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• - Domnule doctor, e adevărat că vinul 
întărește organismul?

- Da. Uneori chiar de tot...

In ziarul nostru de mâine,
30 decembrie a.c., publicăm într-o 

reușită formă grafică Calendarul pe 
1998. Satisfacem astfel dorința unui 

mare număr de cititori fideli ai
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UM V-A PLĂCUT?
Acum, când se încheie un 

an bogat în evenimente 
politice - dar care nu s-au 
repercutat pozitiv și în viața 
oamenilor -, am adresat unor 
locuitori ai județului urmă
toarele trei întrebări:

1 - Credeți că în acest an 
s-a produs o schimbare în 
țară?

2 - Care considerați că a 
fost personalitatea politică 
a anului 1997 (pe plan 
național și local) ?

3 - De câte ori v-ați 
întâlnit cu aleșii dvs m 
Parlament și ce probleme v- 
au rezolvat?

spre o nouă orientare în țara 
noastră, dar nu s-au 
concretizat toate, fapt care a 
cam sporit povara pe umerii 
populației. Dacă până la Anul 
Nou sau în cursul lunii ianuarie 
s-ar limpezi câteva lucruri

s-a diminuat pe parcurs. Sper 
totuși că dl președinte Emil 
Constantinescu se va impune 
mai hotărât în rezolvarea 
problemelor. Pe plan local nu 
prea știu.

3. întâlniri cu deputății în

ANUL POLITIC 1997 
ÎN DECLARAȚII r

Fiorian Brădeanu, Sime- 
ria:

1. Din punct de vedere 
politic, s-au depus eforturi

privind corupția, cu exemple 
clare, speranțele populației în 
schimbarea spre bine s-ar 
reface.

2. Personalitatea politică 
cea mai reprezentativă? Au 
fost mai mulți cei în care am 
avut încredere, dar unii m-au 
cam dezamăgit; încrederea

circumscripțiile electorale nu 
s-au practicat în orașul nostru.

Dr. Lidia Dobrei, di
rectoarea Centrului de 
Sănătate Căian:

1. Cea mai mare realizare 
consider că a fost prezentarea 
României tuturor celor care ne
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cunoșteau doar din sport. Am 
fost în septembrie în Statele 
Unite ale Americii, în Detroit, 
când a fost și o delegație 
parlamentară, respectiv dl 
Radu Vasile și Petre 
Dugulescu și am avut ocazia 
să văd eforturile diasporei de 
a prezenta adevărata 
Românie - munca, cinstea, 
corectitudinea românilor, 
ținând cont că fiecare popor 
are și caractere negative, 
fără a fi numai un popor 
negativ.

Anchetă realizată de
Estera SÎNA,

Cristina CÎNDA 
Traian BONDOR

(Continuare în pag. 8)

Cu ocazia Crăciunului, 
la grădinița șantierului 

din Sânlăntăria Orlea de pe 
Amenajarea Hidroenergetică 
Rîu Mare Retezat a avut loc 
o frumoasă serbare. Copiii 
constructorilor au prezentat 
în fața lui Moș Crăciun și a 
părinților un bogat program 

artistic compus din poezii, 
scenete și cântece pregătit 
de educatoarea Pușa Gușe.
In imagine: Moș Crăciun 
înconjurat de copii și de 

mamele lor.

Text și foto: Aurel ANCA

Ja fie reaniinlim zâ/xzde 
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. Un comumcat de la
IPJ Hunedoara

Inspectoratul de Poliție al 
Județului Hunedoara a defi
nitivat cercetările în cauza 
privindu-i pe : Bindea Mircea- 
Marcel, fost director comer
cial la SC “Avicola’’SA Deva, 
Cus Floricel, merceolog la SC 
“Devacomb" SA Deva, Lupu 
loan, fost administrator al 
Asociației Agricole “Viitorul" 
Nicolae Bălcescu din județul 
Arad, Mariș Grigore, fost 
achizitor de cereale la SC 
“Avicola” SA Deva, Crișan 
Gheorghe, inspector în cadrul 
Direcției Generale a Finan
țelor Publice Arad. în sarcina 
acestora s-a reținut că în 
perioada 1995-1996 au să
vârșit infracțiunile de : fals 
intelectual, uz de fals, înșe
lăciune în dauna avutului 
public, delapidare cu conse
cințe grave, instigare la fals 
intelectual, complicitate la 
înșelăciune în dauna avutului 
public cu consecințe deosebit 
de grave și complicitate la 
delapidare cu consecințe 
deosebit de grave.

Astfel, s-a stabilit că SC 
“Avicola”SA Deva, în

perioada sus-menționată, a 
beneficiat de credite în 
valoare de 8.032.200.000 
de lei, cu dobândă 
subvenționată, în baza H.G. 
426/1995, privind asigu
rarea surselor de creditare 
pentru preluarea la fondul 
de consum de semințe și 
furaje, a cantităților de grâu 
și de orz contractate. Prin 
nerespectarea destinației 
creditelor respective și 
întocmirea de facturi și alte 
documente fictive, și în 
urma expertizei financiar- 
contabile, s-a stabilit că 
aceștia au creat un pre
judiciu SC “Avicola” SA 
Deva în valoare de 
140.869.209 lei.

Dosarul a fost înaintat 
Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara cu 
propunere de trimitere în 
judecată pentru săvârșirea 
infracțiunilor sus-mențio- 
nate.

Lt.coi. Petru COȚOLAN, 
adjunct a! șefului IPJ 

Hunedoara

CU OCHII SPRE MIRACOLUL CHINEZESC
"" " ' - ' ..................... 1 " 11 ...................... IU... ■■.....................

iracolul chinezesc a 
atras în ultimii ani 

multe aprecieri, simpatii, priviri 
curioase. Au fost și românii 
acolo și s-au întors cu pro
misiuni și speranțe într-o 
fructuoasă colaborare. Ase
menea simțăminte trăiește și 
județul Hunedoara. Prin 
strădaniile și sentimentele de 
patriotism local ale dr. Mihail 
Rudeanu, și cu sprijinul 
fostului ambasador al Româ
niei în China, dr. ec. Florea 
Dumitrescu, în data de 12 au
gust 1997 s-a înființat Filiala 
județului Hunedoara a Aso
ciației de Prietenie România - 
China. în luna noiembrie ne-a 
vizitat județul ambasadorul 
Republicii Populare Chineze 
la București, dl Liu Gunchang 
împreună cu soția, care au dat 
girul asociației hunedorene și 
i-au promis tot sprijinul.

Peste numai o lună, mem
brii biroului Filialei județului 
Hunedoara a APRC au fost 
invitați la Ambasada Chinei în 
România la o discuție despre 
activitatea asociației și 
direcțiile ei de dezvoltare. Au 
fost prezenți și câțiva agenți 
economici hunedoreni, inte
resați de afaceri cu parteneri 
chinezi. Despre această 
întâlnire și despre viitoarele 
acțiuni ale filialei hunedorene 
ne-au vorbit de curând dnii dr. 
Mihail Rudeanu - președinte și 
Gheorghe Dreghici 
vicepreședinte ai Filialei 
județului Hunedoara a Aso
ciației de Prietenie România - 
China. La întâlnire, amba
sadorul Chinei în România le- 
a cerut reprezentanților 
hunedoreni relații despre in
dustria ușoară și a mobilei, dar 
s-a arătat interesat și de 

cooperarea în metalurgie, 
"Siderurgica” Hunedoara 
fiind un mai vechi partener al 
Chinei, precum și în 
exploatarea cărbunelui și în 
construcția de utilaje și 
echipamente miniere. Din 
acest punct de vedere cei 
care doresc să încerce 
colaborări cu firme și oameni 
de afaceri chinezi pot lua 
legătura cu Mihail Rudeanu 
(la Oficiul pentru Protecția 
Consumatorilor Hunedoara) 
și Gheorghe Dreghici (la 
Consiliul județean Hune
doara) ori pot suna la Ca
mera de Comerț și Industrie 
România - China (telefoane: 
01-3121371, 01-6135114).

Interlocutorii ne-au mai 
spus că filiala hunedoreană

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

RETROSPECTIVA.
& Ședință-festivă-circ. 

în 22 decembrie în Capitală 
s-a desfășurat ședința so
lemnă a Parlamentului 
dedicată Revoluției Ro
mâne din decembrie 1989. 
Absența parlamentarilor 
PDSR șl PRM, în semn de 
protest, a fost suplinită de 
un vai de revoluționari care 
au aruncat acuzații dure în 
dreapta și în stânga, 
transformând ședința într- 
un adevărat circ.

%> Andrei Pleșu 
ministru de externe. După 
demisia, în urmă cu exact o 
săptămână, a iui Adrian

Severin din funcția de 
ministru de externe, Partidul 
Democrat t-a nominalizat 
pentru acest post pe Andrei 
Pleșu, fost ministru al 
culturii în Guvernul Roman. 
Azi, Andrei Pleșu va depune 
jurământul în fața preșe
dintelui țării.

“Ziua porților des
chise”. în ajunul Crăciunului, 
Palatul Cotroceni și Palatul 
Victoria și-au deschis larg 
porțile pentru cei care au 
dorit să viziteze locurile de 
muncă ale președintelui țării 
și primului ministru. Vizi
tatorii s-au întreținut cu dnii

Emil Constantinescu și 
Victor Ciorbea, urându-și 
reciproc "Sărbători feri
cite!”

s' “Moțiunea chi
riașilor”. Ultima moțiune a 
anului inițiată de opoziție a 
fost așa-numita “Moțiune 
a chiriașilor", prin care se 
cerea actualei puteri 
protecția chiriașilor din 
casele naționalizate. Mo
țiunea a fost respinsă în 
Senat cu 71 de voturi, 49 
de voturi fiind “pentru” și 
două abțineri.

(Continuare în pag. 8)
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Parafrazându-I pe 
marele și regretatul 
autor al romanului "Viața ca o 

pradă", gândul ne-a dus la 
amărâtul de buget de stat al 
tuturor românilor care, de 
câțiva ani de zile încoace, 
urmând cursul vieții debu- 
solate, se încăpățânează să 
se mai înscrie în niște coor
donate normale, austeritatea 
constituind un cuvânt de 
ordine ce a pus, se pare 
definitiv, stăpânire pe viața 
noastră. Ca un făcut, de unde 
ex-ministrul finanțelor, dl 
Ciumara, dădea asigurări 
care mai de care mai ferme, 
potrivit cărora bugetul de stat 
pentru anul 1998, după 
premisele create, trebuia să 
fie dezbătut și adoptat de 
către parlamentari cam prin 
luna noiembrie a.c., iată că 
vine rapid vacanța de iarnă a 
aleșilor națiunii și proiectul nu 
mai apucă să fie supus 
caznelor facerii. De când am 
devenit puternic dependenți 
de Fondul Monetar Inter
național și de Banca Mon
dială, organisme care ne 
monitorizează în tot felul, 
încercându-și experimentele 
pe pielea noastră, iată că nu 
s-a putut da bugetul nici pe 
1998 până ce n-au venit 
reprezentanții acestora pentru 
a ne spune clar ce și cum, ce 
avem voie și ce nu să facem.

Culmea este că de unde 
nu cu multă vreme în urmă se 
tot bătea serioasă monedă pe 
reducerea presiunii fiscalității 
asupra contribuabilului la 
formarea bugetului, iată că

Sâmbătă seara sala mare a Casei 
de Cultură din Deva a fost gazda unui 
emoționant concert de colinzi cu 
participarea a numeroase perso
nalități ale folclorului românesc: 
Vela Birif, Angela Buciu, Daniela 
Condurache, Mariana Deac, 
Mariana Anghel, lonuț Fulea, Dinu 
lancu Sălăigeanu, Drăgan Muntean. 
Organizat de către UZO BALCAN, 
Radio Color Hunedoara fi prezentat 
de către Mărioara Murărescu con
certul de colinzi de ta Deva a

reprezentat fi un excelent moment de 
rememorare a tradițiilor românefti, 
de promovare a valorilor autentice 
fi a tinerelor talente.

Un moment de emoție fi mare 
trăire sufletească l-a reprezentat 
apariția in scenă a unei tinere fi mari 
speranțe a folclorului pădurenesc - 
Cosmina Muntean - alături de 
nimeni altul decât Drăgan Muntean 
- tah fi profesorul acesteia.

Intr-o notă aparte au evoluat în 
scenă fi colindătorii din Feregi,

condufi de către avocatul Viorel 
Muntean, animatorul fi suflelu! 
acestui grup care prin răbdare fi 
pasiune pentru folclor fi tradiție au 
încântat spectatorii.

Cu ocazia concertului de colinzi 
de la Deva a mai avut loc fi tragerea 
la sorți pentru atribuirea a nu
meroase premii acordate de către 
UZO BALCAN Hunedoara, premii 
concretizate în sume de bani cuprinse 
între 200.000 lei fi 3.000.000 lei.

Corne! POENAR

/ LUNI
• ,29 decembrie

rVR ,

7.00 Matinal 8.30 Sailor 
Moon (d,s/r) 9.00 TVR Cluj- 
N. 10.00 TVR Info 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.00 TVR Info 12.05 
Secretul (s/r) 14.00 TVR Info
14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Pasiuni 15.50 Obiceiuri de 
Crăciun (r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.35 
Casa de piatră (s) 18.00 
Studioul de Film al TVR 
prezintă: Wilhelm Filderman 
- Viața ca luptă (do) 19.00 
Sunset Beach (s, ep.117)
19.50 Agenda Muzelor 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport
20.45 Baywatch (s, ep.129)
21.40 Camera ascunsă
....... ....

acum FMI, după cum se 
afirmă în mass media, ne 
cere să creștem impozitele, 
deoarece dl Thomsen, 
negociatorul șef, a constatat 
că la noi există unul din cele 
mai scăzute niveluri de impo
zitare din Europa. în același 
timp înalții reprezentanți în 
relațiile cu țara noastră ș’i-au 
exprimat nemulțumirea 
pentru faptul că inflația n-a 
fost ținută sub control așa 
cum trebuia, că este ne
satisfăcător ritmul privatizării,

în special în cazul marilor 
firme și al băncilor, că 
restructurarea regiilor auto
nome care dețin monopoluri 
se prezintă într-o stare foarte 
anemică.

Dincolo de resurse și de 
posibilități, un lucru este 
foarte clar, anume acela că și 
pentru 1998 bugetul de stat 
va fi tot un buget de cruntă 
austeritate, având în vedere 
că economia merge ca 
melcul, iar cam peste 70 la 
sută din venituri se formează 
din impozitele plătite de către 
contribuabili. Pentru acope
rirea deficitului bugetar se

22.00 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.00 Jurnal de 
noapte 23.15 Canary Wharf 
(s, ep.87) 23.40 Scena. 
Festivalul Dramaturgiei 
Originale Românești, Bra
șov 1997 0.10 Pop Show- 
Nocturn

TVR 2
8.00 Euronews. Versiune 

în Ib. română 8.30 Ecclesiast 
'97 (r) 9.00 Club 2020 (r) 9.30 
Ecranul (r) 10.00 Varietăți 
Internaționale 11.20 Unchiul 
meu, extraterestrul (f/r) 
13.00 De la egal la egal... 
14.00 Conviețuiri-magazin 
Remember '97 15.00 TVR 
Info 15.10 Prințesa Starla 
(d.a.) 16.00 Micaela (s, ep.85)
16.50 Cristal (s, ep.176)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.50 Vedete 

face apel, firește, la unele 
împrumuturi externe, care 
trebuie plătite la termenele 
scadente pentru a nu se 
recurge la reeșalonări și la 
penalități. Cum și în anul 
următor'sunt la scadentă 
peste două miliarde de 
dolari, va trebui să strân
gem drastic cureaua, mai 
ales dacă ținem seama că 
toate ministerele cer bani 
cu nemiluita pentru a 
acoperi lipsurile existente, 
că parlamentarii și guver
nanții și-au tăiat de acum 
cea mai mare felie posibilă 
din acest tort mic numit 
buget, astfel încât ei să nu 
rămână mai săraci decât 
semenii lor de prin țările 
occidentale. Marea dramă 
este însă aceea că prin 
restructurarea făcută până 
acum mai mult s-a stricat în 
economie, fără a se pune 
nimic în loc, ceea ce face 
ca și resursele de con
stituire a bugetului să sără
cească în permanență. 
Atunci, ce să împărți în 
plus, în afară de sărăcie, fie 
și la re-rectificare, dacă 
armata cere, sănătatea 
este în comă, învățământul 
se zbate-n greutăți, agri
cultura și industria sunt în 
agonie, cercetarea a su
combat, iar celelalte minis
tere și sectoare n-o duc nici 
ele prea bine?

Chestiunea cu bugetul 
nostru este cât se poate de 
clară: sacul gol n-a stat și 
nu va sta niciodată în 
picioare.

Nicotae TÎRCOB

internaționale în concert: Big 
Mountain 19.00 O altă putere: 
Alexandru Zub 19.30 
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! 20.00 Pasiuni (s, 
ep.2) 20.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! (r) 21.00 Credo. 
Crăciunul la români 22.00 
Zăpezile de pe Killimandjaro 
(f.a.SUA 1952) cu Gregory 
Peck 0.05 Ecoturism (mag.) 
0.30 TVM. Mesager

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a.) 7.00 

Tele-Dimineața 9.00 Orășelul 
fantastic (s/r) 9.40 Cape 
Canaveral (s/r) 10.30 O 
familie de împrumut (f/r)
12.10 Teleshopping 12.20 O 
iubire de neuitat (s) 13.10 
între prieteni (r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Teleshopping 
14.20 Dempsey și

Au furat hainele elevilor
Nu cu multe zile în urmă, 

pe la ora 11, două individe au 
pătruns in incinta Liceului 
,, Traian" din Deva de unde au 
sustras hanorace și obiecte 
personale ale elevilor în

Aveți grijă de animale!
Pe raza celor 12 comune 

arondate municipiului Brad a 
apărut un fenomen nou: furtul 
de animale din gospodăriile 
cetățenilor.

Viorel l-a acostat pe Mihai
Viorel Ștefan Schuller din 

Peșteana are doar 19 ani. Pe 
traseul Brazi - Râu de Mori el 
l-a acostat pe pensionarul

Neatenția vânzătorului -
bucuria

O patrulă a Poliției 
Municipiului Deva l-a depistat 
pe loan Giurgian, de loc din 
Butea, județul lași. Omul nu 
are nici o ocupație și este 
recidivist.

Pentru 20
Da, atât a primit Maria 

Eleonora Hendre pentru că a 
întreținut raporturi sexuale cu 
un șofer de pe un TIR 
turcesc.

Minorul și cele 39.OOO.OOn de lei
La 17 ani, Aurelian 

Constantin Văcărașu își 
găsise un loc de muncă la 
S.C."Elco" S.A. Deva.

Se pare însă că se ocupa 
și cu alte “munci".Cu furturile 
mai exact.

Polițiștii deveni au stabilit 
că doar în două luni, 
octombrie-noiembrie a.c. 
Văcărașu a creat Filialei de

De pedeapsă
Deși s-au sustras 

efectuării pedepselor la care 
au fost condamnați pentru 
săvârșirea unor infracțiuni - 
trei indivizi au fost cu puțină 
vreme în urmă identificați și 
reținuți.

La Hunedoara, Sorin 
Florințar, 30 de ani și Sorinei 
Kormi, 26 de ani aveau de

A fost prins la al 10-lea furt
Nu mai puțin de 10 furturi 

din autoturisme a săvârșit un 
individ din județul Călărași 
pripășit prin municipiul Deva. 
El a fost surprins de o patrulă 
a Poliției Municipiului Deva

Rubrică realizată cu sprijinul i.P.J. Hunedoara

Makepeace (s) 15.20 Un 
câine cu imaginație (s) 
16.00 Onyx Music - culorile 
muzicii 17.00 Onyx Music - 
Country Club 17.30 Colinde 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Obser- 
vator/Din lumea afacerilor
19.45 Sângele vânătorului 
(f.a.Canada/Franța 1994) cu 
M. Biehn 21.30 Viitorul 
începe azi (s, ep.16) 22.30 
Fațetele iubirii (dramă SUA 
1995) cu Judith Light, Jay 
Tomas 0.10 Observator (r)
1.15 Mizerabilii (d.a/r) 1.45 
Onyx - culorile muzicii (r)
2.45 Onyx Country Club (r)
3.15 Colinde (r) 3.45 
Fațetele iubirii (f/r)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 

valoare de mai bine de 
600.000 de lei.

Cele două sunt din 
Deva și se numesc Isabela 
Cruceru, 17 ani și Mihaela 
Neamțu, 18 ani.

Pur și simplu, noaptea 
dispar animale din adăpos
turi. Una dintre explicații 
este lipsa pazei organizate 
din localități, dar și negli
jența oamenilor.

Mihai Muntean din Suseni, 
de la care, prin violență, a 
luat 126.000 de lei.

hoțului
Din piața Micro 15, 

profitând de neatenția unui 
vânzător, el a furat de pe o 
tarabă diferite articole de 
îmbrăcăminte și încăl
țăminte.

de mărci...
Femeia are 25 de ani, 

din Abrud, divorțată. 
Polițiștii din Simeria i-au 
aplicat o amendă de 
200.000 de lei.

Transport și Distribuție a 
Energiei Electrice Deva un 
prejudiciu de 39.000.000 de 
lei.Cum? Prin descom- 
pletarea a doi separatori 
electrici de 110 KV de 
subansamble din aluminiu 
și cupru.

Respectivele sub
ansamble au fost valo
rificate ca deșeuri.

n-au scăpat
executat câte trei ani de 
închisoare pentru furt din 
avutul privat.

Vasile Marin este din 
Deva, iar mandatul de 
arestare emis pe numele lui 
a fost tot pentru furt.

Așadar, de pedeapsă 
n-a scăpat!

chiar în momentul în care își 
punea amprentele pe a 10- 
a infracțiune. Hoțul are 27 
de ani și se numește Marian 
Marin.

neliniștit (s/r) 9.45 Lumea\ 
filmului (r) 10.15 M.A.S.H. 
(r) 10.45 Sport la minut 
11.00 Procesul etapei (r) 
12.25 Predator II (f/r) 14.30 
Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Marimar 
(s, ep.14) 17.00 Știrile PRO 
TV 18.30 Știi și câștigi (cs) 
19.00 Roata norocului (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Simte-te ca acasă (co.SUA 
’92) cu Steve Martin, Goldie 
Hawn 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Familia Bundy (s, 
ep.252) 23.15 Seinfeld (s, 
ep.17) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.45 
Armăsarul negru (f.a.SUA 
’79) cu Mickey Rooney, 
Kelly Reno 2.50 Știrile PRO 
TV (r)

Perioada 
29-31 decembrie 1997

□ Berbec (21 III - 20 IV)
O veste de la persoana 

iubită vă aduce în stare de 
plutire. Noroc că nu aveți 
nimic urgent de făcut căci nu 
vă puteți concentra deloc. 
Mulțimea de mărunțișuri ivite 
o rezolvați datorită inspirației 
de moment.
□Taur (21 IV-21 V)

Multe drumuri și întâlniri 
vă ocupă tot timpul. Plăcere 
deosebită vă face petrecerea 
timpului liber în compania 
prietenilor, între care faceți 
impresie deosebită prin 
ținută. Programul este cam 
încărcat dar nu e cazul să vă 
consumați toată energia.
□ Gemeni ( 22 V - 22 VI)

Lucruri noi și interesante 
puteți afla dacă faceți o călă
torie. Cea mai mare parte a 
timpului vă este ocupată de 
activități extraprofesionale. 
Nu uitați de persoana iubită. 
Anul Nou îl întâmpinați 
înconjurat de prieteni.
□ Rac (23 VI-23 VII)

Graba strică treaba. Nu 
uitati acest adevăr oricâtă 
treabă ați avea. Problemele 
cotidiene le depășiți pentru 
că vă împăcați bine cu parte
nerul. Timpul vă presează 
dar nu vă apucați de prea 
multe deodată căci riscați să 
clacați.
□ Leu (24 VII-23 VIII)

Inițiativele în domeniul 
casnic sunt foarte apreciate. 
Sensibilitatea vă poate 
împinge spre o nouă relație 
sau să consolidați relațiile cu 
actualul partener. Nu aveți 
dispoziție pentru afaceri dar 
măcar copiilor acordați-le 
atenția de care au nevoie.
□ Fecioară (24 VIII - 22 IX)

Vești și vizite se ivesc la 
orizont. Colaborarea ce vi se 
propune ar putea fi riscantă. 
Evitați activitățile mari 
consumatoare de energie și 
va fi bine. Agitați-vă mal 
puțin și nu uitați ca dacă vă 
obosiți prea tare nu vă puteți 
bucura de Revelion.
□ Balanță (23 IX - 23 X)

Dacă ați călătorit deja 
sunteți într-o stare minunată. 
Pontul pe care cineva vl-l 
vinde nu e sigur. Sinceritatea 
în discuțiile cu prietenii vă 
avantajează. Dacă vreți ca 
totul să decurgă bine 
odihniți-vă puțin.
□ Scorpion (24X-21 XI)

Decât să vă lăsați în voia 
gândurilor mai bine acceptați 
invitația ce vi se face. Deși va 
plictisește e cazul să vă 
ocupați de bugetul familiei. O 
surpriză plăcută vă poate 
aduce un telefon.
□ Săgetător (22 XI - 20 XII)

Multă treabă și chef puțin. 
Atenție să nu vă supărați cu 
cineva acum la sfârșit de an. 
Mintea nu vă stă la colabo
rările ce vi se propun. Entu
ziasmul dv atinge apogeul 
pentru că sunteți pregătit în 
amănunt de sărbătoare.
□ Capricorn (21 XII -19 I) 

Pentru o evadare din
cotidian un concert ar fi 
nimerit. Problemele dv s-ar 
putea rezolva în cadrul unei 
reuniuni de familie dacă 
sunteți atent ce spuneți. 
Compania persoanei iubite 
sau a prietenilor vă aduce 
bucurie.
□ Vărsător (20 I - 18 II)

Niște bani, un eveniment 
mal deosebit al unei rude vă 
creează dispoziție de lucru. 
Avantaj material și spiritual 
vă pot aduce fie o călătorie 
fie o vizită. Ați putea face o 
cucerire, ceea ce vă 
mulțumește pe moment.
□ Pești (19 II-20 III)

V-ar trebui ceva care să vă 
relaxeze. Abia după ce veți fi 
odihnit veți ști ce aveți de 
făcut. E posibil să aveți 
bătaie de cap cu persoanele 
tinere din familie. Veți face 
față cu brio situațiilor inedite 
în’care sunteți pus de Anul 
Nou.

IA MULTI ANI!
9
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12.05 Pasiuni (s/r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Meridianele dansului (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Arhive românești. O istorie a 
Transilvaniei (V) 18.30 Camera ascunsă. 
Farse cu vedete 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
122) 19.50 Agenda Muzelor 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 Baywatch (s, ep. 
130) 22.15 Fețele schimbării (talkshow) 
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Scena 0.00 
Canary Wharf (s)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 11.30 Lumină din 
lumină. Ed. specială: Botezul Domnului (d) 
13.00 Pasiuni (s/r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Em. pt. persoane cu handicap 16.00 Em. în 
limba maghiară 17.10 Sailor Moon (d.a) 
17.35 Casă de piatră (s) 18.00 în flagrant 
(do): ,,Prețul unui surâs" 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Sunset Beach (s) 19.50 
Agenda Muzelor 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport 21.15 Hombre (w. SUA 1967) 23.25 
Jurnalul de noapte 0.30 Canary Wharf (s)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Ecranul 
(r) 13.30 Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri. 
Remember ’97 15.10 Sudiștii aerului (D.A) 
16.00 Micaela (s, ep. 92) 16.50 Cristal (s, 
ep. 182) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
Em. cu liceeni 19.10 O altă putere (mag.) 
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
Maternitatea prematură 20.10 Pasiuni (s, 
ep. 7) 20.55 Doar o.vorbă săț-i mai spun! 
(r) 22.00 Amore! (co. SUA 1993)

7.00 Telematinal 8.00 Euronews 8.55 
Baywatch (s/r) 9.55 Tradiții (r) 10.30 
Efecte secundare (s/r) 11.30 D.a. 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Scena (r) 13.30 
Tezaur folcloric (r) 14.00 Conviețuiri 15.10 
Surfiștii aerului (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s, ep. 183) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 20.10 Pasiuni (s, ep. 8) 
20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 22.45 
Pelerinaje. Trăitori în pustie

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Orășelul fantastic (s/r) 9.40 Cape 
Canaveral (s/r) 10.30 O prințesă
îndrăgostită (f/r) 12.20 O iubire de neuitat 
(s) 13.10 între prieteni (talkshow/r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Dempsey și Makepeace 
(s) 15.20 Un câine cu imaginație (s) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 17.00 Country Club 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Blestemul vikingului (f.a. Canada 1991) 
21.30 Viitorul începe azi (s, ep. 17)

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Un câine cu imaginație (s/r) 9.40 
Viitorul începe azi (s/r) 10.30 Blestemul 
vikingului (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 
13.15 Millennium (r) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Dempsey și Makepeace (s) 15.20 Un 
câine cu imaginație (s) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 17.00 Jazz Onyx 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Păienjenișul 
decepțiilor (thriller SUA 1994) 21.30 Legea 
lui Burke (s, ep. 17) 22.30 Fetele de la Lido 
(f. Franța 1995, p. II)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Lumea filmului (r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 
Sport la minut 11.00 Procesul etapei (r) 12.25 
Formidabilul II (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 17) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Deșteaptă-te române! (talkshow) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 AII 
That Jazz (f. muz. SUA ’78) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Familia Bundy (s, ep. 254) 22.45 Seinfeld (s, 
ep. 19) 23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină 23.45 
Apartamentul (co. SUA ’60) 2.45 Pulsul financiar

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 AII 
That Jazz (f/r) 12.30 Apartamentul (f/r) 14.30 Maria 
(s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 
18) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Profesiunea mea - 
cultura (talkshow) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Spitalul de urgență (s, ep. 17) 21.15 
De partea legii (s, ep. 13) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Familia Bundy (s, ep. 255) 22.45 Seinfeld (s, ep. 20)
23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină 23.45 Nelson 
Affair (dramă SUA 1973)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 Pasiuni (s/ 
r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 Tradiții. De 
Bobotează în Țara Lăpușului 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Medicina pt. toți. Acupunctura 18.30 Ca
mera ascunsă 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
124) 19.50 Agenda Muzelor 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 Impact: 
„Caruselul” (anchetă) 21.45 Teatru TV: ,,O 
seară cu Clody Bertoia" 23.30 Jurnalul de 
noapte 23.35 Cultura în lume: Gh. Zamfir

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii'n 4 
(r) 10.10 Teleenciclopedia (r) 11.00 
Studioul șlagărelor 11.35 D.a 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Arhive românești (r) 
14.00 Em. în limba maghiară 15.10 
Surfiștii aerului (d.a) 16.00 Micaela (s)
16.50 Cristal (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.10 Club 2020 (em. de știință) 20.10 
Pasiuni (s, ep. 9) 21.00 Avocatul 
poporului. Drepturile copilului 22.00 
Mărturisiri - două fețe ale răului (dramă 
SUA ’93) 23.30 Meridianele dansului 0.00 
Varietăți internaționale

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Un câine cu imaginație (s/r) 9.40 
Legea lui Burke (s/r) 10.30 Păienjenișul 
decepțiilor (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Dempsey și 
Makepeace (s) 15.20 Un câine cu 
imaginație (s) 17.00 Onyx Music - Muzica 
de vis 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea afacerilor
19.45 Războiul dintre noi (dramă Canada 
’95) 21.30 Doctor Bramwell (s, ep. 17)
22.30 Fetele de la Lido (f. Franța '95, ultima 
parte)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 
Sport la minut 11.00 Capcana timpului (s) 12.00 De 
partea legii (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Nelson 
Affair (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 
16.15 Marimar (s, ep. 19) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Pro și contra cu Octavian Paler (talkshow) 18.00 Am 
întâlnit și români fericiți 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Știi și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Detectiv particular (co. SUA 
1992) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Familia Bundy 
22.45 Seinfeld (s, ep. 21) 23.15 Știrile PRO TV 23.45 
Evadare din Sobibor (thriller SUA 1987) 2.50 Știrile 
PRO TV
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Pasiuni (s/r)
14.10 Cristal (s/r) 15.00 Dialog. Actualitatea 
editorială 15.30 Pompierii vă informează!
15.45 Lege și fărădelege 16.00 Conviețuiri
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Timpul Europei (mag. politic) 
19.00 Sunset Beach (s) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport 21.15 Dr. Quinn (s, ep. 8) 22.15 Cu 
ochii’n 4 (anchetă): „Vraciul", „Casa cu 
vipere" 23.10 Jurnalul de noapte 23.55 Ca
nary Wharf (s, ep. 90)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews
8.30 Canary Wharf (s/r) 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 10.25 Fețele schimbării (r)
11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach (s/r) 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 Surfiștii aerului (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de la ora 5... 
(sel. ’97) 19.10 Față în față cu autorul 
(talkshow): Erich Bergel 20.10 Pasiuni (s, 
ep. 10) 20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
(r) 22.00 Sanjuro (f. Japonia ’62) 23.40 
Time Out (mag. sportiv)

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Un câine cu imaginație (s) 9.40 Doctor 
Bramwell - o femeie ambițioasă (s/r) 10.30 
Războiul dintre noi (f/r) 1.2.20 O iubire de 
neuitat (s) 14.00 Știrile■ amiezii 14.20 
Dempsey și Makepeace (s) 15.20 Un câine 
cu imaginație (s) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 17.00 Onyx Oldies 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator
19.45 Top modelul (f.p. Canada 1993) 21.30 
Cronici paranormale (s, ep. 17) 22.30 
Invadatorii (f. SF SUA 1995, p. I)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 
Detectiv particular (f/r) 12.25 Evadare din Sobibor (f/ 
r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Marimar (s, ep, 20) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Punctul pe I (talkshow) 18.00 Urmărire generală 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose Place (s, ep. 57) 21.15 
Doctor în Alaska (s, ep. 55) 22.05 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 22.15 Familia Bundy (s, ep. 257) 22.45 
Seinfeld (s, ep. 22) 23.15 Știrile PRO TV 23.45 
Lumea văzută de Garp (thriller SUA 1987) 2.50 Știrile 
PRO TV

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR.Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Pasiuni (s/r) 
13.00 Conviețuiri 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
De la lume adunate... 15.30 Em. în limba 
germană 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Batman; Looney Tunes (d.a) 18.30 Treptat- 
treptat (s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 126) 
19.55 Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.00 De cealaltă parte 
a miezului nopții (f. SUA 1977, p. II) 23.00 
Jurnalul de noapte 23.15 Planeta Cinema. 
0.05 Nuntă cu sirenă (co. satirică 1996)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Dr. Quinn (s/ 
r) 9.55 în flagrant (r) 10.25 Cultura în lume 
(r) 10.55 Ecoturism (r) 11.30 D.a. 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Timpul Europei 
(r) 14.30 TVR Cluj-N. 15.10 Surfiștii aerului 
(d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s)
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
19.25 Contemp Art. Artiști plastici din Cluj
20.10 Pasiuni (s, ep. 11) 20.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 22.20 Lumea 
sportului 23.00 Berlin Alexanderplatz (s, 
ep. 8) 0.00 Din lumea lui Caragiale

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Un câine cu imaginație (s/r) 9.40 
Cronici paranormale (s/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Model 
Academy (s) 14.50 Cartonașul galben (mag. 
sportiv) 16.30 Un câine cu imaginație (s) 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Peripeții pe bicicletă (co. Franța 1968) 22.30 
Invadatorii (f. SUA ’95, p. II)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 
Beverly Hills (s/r) 11.30 Melrose Place (s/r) 12.15 
World According to Garp (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
PRO și contra cu Octavian Paler 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Abracadabra Parc (d) 18.55 Chestiunea 
zilei 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Dosarele X (s, ep. 95) 21.15 Numele 
trandafirului (f. Italia/Franța/Germania 1986) 23.15 
Știrile PRO TV. Prima pagină 23.40 Chestiunea zilei 
cu F. Călinescu 23.45 La limita imposibilului (s) 0.30 
Zona Crepusculară (s) 1.00 Wild Bunch (w. SUA 
1969) 3.00 Baschet NBA (d)

O

O

o

In toamna trecută la 
Antwerpen (Anvers) - Belgia, 
s-a desfășurat Congresul 
Internațional Apimondia, anul 
acesta sărbătorindu-se și 
centenarul de la primul 
congres. Aici s-au întâlnit api
cultori din toată lumea, pentru 
a dezbate multiplele probleme 
specifice apiculturii și pentru a 
prezenta noutățile legate de 
patologia apicolă, baza meli- 
feră, tehnologie, genetică și 
ameliorare. Tot în cadrul 
acestui congres s-a organizat 
o expoziție apicolă, pe o su
prafață de 2000 mp, unde au 
expus țări de pe toate 
continentele. în privința utila
jelor apicole - care au deținut 
ponderea - s-au impus firme 
de prestigiu din Germania, 
Austria, Italia și Franța care 
au emis și cataloage. Ăpoi au 
fost o serie de firme parti
culare care au expus și utilaje 
dar și produse apicole (miere, 
ceară, cosmetice). Dintre 
aceste firme s-au remarcat 
cele din țările sud-americane, 
asiatice și Australia, țări favo
rizate mult de clima caldă pe 
o perioadă mai lungă din an 
Aceste țări produc cantităti

APICULTURA LA NOI Șl IN UI ■
foarte mari de miere, datorită 
condițiilor favorabile de climă, 
dar aceasta este mult 
inferioară calitativ, ca gust, 
aspect și, mai ales ca și con
ținut decât mierea produsă în 
țara noastră.Nu în ultimul 
rând amintim de prezența în 
cadrul acestei expoziții a 
unor firme specializate pe 
medicamente apicole ca: 
Bayer, Sandoz sau Chemicals 
Laif. Nu se poate să nu re
marcăm slaba prezență a țării 
noastre, atât la lucrările con
gresului cât, mai ales, la 
expoziția apicolă, cu toate că 
avem 6 floră și o bază meli- 
feră bogate, un adevărat rai 
pentru albine, condiții de 
invidiat de orice țară din lume, 
dar, din păcate, tranziția spre 
economia de piață ne-a afec
tat serios și pe noi apicultorii, 
în legătură cu mierea pro
dusă în țările despre care 
aminteam, trebuie spus că 
aceasta se obține de regulă 
de la eucalipt, în vreme ce la 
noi, aceasta se obține de la 

salcâm, fânaț, tei sau floarea 
soarelui. Acest lucru a fost 
recunoscut pe plan mondial cu 
mulți ani in urmă, mierea 
românească câștigându-și un 
faimos renume. La acest 
renume desigur au contribuit 
numeroși apicultori, între cafe 
cel mai de seamă a fost prof, 
dr. ing. Vece slav Harnaj, care 
a condus Apimondia timp de 
peste două decenii.

Referindu-ne la apicultura 
practicată în Belgia, precum și 
în țările limitrofe ( Olanda și 
Germania), putem conclu
ziona că aici se stă mai bine la 
capitolul utilaje apicole, la 
calitatea lor, precum și la me
dicamente apicole. Apicultorii 
din aceste țări o duc mult mai 
bine decât noi, din motive 
lesne de înțeles, ei fiind sus
ținuți indirect de puterea eco
nomică a acestor țări. Astfel, 
că pe lângă protecția pe care 
o face statul pentru produsele 
din țările respective, aceste 
produse sunt vândute direct 
statului respectiv sau direct 

clientului, fără alți intermediari, 
pentru că aceste țări sunt mari 
consumatoare de produse 
naturale,, fiind și mari impor
tatoare. în schimb, noi avem 
un potențial melifer deosebit, 
incomparabil mai bun ( de 
salcâm, munte, fânaț, floarea 
soarelui), față de așa-zisele 
bazine meli'fere, formate în 
Occident mai mult din plante 
tehnice (rapiță, muștar, 
coriandru și foarte puțină floa- 
rea-soarelui, cât și conifere, în 
unele zone). Dar pentru că 
există acest dar, consumul de 
miere pe cap de locuitor în 
țara noastră este foarte redus 
în comparație cu țările 
occidentale. Aici intervine 
interesul și educația pentru a 
stimula consumul de produse 
naturale, în speță, de miere. O 
asemenea educație se for
mează în ani de zile, chiar în 
generații. Există părerea că 
noi suntem prea săraci să 
cumpărăm ceva de calitate 
inferioară, gândire care în țara 
noastră acționează mai puțin, 

ceea ce explică în bună 
măsură că este preferat 
consumul zahărului, în loc de 
miere.

Referitor la prețul produ
selor apicole din magazine, și 
în principal la miere, ne-am 
dat seama de diferența foarte 
mare ce există între costul 
acestora.Spre exemplu, dacă 
la noi un kilogram de miere 
se situează sub 13.000 lei, 
deci mai puțin de 3 DM, în 
Germania aceeași cantitate 
este de cinci până la zece ori 
mai scumpă. Văzând acele 
borcane expuse ne-am dat 
seama că în conținutul 
multora dintre ele se găsește 
miere românească, deoarece 
doar Combinatul Apicol din 
București a exportat în anul 
trecut peste 4000 tone miere. 
Deci, după cum se vede, 
diferența mare dintre 
apicultorii români și cei din 
Belgia sau Germania constă 
în modul de valorificare a 
produsului finit (mierea), 
pentru că la aceeași calitate, 

prețul primit nu este același, 
la noi fiind mult inferior, la un 
efort mai mare.

In context , mai putem 
arăta că, dacă înainte de 
1989 existau o serie de faci
lități pentru apicultori 
(transportul și biostimulatori 
apicoli la prețuri reduse, 
lipsa oricăror taxe și impo
zite), acum statul, prin pâr
ghiile lui și prin organele 
abilitate, nu se mai implică în 
vreun fel în sprijinirea 
acestei îndeletniciri, care 
este benefică nu doar pentru 
produsele obținute, ci, în 
primul rând, pentru men
ținerea unui echilibru în na
tură cât și pentru polenizarea 
plantelor. Apicultorii noștri nu 
cer subvenții, compensații 
sau alte forme de ajutoare, ci 
inspirându-se din viața 
albinelor, încearcă să se 
descurce cu resursele proprii 
deși, de multe ori, este 
destul de greu, poate chiar 
imposibil.

Ing. Iosif KORB 
Secretarul Filialei A CA 
a Județului Hunedoara
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Suinprod Orăștie rezistă în competiție : 
managerul firmei, unitatea a| 
trecut acum de firul apei și, ca ■ 
urmare, consideră că “a trecut! 
pericolul’de înec". Fără a face I 
abstracție de faptul că datorită I 
profilului de activitate, firma este . 
considerată în categoria celor cu ■ 
foc continuu este de remarcat că | 
de aici nu s-au produs șomeri, ■ 
iar salariul mediu se găsește la 1 
nivelul celui înregistrat pe econo-1 
mia națională, deși condițiile | 
specifice de muncă ar merita o . 
diferențiere în favoarea sala-" 
riaților din acest sector vital de | 
producție.

Argumentele prezentate de- 
notă că în competiția cu crescă-1 
torii de porci din Uniunea Euro-1 
peană unde funcționează din. 
plin subvențiile, care merg până ■ 
la 40-60 la sută și chiar mai| 
mult, Societatea comercială i 
Suinprod din Orăștie se găsește ! 
la înălțime, moartea celorlalte I 
complexe zootehnice din țară, | 
conform programului ASAL, ■ 
ridicând multe semne de între-1 
bare legate acum și de subiec-1 
tul fierbinte al prețurilor practi-1 
cate pe piață la carne, devenite ! 
insuportabile pentru marea ma-1 
joritate a consumatorilor. |

Nicolae TÎRCOB |

l
I

l 
I

Beneficiind de un manage
ment competent și valorificând 
eficient baza materială existentă, 
Societatea comercială Suinprod 
Orăștie a ocupat în ultimii ani un 
loc de invidiat în Top, reușind să 
facă față chiar și acelei con
curențe declanșate prin elimina
rea taxelor vamale la carnea de 

‘ porc, ceea ce demonstrează că 
I în condițiile când și la noi ar mai 
| fi subvențiile ce se acordă în 

Occident, plus primele pentru 
export, s-ar putea spune că per
formanța a fost atinsă, în con
dițiile actuale, la această firmă. 
Dacă avem în vedere că Suin
prod se numără printre puținele 
firme de profil din Ardeal și din 
țară rămase în viață, chiar și 
numai aceasta constituie o per
formanță. Câteva elemente defi- 

| nitorii privind preocupările pentru 
. a depăși momentele dificile și a 
I se menține pe linia de plutire ne- 
| au fost înfățișate într-o discuție 
■ purtată cu dnii medic veterinar 
* loan Jula, manager, și dl ec. 
| Radu Herlea, contabil șef al 
| unității, al căror optimism are un 
J suport temeinic în acțiunile între- 
I prinse până acum și în cele gân- 
| dite pentru viitor.
I Din datele prezentate am 
J reținut că în acest an firma a

i

BNR n-areS.C. "FORICON" S.fl
la trei ani de la

privatizare
oare nici
o vina?

REP.: Die director, devine 
tot mai vehiculată Ideea că 
privatizările făcute în favoa
rea salariaților nu sunt de 
natură să “scape” întreprin
derile din capcana înapoierii 
tehnologice și a decapitall- 
zărli. FPS caută acum inves
titori puternici care după 
cumpărarea firmei să poată 
susține financiar un proces 
de primenire tehnologică șl

Dialog cu dl ing. Octavian Mihăilă - 
director general

de capitalizare a societății 
privatizate. Lucrul în sine îl 
“sperie" cumplit pe managerii 
acelor firme care își văd peri
clitată poziția privilegiată pe 
care o ocupă. Cum comentați 
această schimbare de optică 
a FPS - ului, ținând cont de 
faptul că "FORICON” S A a 
fost privatizată în favoarea 
salarlațllor săi?

O.M.: Orientarea spre in
vestitori puternici la privatizare 
poate fi benefică pentru un start 
viguros postdezetatizare. Acest 
lucru, însă, după părerea mea, 
nu este neapărat nevoie să se 
întâmple în anumite domenii 
economice, cum ar fi, de exem
plu, cel in care activăm noi 
constructorii. Dincolo de concu
rența extremă care există în 
domeniu și care ar putea face 
inatractivă cumpărarea unei 
firme de talia FORICON-ului, 
dotările pe care le deținem, 
chiar dacă nu sunt de ultimă 
oră. slujesc perfect întregii ga
me de lucrări pe care le facem. 
Demonstrează ce spun însăși 
evoluția postprivatizare a 
FORICON-ului, rezultatele eco
nomice realizate cunoscând 
majorări de la an la an. Cât 

Ldespre reacția managerilor în 

asigurat o producție marfă de 
peste 1900 tone carne de porc. 
Valoric (având în vedere că e- 
xistă și un sector de industri
alizare, precum și de valorifi
care prin magazine proprii) se 
apreciază că, ținând seama de 
condițiile asigurate, este posibil

La concurență cu porcii din UE
ca producția marfă să depă
șească 12 miliarde lei în primul 
semestru al anului 1998, exis
tând o bună bază materială în 
acest sens.

în strânsă legătură cu rezul
tatele economice se găsesc și 
cele financiare, unitatea neavând 
datorii față de buget, iar în privința 
rambursării datoriilor acumulate 
anterior, acestea se află în gra
ficul de scadență, inclusiv în 
privința asigurărilor sociale. De 
menționat în mod special că toa
te aceste rezultate au fost posi
bile în condițiile când nu au mai 
existat subvenții de nici un fel 
pentru producția de carne și nici 
nu s-a apelat la credite, datoriile 
restante exduzând-o de la voca
ție. Ca o părere de rău, cum 
spuneau interlocutorii, am con- 

fața unor investitori din afară o 
pun pe seama unui instinct de 
conservare, firesc, pentru 
situația lor.

REP.: Ați pomenit de lu
crările efectuate de FORICON. 
Care sunt acestea pe 1997?

O.M.: într-o enumerare suc
cintă aș aminti secția de vată 
minerală de la MACON S.A., 
drumul tehnologic la acumu
larea hidroenergetică Râu Mare

Retezat, rețelele de apă în trei 
localități din Bihor, un complex 
cultural și un spital la Sebiș, 
Județul Arad, un drum de acces 
pentru E.M. Abrud și lista poate 
continua. Din păcate, comenzile 
pentru construcția de drumuri 
forestiere și corectări de torenți, 
lucrări în care suntem, de ase
menea, specializați, au fost 
extrem de reduse. Deși drumu
rile forestiere din România su
feră de o uzură avansată, fon
durile alocate pentru reabilitarea 
lor sunt mai mult simbolice, 
ajungându-se ca multe dintre 
ele să devină impracticabile.

REP.: Dacă pe anul trecut 
"FORICON” S.A. a fost cotată 
ca cea mal bună firmă de 
construcții la categoria sa, 
care sunt rezulatele econo
mice pe 1997?

O.M.: Noi le apreciem ca 
fiind bune. Am realizat o cifră de 
afaceri de 23 miliarde de lei, la 
o rată a profitului de peste 10 la 
sută. Desigur aceste rezultate 
ar fi putut fi cu mult mai bune 
dacă nu ne-am fi luptat cu o 
fiscalitate agresivă și cu un 
blocaj financiar reprezentând 
7,5 miliarde lei în creanțe.

A SĂLĂGEAN 

semnat regretul că în acest an nu 
s-au mai putut asigura fonduri 
pentru investiții, în speță pentru 
retehnologizare, care la rândul 
său ar putea influența favorabil 
rezultatele de viitor ale firmei.

Vorbind despre realizări, 
este de menționat că un kg de 

spor s-a obținut cu un consum 
mediu de 4,4 kg furaje, iar pen
tru un kg de carne livrată s-au 
folosit 5,4 kg furaje. De aseme
nea, până la începutul lunii de
cembrie a.c. de la fiecare scroa
fă s-au obținut 1475 kg carne, 
ceea ce înseamnă în medie 
câte 15 porci a peste 96 kg în 
medie fiecare.

Desigur că nu este cazul să 
intrăm în alte detalii privind rezul
tatele economico-financiare, 
considerând, totuși, că important 
de subliniat este faptul că unita
tea are în stoc un efectiv de 
peste 16.000 porci, precum și 
peste 3.600 tone furaje, din care 
100 tone nutrețuri proteice, ceea 
ce asigură hrana necesară pen
tru o perioadă de cel puțin 6 luni 
de zile. Cum plastic se exprima

Prin ieșirile sale tot mai de
se și repetate în aceeași emisie 
televizată, dl Vasilescu, care 
poartă cuvântul BNR, caută să 
explice ce și cum (simțind că și 
aici se va produce inevitabil 
schimbarea) de s-a depășit in
flația prognozată pe acest an și 
de ce pentru sănătatea econo
miei este bine ca în 1998 inflația 
asta nenorocită să nu mai depă
șească 2-2,5 la sută din PIB.

Desigur, că este bine să se 
știe ce a fost și ce trebuie să 
fie, dar să se vadă și politicile 
greșite ale acestui organism, 
care în loc să anticipeze vine și 
spune abia acum că era bine 
să se liberalizeze prețurile la 
energia electrică și termică 
încă din timpul fostei guvernări, 
când, de fapt, la BNR lucrau tot 
cei de azi (I).

Ba mai mult, acum după ce 
dl Thomsen își ia doctoratul 
cum s-a anunțat - cu o teză 
despre reforma în România (un 
fel de experiment pe pielea 
noastră, cu alte cuvinte), iată că 
și specialiștii noștri constată, 
cum zice negociatorul șef, în
cercând să ne convingă de a- 
cest adevăr suprem - că la noi 
este o fiscalitate prea redusă 
comparativ cu cea din țările din 
Occident. Oare mai marii finan
țelor și ai BNR n-au știut până 
acum acest lucru elementar? 
Dar faptul că politicile bancare 
practicate prin niște dobânzi 
înalte pentru cei ce apelau la 
credite în scopul de a face in
vestiții, nu spune nimic că a 
frânat ritmul dezvoltării, că mul
te IMM-uri au pierit și ca urmare 
a unor asemenea practici?

Pasând pisica moartă tot
deauna în grădina altora, BNR 
vrea să fie basma curată, ceea 
ce în realitate nu se prea în
tâmplă.

y

1Folosirea cârdurilor în afaceri
într-o recentă discuție l-am 

rugat pe dl ec. Marinei Codo
reanu, director al Sucursalei 
județene Hunedoara-Deva a 
Băncii Agricole, să ne prezinte, 
pentru cititorii ziarului nostru și 
pentru toți cei interesați, ce 
noutăți oferă această instituție 
acum, ia acest sfârșit și înce
put de An Nou - 1998. în con
text - după cum relata interlo
cutorul - este de menționat că 
această bancă și-a găsit un loc 
distinct în circuitul cârdurilor (al 
cărților de plată), formă de 
decontare modernă la care se 
apelează tot mai frecvent și în 
țara noastră.

După cum se știe, cartea 
de plată (respectiv cârdul) re
prezintă un instrument modern 
de achitare care permite deți
nătorilor obținerea de bunuri 
și/sau servicii din partea co- 
mercianților abilitați, fără a 
utiliza efectiv numerarul, pe 
baza unui sistem electronic de 
autorizare și decontare a tran
zacțiilor.

Intrând în circuit, Banca 
Agricolă este atât bancă ac- 
ceptoare a cărților de plată, cât 
și bancă emitentă a acestor

/>—

îirtaurziieireai Hai
iljiilivaitiizaiire......

După ce s-a lăudat în gura 
mare și la lumina zilei (nu a 
celei de la capătul tunelului) că 
actuala putere va face și va 
drege totul ca în 1997 să priva
tizeze cel puțin câte 50 de firme 
pe săptămână, respectiv cam 
10 pe zi (mai mult de una pe 
oră), iată că acum la final de an 
și la oră de bilanț, lăudăroșii 
privatizării românești se văd 
obligați să-și recunoască "suc
cesul", adică să spună clar ce 
au reușit. S-au privatizat abia 
1200 întreprinderi din 2700 
planificate. Asta înseamnă că 
planul la FPS s-a îndeplinit în 
proporție de sub 50 la sută, 
deși dl Dimitriu a dat salarii 
grase funcționarilor săi, care n- 
au fost însă corelate cu îndepli
nirea planului. Cum rămâne 
atunci cu promisiunile și cu 
faptele celor ce se dau mari 
specialiști în toate, inclusiv în 
cele ale privatizătii?

Căutându-se motive, minis
trul actual al Privatizării, orga
nism nou înființat, dl lonescu, 
fost consilier prezidențial, acuză 
ba birocrația din sistem, ba legis
lația imperfectă, ba alte și alte 
scuze, de parcă dânsul n-ar pro
veni din sistem și nu știa ce se 
petrece pe acolo. Hotărât să ia 
taurul de coarne, primul și mai 
marele peste privatizarea româ
nească, nu prea se aventurează 
în promisiuni de genul celor ha
zardate făcute de profani în 
materie. Oricum are și el 170 de 
salariați, toți cu salarii grase, 
nemeritate, oameni bine verificați 
și cu "experiență", care trebuie 
recompensați pentru merite deo
sebite, pe tărâm, care se vor 
sacrifica pe altarul Reformei, 
spre binele nostru, al tuturor.

Desigur că acest nou mi
nister va lupta pe brânci, alături 
de cel al Reformei, cât și de 
FPS-iști să desăvârșească pri- 

cărți. Ca urmare - cum preciza 
dl director - se oferă posibili
tatea ca doritorii să se alăture 
milioanelor de acceptatori ai 
cărților de plată în variantele 
VISA, EUROCARD/MASTER- 
CARD și MASTERCARD, prin 

' onorarea cârdurilor emise de
către bănci din străinătate, cât 
și a cârdurilor emise de către

Prin Banca Agricolă 
- momentul banilor

L electronici

băncile comerciale românești. 
Firește că optând pentru și 
acceptând acest nou și mo
dern instrument de plată, e- 
xistă șansa alinierii la standar
dele europene și mondiale în 
materie, care vizează în mod 
deosebit domeniul vânzărilor 
cu amănuntul.

Ca un element de noutate, 
dl Codoreanu ne-a făcut cu
noscut faptul că Banca Agri
colă emite propriile cârduri, 

vatizarea până pe la sfârșitul lui 
1999, când sună ceasul înche
ierii acestui act de mare curaj, 
voință națională și prestigiu 
mondial, cu rezonanțe inco
mensurabile pentru intrarea 
sau neintrarea în Uniunea’Eu
ropeană și în NATO, fapt care 
odată și odată, vrând-nevrând, 
tot se va produce independent 
de voința noastră. Considerând 
că până acum n-am prea fost 
solicitați pentru privatizare din 
diverse motive, investitorii stră
ini lăsându-se prea mult aștep
tați, iar cei autohtoni fiind lipsiți 
de capital, se avansează ideea 
după care noile structuri și no
ua legislație vor permite cu 
adevărat accelerarea priva
tizării, deși cele țrei organisme 
- asemănate cu un triunghi al 
Bermudelor - nu se știe cum își 
vor armoniza punctele de ve
dere, cum vor reuși să pună 
ordine în acțiunile necesare 
pentru a demonstra că priva
tizarea nu este doar o ches
tiune de programare și de inte
rese particulare, de atingere a 
unor obiective propuse cu orice 
preț din afară, ci un fapt mult 
mai complicat, cu semnificații 
majore pentru interesul național 
și binele economiei românești 
în ansamblul său. Pentru că nu 
este tot una să vinzi pe nimic și 
cui vor mușchii tăi firme care, în 
condiții similare, în alte țări cu 
adevărat în economia de piață 
sunt cumpărate la prețuri de 
cîteva ori mai avantajoase. 
Dacă efectele benefice ale pri
vatizării, cum spune dl lonescu, 
se vor putea constata pe la 
sfârșitul anului următor, rămâne 
să mai avem răbdare și să ve
dem. Dacă nu, scuzele nu mai 
pot ține nimănui de foame ca 
până acum.

Nicolae TÎRCOB
---- î)

care pot să fie folosite de către 
posesorii acestora în depla
sările efectuate în țară și în 
străinătate, ca pe un instru
ment de plată sigur și rapid 
pentru’ bunurile și serviciile 
oferite de către comercianți. 
Tipurile de cârduri oferite sunt: 
cârdul Visa Bussines în valută 
pentru persoane juridice; câr
dul Visa Bussines în lei pentru 
persoane juridice; cârdul Euro- 
card/Mastercard în valută pen
tru persoane fizice.

Având în vedere posibi
litățile oferite, pentru ca banii 
dvoastră să fie în deplină sigu
ranță, vă puteți adresa Băncii 
Agricole în vederea obținerii 
cârdurilor emise sub siglele 
celor mai prestigioase mărci 
internaționale, asigurându-vă 
astfel certitudinea efectuării 
unor plăți fără utilizarea efec- 

. tivă a numerarului, într-o serie 
de tranzacții și într-o multi- I 
tudine de locuri de pe mapa
mond , evitând în acest mod 
surprizele neplăcute ce pot să 
apară în legătură cu folosirea 
formelor obișnuite de decon
tări în numerar.

Nicolae TÎRCOB ,
-------------- .
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Alegerea lui Mircea I. Pă- 
curariu, istoric remarcabil, cu 
numeroase și valoroase contri
buții privind trecutul religios al 
poporului nostru și în mod deo
sebit al istoriei Bisericii Orto
doxe Române, în calitatea de 
membru al Academiei Române, 
este un eveniment cultural de 
majoră importanță. Conside
rentele sunt următoarele:

• Trăim într-o perioadă în 
care Biserica Ortodoxă Română 
este supusă unor critici păti
mașe, neținându-se cont de 
trecutul ei glorios, garanție ca 
ea astăzi să fie în măsură să 
îndeplinească un rol important 
întru emanciparea spirituală a 
neamului nostru, fapt ce se poa
te dovedi prin opera profesorului 
și istoricului Mircea Păcurariu;

• Biserica Ortodoxă Ro
mână are motive de a se plânge 
de obiecțiuni și critici din partea 
unor intelectuali, păgubitoare 
prestigiului său. Or, prin această 
distincție acordată prodigiosului 
nostru istoric, recunoscut ca om 
de știință și de foruri interna
ționale ce-l invită la colaborare, 
se recunoaște bisericii noastre 
calitatea de înaltă instituție spiri
tuală, ceea ce impune cona
ționalilor a prețui în mod deose
bit credința strămoșească și 
chiar de a o apăra, mai ales 
atunci când elemente străine și 
dușmănoase o atacă;

• Ținând cont că istoricul 
Mircea Păcurariu este preot, 
profesor de religie, titular al 
Catedrei de Istoria Bisericii Or
todoxe Române și decanul Fa
cultății de Teologie din Sibiu, 
încadrarea Domniei Sale in rân
dul academicienilor, respectiv al 
oamenilor de știință, înseamnă 
că Istoria religiilor, Istoria Orto
doxiei ar merita să intre în rân-

dul materiilor de învățământ ale 
universităților din țara noastră.

Ca fost elev, țin să-mi ex
prim admirația și recunoștința 
fostului meu profesor. Contribu
țiile didactice ale istoricului Mir
cea Păcurariu domină acum 
învățământul teologic ortodox, 
care ar fi de neconceput astăzi 
fără contribuțiile noului acade
mician. Opera teologică a lui 
Mircea Păcurariu, cuprinzând 
zeci de volume și sute de studii,

Acad. MIRCEA I. 
mCURARIU - 

remarcabil om 
de cultura 

hunedorean [I]
s-a impus ca temei de informare 
asupra istoriei Ortodoxiei, tuturor 
instituțiilor teologice din țara 
noastră... și chiar din străinătate.

Ca hunedorean, este de 
datoria mea a face cunoscută 
genealogia familiei Păcurariu. 
Ea a fost una din cele patru 
familii ce au fost transferate din 
culmea cea mai înaltă a Mun
ților Poiana-Ruscăi, în apropi
erea Hunedoarei, localitate ar
haică din neolit, daco-romană,. 
apoi românească și a întemeiat 
satul Zlaști, cum s-a numit ante
rior, azi suburbie a municipiului 
Hunedoara. Cunoscut nouă ce
lor de azi ne-a rămas bunicul 
noului academician, de aseme
nea, Ștefan Păcurar, născut în 
Zlaști, apoi fost preot la Ruși, pe

Valea Streiului.
Născut in spațiul medieval 

românesc și ortodox la Țării 
Hațegului, zona sihăstriilor Re- 
metea și Răchitova, pecetluite 
de Mănăstirile Cerna, Colți, 
Densuș, Prislop și desăvârșite 
de bisericile ființei neamului 
nostru românesc și ortodox, 
ctitorii ale cnejilor români, înce
pând de la Ableu și până la 
Zeicani. în ziua de 30.07.1932 
vede lumina zilei în satul Ruși, 
intr-o aleasă și nobilă familie, 
preoțească, din părinții Ștefan și 
Cornelia, fiica distinsului proto
pop Rindea din Deva.

Studiază la Liceul “Decebal" 
din Deva (1943-1952), Faculta
tea de Istorie a Universității din 
Cluj (exmatriculat fiind fiu de 
preot 1951-1952), Institutul Teo
logic Universitar din Sibiu 
(1952-1956), cursuri de doctorat 
- specialitatea Istoria Bisericii 
Române la Institutul Teologic 
din București (1956-1959), cu 
doctoratul în 1968. A fost profe
sor la Seminarul Teologic de la 
Mănăstirea Neamț (1959-1961), 
asistent pentru limbile Latină și 
Greacă (1961-1970), apoi titular 
al Catedrei de Istoria Bisericii 
Române la Institutul Teologic 
Universitar din Sibiu (1970), 
diacon (1970), iconom stavrofor 
(1976), participant la lucrările 
Seminarului sud-est european 
organizate de Facultatea de 
Teologie din Heidelberg (Si- 
benik 1978, Salonic 1980, Bu
curești 1982), la festivitățile de 
comemorare a Sf. Metodie (So
fia 1985) și a încreștinării rușilor 
(Kiev 1986) și la multe alte sim
pozioane și conferințe din Ame
rica și Europa.

Pr. dr. loan Octavian
RUDEANU

---------- 4
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In luna ianuarie
bogate evenimente 

loteristice
Convorbire cu jurist loan Stănilă. director Sucursala 

județeană Hunedoara a Loteriei Naționale

La CM '98

Tricolorii

sponzorizati de

Coca-Cola

Jocul 
fetelor 

gazdei, un 
moment de 
seamă în 

obiceiul de 
colindat

Foto 
Anton 

SOC AC!

- Die director, luna ianuarie se anunță a fi deosebit de 
bogată în evenimente loteristice...

- într-adevăr, așa este, "Capul de afiș" îl constituie, ca în 
fiecare an, TRAGEREA REVELIONULUI din 4 ianuarie 1998, 
care începe de la 2,1 miliarde lei! De ce așa? Fiindcă la fondul 
suplimentar de câștiguri de 1,5 miliarde lei se adaugă reportul 
tragerii din 21 decembrie, de 641 milioane lei, astfel că 
"distribuția de pornire" va fi de peste 1,6 miliarde lei la 
categoria I, 0,3 miliarde lei pentru categ. a ll-a și 0,2 miliarde 
lei pentru categ a lll-a. Participarea la acest joc se va face la 
prețul de 400 lei pentru o variantă simplă, iar pentru jocul 
NOROC prețul variantei de participare rămâne 300 lei.

- Apoi, peste numai 4 zile urmează o altă tragere...
- Este vorba despre TRAGEREA SUPER LOTO 5/40 A 

ANULUI NOU 1998 din 8 ianuarie. Și la această tragere 
fondul de câștiguri va fi suplimentat cu 600.000.000 lei: la 
categoria I -300.000.000 lei; 200.000.000 lei la categoria a ll-a 
și la categoria a IJI-a 100.000.000 lei. Prețul de participare va 
fi de 400 lei varianta.

- Mai urmează ceva?
- O surpriză. La 18 ianuarie '98, se va organiza UN CON

CURS PRONOSPORT UNIC, la care prețul variantei de 
participare pentru cota 100% va fi de 500 de lei, iar fondul de 
câștiguri este suplimentat cu 500 de milioane lei la categoria 
I. Tot în această zi vor avea loc tragerile pentru luna 
decembrie și respectiv trimestrul IV 1997 la LOTERIA 
MILIARDELOR la care sunt în joc 128 de televizoare color, 37 
de premii de câte 5 milioane lei, 4 garsoniere, 4 apartamente 
cu câte 2 camere și 6 apartamente cu câte 3 camere și 
atenție!, 2 premii de câte 1 miliard de lei! Deci, până la 15 
ianuarie, procurați-vă buletinele de participare. Tuturor 
participanților le doresc mult noroc și La multi ani!

Sabin CERBU 
_____________________________________________________________________________________ ?

Dobrin, director tehnic

al
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Sponsor fidel al fiecărui Cam
pionat Mondial de fotbal încă din 
anul 1978, Coca-Cola este un 
apreciat furnizor exclusiv de bău
turi răcoritoare al acestei prestigi
oase competiții fotbalistice. Ei 
bine, cu câteva zile în urmă, 
Compania Coca-Cola a anunțat 
că va sponsoriza Federația Ro
mână de Fotbal în anul viitor atât | 
în perioada pregătirii reprezen- ■ 
tativei noastre de fotbal cât și pe ■ 
parcursul desfășurării C.M. din | 
Franța, lată ce a declarat dl Mark 
Hope, directorul general al firmei 
Coca-Cola în România: "Care 
este Sportul Rege pentru toți 
românii?... Fotbalul, fără îndoială. 
Vă puteți da seama atunci de ce 
Coca-Cola înțelege pasiunea fa- 
nilor pentru fotbal. Sperăm ca 
această sponsorizare să contri
buie la un mare succes al Româ
niei în Franța în 1998".

hîiNiiiiiiri Iii I on inul
Fotbaliștii de la F.C. Corvinul 

Hunedoara se află în plină vacan
ță de iarnă, dar conducerea clu-
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bului are grija organizării pregă- ■ 
tirilor pentru retur, întărirea lotului | 
și nu în ultimul rând recuperarea ■ 
datoriilor de la clubul grec Proo- : 
deftiki, unde Mitrică joacă bine, I 
dar grecii uită să plătească. Se | 
vorbește și de aducerea a 2 jucă
tori de la Rapid - tineret. (S.C.).

Turneu de
fotbal la beva

Acest obicei, al colindatului, 
cuprinzând întreaga Transilva
nie, cu mici zone insulare unde 
nu se practică, diferite zone din 
Muntenia și anumite ținuturi 
chiar din Moldova, merită să fie 
elogiat. în ceea ce privește re
pertoriul de colinde, se remarcă 
o varietate deosebită pe plan 
teritorial, dar colinda fiind prin 
esență un cântec de felicitare de 
început de an, plăzmuită inițial 
pentru a corespunde unor a- 
numite stări și aspecte, se înre
gistrează o mare varietate și pe 
plan funcțional.

Din punctul de vedere al 
destinației, se disting colinde de 
gazdă, de fecior, de fată, a vă
duvei, a tinerilor căsătoriți, a 
fratelui șl a surorii. în funcție de 
diferite momente ale colinda
tului, pot fi remarcate colinde 
ale ușii șl colinda cetelor, unele 
colinde legendar-medievale ca
re sunt colindate, unele în prima 
zi de Crăciun, altele a doua zi, 
colinde care se cântă în diferite 
momente ale zilei, mai ales 
dimineața și seara.

Un loc important în cadrul 
repertoriului îl ocupă colindele 
de fecior și cele de fată. Ele 
dezvoltă sub o formă sau alta 
sentimentul erotic, sentiment 
dintre cele mai profunde care 
stăpânesc sufletul maselor din 
vremuri străvechi.

Astfel, colindele de fecior 
aduc un elogiu frumuseții și 
'Voiniciei feciorului care de cele

mai multe ori este pe punctul de 
a se însura, dar n-o face aștep
tând până o va găsi pe aleasa 
inimii sale, cea mai frumoasă 
dintre fete, pe care să o facă 
"Crâșmărița buțâlor, / Țesă- 
toarea pânzelor, /■ Nora bună 
părințâlor, / Mama dulce-a prun
cilor.” Pentru a o întâlni pe alea
sa inimii lui, junele își va face o

Diversitatea 
colindelor la 

români
"grădinioară”, unde va semăna 
flori care le vor atrage pe fete. 
Colindele de acest fel exaltă 
curajul ca primă virtute a bărba
tului, ca o condiție a prestigiului 
și a câștigării femeii.

Feciorul apare asemeni ero
ului din basme, se ceartă cu leul 
a cărui intenție de a-i mânca oile 
o ghicește. Astfel, într-un cadru 
epic grandios de basm, apare 
junele în luptă cu leul, motiv 
foarte frecvent în cadrul colin
delor. Voinic și viteaz, junele î| 
provoacă pe leu. Lupta decurge 
ca și între Prâslea sau Făt Fru
mos și Zmeu. "Tăt luptară cât 
luptară, / Zi de vară până-n sară. 
/ Când fu colo către sară / Leuțu 
să d-obosa / Și junei să-mbăr- 
băta / Pă leuț că mi-l lupta". Spre

mirarea mulțimii, junele îl co
boară pe leu "jos la țară", "legat” 
și "nevătămat". Iscusința la vâ
nătoare și felul cum junele știe 
să-și joace calul, îi conferă aces
tuia dreptul la însurătoare.

Uneori voinicul nu ucide, ci 
iartă animalele (cerbul și calul) 
care, văzându-se ținta săgeții 
tânărului,cer îndurare, fapt care 
relevă o altă trăsătură pozitivă a 
eroului colindei - bunătatea su
fletească.

Colindele de fată preamă
resc frumusețea, care prețu
iește mai mult decât boii și oile 
pe care părinții le vor da fetei 
drept zestre, și hărnicia, calități 
indispensabile viitoarei soții.

Cel mai adesea aceste co
linde sunt concepute sub formă 
de dialog între fiică șl mamă, 
între fiică și june sau între fiică 
și colindători. Fetei îi vin trei 
pețitori, dar mama ei o va da 
după "tânăr crăișor" sau "după 
de-mpărat", aceștia putând să 
asigure un viitor fericit nepre
țuitei fete, fapt ce corespunde 
întru totul funcției de urare a 
colindei. Astfel, mama îi spune 
fiicei: "Și te-oi fiică mărita / Ici 
aproape peste munți, / La pă
rinți necunoscuți / La frumoase, 
dalbe curți / Și te-i cânta mun
ților / De doru părinților / Și te-ai 
cânta brazilor / De doruțu fraților 
/ Și te-i cânta florilor / De doru 
surorilor" etc.

Valentin BRETOTEAN

la F.C. Argeș
Zilele trecute, marele fotbalist al Piteștiului și 

țării noastre, Nicolae Dobrin, a fost numit 
î director tehnic la F.C. Argeș (echipa ocupă în 
I prezent locul 5 în clasament), ca antrenor principal
| rămânând în continuare Silviu Dumitrașcu. Odată 
| cu numirea "gâscanului" în noua funcție, con- 
J ducerea clubului a analizat și programul de pregă- 
I tire a echipei F.C. Argeș pentru retur. Dovadă că 
| se dorește ca formația din Trivale să ocupe în 
■ finalul campionatului Diviziei A un loc cât mai 
J onorant. (S.C.).

Sâmbătă și duminică, în Sala sporturilor din 
Deva s-a desfășurat un turneu de fotbal organizat 
de Direcția județeană de Tineret și Sport împre
ună cu Asociația județeană de fotbal.

Au luat parte echipe de copii născuțl '79, de 
la Steaua București, F.C. Corvinul Hunedoara, 
ASA Aurul Brad și o selecționată din Deva, care 
au oferit spectatorilor un agreabil spectacol 
fotbalistic. (S.C.).
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Viorel Moldovan
din Elveția, în 

Anglia
La puțin timp după anunțul despre transferul 

record al lui Adrian llie din Turcia, la Valencia - în 
Spania, Viorel Moldovan, de la echipa elvețiană 
Grasshoppers Zurich, a semnat un contract pe 
patru ani și jumătate cu echipa engleză CO
VENTRY, pentru frumoasa sumă de 3,25 milioane 
de lire sterline, ceea ce constituie un record în 
istoria transferărilor acestui club. Jucătorul nostru 
i-a căzut mai de mult la suflet antrenorului englez 
de la Coventry, S. Gordon, fotbalistul Moldovan 
înscriind 77 de goluri în cele 103 meciuri jucate în 
Elveția. Acum, lângă Dan Petrescu, se află în 
Anglia și V. Moldovan. Să auzim de binel

CALENDAR FOTBALISTIC

, Agenția Presei Sportive (APS) a ținut să facă 
I o frumoasă surpriză numeroșilor simpatizanți și 
| suporteri ai fotbalului românesc: editarea unui 
■ atractiv calendar fotbalistic. în afara datelor 
! calendaristice, sunt redate datele de naștere ale 
I multor antrenori și jucători, ale unor personalități 
| din lumea fotbalului.

Un parașutist este întrebat de o fată:
- Cum poți sta atârnat de lucrul ăla de mătase? 

Nu e o situație teribilă de suspendare?
- Nu, răspunse parașutlstul, mai teribil 

suspans e dacă simți că nu atârni de lucrul ăla de 
mătase...

Un pilot de încercare a fost întrebat de un 
prieten la o petrecere:

- El, George, care-i ultimul răcnet în domeniul 
avioanelor?

- Sării - replică George acru.

- Să știi că Liviu, fotbalistul, a făcut Ieri cr 
partidă excelentă. Poate cea mai bună din viața 
lui.

- Cu cine a jucat?
- N-a jucat. S-a însurat...

Mama unui tânăr judokan se plânge unei 
cunoștințe:

- O avere am dat pe mâncare. Numai laptele 
mă costă peste 100.000 de lei pe lună...

- îngrozitor! o compătimește prietena. Dar de 
ce nu vă luați'o vacă?

- Am luat.
-Și?
- A mâncat-o!

Doi spectatori asistă la un raliu automobilistic.
- îmi plac cei care conduc rapid. La viteze mari 

se obțin cele mai remarcabile rezultate...
- Sunteți pilot de raliu?
- Nu, sunt tinichigiu!
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VÂNZĂRI 
CVMPĂRĂRl

• Vând teren intravilan 27 ari, 
abricht multifuncțional. Tel, 672171 
(9962)

• Vând casă, Bretea Mureșană, 
nr. 193 (9946/47)

• Vând apartament două ca
mere în Gojdu, Al.Păcii. Tel. 231875 
(9960)

• Vând garsonieră, 50 mp, zonă 
centrală și electronice. Tel. 232163 
(9728)

• Vând urgent motor ARO Die
sel, Câmpulung, nou, Mazda 323 
neînmatriculată, an fabricație 1983, 
excepțională și talon, cu CI, numere 
noi, Opel Kadett Combi, an fabricație 
1971. Informații sat Bîrcea Mică, nr. 
66,jud. Hunedoara (9731)

• Te iubim veșnic și nu te vom 
uita niciodată dragă verișorule

EMIL

Familiile Săndulescu, Kulksarși 
mătușa Jofi. (9961)

• Cu inimile îndurerate tata 
Serafim, mama Emilia, fratele 
Claudiu și bunicii anunță trecerea 
înneființă a dragului și scumpului 
lor fiu, frate și nepot

EMIL POPA

la numai 21 de ani. Corpul ne
însuflețit s-a aflat depus la casa 
bunicilor din satul Banpotoc, nr. 14 
Te plângem veșnic. înmormântarea 
a avut loc în 25 decembrie, ora 13. 
(996I)

Direcția de 
Telecomunicații 

Hunedoara - Deva
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loan Ovidiu MUNTEAN,

BANCA 
AGRICOLĂ SA

Deva
vinde la licitație apartament cu 2 camere 

situat in Hunedoara, b-dul Dacia nr.12, bl.2, sc.l, 
ap.61.

Licitația are loc in ziua de 6 ianuarie 1998, 
ora 10, in biroul executorului judecătoresc de pe 
lângă Judecătoria Hunedoara.

Informații la telefon 216265.

DIVERSE

• Asociația Familială "Vlad" 
Hunedoara anunță începerea ac
tivității de comerț, la 1.02.1998 
(9955)

COMEMORĂRI

• Pios omagiu și neștearsă 
amintire regretatului nostru

NICOLAE PASCU

la 9 ani de la deces. Soția Elena și 
rudele apropiate (9940)

• Durerea este mare, rana este 
adâncă, acum când se împlinește 
un an de la dispariția iubitului 
nostru soț,lată, fiu

FABRIZOLTAN

din Nălați.Dumnezeu să-l odih
nească (9807)

• Ieri, 28 decembrie, s-a împlinit 
un an de când ne-a părăsit scumpa 
noastră soție, mamă, cumnată, 
mătușă, soră

OLIMPIA DRĂGAN

din Bărăștii Hațegului. Nu te vom uita 
niciodată! Frații și familia (9806)

DECESE

• Cu adâncă durere în suflet, 
anunțăm decesul celui care a fost

ing. ION MĂNOIU

Dumnezeu să-l odihnească. Fam.
Tenczler.

• Familia Borza mulțumește 
tuturor celor care i-au fost alături 
la marea durere pricinuită de 
decesul celei care a fost o mi
nunată mamă, bunică și soacră

BORZA GHEORGHIȚA

din Orăștie. Dumnezeu să o ierte 
și să o odihnească în pace și 
liniște. Familia.

• Familia mulțumește tuturor 
care l-au condus pe ultimul drum 
pe cel care a fost soț și tată iubitor

EMIL-PETRU VASIU

(9959)

•Vând una pereche punți IMS, 
huse blană Dacia 1300, convenabil. 
Deva str. I. Slavici, nr. 2 (99521

Parohia Ortodoxă Română^^ 

"Sfântu Vasîle" - Deva III \

-V, fn/w/w/ J/'w/e ,
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wrwj/le Tuel/r/.
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,//cm /.99<¥ ■M enn m/mvs tâiiMff/e, 

/el/e/le ./ ii/fin /iw/e d/el/le.
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Preot paroh Lucian POPA

Relaxare 
nu înseamnă 
deconectare.
Relaxare
tnseamna 
conectare

în perioada 1 dec.-30 dec. achiziționând 
echipament complet (centrale termice și materiale) 

pentru o instalație de încălzire de la magazinul
ECONOMIC al s’s. UNIVERSAL Imp-Exp. S.A. 

firma vă asigură proiectarea și execuția 
instalației gratuit fiind un cadou pentru luna 

decembrie.
Beretta, Vaillant, Junkers, Wolf, Riello, 

Omnitech, Ferolli, LaniLourghini, Veissmann. 
Primele locuri la capitolul calitate

HUHEDOARA
Magazinul FREMAR
Str. Avram lancu 9
Tel: 092216347, 054/723406,
Fax: 054/723406

Lotus
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Distribuitor autorizat: ERICSSON, NEC, SONY 
Service autorizat: ERICSSON, BOSCH
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Grup de colindători de la Liceul 
Pedaqogic "Sabin DrăgoT Deva 

Foto Eduard CHIROIU

7”

Un strop de speranțăMus Ckaciun la Sarmizegetusa

(TI.)

1 1 mAi ii

Cu prilejul sfintelor săr
bători dp Crăciun și al Anului 
Nou, Primăria și Consiliul 
local Sarmizegetusa, cu 
sprijinul agenților economici 
privatizați din teritoriul comu
nei, au oferit copiilor cadouri.

Beneficiarii acestora, cei 
205 copii din comună, au 
mulțumit prin cântece și ver
suri pentru darurile primite și 
au promis să fie cuminți și 
ascultători.

in ajunul Crăciunului, orga
nizația municipală a PNȚ-CD a 
oferit daruri caselor de copii nr. 1 
și nr.2 Deva. Scopul acestei 
acțiuni rezidă în spusele dlui dr. 
loan Rău: “Am dorit să aducem 
un strop de speranță, o rază de 
lumină pe chipurile copiilor, să 
fie la fel de fericiți ca și ceilalți 
copii, să simtă că a venit Cră- 

\________________________  

ciunul". Fondurile pentru cadouri 
au fost asigurate personal de 
către membrii partidului, pre- 
gătindu-se 100 de pachete, a 
afirmat dl viceprimar Dumitru 
Gâlcescu. Copiii au mulțumit celor 
prezenți pentru darurile primite, 
au interpretat frumoase colinde și 
au urat tuturor sărbători fericite. 
(C.C.)

----  =====------------ = t

Cresc stările de pericole 
pentru Incendii

- Am intrat în perioada pre
mergătoare sărbătorilor de iar
nă, perioadă în care cresc stă
rile de pericole pentru incendii. 
Ce măsuri de protecție reco
mandați, die maior?

- în primul rând, multă aten
ție la tot ceea ce se întâmplă în 
jurul fiecăruia dintre noi, legat 
de focul deschis, scântei, scurt
circuite, resturi de țigări etc. în 
al doilea rând, un spirit dez
voltat de acțiune, în fază inci
pientă, pentru a stinge orice 
început de incendiu. Apoi, tre
buie să știm cum să anunțăm în 
timp util cea mai apropiată forță 
mobilă de pompieri militari sau 
civili, pentru ca aceasta să poa
tă interveni operativ și eficient, 
continuând acțiunea de primă 
intervenție.

Revenind la primul aspect, 
ne îngrijorează numărul foarte 
mare de magazine de la parterul 
blocurilor de locuit din orașe 
care, în această perioadă, sunt 
ticsite de mărfuri și de oameni. 
Aici, orice greșeală poate duce 
la incendii cu dezvoltări rapide, 
cu degajări mari de fum și gaze 
toxice care pun în pericol locu
ințele și locatarii de la etajele 
imediat superioare. Să ne imagi
năm ce se poate întâmpla dacă 
ar avea loc un asemenea eveni
ment pe timp de noapte.

La sate, pericolul mare îl 
constituie faptul că în jurul ca
selor, al adăposturilor de ani
male și al altor anexe sunt de
pozitate mari cantități de furaje 

care, în caz de incendiere, pro
duc arderi rapide, cu distru
gerea întregii gospodării și a 
altora vecine.

- Ce este de făcut în ase
menea situații?

- Proprietarii de toate cate
goriile trebuie să-și realizeze în 
această perioadă în mod 
conștiincios autocontrolul de

Discuție cu maior 
Marcel NEAG, șeful 
Inspecției județene 
pentru prevenirea 

incendiilor din cadrul 
Grupului de 

pompieri “lancu de 
Hunedoara” y

prevenire a incendiilor asupra 
tuturor bunurilor și încăperilor 
și să-și înlăture toate neregulile. 
Acolo undb situația îi depășește 
trebuie să apeleze la instituții 
specializate cum sunt: filialele 
IRE (pentru instalațiile elec
trice) , cele de gaz (pentru in
stalațiile de gaz metan și de 
butelie), șefii FCP pentru mă
suri cu caracter general etc.

- Dar ce fac pompierii mili
tari pentru a veni în ajutorul 
cetățenilor?

- în primul rând în această 
perioadă suntem angrenați în 
controale și acordarea de asis
tență tehnică de specialitate 

conducerilor de localuri și altor 
instituții care organizează acti
vități cu public numeros - lăca
șuri de cult, săli pentru reve- 
lioane, case de copii, cămine de 
bătrâni. De asemenea, verifi
căm unitățile aparținătoare coo
perației de consum și mește
șugărești care, în această peri
oadă, sunt solicitate mai mult.

Suntem preocupați pentru 
activizarea conducerilor agen
ților economici și localităților 
pentru a veghea și aceștia la 
prevenirea evenimentelor ne
gative. în acest scop, recent, 
au fost instruiți toți șefii F.C.P. 
de la agenții economici și loca
lități precum și primarii, cu prile
jul convocării acestora la Deva.

Ne pregătim să fim în mă
sură să executăm orice misiu
ne, pe timp de zi sau de noap
te, funcție de evenimente, cum 
a fost, bunăoară, incendiul din 
centrul municipiului Deva și de 
la accidentul de circulație de pe 
DN 7, zona Orăștie.

- Să aveți cât mai puține 
intervenții în această perioadă, 
dacă se poate deloc!

- Doresc să mai adaug ce
va foarte important. Pomul de 
Crăciun este bucuria copiilor. 
Lumânările și artificiile se a- 
prind numai de către pei mari!

Sărbători fericite, fără eve
nimente, tuturor locuitorilor 
județului Hunedoara.

A consemnat 
Valentin NEAGU 

........

ajunul Crăciunului în zona Lido din Deva 
Foto Eduard CHIROIU

Colindători surprinși in

COMUNICAREA CA MIJLOC DE CREȘTERE 
A PROFITULUI

Firma "CASH CARDS" din 
București este specializată în 
domeniul marketingului direct 
cu experiență în tehnicile spe
cifice de comunicare. Prezenți 
la seminarul-expoziție, des
fășurat cu câtva timp în urmă la 
Deva sub genericul "Societatea 
informațională - Noi tehnologii 
în folosul IMM-urilor", repre
zentanții firmei "CASH CARDS" 
au prezentat câteva din tehni
cile și programele de promo
vare cele mai eficiente pentru 
ofertarea de produse și servicii 
la timpul și locul potrivit, numai 
spre clienții interesați și pre
gătiți să cumpere.

Toată acțiunea gravitează 
în jurul noțiunii, veche în Occi
dent, nouă la noi, de direct- 
mail. în esență acest concept 
se rezumă la mai multe tipuri de 

^campanii promoționale care au 

ca numitor comun "scrisoarea- 
ofertă" (mail - scrisoare (eng.) - 
n.n.) adresată însă exact acolo 
unde se întâlnesc interesul și 
puterea de cumpărare nece
sare achiziționării unui anumit 
produs sau serviciu. Pentru 
acest lucru, firma de marketing 
direct deține o bază de date a 
"țintelor", 400.000 de persoane 
juridice și peste 1.200.000 su
biecți persoane fizice, ținte 
structurate după criterii com
plexe de căutare. După stadiul 
de piață preliminar, determina
rea segmentului țintă posibil 
interesat de produsul promovat 
și redactarea potrivită a mesa
jului pentru acel segment de 
virtuali clienți, el trece la acțiu
nea de "mailing" efectivă care, 
lucru demonstrat, atrage noi 
clienți. în acest sistem lucrează 
firme cu nume cum ar fi IBM,

McDonald’s, RANK XEROX, 
PHILIPS, GRAFITTI/BBDO ș.a.

Printre produsele și ser
viciile specifice marketingului 
direct există: TENMAIL ce pro
movează concomitent cu di- 
rect-mail 10 produse necon- 
curențiale către 10.000 de ținte, 
PUBLIMAIL, ce promovează 
prin direct-mail cu adresare 
spre 10.000 de ținte, MARKET
MAIL oferă la vânzare prin for
ma door-to-door (din ușă în ușă 
- n.n.). Este oferit de asemenea 
un produs IMAGE-MAIL desti
nat societăților comerciale inte
resate îmbunătățirii propriei 
imagini.

Direct-mail tinde să ocupe 
un loc tot mai însemnat în tacfi- 
cile de promovare a produselor, 
extinderea procedeului depin
zând direct de dinamica de 
creștere a afacerilor. (A.S.). 4
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DOUĂ INVITAȚII LA VATA• »
( I II V-A PLĂCUT?

Anul acesta, exact la 
jumătatea lunii august, 
într-o zi călduroasă și însorită 

de vineri, se inaugura la Vața 
hotelul “Ponor", primul obiec
tiv așteptat din seria lungă a 
construcțiilor care vor alcătui 
și împodobi noul patrimoniu 
turistic și balnear al stațiunii. 
Cu acel prilej, dl Ovidiu 
Muntean, directorul general 
al Romtelecom Hunedoara, îi 
asigura pe cei prezenți la 
festivitate că în cel mult patru 
luni vechiul spațiu de 
tratament va fi redat circu
itului public într-o viziune cu 
totul nouă privind redimen- 
sionarea și funcționalitatea 
interioarelor, nivelul tehnic al 
dotărilor și calitatea serviciilor 
medicale. Și iată că la sfâr
șitul intervalului pronosticat 
atunci, mai bine zis, vineri, 19 
decembrie, evenimentul a 
avut loc. Noua bază de recu
perare fizică a fost inau
gurată oficial, ea înfățișându- 
se localnicilor și invitaților 
într-o splendidă revărsare a 
gândirii și imaginației arhi
tectonice. Pentru ochiul 
neavizat și rămas undeva în 
afara detaliilor și a rigorilor de 
specialitate, lucrarea aceasta 
pare să fie coborâtă dintr-o 
poveste închipuită printre 
constructorii mileniului al trei
lea, ale căror intuiții și soluții 
apropie până la suprapunere 
tehnica și arta. Aici totul este 
făcut să încânte vederea și 
sufletul, aici totul este luxu
rianță odihnitoare și somp
tuozitate ponderată, cu alte 
cuvinte, aici întreaga am
bianță este implozie de 
rafinament și bun gust. Sau, 
cum spunea dl Ovidiu Mun
tean în alocuțiunea inau
gurală, “ceea ce se vede aici 
nu este construcție, ci perso
nificare, imortalizare de viață 
și dăruire”, subînțelegând 
.prin această metaforizare că

CU OCHII SPRE 
MIRACOLUL CHINEZESC

(Urmare din pag. 1)

numără deja 100 de membri, 
că se fac demersuri pentru 
înfrățirea județului Hunedoara 
cu o regiune din Republica 
Populară Chineză, a muni
cipiului Deva cu un oraș 
chinez și a SC Chimica SA 
Orăștie cu o societate din 
China. De asemenea se pun 
bazele unor relații bilaterale în 
domeniile culturii și învă
țământului, iar Camera de 
Comerț și Industrie România 
- China intenționează să 
înființeze o filială a sa în 
județul Hunedoara. 

fiecare parte a interioarelor 
a absorbit câte o fărâmă din 
sufletul și din vocația 
artistică a constructorilor, că 
fiecare lucrare poartă în ea 
semnul respectului pentru 
om, pentru sănătatea și 
viața lui.

Cu siguranță că de- 
acunri înainte se vor găsi 
oameni de specialitate care 
vor descrie în termeni de 
riguroasă profesionalitate 
valoarea terapeutică a 
investiției de aici, dar pentru 
mine, care am cunoscut 
îndeaproape curajul, am
biția și tenacitatea cu care 
Romtelecom s-a angajat în 
acțiunea de extindere și 
modernizare a stațiunii bal
neare de la Vața, ceea ce a 
fost realizat până acum 
rămâne mărturie irecu
zabilă a fermității și 
demnității unui angajament 
asumat în deplină cunoș
tință de capacitățile proprii 
și de însemnătatea acestui 
proiect.

îi invităm aici la Vața pe 
toți cei care au crezut în 
biruința și frumusețea 
acestei îndrăznețe încer
cări, pe toți cei care au dorit 
ca stațiunea să-și rede- 
finească și să-și recapete 
locul meritat între linia sa 
tradițională și exigențele 
modernității celei mai noi.

îi invităm, de asemenea, 
aici la Vața și pe cei care nu 
au crezut nici măcar o clipă 
în valoarea de adevăr a 
acestei idei, ba mai mult, îi 
invităm pe toți defetiștii, pe 
toți delatorii și detractorii 
acestei inițiative, care de-a 
lungul mai multor ani au 
încercat și s-au străduit pe 
toate căile să descurajeze 
ori să compromită eforturile 
beneficiarilor și ale 
constructorilor.

Sabin SELAGEA,

După cum ne spunea dl 
Mihail Rudeanu, relațiile 
filialei hunedorene cu Amba
sada Chinei la București, cu 
președintele Asociației de 
Prietenie România - China, 
dl Florea Dumitrescu și cu dl 
Gabriel Ghelmegeanu, 
președintele CCI România - 
China, ca și cu reprezentanții 
regiunii care urmează a se 
înfrăți cu România, sunt 
dintre cele mai bune. Ele se 
vor consolida în continuare, 
vizita unei delegații hune
dorene în China, care va 
avea loc în cursul lunii ia
nuarie 1998, fiind un element 
important în acest scop.

(Urmare din pag. 1)

2. Pentru mine, cea mai 
reprezentativă personalitate 
consider că este ministrul 
Traian Băsescu, a cărui 
activitate s-a materializat în 
șosele bune, ceea ce a adus 
aprecierea pozitivă a dele
gațiilor străine care ne-au 
vizitat.

La nivel județean, dl dr. 
loan Rău, actualul director al 
Direcției Sanitare, care a 
demonstrat că ceea ce a 
afirmat în campania electorală 
este o realitate, neținând cont 
în lumea medicală decât de 
criteriul de om și de medic.

3. Ca președintă a comisiei 
sociale pe oraș, am avut ocazia 
să-i întâlnesc pe dl senator 
Doru Gaița și pe dl deputat 
Liviu Petreu, cărora le-am 
cerut sprijinul în probleme 
sociale pentru orașul Călan.

Mircea Pa vei, Călan:
1. A existat o schimbare 

politică în acest an, dar n-aș 
putea s-o definesc. Există, într- 
adevăr, o altă linie, aceasta din 
punctul de vedere al omului 
care nu face politică.

2. Președintele Emil 
Constantinescu consider că 
este cea mai reprezentativă 
personalitate politică. Din 
Guvern, omul care știe ce vrea 
este dl Traian Băsescu. Nu a 
dat înapoi în fața presiunilor, 
venind cu argumente în pri
vința taxei pentru drumuri, spre 
exemplu. Personal, nu am 
mașină, dar cred că nimic nu 
poate să cadă din senin și este 
în folosul țării ceea ce s-a 
realizat privind modernizarea 
unor șosele.

La nivelul județului, con
sider că dl deputat Sorin 
Dimitriu este omul care 
încearcă să ajute județul Hune
doara și orașul Călan.

3. In Călan nu m-am întâlnit 
cu nici un deputat.

Anuca Nădășan, Hațeg:
1. Consider că 1997 a adus 

discordie, ură, necazuri.
2. Corneliu Vadim Tudor 

este în opinia mea cea mai 
reprezentativă personalitate a 
acestui an, fiind un mare pa
triot.

3. Nu cunosc deputății de 
la nivelul orașului și nu am 
participat la vreo întâlnire cu 
cineva.

Un cetățean din Hațeg, 
care a dorit să rămână 
anonim:

1. Anul 1997 a adus 
sărăcie, dezbinare, mizerie, 
într-un cuvânt, nimic bun. 
Avem un Guvern “de paie", 
care conduce prost această 
țară.

2. Sondajele de opinie 
indică o creștere serioasă a 
popularității dlui Corneliu 

Vadim Tudor. îl apreciez pe 
deputatul llie Neacșu pentru 
pozițiile d-sale în articolele 
publicate.

3. Efectiv nu știu cine este 
deputat în circumscripția 
electorală din care fac parte. 
Nu l-am văzut în vreo îm
prejurare.

loan Zau, director la SC 
“Hidro Term Trans” Călan:

1. Eu n-am făcut politică - 
nefiind comunist și nici în 
prezent nu sunt membru al 
vreunuia din multele, poate 
prea multele partide ce există 
în România. De aceea nu mă 
pronunț asupra evenimentelor 
politice. Altceva vreau să spun 
în aceste rânduri. în zadar se 
străduiesc cei ce conduc țara 
- atâta cât o fac - să pună 
ordine, dacă în sfera 
producției materiale nu se 
muncește. După Decembrie 
1989 toți au umblat după 
căpătuială, să fure cât mai 
mult și de oriunde. Așa s-au 
prăbușit unități economice. 
Peste tot s-a instalat 
dezordinea, haosul.

2. N-aș evidenția per
sonalități politice de la centru 
și în plan local, ci formațiuni 
care se impun și cresc foarte 
tare în ultima vreme. De pildă 
Partidul România Mare 
condus de dl Corneliu Vadim 
Tudor, care atrage tot mai 
mulți oameni. Se vede că
românii, dezamăgiți de 
formațiunile politice care au 
condus până acum țara, caută 
alte forțe la care să se alăture.

3. Nu pot să răspund 
deoarece nu-i cunosc și nu i- 
am văzut niciodată ''pe
parlamentarii hunedoreni.

loan Rovinaru, primarul 
orașului Simeria:

1. Cel mai important mo
ment politic al anului ce se 
încheie mâine este lansarea 
marii privatizări. Procesul 
acesta - desigur foarte com
plex - s-a derulat însă cu 
destule ezitări și poticniri și 
asta din pricina bâlbâielilor și 
lipsei de fermitate a Guver
nului Ciorbea. Sper din tot 
sufletul că, așa cum cerea și 
dl Emil Constantinescu, preșe
dintele țării și cum a promis 
premierul, după restructurarea 
recentă a Guvernului, pri
vatizarea se va extinde și se 
va accelera. Pe această cale 
economia românească se va 
așeza pe baze noi, creându- 
se condiții pentru îmbună
tățirea vieții oamenilor.

2. Personalitatea care s-a 
impus la nivel central este, 
după opinia mea, dl 
Athanasiu, membru al PSDR, 
ministrul Muncii și Protecției 
Sociale. Dânsul a acționat și 
acționează cu perseverență 

pentru realizarea protecției 
sociale. Inițiativele sale îl 
situează cu un pas sau chiar 
mai mulți înaintea celorlalți 
membri ai executivului.

Pe plan județean l-aș 
remarca pe dl Pompiliu 
Budulan, prefectuljudețului, tot 
membru al PSDR, care se 
implică tot mai mult în viața 
județului.

3. Apreciez foarte mult 
activitatea dlui deputat Dumitru 
Ifrim cu care colaborez foarte 
bine. Mă întâlnesc cu domnia 
sa în fiecare sfârșit de săp
tămână, când vine acasă, și ne 
sfătuim asupra multor pro
bleme. Pe ceilalți parlamentari 
hunedoreni - menționez că nu- 
i cunosc pe toți - nu i-am prea 
văzut prin Simeria.

Adrian Mateescu, profe
sor, Simeria:

1. Am constatat că nu mai 
există atât de multe con
troverse între partidele politice, 
însă discuțiile purtate ar trebui 
puse pe criterii realiste. De 
asemenea, 11 este necesară o 
mai mare înțelegere politică 
pentru a nu ajunge la discre
panțe, precum și o malea- 
bilitate pentru naționalitățile 
conlocuitoare.

2. Cred că premierul Vic
tor Ciorbea este o perso
nalitate cu multă experiență, 
doar că ar trebui să dialogheze 
mai mult cu sindicaliștii, căci 
interesele de grup trebuie elu
cidate. Cât privește preșe
dintele, consider că a avut o 
atitudine bună, punând accent 
pe eliminarea corupției.

IN CINSTEA LUI MOȘ CRĂCIUN
Toți copiii l-au așteptat pe 

bunul Moș Crăciun. N-au făcut 
excepție nici cei de la Casa de 
Copii Nr.l Deva. Și cum erau 
siguri că va veni și în acest an 
au pregătit în cinstea lui un 
program artistic variat și în 
același timp unitar prin modul 
in care a fost conceput.

La intrarea lui Moș 
Crăciun în sala de mese, 
devenită cu acest prilej / .
de spectacol, între copii și 
îngerașul lui s-a legat un y- 
dialog, mulți recunos-f 
când că n-au fost atât de y 
cuminți pe cât ar fi 
trebuit să fie. Dar pentru că 1- 
au așteptat pe Moș Crăciun cu 
poezii, cântece, dansuri 
populare și moderne, cu 
colinzi, și-au primit darurile. La 
realizarea programului au 
contribuit toți copiii mai 
mărișori. Unii dintre ei sunt 
chiar talentați, cum e cazul 
Ioanei, solista grupului vocal, 
care a avut o evoluție deosebită 
(micuții au voci plăcute,

Oricare ar fi per
sonalitatea politică a orașului 
Simeria, ar fi trebuit să se 
gândească că nu există un 
club, o sală cât de mică 
pentru manifestări artistice 
(expoziții de carte, creații 
populare, pictură naivă). La 
tot pasul, dai de baruri și 
jocuri de noroc.

3. Sincer să fiu, nu știu 
cine este. Dacă ar face 
întâlniri măcar o dată pe 
trimestru, să consulte per
soanele prezente la întrunire, 
cred că ar găsi soluții de 
rezolvare a multor probleme 
administrative, sociale. De 
altfel, rostul lor este să aibă 
contact permanent cu 
publicul. Avem multe dureri, 
însă cea mai mare este de 
natură culturală.

Florin Mihuțiu, inginer, 
Hațeg:

’ 1. Pe plan extern, “am 
luat o palmă", respectiv 
neaccefjtarea aderării la 
NATO. în plan intern, aș 
aminti conflictul declanșat 
între PNȚ - CD și UDMR și 
scindarea PUNR - ului.

2. La nivelul întregii țări, 
cea mai reprezentativă per
sonalitate politică a fost, cu 
siguranță, Emil Constanti
nescu. Aici, la Hațeg, nu se 
joacă interesele politice și 
nici nu avem o personalitate 
politică reprezentativă.

3. Vă mărturisesc, cu cea 
mai mare sinceritate, că nu 
știu.

--------------------- T--------  

cântecele erau mișcate șl 
ritmate). Plini de candoare 
au fost și dansatorii. De altfel 
fețele copiilor străluceau de 
fericire nu numai pentru 
cadourile pe care le așteptau, 
ci și pentru că asistența îi 
aplauda cu simpatie și 
admirație.

Ca sacul Moșului să 
fie plin s-a bătut la multe 
porți. Dna Carmen Bucui 
directoarea casei, afirma 
că până la spectacol 
(chiar în sală apăruseră 

? alte pachete cu daruri) 
«r-z mai mulți sponsori l-au 

ajutat pe Moș Crăciun să rea
lizeze cadouri pentru copii: 
BCR, Mode Pălării Cristina, 
Avicola Mintia, Alter Ego, 
Asar, Polidava, Fresh 
Alimcarn, Comprod Divers 
SRL, Metro - Mobila, SRACO 
Civita '94, DV Cons Primex 
SRL, Leconfex, Brutăria 
Neamț, Lotus Service 2000, 
Agercom, Acoma dar și Con
siliul Județean și Inspec
toratul Școlar. (V. Roman)
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CV. Tudor, din nou, 
in atenția Justiției. în urma 
scrisorii deschise adre
sate de senatorul Corneliu 
Vadim Tudor președintelui 
țării, dl Emil Constan
tinescu, și a afirmațiilor 

grave din conferința de 
presă a PRM la adresa 
șefului statului, Parchetul 
General s-a autosesizat, iar 
procurorul general a 
solicitat ministrului justiției 
să întreprindă formalitățile 

necesare sesizării Parla
mentului în vederea ridicării 
imunității parlamentare a lui 
C. V. Tudor.

Familia regală, in 
țară. Fostul suveran a!

României, Mihai /, 
împreună cu soția sa Ana, 
cu fiicele și cu nepoții au 
venit în România pentru 
a-și petrece sărbătorile 
Crăciunului, în plenul 
familiei, acasă.

Sub acest generic, în ajunul Sfântului Praznic al 
Nașterii Domnului Usus Hristos, !a sediul Partidului 
Democrat - Filiala Hunedoara - Deva, a avut loc un 
moment aparte. Mai muiți copii au susținut un 
miniconcert de colinzi, prilej de profundă cinstire a 
mărețului eveniment din viața omenirii - Nașterea 
Mântuitorului. De asemenea, un grup de tineri teologi, 
condus de preotul Crișan au încântat pe cei prezenți 
aducând în fața auditoriului colinzi de mare sensibilitate. 
La acest moment de suflet au fost prezenți membrii 
marcanți ai filialei județene a PD, numeroși invitați, 
ziariști. Organizatorii au oferit colindătorilor și oaspeților 
fructe, prăjitură, suc, iar în final s-a ciocnit un pahar 
pentru un An Nou mai bun.
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