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Scumpiri In luna 
martie

Prețurile la combustibili și la cărți, 
ziare și reviste au înregistrat față de 
luna precedentă cele mai sem
nificative majorări din categoria 
mărfurilor nealimentare - 17,2% și 
respectiv 6%. Scumpiri considerabile 
au fost înregistrate în perioada 
analizată la săpun de rufe și articole 
de menaj - 5,8%, confecții, butelii 
aragaze, lacuri și vopsele - între 4% și 
4,8%.

Prețurile nu au suferit modificări în 
decursul lunii martie la energie 
electrică, energie termică și gaze.

Inflația In luna 
aprilie ‘98

Comisia Națională de Statistică a 
anunțat că în luna aprilie rata inflației a 
fost de 2,7%, în scădere de la 3,8% cât s- 
a înregistrat în luna martie.

Aceasta este a doua lună a acestui an 
în care inflația scade, după ce în primele 
două luni a înregistrat creșteri de 4,9% în 
ianuarie și respectiv de 7,2% în februarie.

Una din cauzele acestei reduceri a 
inflației o constituie puterea de cumpărare 
scăzută a populației, ceea ce a 
determinat agenții economici să nu 
majoreze preturile, reducându-și astfel 
profitul. (A.K.O.)

ASTRA
Reînființat cu o jumătate de an în 

urmă (și deocamdată fără sediu), 
Despărțământul Zarand-Brad ai 
ASTREi (Asociațiunea Transilvană 
pentru Literatura Română și Cultura 
Poporului Român) începe să-și facă 
simțită prezența în viața cultural- 
științifică a municipiului Brad. 
Propunăndu-și chiar prin statut (editat 
ia Sibiu în 1992) "să militeze pentru 
promovarea științei și culturii, artei și 
literaturii în Transilvania și în întreaga 
țară”, despărțământul brădean va 
organiza câteva acțiuni pe pian local, 
începând de săptămâna viitoare.

Astfel, în colaborare cu Liceu!

iî/r slluijjlbai cuilltuiiriiii
Teoretic “Avram iancu”, in zilele de 23- 
24 mai se va desfășura o nouă ediție a 
Mălaiului, sărbătoare tradițională a 
liceului. La întâlnirea din acest an se 
va afla ia Brad cei de-ai doilea liceu 
românesc înființat în Transilvania, 
acum Colegiul Național "Samuii 
Vulcan" din Beiuș.

(n programul AS TREI Zarand-Brad 
sunt cuprinse și unele manifestări 
dedicate aniversării celor 150 de ani 
de la mișcarea revoluționară din 1848, 
după cum ne spunea di Steiian Circo, 
președintele despărțământului. 
Acestea vizează amplasarea unor ope
re de artă (statuia iui Avram Iancu șl 

grupul statuar tnfățișăndu-i pe Horea, 
Cloșca și Crișan) tn centrul orașului 
șl, respectiv, tn curtea liceului. Același 
momerit prilejuiește desfășurarea 
sesiunii de comunicări "Avram Iancu 
- promotor al înființării gimnaziului 
românesc ortodox de la Brad”, precum 
șl a altor simpozioane.

Aceste aspecte au constituit, de 
altfel, una dintre cele două probleme 
principale dezbătute fn cadrul ședinței 
Comitetului centrai (care coordonează 
activitatea ASTREi ia nivel național), 
ce a avut loc în luna martie la Brașov, 
unde au participat președinții tuturor 
filialelor din țară. (G.B.)
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Agricultura, între 
asociere și disociere

Puținele și izolatele 
rezultate pozitive înre
gistrate în agricultura româ

nească privatizată după 1989, 
în care s-a lucrat după in
spirația șl puterea economică 
a fiecăruia, cu mijloace și 
după tehnologii rudimentare, 
readuc acum tot mai mult în

atenție - cum era de așteptat 
de altfel, ideea asocierii și 
lucrării pământului în forme 
asociative, pe tarlale mari, 
așa cum se practică în 
prezent agricultura în toate 
țările cu agricultură perfor
mantă, de randament ridicat.

Spaima de colectiv și de 
cazanul comun i-a înfricoșat 
așa de mult pe proprietarii de 
pământ, încât aceștia nici nu 
mai vor să audă de asociație, 
de cooperativă sau de o altă 
metodă de a-și uni eforturile 
și voința pentru a putea lucra 
mai ușor și eficient terenul ce 
le-a revenit în proprietate, 
pentru a-și apăra, în ultimă 
instanță, interesele proprii de 
producție, de comercializare 
a acesteia în condiții care să 
le asigure și un profit 
rezonabil, nu doar sub
zistența cum se întâmplă în 
prezent.

Departe de ideea îndem
nului spre reinventarea 
colectivismului în agricultură, 
important este acum să vedem 
cu discernământ, pe baza unor 
exemple practice, care este 
adevărata cale de urmat pentru 
a Ieși din ștarea actuală de 
subdezvoltare, pentru a ajunge 
la formarea unei clase de 
mijloc, de agricultori bogați, 
astfel încât să poată deveni 
bogată și țara în ansamblul său.

Ca să ne dăm mai bine

seama despre ceea ce 
înseamnă .spargerea fostelor 
C-A.P. și disocierea de formele 
agriculturii organizate, este 
suficient să privim miile și 
zecile de mii de ha de pământ 
nelucrat - care la nivelul țării 
însumează circa un milion de 
ha în 1998. Din diverse motive, 
între ele cele de ordin mate
rial și financiar primează, la 
acestea adăugându-se și 
vârsta înaintată a pro
prietarilor, nu mai sunt luate 
în cultură suprafețe cu 
potențial productiv ridicat, 
pierzându-se astfel mari 
cantități de produse agro- 
alimentare, acestea fiind 
importate pe valută din țări cu 
condiții mai puțin favorabile 
dar unde agricultura este 
puternic subvenționată.

Ca o replică incontestabilă 
la truda și chinurile 
agricultorilor români, vin 
rezultatele unor asociații 
agricole, care în județele cu 

/pondere în agricultura 
românească ocupă câte 20-30 
la sută din suprafețe. între 
acestea se detașează 
asociația (mai bine zis 
combinatul agricol) din 
Curtici, unde se lucrează în 
comun peste 4000 ha, acestea 
asigurând o rentă (plata în 
produse sau echivalent în 
bani) pentru proprietarii 
pământului cu 50 la sută peste 
media rentei anuale 
înregistrate în țările vest- 
europene.

Neîndoielnic este faptul că 
formele asociative de lucrare 
a pământului - cum au 
demonstrat-o și o serie de 
exemple din județul nostru - 
constituie o alternativă ce s-a 
impus în perioada tranziției 
spre economia de piață. 
Absența sau refractarismul 
față de asociere rămâne să-și 
spună însă cuvântul în viitor.

Nicoiae TÎRCOB

r f -

Greutățile și 
nemulțumirile unui

.primar
Baia de Criș, localitatea de 

reședință a comunei cu același 
nume, /și primește în aceste zile 
vizitatorii etalând o carte de vizită 
onorantă. Toate străzile sunt cu
rate, o bună parte din ele asfaltate, 
bordurile au culoarea varului, pomii 
înverziți au tulpinile pe jumătate 
văruite, albul imaculat dând o notă 
de prospețime, de primăvară, 
străvechii așezări moțești. Se vede 
că locuitorii Băii de Criș țin la 
pomuna lor și o vor cât mai 
frumoasă.

Meritul acestei cărți de vizită 
onorante aparține, desigur, și 
primăriei, primarului - întâiul 
gospodar al localității.

- într-adevăr, dacă localitatea 
noastră arată frumos, meritul este, 
în primul rând, al sătenilor, cărora 
le place ordinea și curățenia - ne 
spune dl Romeo Farcaș, primarul 
comunei. Cât privește pe întâiul 
gospodar al localității, trebuie să vă 
spun că el ar putea fi și mai mult 
implicat în gospodărirea comunei, 
dacă n-ar avea o seamă de alte 
sarcini pe care ar putea foarte bine 
să le îndeplinească și o altă 
persoană.

- Concretizați, vă rog.
- Primarul este, prin lege 

desigur, președintele comisiei de 
aplicare a Legii fondului funciar. 
Această muncă îi răpește aproape 
în întregime timpul pe care ar putea 
să-l consacre gospodăririi comunei, 
înțelegând prin aceasta nu numai

ordinea și curățenia, ci și o 
intensă preocupare pentru 
modernizarea tuturor străzilor, 
repararea podurilor, dotarea cu 
elemente urbane (case, servicii, 
comerț, turism etc), pentru că 
Baia de Criș, odinioară impor
tant centru de plasă, tinde spre 
urbanizare.

In ce privește punerea în 
posesie a pământului și 
pădurilor, distribuirea titlurilor de 
proprietate, eu nu pot face 
această treabă doar pe 
jumătate, adică doar partea 
scriptică; eu trebuie să umblu, 
să văd terenurile, să sting 
conflictele între proprietari care 
nu-s puține, să țin seama de 
cerințele ambelor părți și să 
împac oamenii. Până vom 
încheia aplicarea acestei legi 
(cunoscând că s-au depus noi 
cereri pentru pământ - 260 ha, 
și păduri - 1450 ha), timpul 
primarului pentru rezolvarea 
altor probleme rămâne extrem 
de mic

- După câte se vede, 
primarul, ca reprezentant ales 
a! obștii, nu are numai 
satisfacții, ci șl greutăți, 
nemulțumiri.

- Satisfacțiile nu-s prea 
multe, iar ca oricare om, 
primarul are și nemulțumiri.

Gh. PAVEL

(Continuare în pag. 8)

Banca “Transilvania" abor
dează relația cu clientul ca pe o 
relație bivalentă din care ambii 
parteneri trebuie să obțină 
avantaje. Acest lucru este 
demonstrat de calitatea serviciilor 
oferite, consultanța de spe
cialitate, în general o atitudine a 
bancherului care este alături de 
client și-l sfătuiește, întreaga 
relație fiind una de colaborare, 
dominantă fiind ideea de 
parteneriat.

Având la bază principiul 
colaborării optime instituție 
bancară - client, Banca 
“Transilvania" asigură:

•confidențialitate;
• comisioane competitive;
• flexibilitate în adaptarea 

ofertei la cerința clientului;
• accesul la conducerea 

băncii;
•rapiditatea decizională;
• operativitatea tranzac

țională.
Asigurarea calității și a 

costurilor competitive este calea 
succesului pentru a găsi drumul 
către clienți.

Banca’Transilvania” continuă 
și în acest an politica de 
deschidere către client, oferind 
noi produse și servicii și 
dezvoltându-le pe cele existente. 
Un mare succes l-au înregistrat 
Certificatele de Depozit cu Dis
count. Această situație se explică 
prin faptul că randamentul 
certificatelor este foarte atractiv, 
produsul oferind avantaje mul
tiple: este transmisibil, fiind un titlu 
de valoare la purtător; dobânda 
se plătește în avans; sunt emise 
pe 90 de zile și au valori nominale 
de 500 000 și I 000 000 de lei; se 
pot răscumpăra de la orice 
sucursală a băncii chiar și înainte 
de scadență. Operațiunile cu 
C.D.D. nu se comisionează și 
dobânda este fermă pe toată 
perioada pe care a fost emis 
certificatul.

Totodată banca noastră oferă 
o gamă foarte largă de depozite, 
un avantaj deosebit și o 
modalitate foarte simplă de 
funcționare prezentând depozitul 
clasic.

Pentru serviciul Voice 
Teller - Fax Teller Băncii 
“Transilvania" i-a fost decernat 
în decembrie 1997 premiul 
Revistei"Piața Financiară" 
pentru cel mai bun produs al 
anului. Cu ajutorul acestui 
sistem clienții băncii pot afla 
soldul contului prin telefon sau 
pot primi extrasul de cont și 
alte informații bancare prin fax 
fără a se deplasa la sediul 
băncii. Conectarea este 
gratuită.

De asemenea, Banca 
“Transilvania" este bancă de 
decontare, depozitar și agent 
custode pentru valori mobiliare 
efectuate pe Bursă, oferind 
servicii de plată prin cont 
colector către persoanele fizice 
- clienți ai societăților de valori 
mobiliare care tranzacționează 
valori mobiliare.

Societățile comerciale, 
regiile autonome, instituțiile pot 
plăti salariile angajaților lor di
rect în conturile curente ale 
acestora. Salariul aflat în contul 
angajatului beneficiază de 
dobândă la vedere. Salariații 
vor putea achita direct din 
contul personal deschis la Ban- 
ca”Transilvania" facturile 
pentru utilitățițenergie elec
trică, telefon, radio - tv etc.) 
evitându-se deplasările și 
așteptatul la cozi. Acest 
serviciu este oferit pentru toți 
clienții persoane juridice, prin 
încheierea unei convenții - 
cadru.

In baza convenției sem
nate cu Ministerul Agriculturii, 
Banca “Transilvania” este 
autorizată să deconteze 
cupoanele primite de către 
furnizorii de produse și servicii 
pentru agricultură în campania 
de primăvară - vară, respectiv 
toamnă a anului 1998. Pentru 
sprijinirea firmelor furnizoare 
de servicii și produse pentru

Ec. Virginia LUCACÎU, 
directorul Băncii 

"Transilvania” S.A., 
______Sucursala Deva 

(Continuare în pag. 8)

ACCIDENT MORTAL 
LA GHELARI

în 9 mai a.c., în jurul orei 3, la Exploatarea Minieră Ghelari, 
orizontul 17, abataj 1103, a avut loc un accident de muncă. 
Efectuând încărcarea unui vagon cu steril, Cosmin Sima, de 22 
de ani, din localitate - a atins din greșeală cu o rangă firul de 
troleu aflat sub o tensiune de 550 V. Tânărul și-a pierdut viața.

Cercetările continuă de către Inspectoratul Teritorial de 
Stat pentru Protecția Muncii și Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara. (V. NEAGU)

Puterea 
dlui Gorcea

Comentând măsura luată de 
către dl Comeliu Gorcea, secretar 
de stat la Ministerul Finanțelor, 
privind blocarea conturilor RENEL, 
care are o datorie restantă față de 
bugetul statului de aproape 2000 
miliarde lei, premierul Radu Vasile 
a afirmat că va discuta această 
problemă și cu ministrul finanțelor, 
astfel încât pe viitor asemenea 
situații să nu mai apară. Oricum, 
măsura este menită să aducă o 
schimbare în producția și 
distribuirea energiei electrice, care 
are un cost dublu față de cazul 
când aceasta ar fi importată. De 
asemenea, nu se mai pot îngădui 
creșteri de prețuri exagerate la 
energia electrică pe seama 
suportării lor de către populație.

Premierul a mai afirmat că 
spargerea monopolului RENEL va 
avea efecte benefice pentru 

^economia românească. (N T.)



Sport 13 MAI 1998& Cuvântul liber

ii®e®sc®f
Miercuri, 13 mai

3 BERBEC 
(21.III ■ 20.IV)

E posibil să primiți o 
veste legată de un drum sau 
să plecați dv la drum și 
atunci se recomandă 
prudență. Evitați orice 
investiție.
3 TAUR 
(21.IV - 21.V)

Deși nu e termenul 
scadent vi se cere achitarea 
datoriilor. Se ivește un 
contract avantajos pe care 
nu e cazul să-l ratați, dar nici 
să vă grăbiți prea tare.
3 GEMENI 
(22.V-22.VI)

Vi se solicită ajutorul într- 
o problemă delicată la 
serviciu. Relația cu copiii se 
poate deteriora dacă nu 
sunteți mai indulgent.
O RAC 
(23.VI - 23.VII)

într-un grup de prieteni, 
calitățile vă ies în evidență și 
laudele primite vă fac să 
uitați toate necazurile din 
ultimul timp. Poate veți 
media conflicte între frați.
O LEU 
(24.VII - 23 .VIII)

Inspirația vă ajută să 
rezolvați probleme impor
tante. Puteți obține câștiguri 
consistente din speculații 
sau jocuri de noroc, dacă nu 
exagerați.
O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Relațiile cu copiii vă vor 
îmbunătăți starea de spirit. 
Nu așteptați sprijin de la 
persoane mai în vârstă, căci 
nu vă consideră demn de 
încredere.
O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Ați putea avea o iz
bucnire neașteptată într-un 
cadru mai larg sau o 
neliniște nemotivată. O 
veste bună vă liniștește. 
Sentimental totul e cum v-ați 
dorit.
3 SCORPION 
(24.X - 21. XI)

într-o dispută cu colegii 
ați putea câștiga. Vi se 
propune o colaborare 
interesantă cu un câștig 
imediat. O problemă de 
suflet vă frământă și nu știți 
cu cine să vă sfătuiți.
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

O veste din străinătate 
sau alte informații bine 
folosite vă pot aduce 
realizarea socială visată. 
Partenerul de viață câștigă 
o sumă importantă cu 
ajutorul dv.
3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Asistați la o importantă 
reuniune de familie. O 
persoană apropiată are 
nevoie de ajutor dar se 
jenează să-și discute 
problemele cu cei din jur.
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Dorința dv de a ajunge la 
o înțelegere în casă este 
apreciată cum se cuvine. 
Faceți tot posibilul pentru 
obținerea unor aprobări, dar 
reușita nu e sigură.
O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Multe drumuri de făcut, 
acte de semnat. Contactele 
cu persoane mai tinere vă 
avantajează. Un prieten vă 
propune o colaborare inte
resantă.

IOIM TIRIAC, ales președinte al 
Comitetului Olimpic Român

în Adunarea Generală a 
Comitetului Olimpic Român, ce s- 
a desfășurat în Sala Bizantină a 
Cercului Militar Național din 
București, în prezența a 
numeroase personalități din 
sportul românesc, Ion Țiriac a fost 
ales președinte al Comitetului 
Olimpic Român din primul tur de 
scrutin, cu 62 de voturi din 96 de 
votanți, în timp ce “adversarii” săi 
- candidații Ana Pascu a obținut 24 
de voturi, iar Nicolae Vieru 10. Ca 
vicepreședinți au fost aleși - în 
ordinea numărului de voturi - Ivan 
Patzaichin (63 de voturi), Cristian 
Gațu (52) și lolanda Balas Soter 
(33). Din Comitetul Executiv al COR 
fac parte peste 18 membri: dr. loan 
Drăgan, Ana Pascu, Elena Frâncu, 
Cristian Țopescu, Octavian Vintilă, 
Anatol Ghințescu, Corneliu Ion, 
Nicolae Nedef, Adrian Stoica, Cor
nel Oțelea, Alexandru Rădulescu, 
Artur Hoffmann, Dan lonescu, 
Pierre de Hilleriu, Lazăr Baroga,

Paul Novac, Eduard Pană și 
Octavian Dimofte.

La adunarea generală și-a făcut 
prezența și primul ministru, dl 
Radu Vasile, ceea ce l-a făcut pe 
Ion Țiriac să declare: “Prezența 
primului ministru este un semn nu 
numai de omenie, ci și un semn 
politic.”

lată ce a declarat, imediat după 
alegerea sa în fruntea COR, fostul 
mare sportiv al țării noastre, 
cunoscutul om de afaceri Ion 
Țiriac: “Este o onoare, mulțumesc 
celor care m-au ales. îmi dau 
seama că va fi nevoie de o mare 
cantitate de muncă...”. Ion Țiriac 
s-a angajat să-și pună în aplicare 
strategiile pentru atingerea 
obiectivelor propuse - atragerea, 
formarea unor companii și 
societăți românești și străine, 
susținerea și dezvoltarea cercetării 
științifice, a medicinei sportive și 
a metodelor moderne în 
perfecționarea procesului de

Hunedoara

! Se întrunește Iotul 
j reprezentativei de fotbal
I 
I
I 
I
I 
I
I 
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I 
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Vineri, 15 mai urmează să 
ajungă la Poiana Brașov lotul 
reprezentativei de fotbal a 
României care își începe 
pregătirea centralizată în 
vederea participării la 
Campionatul Mondial din 
Franța 1998.

Selecționerul Anghel 
lordănescu a apelat la 
următorii jucători:

- Stelea, Stângaciu, 
Prunea - portari;

- Dan Petrescu, Filipescu, 
Gh. Popescu, Doboș, Prodan,

| Dulca, Selymes, Ciobotariu 
I (fundași);

- Hagi, Gâlcă, Stângă,

Gabi Popescu, Marinescu, 
D. Munteanu (mijlocași);

- R. Niculescu, Lăcătuș, 
Adrian llie, V. Moldovan, I. 
Dumitrescu, Craioveanu 
(înaintași).

După cum se vede, deși 
este accidentat, Prodan este 
trecut pe listă. Este adus din 
Mexic și llie Dumitrescu. 
Absentează Barbu de la FC 
Argeș. Sigur, lotul va mai 
suferi modificări și după 
stagiul de pregătire din 
Poiană, lista de mai sus a 
jucătorilor nici n-a fost (până 
ieri) aprobată de conducerea 
FRF.
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Mihai Leu - de la box la 
automobilism

Așa după cum am mai relatat în ziarul nostru, primul campion 
mondial la box profesionist din România, hunedoreanul Mihai Leu, 
care a “cochetat" de mai mult timp cu automobilismul, a participat 
recent la cea de-a 16-a ediție a Raliului Banatului desfășurat pe 
parcursul a 301,3 km.

Mihai Leu a reușit să obțină un frumos succes, câștigând Cupa 
“Ford Ka", învingând 4 piloți experimentați, ceea ce constituie o 
plăcută surpriză pentru toți suporterii cunoscutului boxer. Ca 
răsplată, Mihai a încasat de la organizatori un premiu de 1000 de 
dolari: "Mă simt la raliuri la fel ca și în ringul de box. Numai că aici 
nu pot să împart pumni” - a declarât proaspătul câștigător.

MIERCURI
vi'vîî

TVR |
6.00 România: ora 6 fixl 

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Ultimele 
știri (s/r) 13.00 Pentru dvs., 
doamnăl (r) 14.10 Perla Neagră 
(s/r) 15.00 Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Katts 
și câinele (s, ep. 18) 18.00 
Medicina pentru toți 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 214) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 21.20 
Fotbal: Finala Cupei Cupelor: 
Chelsea Londra-VfB Stuttgart 
(d) 23.35 Jurnalul de noapte 
23.50 Efecte secundare (s, ep. 
20)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

D.a (r) 8.30 Canary Wharf (s/r) 
8.55 Cu ochii’n 4 (r) 10.10 
Teleenciclopedia (r) 10.50 
Ferestre spre lume: Animalele 

S§i...oamenii lor (do) 11.30

Comorile lumii (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 13.30
Mapamond (r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germana 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 117)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup!, 
Hei-Rap! (cs) 19.10 Club 2020
19.40 Dreptul la adevăr 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 52) 21.00 
Avocatul poporului 22.00 Visul 
unei nopți de iarnă (f. România 
’45) 23.10 Opera Mundi. La 
multi ani, Ludovic Spiess!

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.10 Documentar 11.00 Twin 
Peaks (s/r) 12.40 Controverse 
istorice (do) 13.10 Vise și 
oglinzi (s, ep. 43) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s, ep. 
48) 15.20 Viață sălbatică (do) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Esmeralda (s, ep. 42) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 20.00 Marco Polo (f.

pregătire a sportivilor. Nou 
președinte al COR dorește să 
sporească de 8 ori bugetul COR 
prevăzut anterior, să ajungă la 
10 milioane de dolari, să 
înființeze un “Club al 
campionilor olimpici”, ai cărui 
membri să beneficieze de 
facilități economice care să le 
asigure un viitor mai bun.

Alegerea în fruntea COR a 
renumitului sportiv și manager 
bine cunoscut peste hotare, a 
fost foarte bine primită în lumea 
sportului, așteptându-se o 
revigorare a sportului olimpic 
românesc.

Cu acest prilej, lui Cristian 
Țopescu i s-a înmânat de către 
președintele CIO “Ordinul 
Olimpic de Aur”, care a declarat: 
“Această distincție reprezintă o 
răsplată pentru întreaga presă 
sportivă românească”.

Sabin CERBU
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- Jucătorul Mărcuț loan -AS Minerul 
Bărbăteni, a fost suspendat 3 etape și amendă 
40.000 lei;

- Jucătorii Kora Ovidiu .- AS Casino Hia, 
suspendat o etapă și amendă20.000 iei și Pitaru 
Alin - AS Minerul Ghelari - o etapă și amendă 
20.000 lei;

- Echipa de juniori Minerul Livezeni nu s-a 
prezentat !a jocul cu Victoria Că/an - meciul s-a 
omologat cu 3-0 în favoarea echipei Victoria 
Călan și AS Minerul Livezeni a fost amendată cu 
50.000 iei;

- Suspendarea instructorului sportiv ai AS 
FC Dacia Orăștie pe 3 luni și amendă 100.000 
iei;

• Suspendarea președintelui AS FC Dacia 
Orăștie din activitatea competiționaiă pe un an.

SIMERIA 
TURNEUL DE FOTBAL 
“MEMORIALUL NI€U

CAPRĂ”
Sâmbătă, 16 mai '98, începe la Simeria (ora 

15,00), Turneul de fotbal “Memorialul Nicu Capră” 
- unul dintre cei mai cunoscuți foști fotbaliști din 
Simeria de-a lungul timpului - la care participă 9 
echipe de copii născuți 1984 -1985 și 1986 -1987, 
din Hunedoara, Deva, Brad, Orăștie, Certej, 
Simeria.

Meciurile se desfășoară tur - retur.
Turneul este organizat de “Asociația sportivă 

Tehno” Simeria. (Prof. I. Bădoi, Simeria)

biogr. Israel 1996) 22.00 Știri 
22.15 Milionarii de la miezul 
nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit 10.00 Povești 
extraordinare (s/r) 10.30 
Seinfeld (s/r) 11.00 Insula 
misterioasă (s, ep. 2) 11.30 
Chicago Hope (s/r) 12.15 
Avocații (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria 
(s) 16.10 Nano (s, ep. 32) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s)18.00 Povești 
extraordinare (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Fetele din 
Vestul Sălbatic I! (w. SUA ’95) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 87) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.15 Pro și contra cu 
Octavian Paler 0.30 Dosarele 
X(s)

Campionatele 
naționale la I 

popice - juniori
în perioada 8-10 mai a. c. superba arenă de 

popice din Hunedoara a găzduit, în organizarea 
Federației Române de Popice, DJTS Hunedoara 
- Deva și cu aportul important ai clubului 
sportiv Siderurgica din localitate, 
Campionatele Naționale de juniori. La proba 
feminină au participat sportive de la secțiile 
de specialitate din București, Timișoara, 
Buzău, Ploiești și Tg. Mureș. După o întrecere 
viu disputată pe primele trei locuri s-au clasat 
următoarele formații:

1. DUCTIL SIGMA BUZĂU - 4931 p.d.; 2. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ - 4854 p.d.; 3. 
COMPETPLOIEȘTI - 4837p.d.

în competiția juniorilor am consemnat 
prezența la concurs a popicarilor din Fieni, 
Brașov, Satu Mare, Hunedoara, Galați și Tg. 
Mureș.

Sportivii din Tg. Mureș au reușit după o 
dispută tensionată cu popicarii din Galați și din 
Hunedoara, să obțină victoria datorită unei mai 
mari concentrări, în ultima rundă reușind să 
cucerească titlul de campioni naționali pe 
echipe.

Clasamentul final se prezintă astfel:
1. ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ-8446p.d.; 

2. CONSTRUCTORUL GALATI - 8432 p.d.; 3. 
SIDERURGICA HUNEDOARĂ - 8406p.d.

La terminarea competiției toți concurența 
au mulțumit gazdelor pentru excelentele 
condiții de concurs și pentru ospitalitatea care 
face cinste locuitorilor hunedoreni.

Viorei NiCULA

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Telenovelă (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 
13.05 Lexic (cs) 13.30 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 
Xuxa (show pentru copii) 15.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.05 Pretutindeni cu tine (s)
16.30 Prietenul nostru Jake (s) 
17.05 Telenovelă (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 103) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei 
(s, ep. 103) 20.15 Un alt început 
(s, ep. 20) 21.15 Pași spre 
trecut (f. SUA 1983) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Aripioară 
și picior (s/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 145) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep.

146) 18.45 Marielena (s)\
19.30 Noile aventuri ale 
Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Verișoara mea, Rachel 
(f.Anglia 1952)

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
6.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05-
18.30 No comment - 
realizator Alin Bena 22.05- 
22.15 Știri locale

ANTENA VDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor 10.30- 
11.00 Muzică, publicitate
17.30- 17.45 Interviul săp
tămânii 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r) y
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ALIMAN BRAD - 
VICTORIA DOBRA 2-I

Partida s-a disputat pe tere
nul Liceului "Avram lancu" din 
Brad și a fost destul de echili
brată. Dobrenii au prezentat o 
formație bine așezată în teren și 
au un început mai bun al jocului. 
Astfel, în min. 13 au și marcat 
prin Mansie, dar golul este anu
lat pe motiv de'ofsaid. în aceste 
condiții, gazdele au acționat ha
otic, abundând de centrări înalte, 
respinse cu ușurință de apă
rătorii adverși. Spre finalul pri
mei părți a întâlnirii, în min. 44, 
Uibaru profită de o nesincro- 
nizare a fundașilor centrali de la 
Dobra și cu o splendidă lovitură 
cu capul înscrie 1-0.

în repriza a doua brădenii 
joacă mai legat, domină teritorial, 
au și două bare în min. 48 și 52 
prin Mureșan și Toth. Același 
penetrant atacant brădean Uiba

ru va înscrie în min. 60 al doilea 
gol, cu un șut sec la firul ierbii, 
învingându-l pe Ândreșesc. La 
scorul de 2-0, gazdele au o sta
re de relaxare, de care profită 
oaspeții, care vor marca un fru
mos gol în min. 75 prin Mora, 
dintr-o lovitură liberă de la 18 m.

în final, jucătorii de la Brad 
obțin o victorie meritată și mun
cită în fața unui adversar care 
le-a creat destule probleme.

AUMAN BRAD: Adam, Ur- 
suf, Steluță, Rus, Mureșan, Mi- 
clea, Jurcă, Manda (80 Cleme- 
niuc), Toth, Stega (85 Marc), 
Uibaru.

VICTORIA DOBRA: An- 
drășesc, Hosu, Darvaș, Jura, 
Cus (68 Popa C.), Herd, Mora, 
Șt. Meroniuc, Sas, Vălășutean, 
Mansie (78 M Meroniuc).

Viorel N/CULA

DUMINICĂ, 17 mai

OPTIMILE din faza județeană 
a Cupei României

în urma tragerii la sorți a optimilor Cupei României, faza județeană, 
se vor disputa următoarele meciuri:

ASA Aurul Brad - Retezatul Hațeg;
CFR Marmosim Simeria - Constr. Hunedoara;
Energia Deva - Min. Bărbăteni (se dispută la Vețel);
Foresta Orăștie - Dacia Orăștie;
Min. Teliuo - Met. Crișcior;
Cavalerii Fuierului - Fotbal Start '91 Deva;
Victoria Dobra - FC Paroșeni - Vulcan;
CIF Aliman Brad - Santos Boz.
Jocurile se vor disputa la data de 17 mai, ora 11, pe terenul 

primelor echipe, cu excepția meciului Cavalerii Fluierului - Start '91 
Deva care se va disputa la altă dată pentru a nu stânjeni progra
marea arbitrilor la jocuri.

Baremul de arbitraj și asistența medicală vor fi suportate de 
echipele gazdă, la nivelul baremului echipei gazdă.

Luni, 18 mai, ora 12, delegații echipelor câștigătoare vor fi 
prezenti la A.j.F. pentru tragerea la sorți a sferturilor de finală.

Prof. Mircea SÎRBU

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE 
FOTBAL '

Rezultatele etapei a 16-a din 10 mai '98:
Cif Aliman - Victoria Dobra 2-1
Avântul Zdrapți - Santos Boz 0-1
Minerul II Ghelari - Gloria Bretea Română 3-0
Gloria Geoagiu - Unirea Vețel 1-3
Fotbal Start Deva - Foresta Orăștie 4-2

CLASAMENTUL
1. SANTOS BOZ 16 13 0 3 33-13 39
2. UNIREA VETEL 16 10 4 2 48-26 34
3. CIF ALIMAN BRAD 16 10 2 4 36-21 32
4. FORESTA ORĂȘTIE 16 7 2 7 30-28 23
5. AVÂNTUL ZDRAPȚI 16 7 2 7 28-26 23
6. VICTORIA DOBRA 16 6 4 6 29-23 22
7. GLORIA GEOAGIU 16 6 3 7 27-32 21
8. FOTBAL ST.DEVA 16 5 2 9 29-33 17
9. MINERUL II GHELARI 16 3 1 12 22-46 10
10. GLORIA B.ROMÂNĂ 16 2 0 14 11-45 6

întrucât duminică, 17 mai, se desfășoară optimile din faza județeană 
a Cupei României, etapa viitoare nr. 17 se va desfășura la 24 mai a.c.

Fotbal Start Deva - Cif Aliman
Foresta Orăștie - Gloria Geoagiu
Unirea Vețel - Minerul II Ghelari
Gloria Bretea Română - Avântul Zdrapți
Santos Boz - Victoria Dobra. *x5

O P/WZ/4
Rezultatele ultimei etape din 10 mai:
Metalul (Crișcior - Minerul Ghelari 0-1
Minerul Aninoasa - FC Paroșeni - Vulcan 1-1
Min. Livezeni - Constr. Hunedoara 0-4
Minerul Teliuc - Victoria Călan 2-0
FC Dacia Orăștie - Casino Ilia (neprezentare) 3-0 
Retezatul Hațeg - CFR Marmosim Simeria 1-3
Minerul Bărbăteni - ASA Aurul Brad (neprezentare) 3-0

CLASAMENTUL
1. AURUL BRAD 26 21 2 3 122-24 65
2. FC PAROȘENI-VUL. 26 18 5 3 94-25 59
3. DACIA ORĂȘTIE 26 16 4 6 91-33 52
4. CONSTR. HUNEDOARA 26 16 4 6 122-40 52
5. CFR MARM. SIMERIA 26 16 4 6 70-38 52
6. MIN. BĂRBĂTENI 26 14 4 8 72-44 46
7. VICTORIA CĂLAN 26 J1 5 10 45-43 38
8. MIN. ANINOASA 26 11 3 12 66-74 • 36
9. MIN. GHELARI 26 10 1 15 38-70 31
10. MIN. LIVEZENI 26 6 5 15 47-70 23
11. MIN. TELIUC 26 7 1 18 40-90 22
12. MET. CRIȘCIOR 26 6 1 19 31-85 19
13. CASINO ILIA 26 5 1 20 31-136 16
14. RETEZATUL HAȚEG 26 4 2 20 36-133 14

DIVI2M Bl
Rezultatele etapei a 31-a: Gloria Buzău

- Rocar Buc. 2-1; Precizia Săcele - Dunărea 
Galați 0-0; Petrolul Moinești - Metalul Plopeni 

3-1; Astra Ploiești - Metrom Bv. 4-2; Poli lași - Dunărea Călărași 5-0; Dacia Un. 
Brăila - FC Onești 0-3; AS Midia Năvodari - FC Brașov 2-1; Tractorul Bv - Foresta 
II Fălticeni 3-0; Poiana Câmpina - Nitramonia Făgăraș 4-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare, sâmbătă, 16 mal: FC Onești - Astra Ploiești; Metrom - 
Midia; Nitramonia - "Poli" lași; FC Brașov - Poiana; Rocar - Dacia Brăila; 
Foresta - Gl. Buzău; Dunărea Galați - Tractorul; Metalul - Precizia; Dunărea

1. ASTRA PLOIEȘTI 31 26 4 1 74-16 82
2. FC ONEȘTI 31 26 2 3 78-21 80
3. MIDIA NĂVODARI 31 17 5 9 52-36 56
4. FC BRAȘOV 31 17 5 9 43-31 56
5. TRACTORUL BV. 31 16 5 10 49-27 53
6. PETR. MOINEȘTI - 31 15 3 13 49-38 48
7. POIANA CÂMPINA 31 14 4 13 51-46 46
8. POLI IAȘI 31 13 5 13 45-37 44
9. PRECIZIA SĂCELE 31 12 7 12 40-35 43
10. METROM BV. 31 12 5 14 27-35 41
11. ROCAR BUC. 31 12 4 15 44-46 40
12. GLORIA BUZĂU 31 10 7 14 35-56 37
13. DACIA UN. BRĂILA 31 10 5 16 46-53 35
14. NITRAMONIA 31 8 4 19 36-56 28
15. DUNĂREA GALAȚI 31 7 7 17 33-59 28
16. MET. PLOPENI 31 7 7 17 19-50 28
17. FORESTA II FĂLT. 31 6 6 19 26-58 24
18. DUNĂREA CĂL. 31 7 3 21 29-75 24

Motnețtl

t> DIVI2IA C4
4 Rezultatele etapei: Armătura Zalău - 
Sârma Câmpia Turzii 1-2; Sticla Arieșul Turda 

- Phoenix B.M. 2-0; Minaur Zlatna - Crișul 
Aleșd 2-0, Viitorul Oradea - CFR Timișoara 2-0; Electrica Timișoara - West 
Petrom Arad 2-0; Metalurgistul Cugir - FC Bihor 2-0; Hârtia Prundu Bărgăului - 
Victoria Cărei 1-2; Telecom Arad - Mobila Șimleul Silvaniei 3-0 (neprezentare); 
Minerul Ștei și Olimpia Gherla au stat.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Phoenix - Armătura; Crișul Aleșd - Sticla; CFR Timișoara - Mi
naur; Min. Ștei - Viitorul O.; FC Bihor - Electrica; Vict. Cărei - Metalurgistul; Mobila 
- Hârtia P. Bârgăului; Olimpia - Telecom; West P.P. și IS Câmpia Turzii stau.>______ ____________________________________________________ __ '

1. FC BIHOR 32 21 6 5 70-23 69
2. SĂRMA C.TURZII 32 18 5 9 58-29 59
3. OLIMPIA GHERLA 31 16 7 8 53-23 55
4. STICLA A.TURDA 31 16 7 8 41-35 55
5. WEST P. PECICA 32 14 5 13 5941 47
6. ARMĂTURA ZALĂU 31 14 5 12 48-41 47
7. TELECOM ARAD 32 14 4 14 33-35 46
8. CFR TIMIȘOARA 31 13 6 12 56-40 45
9. CRIȘUL ALEȘD 31 13 5 13 45-36 44
10. MINERUL ȘTEI 31 13 4 14 51-59 43
11. PHOENIX B.M. 32 13 3 16 50-53 42
12. METALURG.CUGIR 31 13 3 15 37-46 42
13. ELECTRICA TIM. 31 12 5 14 36-31 41
14. HÂRTIA BÂRG. 31 12 5 14 35-36 41
15. VICTORIA CĂREI 32 12 4 16 37-47 40
16. MINAUR ZLATNA 31 11 5 15 45-42 38
17. VIITORUL ORADEA 31 9 6 16 33-53 33
18. MOBILA ȘIML. S. 31 4 3 24 21-138' 15

CONNGX GSM SG ÎNTOARCE 
CU O OFGRTÂ AMEȚITOARE!

CONECTARE GRATUITĂ! 
DOAR I49 USD* pentru 

modelul ERICSSON 628!
între 4 și 30 mai, CONNEX GSM vă oferă conectare gratuită! 
...Și 22% reducere pentru leit fonul Ericsson 628!
In loc de I9l IJSF>, Ericsson 628 - un model din generația 
decembrie I997 - \a costa acum doar I 49 USD*!
Olerta cslt valabilă pentru conliaclele încheiate pe I an de zile.
Oferta este \alabiki la magazinele și distribuitorii COXXIA GSM. în limila storului 
disponibil, \eli\area serviciului se hire în conformitate rn condițiile roiilructnalr 

obișnui le.
* Fârâ T\ ,-\ inclus. Noul prel osie valabil numai ru activare la C.OWl.X GS\1.

Nu v-ați conectat încă?

CONNEX GSM este maroâ înregistrata a MoblFon

Adresflți-vfi celui inai npriipuit dealer CONNEX GSM!

DEVA
ANA ELECTRONIC - Marchian Deva: Bel. Deeebal, 1>1. R, parter, tel.: 054-211 26 L, 054-211 26] • AB SYSTEMS Deva: Sir. Santuhalm nr. 31 A, tei.: 054-233 082. 054-233 527 • ADISAN 
TELECOM - Top Inlerserv 2000 Deva: Sir. Mihai Viteazu, Bl. 9. [tarter, tel.: 054-218 901.054-233 300 • GLOBAL NET - Top Tech Deva: Str. Andrei Mureșanu nr.l, te].: 054-213 871, 054- 
2i;3 871 • GLOBAL NET - Deva. Sat Deva: Bd. Deeebal, bl. R. parter, tel.: 054-2 14 439. 054-2 14 453 • GLOB AI. PARTNERS NETWORK - Așeopier Deva: Str. 1 Decembrie nr. 14, lei.: 
054-233 606, 054-233 606 • MOBILCOM - Mobilfon Telecom Deva: Str. Zaraudului, bl. 43, parter, CP 2700, te].: 054-235 678. 054-23 1 567 • QUASAR Deva: Bd. Deeebal, bl. R, parter, 
tel.: 054-222 999, 054-222 999 • ROMSERVICE Deva: Bd. Deeebal, bl. Al, parter, tel.: 054-231 084, 054-231 084 • SIV TEI. ■ Finita & Co Deva: Str. Mareșal Avereseu. bl. 22, [tarter, tel.: 
054-218 655. 054-219 550 • UNIAX1S Deva: Bd. Deeebal, bl. I, Magazin Apicola, tel.: 092-277 902, 054-222 058.
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Ordonanța BB a fost
benefică la E.M. Tebea____________________ T

E.M. Țebea reprezintă un 
punct de cărbune pus peste 
mineritul aurifer din zona 
Bradului. Avanpost al Regiei 
Autonome a Huilei Petroșani, 
Mina Țebea produce un 
cărbune inferior huilei dar care 
se pretează foarte bine arderii 
în instalațiile energetice ale 
C.E.T. Oradea. Existența 
acestei relații reprezintă, în 
opinia dlui ing. Virgil Chiș, 
directorul E.M. Țebea, șansa 
supraviețuirii economice a' 
minei. Plecările cu Ordonanța 
22 au redus efectivele 
exploatării la 226 de persoane 
din cele 800 câte erau inițial. 
Producția a scăzut imediat la 
jumătate, gravitând în jurul cifrei 
de 4500 de tone lunar.

Pe de altă parte, reducerea 
cheltuielilor cu munca vie a 
ameliorat parametrii economici 
ai extracției. Cel mai concludent 
indicator, cheltuielile la mia de 
lei producție marfă, a cunoscut 
o scădere de la 2200 de lei în 
1997 la 1660 de lei în prezent. 
Pentru ameliorarea, în 
continuare, a acestor cifre se

RESTANȚE LA 
BUGETUL STATULUi 

DE PESTE 300 DE 
MILIARDE DE LEI
Un mare număr de agenți 

economici continuă să nu-și 
plătească obligațiile față de 
bugetul statului. La nivelul țării, 
veniturile neîncasate la buget în 
primul trimestru al acestui an se 
cifrează la 311 miliarde de lei, 
după raportul comisarilor Gărzii 
Financiare, care au efectuat în 
această perioadă peste 21.600 
de controale vizând respectarea 
disciplinei financiar-bancare și 
fiscale. în cea mai mare parte, 
suma provine din impozite și 
taxe datorate, dar neachitate, 
bugetului de stat.

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA, 
Adrian SĂLĂGEAN 

intenționează o creștere, în 
totalul producției, a ponderii 
cărbunelui de carieră. Conform 
celor declarate de dl Chiș, 
începând cu această lună va 
intra în exploatare o nouă 
microcarieră la Baia de Criș, 
care va mări procentul 
cărbunelui de suprafață de la 35 
la 40 la sută. De menționat că 
prețul la tona de cărbune din 
carieră este aproape jumătate 
din cel al cărbunelui din 
subteran.

Având asigurată desfacerea 
până în anul 2005 se apreciază 
că Mina Țebea are toate atuurile 
pentru a fi sprijinită printr-un 
program de investiții. Pentru 
acest an, exploatării i-au fost 
repartizate 800 de milioane de 
lei, bani destinați deschiderii 
unui nou perimetru minier. " 
Este vorba de Mina Mesteacăn 
- Vest, unde lucrările de 
amenajare au început anul 
trecut, executându-se 60 de 
metri din planul înclinat. Mai 
sunt de realizat, până la 
ajungerea în stratul de cărbune, 
încă 120 de metri, după care se

Imediat ce treci pragul unui 
magazin poți imediat să-ți dai 
seama dacă cel care strunește 
afacerea respectivă are sau nu 
chemare spre negoț. Aș spune 
chiar că orice spațiu comercial se 
prezintă după chipul și ase
mănarea celui care îl deține. 
Dincolo de ceea ce se poate vedea 
preponderent în comerțul 
hunedorean am fost flatat de 
modul în care se prezintă 
magazinul firmei “T & O Prod Corn" 
S.R.L. din localitate. Imaginați-vă 
un spațiu ceva mai mare de 100 de 
metri pătrați în care este prezentat, 
fără să sufoce atmosfera, un 
volum de peste 3000 de produse. 
Oferta cuprinde preponderent 
mărfuri alimentare, raioanele fiind 
bine delimitate ca “tematică" , 
produsele de mezelărie făcând 
casă bună cu cele de aprozar sau 

poate trece la exploatare. 
Zăcământul este important, 
rezervele de cărbune ajungând 
pe o perioadă de peste 15 ani 
de acum înainte. Există și un 
studiu de fezabilitate, aprobat 
de consiliul tehnico-economic 
al R.A.H. , prin care se 
precizează necesarul inves- 
tițional la Țebea. Este vorba de 
sume care ajung până la 15 
miliarde de lei. Din discuțiile 
avute de către Liga Minieră 
Valea Jiului și administrația 
R.A.H. la Guvern a reieșit ca și 
concluzie că se va pune accent 
pe investiții acolo unde 
exploatările miniere au 
potențial de exploatare. Noi 
sperăm că, dacă va exista un 
program de investiții, Ex
ploatarea Minieră Țebea va 
beneficia de acesta, ținând 
cont că la indicatorii de 
eficiență ocupăm locul șase pe 
R.A.H. ", a declarat, în 
încheiere, dl Chiș.

cu delicatesurile pentru pretențioși.
Am văzut multe magazine 

deschise cu pompă în ideea de a fi 
ceea ce mai nou se cheamă 
“supermarket". Din păcate, am fost 
și martorul decăderii lor, unele dintre 
ele transformându-se în jalnice 
etalări de rafturi goale. “Ca să menții 
chiar și un mic spațiu comercial într- 
o permanentă ordine și abundență 
de mărfuri trebuie să nu lași 
niciodată pe mâine ce poți face azi”, 
ne spune dna Dorina Caraba, șefa 
de unitate. Tactica negustorului este 
de a aduce cantități mici de marfă 
dar într-o cât mai mare gamă 
sortimentală. De aceea magazinul 
oferă prețuri atât pentru cei cu 
buzunarul plin cât și pentru cetățenii 
obișnuiți, având grijă să asigure și 
pentru unii și pentru alții șansa unui 
comerț civilizat. Nu sunt neglijate 
gratuitățile de mare efect pe care le

^Siderurgica” 
S.A. plătește 

în avans 
serviciile 

S.N.C.F.R.
Datoriile de cca. 105 miliarde de 

lei pe care combinatul hunedorean 
le are către S.N.C.F.R. au făcut 
necesară încheierea unui protocol 
între cei doi operatori economici 
pentru soluționarea problemelor 
financiare. Conform documentului 
semnat în data de 5 mai a.c., cu 
începere din această lună toate 
expedierile de marfă de la 
“Siderurgica” vor trebui achitate 
înaintea încheierii contractului de 
transport, deci înaintea prestației 
respective. Tot în protocol este 
stipulat că, din 25 mai a.c., 
stingerea datoriei existente se va 
face prin compensări în valoare de 
10 miliarde de lei lunar. Un protocol 
similar s-a încheiat de combinat și 
cu alt creditor al său, ROMGAZ. 
Conform acestui act, “Siderurgica” 
este obligată să achite lunar, pentru 
gazul consumat din producția 
autohtonă, 400 de milioane de lei 
cash; Iar diferența față de consumul 
lunar, echivalată la 2,5 miliarde de 
lei, va fi plătită prin compensări.

constituie ambalarea produ
selor cumpărate în pungulițe 
acordate de magazin. Există, 
de asemenea, o abordare cu 
temeritate a noilor tehnologii, 
încasarea contravalorii pro
duselor cumpărate făcându- 
se computerizat, prin inter
mediul unor cititoare de 
coduri de bare. Cel mai 
scump produs expus este un 
coniac “Courvoisier", evaluat 
la 480.000 de lei butelia.

în aceste condiții, acel 
spațiu comercial de 100 mp 
adițpe întreprinzătorilor 
vânzări de cca. 450 de 
milioane de lei lunar, 
răsplătind astfel talentul de a 
face comerț al celor de la 
firma "T & O Prod Corn “ SRL 
Hunedoara.
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S-a vorbit mult, se vorbește 
mult despre soarta întreprinderilor 
mici și mijlocii. în țările europene, 
cu industrie modernă, dezvoltată, 
acestea realizează peste jumătate 
din producția industrială 
națională. La noi, întreprinderile 
mici și mijlocii se află într-o 
pronunțată deznădejde. Dacă în 
primii ani de după revoluția din 
decembrie 1989 numărul lor a 
crescut, iar activitatea s-a 
dezvoltat și modernizat, a urmat 
o perioadă grea de scădere și 
desființare, ca urmare a măsurilor 
fiscale ce le-au fost impuse. 
Guvernele post-decembriste s-au 
bătut fiecare cu cărămida-n piept 
că vor susține și ajuta aceste 
societăți, care nu consumă 
aproape nimic de la bugetul 
statului, insă contribuie din plin la 
ajustarea sa. Vorbe, vorbe...

O statistică dată de curând de 
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autorități arată că numărul 
întreprinderilor mici și mijlocii este 
într-o situație dramatică. Multe 
dispar, puține se mai înființează. 
Ministerele Reformei și al 
Privatizării și-au afirmat sprijinul 
față de aceste societăți, însă 
revigorarea lor se amână. Dl Sorin 
Dimitriu, ministrul Privatizării, a 
relevat de curând că este foarte 
preocupat de relansarea și 
reglementarea întreprinderilor mici 
și mijlocii și că o sumă importantă 
încasată din procesul privatizării, 
circa 2000 de miliarde de lei în 
acest an, va fi destinată acestora, 
pentru a nu afecta veniturile 
bugetare. La rândul său, ministrul 
Reformei, dl loan Mureșan, a 
anunțat că pregătește un pachet 
de măsuri de sprijinire a 
întreprinderilor mici și mijlocii, dar 
că acestea nu vor viza facilități 
fiscale suplimentare, ci unele 

| prevederi normale ale economiei 
de piață.

Mai concret, dl Varujan 
Vosganian, președintele Comisiei 
Finanțe-Bănci 
României, a 
strategia de 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
prezentată la Forumul,.Business 
Pack ’98”, desfășurat săptămâna 
trecută în Capitală, că ,,Bugetul 
de stat pe 1998 prevede fonduri 
puține pentru sectorul privat”. Dl 
senator al Partidului Alternativa 
României a spus că, în condițiile 

a Senatului 
consemnat în 
dezvoltare a

■“ ““ — ” —' — — 1 
unui buget de austeritate, nu ■ 
se pot acorda stimulente ■ 
fiscale IMM-urilor, deoarece ar | 
conduce la creșterea deficitului 
bugetar. în schimb, a relevat 
domnia sa, li se pot acorda 
unele stimulente nefiscale, 
între care: simplificarea proce
durilor de intrare-ieșire pe 
piață; definirea clară a sta
tutului întreprinderilor mici și 
mijlocii; reducerea ratelor
dobânzilor: înființarea unui | 
Fond național de garantare a 
investițiilor și de dezvoltare a 
pieței de capital. Senatorul 
Varujan Vosganian a subliniat 
comportamentul fiscal abuziv al 
statului față de micii între
prinzători și a anunțat că 
strategia de dezvoltare a 
întreprinderilor private mici și 
mijlocii va fi înaintată spre 
dezbatere și aprobare Paria-
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- urile, în mare 
suferință

-------f-----------------------------------  
mentului, care s-ar putea s-o 
voteze în sesiunea din vara 
acestui an.

Din păcate, întreprinderile 
mici și mijlocii rămân în 
suferință. Soarta lor nu pare 
deloc a se ameliora.

Rechinii le înghit fără milă, 
iar statul rămâne neputincios 
la situație. Legea privind 
întreprinderile mici și mijlocii 
întârzie și ea. Deocamdată se 
află în dezbaterea celor două 
camere ale Parlamentului.

Când va primi undă verde 
este greu de spus. Aleșii 
neamului au probleme mai 
,, urgente” de rezolvat: 
acordarea tichetelor de masă, 
dobânda la titlurile de stat, 
comportamentul homo
sexualilor, majorarea bugetului 
Parlamentului ș.a. Iar mai 
nou, acțiunea ,, Țigareta” a 
polarizat interesul general, 
distrăgând atenția de la 
chestiuni mult mai grave care- 
și vor lăsa amprenta pe viitorul 
țării, atât de imprevizibil. 
Acreditez ideea, fără teama de 
a greși, că soarta între
prinderilor mici și mijlocii este 
una, foarte importantă, dintre 
ele .Reflectați puțin, dlor 
guvernanți. Vedeți, în multele 
și lungile dvs vizite, cum este 
și pe la alții!...
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CASIAL DEVA - PE COORDONATELE 
DEZVOLTĂRII SI MODERNIZĂRII

S.C. Casial S.A. Deva și-a luat 
soarta (de la FPS) în propriile mâini, 
încheind procesul de privatizare. Cum 
scriam într-un recent articol, cunoscuta 
fabrică de ciment hunedoreană s-a 
asociat cu câțiva parteneri, cu bani, 
din țară și de peste hotare, pachetul 
majoritar de acțiuni fiind deținut de un 
investitor austriac, dl Josef 
Lasselsberger. Acțiunea se înscrie în 
programul de privatizare al guvernului 
român, asigurând societăților 
economice cu condiții de trecere la 
economia de piață perspective de 
existență, dezvoltare, eficiență.

După recenta adunare generală 
extraordinară a acționarilor, care a 
adoptat noul statut al societății și a ales 
consiliul de administrație, am stat de 
vorbă cu câțiva din factorii cu înalte 
responsabilități de conducere și decizie 
în cadrul societății. Dincolo de 
satisfacția mărturisită în legătură cu 
noua formă de proprietate și de 
organizare a unității, interlocutorii au 
subliniat eforturile prezente și de 
perspectivă pentru ridicarea întregii 
activități la parametri superiori de 
calitate și rentabilitate.

Dl Josef Lasselsberger, preșe
dintele consiliului de administrație:

- Sunt bucuros că am găsit aici 
un colectiv de buni profesioniști și un 
management excelent. împreună vom 
face treburi minunate.

- Care sunt prioritățile pe care le 
aveți în atenție?

- Modernizarea, prin retehno- 
logizare, a proceselor de producție și, 
în paralel, sau condiționat de aceasta, 
protecția mediului înconjurător.

- Aceasta presupune și 
dezvoltarea societății, sporirea 
producției de ciment?

- Da, însă în primul rând, creșterea 
productivității muncii și, pe această 
bază, a veniturilor angajaților.

- Nu disponibilizați personal?
- Toată lumea va avea de lucru. 

Probabil că în timp vom reorganiza 
unele fluxuri de producție și 
compartimente operative, însă vom 
avea grijă ca oamenii să muncească și 
să câștige.

- Unde va fi desfăcută producția 
de ciment?

- în România și în afară. Deja am 
adus câțiva cumpărători de ciment din 
străinătate, voi mai aduce și alții. Dorim 
ca societatea noastră să ajungă în scurt 
timp un model în industria cimentului 
din România.

Vădit satisfăcut de afacere, dl ing. 
Vasile Deac, directorul general al

societății, ne-a spus:
- Este important de știut că 60 la 

sută din costul acțiunilor cumpărate de 
partenerul austriac de la FPS se va 
întoarce la societate pentru activitatea 
de modernizare și dezvoltare a 
capacităților de producție. Asta 
înseamnă ceva mai mult de 29 de 
milioane de dolari. Alte 4 milioane de 

dolari le va investi în acest proces 
partenerul austriac, ceea ce înseamnă 
că numai în acest an vom avea pentru 
dezvoltare vreo 33 de milioane de dolari.

- Cum se derulează acum 
producția de ciment de la Chișcădaga?

- în condiții mai bune decât înainte. 
Avem materie primă, dispunem de 
oameni capabili, nu mai suntem limitați 
cu consumul de gaz metan și energie 
electrică, așa că lucrăm, producem.

- Cât dați în țară, cât merge la 
export?

- Și în țară și la export, în funcție de 
comenzi. în ultimele două luni am dublat 
producția, cea mai mare parte fiind 
livrată unor solicitanți de peste hotare, 
în baza comenzilor contractate de dl 
Josef Lasselsberger.

Problema cea mai mare la S.C.

Casial S.A. Deva, care preocupă de 
mulți ani autoritățile județului și 
neliniștește populația din 
împrejurimile fabricii de la 
Chișcădaga, este poluarea. L-am 
rugat pe dl ing. Mircea Bobora, di
rector tehnic și de producție, să 
accentueze puțin asupra măsurilor 
preconizate în direcția diminuării 
poluării, lată ce ne-a spus:

- Norma admisă la noxe în 
atmosferă este de 50mg/mc de aer. 
La noi această normă a fost depășită 
de trei ori încă de la proiectarea și 
montarea instalațiilor specifice, a 
filtrelor. Partenerul austriac este ferm 
hotărât să acționeze, împreună cu 
noi firește, pentru limitarea cât mai 
mult posibil a acestui fenomen de 
degradare a mediului înconjurător.

- Știm că în această direcție 
aveți o colaborare și cu niște 
parteneri din Danemarca.

- Da, proiectul este de anul 
trecut și cuprinde un sprijin consis
tent al guvernului danez, de circa 
250.000 de dolari, Danemarca 
având cele mai rafinate tehnologii 
și echipamente de protecție a 
mediului.

Asta înseamnă reformă, 
privatizare. Măcar dinspre Chiș
cădaga să nu mai vină nemulțumiri 
salariale, sociale, de altă natură.

Societățile cu datorii mari 
iVor fi restructurate i n.

Din cele 1500 de societăți comerciale prevăzute a fi privatizate 
în acest an, 100 au mari datorii la bugetul statului. Dintre acestea, 
Direcția de restructurare din cadrul FPS a selectat 25 pentru care 
va elabora în cel mai scurt timp programe de restructurare și, în 
paralel, măsuri de reconversie profesională a celor disponibilizați 
și de reactivare economică a lor.

Măsuri vizând relansarea
... iiiliiilieconttmi^iiiillhli...

Guvernul Radu Vasile a adoptat în cursul săptămânii trecute 
câteva măsuri importante privind sprijinirea unor sectoare 
economice aflate în dificultate. Unul dintre actele normative
dezbătute și aprobate vizează constituirea, la dispoziția 
Ministerului Agriculturii și Alimentației, a unui Fond pentru 
finanțarea lucrărilor agricole din domeniul vegetal și al creșterii 
animalelor în perioada 1998-2000. Fondul însumează 940 de 
miliarde de lei și va fi derulat prin băncile comerciale.

De asemenea, au fost votate normele metodologice ale primei 
de export pentru un milion de tone de porumb din recolta anului 
’97. Prima este în valoare de 150.000 lei/tona de porumb și va fi 
acordată exportatorilor persoane juridice române, care vor face 
dovada că au achiziționat tona de porumb de la producător cu 
minimum 600.000 de lei.
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"Vlăstarele Orăștiei"
"Vlăstarele Orăștiei". Un nu

me care în mai puțin de doi ani a 
devenit renume. îl poartă 60-70 de 
copii - elevi ai Școlii Generale nr. 
1 Orăștie și câțiva frați de-ai lor 
din ciclul gimnazial al Liceului "A. 
Vlaicu" - reuniți într-o formație 
corală emblemă. Patronată de 
Parohia Ortodoxă II ( preoți loan 
Gașpar și Mihai Todocă), formația 
corală condusă de prof. Androne 
Petru Eli participă, duminică de 
duminică, la liturghiile de dimi
neață. Cum participă? Susținând 
partea corală a liturghiilor.

Câtă hrană spirituală primesc 
acești copii duminică de dumi
nică! Câtă emoție și liniște sufle
tească strecoară glasurile lor 
cristaline în sufletele credincio
șilor! în toamnă, când "Vlăstarele 
Orăștiei" au poposit în Apuseni la 
Mănăstirea Rîmeț, în predica de la 
sfârșitul slujbei, preotul mărtu
risea: "Astăzi sfânta liturghie s-a

■t, —... . . ..... _

Elevii și studenții au o lege pentru
drepturi sociale suplimentare

La 5 august 1997, intra în 
vigoare Ordonanța nr. 10/ 
1997 privind acordarea unor 
drepturi sociale suplimentare 
elevilor și studenților din învă
țământul de stat, cursuri de zi, 
în anul 1997. începând cu a- 
cea dată, din bugetul aprobat 
pe anul 1997 pentru Ministerul 
Educației Naționale categoriilor 
amintite li s-au acordat drepturi 
suplimentare din fondurile pre
văzute cu această destinație.

Ordonanța cu pricina a 
fost aprobată recent prin Le
gea promulgată de președin
tele Emil Constantinescu, după

_____  __
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Doar un om
Dintotdeauna, oamenii au fost 

preocupați de lucrurile esențiale 
ale existenței - timpul, fericirea, 
eternitatea - și au încercat să 
răspundă la întrebări aparent sim
ple, dar complicate, în fond. Dacă 
s-au găsit sau nu răspunsuri și 
măsura în care acestea se înca
drează în sfera morală, depinde 
de fiecare dintre noi.

Timpul a constituit dintot
deauna o problemă esențială pen
tru omenire. Totul depinde de 
timp. El este prietenul și dușma
nul nostru. Când suntem tineri, 
dorim trecerea cât mai rapidă a 
timpului, fără să ne gândim că 
vom regreta această grabă. Când 
suntem vârstnici, am vrea să 
întoarcem timpul îhapoi măcar 
pentru o clipă și să mai simțim o 
dată euforia unor vremuri.

Timpul este însă ireversibil și 
la un moment dat fiecare poveste 
va începe cu "A fost odată". Sen
timentul acesta de neputință, de 
incertitudine, de inferioritate ne 
întristează. La început este re
voltă, apoi doar un gol adânc, 
ireparabil.

Totuși, oamenii neglijează 
poate cel mai important lucru, șr 
anume creația. Omul nu poate 
stăpâni timpul, dar îl poate în
chide în capsula nemuririi, creând 
opere inestimabile. Trăind. Trăind 
și valorificând fiecare clipă a 
existenței.

Viața își urmează cursul; cli
pele trec, anii se adună iar apoi 
totul se sfârșește. Mai este, poa
te, regretul că noi ne oprim și 
viata continuă fără noi... larcon-
— 

ținut cu ajutorul unor glasuri prin 
care vorbeau îngerii - corul "Vlăs
tarele Orăștiei".

Am văzut, săptămâna trecută, 
ia o oră de muzică desfășurată în 
clasa a Vll-a D, de la Școala Gene
rală nr.1 Orăștie, chipurile acestor 
vlăstare. Lumina din priviri. Fru
musețea. Candoarea, l-am ascultat 
interpretând priceasna " Cât de 
mărit este Domnul în Sion". Ce har 
a pogorât peste încăpere! Ce fior 
înălțător ne-a inundat sufletele! în 
ureche îmi vibrau cuvintele preotului 
de la Rîmeț:" Ne vorbeau îngerii".

Sub bagheta magică a dască
lului Andrdne Eli, omul cu inima cât 
muntele, copiii învață muzică sacră 
și lumea lor e alta. Ca și lumina ce 
le înflorește pe chipuri acolo, în 
lăcașurile de rugăciune. La Orăștie, 
duminică de duminică. Altă dată, la 
Beriu, la Orăștioara de Jos, la Vine
rea, la Vața de Jos, la Deva. "Vlăs
tarele Orăștiei" au susținut coral 

cum se arată într-un comunicat 
remis de Biroul de presă al Pre
ședinției. Conform prevederilor 
Ordonanței nr. 10/1997, elevii și 
studenții proveniți din familii care 
realizează un venit mediu lunar 
pe membru de familie de până 
la 50 la sută din salariul de bază 
minim brut pe țară beneficiază 
de drepturi sociale suplimen
tare. Acestea sunt în valoare de 
600.000 - 800.000 de lei pentru 
elevii din clasele l-IV și V-VIII, de 
900.000 de lei pentru cei din 
clasele IX-XII (XIII), în timp ce 
studenții vor primi 1.000.000 de 
lei. Aceste drepturi sociale pot fi 

secința este fie uitarea, când n- 
am știut să ne trăim viața, fie 
prezența prin amintire, când înțele
gem și acceptăm condiția noastră 
trecătoare în această călătorie 
spre nicăieri sau poate spre eter
nitate...

Eram obosită. Obosită de 
mine însămi, de lume, de viață, de 
tot... Doream să am certitudinea 
existenței mele. Să știu că SUNT. 
Am făcut atunci un jurământ cu 
mine însămi: "Dacă aș fi floare, 
mi-aș deschide petalele spre 
infinitul inimilor; dacă aș fi copac, 
mi-aș înălța ramurile spre imensul 
senin; dacă aș fi frunză sau pa
săre, aș zbura spre tărâmul veș
niciei. Dacă aș fi lacrimă sau 
zâmbet, tristețe sau bucurie, 
deznădejde sau speranță, aș a- 
runca în valurile vieții cheia senti
mentelor și aș zbura spre infinitul 
privirilor eterne!"

Mi-am dat însă seama că nu 
eram nimic din toate acestea. 
Nici noapte, nici lumină, nici 
floare; și totuși sunt ceva mai 
mult - un OM, care încearcă să fie 
mai bun, pentru a fi măi fericit. Cel 
mai important lucru rămâne re
nunțarea la efemer și trăirea clipei, 
în întreaga sa măreție și splen
doare. Ne opunem neființei prin 
însăși existența noastră și trăim 
nu pentru a fi fericiți ci pentru 
împlinirea unui ideal; iar timpul nu 
mai este ireversibil, prin zidirea 
unui monument - speranță, vis, 
ideal? - la temelia căruia stă 
simplul fapt de A FI OMI...

Manuela RUSU, 
elevă, Brad 

liturghiile sub privirile încărcate de 
admirație ale credincioșilor în 
bucuria și mulțumirea slujitorilor 
bisericii.

La Orăștie, copii din clasele 
ll-VII învață muzică sacră. Și o 
cântă, îmbogățindu-ne duhov- 
nicește. Duminică vor susține 
liturghia la Biserică Ortodoxă din 
Căstău, în duminica următoare - 
la Catedrala din Orăștie. Și-n 
ultimele zile ale lunii mai "Vlăs
tarele Orăștiei" vor susține litur
ghia la Biserica Ortodoxă Mehala 
din Timișoara, ca apoi să se 
alăture prestigiosului cor Anas- 
tasis (condus de Dan-Milan Men- 
gheși) în concertul de muzică 
sacră de la Catedrală.

Fiți bine veniți, vlăstare orăș- 
tiene, în liniștea frescelor și a icoa
nelor iluminând, cu glasurile voastre 
curate,suflete, întărind credințe.

Lucia LlCtU

sub forma unor obiecte de îm
brăcăminte, încălțăminte, re
chizite sau alimente.

Condițiile ce trebuiesc în
deplinite de către elevi pentru 
a beneficia de drepturile so
ciale suplimentare se referă, 
precizează legea, la frecven
tarea cursurilor de zi în învă
țământul primar și gimnazial 
conform regulamentelor șco
lare; iar pentru elevii de liceu, 
la obținerea unei medii gene
rale de cel puțin 8,50 și a celei 
anuale la purtare 10.

(G.B.)

La începutul lui 1993 grupul 
mai era încă în turneu, în clasa
mentul britanic singlelul Beautiful 
Girl ocupând locul 23 (15.02). 
Piesa, o excelentă melodie de 
dragoste dedicată de Hutchence 
noii sale prietene, beneficiază de 
un fundal sonor realizat de pian și 
de câteva accente de horn.

între 29 și 30 mai 1993 s-a des
fășurat tradiționalul festival Rock Am 
Ring. în fața a 55.000 de spectatori 
pe scena festivalului au cântat INXS 
(invitat ca head liner), Def Leppard, 
Melisa Etheridge, Heroes Del 
Silencio, Leonard Cohen, Danzig, 
Die Fantastichen Fier, Hothouse 
Flowers, Ugly Kid Joe, Silencers, 
Faith No More, World Party, Robert 
Plant, The Jay 'Hawks, Brian May, 
Brings și An Emotional Fish.

Grupul s-a retras Tn Australia 
pentru a pregăti un nou disc în spe
ranța unei reveniri spectaculoase, 
înregistrările au avut loc în stu

Uniformele
un lucru bun

sau inutil?
De la revoluție și până a- 

cum, uniformele nu au mai fost 
obligatorii. Dar, mai nou, dece- 
baliștii se confruntă din nou cu 
acest "fenomen". "Decebal" nu 
este unicul liceu unde unifor
mele vor fi obligatorii, dar se 
pare că aici planurile în legă
tură cu introducerea unifor
melor se vor concretiza mai 
repede decât credeam.

în ciuda faptului că majo
ritatea decebaliștilor nu sunt 
de acord cu acest lucru, direc
țiunea a hotărât că îixurmătorul 
an școlar purtarea uniformei va 
fi obligatorie. După părerea 
unora, acest lucru are și părți 
rele și bune (care, din păcate, 
sunt mai puține). în primul 
rând că uniformele sunt prea 
scumpe, costând în jurul a 
400.000 de lei, apoi nici măcar 
nu sunt ceva deosebit; și, nu 
în ultimul rând, calitatea mate
rialului din care sunt confec
ționate nu este foarte bună. Ca 
să nu mai vorbim de mono
tonia care se va crea în cadrul 
liceului din această cauză. 
Partea bună a lucrurilor, dacă 
poate fi considerată așa, este 
faptul că nu vom mai uza atât 
de mult celelalte haine.

Dar probabil că vrând, ne- 
vrând, va trebui să purtăm uni
forme, așa că mai bine ne-am 
obișnui cu ideea, nu-i așa?

Alexandra FODOR,
Colegiul Național "Decebal"

diourile Capri Digital Studio și Stu
dio Guillaumetell cu producătorul 
Mark Opitz și inginerul de sunet 
Niven Garland. La 18.10.1993 a 
apărut singlelul promoțional The Gift/ 
Bom To Be Wild/ Heaven Sent/ Gift 
(Beat Mix) care a figurat pe locul 11 
în UK. La scurt interval de timp a 
apărut și albumul "Full Moon, Dirty 
Hearts" care a atins locul 3 în UK
(8.11.1993) și No. 53 în Billboard
(4.12.1993) . LP-ul are o durată de 
39' și 59" și conține piesele: Days Of 
Rust/ The Gift/ Make Your Peace/ 
Time/ I'm Only Looking/ Please (You 
Got That)/ Full Moon, Dirty Hearts/ 
Freedom Deep/ Kill The Pain/ Cut 
Your Roses Down/ The Messenger 
și Viking Juice.

Noul album este o continuare a 
experimentului început cu Welcome 
To Wherever You Are, cei de la INXS 
explorând noi teritorii sonore dar 
menținând linia melodică caracte
ristică pop-rock cu influențe r&b.

Este era copiilor xerox, 
totul trebuie copiat și se face 
așa ușor prin această mași
nărie ce a revoluționat și pla
iurile noastre. Asta însă nu 
înseamnă că voi, tinerii ado
lescenți, trebuie să vă trans
formați în copii xerox ale adul
ților. Chiar dacă veți reuși, va 
fi o copie caraghioasă, ce nu 
se potrivește, ar fi un fel de 
trucaj prost făcut.

Mă bucur că și tu ai ob
servat acest lucru, chiar dacă 
abia ți-ai scos actul de iden
titate, desigur nu înseamnă că 
âi intrat în rândul "celor mari", 
la fel cum nici colegii tăi cu 
buletin de identitate proaspăt 
nu sunt încă adulți. Că te irită 
și chiar te enervează "aerele 
lor de băieți mari" este probabil 
pe bună dreptate. Buletinul de 
identitate nu-ți dă dreptul să 
scuipi pe jos, să înjuri și să 
fumezi pe stradă și la școală.

Nu, Ana, nu e ceva normal 
din punctul de vedere al bunei

1 — — —
Un gând și o poctntâ lei 

CLUB T

"Aceea la care mă gândesc mereu mă urăște; în schimb 
ea iubește pe altul, iar acela e îndrăgostit de alta și din pricina 
mea suferă alta. S-o ia naiba și pe aceea și pe acela și 
dragostea și pe asta și pe mine".

Bhartrhari

Confuzie
în parc, într-un loc retras, doi tineri îmbrățișați...

-Ah! Petrică... Petrică...
- Ce-i cu tine? Eu nu sunt Petrică, eu sunt 

Mariusl
- Te rog scuză-mă, dragul meu, mi s-a părut 

că azi este sâmbătă...

Ambient; modern

\
\

L. 
r

De aproape doi ani de zile, în 
fiecare sâmbătă seara, Căminul 
cultural din Luncoiu de Jos își 
deschide larg porțile pentru a le 
oferi tinerilor momente plăcute de 
destindere și bună dispoziție.

S-a dorit o ambianță deose
bită și, în acest sens, dl Liviu 
Indrieș, patronul S.C. “Disco LIVI- 
TRANS" SRL, a făcut, în măsura 
posibilităților, unele amenajări.

Banul care funcționează tot în 
incinta căminului are un aspect 
îngrijit, având în dotare mobilier 
nou, televizor, jocuri, iar la etaj 
masa de biliard constituie un alt 
punct de atracție.

INXS (IX)
Deși INXS pare într-o formă exce
lentă, noul album trădează o lipsă 
acută de inspirație, sunând obosit și 
calculat. Pe Full Moon, Dirty Hearts 
nu se găsesc potențiale hit singlesuri 
care să iasă în evidență așa cum se 
întâmplă cu orice material semnat 
INXS. Dacă INXS a pierdut din suc
cesul comercial el a câștigat în 
schimb suporteri în domeniul album 
rock și modern rock track. Albumul 
a beneficiat de o intensă campanie 
în mass-media ce a dus la creșterea 
cifrei de vânzare.

La începutul lui 1994 grupul a 
pornit într-un nou turneu mondial cu 
titlul "Full Moon Dirty Hearts" în timp 
ce pe piață au apărut singlesurile 
Please (You Got That)/ Freedom 
Deep în care INXS cântă în duet cu 
Ray Charles și Full Moon Dirty 
Hearts în duet cu Chrissie Hynde. 
Pe parcursul turneului membrii 
grupului au observat că Hutchence 
consumă din ce în ce mai mult 

creșteri, dar e ceva normal 
pentru această perioadă a 
începutului adolescenței când 
băieții vor să pară adulți, când 
vor să fie adevărate copii 
xerox ale adulților, fără să-șl 
dea seama că simpla imitație 
a comportamentelor unui adult 
nu te face încă să fii adult. A fi 
adult înseamnă să-ți asumi și 
responsabilitatea actelor tale.

Băieții caută să pară adulți 
pentru a impresiona pe cei din 
jur. încearcă să nu-î bagi în 
seamă, nu reacționa la pros- 
tioarele pe care le spun, dacă 
îi vei ignora, cu timpul nu se 
vor mai" da rotunzi" în fața ta. 
Reacționează doar la aspec
tele pozitive, la ceea ce îți 
place. Observă schimbarea și 
mai scrie-mi.

Ina DELEANU

*

Ideea dlui Liviu Indrieș de a 
organiza o discotecă a venit în 
sprijinul tinerilor din localitate, dar 
și din împrejurimi care la sfârșit de 
săptămână doresc să danseze 
sau să schimbe impresii. De apre
ciat este faptul că, spre deosebire 
de alte localuri, accesul la “Disco 
LIVITRANS" se face gratuit.

Cu sufletul deschis, mereu ală
turi de tânăra generație, Liviu Indrieș 
se gândește la viitor. Și gândurile 
sale se îndreaptă îndeosebi spre un 
ambient modem, intim și anume la 
achiziționarea și montarea unui nou 
sistem de jocuri de lumini.

Cristina CfNDA

alcool și droguri. El a fost părăsit de 
Helena Kristensen, iar ultimul album 
nu a avut succesul scontat, grupul 
fiind pe o pantă descendentă. De 
aceea au decis să se retragă de pe 
scenă o vreme pentru ca Hutchence 
să-și revină în liniște.

Simțind momentul de criză 
casa Mercury scoate culegerea 
"INXS - The Greatest Hits" o se
lecție de hituri lansate de grup pe 
parcursul carierei dar remixate 
digital de Tony Cousins și Andrew 
Farris la Metropolis Mastering. 
Albumul a fost precedat de sin- 
glesul The Trangest Party (These 
Are The Times)/ Wishing Well No. 
15 în UK la 24 octombrie 1994, o 
piesă nouă înregistrată în studi
ourile Townhouse cu producătorul 
Chris Thomas și inginerul de sunet 
Pete Lewis.

- va urma -
Horia SEBEȘAN
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■ Cu ocazia împlinirii vârstei de 
75 ani, fiii, nora și nepoții urează 
doamnei Szilagy Etelca fericire și "La 
multi ani!" (7590)

E VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, anexe, 4 ha teren, 
Lunca Cernii de Sus, nr. 11. Informații 
familia Neiconi, Hațeg, Eminescu, nr. 
88 (7597)

• Vând apartament 3 camere, 
Slmeria. Tel. 260770, 261029, între 
19-21 (7603)

• Vând apartament 3 camere, 
Gojdu, 70 milioane, negociabil. Tel. 
229501 (7600)

• Vând apartament 2 camere, 
îmbunătățit, Micro 15. Tel. 626723, 
după ora 20 (7606)

• Vând Dacia 1300, an fabricație 
1979, preț 13.000.000. Tel. 668200. 
(7612)

• Vând casă, 6 camere, cartier 
Oituz ( micul Dalas). Tel. 220676, 
după ora 20. (7609).

• Vând urgent apartament 2 
camere, Dacia, bl. 11, ap.8, Aleea 
Romanilor nr. 2. Tel. 621110, 40 
milioane, negociabil. (4706)

• Vând casă, Deva. Tel. nr. 
230999 (7625)

• Vând ARO 244, motor Brașov, 
stare perfectă, 25 milioane. Depozitul 
cereale Hunedoara, 712786,728008 
(5069)

• Vând apartament 4 camere, 
decomandate, 2 balcoane. Informații 
la 624854 (3455)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate, etaj 1, Gojdu. Tel. 
215513 (7501).

• Vând Dacia Break, an fabricație 
1992, plus C.l. stare foarte bună, mul
tiple îmbunătățiri, sistem alarmă, piese 
schimb. Informații tel. 225231 (5048)

• Vând Volvo, înmatriculat, 
funcționabil, 7 milioane lei, Opel Com
modore, neînmatriculat, excepțional, 
5 milioane. Tel. 261582 (7601)

• Vând sau închiriez Dacia 1302, 
autoutilitară, în condiții avantajoase, 
pentru transport marfă, o tonă. Tel. 
626573 (7599)

• Vând Dacia 1300, avariată, fără 
talon, Balșa 172, tel. 140 (7372)

• Vând Dacia 1300, an fabricație 
1979, stare bună, plus CI, preț 
negociabil. Ghelar, tel. 735236 (5072)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
01/6376273, 092/312628, 092/ 
342629 (MP)

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor (90.000 lei), video, satelit. 
092/368868.

• Vând stație voci 2 x 300 W, 
Fintoag, 142. (757*9)

■ Vând armă vânătoare. Rel. tel. 
217013 (7634)

• Vând mașină de înghețată
Carpigiani, preț avantajos. Relații 
tel. 094/583142 (7263)________ _

• Vând moară cu pietre, diametru
1 m, în comuna Brănișca. Informații 
la tel. 666421 (7593)

• Vând motocultor, rulotă de 
vacanță, cuptor cu microunde. Tel. 
212463 (7607)

• Vând acordeon Weltmeister 
120 bași, 5 registre, 200 DM. Tel. 
627124 (7611)

• Vând dozator Siemens, 3 capete,
2 tuburi dioxid. Tel. 649146 (7370)

• Cumpăr mașină electrică pentru 
tocat carne. Tel. 054/730430, 094/ 
524466 (7617)

• Societate comercială vinde: 
mașini cusut industriale, manechine 
bust, Dacia mixtă. Deva, tel. 092/ 
260066 (7615)

• Vând cort pentru nunți, schelet 
metalic, acoperiș tablă și vibrochen 
tractor U650, cu semering. Tel. 
241290 (7369)

• Vând remorcă ARO, neîn
matriculată, mașină înghețată, trei 
capete. Informații tel. 242760, Orăș- 
tie. (7371)

• Dezmembrez Opel Rekord 2.2. 
an fabricație 1985 pentru piese de 
schimb. Tel. 220828 (7631)

• Vând SRL cu activitate, con
venabil, Hațeg. Tel. 770265 (7266)

('I LOCUINȚE F

• Schimb apartament 2 camere, 
cu trei camere (exclus parter, etaj 
4). Tel. 229467 (7605)

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriat apartament 
2 camere, 213597 orele 17-21. 
(7596)

SERVICII
• Angajăm lucrători calificați în 

domeniul amenajărilor interioare, 
instalații termice, montaj tavan fals. 
Experiența necesară. Tel/fax 054/ 
216654 (7591).

• Instalăm interfoane de scară, 
vile, birouri. Tel. 624055 (7598)

• Angajez cizmar calificat. Tel. 
215048 (7616)

• Angajez vânzătoare chioșc 
alimentar, experiență minimă, carte 
de muncă. Tel. 212064 (7608)

• Ofer contracte dansatoare 
în Elveția, Franța și Germania. Tel. 
055/210768 (MP)

• Caut distribuitor produse 
cosmetice, comision 30 la sută. Tel. 
770876, mobil 094/862332 (7265)

• S.C. ATLASSIB SRL - Agenția 
Deva angajează agent turism. 
Condiții: studii minim liceu. Posesor 
de permis de conducere, cunoștințe 
de limba germană, vechime minimum 
3 ani în activitate de birou, domiciliul 
în Deva și telefon. Relații Sibiu, 069/ 
231113, int. 148. Deva, tel. 054/ 
231519 (7613)

DIVERSE

• S.C.Flower Corn SRL cu sediul 
în Deva, Aleea Independenței, bloc 
AB20/72 a depus la APM Deva 
documentația pentru obținerea 
autorizației de mediu pentru obiec
tivele Chioșc nr. 9 în Piața Centrală 
Deva.Sesizări și reclamații se depun 
în termen de 15 zile la sediul APM 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25. (7614)

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Gruia Crina Liliana, ll declar nul. 
(7619)

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Gojol Luiza. îl declar nul. (5070)

sUMOIWCT owns
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S.C. CONSUL DEVA S.A
Societate de servicii informatice autorizată de 
Centrul de Pregătire în’fiThțrmatică - București 

organizează

cursuri de pregătire in informatică
utilizatori și operatori calculatoare 
ajutor programatori și programatori 

în domeniul calculatoarelor PC compatibile IBM. 
Cursanții dispun de un laborator dotat cu calcu

latoare moderne, rețea de calculatoare și acces la 
Internet.

Data începerii cursurilor este 25 mai 1998.
Se acordă diplome autorizate de C.P.I. - București și 

recunoscute de Ministerul Educației Naționale.
Informații suplimentare la tel. 216257, 211130 și la 

sediul din Deva, b-dul Decebal, bloc P mezanin.

S.C. M0BIME1 S.A. IIATEG9
str. Râul Mare, nr. 94

Organizează licitație publică pentru vânzarea 
unor mijloace fixe și închirierea de spații 

disponibile.
Licitația se va desfășura la sediul societății în 

data de 28.05.1998, ora 12, și se va repeta în fiecare 
zi de joi, ora 12, până la epuizarea listei mijloacelor 
fixe șl ocuparea spațiilor.

Lista mijloacelor fixe poate fi consultată la sediul 
societății.

Taxa de participare la licitație este de 50000 lei, 
iar garanția de participare este de 10 la sută din 
valoarea de pornire a licitației.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
societății sau la telefoanele 770050 și 770051, pre
cum și la fax 770051.

M@DEX’
HOLDING

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DINȚARĂ

Vă oferă
îmbrăcăminte sortată de cea mai bună 

calitate, bogată in sortimente de sezon, 
ambalată in saci transparent!:

✓tricouri, pantaloni scurți, costume baie; 
✓bluze, cămăși;
✓fuste, rochii, pantaloni;
✓ articole casnice;
✓ treninguri; 
✓încălțăminte.

NOU! NOU! NOU!

Baloți de 45 kg cu îmbrăcăminte de vară 
cu conținut mixt la prețul de numai 4500 
lei + TVA/kg.

NU UITAȚI:
LA NOI-CELE MAI AVANTAJOASE PREȚURI! 

Informații: Cluj-Napoca,
str. luliu Maniu, nr.6,
tel: 064/193493;

018/623482.

Orar depozit: 
Zilnic 8-18 
Sâmbătă 8-14

BANCOREX
BANCA ROMÂNA Dl COMUIȚ DCTMIIOR SA

Sucursala Deva
Anunța vânzarea la licitație cu executare silita a 

următoarelor bunuri aparținând
S.C. NAGHI & ZSOK CONTAPEX SRL Deva:

> autocamion ROMAN Diesel;
> diferite tipuri de mașini de cusut, mașini de festonat, 
mașini de croit, mașini de cusut nasturi, mașini de cusut 
butoniere, mașini de cusut elastic;
> TV color PANASONIC, CRWN;
> frigidere ARCTIC;
> casă de marcaj;
> fax, xerox;
> mobilier de birou;
> stoc de stofe și confecții.

Licitația va avea loc în data de 18.05.1998, ora 10, la 
sediul SC NAGHI & ZSOK CONTAPEX SOL din Deva, str. Mihai 
Viteozu, nr.112.

Informații suplimentare se pot obține la sediu! BANCOREX, 
Sucursala Deva, b-dul22 Decembrie, bl 7, parter, telefon: 045/ 
230185.

a trăit 
a murit
a înviat

Proiecțiile vor avea loc la Câlant

în zilele de:
14,15,16,17 mai 1998 
în următoarele locuri:

* Biserica Penticostală
* Casa de Cultura
* Biserica Baptista
* Căminul cultural Crișeni
* Magazinul BIG (pe platformă)

Intrarea liberă
- Filmul este distribuit de

Alianța Evanghelică din România

SC AUROCAR SERV SRL ORĂSTIE
Dealer autorizat al SC Automobile Dacia SA 

Pitești 
vinde toată gama de autoturisme Dacia 

în maximum 7 zile.
De asemenea, automobilele pot fi achizițio

nate cu plata în rate, cu un avans de 30 la sută.
Informații la telefon: 247468.

INTERNATIONAL s.r.l

acordă numai în

luna MAI
reducere de

la aparate pentru
călcat • bucătărie • curățat • înfrumusețare

• ambientizare

Deva: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Bd. Decebal Bl. 5 

Hunedoara: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Bd. Dacia Nr. 6B, Bl. 5

Orăștie: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Eroilor Bl. A parter

Consiliul local 
Șoimuș

Organizează în data de 01.06.1998, ora 10, la 
sediul consiliului local, concurs pentru ocuparea 
a 2 posturi de muncitor necalificat. Se primesc 

numai bărbați cu stagiul militar efectuat și 
cazier judiciar.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
Consiliului local.
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Sunteți una din sutele de persoane disponibilizate pe baza O.G. 9/1997? 
Doriți să vă recuperați toți banii rezultați în urma disponibilizării? Suferințele urmașilor

UNICAPITAL SA.
Societate de Valori Mobiliare 
(autorizație C.N.V.M. Nr. 200/1995)

vă intermediază cumpărarea și vânzarea de acțiuni 
de pe piața de capital la cele mai mici comisioane!!! 
Se asigură consultanță pentru toate persoanele interesate! 
Persoanele care tranzacționează sumele respective prin SVM UNICAPITAL 
vor beneficia de un talon cu o reducere de 3 % pentru orice produs 
cumpărat din rețeaua de magazine QUASAR până la 31.12.19981!!!

Contoctați-ne acum la oricare din agențiile UNICAPITAL din incinta 
magazinelor :

DEVA: B-dul Decebal, bl.R, parter. Tel/fax: 054/211261 
HUNEDOARA: B-dul Dacia, nr.37, bl.47. Tel./fax: 054/723139 
ORĂȘTIE: Str. Eroilor, bl.E, parter. Tel./fax: 054/247540.

UNICAPITAL S.A

Ministrul Educației vrea să 
internaționalizeze universitățile

1
Ministrul Educației Națio

nale, Andrei Marga, va inten
sifica eforturile de interna
ționalizare a universităților, 
prin compatibilizarea pro
gramelor de studiu și a pla
nurilor de învățământ româ
nești cu cele internaționale, 
prin dezvoltarea schimbu
rilor de profesori, precum și 
prin realizarea unor progra
me în colaborare cu parte
neri de prestigiu din străină
tate.

Ministrul Marga a decla
rat agenției MEDIAFAX că 
valoarea unui sistem de în- 
vățămînt superior este rfiă- 
surată, astăzi, în funcție de 
capacitatea acestuia de a 
genera schimbări în bine, 
de producția științifică obiec
tivă în lucrări de circulație 
internațională, precum și de 
capacitatea de a atrage stu- 
denți din alte țări.

Marga a recomandat se
natelor universitare ca insti

Miniștrii de Externe 

și ai Apărării din 

țările UEO s-au•
reunit în Grecia
Miniștrii Afacerilor Exter

ne și ai Apărării din țările 
membre ale Uniunii Europei 
Occidentale (UEO) s-au reu
nit în Rhodos (sudul Gre
ciei), pentru discuții referi
toare la apărarea europea
nă, informează AFP.

în cursul acestei sesiuni 
semestriale, care se desfă
șoară sub președinția greacă, 
miniștrii ar fi trebuit să discute 
și'despre criza din Kosovo și 
repercusiunile sale asupra 
Albaniei, unde UEO susține 
cursuri de pregătire a repre
zentanților poliției locale. 
Membrii UEO au refuzat, însă, 
să discute despre Kosovo la 
această reuniune și, în con
cluzie, chestiunea va fi abor
dată numai neoficial.

UEO numără zece mem
bri (Germania, Franța, Italia, 
Marea Britanie, Belgia, Lu
xemburg, Olanda, Spania, 
Portugalia și Greoa), cinci 
observatori (Austria, Dane
marca, Finlanda, Irlanda, Su
edia) și zece asociați parte
neri (Bulgaria, Estonia, Un
garia, Letonia, Lituania, Polo
nia, Republica Cehă, Româ
nia, Slovacia și Slovenia).

MEDIAFAX
- -------- ----- — 

tutele de învățământ superior 
care au creat centre de exce
lență, și cele care au trecut la 
organizarea, pentru anul aca
demic 1998-1999, a școlilor 
de studii avansate, instalarea, 
începând cu 1 septembrie, a 
programelor universitare inter
naționale. în opinia lui Marga, 
aceste programe vizează, în 
concordanță cu practica uni
versitară actuală din țările eu
ropene, perioade de studii, 
precum licență, studii apro
fundate sau doctorat, în limbi 
de mare circulație, pentru stu- 
denți din diferite țări', conduse 
de profesori din zona respec
tivă sau din alte țări, organizat 
în cooperare internațională.

Universitățile menționate 
convertesc cursurile și semi- 
nariile centrelor de excelență 
și ale școlilor respective de 
studii avansate în cursuri și 
seminarii în limbi moderne 
de mare circulație. Fac excep
ție, a mai spus Marga, "cen-

Banca Mondiala si autorilâiile române vor
• f

concepe un nou program de împrumut
Kenneth Lay, director al Băn

cii Mondiale responsabil în relația 
cu România, a sosit la București.

Dan Petrescu, purtătorul de 
cuvânt al misiunii Băncii Mon
diale, a declarat agenției MEDIA
FAX că directorul Băncii Mondiale 
a venit în principal pentru o întâl
nire pe probleme administrative 
ale misiunii și nu pentru negoci
erea finanțării acordate României.

Totuși, cu ocazia vizitei, 
Kenneth Lay se va întâlni cu pre
mierul Radu Vasile, fiind prima luare 
de contact cu acesta, cu ministrul 
Finanțelor, Daniel Dăianu, și cu alți 
membri ai Executivului. "Directorul 
Băncii Mondiale nu a venit să dis
cute programele Băncii Mondiale de 
ajustare structurală și de investiții. 
Va fi o luare de contact cu oficialii 
români", a spus Petrescu.

Lay va părăsi România vi
neri, 15 mai.

Banca Mondială (BM) și auto
ritățile române vor concepe un nou 
program de împrumut destinat 
susținerii reformei economice 
structurale din România, după re
nunțarea la programul FESAL.

"în prezent se desfășoară 
discuții despre concepția și deta
liile unui nou program al Guver
nului României de ajustare struc
turală. Acest program va fi asistat 
de noi proiecte ale Băncii Mon
diale în vederea susținerii 
reformei în sectoarele financiar și 
al întreprinderilor", se menționează 
într-un comunicat transmis 
agenției MEDIAFAX de misiunea 

V ' ■ ■■ —

1
trele de excelență și școlile 
de studii avansate constitui
te în domenii legate de ex
primarea culturii naționale, 
respectiv istoria și literatura 
națională".

în noua politică salarială, 
aflată în pregătire, conduce
rea MEN va stipula ca pre
darea și seminarizarea în 
limbi de mare circulație să 
atragă o salarizare în care să 
fie inclusă recunoașterea 
competenței lingvistice.

Universitățile vor prezen
ta programele internaționa
le, în pagini Internet și în pli
ante și broșuri corespunză
toare, pe plan extern.

Resursele obținute prin 
pregătirea de diferite niveluri 
(certificat, licență, studii a- 
profundate, master, docto
rat) a cetățenilor străini ră
mân la dispoziția universi
tăților care pregătesc aceste 
studii, a mai spus Marga.

MEDIAFAX

permanentă a BM la București.
Acest nou program de îm

prumut intervine după ce Banca 
Mondială și Ministerul Finanțelor 
au discutat și au consimțit asu
pra faptului că proiectul FESAL 
pentru ajustare structurală "nu 
mai este în prezent cel mai bun 
instrument pentru a servi pro
gramul Guvernului ", se arată în 
comunicat.

Programul FESAL, pentru a- 
justare structurală în domeniul 
întreprinderilor și al sectorului 
financiar, conceput în 1994 și
1995, a fost aprobat în ianuarie
1996, fiind prevăzut să se în
cheie în aprilie 1998.

Banca Mondială menționea
ză, în comunicat, că este gata să 
susțină eforturile Guvernului de 
a pune în aplicare noile proiecte 
economice. "Acest sprijin se va 
concretiza prin asistență tehnică, 
acordarea ajutorului pentru obți
nerea asistenței și finanțării din 
partea altor parteneri interna
ționali. Banca Mondială este gata 
să continue activitatea de finan
țare prin lărgirea portofoliului de 
împrumuturi care în prezent se 
ridică la aproximativ 2 miliarde 
dolari", se arată în comunicat.

BM a acordat anul trecut Ro
mâniei împrumuturi în valoare de 
330 milioane dolari în domeniul 
întreprinderilor și al sectorului- 
financiar (FESAL), în sectorul 
agricol (ASAL) și în domeniul 
protecției sociale (SPĂL).

MEDIAFAX 
........... .. ■ J

Să mă ierte "bădița" Lăn- 
crănjan, fie-i binecuvântată 
opera și eternă memoria 
pentru titrarea acestor rân
duri după romanul său, dar 
ce titlu mai potrivit ar putea fi 
adoptat în relatarea luptei 
acerbe pentru proprietate 
asupra pământului pe care a 
declanșat-o revoluția din de
cembrie '89.

Cincișenii, locuitori ai u- 
nui sat de pe Valea Cernei 
aparținător comunei Teliuc, 
trăiesc de aproape șapte ani 
suferințele pentru pământ; 
pentru pământul care le-a 
aparținut părinților, moșilor 
și strămoșilor lor. "Povestea" 
suferințelor își are originea 
în urmă cu peste 40 de ani, 
când industrializarea forțată 
situa Hunedoara siderur
gică în prim planul industriei 
grele românești. Atunci s-a 
născut necesitatea masivei 
acumulări de apă pe cursul 
Cernei cunoscut azi ca iacul 
de acumulare Cinciș. Cine 
se aventurează spre coada 
lacului mai vede și azi rui
nele unei bisericuțe uitată 
de mult. Aceea a fost bise
rica satului Cinciș - Cerna pe 
vatra căruia acum se întinde 
"marea" hunedorenilor. într- 
un timp record totul a fost 
mutat pe dealul dinspre nord- 
est. Oamenilor, strămutați 
astfel, li s-au construit case și 
li s-a dat în folosință un petic 
de pământ pe lângă casă. 
Sub oglinda lacului și pe 
zonele riverane însă cinci
șenii lăsaseră pământuri 
care, în condițiile pedocli
matice locale, le asigurau 
un grad de subzistență mul
țumitor. Au cerut și li s-a dat

Dl Pavel le-a făcut figura...
Dl Andronic Lăzărenci, din 

satul Sârbi, comuna Ilia, abonat 
și cititor permanent al ziarului 
nostru, a venit la redacție pen
tru a ne prezenta o situație mai 
puțin obișnuită până acum în 
lumea satelor. Dar să vedem 
despre ce este vorba.

Ca producător agricol și 
crescător particular de animale 
a căutat, la fel ca și alți agricul
tori din zonă, să-și valorifice cât 
mai bine produsele, mai exact 
spus surplusul de lapte din gos
podărie. Cum la fosta AEI din Ilia 
a apărut un "întreprinzător", pe 
nume Pavel, care achiziționa 
lapte și spunea că-l plătește mai 
bine și nu întârzie (cum fac alte 
firme de stat) cu plata, mulți pro
ducători au consimțit să vândă 
laptele acestui domn. O vreme 
lucrurile au mers promițător, dar 
după ce a câștigat încrederea 
oamenilor dl Pavel i-a tras pe 
sfoară pe unii dintre furnizorii 
de lapte. "Motivând" că aface
rea nu mai este rentabilă, deoa
rece s-a mărit și TVA, acest 

din patrimoniul forestier din 
jurul noului sat terenuri în 
compensație. Au defrișat pă
durea și au făcut-o teren agri
col. în paralel ei mai munceau 
și alte pământuri care le apar
ținuseră și nu fuseseră afec
tate de industrializare.

Zelul unor politicieni locali 
de trei parale a făcut ca și cin
cișenii să se înscrie pe traiec
toria agriculturii colectivizate. 
Așa i-a găsit revoluția și 
schimbarea de regim politic și 
de proprietate. Toate acestea 
sunt de acum istorie.

Legiferarea dreptului asu
pra proprietății funciare prin Le
gea 18/1991 i-a făcut și pe cin- 
cișeni să se creadă îndreptățiți a 
cere stabilirea dreptului de pro
prietate asupra loturilor din jurul 
caselor, terenuri pe care părinții 
și bunicii lor le-au făcut terenuri 
agricole prin defrișare.

De șapte ani se zbat cinci
șenii să li se creeze drept de 
proprietate asupra acestor 
pământuri. Au bătut pentru a- 
ceasta și căile justiției. Pro
prietari însă tot nu sunt. între 
timp porțile deschise de Le
gea 18/1991 pentru crearea 
dreptului de proprietate s-au 
tot închis astfel că Legea nr. 
169/1997 pentru, modificarea 
și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 mai lasă 
pentru rezolvarea cererii cin- 
cișenilor doar alineatul 3 din 
articolul 12 al legii. Aici se 
prevede posibilitatea de cre
are a dreptului de proprietate 
celor strămutați.

"Această prevedere am fo- 
losit-o și noi în ultima instanță 
pentru a le crea cincișenilor 
drept de proprietate pe pă
mânturile respective - ne spu

domn Pavel, care a venit prin 
partea locului de undeva din 
nordul țării, i-a lăsat cu ochii în 
ploaie, fără să le plătească lap
tele preluat, de la mai mulți furni
zori, plecând nu se știe unde.

Dl Lăzărenci a fost păgubit 
cu vreo 60.000 lei, reprezentând 
contravaloarea a 500 I lapte 
predat în luna ianuarie a acestui 
an. în dorința de a-și recupera 
suma, dl A.L. s-a adresat poliției, 
dar de aici a fost îndrumat spre 
calea justiției. Cum ducerea unui 
proces durează în timp și este 
nevoie de mulți bani, dl Lăză
renci nu este dispus să se ju
dece, ca și alți păgubași aflați în 
aceeași situație, pentru a recu
pera banii pierduți. lată cum, din 
cauză că un afacerist și-a în
chis prăvălia și a dat bir cu fu- 
giții, unii oameni nevinovați sunt 
puși pe drumuri în căutarea 
drepturilor ce li se cuvin. Dar 
oare acest domn Pavel este de 
negăsit? Sau și-a mutat afa
cerea în alt loc pentru a i se 
pierde urma? (N. T.)

— 

nea primarul comunei Te
liuc, domnul Silviu Herban. 
Problema - mai afirmă pri
marul - considerată de noi ca 
fiind încheiată în momentul 
când le vom elibera titluri de 
proprietate pe terenurile res
pective nu prezintă rezolvarea 
fără fisuri. Terenurile în dis
cuție au fost, înainte de a fi 
defrișate, composesorat silvic 
al comunei. Comuna cere 
să-i fie compensată cu pă
dure din altă parte proprie
tatea composesorală."

Suferințele legate de pă
mânt ale cincișenilor însă nu 
s-au încheiat. Zonele rive
rane lacului de acumulare 
de la Cinciș au fost pămân
turile lor. Acum, prin trans
formarea zonei în zonă turis
tică și de agrement, valoarea 
acelor terenuri pe care, de-a 
lungul anilor, s-au construit 
în veselie amenajări turistice 
și case personale de vacan
ță, este înmiită. S-a căutat o 
îndreptățire a celor ce au 
construit pe aceste terenuri 
de a le folosi ca proprietari. 
Nu s-a găsit. Decretul prin 
care s-au expropriat 
terenurile din satul Cinciș 
Cerna pentru amenajarea 
lacului de acumulare nu pri
vește, potrivit afirmației dom
nului Victor Isfan - directorul 
Direcției juridice a Prefec
turii județului Hunedoara, 
decât oglinda lacului. Pentru 
aceste pământuri se vor mai 
judeca încă mulți ani cinci
șenii cu actualii utilizatori ai 
terenurilor respective.

Acestea sunt suferințele 
urmașilor.

Ion CIOCLEI
----------------- ■ 

"Fermierul"
cu noi

Pornind de la ideea ex

e
_ )

primată de dl Gh. lonescu 
Șișești, potrivit căreia "Pute
rea noastră economică încă 
multă vreme va sta în agri
cultură", numărul din luna 
mai a.c. al revistei "Fermi
erul” aduce în atenție o serie 
de subiecte de larg interes 
cum sunt: schimbarea cli
mei, combaterea gândacului 
din Colorado, combaterea 
bolilor grâului în perioada de 
vegetație, producerea legu
melor în grădina casei, folo
sirea noilor pesticide, lucră
rile de sezon în livadă și în 
vie. (N. T.)

("Idei de afaceri")
Societatea mixtă româno

- germană Rentrop&Straton, 
care editează și revista "Idei 
de afaceri", pune la îndemâ
na cititorilor numeroase pu
blicații de larg interes. Din 
cuprinsul revistei amintite 
nr.5/1998 rețin atenția arti
colele referitoare la exportul 
de știință românească pe 
bani adevărați, cărțile poș
tale personalizate, produsele 
ce se vând pe piețele străine, 
supermarketul de fabrică, 
afacerile la modă din Occi
dent, serviciile de suprave
ghere și îngrijire a locuin
țelor, eliminarea barierelor 
de gândire ș.a. (N. T.)
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Pacientii au dovedit încredere în medicul lor
Dna dr. Cristinela Cre

meneșiu, medic de medicină 
generală la Dispensarul din 
Ribița, din anul 1984, ne 
spunea că listele proprii de 
pacienți, întocmite în baza 
Ordinului nr.1011 din 22 
decembrie '97, al Ministerului 
Sănătății, sunt complete, 
urmând să fie prezentate 
Direcției Sanitare pentru 
încheierea contractului-cadru. 
“De la anul sperăm că vor 
funcționa casele de asigurări 
sociale” - afirma.

Despre acțiunea de 
înscriere la medicul de familie, 
dr. Cremeneșiu spunea că 
“oamenii au venit aici, la 
dispensar, să se înscrie. N-a 
fost nevoie să ne deplasăm la 
domiciliul lor, dar le-am făcut în 
prealabil cunoscute toate datele 
necesare pentru fiecare 
pacient. Cine a dorit de bună 
voie să se înscrie a venit, fără 
insistențe. Avem înscrise 1600 
de persoane, foarte puțini fiind 
cei care s-au înscris în altă 
parte”. Au ajutat la întocmirea 
evidențelor asistentele Rodica 
Ionel și Livia Onea. “Comuna 
fiind răspândită, este nevoie să 
fie păstrate cele două posturi de 
cadre medii’' - sublinia dna

• •

doctor. După predarea listelor, 
nu înseamnă că nu mai pot 
surveni schimbări. Ele rămân 
deschise, un nou termen dat de 
Direcția Sanitară fiind 1 iulie.

Notăm că numărul con
sultațiilor este în medie, zilnic, 
de 30, cele mai răspândite 
afecțiuni fiind cele cardio
vasculare, pulmonare, neuro-
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psihiatrice, neoplasme, boli 
endocrine, iar la copii patologia 
infecțioasă.

Bolnavii cronici, în număr 
mare, sunt luați în evidență pe 
afecțiuni. Făcând o comparație 
între situația unor cazuri din 
intervalul ianuarie-aprilie a.c., cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut, reiese că a crescut 
numărul hipertensivilor cu 
șapte, al celor cu cardiopatie 
ischemică cu 24, al ulcerelor cu 
4, al celor du hepatită cu 5, al 
diabeticilor cu 2. A crescut și 
numărul bolilor pulmonare 
evolutive cu doi și la fel al 
cazurilor de diabet. Se 
înregistrează un spor natural

negativ, numărul nașterilor în 
acest an fiind doar de trei, în 
comparație cu cele șapte 
decese din primele patru luni 
ale anului în curs.

Cu toate condițiile precare 
- nu este apă curentă și 
canalizare - se încearcă să se 
rezolve toate problemele de 
asistență primară. Se face o 
triere a cazurilor, cele ce 
depășesc posibilitățile 
dispensarului fiind trimise la 
Brad, la medicul de 
specialitate.

Dna doctor Cremeneșiu 
spera ca din bugetul pe 1998 
al Consiliului local să poată fi 
suportate și lucrările de 
introducere a apei și de 
canalizare, promise de altfel 
pentru acest an. Ar fi în 
interesul întregii comunități, 
iar contribuția la crearea 
condițiilor optime de asistență 
medicală ar trebui să vină și 
din partea sătenilor, atât cât 
știu și pot. Mai cu seamă că 
încrederea în medicul lor și în 
personalul angajat aici s-a 
dovedit cel mai bine cu prilejul 
opțiunii pentru medicul de 
familie.

Estera SÎNA

(Urmare din pag. 1)

agricultură , pentru ca acestea să 
intre imediat în posesia 
contravalorii cupoanelor depuse 
spre decontare la bancă, 
acordăm acum credite pe bază 
de garanții cupoane agricole. 
Nivelul creditului acordat este de 
90 la sută din valoarea 
cupoanelor aduse în garanție.

Banca”Transilvania" oferă 
clienților săi - persoane juridice 
accesul la fișierul național 
C.I.P.țCentrala Incidentelor de 
Plăți). Prin această facilitate pusă 
la dispoziție de bancă, orice cli
ent poate cunoaște lista agenților 
economici interziși la emiterea de 
file C.E.C., bilete la ordin etc. 
Clienții băncii pot evita astfel 
eventualii parteneri răd-platnici 
sau pot impune o modalitate de 
plată acoperitoare. Taxa de 
consultare a fișierului național 
CIP este de 20000 de lei.

La începutul lunii aprilie a.c., 
Banca"Transilvania” a devenit 
membru Europay, având 
autorizarea de a emite cărți de 
plată sub această siglă. Aceasta 
este a doua autorizare de acest 
gen obținută de bancă, prima 
având loc în martie a.c. și venind 
din partea VISA International. In 
acest an, o dată cu emiterea

“TRANSILVANIA” - O
BANCA MODERNA

cârdurilor, banca are în vedere 
și implementarea unei rețele 
proprii de automate bancare.

Banca va continua să 
sprijine sectorul privat, între
prinderile mici și mijlocii în spe
cial, prin intensificarea activității 
de creditare. Aș putea spune că 
unul dintre cele mai populare 
produse oferite de bancă și cu 
ajutorul căruia am reușit să 
pătrundem pe piața locală este 
creditul acordat persoanelor 
fizice. Destinația lui poate fi: 
cumpărări de locuințe, ame
najări de imobile, achiziționarea 
de autoturisme, bunuri de 
folosință îndelungată. Creditul 
se acordă pe o perioadă de 1 - 5 
ani, cuantumul sumei putând fi 
de maximum 100 milioane de lei.

Cecurile de călătorie, în 
valută American Expres prezintă 
și ele multiple avantaje:

- o alternativă modernă a 
banilor lichizi

- în caz de pierdere sau furt 
pot fi înlocuite în 24 de ore

- au valabilitate nelimitată
- pot fi utilizate la magazine, 

hoteluri, restaurante
- se pot folosi numai cu

semnătura de confirmare a 
posesorului.

Banca noastră întreține în 
prezent relații de corespon
dent cu peste 66 de bănci din 
străinătate. Operațiunile 
noastre se desfășoară cu 
maximă operativitate, datorită 
conectării la sistemele SWIFT 
și REUTERS. Prin relațiile de 
corespondent se stabilesc 
contacte permanente cu 
comunitatea bancară inter
națională, înlesnind relațiile 
de afaceri ale clienților băncii 
cu partenerii străini.

De menționat este și 
faptul că după demararea 
cotării la Bursa de Valori 
București a acțiunilor 
Băncii’Transilvania”, numărul 
total al acționarilor a crescut 
de 4 ori în prezent.

Activitatea Băncii "Tran
silvania” este bine condusă de 
specialiști de înaltă probitate 
morală și profesionalism. In 
mijlocul nostru lucrează și 
foarte mulți tineri absolvenți 
de învățământ superior, care 
reprezintă generația de mâine 
a băncii.

CEA NA/ PUTERNICA
/MPRES/E - QANENN

GREUTĂȚILE ȘI 
NEMULȚUMIRILE UNUI 
PRIMAR
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Dorind să afle mai multe 
despre municipiul Yan
cheng, cu care vrea să se 
înfrățească municipiul Deva, 
ca și despre impresiile pe 
care le-au cules oaspeții 
chinezi în vizita efectuată în 
municipiul Deva și în județul 
Hunedoara, câțiva ziariști I- 
au supus pe dl Qi Chongyne, 
președintele municipiului 
Yancheng, unui tir de 
întrebări.

- Ce populație are 
municipiul dvs ?

- Orașul are 350.000 de 
locuitori, iar regiunea cam 8 
milioane de suflete.

- Care este ponderea 
producției agricole și 
industriale?

• Producem mult orz și 
orez, avem fabrici de mobilă, 
mătase, tricotaje și altele. 
Veniți să vedeți.

- Ați stat trei zile printre 
locuitorii municipiului și 
județului nostru. Ce impresii 
v-ați format?

- Multe și frumoase. Ne-a 
plăcut tot ce am văzut, am 
avut discuții agreabile cu 
mulți oameni, ne-am făcut 
noi prieteni.

- Sâ înțelegem că aveți 
deja imaginea completă 
pentru înfrățirea între 
municipiile Yancheng și 
Deva?

- Da, drept pentru care 
am și semnat azi (7 mai a.c. - 
n.n.) scrisoarea de intenție în 
acest sens.

- Dar protocolul oficial 
când îl veți perfecta și 
parafa ?

- Nu peste mult timp, 
când dl Mircia Muntean ne va 
vizita la Yancheng, în fruntea 
unei delegații.

- întrucât ați avut în 
delegația dvs. și oameni de 
afaceri, ați perfectat vreo 
colaborare?

- Deocamdată intenții, 
însă credem că va veni și 
timpul unor realizări con
crete. Noi suntem oameni

care ne ținem de cuvânt. Să 
vă dau un exemplu. Cu 
ceva timp în urmă am căzut 
de acord cu parteneri din 
Buzău să construim acolo 
o fabrică de tricotaje. După 
ce am pus la punct toate 
amănuntele, criteriile de 
avantaj reciproc, și eram pe 
punctul de a începe lucrul, 
partenerii noștri români au 
început să pună noi 
condiții. Atunci ne-am 
retras din afacere.

- Și totuși ce v-a plăcut 
mai mult în municipiul și 
județul nostru?

- Impresia generală, cea 
mai puternică, ne-au lăsat- 
o oamenii.

- Dar femeile?
- Ohooo... (Și oaspetele 

chinez râde zgomotos).
- i/ă mulțumim, die Qi 

Chongyne.
- Și eu vă mulțumesc și 

vă aștept la Yancheng.

Dumitru GHEONEA

V-am vorbit despre cea privind 
faptul că este președinte al 
comisiei de aplicare a Legii 
fondului funciar care îi răpește 
aproape tot timpul. Dar mai sunt și 
altele, lată, este jumătatea lunii 
mai și încă nu avem buget. Dar și 
dacă l-am avea, n-am face ce 
dorim noi, consiliul local, primăria, 
cetățenii, ci ceea ce prevede 
Consiliul județean, de parcă 
funcționarii de acolo ar ști mai bine 
de ce avem noi nevoie. Vreau să 
spun că autonomia locală, 
trâmbițată cu atâta insistență, este, 
cum se zice, sublimă, dar lipsește 
cu desăvârșire.

Noi suntem pregătiți să 
modernizăm un drum sătesc pe 
Valea Snilului. Avem făcute 
bordurile, avem cimentul necesar, 
oamenii s-au angajat să vină 
voluntar la muncă. Mă îndoiesc 
însă că bugetul rie va ajuta 
financiar să finalizăm această 
lucrare. Iar colaborarea noastră cu 
Regia autonomă județeană de 
drumuri și poduri este firavă, deci 
slabe speranțe.

Și mai am o nemulțumire. De 
fapt este a tuturor angajaților 
primăriei. Salariile noastre sunt 
foarte mici. Al meu, al primarului 
deci, este mai mic decât media

netă pe economie. Spuneți dv 
dacă e corect...?

întrebarea dlui primar Farcaș a 
fost adresată reporterului, dar cel 
care trebuie să răspundă la ea este 
guvernul. Căci situația aceasta 
privește pe toți bugetarii din 
primăriile țării.

Dl Farcaș, primarul comunei 
Baia de Criș, este în plină putere de 
muncă. El îndeplinește al doilea 
mandat de primar și oamenii care I- 
au ales au încredere că și-l va onora 
deplin. Nemulțumirile pe care le-a 
exprimat în fața reporterului au o 
bază reală. Ele vor trebui să fie luate 
în atenție de cei în drept. Un sprijin 
mai apropiat primarului din Baia de 
Criș, de fapt și multor altor primari 
de la comune, se impune.

Poșta rubricii
• Eugen Covaci, llteu 

(jud. Arad). Așa cum ne solicitați în 
scrisoarea trimisă ziarului nostru am 
prezentat sesizarea dv dlui Viorel 
Jianu, directorul Filialei de Exploatare 
a Filmelor Hunedoara-Deva. Dum
nealui consideră că lucrurile s-au 
întâmplat astfel deoarece fiind 
duminică aglomerația a fost foarte 
mare iar sala cinematografului nu are 
aer condiționat. Dar, dacă v-ați fi 
adresat cuiva din conducerea filialei, 
așa cum au procedat alte persoane 
venite de la distanțe mari ca să vadă 
filmul, lucrurile s-ar fi rezolvat. 
Regretând cele întâmplate și în loc 
de scuze pentru supărarea ce v-a 
fost pricinuită, dl director vă invită să 
reveniți în perioada 10-16 iunie, când 
va nula din nou filmul „Titanic". Atunci 
dumnealui vă asigură un loc gratuit 
(evident dacă-l căutați personal)

sa.
Deva

Bd. 22 Dvcombric, bl. 4, sc. A-B. organizează in 
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ÎF FILIâlLâ
UECTTOCENTOME 0EVA

5.C. Metalchim S-A
Deva

Regia Autonomă a 
Huilei - România

Cu sediul în Mintia, str. Șantierului, nr.l, jud. 
Hunedoara ________________________________

Valorifică prin^ȚE ' 
următoarele materiale refolosiDneFreroase șl 
neferoase, traverse beton uzate, cenuși plumboase 
și acumulatori uzați, bandă cauciuc uzată.

Licitația va avea loc la sediul filialei în data de 
02.06.1998, ora 10, unde se află și listele cu prețurile 
de începere a licitației și "Caietul de sarcini".

Relații la telefoanele: 211150, 214040, int. 135.
Pentru materialele neadjudecate vor avea loc noi 

licitații, săptămânal, în ziua de marți, ora 10.

Organizează licitație în fiecare zi de marți, ora 
11, începând cu 19 mai 1998, până la lichidare, 
pentru:

■ autotractor cu șa, 20 tone;
■ auto TV 1,5 tone cu caroserie de izotermă;
■ electrostivuitoare și transpalete;
■ boxpalete metal și europalete fag.
De asemenea, societatea oferă pentru 

închiriere spații depozitare la Deva și Petroșani.
Informații suplimentare la telefon: 054/ 

212844.

Cu sediul în Petroșani, str. Timișoara, nr.2 
Organizează în data de 20 mai 1998, ora IO,

Produse alimentare pentru cadouri de 
1 Iunie "Ziua copilului".

Taxa de participare: 400.000 lei.
Garanția pentru ofertanți: 20.000.000 lei.
Taxa și garanția se vor depune la casieria RAH 

- România până la data licitației sau în cont 
301208001 BCR Petroșani.

Ofertele se vor transmite până la data de 19 mai 
1998, ora 14, la sediul RAH - România ■ Direcția 
tehnică electromecanică sau la fax: 054/541282.

Informații suplimentare la tel: 054/541790 sau
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