, reutilarea 
interioarelor șl a bucătă
riei — fac în prezent din 
complex un loc căutat și

tu" 
r”n 
Băi Iapreciat de către turiști, 

atât pentru binefacerile 
balneoclimaterice dar cât

și pentru liniștea șl cali
tatea serviciilor oferite. 
(C.P.)

rrr
• • • • • e «

Geoogiu Beii — Complexul „Aurel Vlaicu
Foto: CORNEL POENAR

______
- _ ANUL IX • NR. 1937^

Amenajări turistice în Munjii Reteza!, la Rotunda. Foto: ANTON SOCACl

Ia doamnă, să iau și eu pâine4499
Cu plase pline, mal 

multe decât mâini, cu 
gândul la cumpărături pe 
care nu Ie putujpm face, 
nu l-aș fi observat pe 
bătrânelul cu un sac 
plin de obiecte din lemn, 
dacă nu se posta în fața 
mea pe trotuar. Primul 
impuls a .fost săJ oco" 
lese nervoasă. Am atâtea 
umărașe, linguri și tocă" 
toare din lemn, cumpă. 
rate de la copii mai cu
rând de mila lor decât 
pentru că mi .ar trebui, 
încât n“arc sens să mal 
achiziționăm altele.

Abia după ce .am tre“ 
cut de el, cuvintele lui 
mi-au lovit dureros 
uzul: „Ia doamnă, 
iau și eu pâine". 
m,im întors din < 
căci eram într- una din 
acele zile în care nu 
numai banii ci ți timpul 
nu .mi ajungea. Dar vor
bele omului m-au ob« 
sedat și mult timp mi-am 
reproșa, că nu m-am 
oprit săj strig și sări 
dau măcar o mie de lei. 
în același timp însă mă 
gândeam că poate gestul 
meu l-ar fi putut ofensa.

i a. 
să 

Nu 
drum

Omul nu cerea pomană, 
ci voia să câștige un 
ban cinstit.

Nici nu mai știi cum 
să te porți cu acești vân- 
zători ambulanți, care 
sunt tot mai numeroși 
și de aceea tot mai pu
țin „eficienți". Și cum 
ar putea fi altfel? 6el 
care ar avea nevoia 
lucrurile oferite de ei 
prea au bani, iar 
înstăriți n.au ce face
obiecte care le-ar strica 
designul caselor lor lu- 
«oase. (V. Roman).

de 
nu 
cei 
cu

I 
I 
I 
i 
I 
I
I 
I
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Asistența socială în
dezbatere MURAL CASA

MURAL QUARZO
Hotelul Decebal din 

Deva a găzduit, timp de 
două zile — joi șl vineri 
—, o instruire a directo
rilor generali adjuncți, a 
șefilor de compartiment 
— ocrotire socială și a 
șefilor oficiilor de asistență 
socială de Ia zece Direc
ții Județene de Muncă și 
Protecție Socială

La întâlnirea de la 
Deva au participat Florin 
Pasca, director în ca
drul Direcției de Prestații 
Familiale Ocrotirea Mino
rilor — Asistentă Socială 
pentru Vârstnici, specia
liști din cadru] Ministe
rului Muncii și Protec
ției Sociale-, în cadrul 
dezbaterilor de la Deva 
s-au făcut referiri, în 
primul rând, la actul 
normativ care reglemen
tează condițiile și crite
riile pentru alocația su
plimentară — Legea nr. 
119, atribuirea livretului 
de familie, precum șl la 
alte hotărâri de guvern — 
’’ G. 360, proiecte de lege 

au în vedere a-

cordarea de ajutoare pen
tru persoanele 
cită proteze, 
tențiile MMPS 
acelea de a realiza 
cantine sociale și bucătării 
mobile care, In opinia 
participanților la dezbateri, 
vin în sprijinul persoa
nelor lipsite de venituri 
materiale. . Dacă în Dra- 
zent de o masă la canti
nele sociale beneficiază 
40.000 de persoane, într-o 
perspectivă apropiată, nu
mărul acestora se va 
dica la 100—120 000 
persoane.

Promovarea unor 
acte normative- în 
meniul asistenței sociale, 
care să statueze pe 
principii întreaga 
tate din domeniu, 
generată nu numai de rea
litatea economico 
cialâ, ci și de 
europene, care 
promovate. In 
unei viitoare

care soli- 
între

sunt
in

și 
noi

ri
de

noi 
do-

alte 
activi- 

este

— so- 
normele 
trebuie 

contextul 
integrări.

POENARCORNEL

FARMACII 
DF SERVICIU

în intervalul 26—27 iu
lie în Deva va funcționa 
farmacia „Hygeia", si
tuată în strada 22 De
cembrie, bloc D2 (în ca
drul policlinicii cu plată, 
la subsol). Tel. 226474.

în municipiu] Hune
doara, în aceeași peri
oadă de timp va fi des
chisă farmacia „Cyani" 
din zona Ceangăi, bdul 
Traian, bloc 15, telefon 
720639. (E.S.).

curs ds pescuit politico 
—medalie

Intr-cerea sportivă de 
la Oră-. tste organ zată 
de către fiiiaia Hunedoa
ra a Partidului Demo
crat. .C.-P.L

JURĂMÂNT 
MILITAR

Astăzi, 26 iulie a.c., cu 
începere de la ora 10, la 
Unitatea Militară de 
Jandarmi din Orăștie, 
cel mai tânăr contingent 
de ostași va depune 
jurământul militar de 
credință față de țară.

La festivitate parti
cipă reprezentanți ai 
administrației județene 
și. locale, comandanți 
militari, alți invitați. 
(C.P.).

J vopsele lavabile pentru 
j zugrăveli interioare și 
| exterioare — import

| din

1
I*

OFERTA 
EXCEPȚIONALA 

— CELE MAI 
MICI PREȚURI 
DE PE PIAȚA

C.E.C.
SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA 

DEVA

ORGANIZEAZĂ

Italia

Vi Ie oferă
MAGAZINUL VALENTIN

Deva, zona Casei de Cultură, tel. 216160. 
deschis zilnic între orele 8—19 

(sâmbăta 9—13).

AQUILA PART PROD SRL 
PLOIEȘTI 

DISTRIBUITOR AUTORIZAT UNILEVER

ANGAJEAZĂ

1. Agenți comerciali care să îndeplinească 
următoarele condiții:

• mașină personală
• experiență în domeniu
• domiciliul stabil în Deva,

Hunedoara, Lupeni.
Doritorii pot trimite C.V.. la fax : 

233420.
Informații suplimentare la telefon: 

233420.

054/

054/

(7569)

S.C. REC PROD IMP EXP SRE DEVA

î
i

Licitație publică deschisă, fără preselecție, 
pentru executarea lucrărilor de reparații la se
diile agențiilor CEC: nr. 1 Deva, Ilia, Dobra, 
Baia de Criș, Geoagiu, Călan, Hațeg, Pui și 
Aninoasa.

Miercuri, 30. 07. 1Q97, ora 10, Ia sediul 
Sucursalei Județene CEC Hunedoara—Deva, 
va avea loc o întâlnire cu ofertanții. pentru 
stabilirea datei, orei și locului de depunere 
a ofertelor și pentru cumpărarea dosarului cu 
documentele licitației.

Informații suplimentare la sediul Sucur
salei din Deva, bdul 22 Decembrie, nr 90, 
bl. 26, parter. I

O grabă suspectă
Prin acțiunea civilă, în dosarul 4002/1997 

Judecătoria Deva, S.C. „Canarom" S.A. De- 
, cumpărătoarea pachetului majoritar de

Sâmbâ'ă, 26 iulie, 
începere d- Ir ora 
la la ml Surruștău 
Orăștie a e lce un

CONCURS 
DE PESCUIT

ANUL IX ® NR. 1937

achiziționează toată gama de materiale re- 
J folosibile Ia cele mai avantajoase prețuri și 
j totodată vinde Ia «genți economici și persoane 
< — - - * ---------

II1«
i 
i

I
__________________ __________ ____ T. r______ î 
fizice toată gama de laminate produse de S.C. î 
SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, fără adaos' 
comercial.

Se pot face si comenzi anticipate Ia tele-i 
toanele : 231483, 231484 si 233318. ----------------------------------- :---------------------------------1 

S.C. MASE PLASTICE S.R.L. HUNEDOARA î
I

i 

î 
î A
I

la .
va, 
acțiuni ale statului la Avicola Mintia, chema 

ț in judecată pe S.C. „Avicola" S.A. Mintia.
FPS București și SIF Banat—Crișana. pentru 
anularea hotărârilor adoptate în adunarea ge
nerală din 30 mai 1997, a acționarilor S.C. 
„Avicola".

în esență, era vorba de majorarea capita
lului social al S.C. „Avicola", cu valoarea te- > 
renurilor din incintele fermelor și abatorului.

Graba, cam suspectă, cu care s-a organizat 
\ adunarea generală a acționarilor, i-a făcut 
ț pe organizatori să neglijeze o seamă de cerințe 
■ exprese ale legii, cu privire ---------------
i și legalitatea ținerii adunării. 
/ mantei 
' De

în

I

J

Str. Voinii, 20 A.
(Zona Castel — Gara de Vest)

S.C. ELVILA IMPEX SRL 
DEVA

Str. Depozitelor, nr. 2A 
Tel./Fax 230491

VINDE EN GROS:
• Zahăr import 3250 lei/kg.
• Ulei floarea soarelui 1/1 

1/2
5500 lei
2470 lei

• Faină albă Ungaria BL 55 2570 lei
• Vodcă: 2850 lei; Rom: 2875 lei; Rachiu 

alb: 2250 lei; Alcool 87 grade — 4890 
lei.

• Bere Bergenbier 2035 lei
• Bere Favorit 1250 lei
• Bere Crișana 1325 lei

Prețurile nu conțin TVA. (7566)

w

I*
I
w

I
I

Tel. 711557, fax 711144. 
PRODUCE Șl VINDE: 
® Folie polietilenă;
• Folie termocontractibilă;
• Saci, pungi, sacose;.
• Saci cu valvă;
• Containere pliante pentru 1000 kg. (CEC) * I 

1 
I
» 

Cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. » 
31 A, angajează tinere absolvente de liceu pen" | 
tru specializarea în domeniul marketingului, j 
comis voiajor și agenți comerciali, cu posihi- 7 
litate de deplasare în țară.

Informații Ia tel. 230193, 230194, precum * 
și la sediul firmei. (7557) î

*

I r r
Unic importator! S.C. „SCORPION" E» 

XIM COMPANY S.R.L., cu sediul în Hune-f 
doara, bdul Dacia, nr. 39, bl. 47, vinde la PRE- jf 
ȚURI FĂRĂ CONCURENTĂ produse import:! 
ouă, pui, pulpe, ficat, tacâmuri Ungaria.

La o cantitate mai mare de 200 kg se a.. 7 
sigură transport. * •

Printre aceste produse mai vinde și făină 
albă ambalată la 1 kg. . _ l

Relații suplimentare la sediul firmei sau | 
la tel. 717439; 232181. 1

I

S.C. METRO MOBILA S.R.L.

N O U!

............ . .ZT

la convocarea 
oferind recla- 

motive de a acționa în justiție.
ce este suspectă eraba aceasta? Pentru 
fapt, la data ținerii adunării, intre

l'
1
1

J că, . . _ _______________
î FPS și reclamantă intervenise contractul de ) 

vânzare — cumpărare nr. 764/21 mai 1997, 
contract în care nu era pusă în discuție valoa- 

\ rea terenurilor ; și nici nu putea fi pusă. 
, reglementarea în acest sens venind 
~ " . 37/10. 07. 1997. Pârâții

un termen nou pentru ______
S-a dat ca termen 22 septembrie ț

V 
instanța nu s-a pronunțat in ches" > 
totuși FPS, împreună cu Consiliul ț 

de administrație al pârâtei S.C. 
MTntia au solicitat Registrului 1 
înregistrarea înscrierii de mențiune referitoare 
la majorarea '"‘nitalul- ’ s-'-iâl cu 1 
terenurilor. Dacă s-a operat sau nu ______
mențiune in registru, nu cunoaștem. Normal 
ar fi fost să nu se înregistreze pană când 
justiția se va pronunța asupra legalității ho
tărârii adunării generale, de majorare a capi
talului. Este însă f 
cu care Sucursala Județeană a FPS se implică 
in această chestiune. Graba pare să poarte 
un nume: interesul personal al cuiva. Poate 
că. la timpul potrivit, vom încredința tipa
rului. numele acestei persoane. (P).

l O.G. nr.
i instanței

J
î
ii

apărării. 
1997.

Deci, 
tiune. Și

Iabia do la . 
au cerut J 
pregătirea »

. „Avicola" 
Comerțului i 
: referitoare J 

valoarea 2 
această *

i 
J

de două ori suspectă graba i ------------- — ,—« „ ’
l
*

1
I 
*
I

S.C. SCHMIDT SRL 
în Jimbolia, județul Timiș, 
Calea Moților, nr. 
următoarele utilaje 
abatoare :

— KUTTER KILLIĂ 60 1
— KUTTER SEIDELMANN
— MAȘINĂ DE MĂCINAT 

ALEXANDER/130
— CAZAN DE FIERBERE FRANKE 

300 1
Utilajele sunt de fabiicape germană, ve

rificate, cu o garanție de 6 luni.
Relații suplimen'are vă olertm la telefon 

1 056/250330.

cu sediul 
str.

Vă oferă 
mange rii si

17
pentru car-

GO 1 
ĂRNE

*
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;cotidian:i:indep'endent^ CUVÂNTUL LIBER

MICA PUBLICITATE

• La multi ani. sănătate 
și numai bucurii urăm 
dragei noastre Elena Si - 
mulescu, astăzi, <le ziua ei. 
Familia.

(7008)
• Cu ocazia zilei tale 

de naștere, ani mulți, să
nătate și multe flori Voi- 
chila S.. din partea noastră

(6784)

• Vând mi?re polifloră- 
■en gros. Tel. ,216716. după 
ora 16.

• Vând urgent teren 
intravilan — Cristur, mul
tiple posibilități. Tele
fon G71G7G.

• Vând urgent aparta 
mont două camere, preț 
25 000 000, negociabil. In
formații Deva, str. Bejan, 
bl. 79, sc. 3, ap. 58, zilnic.

(7037)
• Vând apartament 2 și 

3 camere. Tel. 231940 și 
214260.

(186246)
• Vând casă C'lan, 3 

eamere, bucătărie, taie, că
mară, grădină, i;n metan, 
Informații Ia tel. 731676

(7051)
• Vând Da.ia 1300 staie 

excepțională. T;l. 211582, 
214777.

(7(41)
• Vând casa netermi

nată, gaze, 'râdvnă. Deva, 
sau schimb casă, sau bloc 
și diferență in Tg. Jiu, 
sau comunele înconjură
toare negociabil. Telefon 
212171 (G103)

• Vând spațiu comer
cial amenajat, nefolosit, 
zona Minerului. Telefon 
221594. (7036)

• Vând Talbot Horizon, 
înmatriculat, an fabricație 
1982. Relații te|. 623864.

(75G5)
• Vând teren extravi

lan, acces apă, canal, gaz, 
curent, în spatele Liceu
lui de Chimie. Informații 
Deva. V. Babeș. nr. 32.

(6422)
• Vând autobuz Ikarus 

211. Tel. 611618, Deva, 
Grigorescu. 21.

(70G1)
• Vând mobilă dormi

tor, aragaz, frigider. Tel. 
215896, sau 777421.

(7070)
• Vând urgent casă cu

anexe, 49 an, plus 2 ha pă
mânt, în comuna Margina, 
sat Breazov.v .județul Ti
miș. Inform iții telefon 
633253 -- 15.oeo.on<» lei.

(7959)
• Vând cară cu grădi

nă, Nojag, 105. loc de 
agrement. Relații Murari 
Ștefan. Mihă ești, 48.

(G420)
• SC Agroscrvice SRL 

Deva, str. Dspczitelor, nr. 
40, vinde autoutilitară 
ARO 320, la un preț avan

tajos. Informații Ia se
diul societății, la telefoa
nele 222195. 224785.

(7058)
’• Vând casă, sat Cig- 

mău, cu grajd, șură, piv- 
■niță și grădină. Informa
ții Simeria, str. Teilor, nr. 
I A, familia Lazăr.

(70G11

• Vând urgent Moskviei, 
408, stare bună, caroserie 
și motor rezervă. 3.500.000 
(negociabil). Tel 633253.

(7059)
• Vând instalație spălat 

hulo, import Italia THESIS. 
Tel. 211697

(7573)
• Vând rezervor 3000 

litri, din tablă, Orăștic, 
telefon 611016

(7362)
• V â<i I t- r:.cotă bucă

tărie. Orăștie, str. Liber
tății, nr. 41. 7363)

• Vând presă de bolțari 
si cuptor cu microunde, 
’de! 611502

<• i Gl)
• Vând casă, in Muncelu 

Mic. Tel. 611502.
(6361)

• V ând apartament 2 
camere, decomandate, cen
tru civic .Tel. 715610.

(6136)
• Vând VW Polo, an

fabricație 1981, stare per
fectă, puțin rulat in țara. 
Relații Ia bar Gu.lea, cen
tru vechi Hunedoara (cu 
Aurică). (6145)

• Vând casă. Hunedoara,
str. Dragoș Vodă, 5. Re
lații Ia adresa menționa
tă (7304)

• SC Cernafruct S. A. 
Hunedoara, cu sediul în 
str. Carpați. nr. 92, Hune
doara, vinde la licitație 
publică următoarele mij
loace fixe amortizate, ne
amortizate și ambalaje ; 
subansamble linie muștar, 
calculator PC 28G, remorci 
auto și tractor, autodubă 
21 tone, motostivuitor, raf
turi. cântare, box paleți 
lemn, lăzi PVC 1/4/24, cu 
sticle 1/4. Licitația sc va 
ține în data de 12 august 
1997, ora 11, repetându-se 
până la epuizarea stocuri
lor existente.

(7803)

• Vând casă, gaz, în
călzire centrală, grădină, 
Deva, Rosetli, 10, 221606.

(0186244)
« Vând garsonieră 

Gcoagiu Băi. gaz, amena
jări interioare. Informații 
tel. 233131.

(0186215)

• NOD !/.' Centrale 
termice automatizate, 
HERMANN, SICO 
etc. Italia, Germania, 
orice combustibil, ca
pacitate. Distribuitor 
autorizat — IMPE
RIAL OR ÂST IE, 054/ 
642580.

(5146)

■ Ffină albă Un
garia. BL 55 — 50 kg/ 
sac : BL 55 — 1/1— 
15 kg/bax; BL 80 —, 
50 kg/sac. Calitate 
garantată. Tel /Fax > 
057 /281116.

• Ofer împrumuturi dc 
bani, sume nelimitate. In
formații tel. 223616, 625521.

(6119)
• Familie tânără luăm 

în întreținere persoană în 
vârstă pentru cedare de 
spațiu. Tel. 233354.

(33561)
• Ofer servicii de con 

(abilitate. Informații tel. 
220898, după ora 16.

(6751)
• S.C. Agroservice SRL 

Deva anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului a unității Agroser
vice SRL Deva, strada 
Depozitelor, nr. 10. Toate 
sesizările*  și reclamațiile 
se primesc pe adresa 
AI’M Deva, str. A. Vlai- 
cu, nr. 25, în termen dc 
25 de zile de la data 
publicării.

(7058)
• S.C.F.L. SPORT DISCO 

COM SRL. eu sediul în 
Brad, str. Cuza Vodă, nr. 
1, a depus documentația 
pentru obținerea autori
zației de mediu pentru o- 
biectivele — bază sportivă 
și chioșc, situate în strada 
Moților, nr. 1. Sesizări 
și reclamații se depun 
în termen de 30 de zile 
Ia sediul Agenției dc Pro
tecția Mediului Deva.

(7018)
• Sunteți între 18—18 de 

ani? Doriți o căsătorie cu 
un tânăr serios din Ger
mania? Dacă da, scrieți 
la adresa: Deram — Part
ner, Helmut Hamnics & 
CO AM Birkenvveg. 20, 
Modautal 64397 Germania.

(6116)
• Societate româno —- 

franceză angajează agenți 
comerciali și funcționar 
economic. Informații, Orăș
tie, str. 9 Mai. nr. 90, sau 
tel 233131, .au 611296.

(6360)
• SC Corn Alexandra

SRL Brad, cu sediul în 
str. Libertății, nr. 27, bloc 
B 20/1, a depus documen
tația pentru obținerea 
autorizației dc mediu, pen
tru activele : abator,
carmangerie, magazin, si
tuate în Brad, strada De- 
cebal, nr. 97. Sesizări și 
reclamații se depun în ter
men de 30 de zile la se
diul Agenției de Protecție 
a Mediului Deva, strada 
Aurel Vlaicu, nr. 25.

(6876)

COMEMORĂRI

• Luni, 28 iulie. *97  
se împlinesc 12 ani. 
de când a plecat din
tre noi. cel mai drag 
suflet

FLORIN MARIUS 
JURCA

Un gând pios, lacrimi 
și flori pe mormân
tul tău iubit. Mama 
și bunicul.

(7302)

DECESE

• Familia îndurerată a- 
nunță decesul dragei lor 

GABRIELA MIIIUȚ 
înmormântarea va avea 

Ioc sâmbătă, 26 august 
1997, ora 16, de la Ca
pela romano—catolică De
va. (7076)

1

)

i
S.C. „Condor" SA Deva ' 

i

I
I*

Cu ocazia Zilei Constructorului, echipa 
managerială și Sindicatul liber din cadrul S.C. 
„CONDOR” S.A. Deva felicită întreg colectivul 
de salariați al societății și’l invită in zilele de 
26 și 27 iulie 1997 Ia sărbătoarea ce va avea 
Ioc la Baza sportivă a societății.

S.C. ULPIA S.A. DEVA

• Cu durere în su
flet regretăm trecerea 
în neființă a dragei 
noastre

MARIA FAUR
Suntem alături și 

transmitem pe această 
cale sincere condo
leanțe familiei îndu
rerate. Frații Gheor- 
ghe. Marchian, Ion, 
cumnatele Veronica, 
Maria, Maria și ne
poții. (6423)

din 
Ac 

ora 16, la 
societății, cu următoarea ordine de zi:

Convoacă în condițiile art. 72, 73, 77 
Legea nr, 31/1990 Adunarea Generală a 
ționarilor, în data de 11. 08. 1997, 
sediul

1.

2.

In 
dițiile 
de 20.

Alegerea cenzorilor supleanți.

Stabilirea indemnizației administrate' 
rilor.

cazul în 
statutare, 
08. 1997,

care nu sunt îndeplinite con*  
adunarea se amână pe data 

ora 16. (7056)

iI
1
1

S.C. DECEBAL S.A. HUNEDOARA—DEVA 
(INDUSTRIA CĂRNII)

cu sediul în Deva, str. Piața Unirii, nr. 8. județul Hunedoara 
Organizează licitație deschisă cu strigare — conform Legii 58/ 

1991, H.G. 634/1991, H.G. 758/1991, pentru vânzarea următoarelor 
active:

Nr. 
crt.

Denumirea 
activului

Obiectul de 
activitate

\ dresa Prețul de 
pornire 

a licitației 
fără TVA 
— Ici —

• Vând mașini tâmplă- 
ric industriale: circular — 
2 bucăți; freză abricht 
mașină grosime, tubulatu
ră. instalații irigat, moto- 
pompă, țevi aluminiu, 
dispersoarc, remorcă auto 
închisă, lemne foc — 
70.000/m. st. Informații 
Ilia, str. Unirii, nr. 52.

(7567)
• Caut pentru închi

riere garsonieră sau apar
tament la preț rezonabil. 
Tel. 233420.

(7569)
• Expert contabil. țin 

evidențe contabile fhme 
Vând televizor color tele
text, nou, garanție 3 ani. 
Tel. 218015, zilnic după 
ora 18.

(7063)
• Angajez șofer cate

goria D. Tel. 611618, De
va, Grigorescu, 21.

(7061)
• NOU! Cabinet Sto

matologie Dr.' Romoșan 
Georgcta. str. M. Emincs- 
cu, nr. 111 (intersecția cu 
policlinica veche) — a- 
paratură și materiale mo
derne, prestații la prețuri 
care satisfac toate cerin
țele (7OG5)

• A trecut un an 
de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna cel 
care a fost iubitul 
nostru soț, tată și bu
nic

PARTENIE 
BERARI 

Parastasul de pome
nire va avea Ioc în 
27, Ia Biserica Orto
doxă din satul Târnă- 
vița. Dumnezeu să-ți 
odihnească sufletul în 
pace! Nu te vom uita 
niciodată!

(7026)

• Veșnic viu în 
gândurile noastre rea
ducem în memoria ce
lor care l-au cunoscut 
și prețuit pe dragul 
nostru soț, tată, frate 
și unchi

prof. dr. PETRI P. 
GROZA

Comemorarea dp 40 
de zile in comuna Bă- 
cîa, d îtrânică, 27 iulie 
1997.

(7019)

ANIL IX • NR. 1937

1. Fabrica veche de
conserve din 
carne Deva

2. Fabrica de 
preparate carne 
(veche) 
-Petroșani

3. Ferma dc 
berbecuți 
Hațeg

4. Abatorul 
Vulcan

în conser
vare

Idem

Idem

Idem

Deva, str. I.L. Ca- 
ragialc, 20, județul 
Hunedoara
Petroșani, str. G. 
Enescu (Gării) 
jud. Hunedoara

Hațeg, str. Râul 
Mare, 27, 
jud. Hunedoara
Vulcan, str. Abato
rului, județul 
Hunedoara

1.874.719.000

203.572.000

3.948.805.000

81.202.000

In valoarea de pornire a licitației nu este cuprinsă valoarea tere
nului pentru activele de la punctele 2 și 4, la care documentațiile sunt 
în curs de aprobare.

La punctele 1 și 3 prețul 
a licitației.

1 Licitația va avea Ioc pe
S.C. DECEBAL S.A. Deva.

Dosarele de prezentare a 
societății, între orele 8—11 (exceptând sărbătorile legale).

Costul documentației este de 15.000 lei pentru fiecare activ.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute sc pot 

la telefoanele 051/213322, 212237, 211760, 1, 2.
Ofertanții vor depune Ia sediul 

cinci zile înainte de data licitației,
— cerere de participare cu date 

persoană fizică sau juridică.
— taxa dc participare pentru fiecare
— garanția de participare de 10 la 

licitației, pentru activul solicitat.

a
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*
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terenului este inclus în prețul de pornire \

i

(
( 
V

I 
. j 

identificare a solicitantului, \

!
(
1 

Contul nostru de virament este 305520101 BCR Deva.
In caz de ncadjtidecare a unui activ în prima etapă, va avea loc 1 

doua etapă de licitație, în data de 5. IX. a.c., ora 10, și dacă va \ 
necesar și etapa a treia în data de 10 septembrie a.c., la aceeași oră. î

'Activele se pot vizita în fiecare zi lucrătoare, între orele 9—15,30. (

data de 21 august 1997, ora 10, la

activelor pol fi consultate zilnic la

*̂ g*a'*-*- --------------------------- •

sediu!

sediul

obține

societății comerciale, cu cel puțin 
următoarele:

dc

activ este de 5.000.000 lei; 
sută din prețul de pornire a

• Sâmbătă. 26 - Duminică, 27 iulie 1997


